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Բադալյան Սոնյա 
ՎՊՀ, Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ, բակալավրիատի ուսանող 

Գիտական ղեկավար՝ պ.գ.դ., պրոֆ. Ֆ. Մովսիսյան 
Էլ. փոստ՝ sona.badalyan.1997@mail.ru 

 
«ՄԱՍԻՍ» ԹԵՐԹԸ ՂՐԻՄԻ (ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ) ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ 

 
Ղրիմի պատերազմի մասին բավականին հետաքրքիր և ծավալուն տեղեկութ-

յուններ է հաղորդում «Մասիս» թերթը, որը լույս է տեսել 1852-1908 թթ.-ին: Ժամա-
նակագրական տեսանկյունից սահուն և հստակ ներկայացվում են պատերազմական 
իրադարձությունները՝ քննության առնելով ռուսական զորքերի և դաշնակիցների 
ռազմական գործողությունները, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Ավստրիայի և 
Սարդինիայի պետական շահերն ու պատերազմում ներքաշվելու շարժառիթները, 
ինչպես նաև պատերազմի հետևանքները, մարդկային և նյութական ահռելի կորուստ-
ները, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Գորչակովի վարած քաղա-
քականությունը, Անգլիայի և Ֆրանսիայի առաջարկները ռուսաց ցարին, Կովկասյան 
ռազմաճակատի ռազմական գործողությունները, Սևաստոպոլի համար մղվող 
կռիվները և այլն: 

Օսմանյան կայսրության և Ռուսաստանի դիվանագիտական հարաբերություն-
ներն աստիճանաբար վատթարացան այն բանից հետո, երբ Թուրքիան մերժեց ռու-
սաց կայսեր՝ Նիկոլայ I-ին Օսմանյան կայսրության ուղղափառ բնակչության 
«հովանավոր» ճանաչելու մասին ուղերձը։ Նախքան պատերազմը ռուսական կողմը 
ռազմական պատրաստություններ էր տեսել՝ Սևաստոպոլում հավաքագրելով 30․000-
անոց զորաբանակ [1]: Ռուս-թուրքական լարված հարաբերությունները ծանր հարված 
հասցրին առևտրային հարաբերություններին, քանի ռուսական նավերին արգելվեց 
նավարկել Սև ծովի նեղուցներով [2]:   

«Մասիս» թերթը հաղորդում է, որ Օսմանյան կայսրության՝ Ռուսաստանի հետ 
դիվանագիտական կապերը խզելու և լարված, թշնամական հարաբերությունների 
ձևավորման գործում մեծ էր եվրոպական երկրների քաղաքական ազդեցությունը: 
Օսմանյան կայսրությունը պատերազմ սանձազերծելու հանգամանքը հիմնավորում էր 
այն փաստով, թե ռուսական կողմը, զորք մտցնելով Մոլդովայի և Վալախիայի 
տարածք, ստիպված էր դիմել այդ քայլին: Պատմական որոշ աղբյուրներում նշվում է, 
որ Դանուբում ռուսական զորքի թիվը կազմում էր 150․000, իսկ «Մասիս» թերթում 
նշվում է 120․000 [3]:  

Եվրոպական ժամանակակից լրագիրների տված տեղեկությունների համաձայն՝ 
թեև եվրոպական երկրները շարունակում էին Ռուսաստանի հետ ձևական բնույթ 
կրող դիվանագիտական հարաբերությունները, սակայն պատրաստվում էին ռազմա-
կան գործողությունների [3]: Պատերազմի նախօրեին ռուսաց կայսր Նիկոլայը 
գտնվում էր Օդեսայում, և ժամանակակիցների հաղորդմամբ՝ մեծ սպասելիքներ ուներ 
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յուրայինների հաղթանակից: «Մասիս» թերթը տեղեկություններ է հաղորդում Վիեն-
նայում կայացած խորհրդակցությունների և ռուսական կողմի՝ Օսմանյան կայսրութ-
յանն արած առաջարկների մասին: Ավստրիան ամեն կերպ փորձում էր հարթել ռուս-
թուրքական հարաբերությունները՝ եվրոպական երկրներին ներկայացնելով իր 
խաղաղասիրական ձգտումները: Դիվանագիտական այդ խարդավանքները «Մա-
սիս» թերթը չէր նկատում: Թերթի բնութագրմամբ՝ Անգլիան ամեն ինչ անում էր 
Թուրքիայի Արևելյան (Տաճկահայաստանի) խնդիրը հօգուտ ռուսների լուծման տար-
բերակը բացառելու ուղղությամբ [4]: Սա բրիտանական արտաքին քաղաքականութ-
յանը բնորոշ առանձնահատկություն էր՝ ամեն ինչից վեր դասել քաղաքական սեփա-
կան շահը և գործել ընդդեմ Ռուսաստանի: «Մասիս» թերթը իրատեսորեն է վերլուծում 
եվրոպական մամուլի կարծիքները, մեծ պետությունների քաղաքականության 
իսկական նպատակները՝ իր գնահատականը տալով կատարվող իրադարձութ-
յուններին: Թերթը շարունակում է նշել, որ ռուսական զորքի մուտքը Դանուբ համընդ-
հանուր դժգոհություն առաջացրեց և արագացրեց պատերազմական գործողություն-
ների մեկնարկը, քանի որ Ռուսաստանը խստացնում էր պայքարը Թուրքիայի դեմ:  

«Մասիսը», լինելով քաջատեղյակ, ներկայացնում է Բարձր դռան և Ռուսաստանի 
միջև սկսված ռազմական գործողությունները: Թերթը չէր թաքցնում իր վերաբեր-
մունքը կողմերի հանդեպ։ Նշվում էր, որ Բարձր դուռը պատերազմ հայտարարեց 
Ռուսաստանին, որն դժգոհ էր մնացել մեծ տերությունների՝ Վիեննայում ընդունված 
ծանուցագրի մեջ ի շահ Թուրքիայի ներկայացրած պահանջներից [5]: Այնուհանդերձ, 
թերթի հետագա հրապարակումներից պարզ է դառնում, որ այն ավելի պատկերավոր 
էր ընկալում եվրոպական պետությունների վարած քաղաքականությունը՝ նշելով 
անգլիական և ֆրանսիական նավերի մուտքը Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցներ [6]: 
Ըստ թերթի հաղորդած տեղեկությունների՝ Ֆրանսիան ուներ 40․000-անոց զորք, 16 
շոգենավ և սպասում էր շարժվելու հրամանի: Եվրոպական մամուլից «Մասիսը» 
տեղեկացվել էր, որ «Գաղիան» պատրաստ է գնալ այդ քայլին [7]:  

 Էնվեր փաշան Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Գորչակովից 
պահանջեց տասնհինգ օրվա ընթացքում դուրս գալ Դանուբից, հակառակ դեպքում 
սպառնում էր պատերազմով: 

«Մասիս» թերթն առանձնահատուկ անդրադարձ է կատարել Տաճկահայաս-
տանի խնդրին: 1853-56 թթ. այնպիսի իրավիճակ էր ստեղծել, որ հայերը պատրաստ 
էին ռուսական զորքին աջակցել և դուրս գալ Թուրքիայի կազմից, ուստի պայքարում 
էին տարրական իրավունքների ձեռքբերման և ազգային ինքնուրույնության համար: 

1853 թ. հոկտեմբերից սկսած թերթի հրապարակումների թիվը Ղրիմի (Արևելյան 
պատերազմի) ռազմական գործողությունների վերաբերյալ աստիճանաբար մեծանում 
է:  Նշվում են 1853 թ. հոկտեմբերի 15-ին Շեկվեթիլի բերդի համար մղված ռազմական 
գործողությունները, ռուսների կողմից հակառակորդին ցույց տված ուժեղ դիմադրութ-
յունը, ուղիղ չորս ժամ տևած մարտական գործողությունները, ռուսական զորքի տված 
կորուստները և պարտությունը [8]: Միևնույն ժամանակ Դանուբում՝ Օլթենեզիայի 
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մոտ, վիրավորվեց թուրքական զորքի հրամանատար Ահմեդ փաշան [9]: Ռուսները 
ծանր պարտություններ կրեցին ինչպես Արդահանի և Բայազեթի մոտ, այնպես էլ 
Ախալցխայում երկու ժամ ու կես տևած տեղի ունեցած մարտական գործողության 
ժամանակ:   

«Մասիս» թերթը հանգամանորեն էր լուսաբանում Ղրիմի պատերազմի մար-
տական գործողությունները: Այսպես, 1853 թ. հոկտեմբերի 29-ին Դանուբում ձյան և 
խիստ ցուրտ կլիմայական պայմանների պատճառով Էնվեր փաշան զորքն ուղարկեց 
Օլթենեզիայի ձմեռանոցներ [10]: Նույն օրը ռուսական բանակը կատաղի մարտեր 
մղեց թուրական բանակի դեմ Ախալցխայի մոտ: Նոյեմբերին ռուսները նորից հար-
ձակվեցին Շեկվեթիլի վրա, սակայն կորուստներ ունենալով՝ նահանջեցին [11]: 

Թերթը ներկայացնում է Սինոպի ծովախորշում նոյեմբերի 18-ի մարտական 
գործողությունները և թուրքական նավատորմի խորտակումն ու կորուստները: Ըստ 
մեզ հասած տեղեկությունների՝ Ղրիմի պատերազմում ռուսական բանակի կազմում 
կռվել են ոչ միայն ռուսներ, այլև կովկասահայեր, լեհեր, անգամ մուսուլմաններ: 
Սինոպի ծովամարտի ժամանակ թուրքերն ունեցել են մեծ կորուստներ, զոհեր և 
գերիներ, այդ թվում՝ եգիպտական ջոկատների հրամանատարներ: 

«Մասիսը» իրազեկ էր Սևաստոպոլի ռազմական պատրաստությունների մասին: 
Այստեղ կար չորս ամրություն, որոնցից երեքն ունեին 120 թնդանոթ, իսկ չորրորդը՝ 
400: 1854 թ. դաշնակիցների զորքը մտավ Սև ծով [12]: Թերթի հաղորդմամբ՝ Անգլիան 
և Ֆրանսիան ռազմական պատրաստություններ էին տեսնում․ Ֆրանսիան Թյուիրլի 
պալատի որոշմամբ պատրաստվում էր 50-60 հազար զորք ուղարկել Տաճկահայաս-
տան, իսկ Անգլիան՝ 25-30 հազար: Մեծ էր ռուսական կողմի դժգոհությունը՝ կապված 
անգլո-ֆրանսիական նավախմբի՝ Սև ծով մտնելու հետ:  

«Մասիս» թերթը նշում է, որ Անգլիայի և Ֆրանսիայի այս քայլը ռուսական զորքի՝ 
Դանուբ մտնելու պատասխան քայլն էր: Եվրոպական երկրները Ռուսաստանից 
պահանջում էին չեզոքություն պահպանել Տաճկահայաստանում, քանի որ միայն այդ 
դեպքում կբացառվեր թուրքերի հարձակումը ռուսական նավահանգիստների և 
ծովեզերքի վրա: Ռուսական կողմը քաջ գիտակցում էր, որ Արևմուտքի գլխավոր 
նպատակն էր իրեն ծուղակը գցել՝ թուլացնելով ռուսական ժանդարմերիայի դերը Սև 
ծովում և նեղուցներում [13]: 

«Մասիս»-ն ամբողջությամբ տպագրում է Ռուսաստանի և Արևմուտքի երկրների 
դիվանագիտական հարաբերությունները: Թերթն իրատեսորեն նշում է, որ դա 
«նորեն երկար բանակցությունների առիթ պետք է տա, նորից երկար բանակցութ-
յուններ և անպտուղ թղթակցություններ պիտի ծավալվեն» [14]: Թերթը հայտնում է, որ 
Անգլիան և Ֆրանսիան ամեն քայլ ձեռնարկում էին, որ Արևելյան խնդիրը չհարուցի 
ծանր հետևանքներ, և լուծվի առանց խաթարելու Եվրոպայի խաղաղությունը:  

Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոն III-ը 1854 թ. հունվարի 29-ին ռուսաց ցարին 
ուղարկած նամակում առաջարկում էր դադարեցնել պատերազմական գործողություն-
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ները և բանակցություններ սկսել՝ խաղաղ ճանապարհով կարգավորելով ռուս-թուր-
քական հարաբերությունները: Նիկոլայ ցարը պատասխանեց, որ միայն իր առաջար-
կած պայմանների դեպքում կարող է գնալ հաշտության: Թերթի հաղորդմամբ՝ ռուսաց 
կայսեր այս պատասխանը ցույց էր տալիս վերջինիս՝ պատերազմական գործողութ-
յունները շարունակելու վճռականության մասին [15]: «Մասիսն» ընդգծում էր դրա 
կարևորությունը: Թերթի կարծիքով Ռուսաստանը խստացնում էր պայքարն ընդդեմ 
թուրքերի: 

Թերթը հաճախակի է անդրադարձ կատարում Դանուբում և Կովկասյան ռազմա-
ճակատում տեղի ունեցած մարտական գործողություններին, ընդ որում, ավելի շատ 
հակված է գովաբանելու ռուսական զորքի խիզախությունը, ամրությունն ու դիմաց-
կունությունը, ինչպես նաև թուրքական կողմի ահռելի կորուստները: 

«Մասիսը» տեղեկացնում է նաև եվրոպական հասարակության վերաբերմունքը 
1853-56 թթ. պատերազմական գործողություններին: Նրանք երկու պատճառ էին 
տեսնում Ղրիմի պատերազմում. առաջին՝ Ռուսաստանի նպատակը՝ կործանելու 
Օսմանյան կայսրությունը, և երկրորդ՝ Անգլիայի նպատակը՝ պահպանելու Օսմանյան 
կայսրության ամբողջականությունը՝ խափանելով Ռուսաստանի ծրագրերը։ 

Թերթը շատ հետաքրքիր անդրադարձ է կատարում Սևաստոպոլի ռազմական 
գոծողություններին: Մինչ Սևաստոպոլի դեպքերը անդրադարձ է կատարում նաև 
Կերչում և Ազովի ծովում մայիսի 25-ին դաշնակիցների առաջխաղացման և այնտեղից 
ռուսական ամրությունների վրա կրակ բաց թողնելու մասին: Ըստ թերթի՝ ֆրան-
սիացիները ռմբակոծել են «Կանաչ սար» կոչվող ամրությունը: Իսկ ռուսները, թեպետ 
համառ դիմադրություն են ցույց տվել, սակայն պարտություն են կրել՝ ամրությունը 
հանձնելով Ֆրանսիային [16]: Դաշնակիցների ձեռքն ընկավ նաև Անապա նավա-
հանգիստը: «Մասիսը» Սևաստոպոլի դեպքերի հետ զուգահեռ տեղեկություններ էր 
հաղորդում նաև Կովկասյան ռազմաճակատում՝ Կարսում տեղի ունեցած ռազմական 
գործողությունների մասին [16]: 

Սինոպի ծովամարտի ժամանակ Նախիմովը, հետևելով հակառակորդի մար-
տական պատրաստություններին, անզգուշություն դրսևորեց և հակառակորդի արձա-
կած կրակից մահացու վիրավորվեց [17]:  

 Թերթը շատ հետաքրքիր մանրամասնություններով է ներկայացվում Սևաստո-
պոլի գրավումը դաշնակիցների կողմից: Դաշնակիցները առաջին հերթին խափա-
նեցին Սևաստոպոլի և Սիմֆերոպոլի միջև հաղորդակցությունը: Քաղաքի հյուսիսային 
մասում տեղակայված ռուսական նավերը հայտնվել էին ծուղակի մեջ և կանգնած էին 
ընտրության առջև․ կա´մ պետք է խորտակվեին, կա´մ գերի ընկնեին: Ռուսները 
նախընտրեցին առաջին տարբերակը և խորտակեցին նավերը: Դաշնակիցները 
գրավեցին Սբ. Նիկոլայի, Սբ. Ալեքսանդրի բերդերն ու Կառանտինայի ամրությունը: 
«Մասիսը» հաղորդում է, որ քաղաքի վրա քսանօրյա գրոհը չափազանց թանկ նստեց: 
Դաշնակիցներն անըդհատ նոր համալրում էին ստանում: Քաղաքի կործանման լուրը 
սեպտեմբերի 9-ին հայտնեցին Գորչակովին: Անգլիայի Վիկտորիա թագուհին և 
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Ֆրանսիայի Նապոլեոն III կայսրը Սևաստոպոլի գրոհայիններին և քաղաքը գրավող-
ներին պարգևատրեցին զինվորական պատվավոր շքանշաններով [17]: 

Այսպիսով, ըստ թերթի հավաքած տեղեկությունների` Ռուսաստանը կորցրեց 
կարևոր մի շարք հենակետեր, ուստի հույսը դրեց Պրուսիայի վրա, որը նոր խորհրդա-
ժողով պետք է գումարեր և որոշումներ կայացներ հօգուտ Ռուսաստանի [18]: 
«Մասիս» թերթում խորությամբ չեն լուսաբանվել նաև ռազմական գործողություն-
ներում արևելահայության ունեցած մասնակցության և ռուսական զորքի հաղթանակ-
ներում նրա խաղացած դերակատարումների հարցերը: Ըստ վերջինիս հաղորդման՝ 
Կովկասյան ռազմաճակատում Ռուսաստանը ռազմական գործողությունների պատ-
րաստ չէր, քանի որ զբաղված էր Կովկասյան լեռնականների  (Իմամ Շամիլի ապս-
տամբությունը) ճնշելով:   

1856 թ. մարտի 30-ին կնքված Փարիզի հաշտության պայմանագրով ավարտվեց 
1853-56 թթ. Ղրիմի պատերազմը: Ռուսաստանը վերադարձնում էր Թուրքիային 
Կարսը՝ ի փոխանակումն Սևաստոպոլի և դաշնակիցների գրաված ռուսական մյուս 
քաղաքների:  

«Մասիսն», ամենայն հավանականությամբ, պատերազմի վախճանի մասին 
ավելի շատ մանրամասնություններ գիտեր, քան պատմում է:  
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Բադալյան Սոնյա 
 

«ՄԱՍԻՍ» ԹԵՐԹԸ ՂՐԻՄԻ (ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ) ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ 
Բանալի բառեր՝ «Մասիս» թերթ, Ղրիմյան կամ Արևելյան պատերազմ, ռուս-
թուրքական պատերազմ, դաշնակից երկրներ, Ռուսաստան, իշխանություն։  

 
Գիտական աշխատանքը նվիրված է Ղրիմյան պատերազմի վերաբերյալ «Մա-

սիս» թերթի անդրադարձին։ Թերթը պատմում է ռուս-թուրքական հերթական պա-
տերազմի և այն կայսրությունների մասին, որոնք ցանկանում էին ազատվել  
Ռուսաստանի ազդեցությունից։ «Մասիս» թերթը բավական մանրամասն տեղեկութ-
յուններ է հաղորդում դաշնակից չորս պետությունների՝ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրան-
իայի, Ավստրիայի, Սարդինիայի և վերջիններիս զորքերի մասին։  

Եզրակացրել ենք, որ չքննադատելով հանդերձ Ռուսաստանի հետ եվրոպական 
երկրների վարած քաղաքականությունը, փաստ է, որ վերջիններս ցանկանում էին 
ազատվել Ռուսաստանի ազդեցությունից ինչպես Կովկասում, այնպես էլ Դանուբում։ 

 
Бадалян Соня 

 
ГАЗЕТА «МАСИС» О КРЫМСКОЙ (ВОСТОЧНОЙ) ВОЙНЕ 

Ключевые слова: газета «Масис», Крымская или Восточная война, русско-турецкое 
война, союзные государства, Рoсcия, государство. 

  
Научная работа посвящена реакции газеты «Масиса» на Крымскую войну. Газета 

рассказывает информацию об очередной русско-турецкой войне, об интересах 
крупных держав, которые пытались освободиться от влияния России. Газета «Масис» 
дает довольно подробную информацию о союзниках четырех государств - 
Великобритании, Франции, Австрии и Сардинии, а также их войсках. 

 И как бы мы не критиковали недружественные действия Европейских стран по 
отношению к России, факт остается фактом, что они хотели избавиться от влияния 
Рoсcии как на Кавказе, и в Дунае. 
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‘MASIS’ NEWSPAPER ON CRIMEAN (EASTERN) WAR 
Key words: ‘Masis’ newspaper, Crimean or Eastern war, Russian-Turkish war, allied 

countries, Russia, states. 
 

The academic article is devoted to the reaction of the newspaper ‘Masis’ to the 
Crimean war. The newspaper discusses another Russian-Turkish war and the interests of 
the major powers who tried to eliminate the influence of Russia. ‘Masis’ gives quite detailed 
information about the allies of four states – Great Britain, France, Austria and Sardinia, as 
well as troops. 

No matter how much we criticize the unfriendly actions of European countries 
towards Russia, the fact is that they wanted to eliminate the influence of Russia in both the 
Caucasus and Danube. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


