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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Багатовікова історія вірмен Північного 
Причорномор’я є невід’ємною складовою історії всього регіону. Саме тут 
вірменами-переселенцями було засновано в середньовіччі численні осередки, що 
існують дотепер, незалежно від зміни державних кордонів, політичних та еко-
номічних реалій. Вірмени – серед тих народів, що історично заселяли цей регіон. 

Актуальність теми зростає у зв’язку з потребою переосмислення, 
уточнення й вивчення в пострадянський час історії етнічних груп, які  
історично населяли землі Північного Причорномор’я. Комплексний аналіз 
історії вірмен Північного Причорномор’я кінця 1778–1920 рр. дозволив 
виявити низку актуальних питань. Вірменська спільнота цього регіону в 
межах Російської імперії сформувалась унаслідок організованого російським 
урядом виселення християн (вірмен і греків) із Кримського ханства в 1778 р., 
а також процесу виведення бессарабських вірмен із меж Оттоманської імперії 
в період 1787–1791 рр. 

Обрана тема дозволяє відтворити всебічне й об’єктивне уявлення  
громадсько-політичної й етнічної історії вірмен регіону в 1778–1920 рр. 
Наукова актуальність досліджуваної проблеми зумовлена недостатньою 
вивченістю історії вірмен Північного Причорномор’я як у вітчизняний, так і в 
зарубіжній історіографії.  

Громадсько-політична діяльність вірмен потребує узагальненого й 
комплексного дослідження, що дозволить об’єктивно й усебічно відтворити 
історію вірменського населення регіону в 1778–1920 рр.  

Дослідження має важливе значення в умовах сучасного розвитку громадсько-
політичних відносин у нашій поліетнічній державі. Адже основою успішної 
етнонаціональної політики перш за все виступає ґрунтовне й об’єктивне уявлення 
про історію етнічних спільнот та визнання їхньої соціокультурної особливості. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконано в рамках наукової теми «Дослідження персональної 
історії та соціально-політичних структур у контексті суспільних перетворень 
нового та новітнього часу» (2012–2016 рр., державний реєстраційний номер 
0112U008013), яка розробляється кафедрою нової та новітньої історії істо-
ричного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 
узагальненні історії вірмен Північного Причорномор’я 1778–1920 рр. та 
вивчені їхньої громадсько-політичної діяльності, критичному переосмисленні 
здобутків історіографії, що дозволило всебічно висвітлити ґенезу вірменських 
осередків, виявити їхню специфіку, проаналізувати рівень і спрямованість 
активності населення, розвиток в умовах діаспори (в іноетнічному середовищі). 

Відповідно до поставленої мети було визначено такі завдання: 
– вивчити та проаналізувати стан наукової розробки проблеми, джерельну 

базу дослідження;  
– з’ясувати причини організації російським урядом переселення вірмен у 

межі Російської імперії;  
– розглянути позицію вірменської спільноти щодо ініційованого переселення; 
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– встановити чисельність і порядок розселення вірмен на теренах 

Північного Причорномор’я; 
– дослідити ґенезу вірменських колоній та общин (громад), правове 

становище вірменського населення, принципи формування самоврядування, 
здійснення судочинства; 

– розглянути принципи утворення єпархіальної системи Вірменської 
Апостольської церкви, її правове становище та внутрішній устрій;  

– охарактеризувати політику Російської імперії щодо вірменських 
колоній, громад (общин) та політику спрощення і ліквідації особливих прав 
вірмен у період 1836–1870 рр.;  

– дослідити політику Російської імперії стосовно Вірменської Апостольської 
церкви;  

– охарактеризувати особливості формування і функціонування вірменських 
національних закладів освіти;  

– розглянути формування і діяльність вірменських політичних партій у 
Північному Причорномор’ї; 

– визначити регіональні особливості формування й розвитку національно-
визвольних ідей і руху; 

– висвітлити питання вірмен-біженців з Оттоманської імперії в період 
1915–1920 рр.;  

– дослідити діяльність вірменських організацій з допомоги вірменським 
біженцям; 

– дослідити процес формування дипломатичного представництва Республіки 
Вірменія у Північному Причорномор’ї; 

– розглянути діяльність дипломатичного представництва та взаємодію з 
місцевими вірменськими осередками. 

Об’єктом дослідження є історія вірмен Північного Причорномор’я. 
Предмет дослідження – громадсько-політична діяльність вірменських 

осередків Північного Причорномор’я. 
Хронологічні межі дослідження. Нижня межа – 1778 р. – обумовлюється 

початком організації російським урядом виведення вірменського населення  
з Кримського ханства й Оттоманської імперії (Молдавії та Бессарабії)  
до Російської імперії. Верхня межа дослідження – 1920 р. – пов’язана зі 
встановленням радянської влади, що призвело до ліквідації існуючих 
вірменських структур, замість яких було засновано нові – за радянською 
моделлю організації національних общин. 

Географічні межі дослідження охоплюють землі Північного Причорномор’я, 
де локалізувались вірменські колонії й общини (громади), які в період 1778–
1917 рр. входили до складу Російської імперії, а в період 1917–1920 рр.  
de facto ввійшли до державних утворень, що сформувались на постімперській 
території. В адміністративно-територіальному контексті – це сучасний 
Південь України (АР Крим, Одеська, Миколаївська та Херсонська області), 
Республіка Молдова та частина Російської Федерації (Ростовська область). 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження 
стали принципи історизму, наукової об’єктивності та системності під час 
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висвітлення фактів і явищ. Для комплексного вивчення проблеми було 
застосовано загальнонаукові, спеціально-історичні та міждисциплінарні 
методи. У дисертації широко використовувались загальнонаукові методи: 
аналізу, синтезу, типології та класифікації, порівняльний, хронологічний, 
структурно-системний, логічний та статистичний. Серед суто історичних 
методів можна виокремити: історико-порівняльний, історико-типологічний, 
історико-системний, конкретно-історичний, конкретно-пошуковий, критич-
ний, діахронний (періодизації), ретроспективний, проблемно-хронологічний. 
Серед міждисциплінарних методів застосовано структурно -системний, 
статистичний, а для вирішення питань, окреслених у роботі й пов’язаних із 
правовими аспектами, залучено історико-правовий, порівняльно-правовий і 
догматичний метод (тлумачення). Вирішення поставленої проблеми дослі-
дження зумовило необхідність залучення інструментарію низки суміжних 
дисциплін: етнології, правознавства, соціології, історії міжнародних відносин. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається самою постановкою 
проблеми, яка до цього часу не була об’єктом спеціального вивчення і 
висвітлення. 

Уперше: 
– проведено комплексний джерелознавчий та історіографічний аналіз 

процесу виведення вірмен і формування їхніх осередків у Північному 
Причорномор’ї наприкінці ХVIII – на початку ХІХ ст.; 

– запроваджено до наукового обігу значний масив джерел, які  
характеризують становлення й ґенезу вірменських осередків, що дозволило 
створити більш повноцінну картину їхнього розвитку;  

– уведено до наукового використання матеріали, що висвітлюють 
діяльність вірменських політичних партій, дипломатичних представництв і 
біженських комітетів; 

– в українській історіографії виокремлено та класифіковано вірменські 
осередки відповідно до їхнього правового статусу, способу організації 
життєдіяльності, адміністративних і судових вповноважень; 

– вивчено принципи й етапи формування вірменської національної освіти; 
проаналізовано:  
– ґенезу вірменських колоній та общин (громад) у Північному  

Причорномор’ї в складі Російської імперії; 
– принципи формування єпархіальних структур Вірменської апостольської 

церкви та її правове становище;  
– політику російського уряду щодо вірменського населення, етапи 

формування та подальшої уніфікації законодавчої бази, надання пільг та 
механізми їх скасування; 

– розвиток вірменської спільноти регіону в контексті суспільно -
політичних процесів, що відбувались у державі; 

обґрунтовано:  
– демографічні втрати вірмен, викликані організованим російським 

урядом виведенням, а також їх утечі до старих колоній, що залишились у 
складі ісламських держав; 
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визначено: 
– повноваження Вірменської церкви згідно Положенням 1836 р. та 

фактичне законодавче закріплення за вірменами права на екстериторіальну 
(національно-культурну) автономію в межах єпархій; 

розроблено: 
– проблему вірменських біженців з Оттоманської імперії, військово-

полонених вірмен часів Першої світової війни, їхньої чисельності та ролі 
місцевих громад у наданні їм допомоги; 

– періодизацію формування й діяльності Генерального консульства 
Республіки Вірменія в Одесі; 

– запропоновано: 
диференційний підхід до типологізації вірменських осередків – колоній і 

общин (громад). 
Особистий внесок. Усі результати, наведені в підсумкових частинах 

дисертації, отримано самостійно. У праці, опублікованій у співавторстві з  
А. С. Давтяном, дисертанту належить теза про концентрацію в Одесі в роки 
геноциду вірмен 9–10 тис. вірменських біженців, серед яких 5–6 тис. осіб 
були жертвами цього геноциду, а 3–4 тис. осіб – військовополоненими й 
демобілізованими військовими (50 %). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що її 
висновки та фактичний матеріал може бути використано в працях із 
регіональної історії, етнонаціональної політики, історії колонізації та в 
комплексних дослідженнях етнічного складу населення Північного Причорно-
мор’я, історії вірменських поселень, церкви; застосовано в написанні 
навчальних посібників, монографій, статей, а також під час розробки 
загальних і спеціальних курсів з історії України, Росії, Молдови та історії 
дипломатичних відносин, держави і права, окремих політичних партій, із 
розвитку національної освіти.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення й результати 
дослідження пройшли наукову апробацію на 11 міжнародних та 
всеукраїнських наукових конференціях: Міжнародній науково-практичній 
конференції «Армяне Украины: сегодня, вчера, завтра» (м. Старий Крим,  
25–26 липня 2008 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Армяне: 
сегодня, вчера, завтра» (м. Старий Крим, 5–6 вересня 2009 р.), Міжнародній 
науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології» 
(м. Одеса, 28–29 січня 2010 р.), Всеросійській науковій конференції «Армяне 
юга России: история, культура, общее будущее» (м. Ростов-на-Дону, 
30 травня – 2 червня 2012 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 
«Вірмени в соціокультурній еволюції українських земель» (м. Бережани,  
26–27 вересня 2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Седьмые 
Воронцовские чтения в Одессе» (м. Одеса, 1 листопада 2014 р.), Міжнародній 
науково-практичній конференції з нагоди 100-ї річниці Геноциду вірмен в 
Османській імперії, 1915–2015 (м. Дніпропетровськ, 15 квітня 2015 р.), 
Міжнародній науково-практичній конференції «Армяне Юга России: история, 
культура, общее будущее» (м. Ростов-на-Дону, 26–28 травня 2015 р.), 
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Міжнародній науково-практичній конференції «Архів. Історія. Сучасність» 
(м. Одеса, 3–4 вересня 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 
«Дипломатичні архіви як історичне джерело» (м. Одеса, 8–10 вересня 
2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Вірмени Поділля: 
історія та сучасність» (м. Вінниця, 9 вересня 2016 р.). 

Основні положення та результати дослідження обговорювалися на засіданні 
кафедри нової і новітньої історії Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова (м. Одеса).  

Публікації. Результати дослідження викладено в 19-ти публікаціях,  
5 з яких опубліковано у наукових фахових виданнях України (3 – включені 
до міжнародних наукометричних баз), 1 – у закордонному виданні,  
2 науково-популярних нариси та 11 – статті у наукових часописах і збірках 
матеріалів конференцій. 

Структура дисертації відповідає поставленій меті та визначеним  
завданням і складається з вступу, чотирьох розділів основної частини 
(дванадцяти підрозділів), висновків, списку використаних джерел і  
літератури (350 позицій). Загальний обсяг роботи становить 236 сторінок, із 
них основного тексту – 181 сторінка.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито наукову 
новизну, визначено об’єкт і предмет, окреслено мету й завдання,  
хронологічні і географічні межі дослідження, визначені методи дослідження, 
наведено апробацію та практичне значення результатів роботи. 

У першому розділі «Історіографічна та джерельна база. Теоретико-

методологічні засади дослідження» здійснено аналіз джерел та літератури із 
зазначеної теми, охарактеризовано теоретико-методологічні засади проблеми. 

У підрозділі 1.1 «Стан історіографічної розробки теми» історіографію 
дослідження поділено за хронологічним принципом на три основні етапи: 
дорадянський (перша половина ХІХ ст. – 1920 р.), радянський (1920–1991 рр.), 
сучасний (1991 р. – до сьогодення).  

Дорадянська історіографія поділена на дві групи: роботи загального 
характеру та спеціальні дослідження. До першої групи належать роботи з 
історії та етнографії Новоросійського краю, Криму й Бессарабії, в яких 
дослідниками розглянуто питання історії заселення, розвитку регіону та 
проблеми виселення християн із Криму, в яких вірменська проблематика 
висвітлена у загальному контексті історії регіону та «переселення» християн 
з Криму. Зокрема, це праці А. Скальковського, архієпископа Гаврила 

(В. Розанова), А. Петрушевського
1
. Спеціальні дослідження присвячені 

                                                           
1
 Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края. Одесса : Типография 

Францова и Нитче, 1850. Ч. 1. 366 с.; Архиепископ Гавриил. Переселение греков из Крыма в 
Азовскую губернию и основание Готфийской и Кафийской епархии // ЗООИД. 1844. Т. 1. С. 197–
204; Петрушевский А. Ф. Генералиссимус князь Суворов. В 3 т. Санкт-Петербург, 1884. Т. 1. 486 с. 
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історії вірмен регіону, з’являються з другої половини ХІХ ст. Це, насамперед 
роботи архімандрита Г. Айвазовського, К. Кушнеряна, Л. Меліксет-Бекова

2
. 

Вагомий внесок у дослідження вірменської колонії Нова Нахічевань було 
здійснено Є. Шахазізом та Г. Патканяном

3
. У цілому в дослідженнях цього 

періоду вірменська проблематика не знайшла широкого висвітлення. Утім в 
сукупності дорадянська історіографія створила певне підґрунтя джерельної 
та фактологічної бази з дослідження окресленої тематики.  

Активні наукові пошуки радянських дослідників з окресленої в дисертації 
тематики починаються формуватися лише з 1960-х років. Це, насамперед 
фундаментальні роботи В. Мікаєляна, присвячені історії вірмен Криму,  
В. Бархударяна – Новій Нахічевані, Ж. Ананяна – Григоріополю

4
. Варто 

відмітити, що радянськими вченими зроблено вагомий внесок у напрямі 
дослідження історії вірменських осередків і сформовано відповідний 
фундамент для подальших наукових пошуків. 

У сучасній вітчизняній історіографії проблематика вірмен Північного 
Причорномор’я здебільше залишається поза увагою наукових інтересів  
науковців Враховуючи це, можна виокремити лише декілька статей, що 
побачили світ на початку ХХІ ст., які висвітлюють вузьке коло питань, серед 
яких роботи, В. Григор’янца, М. Араджіоні, В. Тура, К. Ревіна

5
.  

У сучасній російський історіографії історія вірмен регіону також не 

знайшла відповідного наукового інтересу з боку дослідників, за винятком 

проблематики Ново-Нахічеванської колонії, виселення християн з Криму та 

деяких питань Вірменської церкви. Проблематика висвітлена у роботах 

                                                           
2
 Айвазовский Г. Заметка о происхождении Новороссийских армян // ЗООИД. Одесса, 1867. Т. 6. 

С. 550–554; Քուշներյան Ք. Պատմություն գաղթականության Խրիմի հայոց. Վենետիկ, 1895. 

238 էջ (Кушнерян К. Історія вірменської колонії Криму. Венеція, 1895. 238 с.); Меликсет-

Беков Л. М. Армянские древности в Акермане (в Бессарабии). Тифлис, 1911. 40 с. 
3
 Шахазиз Е. Новый Нахичеван и новонахичеванцы / Пер. с арм. Ростов-на-Дону :  

РИО АО «Цветная печать», 1999. 160 с.; Патканян Г. 100-е Нор-Нахичевана / Пер. с арм. 
Ростов-на-Дону : ООО «Терра», 2004. 120 с.  
4 Միքայելյան Վ. Ա. Ղրիմի հայկական գաղութի պատմություն; Հայկական UUՌ ԳԱ 

հրատ. Երևան, 1964. 428 էջ (Мікаєлян В. А. Історія вірменських колоній Криму. Єреван : АН 

Вірм. РСР, 1964. 428 с.); Բարխուդարյան Վ. Բ. Նոր Նախիջևանի հայկական գաղութի 

պատմություն (1779–1861 թթ.) ; ՀՍՍՀ ԳԱ, Պատմութ. ին-տ. Երևան : ԳԱ հրատ, 1967.  

498 էջ (Бархударян В. Б. Історія вірменської колонії Нова Нахічевань (1779–1861 рр.). Єреван : 

Вид-во АН Вірм. РСР, 1967. 498 с.); Ананян Ж. А. Армянская колония Григориополь /  
АН Арм. ССР; Ин-т истории. Ереван : Изд-во АН Арм. ССР, 1969. 275 с. та ін. 
5
 Григорянц В. Очерк истории крымских армян // Историческое наследие Крыма. 2007.  

№ 20. С. 158–171; Араджиони М. А. Формирование армянских общин в восточном Крыму 
(конец ХVIII – первая половина XIX века // Исследования по арменистике в Украине. 
Вып. 1. Симферополь, 2009. С. 79–93; Тур В. Г. Особенности возрождения армяно-
католической общины Карасубазара в конце XVIII в. // Материалы по археологии, истории 
и этнографии Таврии : сб. науч. тр. Вып. XV. 2009. С. 561–572; Ревин К. И. Возникновение 
и деятельность Карасубазарского римско-католического суда // Кримський юридичний 
вісник. 2010. № 1(8). Ч. 2. С. 277–286. 
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В. Вартаняна, С. Казарова, Р. Дейникова
6
. Вагомий внесок у вивчення історії 

та діяльності партії «Дашнакцутюн» на Дону було здійснено С. Манукяном
7
, 

який першим звернувся до комплексного дослідження цього питання. 

У сучасній вірменській історіографії першою спробою узагальненої 

історії вірмен стала праця Ж. Ананяна і В. Хачатуряна
8
, в якій дослідниками 

було запропоновано типологічну диференціацію вірменських осередків. 

Серед робіт сучасних вчених треба виокремити низку праць В. Туняна, 

присвячених російсько-вірменським відносинам у XVIII – першій третині 

XIX ст., становищу Вірменської церкви в Російський імперії, колу проблем 

між Ечміадзіном і російським урядом, а також католикосу Нерсесу V
9
. 

Учений фактично став засновником окремого напряму досліджень. Серед 

інших дослідників, роботи яких фрагментарно висвітлюють проблематику 

вірмен Північного Причорномор’я, слід виокремити роботу Г. Петросяна, яка 

присвячена вірменсько-українським дипломатичним відносинам, а також 

праці О. Алексаняна і С. Шакаряна
10

.  

Отже, огляд історіографії засвідчив, що в науковій літературі фактично не 

відображено питання громадсько-політичної діяльності вірмен Північного 

Причорномор’я. Систематизація праць дорадянських, радянських, сучасних 

вітчизняних і зарубіжних дослідників показала, що проблема громадсько-

політичної діяльності вірмен Північного Причорномор’я не стала предметом 

комплексного наукового дослідження, чим і зумовлено звернення до цієї 

теми. Отже, дослідження історії вірмен Північного Причорномор’я продовжує 

залишаться актуальним.  

У підрозділі 1.2 «Джерельна база дослідження» проаналізовано і розглянуто 

різноманітний джерельний масив, який виявлений з досліджуваної проблематики.  
Для вирішення поставлених у дисертації завдань використано значний 

масив джерел. Усі залучені в роботу архівні й опубліковані джерела 

                                                           
6
 Вартанян В. Г., Казаров С. С. Армянская Апостоль-ская церковь на Дону. Таганрог : 

ТИУиЭ, 2008. 124 с.; Дейников Р. Т. К вопросу о выводе христиан из Крымского ханства в 
1778 г. // Вопросы истории. 2014. №4. С. 153–168. 
7
 Манукян С. А. Деятельность партии дашнакцутюн на Дону (1905–1913 гг.) : автореф. дисс. … 

канд. ист. наук : 07.00.02. Ростов-на-Дону, 2011. 25 с. 
8 Ананян Ж. А., Хачатурян В. А. Армянские общины России. Ереван : М. Варандян, 1993. 119 с. 
9
 Тунян В. Г. Католикос Всех армян Нерсес V Аштаракеци – «Защитник отечества». 

Св. Эчмиадзин : Первопрестольный Св. Эчмиадзин, 2012. 424 с. та ін. 
10

 Պետրոսյան Գ. Հ. Հայաստանի Հանրապետության և Ուկրաինայի դիվանագիտական 

հարաբերությունների պատմությունից (1918–1920 թթ.). Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2002. 

158 էջ (Петросян Г. А. З історії дипломатичних відносин Республіки Вірменія і України 

(1918–1920 рр.). Єреван : Вид-во Єреванського державного університету, 2002. 158 с.); 

Ալեքսանյան Հ. Հայկական համայնքները խորհրդային հանրապետություններում 

1917–1941 թթ. Երևան : Պատմության ինստիտուտ, 2011. 221 էջ (Алексанян О. Вірменські 

общини у радянських республіках у 1917–1941 рр. Єреван : Інститут історії, 2011. 221 с.); 
Շաքարյան Տեր Սահակ վրդ. Նոր Նախիջևանի և Բեսարաբիայի հայոց թեմը. 

Շաքարյան. Էջմիածին : Մայր Աթոռ Ս.Էջմիածին, 2014. 176 էջ (Шакарян С. Ново-

Нахічеванська і Бессарабська вірменська єпархія. Ечміадзін, 2014. 176 с.).  
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класифіковано за видами: 1) офіційні актові документи; 2) матеріали 
офіційного діловодства; 3) статистичні матеріали; 4) документи особового 
походження; 5) періодична преса. 

Важливу частину джерельної бази складають неопубліковані джерела, які 
взято за основу дослідження, містяться в 28 фондах шести вітчизняних та 
трьох зарубіжних архівів: Центральний державний історичний архів України 
у м. Київ (ЦДІАУК, ф. 268, 335, 385), Державний архів Автономної 
Республіки Крим (ДААРК, ф. 3, 23, 26, 27, 67, 179, 535, 779), Державний 
архів Миколаївської області (ДАМО, ф. 229, Р-161, Р-916), Державний архів 
Одеської області (ДАОО, ф. 1, 2, 17, 42, 314, Р-65), Державний архів 
Херсонської області (ДАХО, ф. 14), Комунальна установа «Ізмаїльский 
архів» (КУ ІА, ф. 1), а також Національний Архів Республіки Вірменія 
(НАРВ, ф. 56), Національний архів Республіки Молдова (НАРМ, ф. 2, 3, 5)  
та Державна казенна установа Ростовської області «Державний архів 
Ростовської області» (ДКУ РО «ДАРО», ф. 829). Більшість цих документів 
уперше залучено до наукового обігу. 

Велику групу актових джерел складають матеріали І, ІІ та ІІІ «Повних 
зібрань законів Російської імперії», в яких містяться положення Жалуваних 
грамот вірмен, правові акти щодо устрою вірменських колоній, способу 
організації самоврядування, здійснення судочинства, правого положення вірмен, 
оподаткування, виконання повинностей, устрою та правого становища 
вірменських церков, а також національної освіти – парафіяльних училищ. 

До матеріалів діловодства відносяться архівні документи Управління 
Новоросійського і Бессарабського генерал-губернаторства (ДАОО, ф. 1), 
Канцелярія одеського градоначальника (ДАОО, ф. 2), Управління Тимчасового 
одеського генерал-губернатора (ДАОО, ф. 5), Канцелярія попечителя Одеського 
навчального округу (ДАОО, ф. 42), Канцелярія Таврійського губернатора 
(ДААРК, ф. 26), Таврійське губернське правління (ДААРК, ф. 27), Старокримська 
міська ратуша (ДААРК, ф. 67), Таврійське обласне правління (ДААРК,  
ф. 779). Значний масив цих документів відображає становище вірменських 
колоній, громад та загальні настрої вірменської спільноти Російської імперії, 
в яких зокрема, зосереджено матеріали пов’язані із невдоволенням вірмен 
політикою уряду, а також документи щодо вірменських церков, конфесійних, 
освітянських, та майнових питань. 

Значну цінність являють собою архівно-карні справі, доноси, рапорти, 
листування жандармських і охоронних відділень щодо діяльності вірменських 
політичних партій. Це насамперед документи фондів Південне районне 
охоронне відділення (ЦДІАУК, ф. 268), Канцелярія Одеського тимчасового 
генерал-губернатора (ЦДІАУК, ф. 335), Жандармське управління, м. Одеса 
(ЦДІАУК, ф. 385) та Канцелярія Одеського поліцмейстера (ДАОО, ф. 314). 

У роботі широко використані статистичні матеріали. Здебільше вони 
представлені звітами Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора, 
Таврійського і Херсонського губернаторів (ДАОО, ф. 1), документами Старо-
кримської міської ратуші (ДААРК, ф. 67), Бессарабського обласного уряду 
(НАРМ, ф. 5), а також звітами голови Ново-Нахічеванської і Бессарабської 
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єпархії. Статистичні дані містять демографічні показники вірменських 
колоній, парафій, як і всього населення Північного Причорномор’я.  

Особливу цінність мають матеріали особистого походження, насамперед 
праці М. Бжшкянца і І. Воронцова-Дашкова

11
, які містять багатий фактичний 

матеріал. 
Періодична преса складається з російськомовних і вірменомовних видань 

місцевого й регіонального рівнів. Опрацьовано періодику, у яких зосереджено 
значний фактичний матеріал, про діяльність вірменських громад і комітетів, 
відображено біженські питання, пояснення й оголошення консульських 
установ Республіки Вірменія та інші важливі матеріали. До дисертаційного 

дослідження залучені матеріали часописів: «Մասեաց աղավնի եւ Ծիածան 

Հայաստանի» («Масеац агавні ев тціатцан Хайастані» пер. «Голуб Масіса і 

Райдуга Вірменії»), «Հայ համայնք» («Гай Гамайнк», пер. «Вірменська 

громада»), «Армяне и война», «Հոսանք» («Хосанк», пер.«Течія»), «Вестник 

Армении», «Одесские новости» та ін.  
Використана джерельна база репрезентативна, дозволила створити емпіричну 

основу дисертаційного дослідження. 
У підрозділі 1.3 «Теоретико-методологічні засади роботи» розкрито методо-

логію дослідження, яка базується на принципах історизму, науковості, 
об’єктивності, системності, багатофакторності. Для комплексного вивчення 
проблем, що досліджуються, було застосовано загальнонаукові, спеціально-
історичні та міждисциплінарні методи. У дисертації широко використані 
загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, типології та класифікації , 
порівняльний, хронологічний, структурно-системний, логічний та статистичний.  

Серед суто історичних методів можна виокремити: історико-порівняль-
ний, історико-типологічний, історико-системний, конкретно-історичний, 
конкретно-пошуковий, критичний, діахронний (періодизації), ретроспективний, 
проблемно-хронологічний. Серед міждисциплінарних методів застосовано 
структурно-системний, статистичний, а для вирішення питань, окреслених у 
роботі й пов’язаних із правовими аспектами, залучено історико-правовий, 
порівняльно-правовий і догматичний метод (тлумачення). Вирішення поставленої 
проблеми дослідження зумовило необхідність залучення інструментарію 
низки суміжних дисциплін: етнології, правознавства, соціології та історії 
міжнародних відносин.  

Отже, значний масив різноманітних джерел та літератури дав змогу при їх 
комплексному використанні об’єктивно й усебічно висвітлити події, явища та 
факти, пов’язаними з громадсько-політичної діяльністю вірмен Північного 
Причорномор’я у 1778–1920 роках.  

                                                           
11 Բժշկյան Մ. Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան և յայլ կողմանս բնակեալս ի 

հայկազանց սերելոց ի նախնեաց Անի քաղաքին, Վենետիկ, 1830. Էջ 424 (Бжщкянц М. 

Мандрівка до Польщі та інших місцевостей, де проживають вірмени, нащадки жителів 
міста Ані. Венеція, 1830. 424 с.); Воронцов-Дашков И. И. Всеподданнейшая записка по 
управлению Кавказским краем генерал-адъютанта графа Воронцова-Дашкова. Б. м. : 
Государственная типография, 1907. 164 с. 
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У другому розділі «Вірменські осередки Північного Причорномор’я в 
період 1778–1836 рр.» простежено причини виселення вірмен з їхніх давніх 
колоній на територію російського Північного Причорномор’я, з’ясовано їхнє 
правове становище, вивчено міграційні процеси, розселення, демографічні 
питання, ґенезу осередків, устрій колоній, формування власного 
самоврядування та судочинства, а також устрій Вірменської церкви.  

У підрозділі 2.1 «Особливості утворення вірменських осередків у межах 
Російської імперії: причини, чисельність, особливості міграційних рухів» 

проаналізовано причини організації Російською імперією виведення вірменського 
населення з Північного Причорномор’я, доведено, що вірменське населення 
не висловлювало бажання бути виведеними з Криму (1778 р.) в Азовську 
губернію (14 000 осіб) та із Бессарабії та Молдавії (1787–1791 рр.) на лівий 
берег р. Дністер (4 500 осіб). Уточнено порядок розселення й чисельність 
вірменського населення, розглянуто міграційні процеси, ґенезу колоній і 
громад (общин). Унаслідок організованого виведення у Російську імперію, 
переселеними вірменами було засновано такі міста-колонії, як Нова 
Нахічевань (1778 р.), Григоріополь (1792 р.), вірменсько-католицьку колонію 
в Катеринославі І (1778 р., після репатріації в 1791 р. в Карасубазарі), а також 
вірменську колонію в Старому Криму (1808 р.). Частина вірменського 
населення, невдоволена виселенням зі своїх осередків, хаотично повертається 
в Крим, міста Бессарабії, Херсонської і Таврійської губерній.  

У підрозділі 2.2 «Вірменська церква в умовах Російської імперії: внутрішній 
устрій, правове становище» розглянуто принципи формування нових церковних 
адміністрацій (Бессарабська єпархія в 1812 р., об’єднана в Бессарабську й 
Ново-нахічеванську в 1830 р.), а також непритаманних Вірменській церкві 
духовних консисторій та правлінь (Нахічеванське, Григоріопольське і 
Карасубазарське). Проаналізовано правове становище Вірменської церкви до 
1836 р. та встановлено, що без узгодження з урядом був упроваджений 
власний церковний судебник і канони – «Канонагір», що став головним 
церковним статутом цього періоду у Північному Причорномор’ї.  

Підрозділ 2.3 «Система вірменського самоврядування, судочинства   
та правове становище вірмен» присвячений розгляду й аналізу положень 
Жалуваних грамот вірмен та інших законодавчих актів, що регулювали 
правове становище їхніх колоній і самого населення. Вірменські колонії  
були самостійними адміністративними одиницями держави з правом на 
самоврядування та власне судочинство, які користувались у самоврядуванні 
правом збирання податків, фіксування їх розміру, стеження за недоїмками, 
забезпечення торговельними свідоцтвами, гербовими бланками й іншими 
документами діловодства, видання вірчих листів, паспортів, виконання ролі 
маклерів і нотаріусів, здійснення судочинства (у Новій Нахічевані на основі 
власного судебника – Астраханського). 

Вірменське населення, яке внаслідок втеч і міграцій облаштувалось поза 
межами колоній у своїх давніх осередках – Феодосії, Карасубазарі (не уніати), 
Євпаторії, Сімферополі, Бахчисараї, Керчі, Акермані, Ізмаїлі, сформувало в 
Армянському Базарі, Перекопі, Ногайську, Одесі, не маючи права на 
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самоврядування й судочинство, національні громади (общини) в межах 
вірменських парафій. Запропоновано типологічно диференціювати вірменські 
осередки Північного Причорномор’я на колонії й общини (громади), що 
відповідає їхньому правовому становищу й правам.  

Аналіз законодавчої бази й дій урядовців показує, що державою поступово 
впроваджувалася політика згортання дарованих прав і привілеїв, як у процесі 
уніфікації законодавства, так і виходячи з політичної доцільності.  

Третій розділ «Становище вірмен у Північному Причорномор’ї в 
період 1836–1870 рр.» розглянуто етапи поступового скасування дарованих 
вірменам привілеїв і ліквідацію самоврядування колоній, роль Вірменської 
церкви в суспільно-політичному житті та проблеми національної освіти.  

У підрозділі 3.1 «Вірменська церква в житті вірмен: екстратерито-
ріальна автономія вірмен» проаналізовано затверджене державою Положення 
1836 р. про управління Вірменською церквою, покликане обмежити її роль  
і вплив у громадсько-політичному житті. Утім, Положення 1836 р. 
законодавчо затвердило право самостійного створення, управління й нагляду 
за вірменськими парафіяльними училищами (початковими школами), 
навчальним процесом, а також відкриття благодійних товариства, зведення 
культових споруд (процедура була бюрократично обтяжена) та самостійного 
призначення духівництва. Такі законодавчо гарантовані автономні права і 
фактично, і юридично створили національно-культурну автономію вірмен у 
межах вірменських єпархій. 

У підрозділі 3.2 «Державна політика спрощення та ліквідації особливих 
прав вірмен» встановлено, що російський уряд з 1836 р. поступово 
впроваджував політику скасування дарованих прав і привілеїв вірмен, тим 
самим порушуючи положення Жалуваних грамот вірмен. Урядом методично 
порушувались права вірменських колоній у частині адміністративних і 
судових повноважень. Григоріополь став першою колонією, самоврядування 
в якій у 1840 р. у суперечливий спосіб було реорганізовано й часткового 
скасовано. Упродовж наступних років, з юрисдикції вірменських колоній 
поступового вилучалися сирітські справи, частково комерційні, а також 
адміністративне регулювання. У період здійснення реформ Олександра ІІ в 
суперечливий спосіб із порушенням норм та положень Жалуваних грамот 
було скасовано право інших вірменських колоній на самоврядування. Отже, 
станом на 1870 р. було ліквідовано вже всі вірменські колонії: Нову 
Нахічевань, Старий Крим і вірмено-католицьку в Карасубазарі. Дві останні 
перетворились на звичайні громади (общини), як Григоріополь, а Нова 
Нахічевань – на своєрідний вірменський анклав.  

У підрозділі 3.3. «Вірменські національні заклади освіти: історико-правовий 
аспект» розглянуто питання формування національної освіти. Встановлено, 
що до 1836 р. не існувало законодавчих норм, що регламентували вірменське 
освітянське питання. Положення 1836 р., що створило сприятливі умови та 
дозволило відкрити при всіх вірменських парафіях церковні школи 
(парафіяльні училища), у яких викладалась вірменська мова, історія та 
географія Вірменії. Російський уряд певний час не втручався в освітянське 
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питання, водночас до 1850 р. не дозволяв вірменам створювати класичні училища 
чи гімназії. Важливе значення мав створений у Феодосії вірменський 
просвітницький центр на базі заснованого в 1858 р. Г. Айвазовським 
Халібовського училища. Однак з 1865 р. з політичних міркувань урядом було 
створено такі штучні умови, за яких в 1870 р. заклад було ліквідовано. 

Четвертий розділ «Вірменська громадськість у 1870–1920 рр.» 
присвячено найменш вивченому в історіографії питанню – протистоянню 
вірмен русифікації, закриттю навчальних закладів, формуванню осередків 
вірменських політичних партій, проблематиці вірменських біженців та 
вірменському дипломатичному представництву у Північному Причорномор’ї. 

У підрозділі 4.1. «Політика уряду щодо вірмен у другій третині ХІХ ст. – 
1905 р» встановлено, що починаючи з 1880-х рр. Російська імперія фактично 
звинувачувала вірменське населення в націоналізмі, сепаратизмі та прагненні 
отримати незалежність. У межах упровадженої в цих роках політики уряд 
намагався вилучити з навчальних програм парафіяльних училищ вірменську 
мову, історію та географію Вірменії, підпорядкувати їх Міністерству 
народної освіти, а також закрити. Протистояння вірмен призвели до 
впровадження радикальних кроків з боку уряду – у 1903 р., було 
секуляризовано все майно Вірменської церкви. Це стало поворотним пунктом 
у громадсько-політичному житті, сформувавши виражені антиросійські 
настрої серед вірмен імперії. Цим вдало скористались до цього часу лояльні 
Росії вірменські політичні партії «Гнчак» і «Дашнакцутюн», які в 1903 р. 
оголосили про активізацію своєї діяльності в імперії. 

У підрозділі 4.2. «Вірменське громадське-політичне життя в період  
1905–1917 рр.» розглянуто передумови формування осередків вірменських 
політичних партій у регіоні, їхню діяльність та участь у революційних 
подіях. Повернення в 1905 р. церковного майна не знизило градусу 
революційних і антиурядових виступів серед вірмен. У цих умовах 
вірменські політичні партії створили свої осередки в Новій Нахічевані, містах 
Криму та в Одесі. Партійні осередки займалися активною революційною й 
антиурядовою діяльністю, експропріацією й бандитизмом задля поповнення 
партійних кас, гроші з яких спрямовувалися на закупівлю зброї. Висвітлено 
питання вірменських біженців, створення спеціальних вірменських 
біженських комітетів, які здійснювали облік і допомогу біженцям. 

У підрозділі 4.3. «Дипломатичні представництва Республіки Вірменія і 
вірменське суспільно-політичне життя у Північному Причорномор’ї в 1918–
1920 рр.» розглянуто час та передумови відкриття Генерального консульства 
Республіки Вірменія в Одесі. Першочергово дипломатичну місію Республіки 
Вірменія було акредитовано в Українській Державі, але після переходу влади в 
місті до рук французького інтервенційного уряду та Добровольчої армії 
дипломатична установа в Одесі перебувала в становищі ipso facto, 
представляючи інтереси Республіки Вірменія та її громадян. У роботі 
Генерального консульства активну роль відігравали місцеві вірмени, які 
працювали в установі, і вірменські організації, які співпрацювали з диплома-
тичною місією до її остаточної ліквідації в 1920 р. радянською владою. 
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У висновках узагальнено результати та здобутки дисертанта, а також 

сформульовано основні положення, які винесено на захист: 

Доведено, що Російська імперія з метою заселення ново приєднаних 

земель у Північному Причорномор’ї здійснила виведення вірмен із 

Кримського ханства (1778 р.) в Азовську губернію (14 000 осіб) та із 

Бессарабії та Молдавії (1787–1791 рр.) на лівий берег р. Дністер (4 500 осіб). 

Внаслідок організованого виселення вірмен наприкінці ХVIII ст. в Російській 

імперії було поселено 19 500–20 000 вірмен. Доведено, що твердження про 

релігійний гніт християн та економічний тиск на Оттоманську імперію не 

витримують критики, а єдиною цілю російської держави була колонізація 

ново приєднаних територій. Встановлено, що вірменська спільнота Північного 

Причорномор’я не виявляла бажання бути переселеними та вкрай негативно 

ставилася до російських планів переселення. Особливо невдоволеними були 

представники середніх і незаможних верств торгової та ремісницької частини 

населення.  

Після виведення вірменам у Росії їм було даровано Жалувані грамоти, 

згідно з положеннями яких вони отримали низку прав і привілеїв (вільна 

торгівля, звільнення від податей, повинностей, служби на десять років та 

рекруту, вільне сповідання релігії, власне самоврядування й судочинство, що 

здійснювались через магістрати й ратуші). Користуючись цими правами, 

вірмени заснували міста-колонії Нова Нахічевань (1778 р.), Григоріополь 

(1792 р.), вірмено-католицьку колонію в Катеринославі І (1778 р., через 

репатріацію в 1788–1790 рр. колонію переведено в Карасубазар), само-

організовану – у Старому Криму (1808 р.). Ці колонії було створено внаслідок 

виселення в межі Російської імперії, що суттєво відрізняє їх ґенезу та спосіб 

формування від розвитку інших колоній вірмен, утворених у різні історичні періоди.  

Встановлено, що організоване виселення вірмен із давніх колоній у межі 

Російської імперії створило низку проблем: утечі вірмен із Росії, міграційні 

рухи, внутрішні протиріччя в колоніях та міжконфесійні ускладнення.  

Визначено, що в Росії вірмени отримали досить широкі права та 

внутрішню автономію, непорівняну з правами, гарантованими міллетною 

системою Оттоманської імперії, Кримського ханства чи законами Молдавського 

та Валаського князівств. Встановлено, що вірменські колонії в межах 

самоврядування користувались правами збирання податків, стеження за 

недоїмками, забезпеченням торговельними свідоцтвами, гербовими бланками 

та іншими документами діловодства, правом видавати вірчі листи, паспорти, 

виконувати роль маклерів і нотаріусів. У Новій Нахічевані навіть дозволялося 

здійснювати судочинство на основі власного Астраханського судебника.  

Доведено, що активні міграційні рухи вірменського населення, які 

спостерігалися до першої третини ХІХ ст., призвели до поселення вірмен 

поза межами колоній у своїх давніх осередках: Феодосії, Карасубазарі (не 

уніати), Євпаторії, Керчі, Сімферополі, Бахчисараї, Акермані, Ізмаїлі та 

облаштування їх в Армянському Базарі, Перекопі, Ногайську та Одесі. Ці 

осередки, не маючи права на самоврядування й судочинство, сформували 
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національні громади (общини) в межах вірменських парафій. Отже, у 

Північному Причорномор’ї вірменами було утворено два типи осередків: 

колонії та общини (громади). Запропоновано типологічну диференціацію 

вірменських осередків – на колонії та общини (громади), що дозволяє чітко 

виокремити їх за способом формування, характером і правовим становищем. 
З’ясовано, що в межах Російської імперії Вірменська церква змушена була 

утворити нові інституції. Перші були створені на кшталт російських, духовні 
консисторії та духовні правління, які були непритаманні їй (Нахічеванське, 
Григоріопольске й Карасубазарське). У 1809 р. з’явилася перша в регіоні 
вірменська єпархія – Бессарабська – із центром у Яссах (з 1812 р. – Кишинів). 
У 1830 р. було засновано нову об’єднану Нахічеванську й Бессарабську 
єпархію, яка охопила всі вірменські європейські парафії. Вірменська церква 
до впровадження Положення 1836 року користувалась фактично абсолютно 
самостійністю у внутрішній організації. Встановлено, що тимчасова лояльність 
держави дозволила впровадити на теренах Російської імперії навіть власний 
церковний судебник і канони – «Канонагір». «Канонагір» став ключовим 
документом, що регламентував духовні закони, права й обов’язки духівництва, 
правила церковного управління у вірменських осередках, оскільки в імперії 
не було передбачено уніфікованого правого положення. 

Установлено, що державою починаючи з 1824 р., поступово  
впроваджувалася політика згортання дарованих вірменам прав і привілеїв, 
що відбувалось як у процесі уніфікації законодавства, так і виходячи з 
відсутності політичної доцільності. З початку вірмен було позбавлено 
преференцій вільної торгівлі. Уже в 1836 р. вірмен зрівняли в податках і 
платежах із рештою населення імперії. Їхній опір і намагання відстояти свої 
права лише затягнули цей процес. Одночасно здійснювались кроки зі 
звуження самоврядування вірменських колоній. Так, Григоріополь став 
першою колонією, самоврядування якої в 1840 р. було реорганізовано й 
частково скасовано всупереч положенням Жалуваних грамот. Упродовж 
наступних років спостерігалося більш методичне порушення прав на 
самоврядування й судочинство. Зокрема, з юрисдикції колоній поступового 
вилучалися сирітські справи, частково комерційні справи та адміністративне 
регулювання. У 1868 р. урядом було здійснено спробу об’єднати Нову 
Нахічевань із Ростовом-на-Дону, що призвело до серйозного спротиву у 
вірменському місті, унаслідок чого це питання було тимчасово відкладено. 

У період реалізації реформ Олександра ІІ та відповідної уніфікації 
законодавства в суперечливий спосіб було скасовано вірменське самовряду-
вання та повноваження магістратів і ратуш колоній. Отже, станом на 1870 р. 
було ліквідовано всі вірменські колонії: Нову Нахічевань, Старий Крим і 
вірмено-католицьку в Карасубазарі.  

Доведено, що в конфесійному питанні Російська імперія з метою 
усунення Вірменської церкви від впливу на внутрішнє суспільно-політичне 
життя вірмен і на зовнішньополітичній арені, намагаючись створити зручну 
систему керівництва нею, у 1836 р. затвердила Положення про управління 
Вірменською церквою. Утім, документ навпаки, зміцнив Вірменську церкву, 
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до юрисдикції якої законодавчо було віднесено право самостійного 
створення, управління й нагляду за парафіяльними училищами (початковими 
школами), навчальним процесом, відкриттям благодійних товариств, зведенням 
культових споруд (процедура була бюрократично обтяжена). Такі законодавчо 
гарантовані автономні права запропоновано розглядати як фактичну національно-
культурну автономію вірмен у межах єпархій. Жодна з неправославних 
церков в імперії не мала таких широких прав.  

Установлено, що відсутність будь-яких законодавчих норм, що 

регламентували вірменське освітянське питання, окрім Положення 1836 р., 

створила сприятливі умови для роботи парафіяльних училищ при всіх 

Вірменських церквах. Водночас до 1850 р. уряд не дозволяв відкривати 

класичні училища чи гімназії. Перший подібний заклад було засновано в 

Новій Нахічевані. У цьому контексті та в цілому після Кримської війни 

спостерігалася нетривала відлига державної політики щодо вірмен. Саме ця 

обставина дозволила Г. Айвазовському створити у Феодосії вірменський 

просвітницький центр на базі заснованого ним у 1858 р. Халібовського 

училища. Із 1865 р., виходячи з політичних міркувань, урядом було 

забезпечено такі штучні умови, за яких почався занепад закладу, у 1870 р. 

його було взагалі ліквідовано.  

Визначено, що Російська імперія з 1880-х рр. почала вести реакційну 

політику щодо вірменського населення, фактично обвинувачуючи його в 

націоналізмі, сепаратизмі та прагненні поновити незалежність. Одночасно з 

1884 р. уряд намагався вилучити з навчальних програм парафіяльних училищ 

вірменську мову, історію й географію Вірменії, спробував підпорядкувати 

установи Міністерству народної освіти та їх закрити. Утім, спротив 

вірменського духівництва та громадськості, які зайняли непорушну позицію, 

відмовлялись виконувати урядові розпорядження та імператорські укази, ще 

більше загострив ситуацію. Держава, використавши всі адміністративні й 

законодавчі інструменти, не змогла зломити спротив вірмен, унаслідок чого 

пішла на радикальні кроки. У 1903 р. було оприлюднено імператорський указ 

про секуляризацію майна Вірменської церкви, який спричинив справжній 

вибух у громадсько-політичному житті вірмен, породивши виражені 

антиросійські настрої.  

Саме в цих умовах головними ідеологами національно-визвольного руху 

й збереження національних цінностей стали доти лояльні Росії вірменські 

політичні партії, які вдало скористалися ситуацією, що виникла. Партії 

«Гнчак» і «Дашнакцутюн» у 1903 р. оголосили про активізацію своєї 

діяльності в Російський імперії та співпрацю з іншими революційними 

силами в боротьбі проти «самодержавства». Утім, повернення в 1905 р. 

церковного майна не зменшило частоти революційних та антиурядових 

виступів вірмен.  
З’ясовано, що напередодні першої російської революції в житті 

вірменського населення Північного Причорномор’я виникло раніше невідоме 
суспільно-політичне явище – «національний революційний продукт», який у 
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протистоянні з урядом проявив себе як успішний борець за вірменську 
ідентичність та національні цінності. Користуючись певною підтримкою й 
популярністю серед вірмен, партії, починаючи з 1903 р., створили свої 
осередки в Новій Нахічевані, містах Криму та в Одесі. Місцеві партійні 
комітети розпочали активну революційну й антиурядову діяльність, 
займалися експропріацією й бандитизмом задля поповнення партійних кас, 
гроші з яких спрямовувалися на закупівлю зброї. Незважаючи на постійні 
донесення, рапорти й запевнення жандармських та охоронних відділів про 
ліквідацію вірменських партійних осередків, останні конспіративно 
продовжували існувати й діяти активно до початку Першої світової війни. 

У 1915–1920 рр. унаслідок організованого в Оттоманській імперії 
геноциду вірмен міста Північного Причорномор’я стали притулком для тисяч 
вірменських біженців, забезпечення яких фактично було перекладено на 
вірменські громади (общини) та відповідні вірменські комітети, що були 
утворені у вірменських осередках. Вірменські комітети та товариства без-
посередньо займались реєстрацією біженців, їх матеріальним забезпеченням 
та розселенням у місцях тимчасового перебування. Встановлено, що 
найбільшим місцем концентрації біженців стала Одеса. 

Доведено, що після розпаду Російської імперії в 1918 р. в Одесі було 
відкрито єдину в Північному Причорномор’ї дипломатичну установу 
незалежної Вірменії – генеральне консульство Республіки Вірменія. 
Першочергово дипломатичну місію Республіки Вірменія було акредитовано в 
Україні. Запропоновано виокремити два періоди діяльності дипломатичної 
установи: серпень (вересень) 1918 р. – травень 1919 р. та вересень 1919 р. – 
лютий 1920 р. Доведено, що Генеральне консульство в Одесі до травня 
1919 р. працювало виключно як дипломатична установа, акредитована в 
нерадянській Україні. У другий період, дипломатична установа перебувала в 
положенні ipso facto, де працювали місцеві вірмени й представляли інтереси 
суб’єкта міжнародного права – Республіки Вірменія.  

Завдяки співпраці консульської установи й місцевої общиною (громадою), 
було евакуйоване до Вірменії понад 8 000 осіб. Одеса до встановлення в місті 
в 1920 р. радянської влади залишалась останнім вірменським осередком у 
Північному Причорномор’ї, який був центром національно-визвольних ідей, 
соборності й незалежності Вірменії.  

Встановлення радянської влади і фактично, і з правової точки зору 
ліквідувало вірменські громади (общини) й національні інститути старого 
типу (у більшості вірменських осередків церкви були закриті), оскільки 
замість них було створено радянські національні-культурні об’єднання: 
трудові колонії, національні клуби, артілі та ін. Уникли ліквідації тільки дві 
громади (общини) – в Акермані та Ізмаїлі, в яких унаслідок окупації Буджака 
Королівством Румунія збереглися всі вірменські інститути.  

Таким чином, виселене впродовж 1778–1791 рр. вірменське населення, 
проживаючи в Російській імперії, не втратило своєї національної  
ідентичності. Будучи інтегрованим у російське суспільство, воно, навпаки, 
залишалось активним учасником загальновірменських подій, брало активну 
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участь у національних подіях, у більшості своїй не примкнуло до 
загальноросійських революційних рухів, а підтримувало національні партії та 
було невід’ємною складовою загальновірменського національно-визвольного 
руху, прихильником ідей незалежності й соборності Вірменії, зуміло 
сформувати дипломатичні представництва. Однак встановлення радянського 
режиму в 1920 р. ознаменувало завершення окремого періоду в історії вірмен 
регіону. 

Отже, здійснене дисертантом дослідження переконливо доводить актуальність 
окресленої теми й акцентує на необхідності подальшого вивчення різних 
аспектів проблем минулого Північного Причорномор’я, зокрема й історії вірмен. 
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АНОТАЦІЯ 

Давтян Д. А. Громадсько-політична діяльність вірмен Північного 
Причорномор’я (1778–1920 рр.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2017. 

Дисертація містить дослідження громадсько-політичної діяльності вірмен 
Північного Причорномор’я (1778–1920 рр.). Простежено причини виведення 
вірменського населення у межі Російської імперії у 1778–1791 рр., ставлення 
вірмен до плану виселення, розглянуто принципи формування вірменських 
колоній, общин, міграційні процеси, спосіб здійснення самоврядування і 
судочинства. Доведено, що реакційна політика уряду щодо вірмен, що 
здійснювалась наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., призвела до серйозного 
спротиву вірменської громадськості і церкви. Однак вірменське населення не 
втратило своєї національної ідентичності та було невід’ємною складовою 
загальновірменського національно-визвольного руху, прихильником ідей 
незалежності Вірменії. Встановлення радянського режиму в 1920 р. мало 
наслідком заборону всіх вірменських структур, замість яких було засновано 
нові – за радянською моделлю організації національних общин. 

Ключові слова: Північне Причорномор’я, Російська імперія, Вірменська 
церква, вірменські осередки, колонія, громада, Нова Нахічевань, Крим, Бессарабія, 
Карасубазар, Старий Крим, Одеса, Генеральне консульство, Жалувана грамота. 
 

АННОТАЦИЯ 
Давтян Д. А. Общественно-политическая деятельность армян Северного 

Причерноморья (1778–1920 гг.). – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических  

наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. – Черноморский 
национальный университет имени Петра Могилы. – Николаев, 2017. 

Диссертация содержит исследование общественно-политической деятельности 
армян Северного Причерноморья (1778–1920 гг.). Рассмотрены причины 
выведения армянского населения на территорию Российской империи в 
1778–1791 гг., позиция армян в отношении плана выселения, а также 
принципы формирования армянских колоний и общин, миграционные процессы, 
способы организации самоуправления и судопроизводства. Проанализировано 
правовое положение армян и установлено, что начиная с 1836 г. государство 
осуществляло методическое нарушение, дарованных прав и привилегий 
армян, а в 1870 г. все армянские колонии были упрощены. Доказано, что 
реакционная политика государства в отношении армян, проводившаяся в 
конце ХІХ – в начале ХХ в., привела к серьезному сопротивлению армянской 
общественности и церкви. Однако армянское население не утратило своей 
национальной идентичности и являлось неотъемлемой частью общеармянского 
национально-освободительного движения, сторонником идей независимости 
Армении. Установление советского режима в 1920 г. привело к запрету всех 
армянских структур, а вместо них были учреждены новые – в соответствии с 
советской моделью организации национальных общин. 



20 
Ключевые слова: Северное Причерноморье, Российская империя, Армянская 

церковь, армянские ячейки, колония, община, Новая Нахичевань, Крым, 
Бессарабия, Карасубазар, Старый Крым, Одесса, Генеральное консульство, 
Жалованная грамота. 

SUMMARY 

Davtyan D. A. Northern Black Sea Region Armenians’ Socio-political 

Activity (1778–1920). – Manuscript. 
Thesis aimed at obtaining candidate’s degree in History (PhD), specialty 07.00.02 – 

World History. – Petro Mohyla Black Sea National University. – Mykolaiv, 2017. 
The topic of this research becomes more urgent nowadays because of the need 

to reconsider, specify and study the history of the ethnic groups living in Northern 
Black Sea Region. The research gives an opportunity to recreate thorough and 
unbiased investigation of the social, political and ethnic history of local Armenians 
during the period of 1778–1920. The scientific actuality of the research is 
connected with the lack in the native and foreign historiography of Armenians 
living in the northern coast area of Black Sea. 

The social and political activity of Armenians should be studied thoroughly and 
complexly in order to enable objective and comprehensive reproduction of local 
Armenians’ history during 1778–1920. This research bears huge importance under 
the conditions of modern socio-political relations development of our poly-ethnic 
country. Thorough and objective perception of ethnic communities and their socio-
cultural peculiarities is the main prerequisite of successful ethno-national policy. 

Subject and aims of this research consist of generalization and complex 
examination of the Northern Black Sea Coast region Armenians’ history, 
clarification of their centres’ history, their colonies’ legal status, churches, and 
national education, socio-political activity under their diaspora status. 

Wide range of mythological approaches (analytical, comparative, systematic 
and structural), principles (historical, objective, systematic and congruence) and 
methods (philosophic, general scientific, special scientific) forms the mythological 
basis of the research. Joint combination of theoretical and mythological basis gives 
the opportunity for uncommitted, objective and thorough examination of events, 
occurrences, and facts connected with the research subject. 

Thus, Armenian population evicted in 1778–1791 did not lose its national identity 
because of living throughout Russian Empire. Despite being integrated into Russian 
society Armenian population remained an active participant in its native country events 
and national processes, mostly refusing to join all-Russian revolutionary movements 
and supported national parties being an essential part of the All-Armenian national 
liberation movement and Armenia independence and «sobornost» supporter. With the 
Odessa Armenian community support Independent Armenia diplomatic mission was 
formed. Russian regime formation in 1920 marked the end of the important period of 
local Armenians’ history because all Armenian formations were forbidden afterwards 
and new organizations were modelled similarly to other Russian national communities. 

Key words: Northern Black Sea Region, Russian Empire, Armenian Church, 
Armenian centres, colony, community, New Nakhichevan, Crimea, Bessarabia, 
Qarasuvbazar, Old Crimea, Odessa, Consulate General, Jaluvana gramota. 
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