
 
– 257 – 

ՀՏԴ 930 
ՖրանսՖրանսՖրանսՖրանս----պրուսական պատերազմի լուսաբանումը պրուսական պատերազմի լուսաբանումը պրուսական պատերազմի լուսաբանումը պրուսական պատերազմի լուսաբանումը     

««««Արշալույս արարատյանԱրշալույս արարատյանԱրշալույս արարատյանԱրշալույս արարատյան» » » » թերթում թերթում թերթում թերթում     
Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան     

Աննա Դեմիրխանյան Աննա Դեմիրխանյան Աննա Դեմիրխանյան Աննա Դեմիրխանյան     
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Ֆրանսիա, Պրուսիա, պատերազմ, Սեդան, հայ 
մամուլ, արձագանք, ազգային-պահպանողական հոսանք, Ղ. Պալդազար-
յան        

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
1866 թվականի հունիսի 16-ին սկսված ավստրո-պրուսական պատե-

րազմում, եվրոպական հասարակայնության սպասումներին հակառակ, 
Պրուսիան արագ հաղթանակ տարավ: Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոն III-ի 
միջնորդությամբ 1866 թ. օգոստոսի 23-ին Պրահայում կնքվեց հաշտու-
թյան պայմանագիր: Դա հնարավորություն տվեց Պրուսիային Եվրոպայի 
կենտրոնում ստեղծելու գերմանական ազգային պետություն: Պրուսիայի 
գլխավորությամբ 1867 թ.  Հյուսիսգերմանական միության ստեղծումից 
հետո կտրուկ սրվեցին Ֆրանսիայի և Պրուսիայի հարաբերությունները: 
1870 թվականի մայիսին Ֆրանսիայի և Պրուսիայի միջև ծավալվեց դիվա-
նագիտական հակամարտություն, որը հանգուցալուծվեց Էմսում ընթա-
ցող բանակցությունների ժամանակ: «Էմսի ճեպագիրը» պատճառ 
դարձնելով՝ Ֆրանսիան 1870 թ.  հուլիսի 19-ին պատերազմ հայտարարեց 
Պրուսիային: Պատերազմ սկսելով՝ Ֆրանսիան ձգտում էր պահպանելու 
իր գերիշխանությունը Եվրոպայում և խոչընդոտելու Գերմանիայի միա-
վորումը: Ֆրանս-պրուսական պատերազմը Գերմանիայում ընկալվեց 
որպես ազգային գոյատևման և անկախության համար պատերազմ: 
Պրուսիայի կանցլեր Օտտո Ֆոն Բիսմարկը (1815-1898) գտնում էր, որ 
Ֆրանսիայի դեմ հաղթական պատերազմը հնարավորություն կտա 
Պրուսիայի գլխավորությամբ ավարտելու Գերմանիայի լիակատար միա-
վորումը1:  

««««Արշալույս արարատյանԱրշալույս արարատյանԱրշալույս արարատյանԱրշալույս արարատյան» » » » թերթը թերթը թերթը թերթը ֆֆֆֆրանսրանսրանսրանս----պրուսական պատերպրուսական պատերպրուսական պատերպրուսական պատերազմի ազմի ազմի ազմի 
մասինմասինմասինմասին::::     

Ժամանակի հայ պարբերական մամուլում արձագանք գտավ ֆրանս-
պրուսական պատերազմը, որը հայ պատմագրությունում գրեթե ուսում-

                                                                 
1 Տե՛ս Ховард М., Франко-прусская война. Отто Бисмарк против Наполеона III, 

1870-1871, М., 2020, էջ 13: 
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նասիրված չէ: Պատերազմին անդրադարձած մի շարք հայ պարբերա-
կանների թվում խնդրի հրատապ լուսաբանմամբ առանձնանում է զմյուռ-
նահայ «Արշալույս արարատյան» թերթը: 1840 թվականը բարեբախտ 
եղավ զմյուռնահայության համար: Գաղթօջախի անդրանիկ պարբերա-
կանը ստեղծելու, խմբագրելու ու հրատարակելու պատիվը վիճակվեց 
Մեսրոպյան վարժարանի սաներից մեկին՝ Ղուկաս Պալդազարյանին 
(1810-1878): Նա, «ազգասէր բարեկամներէն բաւական քաջալերութիւն 
ընդունելով ըստ ամենայնի մասին», ձեռնամուխ եղավ քաղաքական, 
բանասիրական և առևտրային լրագրի հրատարակմանը՝ հույս ունենա-
լով, որ իր թերթը սիրով կընդունվի հայության կողմից2: Երեսունութ 
տարի՝ 1840-1878 թվականներին, նա խմբագրեց և տնօրինեց թերթը՝ 
միայնակ կրելով հրատարակության ու տարածման ողջ ծանրությունը3:  

Հայ պատմագրության և հրապարակախոսության մեջ Ղ. Պալդա-
զարյանի թերթի մասին հակասական կարծիքներ են արտահայտվել: Հայ 
լրագրության պատմության գիտակ Հ. Գրիգորիս վ. Գալեմքարյանի 
կարծիքով մինչ «Արշալույս արարատյան»-ի լույս տեսնելը հայ լրագրերը 
«իբրև աստղ գիշերոյ» «իրենց տկար լուսովն, կարճատև կենօքն լոկ զարդ 
մըն էին հայ ազգին»: Բայց «Արշալույս արարատյան»-ի հրապարակու-
մով՝ «նոր կեանք կը սկսի», որը սկզբում «աղոտ կը լուսաւորէր Հայ 
աշխարհն, սակայն ի սուղ ժամանակի պայծառացաւ հետզհետէ…»4: 
Ոմանք այս թերթն անվանել են «ռեակցիոն օրգան»: Մասնավորապես 
Միքայել Նալբանդյանը (1829-1866) «Արշալույս արարատյան»-ը համա-
րում էր «մի անարգ թերթ», իսկ նրա խմբագրին՝ «կաշառված, սրիկա, 
վարձկան, թուրքական լրտես, յուրաքանչյուր ամիս մատնություններ 
անող»5: Արևմտահայ դեմոկրատական հոսանքի երևելի դեմքերից 
Ստեփան Ոսկանյանի (1825-1901) կարծիքով «Արշալույս արարատյանը» 
«ըղձալի օրը չծագեցավ և իր անունը միայն հոտած թերթի մը վրայ կը 
տեսնուի, ըսել է թէ իր նշոյլը սուտ է և յոյս անգամ չպիտի բերէ թող թէ 
լոյս»: Մերժելով այս ծայրահեղությունները՝ արևմտահայ հասարակական 

                                                                 
2 Տե՛ս «Արշալույս արարատյան», Զմյուռնիա, 1840, 10 օգոստոսի, թիվ 1: 
3 Տե՛ս Հակոբյան Մ., Զմյուռնահայ պարբերական մամուլը (1839-1860), Երևան, 

1984, էջ 26-27:  
4 Գալէմքէրեան Հ. Գրիգորիս վ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան, Վիեննա 

1893, էջ 52: 
5 Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 4, Երևան 1949, էջ 226-

227: 
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ականավոր գործիչ, խմբագիր, գրող Մատթեոս Մամուրյանը (1830-1901) 
Ղ. Պալդազարյանին բնութագրում է որպես «մեծ բազմարդիւն խոհական 
ազգային խմբագիր», որը «հայ օրագրութեան մէջ եզական պատկեր մ’էր, 
և պիտի մնա միշտ՝ իր գաղափարներավն ու իրեն յատուկ արժանիքովն»: 
Ըստ Մ. Մամուրյանի, երբ «Արշալույսն երևցաւ, նոր թուական մը բացուե-
ցաւ անշուշտ հայոց համար», քանզի շուրջ 40 «տարի կռուեցավ իր գրչով 
այդ արշալույսը փայլեցնելու Արարատայ վրայ… ամեն արգելքներ 
տապալելով կարող եղաւ հայութիւնը, մամուլով մ’օժտել, և հայոց մէջ նոր 
շաւիղ մը բանալ յառաջադիմութեան, որու մեջ վերջերն ուրիշներ ալ 
մտան»6: Մ. Մամուրյանի բնութագրմամբ՝ «հայ խմբագրաց այս անուանի 
նահապետը» իրականում «բավականաչափ պարզամիտ, անհամարձակ 
մտավորական էր»7 և զգուշավոր խմբագիր, հատկապես երբ ազգային ու 
քաղաքական հարցեր էր լուսաբանում: Ղ. Պալդազարյանը արևմտահայ 
ազգային-պահպանողական հոսանքի երևելի դեմքերից էր, որը ամենևին 
էլ «գրեթե ամենակարող, ամեն ինչի ընդունակ գործիչ» չէր: Նա նաև «ոչ 
ազգասեր և ոչ ազնիվ մեթոդներով պայքարող»8 հասարակական գործիչ 
ու խմբագիր չէր: Որպես ազգային-պահպանողական գործիչ՝ Ղ. Պալդա-
զարյանը հետևողական էր, իր գաղափարներին հավատարիմ, անկոտ-
րում խմբագիր էր, որը կարևորում էր ազգային միասնության ու համա-
խմբման, ազգապահպանության և հայրենիքի վերածնության գաղափար-
ները9: Այս իմաստով «Արշալույս արարատյան»-ի դերը գաղթօջախի և 
գաղութահայության կյանքի լուսաբանության մեջ է, որով թերթը 
սկզբնաղբյուրի դեր է կատարել, դարձել Զմյուռնիայի, տարբեր մասերում 
հաստատված հայ համայնքների կյանքի ու գործունեության տարեգրու-
թյունը: «Արշալույս արարատյան»-ը թղթակիցներ ուներ ոչ միայն Թուր-
քիայի տարբեր անկյուններում, այլև եվրոպական շատ երկրներում, ինչ-
պես նաև Եգիպտոսում, Հնդկաստանում, Ռուսաստանում, Պարսկաստա-
նում, Լիբանանում, Ավստրալիայում: Նրանք պարբերաբար թերթին 
թարմ լուրեր էին ուղարկում հայկական համայնքների կյանքում և 
աշխարհի տարբեր երկրներում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություն-
ների մասին: Ղ. Պալդազարյանը միաժամանակ օտարերկրյա մամուլից 

                                                                 
6 «Արևելյան մամուլ», 1878, հունիս, էջ 65-66: 
7 Հակոբյան Մ., նշվ. աշխ., էջ 30: 
8 Նույն տեղում: 
9 Տե՛ս Հակոբյան Մ., Զմյուռնահայ պարբերական մամուլը (1861-1880), Երևան, 

1987, էջ 51: 
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հրատապ լուրեր էր քաղում և դրանք զետեղում թերթի «քաղաքական» 
բաժնում: Այդ հրապարակումներում նա «բաւական հանդուրժողն էր, և 
գիտէր լրագրական քաղաքավարութիւն, և ընդհանրապէս անկողմնակա-
լութեամբ»10 էր լուսաբանում աշխարհում կատարվող քաղաքական իրա-
դարձությունները: Դրանց թվում նա կարևորում էր հատկապես եվրոպա-
կան երկրների քաղաքական անցուդարձը: Այդ իրադարձությունները 
լուսաբանելիս Ղ. Պալդազարյանը հիմնականում հանդես էր գալիս 
որպես լրաքաղ, երբեմն էլ չէր խուսափում սեփական կարծիք հայտնե-
լուց: Նա կարևորում էր հատկապես 1848-1852 թթ. եվրոպական հեղափո-
խական և ազգային-ազատագրական շարժումները, որոնց վերաբերյալ 
միանշանակ դիրքորոշում չուներ: Միապետական կարգերի կողմնակից, 
թուրքական իշխանությունների նկատմամբ լոյալ տրամադրված Ղ. 
Պալդազարյանը չէր ողջունում Օսմանյան կայսրության կազմում գտնվող 
Դանուբյան իշխանությունների ժողովուրդների ազատագրական պայ-
քարը: Նա նույնիսկ քննադատում էր մոլդովացիներին ու վալախներին 
այն բանի համար, որ ոտքի են ելել «բարեխնամ սուլթանի» իշխանության 
դեմ: Նույն մոտեցումը Ղ. Պալդազարյանը չէր դրսևորում Ավստրիական 
կայսրության դեմ իտալացիների ու հունգարացիների պայքարի հարցում: 
Նա իտալացի ժողովրդի պայքարի առաջնորդ Գարիբալդուն (1807-1882) 
անվանում է քաջ, իմաստուն, հռչակավոր զորապետ, որի գլխավորու-
թյամբ «Իտալիան յուր կատարեալ ազատութիւնը, անկախութիւնը պիտի 
ստանայ»11: Բայց երբ Ջ. Գարիբալդին փորձեց քաղաքական գործունեու-
թյուն ծավալել և գործնական քայլեր ձեռնարկեց Նոմն ու Վենետիկը 
Իտալական թագավորությանը միավորելու ուղղությամբ, Ղ. Պալդազար-
յանը նրան հորդորեց հետևել «խոհեմության խրատներին»: Ջ. Գարիբալ-
դու նպատակը որակելով «հանդուգն դիտավորություն»՝ «Արշալույս 
արարատյան»-ը նույնիսկ ցավ հայտնեց, որ նա իր «եռանդուն հրապարա-
կախոսութիւններովը» «չարաչար կպախարակե» Ֆրանսիայի կայսր 
Նապոլեոն III-ին12:  

Չնայած դրան՝ Ղ. Պալդազարյանի «Արշալույս արարատյան»-ը 
միանգամայն չեզոք, անկողմնակալ և «զգուշավոր գրվածքով» անդրա-
դարձավ ֆրանս-պրուսական պատերազմին: Թերթը հանգամանորեն չի 
անդրադառնում պատերազմի դրդապատճառներին և պատերազմական 

                                                                 
10 Գալէմքէրեան Հ. Գրիգորիս վ., նշվ. աշխ., էջ 56: 
11 Տե՛ս «Արշալույս արարատյան», Զմյուռնիա, 1860, թիվ 631, 1861, թիվ 646, 650: 
12 Տե՛ս «Արշալույս արարատյան», 1862, թիվ 672, 680, 681, 682: 
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բոլոր գործողություններին, այլ նախընտրում է ներկայացնել կարևորա-
գույն իրադարձությունները: «Արշալույս արարատյան»-ի մեզ հասած հա-
մարները վկայում են, որ թերթը ֆրանս-պրուսական պատերազմի մասին 
հրապարակումներում ուշադրությունը կենտրոնացրել է հիմնականում 
Սեդանի ճակատամարտի, Փարիզի պաշարման և Ֆրանսիայի պարտու-
թյան վրա: «Արշալույս արարատյան»-ը 1870 թ. դեկտեմբերին գրում է, որ 
պատերազմից հասած լուրերի համաձայն՝ երկու երկրների կացությունը 
համարում է առանց էական փոփոխությունների: Եթե նույնիսկ մի 
փոքրիկ փոփոխություն կա, ապա «առաւելապէս ի նպաստ գերմանական 
զօրաբանակաց է, որոց յաջողութիւնը’ ի սկզբանէ չարդարացաւ ’ի զար-
մանս բոլոր աշխարհի»: Մյուս կողմից՝ ֆրանսիական փոքրաթիվ զորա-
բանակների «ձախորդութիւնը՝ դժբաղդաբար, կշարունակուի»: Չնայած 
Փարիզում գտնվող ֆրանսիական զորագնդերը մի քանի անգամ հարձակ-
վել են քաղաքը պաշարած պրուսական զորքերի վրա, բայց չեն կարողա-
ցել «մեծ վնաս պատճառել թշնամուն»: Լուարի բանակը փորձեց առաջա-
նալ դեպի Փարիզ, բայց ծանր կորուստներ կրելով՝ «յետ մղուեցաւ գերմա-
նական հզօր բանակներէն»13: 

Ֆրանս-պրուսական պատերազմի առաջին ընդհարումը տեղի ունե-
ցավ 1870 թ. օգոստոսի 14-ին, երբ գերմանական 3-րդ բանակը հարձակ-
վեց ֆրանսիացի գեներալ Դյուոյի առաջին կորպուսի վրա, որը պետք է 
հսկեր սահմանը: Ֆրանսիացիներն այստեղ պարտություն կրեցին և նա-
հանջեցին, ապա անհաջողության մատնվեցին օգոստոսի 5-ին՝ 
Սպիշերնի, հաջորդ օրը՝ Վերտի, օգոստոսի 15-ին ՝ Մարս-Լա-Տուրի, իսկ 
օգոստոսի 18-ին՝ Գրավելոտի ճակատամարտերում: Այս պարտություն-
ներից հետո Նապոլեոն III-ը և ֆելդմարշալ Մակմահոնը (1808-1893) 
ձևավորեցին Շալոնի բանակը, որպեսզի ազատեն պաշարված Մեցը: 
Բայց Շալոնի բանակը Մեցում շրջափակման մեջ ընկավ, իսկ 
սեպտեմբերի 1-ին նոր ճակատամարտ սկսվեց Սեդանում14: «Արշալույս 
արարատյան»-ը, անդրադառնալով Սեդանի ճակատամարտին, մեջ-
բերում է ֆրանսիական «Ավենիր լիբերալ» թերթի հրապարակումը, ըստ 
որի՝ «Սեդան բառը լսելով, Ֆրանսիան առանց բացատրություններ պա-
հանջելու, անձնատուր եղավ այն քաղաքային ձեռնածուներին, որոնք 
օգտագործեցին ժողովրդին իրենց նպատակների իրագործման համար: 
Դրա արդյունքը եղան կողոպուտը և շարունակական բնույթ կրող անհա-

                                                                 
13 «Արշալույս արարատյան», 1870, 5 դեկտեմբերի, թիվ 892: 
14 Տե՛ս Ховард М., Указ. соч., էջ 25-26, История Франции, т. 2, էջ 385-388: 
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ջողությունները»: Թերթը նշում է, որ Սեդանի պարտության համար 
մեղսակից է յուրաքանչյուր ֆրանսիացի, որը նվաստացուցիչ կարելի է 
համարել ամբողջ Ֆրանսիայի համար: Ըստ թերթի՝ «Սէտանի դէպքին ինչ 
ըլլալը յայտնի է. այսինքն անձնուրացութեան մեծ գործ մըն էր ’ի մէջ մեծ 
շփոթութեան մը»15:  

Ֆրանսիայի պատմության մեջ թերևս ամենախայտառակ պարտու-
թյուններից մեկը տեղի է ունեցել Սեդանի մատույցներում 1870 թ. 
սեպտեմբերի 1-ին: Մարշալ Ֆրանսուա Բազենը (1811-1888) փորձեց 
պահպանել իր 150-հազարանոց բանակը Գրավելոյի ճակատամարտից 
հետո և փակվեց Մեց ամրոցում, որը պաշտպանել չկարողացավ և հանձ-
նեց թշնամուն: Մինչ ֆրանսիացիները սպասում էին, որ Նապոլեոն III-ը 
օգնական զորքով կժամանի և կստանձնի բանակի հրամանատարու-
թյունը, պրուսական 200 հազաանոց բանակը օգոստոսի 30-ին ջախջախեց 
Մ. Մակմահոնի բանակը: Նա նահանջեց Սեդան և հայտնվեց շրջափակ-
ման մեջ: Ֆրանսիական բանակը Նապոլեոն III-ի հրամանով փորձեց 
ճեղքել շրջապատման օղակը, բայց դարձավ իդեալական թիրախ պրու-
սական 500 հրետանու համար: Մ. Մակմահոնի վիրավորվելուց հետո 
բանակի հրամանատարությունը ստանձնեց նախ գեներալ Օգյուստ 
Դյուկրոն (1817-1882), ապա՝ Էմմանուել դը Վիմպֆենը (1811-1884): Նրանք 
մի քանի անհաջող գրոհ ձեռնարկեցին, բայց հարկադրված տեղի տվեցին 
պրուսական բանակի կազմակերպված գործողություններից: Երկու ժամ 
անց ֆրանսիական բանակը խուճապահար նահանջեց: Երբ գերմանացի-
ները սկսեցին հրետակոծել նաև Սեդան քաղաքը, ֆրանսիացիները սպի-
տակ դրոշ բարձրացրին: Ֆրանսիական բանակը, չնայած զինվորների 
նվիրվածությանն ու խիզախությանը, ունեցավ 3 հազար սպանված, 14 
հազար վիրավոր, 3 հազար զինաթափված Բելգիայի տարածքում, 83 
հազար գերեվարված սպա և զինվոր Նապոլեոն III-ի հետ միասին: 
Ճակատամարտի հաջորդ օրը Սեդանի աղետի գլխավոր մեղավոր 
գեներալ Է. դը Վիմպֆենը և պրուսական բանակի գեներալ Հելմուտ ֆոն 
Մոլտկեն (1800-1891) ստորագրեցին ֆրանսիական բանակի անձնատվու-
թյան ակտը16:  

Սեդանում ֆրանսիացիների կրած պարտությունը պայմանավորված 
էր մի շարք պատճառներով: Բանակի գերագույն հրամանատարակազմը 
չէր տիրապետում իրավիճակին, ինչն ակնհայտ դարձավ պատերազմի 

                                                                 
15 «Արշալույս արարատյան», 1871, 9 հոկտեմբերի թիվ 920: 
16 Տե՛ս История Франции, Օтв. ред. Манфред А. З., т. 2, М., 1973, էջ 388-389:    
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սկզբում: Սակայն աղետի արմատները ավելի խոր էին: Ֆրանսիացիների 
պարտությունը հետևանք էր ոչ միայն անարդյունավետ կառավարման 
այլև ռազմական համակարգի սխալների: Ֆրանսիացիները լուրջ հիմքեր 
ունեին իրենց դժբախտությունները կապելու նախորդ 50 տարիների 
ընթացքում իրենց երկրում տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական իրադար-
ձությունների հետ: Հենց այդտեղ պետք է փնտրել Ֆրանսիայի պարտու-
թյան հիմնական պատճառը:  

Սեդանի անկումից մեկ տարի անց «Արշալույս արարատյան»-ը 
գրում է, որ բոնապարտիստական կուսակցությունն ու մամուլը, ինչպես 
նաև գեներալ Օգյուստ Դյուկրոն (1817-1882) պատերազմին նվիրված իր 
գրքում սեպտեմբերի 4-ին «տեղի ունեցած խայտառակ յեղափոխութեան» 
համար մեղադրում են Ժյուլ Ֆավրի և Էռնեստ Պիկարի պես մարդկանց, 
որոնց պատճառով Ֆրանսիան «ոչ միայն մատնիչ եղաւ իւր պատուոյն, 
այլև պարկեշտութեան և արդարութեան ամեն օրինաց մատնիչ եղաւ»: 
Այժմ Լուի Բոնապարտն ու գեներալ Օ. Դյուկրոն՝ «այդ երկու քաջասիրտ 
և պատվարժան անձիք», աղաղակում են. «Զրպարտիչ Սէտանի, սուտ 
զրուցեցիք անամօթաբար»17: Բոնապարտիստական թերթերն արդարաց-
նում էին Սեդանի անձնատուր լինելը՝ գտնելով, որ 80 հազար գերի ըն-
կածները փրկվեցին մահից, 200 հազար ընտանիք «սև սգոյ մէջ պիտի 
չմտնեն և գուցէ Գաղղիան պիտի փրկուի: Ահա սա է ճշմարիտ պատմու-
թիւնը Սետանի»18: 

«Արշալույս արարատյան»-ը բոնապարտիստական մամուլի այս 
հրապարակման մասին կարծիք չի հայտնում: Թերթը դա թողնում է իր 
ընթերցողներին՝ գտնելով, որ նրանք արդեն ծանոթ են Սեդանի անձնատ-
վության մասին այլ հրապարակումների և կարող են այդ կարծիքները 
«բացատրել և իմանալ զքաղաքային մեծ երկպառակութիւնը որ կտիրէ 
այժմ Գաղղիոյ մէջ»: 

 Անդրադառնալով Փարիզի պաշարմանը՝ «Արշալույս արարատյան»-
ը գրում է, որ Ֆրանսիայից հասած լուրերը խիստ ծանր են, «քանզի հա-
մազգային պատերազմը սկսած է այս դժբաղդ մայրաքաղաքին մէջ,    որ 
գուցէ տեսարան պիտի ըլլայ սոսկալի արիւնահեղութեան»19:    Տեսնելով, 
որ ֆրանսիացիները չեն ցանկանում հանձնվել՝ գերմանացիները 
որոշեցին ճնշել նրանց՝ հարձակվելով Փարիզի վրա: Սեպտեմբերի 15-ին 
գերմանացիները հասան Փարիզի մատույցներին, և գեներալ Հ. Մոլտկեն 

                                                                 
17 «Արշալույս արարատյան», 1871, 9 հոկտեմբերի, թիվ 920: 
18 Նույն տեղում: 
19 «Արշալույս արարատյան», 1871, 27 մարտի, թիվ 906: 
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հրամայեց մուտք գործել քաղաք: «Արշալույս արարատյան»-ի պատմելով՝ 
երեքուկես ամիս է, ինչ գերմանական զորքերը պաշարել են Փարիզը, 
սակայն «գաղղիացիք դիւցազնական հայրենասիրութեամբ դէմ կը դնեն 
թշնամւոյն առանց անձնատուր ըլլալու խորհուրդը միտքերնէն անց-
նելու»: Թերթը ֆրանսիացիների դիմադրությունը որակում է «վեհանձ-
նական ընդդիմութիւն», որը չի կարող տեղի ունենալ առանց «մեծ 
նեղութեանց» և բազմաթիվ զոհողությունների: Այս առումով ֆրանսիա-
ցիներն արժանի են, որ իրենց պայքարն ունենա հաջող վախճան: 
Այսպիսի վախճան կանխատեսում էր նաև Փարիզի կառավարությունը: 
Եթե հավատանք ֆրանսիական թերթերի լրատվությանը, գրում է «Արշա-
լույս արարատյան»-ը, ապա «Փարիզի բնակչաց կացութիւնը խիստ հան-
դարտ և միանգամայն խիստ գործունեայ է: «Կեցցե՛ հասարակապետու-
թիւն» աղաղակները անպակաս կը լսուին փողոցներուն մէջ, և կառավա-
րութեան հայրենասիրական մէկ յայտարարութիւնը ամեն սիրտերը 
միաւորեց»20: Թերթը գրում է, որ ֆրանսիական կառավարությունը անցյալ 
գիշեր հրատապ նիստ է գումարել պրուսական բանակի Գլխավոր շտաբի 
պետ, ֆեդմարշալ Հ. Մոլտկեից ստացած նամակի կապակցությամբ: 
Գեներալ Տրոշյուն անմիջապես խորհուրդ հրավիրեց՝ այդ նամակին 
պատասխանելու համար: Կառավարության անդամներից մեկը՝ Էռնեսթ 
Պիկարը (1821-1877), խորհուրդ տվեց, որ պետք է օգուտ քաղել 
Հ. Մոլտկեի առաջարկությունից և «ի բանախօսութիւն մտանել հաշտու-
թեան վրայօք, եթէ պատւաւոր կերպիւ կրնայ ըլլալ»: Մինչդեռ Լ. Տրոշյուն 
իր ճարտասանությամբ կարողացավ համոզել, որ գեներալ Հ. Մոլտկեի 
առաջարկությունը ապացուցում է Պրուսիայի անհանգստությունը 
ստեղծված վիճակի համար: Պրուսացիները զգում են, որ ձմռանը իրենց 
վիճակը կարող է վտանգվել և «ձախորդ վախճան մի ունենալ» թշնամա-
կան երկրում: Նրա կարծիքով Հ. Մոլտկեն այդ առաջարկությամբ ցանկա-
նում է վհատեցնել Փարիզի բնակիչներին՝ իր նամակում չափազանցնելով 
գերմանացիների հաջողությունները: Եթե այս պայմաններում խոսվի 
հաշտության բանակցությունների մասին, ասել է Լ. Տրոշյուն, ապա 
Ֆրանսիան ստիպված կլինի գնալ «մեծամեծ զոհողությունների»: Ստեղծ-
ված իրադրությունում Ֆրանսիան պետք է շահագրգռված լինի պատե-
րազմը շարունակել, մանավանդ որ շուտով նրանց գավառներից օգնու-
թյան են հասնելու այլ զորագնդեր: Այս պարագայում «թէ Փարիզ մայրա-
քաղաքը կրնայ տակաւին երկար ժամանակ դիմանալ, թէ պատահած 

                                                                 
20 «Արշալույս արարատյան», 1870, 19 դեկտեմբերի, թիվ 899: 
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ձախորդութեանց կրնան յաղթութիւններ յաջորդել»: Կառավարության 
անդամները համոզվեցին Լ. Տրոշյուի հիմնավորման մեջ և համաձայնու-
թյան եկան պատերազմը շարունակելու «ամենայն զօրութեամբ»: Սակայն 
ինչպես ցույց տվեցին հետագա իրադարձությունները, գրում է «Արշալույս 
արարատյան»-ը, ֆրանսիական բանակը մասնակի հարձակումներով 
չկարողացավ հաղթանակ տանել պրուսացիների նկատմամբ: Ավելին, 
«Փարիզի պաշարման գիծը ամենևին չվնասուեցաւ և վերջապէս գաւառ-
ները ցայսօր չկրցան օգնական զօրագնդեր յուղարկել ի Փարիզ»21:  

Ըստ հասարակական կարծիքի՝ այս պայմաններում Փարիզի դիմադ-
րությունը չի կարող երկար տևել, որովհետև բնակիչները քաղցին չեն 
դիմանա և վաղ թե ուշ ստիպված կլինեն անձնատուր լինել: Միայն 
դրանից հետո հնարավոր կլինի հաշտության բանակցություններ սկսել 
բարեկամ չեզոք մեծ տերությունների «բարեկամական միջնորդությամբ»: 
Դա հնարավորություն կտա դադարեցնելու եվրոպական այս երկու 
երկրների միջև սկսված սոսկալի ու արյունահեղ պատերազմը: Եթե 
Լոնդոնի «Թայմզ» թերթի թղթակցի՝ Վերսալից ուղարկած թղթակցու-
թյանը հավատանք, շարունակում է «Արշալույս արարատյան»-ը, ապա 
«գերմանական պաշարող զօրագնդաց կացութիւնն ալ վտանգէ ազատ չէ»: 
Այդ թղթակիցը գրում էր, որ գերմանական զորքը, պաշարելով Ֆրան-
սիայի մայրաքաղաք Փարիզը, «…. վտանգաւոր կացութեան մը մէջ 
կգտնուի և անհաւանական չէ, որ սաստիկ ձախորդութիւն մի պատա-
հելով իրեն, մոռացնել տայ» ֆրանսիացիների դժբախտությունները 
Սեդանում և Մեցում: Հպարտ ու միանգամայն հաջողակ գերմանացիները 
բավարար չհամարեցին վերը նշված երկու բերդաքաղաքների անձնա-
տուր լինելը և կամեցան այն աստիճան նվաստացնել ֆրանսիացիներին, 
որ մտան նրանց մայրաքաղաք Փարիզ և Հռենոսյան գավառները: Ըստ 
լրագրողի՝ պրուսացիները «շատ հավանական է, որ դառնորեն զղջան 
իրենց այս յարձակողական պատերազմին վրայ»22:  

«Արշալույս արարատյան»-ը անգլիական լրագրի թղթակցի կարծի-
քին չի անդրադառնում և միանգամայն անկողմնակալ դիրքերից պատ-
մում է Հյուսիսգերմանական միության Ազգային ժողովում կայացած 
քննարկման մասին: Թերթը գրում է, որ գերմանական մեծ դաշինքի 
նախագահ Պրուսիայի թագավորը երկար ճառ է արտասանել: Նա փառք է 
տվել Աստծուն գերմանական զորքերի հաջողությունների համար՝ դրանք 
համարելով «պատմութեան մէջ օրինակը չգտնուած յաղթութիւններ»: 

                                                                 
21 Նույն տեղում:  
22 Նույն տեղում: 
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Թագավորը գովել է գերմանական զորագնդերի «դիւցազնական քաջու-
թիւնը» և դրանց հրամանատարների հմտությունը: Նրա կարծիքով ֆրան-
սիական ժողովուրդն այժմ պետք է համոզված լինի գերմանական 
բանակի հզորության մեջ և չի կարող կռվել գերմանական միության դեմ: 
Եթե «մեր դրացի դժբաղդ երկրի» կառավարությունը խոհեմ գտնվի, ապա 
պետք է հասկանա, որ «իրենց մասնաւոր ապագան անբաժանելի է իրենց 
հայրենեաց ապագայէն»: Բայց Ֆրանսիայի կառավարության ներկայիս 
անդամները, շարունակել է Պրուսիայի թագավորը, «չեն խղճար յուսահա-
տական մաքառման մը մէջ ազնիւ ազգի մը զօրութիւնները զուր տեղը 
զոհել»23: 

Ինչ վերաբերում է Փարիզի պաշարմանը և անկմանը, ապա «Արշա-
լույս արարատյան»-ը ճիշտ էր ենթադրում, որ քաղաքը երկար դիմադրել 
չէր կարող: Սեպտեմբերի 3-ին, երբ Փարիզում հայտնի դարձավ Սեդանի 
անկումը, ամբողջ քաղաքը վրդովված ոտքի ելավ: Մեծ թվով ցուցարար-
ներ շարժվեցին դեպի Բուրբոնյան պալատ և պահանջեցին Ֆրանսիան 
հռչակել հանրապետություն: Կեսգիշերին հրավիրվեց Օրենսդիր ժողովի 
արտակարգ նիստ, որը Լուի Բոնապարտին և նրա արքայատոհմին 
հայտարարեց գահազրկված: Սեպտեմբերի 4-ի երեկոյան տապալված 
Երկրորդ կայսրության փոխարեն Ֆրանսիան հռչակվեց հանրապետու-
թյուն: Կառավարության ղեկավար դարձավ գեներալ Լուի Ժան Տրոշյուն 
(1815-1896): Նոր կառավարությունը կոչվեց Ազգային պաշտպանության 
կառավարություն: Սեպտեմբերի 4-ի երեկոյան Լ. Տրոշյուն կառավարու-
թյան նիստում հայտարարեց, որ պրուսական բանակի շրջապատման 
պայմաններում Փարիզը պաշտպանելու փորձը խելահեղություն կլինի24:  

Պրուսական զորքերը Փարիզը պաշարեցին 1870 թ. սեպտեմբերի 19-
ին: Ֆրանսիական կառավարությունը որոշեց Փարիզը պաշտպանելու 
համար դեպարտամենտներում ստեղծել նոր բանակներ: Սեպտեմբերի 
20-ին Ֆրանսիայի նշանավոր գրող Վիկտոր Հյուգոն (1802-1885) իր հայրե-
նակիցներին կոչ արեց. «Թող յուրաքանչյուր տուն զինվոր տա, թող յուրա-
քանչյուր բնակավայր դառնա գունդ, թող յուրաքանչյուր քաղաք վերածվի 
բանակի»25: Շրջափակված Փարիզին օգնության հասան պարտիզա-

                                                                 
23 Նույն տեղում: 
24 Տե՛ս Ховард М., Указ. соч., էջ 95: История Франции, т. 2, էջ 396-398: 
25 История Франции, т. 2, с. 399. 
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նական (ֆրանտիրյոներ) ջոկատները, իտալական ազատագրական պայ-
քարի հերոս Ջուզեպպե Գարիբալդին (1807-1882)26: 

Չնայած Ֆրանսիայի հայրենասերների համառ դիմադրությանը՝ 
1871 թ. հունվարի 26-ին Փարիզը դիմադրությունը դադարեցրեց, իսկ 
հունվարի 28-ին կնքվեց զինադադար, որն անձնատուր լինելու ակտ էր27: 
«Արշալույս արարատյան»-ը Փարիզի անկումից և 1871 թ. մարտին 
Փարիզի կոմունայի ստեղծումից հետո այնտեղից ստացված լուրերը գնա-
հատում է «խիստ ծանր, քանզի համազգային պատերազմը սկսած է այս 
դժբաղդ մայրաքաղաքին մէջ, որ գուցէ տեսարան պիտի ըլլայ սոսկալի 
արիւնահեղութեան»28: Թերթը Փարիզի կոմունան անվանում է 
«ապստամբական կառավարութիւն», որը «ամենադժբաղդաբար հրատա-
րակուեցաւ և հաստատուեցաւ Փարիզի մէջ ի ձայն բազմաթիւ թնդա-
նօթաց»: Ըստ թերթի՝ այս կառավարությունը 1871 թ. փետրվարի 8-ին 
ընտրված Ազգային ժողովը հայտարարեց անօրինական, իսկ նրա իշխա-
նությունը՝ անընդունելի: «Արշալույս արարատյան»-ը Փարիզի կոմունայի 
ստեղծումը և նրա կողմից Ազգային ժողովը չճանաչելը համարում է 
«դժբաղդ եղելութիւններ»: 1871 թ. մարտին թերթը Փարիզից ստացված 
լուրերով գրում է, որ մայրաքաղաքի բնակչության «մեծագոյն մասը 
առայժմ ապստամբական կառավարութեան հետ համամիտ կերևի»: Դա 
նշանակում է, որ երկրում տիրում է ապօրինությունը, քանի որ Ազգային 
ժողովը անգործության է մատնված, իսկ Լիոնում և Մարսելում ապստամ-
բություններ են բռնկվել: Թերթը թարգմանաբար տպագրում է Ազգային 
ժողովի՝ ֆրանսիացի ժողովրդին և բանակին ուղղված ուղերձը, որտեղ 
փարիզեցիների ապստամբությունը որակվում էր «ամենամեծ ոճիր 
ընդդէմ ժողովրդեան», իսկ ապստամբության մասնակիցները՝ «հանցա-
վոր և անմիտ մարդիկ», ովքեր մի «նոր աղետ» են ավելացնում երկրում 
ստեղծված իրադրությանը: Ուղերձը փարիզեցիներին կոչ էր անում տեր 
կանգնել իրենց իրավունքներին և համախմբվել Ազգային ժողովի շուրջը: 
«Արշալույս արարատյան»-ը ամբողջությամբ ներկայացնում է նաև ֆրան-
սիական կառավարության հայտարարությունը՝ ուղղված Փարիզի բնա-
կիչներին: Կառավարությունը պարտավորվում էր Կոմունա հռչակած և 
ժողովրդին խաբած «չարամիտ» և «հանցավոր» մարդկանց «արդարու-
թեան օրինաւոր ատեանին յանձնուին»: Ահա այսպիսին է Փարիզում 

                                                                 
26 Տե՛ս Лурье А., Гарибальди, М., 1957, էջ 241: Гарибальди Дж., Мемуары, Пер. с 

ит., М., 1965, էջ 126: 
27 Տե՛ս История Франции, т. 2, էջ 404: Ховард М., Указ. соч., էջ 131: 
28 «Արշալույս արարատյան», 1871, 27 մարտի, թիվ 906:    
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տիրող «սոսկալի վիճակը և մոլորեալ կամ խռովայոյզ ժողովուրդը կը 
կարծէ թէ այս ընթացքով պիտի կրնայ հաստատուն պահել զհասարակա-
պետութիւնը»29:  

Ձգտելով առավել շատ տեղեկություններ հայտնելու Փարիզում 
կատարվող իրադարձությունների մասին՝ «Արշալույս արարատյան»-ը, 
ֆրանսիական կառավարության և Ազգային ժողովի հայտարարություն-
ներից զատ, թերթի նույն համարում զետեղում է նաև Նապոլեոն III-ի 
բողոքը՝ ուղղված Ազգային ժողովի նախագահին: Նա իրեն կայսերական 
իշխանությունից զրկելը որակում էր «անիրաւ և ապօրինաւոր որոշում»՝ 
գտնելով, որ Ազգային ժողովը գերազանցել է իր լիազորությունները, 
անցել է իր լիազորությունների սահմանը: Նրա կարծիքով իրեն իշխանու-
թյունից կարող է զրկել միայն ժողովրդական հանրաքվեն: Ֆրանսիայում 
կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ պահպանելով անկողմ-
նակալ լրատուի ստանձնած ուղերձը՝ «Արշալույս արարատյան»-ը ներ-
կայացնում է նաև Փարիզի «Իլյուստրասիոն» թերթի կարծիքը: Ըստ այս 
թերթի՝ 1870 թ. սեպտեմբերի 4-ին Փարիզում տեղի ունեցածի «ամենամեծ 
յանցաւորը՝ նոյն իսկ ժողովուրդն է», որը 1848 թ. դեկտեմբերին իշխանու-
թյան բերեց Լուի Բոնապարտին: Ֆրանսիացի ժողովուրդը պետք է 
հասկանա իր դրոշին գրված «Ազատություն, Հավասարություն, Եղբայ-
րություն» բառերի իմաստը և նոր նշանաբան գործածի, որը, թերթի 
կարծիքով, պետք է լինի «Դաստիարակություն և Աշխատասիրություն»30: 

1871 թ. մայիսի 10-ին Մայնի Ֆրանկֆուրտում Պրուսիայի կանցլեր 
Օտտո ֆոն Բիսմարկը (1815-1898) և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի 
նախարար Ժյուլ Ֆավրը (1809-1880) հաշտության պայմանագիր կնքեցին: 
«Արշալույս արարատյան»-ի կարծիքով դրանով «խաղաղութիւնը կատա-
րելապէս հաստատուեցաւ» Ֆրանսիայում և Գերմանիայում: Թերթը միա-
ժամանակ նկատում է, որ Վերսալի կառավարությունը մի կողմից հաշ-
տության պայմանագիր է կնքում, մյուս կողմից՝ «մեծամեծ պատրաստու-
թիւններ կտեսնէ Փարիզի ապստամբաց վրայ ահագին զօրութեամբ 
յարձակվելու և որոշիչ յաղթութեամբ մի վախճան տալու համազգային 
արիւնահեղ պատերազմին»31: «Արշալույս արարատյան»-ը ֆրանս-
պրուսական պատերազմը ներկայացնելիս պահպանում է չեզոքություն և 
անկողմնակալություն: Նույն մոտեցումը թերթը չի դրսևորում Փարիզում 
ժողովրդական ապստամբության հաղթանակի և Փարիզի կոմունայի 

                                                                 
29 Նույն տեղում: 
30 Նույն տեղում:  
31 «Արշալույս արարատյան», 1871, 8 մայիսի, թիվ 909: 
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գործունեության նկատմամբ: Այս հարցերում թերթը բացահայտորեն 
հանդես է գալիս որպես միապետական կարգերի կողմնակից: Թերթն այն 
կարծիքին է, որ Փարիզում ժողովրդական ապստամբության հաղթանակի 
և Կոմունա ստեղծելու պատճառով Ֆրանսիայի «համարումը ու պատիւը 
նուազեցնելու վերայ է Եւրոպիոյ առջև»: Թերթի պատմելով, ըստ Ֆրան-
սիայից ստացած նոր լուրերի՝ Ադոլֆ Թյերի (1797-1877) գլխավորած նոր 
կառավարությունը չպետք է հապաղի ճնշելու Փարիզի ապստամբներին, 
որոնք «ազատութիւնը ու հասարակապետութիւնը պաշտպանելու պատ-
րուակաւ» ամեն կերպ «անիրաւութիւններ ու բռնութիւններ ի գործ կը 
դնեն, որով թէ զհասարակապետութիւնը և թէ ազատութիւնը ատելի 
կընեն պարկեշտ և ողջամիտ ժողովրդոց առջև»32: Տա՛ Աստված, շարունա-
կում է «Արշալույս արարատյան»-ը, որ այս «ամենաձախորդ վիճակը» 
շուտով վերջանա, և դժբախտ Ֆրանսիան գտնի իր անդորրը ու ձեռնա-
մուխ լինի պատերազմի վերքեր բուժելու իր «բարեկարգութեամբ, աշխա-
տութեամբ և ընկերական ուղիղ սկզբանց հետևելով, որոյ մեծապէս հեռա-
ցեալ կը տեսնեմք Փարիզի ապստամբաց գլխաւորները»33: «Արշալույս 
արարատյան»-ը նկատում է, որ ֆրանսիական մամուլը պատերազմում 
կրած պարտության համար մեղադրում է անգլիական կառավարությանը 
պատերազմը կանխելու ուղղությամբ քայլեր չձեռնարկելու համար: 
Անգլիան եթե անգամ անկարող էր կանխել պատերազմը, ապա գոնե 
պետք է պաշտպանական դաշինք կնքեր Ավստրիայի հետ: Այս հարցում 
«Արշալույս արարատյան»-ը համամիտ չէ ֆրանսիական լրագրերին: 
Թերթի իրատեսական գնահատականով՝ այդ լրագրերը «իրաւունք չունին 
կարծեմք գանգատելու» Անգլիայի կառավարությունից, որը «իւր երկրին 
վնասովը չէր կրնար օգնութիւն ընել Գաղղիոյ», ինչպես Ավստրիան չէր 
կարող Անգլիայի հետ դաշինք կնքել ընդդեմ Պրուսիայի:  

Հետագա հրապարակումներում «Արշալույս արարատյան»-ը գրում 
է, որ Ֆրանսիայի գործերը հաջողությամբ կարգավորվում են Ա. Թյերի 
նման «փորձառու և իմաստուն պաշտոնատարի» գլխավորած կառավա-
րության ջանքերի շնորհիվ: Այս հարցում նրան աջակցում է նորընտիր 
Ազգային ժողովը34: 

 
        

                                                                 
32 Նույն տեղում: 
33 Նույն տեղում: 
34 Տե՛ս «Արշալույս արարատյան», 1871, 3 հուլիսի, թիվ 913:  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ֆրանս-պրուսական պատերազմը լուսաբանելիս «Արշալույս արա-
րատյան» թերթը հիմնվում է եվրոպական մամուլի հրապարակումների 
վրա՝ հանդես գալով որպես լրատու: Ֆրանսիական մամուլի հրապարա-
կումների հարցում «Արշալույս արարատյան»-ը նախապատվությունը 
տալիս է պաշտոնական և իշխանամետ թերթերի լրատվությանը, որոնք 
մեծ մասամբ ներկայացնում է առանց մեկնաբանության կամ դիրքորոշ-
ման: Պատերազմի վերաբերյալ թերթը սեփական կարծիք չի հայտնում և 
դիրքորոշում չի դրսևորում՝ գերադասելով մնալ անկողմնակալ դիր-
քերում: Ղ. Պալդազարյանի պարբերականը չէր կիսում ֆրանսիական 
որոշ պարբերականների այն պնդումը, թե Ֆրանսիայի պարտության 
հարցում մեղավոր են Անգլիան և Ավստրիան, որոնք օգնության ձեռք 
չմեկնեցին, չնպաստեցին պատերազմի կանխմանը, իսկ պատերազմի 
ընթացքում Ֆրանսիայի հետ ռազմական դաշինք չկնքեցին: 

 
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. «Արևելյան մամուլ», Զմյուռնիա, 1878: 
2. «Արշալույս արարատյան», Զմյուռնիա, 1840, 1860, 1861, 1862, 1870, 
1871: 

3. Գալէմքէրեան Հ. Գրիգորիս վ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան, 
Վիեննա 1893: 

4. Հակոբյան Մ., Զմյուռնահայ պարբերական մամուլը (1839-1860), 
Երևան, 1984: 

5. Հակոբյան Մ., Զմյուռնահայ պարբերական մամուլը (1861-1880), 
Երևան,1987: 

6. Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 4, Երևան 1949: 
7. Гарибальди Дж., Мемуары, Пер. с ит., М., 1965. 
8. История Франции, Օтв. ред. Манфред А. З., т. 2, М., 1973. 
9. Лурье А., Гарибальди, М., 1957. 

10.  Ховард М., Франко-прусская война. Отто Бисмарк против Наполеона 
III. 1870-1871, М., 2020. 
 
 

    
    



 
– 271 – 

Освещение франкоОсвещение франкоОсвещение франкоОсвещение франко----прусской войныпрусской войныпрусской войныпрусской войны    
вввв    газетегазетегазетегазете    ««««АршалуйсАршалуйсАршалуйсАршалуйс    АраратянАраратянАраратянАраратян»»»»    

ФеликсФеликсФеликсФеликс    МовсисянМовсисянМовсисянМовсисян        
Анна Демирханян Анна Демирханян Анна Демирханян Анна Демирханян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
    Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    Франция, Пруссия, война, Седан, армянская 

периодика, национально-консервативное течение, Г. Палдазарян 
Франко-прусская война 1870-1871 годов нашла отклик в армянской 

периодической печати того времени. В числе других периодических 
изданий на него ссылалась смирна-армянская газета «Аршалуйс Араратян», 
представляющая западно-армянское национально-консервативное 
течение. Редактор газеты Гукас Палдазарян, уделяя большое значение 
происходящим в мире политическим событиям, регулярно освещает их на 
первой странице журнала в «Политическом разделе». В своих публикациях 
о франко-прусской войне Палдазарян основное внимание сосредоточил 
главным образом на Седанскую битву, осаду Парижа, образования 
Парижской Коммуны и причинах поражения Франции.  

В вопросе оценивания войны «Аршалуйс Араратян» не выражает 
четкой позиции, в основном оставаясь верным публикациям европейской 
прессы, которые были во многом переписаны. В ходе освещения военных 
событий, газета заняла беспристрастную позицию. Редактор «Аршалуйс 
Араратян» в основном брал политические новости из европейской прессы, 
которые, размещая иногда на первой полосе газеты, в специальных 
приложениях в основном выступал как собиратель информации. Несмотря 
на это, «Аршалуйс Араратян» выступает против публикаций французской 
прессы, обвинявшей Англию и Австрию в поражении Франции, поскольку 
они не предприняли никаких шагов, чтобы остановить эту кровопролит-
ную войну. «Аршалуйс Араратян» не разделяет эту точку зрения, считая, 
что европейские страны не обязаны вмешиваться в войну в ущерб своим 
интересам или подписывать военный союз с Францией. Газета называет 
Парижскую коммуну правительством мятежников, а ее правительство 
неприемлемым. 

 
        
        
        

    



 
– 272 – 

Highlights of the FrancoHighlights of the FrancoHighlights of the FrancoHighlights of the Franco----Prussian WarPrussian WarPrussian WarPrussian War    
in the in the in the in the NNNNewspaperewspaperewspaperewspaper    ““““Arshaluys AraratyaArshaluys AraratyaArshaluys AraratyaArshaluys Araratyan”n”n”n”    

    Feliks MovsisyanFeliks MovsisyanFeliks MovsisyanFeliks Movsisyan        
Anna DemirkhanAnna DemirkhanAnna DemirkhanAnna Demirkhanyanyanyanyan        

SummarySummarySummarySummary    
    KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: France, Prussia, war, Sedan, armenian periodicals, national 

conservative current , G. Paldazaryan 
The Franco-Prussian War of 1870-1871 found a response in the Armenian 

periodical press of that time. Among other publications, “Arshaluys Araratyan”, 
a prominent Smyrna Armenian newspaper representing the Western Armenian 
national-conservative stream, addressed this issue. The editor of the newspaper, 
Gukas Paldazaryan, attaching importance to the political events taking place in 
the world, periodically covers them on the first page of the publication, in the 
“Political department”. In publications related to the Franco-Prussian war, G. 
Paldazaryan mainly focused on the battle of Sedan, the Siege of Paris and 
personal character, on the formation of the Paris Commune and the reasons for 
the defeat of France. 

“Arshaluys Araratyan” does not express a clear position on the issue of 
assessing the war, mostly remaining faithful to publications in the European 
press, which in most cases have been rewritten. When covering military events, 
the newspaper showed an impartial position. The editor of “Arshaluys 
Araratyan” mainly took political news from the European press, which, placing 
on the first page of the newspaper, in special appendices mainly acted as a 
journalist. Despite this, “Arshaluys Araratyan” is opposed to the publications of 
the French press, they blamed England and Austria for the defeat of France, 
because they did not take any steps to stop this bloody war. “Arshaluys 
Araratyan”  does not share this point of view, believing that European countries 
are not obliged to interfere in the war or conclude a military alliance with 
France to the detriment of their interests. The newspaper calls the Paris 
Commune an insurgent government, and its power is unacceptable. 

 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15.10.15.10.15.10.15.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    22.10.22.10.22.10.22.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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