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ՀՏԴ 930 
««««Արևելյան մամուլԱրևելյան մամուլԱրևելյան մամուլԱրևելյան մամուլ» » » » հանդեսըհանդեսըհանդեսըհանդեսը    ՋՋՋՋ. . . . ԳարիբալդուԳարիբալդուԳարիբալդուԳարիբալդու        

ազատագրականազատագրականազատագրականազատագրական    պայքարիպայքարիպայքարիպայքարի    մասինմասինմասինմասին    
Ֆելիքս  Ֆելիքս  Ֆելիքս  Ֆելիքս  Մովսիսյան Մովսիսյան Մովսիսյան Մովսիսյան     
Մարիամ Մարիամ Մարիամ Մարիամ Սիմոնյան Սիմոնյան Սիմոնյան Սիմոնյան  

 
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Իտալիա, պատերազմ, Հռոմ, Վենետիկ, անկա-

խություն, միավորում, թագավորություն, հայրենասեր, Ջ. Գարիբալդի, 
հայ մամուլ, Մ. Մամուրյան 

Նախաբան Նախաբան Նախաբան Նախաբան     

Ավստրիական տիրապետության դեմ Ապենինյան թերակղզու իտա-
լական պետությունների՝ XIX դարում ծավալած ազգային շարժումն ու 
ազատագրական պայքարը նպատակ էին հետապնդում վերացնելու 
երկրի քաղաքական մասնատվածությունը և կազմավորելու միասնական 
իտալական թագավորություն: Այդ պայքարը լայն արձագանք է գտել 
ժամանակի հայ հասարակական մտքում և պարբերական մամուլում: 
Իտալացիների ազգային-ազատագրական պայքարին իրենց ուսումնասի-
րություններում ու հրապարակումներում անդրադարձել են Վենետիկի 
Մխիթարյան միաբանության անդամները: Եվրոպական մամուլի 
հրապարակումների և ստացված պաշտոնական ու հեռագրային լուրերի 
հիման վրա իտալացիների հայրենասիրական շարժումն իրենց էջերում 
լայնորեն լուսաբանել են արևմտահայ մի շարք պարբերականներ: Դրանց 
ընդգծված հետաքրքրությունը իտալացիների ազատաբաղձության և 
նրանց պայքարի ղեկավարների նկատմամբ պայմանավորված է հիմնա-
կանում նրանով, որ հայ պարբերականները, անկախ իրենց գաղափարա-
կան ուղղվածությունից, արևմտահայության ազատագրական հույսերը 
կապում էին եվրոպական ճնշվող ժողովուրդների ազատագրական շար-
ժումների հաղթանակի հեռանկարի հետ: Արևմտահայ «Արշալույս 
արարատյան», «Հայաստան», «Բանասեր», «Մասիս», «Երկրագունդ», 
«Փարիզ» թերթերը, Մխիթարյան միաբանների «Բազմավեպ» և «Եվրոպա», 
հնդկահայ «Եղբայրասեր» և այլ պարբերականներ իրենց հրապարակում-
ներում կարևորել են ոչ միայն իտալացի ժողովրդի ազատագրական պայ-
քարի լուսաբանումը, այլև Ռիսորջիմենտոյի հերոսներից Ջուզեպպե 
Գարիբալդու (1807-1882) գործունեությունը: Իտալացի մեծ հայրենասերի 
կյանքն ու պայքարը մշտապես գտնվել են պարբերական մամուլի դեմոկ-
րատական հոսանքը ներկայացնող թերթերի ուշադրության կենտրոնում: 
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«Արևելյան մամուլ» հանդեսի վերաբերմունքը 1859-1866 թվականներին, 
Իտալիայի միավորման համար ընթացած պայքարում Ջ. Գարիբալդու 
մասնակցությունն ու դերը հայ պատմագրության մեջ հանգամանորեն 
ուսումնասիրված չեն:  

    
««««Արևելյան մամուլԱրևելյան մամուլԱրևելյան մամուլԱրևելյան մամուլ»»»»----ը Ջ. Գարիբալդու պայքարի մասինը Ջ. Գարիբալդու պայքարի մասինը Ջ. Գարիբալդու պայքարի մասինը Ջ. Գարիբալդու պայքարի մասին    

«Արևելյան մամուլ» հանդեսը գրական-քաղաքական պարբերական 
էր, որը հրատարակվում էր Զմյուռնիայում 1871-1909 թվականներին, 
այնուհետև` 1919-1922 թվականներին: Հանդեսի առաջին խմբագիրը 
1871-1909 թթ. արևմտահայ դեմոկրատական հոսանքի երևելի դեմքերից 
Մամուրյանն էր (1871-1901): Հայագիտության մեջ Մ. Մամուրյանին 
նվիրված ուսումնասիրությունները վերաբերում են նրա կյանքին, քաղա-
քական հայացքներին, գրական, հրապարակախոսական, մանկավարժա-
կան, թարգմանչական գործունեությանը1:  

Հիմնավորապես ուսումնասիրված չէ XIX դարի երկրորդ կեսի եվրո-
պական քաղաքական իրադարձությունների և հատկապես ազգային-
ազատագրական շարժումների նկատմամբ Մ. Մամուրյանի վերաբեր-
մունքը, որ տեղ է գտել նրա գրական ստեղծագործություններում, հրա-
պարակախոսությունում և «Արևելյան մամուլ» հանդեսում: Հայ պարբե-
րական մամուլի պատմության մեջ «Արևելյան մամուլ»-ը արևմտահայ 
ամենաերկարակյաց հրատարակություններից մեկն է, որը քառասուն 
տարի շարունակ իր էջերում հետևողականորեն լուսաբանում էր ազգա-
յին և հասարակական կյանքի կարևոր դրսևորումները: 

Արևմտահայ դեմոկրատական մտքի առաջատար «Մեղու» պարբե-
րականի խմբագիր Հարություն Սվաճյանը (1831-1874), ողջունելով 
«Արևելյան մամուլ»-ի հրատարակությունը, Մ. Մամուրյանին քաջալե-
րում էր. «Քալեցեք ի ժիր և մի կայնիք, կոխեցեք ամեն խոչուխութ, ոչինչ 
խնայեցեք ի շինութիւն ազգին՝ արհամարհելով ամէն նկատում և ամէն 
անձնական շահ»2:  

Մ. Մամուրյանը հավատարիմ մնաց իր գրչակից ընկերոջ պատ-
գամին և «Արևելյան մամուլ»-ի էջերում և գրական ստեղծագործություն-
ներում, ազգային կյանքի խնդիրներից զատ, անդրադարձավ եվրոպական 
քաղաքական անցուդարձի բազմաթիվ կարևոր իրադարձությունների: 

                                                                 
1 Տե՛ս Ասատուր Հ., Դիմաստուերներ, Կ. Պոլիս, 1921, Ղազարյան Հ., Մատթեոս 

Մամուրյան, Երևան, 1961, Աճառյան Հ., Մատթեոս Մամուրյան, Էջմիածին, 1959, 
թիվ 8-9: 

2 «Մեղու», Կ. Պոլիս, 1871, 16 մարտի: 
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Նրա «Անկլիական նամականի կամ հայու մը ճակատագիրը» վեպի 
հերոսը սիրում էր ազատությունը, ատում էր «իշխանական թագ ու 
գավազանը», ամբողջ հոգով «ժողովրդոց ազատութեան, բարօրութեան, 
արդարութեան հաղթանակը կերազեր»3: Մ. Մամուրյանը դրսևորում է 
ազատագրական պայքարի տրամադրություններ «Արևելյան մամուլ»-ի՝ 
1870-1880-ական թվականների հրապարակումներում, նկատում է 
«Եվրոպայի գահակալներու դէմ պատերազմները» և ազգային-ազատա-
գրական շարժումները, որոնք լուսաբանում է հանդեսի «Քաղաքական 
բաժնում»: Ի տարբերություն արևմտահայ ազգային-պահպանողական 
պարբերականների, որոնք եվրոպական քաղաքական դեպքերը լուսաբա-
նելիս հանդես էին գալիս հիմնականում որպես լրատու, «Արևելյան 
մամուլ»-ը չի խորշում դրանց վերաբերյալ կարծիք արտահայտելուց, դիր-
քորոշում դրսևորելուց կամ գնահատական տալուց: «Արևելյան մամուլ»-ը 
փաստում է այն իրողությունը, որ «Եվրոպան ներսեն կբորբոքեր, կեռար և 
ընդհանուր ցնցում մը, պայթում մը կսպառնար: Հոլանդիայի դեմ բելգիա-
ցիները կը ընդվզեին և անկախ իշխանութիւն մը ձեռք ձգելու կնկրտեին, 
Հունաստանն իր անկախությունը ստացեր էր … Գերմանիա, Զվիցերի և 
գրեթէ բոլոր եվրոպական պետութեանց մէջ ժողովուրդները յեղափոխու-
թեամբ քաղաքական իրավունքներ կստանային, երբ Լեհաստան ալ … 
ապստամբութեան դրօշակը կանգնեց»4, իսկ Իսպանիայի «գոռոզ ժողո-
վուրդը չէ կարող օտարազգի գահակալին հետ տաքնալ»5: 

Մ. Մամուրյանի կարծիքով ֆրանս-պրուսական պատերազմում 
Ֆրանսիայի պարտությունը «չէ կարող ժողովրդեան մը բարոյքն իսկոյն 
փոխել, և անոր պատմութիւնը սրբել»6: 

Մարտի 18-ին Փարիզում տեղի ունեցած ժողովրդական ընդվզումը և 
Կոմունայի հռչակումը Մ. Մամուրյանն ընկալում է որպես միապե-
տության և բռնության դեմ պայքար: Նա որոշակի համակրանք է 
դրսևորում Կոմունայի գործունեության նկատմամբ և ափսոսանք հայտ-
նում, որ «Ֆրանսիայի կենսական ոյժը, եռանդուն հայրենասիրութիւնը և 
մանաւանդ հասարակապետութիւնը ալեկոծութեան ենթարկված նավի 
պէս» տատանվում է միապետականների հարձակումներից, որոնք 

                                                                 
3 Մամուրյան Մ., Երկեր, Երևան, 1966, էջ 137: 
4 Նույն տեղում: 
5 «Արևելյան մամուլ», 1871, մայիս, թիվ 5, էջ 223: 
6 «Արևելյան մամուլ», 1871, մարտ, թիվ 3, էջ 122: 
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«բեկեալ» գահ մ՚ իրարու ձեռքէ յափշտակելու կ՚ջանային և Ֆրանսիայի 
բաղդը վերստին բուռն յեղափոխութեանց մատնելու»7: 

Նա քննադատում է Ֆրանսիայի Ազգային ժողովին անվճռականու-
թյան, քաղաքական տատանումների, Կոմունայի նկատմամբ վախի 
համար, որն «իր առաջի տարտամ, վեհերոտ դրութեան, արքայասէր 
միտումներուն հետևանքը կ’կրէ»8: Նա ազգային ժողովին այպանում է 
նաև այն բանի համար, որ «Դիւցազնի մը, Կարիպալտիի լեզուն պրկեց»9: 
Մ. Մամուրյանը նկատի ունի, որ 1870 թ. սեպտեմբերին Սեդանում Լուի 
Բոնապարտի գերի ընկնելուց և Երկրորդ կայսրության կործանումից 
հետո պրուսական զորքերի կողմից պաշարված փարիզցիներին իր ծա-
ռայությունն առաջարկեց իտալական ազգային-ազատագրական պայ-
քարի հերոս Ջ. Գարիբալդին: Հանրապետական Ֆրանսիայի արդարադա-
տության նախարար Ադոլֆ Կրեմյեի (1796-1880) համաձայնությամբ 
Ջ. Գարիբալդին իր Մենոտտի և Ռիչչոտտի տղաների հետ մեկնեց Տուր, 
որտեղ ներքին գործերի նախարար Լեոն Գամբետայի (1838-1882) հանձ-
նարարությամբ Ֆրանսիայի արևելքում Վոգեզյան բանակի կազմում ձևա-
վորեց կամավորական ստորաբաժանում: Վոգեզյան բանակը կազմված 
էր 16 հազար կամավորներից, որոնք համախմբվել էին Ֆրանսիայի 
տարբեր մասերից, ինչպես նաև օտարերկրացիներից, հիմնականում 
Ջ. Գարիբալդու սիցիլիական արշավանքի մասնակիցներից: Ջ. Գարիբալ-
դին իր կամավորներով 1870 թ. հոկտեմբերի 29-ին չկարողացավ խանգա-
րել պրուսական գեներալ Կառլ Վերդերին (1808-1887) գրավելու Դիժոնը: 
Նոյեմբերի 26-ին Լանտենում նա հետ մղեց պրուսացիների հարձակումը, 
իսկ դեկտեմբերի 1-ին՝ հակառակորդի գրոհը Օտյենի վրա: 1871 թ. հուն-
վարին Ջ. Գարիբալդին հաջողությամբ պրուսական բանակին դիմադրեց 
Դիժոնի վրա իրականացրած հարձակումների ժամանակ: Ջ. Գարիբալդու 
հաջողությունները տեղային բնույթ էին կրում և չէին կարող ազդել 
պատերազմի ելքի վրա, որն ավարտվեց Ֆրանսիայի պարտությամբ: 
Չնայած դրան՝ նրա բանակը Դիժոնը պահեց ընդհուպ մինչև 1871 թ. հուն-
վարի 28-ին կնքված ֆրանս-պրուսական զինադադարը: 1871 թ. 
փետրվարի 8-ին Ջ. Գարիբալդին Փարիզից, Կոտ-դ՚ Օր և Նիցցա դեպար-
տամենտներից ընտրվեց Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի կազմում: 
Փետրվարի 13-ի նիստում նա պատրաստվում էր բարձրացնելու 
Վոգեզյան բանակի զինվորներին ու նրանց ընտանիքների անդամներին 

                                                                 
7 «Արևելյան մամուլ», 1871, օգոստոս, թիվ 8, էջ 363: 
8 «Արևելյան մամուլ», 1871, ապրիլ, թիվ 4, էջ 171: 
9 Նույն տեղում: 
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օգնություն ցույց տալու և 1860 թ. Թուրինի պայմանագիրը վերանայելու 
հարցերը: Ջ. Գարիբալդին մտադիր էր առաջարկել Նիցցան ու Սավոյան 
վերադարձնել Իտալիային, բայց նրան ձայն չտվեցին, և նույն օրը նա 
հրաժարվեց պատգամավորական լիազորություններից: Մարտին 
Ջ. Գարիբալդին Ալժիրից կրկին ընտրվեց Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի 
պատգամավոր: Խորհրդարանը նրա լիազորությունները չճանաչեց՝ 
պատճառաբանելով, որ Ֆրանսիայի քաղաքացի չէ: Այդ որոշման դեմ, ի 
նշան բողոքի, ֆրանսիացի նշանավոր գրող Վիկտոր Հյուգոն (1802-1885) 
հրապարակավ հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից: Մարտի 
10-ին Ջ. Գարիբալդին Մարսելը լքեց ու վերադարձավ Իտալիա: Մարտի 
24-ին Փարիզի կոմունայի Կենտրոնական կոմիտեն Ջ. Գարիբալդուն 
առաջարկեց դառնալ Ազգային գվարդիայի հրամանատար: Մարտի 28-ին 
Կապրերայից Փարիզի կոմունային հղած նամակում Ջ. Գարիբալդին, 
առողջական վիճակը պատճառ բերելով, հրաժարվեց կոմունարների 
պայքարին միանալուց: Մերժման իրական պատճառը նրա առողջական 
վիճակը չէր: Ջ. Գարիբալդին համոզված չէր, որ Կոմունայի շարժումը չի 
վերածվի ֆրանսիացիների եղբայրասպան պատերազմի ֆրանսիացի-
ների դեմ10:  

Ֆրանս-պրուսական պատերազմին Ջ. Գարիբալդու մասնակցու-
թյունը և Փարիզի կոմունային «Արևելյան մամուլ»-ի էջերում անդրադառ-
նալը պայմանավորված էին Մ. Մամուրյանի աշխարհայացքով: Նա 
անհատի և եվրոպական ճնշվող ժողովուրդների ազատության կողմնա-
կից էր, ատում էր շահագործումը, բռնությունը, կողմնակից էր, որ եվրո-
պական երկրներում իրականացվեն ժողովրդավարական լայն բարեփո-
խումներ: Նրա կարծիքով առաջին ինտերնացիոնալ «միջազգային ընկե-
րութիւնը մեծ ահ ու տագնապ կ’ազդէ կառաւարութեանց և հիմնական 
բարեկարգութեանց պէտքը կ’զգացնէ»11: Նա հասկանում և ընդունում էր 
Փարիզի կոմունարների պայքարը: Մ. Մամուրյանը, 1860-1880-ական 
թվականների հայ ազատագրական շարժման գաղափարախոսներից 
մեկը լինելով, մտահոգված էր ոչ միայն արևմտահայության ճակատա-

                                                                 
10 Տե՛ս Гарибальди Дж., Мемуары, Пер. с ит., М., 1966, էջ 113: Невлер В. Е., 

Джузеппе Гарибалди-национальный герой Италии, М., 1959, էջ 36: Лурье А., 
Гарибальди, М., 1957, էջ 57: Галло М., Джузеппе Гарибальди, Ростов-на-Дону, 1998, 
էջ 411: История Парижской Коммуны, М., 1971, էջ 144, 170-171, 213, 616: Шури М., 
Коммуна в сердце Парижа, Пер. с фр., М., 1971, էջ 163: 

11 «Արևելյան մամուլ», 1871, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 483:  
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գրով: Նրան նույնքան անհանգստացնում էին գաղութային և կախյալ 
ժողովուրդների շահերը12:  

Մ. Մամուրյանը դրվատանքով էր վերաբերվում Եվրոպայի և 
Ամերիկայի ժողովուրդների հեղափոխական ազգային-ազատագրական 
ու լուսավորական շարժումներին, հիասքանչ տողեր էր նվիրում XVIII 
դարի Ֆրանսիական հեղափոխության յակոբիանական գործիչներ 
Ժ. Պ. Մարատին, Մ. Ռոբեսպիերին, իտալական ազատագրական պայ-
քարի նվիրյալներ Ջ. Գարիբալդիին, Ջ. Մացցինիին, ամերիկյան պետու-
թյան հիմնադիր հայրեր Ջորջ Վաշինգտոնին, Բենջամին Ֆրանկլինին, 
բուլղարական ազատագրական պայքարի առաջնորդներին: «Արևելյան 
մամուլ»-ի հրապարակախոսական հոդվածները վկայում են այն մասին, 
որ XIX դարի մասնավորապես երկրորդ կեսի ազատագրական շարժում-
ները խոր կնիք են թողել Մ. Մամուրյանի քաղաքական հայացքների ձևա-
վորման վրա13: Այս իմաստով հայ հասարակական մտքի պատմության 
համար կարևոր են Մ. Մամուրյանի կողմից Իտալիայի միավորման 
համար մղած պայքարում Ջ. Գարիբալդու գործունեությունը հավուր 
պատշաճի ներկայացնելը և նրան տված գնահատականը: 

 «Արևելյան մամուլ»-ը լույս տեսավ 1871 թ., երբ իտալական ազատա-
գրական պայքարն արդեն ավարտվել էր, Իտալիան հռչակվել էր միացյալ 
թագավորություն: Անավարտ էր մնացել միայն Հռոմը իտալական 
պետության մայրաքաղաք հռչակելը: Դառնալով այդ իրադարձության 
ժամանակակիցը՝ «Արևելյան մամուլ»-ի խմբագիրն ընդգծված ուշադ-
րությամբ, ուշիուշով հետևում է Հռոմում տեղի ունեցող քաղաքական 
անցքերին: Նա հասկանում է, որ Հռոմի Պիուս IX պապը (1792-1878), 
Ֆրանսիայից օգնություն ստանալու հույսը կտրած, «տարակրօն 
տէրութիւններս պաշտպանութեան կ’դիմէ որ իր աշխարհական իշխա-
նութիւնը վերականգնէ»14:  

Ֆրանս-պրուսական պատերազմի ժամանակ Նապոլեոն III-ը Ֆրան-
սիական կայազորը Հռոմից դուրս բերեց, որից օգտվելով՝ Իտալիայի 
թագավոր Վիտտորիո Էմմանուիլ II-ի (1820-1878) զորքը 1870 թ. սեպտեմ-
բերի 20-ին գրոհեց Հռոմի վրա և կարճատև դիմադրությունից հետո 
գրավեց: 1871 թ. հոկտեմբերի 2-ի հանրաքվեի արդյունքով Հռոմը 
հռչակվեց Իտալիայի մայրաքաղաքը: «Արևելյան մամուլ»-ի պատմելով՝ 
Վիտտորիո Էմմանուիլ II-ը հավիտենական քաղաքում առաջին անգամ 

                                                                 
12 Տե՛ս Ղազարյան Հ., Մատթեոս Մամուրյան, Երևան, 1961, էջ 143: 
13 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 141: 
14 «Արևելյան մամուլ», 1871, ապրիլ, թիվ 4, էջ 173-174: 
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բացեց իտալական խորհրդարանի նիստը և իր ճառում խոսեց խաղաղու-
թյան, ցամաքային ու ծովային զինուժի հզորությունն ավելացնելու 
անհրաժեշտության մասին15:  

«Արևելյան մամուլ»-ը Իտալիային մեծ ծառայություններ մատուցած 
մարդկանց թվում առանձնացնում է Ջուզեպպե Մացցինիին (1805-1872), 
կոմս Կամիլիո Կավուրին (1810-1861) և Ջ. Գարիբալդուն16: 

Մ. Մամուրյանն իրավացի է այնքանով, որ Ջ. Մացցինի քաղաքական 
գործիչը և հայրենասերը, անտարակույս, մեծ դեր է խաղացել իտալական 
ազգային-ազատագրական շարժման առաջին փուլում և լիբերալ բարե-
փոխումներ իրականացնելու գործում: Նա անձի ազատության և եվրո-
պական բոլոր ճնշվող ժողովուրդների ազգային ազատագրման կողմ-
նակից էր ու գաղափարախոս: Ջ. Մացցինին գտնում էր, որ եվրոպական 
ժողովուրդները պետք է ապրեն հավասարության և եղբայրության մեջ, 
բնական սահմանների ներսում: Նա կանխատեսում էր նոր Եվրոպա, 
որտեղ կործանված պետք է լինեին Ավստրո-Հունգարական, Ռուսական և 
Օսմանյան կայսրությունները17:  

Ջ. Մացցինիի գործունեությանը քաջ ծանոթ Մ. Մամուրյանը նրան 
համարում է «մեծ մարդ …, ազգի համար ամէն ինչ զոհած Մածծինի»: 
1872 թ. մարտին Ջ. Մացցինիի մահվան կապակցությամբ «Արևելյան 
մամուլ»-ը գրում է. «այս տխուր դէպքը … անտարակոյս Հռոմի պապը 
ցնծութեամբ կ’դիտէ, սակայն ալ ուշ է, Մածծինիի, եթէ ոչ լիովին՝ գէթ ըստ 
մասին իր նպատակին հասավ»18: Մ. Մամուրյանը, անշուշտ, նկատի ունի 
Իտալիայի միավորումը, ինչը մեծ նպատակ էր ոչ միայն նրա, այլև 
Իտալիայի թագավոր Վիտտորիո Էմմանուիլ II-ի կառավարության 
ղեկավար Կ. Կավուրի և, իհարկե, Ջ. Գարիբալդու համար, որին 
«Արևելյան մամուլ»-ն անվանում է «Մածծինիի փառակիցը»: Պատմական 
ճշմարտությունն այն է, որ այդ երեք նշանավոր դեմքերը, առանց 
Նապոլեոն III-ի, Իտալիայի միավորման մեծ գործը «չէին կարող ոչ հաջո-
ղությամբ ավարտել, ոչ էլ նույնիսկ, ամենայն հավանականությամբ, 
նախաձեռնել»19: 

                                                                 
15 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1871, դեկտեմբեր, թիվ 12, էջ 589: 
16 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1872, մարտ, թիվ 3, էջ 124: 
17 Տե՛ս Кирова К. Э., Жизнь Джузеппе Мадзини, М., 1981, Андронов И. Е., 

Джузеппе Мадзини: молодые годы, М., 2009. 
18 «Արևելյան մամուլ», 1872, մարտ, թիվ 3, էջ 124: 
19 История XIX века, Под. ред. Лависса и Рамбо, Пер. с фр., т. 5, М., 1938, 

стр. 304. 
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«Արևելյան մամուլ»-ը կարևորում է «քաջազուն հայրենասէր» 
Ջ. Գարիբալդու դերն իտալական ազգային-ազատագրական պայքարի 
կազմակերպման, համախմբման, հաղթական ավարտի և Իտալիային 
սպասվող ապագայի հարցում: 

Հանդեսի բնութագրմամբ՝ «Իտալիոյ անմահ զավակն իր արիական 
բազկովը վերականգնած ազգ մը կ՚ցուցընէ և մեծ ապագայ մ՚ը»20:  

Ջ. Գարիբալդին աներևակայելի հեղինակություն էր վայելում իր 
հայրենիքում: 1872 թ. օգոստոսին նա Կապրերա կղզուց եկավ Հռոմ, 
որտեղ նրան դիմավորեցին 300 հազար հայրենակիցներ: 1874 թ. դեկտեմ-
բերին Ջ. Գարիբալդին, գտնվելով Կապրերայի իր կալվածքում, Հռոմից 
ընտրվեց Իտալական թագավորության Պատգամավորների պալատի 
անդամ: Նա չէր ցանկանում մասնակցել պալատի նիստերին՝ հայտարա-
րելով, որ խորհրդարանը «էկզոտի բոյսի» է նմանվելու: Դեկտեմբերին 
խորհրդարանի «Ձախ» կուսակցության անդամ Պասկուալե Մանչինին 
(1817-1888) առաջարկեց Ջ. Գարիբալդուն ցմահ տարեկան ռենտա նշա-
նակել, որին հավանություն տվեցին Պատգամավորների պալատը և 
Սենատը: Ջ. Գարիբալդին թեև ֆինանսական դժվարություններ ուներ, 
բայց և այնպես հրաժարվեց ցմահ 50 հազար լիրա ռենտա ստանալուց21: 
Այս կապակցությամբ «Արևելյան մամուլ»-ը գրում է. «Կառաւարութիւնն 
այժմ հասարակապետականաց հետ հաշտ կ’երևի, և Կարիպալտիին 
ծառայութիւնները ճանչնելու կ՚սկսի: Այս երևելի յեղափոխականն՝ որ 
մերժեց ազգային ժողովին կապած թոշակն՝ երեսփոխան կ’ընտրուի, այլ 
Ֆրանսիայի միապետական դասէն կ’զրպարտուի իբրև դասալիք: Այն որ 
իր սուրն մի միայն ազատութեան յաղթանակին նուիրած է միշտ: 
Պուրպաքիի պարտութեան իբրև պատճառ կ’բանբտսուի: Հալածանք, 
զրպարտութիւն և ապերախտութիւն եղած է միշտ մեծ մարդկանց 
բաժինը …»22: «Արևելյան մամուլ»-ի խմբագիրը դառնացած է այն բանից, 
որ եվրոպական ժողովուրդների ազատության համար միշտ պայքարի 
պատրաստ Ջ. Գարիբալդուն ֆրանսիական միապետականները զրպար-
տում են ֆրանս-պրուսական պատերազմում նրա իբր թե անհաջողու-
թյան մեջ: Մ. Մամուրյանը նկատի ունի 1871 թ. հունվարին Դիժոնի 
շրջանում ֆրանսիական Արևելյան բանակ» գեներալ Շառլ Բուրբակի 
(1816-1897) գործողությունները: Նա մտադիր էր հակառակորդին 

                                                                 
20 «Արևելյան մամուլ», 1873, հունիս, թիվ 6, էջ 266:  
21 Տե՛ս Гарибальди Дж., Мемуары, էջ 420: Лурье А., Указ. соч., էջ 58: 

Невлер В. Е., Указ. соч., էջ 37: 
22 «Արևելյան մամուլ», 1874, դեկտեմբեր, թիվ 12, էջ 544: 
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հարվածել թիկունքից, բայց ջախջախվեց պրուսական գեներալ Էդվին 
Մատոյֆեյլի (1809-1895) կողմից և խայտառակությունից փրկվելու 
համար ինքնասպանության փորձ արեց: Հունվարի 21-ին Վոգեզյան 
բանակը մտավ Դիժոն և Ջ. Գարիբալդու գլխավորությամբ երեք օր շարու-
նակ համառ դիմադրություն ցույց տվեց պրուսացիներին: Ջ. Գարիբալդին 
թեև Դիժոնի մոտ անձնապես պարտություն չկրեց, բայց hունվարի 26-ին 
գեներալ Շ. Բուրբակիի ձախողումը ֆրանսիական միապետականները 
փորձեցին բարդել Ջ. Գարիբալդու վրա23:  

1882 թվականի հունիսի 2-ին, երբ Ջ. Գարիբալդին կնքեց իր մահկա-
նացուն, «Արևելյան մամուլ»-ն անմիջապես արձագանքեց Ռիսորջիմենտի 
հերոսի ու մեծ հայրենասերի մահվանը: Հանդեսը գրում է. «Իտալիա մեծ 
սուգի մէջ է Կարիպալտիի մահուամբ: Ամեն կարգի անձինք միաձայն 
կ’գովեն մեծ հայրենասէրն՝ որ Իտալիոյ անկախութեան ու միութեան 
գլխաւոր հեղինակներէն մին եղաւ: Բոլոր եվրոպական լրագիրներն 
անխտիր Կարիպալտիի ազնիւ բնաւորութիւնն, անկեղծ ազատասիրու-
թիւնն, անձնուէր հայրենասիրական ոգին և անվեհեր արիութիւնը 
կ’հռչակեին: Արտէն Իտալիոյ զանազան քաղաքներ կ’պատրաստուին 
արձաններ կանգնել ի յիշատակ արի զինւորին, որ շատ պարագաներու 
մէջ իր արիւնը չխնայեց հայրենեաց վերակենդանութեան համար»24:  

Հավաստի ներկայացնելով, որ Ջ. Գարիբալդու մահը մեծ տրտմու-
թյուն ու տխրություն պատճառեց ոչ միայն նրա հայրենի Իտալիայում, 
այլև եվրոպական բազմաթիվ երկրներում25՝, «Արևելյան մամուլ»-ը նրան 
նվիրում է «Կարիպալտի» վերնագրով ծավալուն հոդված, որը տպագրում 
է հանդեսի հունիս-հոկտեմբեր ամիսների համարներում: Մ. Մամուրյանը 
հոդվածի նախաբանը սկսում է ֆրանսիացի պատմաբան և հրապարա-
կախոս, ռոմանտիկական պատմագրության ներկայացուցիչ Ժյուլ Միշլեի 
(1798-1874)՝ իտալացի հայրենասերին տված հետևյալ գնահատականով. 
«Մի միայն մէկ դիւցազն կայ Եւրոպա. երկու հատ չեմ տեսներ. այս 
դիւցազնը Կարիպալտին է» 26: 

XIX դարի ամենանշանավոր իտալացուն Ժ. Միշլեն, ըստ «Արևելյան 
մամուլ»-ի, այսպես բնութագրել է 1871 թ., երբ «Կապրերայի առյուծը», 

                                                                 
23 Տե՛ս Гарибальди Дж., Мемуары, էջ 111: Невлер В. Е., Указ. соч., էջ 36: Лурье 

А., Указ. соч., էջ 56: Гало М., Указ. соч., էջ 400: 
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անտեսելով իր հայրենի Նիցցայի միացումը Ֆրանսիային, շտապեց 
օգնություն ցույց տալ նեղության մեջ հայտնված հարևան Ֆրանսիայի 
ժողովրդին: Տարակույս չկա, գրում է հանդեսը, որ ապագա սերունդների 
«անկողմնակալ դատաստանը պիտի ճշմարիտ գտնէ Միշլեի խոսքերն» 
այն մարդու մասին, ով «իր վերջին շունչն ավանդեց և Նոր Իտալիոյ 
«շինողներէն» իբրև վերջինն անցաւ գնաց»27: 

Մ. Մամուրյանը ջերմ խոսքեր է նվիրում հայրենիքին անմնացորդ 
ծառայած Ջ. Գարիբալդուն, որը Իտալիայի միավորման, բարեկեցության 
ու առաջընթացի համար պատրաստ էր անգամ զոհողության: Նա բարձր 
է գնահատում իտալացի դյուցազնի ռազմական տաղանդը, ընդունակու-
թյունները, մարդկային արժանապատվությունն ու որակները: Նրա գնա-
հատմամբ՝ Ջ. Գարիբալդին տարբերվում էր «սովորական մարդերու 
դասէն իր դիւցազնական ձիրքերով, չուներ նա քաղաքական խնդիրներու 
մէջ խորագիտութիւն և միջոցներու գործածութեան մէջ խոհականութիւն, 
թէև քիչ անգամ սխալած է վերջնական նպատակի մէջ»: Ջ. Գարիբալդու 
ռազմական տաղանդը չափից ավելի արժևորված է, թեև շատ քիչ զինվո-
րականներ են նրա նման փոքրաթիվ մարդկանցով և «տկար միջոցներով» 
խաղաղության հասել: Վտանգի պահին Ջ. Գարիբալդին անվրեպ էր, նրա 
«անշահախնդիր ոգին երբեք վարձատրութեան չէր տենչար և մեծ էր»: 
Նրա «բարքն աննախանձ և անսնափառ էր», հավատ ուներ մարդկանց 
նկատմամբ, որոնք պայքարում էին իր հրամանատարության տակ: «Ահա, 
համառօտ, այն ամեն յատկութիւններն՝ որ մի դիւցազնի բաժինն են, ուներ 
նա, և որով Կարիպալտի կ’անցնի այն սակաւաթիւ ընտրյալներու 
կարգն», որոնք համարվում են «անվանի մարդիկ», եզրակացնում է 
Մ. Մամուրյանը: 

«Արևելյան մամուլ»-ի խմբագիրը բարձր է գնահատում իտալացի 
հերոսի դերը հայրենիքի միավորման գործում: «Բաւական է ըսել,– գրում 
է նա,– որ Իտալիոյ միութիւնը դեռևս մի երազ պիտի մնար, եթէ 
Կարիպալտին չգործէր»28: 

Մ. Մամուրյանը Իտալիայի միավորումը համարում է մեծ նպատակ, 
որը Ջ. Գարիբալդին իրականություն դարձրեց: Այդ նպատակին տանող 
ցանկացած քայլ ծանր ու դժվար էր, պահանջում էր արագ ու վճռական 
գործողություններ, որպեսզի «վերահաս եւրոպական փոփոխութեանց 
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շնորհիւ կարելի եղած օգուտը ձեռք ձգուի, և շատ հաւանական է որ այս 
ժամուս անկատար պիտի մնար գործը»29: 

Մ. Մամուրյանի համոզմամբ՝ եթե ոչ համայն Եվրոպայում, ապա 
գոնե Իտալիայում գնահատվելու է «Կարիպալտիի այս միակ արժանիքը»: 
Անկախ այն բանից, թե այլ տեղեր նրա մասին ինչ կմտածեն ու կասեն, 
«Իտալիոյ ժողովրդեան մեծ մասին համար Կարիպալտի միշտ եղած է 
գրեթէ նոյն աւանդական դիւցազնը», ինչպես երբ հաղթանակած մտավ 
Նեապոլ: Նրա կիսանդրին բյուրավոր իտալացիների տների զարդն էր, 
նրա «օրհներգն իտալական Մարսէյլէզն էր. իր պատահական ներկայու-
թիւնն ամեն տեղ խանդավառ ամբոխը կ՚գումարէր, և իր անունը պիտի 
մնայ միշտ միութեան մի կարգախօս այն ճշմարիտ Իտալացւօց, որ 
կ՚փափագին ամեն բանի մէջ տեսնել Իտալիան ինքն իրեն վրայ վստա-
հելով գործող քան թէ օտար ազգերու վրայ»30: 

Ջ. Գարիբալդուն այսպես գնահատելուց հետո «Արևելյան մամուլ»-ը 
ներկայացնում է կենսագրությունը և անցած ուղին: Հանդեսը գրում է, որ 
«Իտալական անկախութեան ապագա դիւցազնը» ծնվել է 1807 թ. հուլիսի 
4-ին Նիցցա քաղաքում, այնուհետև անդրադառնում է Ջ. Գարիբալդու 
մանկության և պատանեկության տարիներին: Ջ. Մացցինիի հետ ծանո-
թանալով՝ Ջ. Գարիբալդին դարձավ «Երիտասարդ Իտալիա» կազմակեր-
պության անդամ, Ջենովայում մասնակցեց ապստամբության և հարկա-
դրված փախավ Մարսել: Հանդեսը մանրամասն պատմում է 1834-1848 
թթ. Ուրուգվայում և Բրազիլիայում Ջ. Գարիբալդու մղած պայքարի 
մասին, նշում է այն կռիվները, որոնց նա մասնակցել ու հաղթանակ է 
տարել, ստացել «զօրապետի անուանական աստիճան»: Ջ. Գարիբալդուն 
ներկայացնելով որպես քաջ զինվորականի, որը կռվում էր «երեք հրացա-
նակիրներու արժանի ոգով»՝ հանդեսն ընդգծում է, որ նա Հարավային 
Ամերիկայում պայքարում էր «անկախ հասարակապետութեան հաս-
տատման» համար31: 

«Արևելյան մամուլ»-ն այնուհետև հանգամանորեն պատմում է 
1848 թ. իտալական պետություններում անկախության համար բռնկված 
պատերազմին Ջ. Գարիբալդու մասնակցության մասին: Իր 70 կամավոր-
ներով հասնելով Իտալիա՝ նա տեղեկացավ Միլանի «հերոսական հինգ 
օրերի» պայքարի, ավստրիական գեներալ Կ. Ռադեցկու նահանջի, Հռոմի 
Պիուս IX պապի՝ «իր ազատական տրամադրութիւնները փոխելու», 
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1848 թ. հուլիսին Կուստոցայի տակ Պիեմոնտի բանակի պարտության 
մասին: Ջ. Գարիբալդին հասկացավ, որ «1848ի պատերազմն արդէն 
կորսուած էր Իտալիոյ համար»: Չնայած դրան՝ նա հաջողությամբ 
ավստրիական զորքերին դիմադրեց Կոմո և Մաջիորե լճերի շրջանում: 
«Այս պատերազմը,– գրում է «Արևելյան մամուլ»-ը,– Կարիպալտիի 
խորհրդաւոր ազդեցութիւնը զօրացուց և ժողովուրդն սկսաւ այս նոր 
պարագլխին յարգիլ և հաւատալ, մանաւանդ իր շարժումներուն արա-
գութիւնն ու յանդգնութիւնն, մինչև անգամ իր և իր սպայակոյտին 
վիպական զգեստն ամբոխին երևակայութիւնը գրգռած էին»32: Հավաստի 
ներկայացնելով 1848 թ. անկախության համար Ջ. Գարիբալդու «կարմիր 
շապիկավորների» մղած կռիվները, Պիեմոնտի բանակի պարտությունից 
հետո Շվեյցարիա անցնելն ու այնտեղից պայքարը շարունակելը33՝ 
«Արևելյան մամուլ»-ն անդրադառնում է Հռոմի՝ հանրապետություն 
հռչակվելու գործում Ջ. Գարիբալդու դերակատարմանը և նշում, որ նա՝ 
որպես պատգամավոր, առաջինը հանդես եկավ այդ առաջարկությամբ: 
Հանդեսն իրավացիորեն գրում է, որ Նավարայի տակ Պիեմոնտի թագա-
վոր Կարլ Ալբերտի (1798-1849) պարտությունից հետո ֆրանսիացի գենե-
րալ Նիկոլա Ուդինոյի (1767-1848) գլխավորությամբ զորք ուղարկեց 
Չիվիտա Վեքիա՝ Հռոմի հանրապետությունը վերացնելու համար: 
«Անվեհեր» Ջ. Գարիբալդին պատրաստ էր «իր սրով հասարակապետու-
թիւնը» պաշտպանելու ու գեներալ Ն. Ուդինոյի նկատմամբ հաղթանակ 
տարավ Պալեստրինայի և Վելետրիի մոտ: Բայց Ջ. Գարիբալդին չէր 
կարող իրեն թույլ տալ «ազնիւ կեանքեր զոհել անօգուտ յարձակումներ 
ընելով, թէև իր զինակիցներէն շատերը պատրաստ էին տալ իրենց 
արեան վերջին կաթիլն»34:  

«Արևելյան մամուլ»-ի հավաստի տեղեկություններով՝ քննարկելով 
ստեղծված վիճակը՝ Հռոմի հանրապետության ղեկավարությունը որոշեց 
Հռոմը հանձնել ֆրանսիացիներին, իսկ Ջ. Գարիբալդին իր զինվորներով 
որոշեց պայքարը շարունակել և օգնության հասնել պաշարված Վենետի-
կին: Հանդեսը մանրամասն նկարագրում է Ջ. Գարիբալդու «200 անվեհեր 
քաջերի արկածաւոր և յանդուգն նահանջը» Հռոմից մինչև Սան Մարինո, 
անհաջողություն կրելը, Ամերիկա վտարանդվելը, այնուհետև հայրենիք 
վերադառնալն ու Կապրերա կղզում հողագործությամբ զբաղվելը: 

                                                                 
32 «Արևելյան մամուլ», 1882, հուլիս, թիվ 7, էջ 298-299: 
33 Տե՛ս Гарибальди Дж., Мемуары, էջ 46: Невлер В. Е., Указ. соч., էջ 12: Лурье А., 

Указ. соч., էջ 16: Гало М., Указ. соч., էջ 126: 
34 «Արևելյան մամուլ», 1882, հուլիս, թիվ 7, էջ 301: 
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1859 թ., երբ բռնկվեց իտալական անկախության համար երրորդ 
պատերազմը, Ջ. Գարիբալդին լքեց Կապրերան և նորից զենք վերցրեց՝ 
հայրենիքն օտարի տիրապետությունից ազատագրելու համար: 1859 թ. 
փետրվարին Պիեմոնտի վարչապետ Կ. Կավուրը Ջ. Գարիբալդուն առա-
ջարկեց կամավորական ջոկատներ հավաքագրել: Մայիսին նա իր կամա-
վորներով մի քանի հաղթանակ տարավ ավստրիացիների դեմ, իսկ 
հունիսի սկզբին ազատագրեց Լոմբարդիայի մեծ մասը: Մ. Մամուրյանը 
հանգամանորեն պատմում է Ջ. Մացցինիի և Ջ. Գարիբալդու համախոհ-
ներ Ռոզալինո Պիլոյի (1820-1860) և Ֆրանչեսկո Կրիսպիի (1819-1901) 
կողմից 1860 թ. ապրիլին դեպի Սիցիլիա արշավանք նախապատրաս-
տելու մասին: Մայիսի 5-ին Ջ. Գարիբալդու կամավորները նրանց աջակ-
ցությամբ Ջենովայի նավահանգստում Ռուբատտինո ընկերությունից 
առգրավեցին «Պիեմոնտ և Լոմբարդիա» շոգենավերը, ձեռք բերեցին ութ 
հազար լիրա և 1000-ից ավել հրացան: Այնուհետև Ջ. Գարիբալդին իրա-
կանացրեց իր «հռչակաւոր «Հազարեակի տաղանդն»: Նա Պիեմոնտի 
թագավորին հղած նամակում հայտնում էր, որ արշավանքի մասնակից-
ների կարգախոսն է «Իտալիա և Վիկտոր Էմմանուիլ» և վստահեցնում էր 
թագավորին՝ «եթէ այս գոհարը Ձեր թագին աւելցնենք, այս անգամ օտա-
րականին ձեռքը չպիտի յանձնուի»35: Հավաստի ներկայացնելով սիցիլիա-
կան արշավանքի նախապատրաստումը և կարգախոսը36՝ «Արևելյան 
մամուլ»-ը գրում է, որ Ջ. Գարիբալդին Տոսկանայի ծովեզերքով նավար-
կեց Մարսալա: Ըստ հանդեսի՝ անհնար է համառոտ նկարագրել հետագա 
մի քանի ամսվա դեպքերը, որոնցից յուրաքանչյուրը «մէն մի էջ վիպա-
սանութեան մի մաս կ’կազմէ»: «Քաջ զորապետ» Ջ. Գարիբալդին հաղ-
թանակ տարավ Կալատաֆիմի, Պալերմոյի, Միլացցոյի կռիվներում: 
«Կարիպալտիի մոգական ազդեցութիւնը» փոխանցվեց նրա զինվոր-
ներին, ովքեր հասկանում էին, որ «Աստ պէտք է կատարել Իտալիոյ 
միութիւնը, կամ մեռնիլ»37:  

«Արևելյան մամուլ»-ը ճիշտ է ներկայացնում Ջ. Գարիբալդու հաջո-
ղությունները, որի հազարյակը 1860 թվականի մայիսի 15-ին Մարսելից 
Պալերմո տանող ճանապարհին՝ Կալատաֆիմի քաղաքի մոտ, ջախ-

                                                                 
35 «Արևելյան մամուլ», 1882, օգոստոս, թիվ 8, էջ 347-348: 
36 Տե՛ս История Италии, т. 2, Под ред. К. Ф. Мазиано, М., 1970, էջ 228: 

Дебидур А., Дипломатическая история Европы 1815-1870, т. 2, Ростов-на-Дону, 
1995, էջ 194: Муромцева О. В., Жизнь и деятельность Джузеппе Гарибальди, 
Современный взгляд, № 1, 2002: 

37 «Արևելյան մամուլ», 1882, օգոստոս, թիվ 8, էջ 348: 
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ջախեց գեներալ Ֆրանչեսկո Լանդի նեապոլիտանական զորքին: Կռվի 
թեժ պահին Ջ. Գարիբալդին այսպես դիմեց իր զինվորներին. «Այստեղ 
մենք կա՛մ կմեռնենք, կա՛մ կստեղծենք նոր Իտալիա»38: Վեցժամյա 
մարտերից հետո Ջ. Գարիբալդին փախուստի մատնեց գեներալ Լանդի 
բանակին: Նեապոլիտանցիները քաշվեցին Պալերմո՝ Ջ. Գարիբալդուն 
թողնելով կղզու ողջ արևմտյան մասը39:  

«Արևելյան մամուլ»-ն այնուհետև պատմում է, որ Ջ. Գարիբալդին 
հուլիսին Միլացցոյում հաղթեց գնդապետ Ֆերնանդո Բուսկոյին: 
Պալերմո շարժվելու ճանապարհին նա իր տրամադրության տակ 
ունեցած 8000 զինվորներով մայիսի 27-ին գրոհեց Պալերմոն ու գրավեց: 
Նույն օրը անձնատուր եղավ նաև Մեսսինան: «Արևելյան մամուլ»-ի 
խմբագիրն այն կարծիքին էր, որ Պիեմոնտի «խոհեմ» վարչապետ 
Կ. Կավուրը թեպետ ուրախությամբ հետևում էր Ջ. Գարիբալդու արշա-
վանքին, բայց «բնաւ չէր ուզեր որ քաջ զորապետը չափեն աւելի առաջ 
երթայ»: Նրա անհանգստությունն ավելի խորացավ, երբ «Կարիպալտիի 
հաղթանակն ապահով եղաւ»: Ջ. Մացցինին խորհուրդ էր տալիս Սիցի-
լիայում «հասարակապետութիւն հաստատել» և միայն Ջ. Գարիբալդու 
«հաստատ կամքն կարող եղաւ վերջապէս ծանր աղէտից առաջն 
առնուլ»40:  

«Արևելյան մամուլ»-ն իրավացի է. Ջ. Գարիբալդու հաջողությունները 
խիստ անհանգստացրին Վիտտորիո Էմմանուիլ II-ին և Կ. Կավուրին, 
քանի որ Սիցիլիան բուրբոնների ատելի իշխանությունից ազատագրելուց 
հետո Ջ. Գարիբալդին, նրանց կամքին հակառակ, իրեն հռչակեց Սիցի-
լիայի բռնապետ: Ջ. Մացցինին և Ջ. Գարիբալդին Սիցիլիայի ազատա-
գրումից հետո մտադիր էին վերացնել Նեապոլիտանական և Պապական 
պետությունները: Երբ նրանց մտադրությունը հայտնի դարձավ Թուրի-
նում, հուլիսի 22-ին Վիտտորիո Էմմանուիլ II-ը Կ. Կավուրի խնդրանքով 
Ջ. Գարիբալդուն հղած նամակում հորդորեց «Իտալիայի օգտին համար» 
հրաժարվել Նեապոլիտանական թագավորության վրա հարձակվելու 
մտադրությունից41:  

«Արևելյան մամուլ»-ի հավաստի տվյալներով՝ Ջ. Գարիբալդին 

                                                                 
38 История Италии, т. 2, с. 230; История XIX века, т. 5, с. 280-281. 
39 Տե՛ս Освободительные войны XIX века, С.-Петербург, 1900, էջ 117: 
40 «Արևելյան մամուլ», 1882, օգոստոս, թիվ 8, էջ 348-349: 
41 Տե՛ս Гарибальди Дж., Мемуары, էջ 260: История Италии, т. 2, էջ 232-233: 

Лурье А., Указ. соч., էջ 198: Невлер В. Е., Указ. соч., էջ 27: История XIX века, т. 5, 
էջ 281: 
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Մեսսինայի նեղուցով Սիցիլիայից Նեապոլիտանական թագավորություն 
մտնելիս ուներ 25 հազար լավ զինված կամավորներ: «Սիցիլիայի ազա-
տարարը» ականջալուր չեղավ թագավորի հորդորին և «պատրաստվում 
էր իր գործն ավարտել Նեապոլը նվաճելով»42:  

Հանդեսն իրավացի է. Ջ. Գարիբալդին չհրաժարվեց Նեապոլը նվա-
ճելու մտադրությունից, որը թագավորին հղած նամակում հիմնավորեց 
հետևյալ պատճառաբանությամբ. «Եթե ես հիմա, իտալացի ժողովրդի 
կամքին հակառակ, տատանվեմ և հապաղեմ, ապա կդավաճանեմ իր 
պարտքին և կվնասեմ Իտալիայի ազատագրման սուրբ գործին: Ուստի 
թո՛ւյլ տվեք այս անգամ ձեզ չհպատակվել»43:  

«Արևելյան մամուլ»-ի պատմելով՝ Ջ. Գարիբալդին ի սկզբանե մտա-
դիր էր Նեապոլի վրա հարձակվել հյուսիսային և հարավային կողմերից, 
բայց նրա հանդուգն մտադրությունը ձախողեց Պիեմոնտի կառավարու-
թյունը: 1860 թ. օգոստոսի 19-ին Ջ. Գարիբալդին 3 հազար զինվորներով 
Մելիտոյից շարժվեց Ռեջիո՝ Կալաբրիայի գլխավոր ամրացված քաղաքը, 
որը հաջորդ օրը, ըստ հանդեսի, թեթև դիմադրությունից հետո անձնա-
տուր եղավ: Ռեջիոյից մինչև Նեապոլ Ջ. Գարիբալդին դիմադրության 
չհանդիպեց: Սան Ջիովանիում թագավորական ինը հազար, իսկ 
Սովերիայում 11-հազարանոց զորքն առանց դիմադրության անձնատուր 
եղավ44:  

Հանդեսը հավաստի է ներկայացնում Ռեջիոյից մինչև Նեապոլ 
Ջ. Գարիբալդու անցած ճանապարհը, որը վերածվեց հաղթարշավի: Նրա 
«հարատև հաղթանակը» Թուրինի արքունիքում «բաւական սրտնեղու-
թիւն պատճառեց», քանի որ միայն Կ. Կավուրի «կոյր զարմացողները 
կրնան ըսել թէ Ազատարարն ըրաւ միայն ինչ որ կամասէր Կոմսն ուզեց և 
գուշակեց»: Եվրոպական պետություններն այս կապակցությամբ իրենց 
«տհաճությունը» միայն խոսքով արտահայտեցին, ոչ գործով: Անգլիան 
մերժեց բոլոր առաջարկությունները, որոնք նպատակ էին հետապնդում 
«պաշարել քաջ բաղդախնդիրները Սիկիլիոյ մէջ»: Պիեմոնտի կառավա-
րությունն ամեն ինչ արեց, որպեսզի խանգարի Ջ. Գարիբալդու մուտքը 
Նեապոլ: Բայց Կապրերայի դյուցազնն անվրդով մնաց մացցինիական-
ների, կավուրականների և իր հակառակորդների դավերի ու հակադա-
վերի առաջ և «անշփոթ իր մեծ նպատակին կ’դիմեր»: Նա իր 37-հազարա-

                                                                 
42 «Արևելյան մամուլ», 1882, օգոստոս, թիվ 8, էջ 349: 
43 Гарибальди Дж., Мемуары, стр. 261; История Италии, т. 2, с. 233; Лурье А., 

Указ. соч., с. 198. 
44 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1882, օգոստոս, թիվ 8, էջ 349-350: 
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նոց զորքով, որին դիմակայում էր նեապոլիտանական թագավորության 
40-հազարանոց զորքը, իր «ռազմագիտութեան ճարտարութեան շնորհիվ» 
Վոլտուրնոյի մոտ հաղթանակ տարավ45:  

«Արևելյան մամուլ»-ն իրավացի է. Ջ. Գարիբալդին օգոստոսի 21-ին 
Պյացցա Դուոմոյի մոտ գեներալ Կառլո Ջալլոտտին հաղթելուց հետո մի 
խումբ սպաների ուղեկցությամբ սպիտակ կառքով սեպտեմբերի 7-ին 
փառավորապես մտավ Նեապոլ46: Դրանից մեկ օր առաջ Նեապոլի 
Ֆրանցիսկ II թագավորը քաշվեց Գաետա ամրոցը և որոշ ժամանակ անց 
փորձեց վերադառնալ Նեապոլ: Հոկտեմբերի 1-2-ին Սանտա-Մարիա 
քաղաքի մոտ՝ Վոլտուրինո գետի ափին, երկօրյա մարտերից հետո Գարի-
բալդու 20-հազարանոց բանակը հաղթանակ տարավ բուրբոնների 50-
հազարանոց բանակի նկատմամբ: Նեապոլում Ջ. Գարիբալդին ձևավորեց 
կառավարություն և իրեն հռչակեց «Երկու Սիցիլիաների բռնապետ»47: 
Ըստ «Արևելյան մամուլ»-ի՝ Նեապոլի ազատագրումից հետո Ջ. Գարիբալ-
դին մտադիր էր արշավել Հռոմի վրա, բայց դրան խանգարեց Կ. Կավուրը, 
ում «սիրտն ու միտքը պաշարէին բարեբաղդ բաղդախնդրին դէմ 
նախանձն և յեղափոխութեան մի երկյուղը»48:  

Վիտտորիո Էմմանուիլ II-ը և Կ. Կավուրը, խիստ անհանգստացած 
Ջ. Գարիբալդու հաջողություններից, սեպտեմբերին Պիեմոնտի բանակը 
գեներալ Մանֆրեդո Ֆանտիի (1806-1865) գլխավորությամբ ուղարկեցին 
Նեապոլիտանական թագավորություն՝ «հեղափոխութեան դարաշրջանի 
վերջը տալու համար»: «Արևելյան մամուլ»-ը գրում է, որ Մ. Ֆանտին հրա-
մայեց գրավել Ջ. Գարիբալդու նավատորմը, եթե նա Նեապոլում «հասա-
րակապետութիւն հրատարակելու փորձ փորձէ: Սակայն Կարիպալտի 
բոլոր այս թշնամական շարժումներուն պատասխանեց վեհանձնորեն»: 
Նա հոկտեմբերի 15-ին հայտարարեց, որ «մտադիր է հրաժարվել «հրա-
մանապետութենէ», երբ թագավորը քաղաք հասնի»: Նոյեմբերի 7-ին 
Վիտտորիո Էմմանուիլ II-ը մտավ Նեապոլ, Ջ. Գարիբալդին վայր դրեց իր 
լիազորությունները և իշխանությունը հանձնեց թագավորին49: Ըստ 
«Արևելյան մամուլ»-ի՝ այդ նպատակով Ջ. Գարիբալդին հանդիպեց 
թագավորին, նրան փոխանցեց իր իշխանությունը և «այս հանդիսաւոր 
պարագային մէջ անգամ մինակ մնաց»: Նոյեմբերի 9-ին նա գնաց 

                                                                 
45 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 350-351: 
46 Տե՛ս Дебидур А., Указ. соч., էջ 193-194: Невлер В. Е., Указ. соч., էջ 29: 
47 История Италии, с. 232-233; История XIX века, т. 5, с. 282-284. 
48 «Արևելյան մամուլ», 1882, օգոստոս, թիվ 8, էջ 350: 
49 Дебидур А., Указ. соч., с. 186-190: 
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Կապրերա՝ իր կամավորներին կոչ անելով պատրաստ լինելու «վերստին 
հանդիպիլ իրարու Հռոմի ճամբուն վրայ»50: «Արևելյան մամուլ»-ի խմբա-
գիրը բավական հավաստի ձևով է պատմում Ջ. Գարիբալդու կողմից 
Նեապոլը գրավելու և իշխանությունը թագավորին կամավոր զիջելու 
իրողությունը, որը նույնիսկ չցանկացավ, որ Ջ. Գարիբալդին Նեապոլում 
մնա իր իշխանության տեղապահ51:  

Հանդեսի պատմելով՝ Կապրերա մեկնելիս Իտալիայի ազատարարն 
իր գրպանում ուներ ընդամենը 15 լիր և մեկ պարկ բակլա, որը պետք է 
ցաներ իր ագարակում: Այդպես վարձահատույց եղավ թագավորը 
Ջ. Գարիբալդուն, ով «մի բուռ մարդկանցով հաղթեց բանակի, ազատա-
գրեց մի ամբողջ երկիր և ազատ արձակվեց նրանից, ինչպես ազատ են 
արձակում կառապահին, երբ նա տեղ է հասցնում»52:  

«Արևելյան մամուլ»-ի գնահատականով՝ Ջ. Գարիբալդին Սիցիլիայի 
և Նեապոլի ազատագրումից հետո «իր համբաւին զէնիթը հասած էր, … 
գրեթէ երկնային փառաց լուսասփիւռ պսակի մը, իր փառասիրութեան 
նպատակը լինէր, թերևս փափաքեր այն ժամանակ մեռնիլ»53:  

Ըստ հանդեսի՝ Կապրերայում Ջ. Գարիբալդին հանգստություն 
չունեցավ և մտածում էր Հռոմն ազատագրել և Կապիտոլիումի մեջ 
միացյալ Իտալիայի թագավորի գլխին թագ տեսնել: 1862 թ. գարնանը 
Ջ. Գարիբալդին դեգերում էր Վենետիկի սահմաններում, Լոմբարդիայում 
զինվորական նոր պատրաստություններ էր տեսնում: Նա վերստին 
որոշեց ինքնագլուխ գործել և Հռոմի վրա արշավել: 1862 թ. ամռանը 
Ջ. Գարիբալդին կամավորներ հավաքեց և հունիսի 27-ին մի խումբ 
համախոհների հետ Կապրերայից նավարկեց Սիցիլիա և «զայրագին հայ-
տարարութիւն մը հանեց «կամ Հռոմ կամ մահ»»: Դրանից անհանգստա-
ցած Ֆրանսիան մի զորագունդ ուղարկեց Հռոմ, իսկ Վիտտորիո 
Էմմանուիլ II-ի հրամանով գեներալ Էնրիկո Չիլադինին (1811-1892), որը 
Ջ. Գարիբալդու «անձնական թշնամին էր», 60- հազարանոց զորքով 
շարժվեց նրա դեմ: Բայց «հայրենասէր դիւցազնը» դեմ էր եղբայրասպան 
պայքարի և առանց մի գնդակ արձակելու, հաջողակ տեղաշարժումներով 
իր երեք հազար կամավորներով շարժվեց դեպի Մելիդո: Նա ամրացավ 
Ասպրոմոնտե լեռան վրա, իր զինվորներին հրամայեց կրակ չբացել ու 
հակառակորդի արձակած գնդակից վիրավորվեց: Վիրավոր Ջ. Գարիբալ-
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դուն տեղափոխեցին Վարինյանո բերդ ու բանտարկեցին: Թագավորի նե-
րում շնորհելուց հետո Ջ. Գարիբալդին կրկին գնաց Կապրերա՝ մշտապես 
ունենալով իրեն ուղեկցող «խնկարկուներ և ուխտավորներ»54: 

Հավաստի տեղեկություններ տալով 1862 թ. օգոստոսի 29-ի 
Ասպրոմոնտեի կռվի, Ջ. Գարիբալդու վիրավորվելու, գերի ընկնելու, 
Վարինյանո բերդում ու Սպեցիա կղզում բանտարկվելու և համաներմամբ 
ազատ արձակվելու մասին55՝ «Արևելյան մամուլ»-ն անդրադառնում է 
Ջ. Գարիբալդիի՝ 1864 թվականին Անգլիա կատարած այցելությանը: 
Մ. Մամուրյանն այն կարծիքին է, որ նրա այցելության իրական նպա-
տակը հայտնի չէ: Ջ. Գարիբալդին Անգլիա չի մեկնել՝ իրեն ցույց տալու 
կամ պատվավոր ընդունելության արժանանալու համար: Շատ հավանա-
կան է, գրում է նա, որ Ջ. Գարիբալդին «հույս ունէր իր աննման ժողո-
վրդականութեան համբաւեն օգուտ քաղել» 1864 թ. Շլեզվիգ-Հոլշտայնի 
դքսությունների ապստամբության պատճառով եվրոպական երկրների 
հարաբերություններում առաջ եկած «քաղաքական տագնապին առթիւ»: 
Պակաս կարևոր չէ նաև այն հանգամանքը, որ Ջ. Գարիբալդու ներկայու-
թյունն Անգլիայում «անբաւ ուրախութեան աղբիւր էր» եվրոպական այն 
միապետությունների համար, որոնք Ֆրանսիայի հետ դաշինքը դարձրել 
էին իրենց արտաքին քաղաքականության առանցքը: Այդ իսկ պատճա-
ռով, շարունակում է Մ. Մամուրյանը, շատ շուտով «իտալացի դյուցազ-
նին» անգլիական իշխանությունները հասկացրին, որ «միայն սրտագին 
ընդունելութիւն մը պիտի վայելէ և այլ ոչինչ»: Ջ. Գարիբալդուն անգլիա-
ցիները «աննման պատւով ընդունեցին», ամենուրեք այնպիսի ընդու-
նելության արժանացրին, որ նրա նկատմամբ ցուցաբերած «խնդութեան և 
սքանչացման նշաններն աննկարագրելի են»56:  

«Արևելյան մամուլ»-ը Ջ. Գարիբալդու ազատագրական պայքարի 
էջերից մեկը համարում է նրա մասնակցությունը Իտալական թագավո-
րության բանակի կազմում 1866 թ. սկսված ավստրո-պրուսական պատե-
րազմին57: Հանդեսի գնահատմամբ՝ այս պատերազմը Իտալիայի համար 
տխուր հիշատակ էր, իսկ Ջ. Գարիբալդին «քիչ փառք ստացավ», 

                                                                 
54 Նույն տեղում, էջ 353-354: 
55 Տե՛ս История Италии, էջ 245–246: Канделоро Дж., Указ. соч., էջ 222: История 

XIX века, т. 5, էջ 288: Гало М., Указ. соч., էջ 95-96: Невлер В. Е., Указ. соч., էջ 34: 
56 «Արևելյան մամուլ», 1882, սեպտեմբեր, թիվ 9, էջ 410-411: 
57 Տե՛ս История Италии, էջ 251: Канделоро Дж., История современной Италии, 

т. V, М., 1971, էջ 418-424: История XIX века, т. 5, էջ 304: Пристер Е., Краткая 
история Австрии, М., 1952, էջ 406: 
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որովհետև նրա չմարզված, պատերազմի անպատրաստ կամավորներն 
ընդունակ չէին լուրջ գործողությունների: Նա տառապում էր Ասպրոմոն-
տեում ստացած վերքից, զրկվել էր իր փորձառու տեղակալներից, որոնք 
արդեն ծառայում էին կանոնավոր զորքերում: Գարիբալդին նպատակ 
ուներ հարձակվելու Ավստրիայի հարավարևելյան սահմանների վրա. 
Կուստոցայի մոտ իտալական բանակը ծանր պարտություն կրեց, որը 
Ջ. Գարիբալդուն խանգարեց իրականացնել իր ծրագիրը58: «Արևելյան 
մամուլ»-ը Ջ. Գարիբալդու մասնակցությունն այս պատերազմին գնահա-
տում է ոչ այնքան պատվավոր, թեպետ նրա 38 հազար կամավորները 
գլխովին ջախջախեցին ավստրիացիներին, ազատագրեցին Հարավային 
Տիրոլը, գրավեցին Բեցցեկը և օգոստոսի սկզբին հայտնվեցին Տրիենտի 
պատերի տակ59: Պատերազմում Իտալիան չնայած պարտություն կրեց, 
բայց 1866 թ. հոկտեմբերի 3-ին հաշտության պայմանագրով ձեռք բերեց 
Վենետիկը: Իտալիայի վերջնական միավորումն ավարտելու համար 
մնում էր Հռոմն ազատագրել Պիուս IX պապի աշխարհիկ իշխանու-
թյունից ու դարձնել Իտալիայի մայրաքաղաքը: 1867 թ. գարնանը 
Ջ. Գարիբալդին այդ նպատակով քարոզչական ուղևորություն կատարեց 
հյուսիսային և կենտրոնական Իտալիայում: Անդրադառնալով այդ 
ուղևորությանը՝ «Արևելյան մամուլ»-ը գրում է, որ Ջ. Գարիբալդին իր 
հանդիպումների ժամանակ բացահայտորեն հայտարարում էր Հռոմն 
ազատագրելու իր ծրագրի մասին: Նա 1867 թ. հոկտեմբերին Կապրերա 
կղզուց փախավ և մի փոքր ջոկատով շարժվեց դեպի Հռոմ՝ ճանապարհին 
հավաքագրելով 7 հազար կամավորների: Հռոմի մոտակայքում՝ Մոնտե-
ռոտոնդոյում, Ջ. Գարիբալդին հաղթանակ տարավ Պապական պետու-
թյան զորքի նկատմամբ: Հանդեսն իրավացիորեն գրում է, որ Վիտտորիո 
Էմմանուիլ II-ը զորք ուղարկեց Ջ. Գարիբալդու դեմ: Նոյեմբերի 3-ին 
Ֆրանսիական և Պապական պետության համատեղ ուժերը հաղթանակ 
տարան գարիբալդիականների նկատմամբ: Ջ. Գարիբալդին ձերբակալ-
վեց և ուղարկվեց Վարինյանո բերդ, բայց երեք շաբաթ անց ազատ 
արձակվեց60:  

«Արևելյան մամուլ»-ը պատմում է նաև 1870 թ. ֆրանս-պրուսական 
պատերազմին Ջ. Գարիբալդու մասնակցության մասին՝ ընդգծելով, որ նա 
ոչ միայն իտալացի ժողովրդի ազատության համար պայքարեց, այլև 

                                                                 
58 Տե՛ս «Արևելյան մամուլ», 1882, սեպտեմբեր, թիվ 9, էջ 410-413: 
59 Տե՛ս Гарибальди Дж., Мемуары, էջ 344: Невлер В. Е., Указ. соч., էջ 34: Гало М., 

Указ. соч., էջ 96-97: История Италии, т. 2, էջ 248-249: История XIX века, т. 5, էջ 293: 
60 Տե՛ս История Италии, т. 2, էջ 250: История XIX века, т. 5, էջ 296-298: 
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օգնության հասավ «իր հին ոսոխ» Ֆրանսիայի ժողովրդին: Ջ. Գարիբալ-
դու մասնակցությունն այս պատերազմին, ըստ հանդեսի, տարբեր կերպ է 
ընկալվել: Կղերականները դրա համար նրան ավելի շատ էին ատում, 
քան պրուսացիները, ազատականների մեջ զգոն մարդիկ համոզված էին, 
թե նա նպատակ ունի Նիցցան վերադարձնելու Իտալիային: Հանդեսը 
պատմում է Ջ. Գարիբալդու գործողությունների մասին Դիժոնի շրջա-
նում, որտեղ նա ֆրանսիացի գեներալ Շառլ Բուրբակի (1816-1897) 
բանակի կենտրոնը պաշտպանում էր պրուսական գերակշիռ զորքերի 
հարձակումից: «Արևելյան մամուլ»-ի գնահատմամբ՝ մեծ բան էր, որ Ջ. 
Գարիբալդին միայնակ ֆրանսիական հանրապետության զինվորակա-
նության շրջանում կարողացավ «առերևոյթ յաջողութիւններ» ձեռք բերել: 
Նիցցայի, Դիժոնի և Փարիզի երախտապարտ բնակիչները Ջ. Գարիբալ-
դուն Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրեցին, բայց նա 
հրաժարվեց մանդատից: Դրանից հետո Ալժիրում նրան դարձյալ 
Ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրեցին, որը «փոթորկալի տեսարան-
ների տեղիք տվեց», և միայն Վիկտոր Հյուգոն (1802-1885) պաշտպանեց 
նրան իր արտասովոր ոճով: Նա հայտարարեց. «Այս եղաւ միակ 
զորապետն որ Ֆրանսիայի համար զէնք շարժեց և անյաղթելի մնաց»61: 
«Արևելյան մամուլ»-ը նկատի ունի Ֆրանսիայի Ազգային ժողովում 
Ջ. Գարիբալդու պատգամավորական լիազորությունները չճանաչելը, որը 
պատճառաբանվեց նրա՝ Ֆրանսիայի քաղաքացի չլինելու հանգամանքով: 
Հանդեսն անաչառ է ներկայացնում Ջ. Գարիբալդու մասնակցությունը 
Վոգեզյան բանակի գործողություններին, նրա պատգամավոր ընտրվելը և 
Փարիզի կոմունայի կենտրոնական կոմիտեի կողմից զորքերի գլխավոր 
հրամանատար նշանակվելը, որից նա քաղաքավարիորեն հրաժարվեց62: 

«Արևելյան մամուլ»-ը, անդրադառնալով ազատության աննկուն 
մարտիկ Ջ. Գարիբալդու երկարամյա պայքարի գնահատականին, նշում 
է, որ նրա քաղաքական հակառակորդները «ամէն ճիգ կ’թափէին Կարի-
պալտին նկարագրել իբրև հրձիգ յեղափոխական»: Հանդեսի գնահատ-
մամբ՝ Ջ. Գարիբալդին «երբէք ի սէր անկարգութեան միայն չէր գրգռէր 
անկարգութիւն»: Երբ 1871 թ. Հռոմի կղերականները սեպտեմբերի 20-ի 
տարեդարձը տոնելու նպատակով որպես բողոք կառավարության դեմ 
ոտքի ելան, Ջ. Գարիբալդին իսկույն իր Ռիչոտտի որդուն Հռոմ ուղարկեց, 
որպեսզի «հանրավարներն համոզէ ետ կենան իրենց դիտավորութենէ»: 
1874 թ. Հռոմից ընտրվելով Իտալիայի Ազգային ժողովի պատգամավոր՝ 

                                                                 
61 «Արևելյան մամուլ», 1882, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 453-454: 
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Ջ. Գարիբալդին իր ուժգին ձայնով, ինչպես ճակատամարտում, այնպիսի 
զորեղ ճառ արտասանեց, որ աջակողմյան պատգամավորներն առաջին 
անգամ ձախակողմյանների հետ «միացան մի պատուաբեր և անզսպելի 
խանդով»:  

Հանդեսը Ջ. Գարիբալդուն գնահատելիս հետևողականորեն առաջ է 
տանում այն միտքը, որ նա հայրենիքին նվիրված մարդ էր, մտահոգված 
էր Իտալիայի առաջընթացով, հեռու էր քաղաքական խաղերից, չէր 
մտածում իր անձնական բարեկեցության մասին: Սկսած 1875 թ.՝ 
Ջ. Գարիբալդին հազվադեպ էր ասպարեզում երևում և զբաղված էր 
Կապրերայում իր փոքրիկ տնտեսության գործերով, որի ֆինանսական 
վիճակն առանձնապես գոհացուցիչ չէր: Նրա այցելությունները Միլան, 
Նեապոլ և Սիցիլիա «սրտաշարժ դիպուածներ» էին, «բոլորն ալ զուրկ 
քաղաքական կարևորութենէ»: Կյանքի վերջին տարիներին նա միայն մեկ 
անգամ դիմեց կառավարությանը՝ այն էլ Հռոմի նավահանգիստը վերա-
կառուցելու և մինչև ծով ջրանցք կառուցելու առաջարկությամբ, որը 
ֆինանսական բավարար միջոցներ չլինելու պատճառով չիրականացվեց: 

«Արևելյան մամուլ»-ի խմբագրի բնութագրմամբ՝ Ջ. Գարիբալդին հին 
ու նոր աշխարհին միշտ ներկայանում էր նույն կերպարով, ինչպես ազա-
տագրական առաջին պատերազմների ժամանակ: Նա միշտ հագնում էր 
սպիտակ տաբատ և կարմիր բաճկոնակ, երբ երևում էր մարդկանց, 
գլուխը բաց և առյուծի բաշի պես մազերը կախ, իր արիական դեմքով և 
առնացի հասակով, որ բարձր չէր, «այլ ցոյց կ’տար որ յարմար էր կորո-
վութեան գործերու»63:  

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

«Արևելյան մամուլ»-ը բարձր է գնահատել Ջ. Գարիբալդու դերը XIX 
դարի իտալական ազգային-ազատագրական պայքարում և Իտալիայի 
միավորման հարցում: Հանդեսը նրան ներկայացնում է որպես եվրոպա-
կան ճնշվող ժողովուրդների ազատության առաջամարտիկի, հայրենիքի 
անկախության համար պայքարի նվիրյալի: Պարբերականի բնութա-
գրմամբ՝ Ջ. Գարիբալդին Իտալիայի ազատարարն է, իսկական 
ժողովրդական հերոս, որն իր կյանքը նվիրեց հայրենիքի անկախությանը, 
համախմբմանը և առաջընթացին: 

    

        

                                                                 
63 «Արևելյան մամուլ», 1882, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 454-457: 
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Журнал «Журнал «Журнал «Журнал «Аревелян мамулАревелян мамулАревелян мамулАревелян мамул»»»»    («(«(«(«Восточная прессаВосточная прессаВосточная прессаВосточная пресса») ») ») »)     
об освободительной борьбе Дж. Гарибальдиоб освободительной борьбе Дж. Гарибальдиоб освободительной борьбе Дж. Гарибальдиоб освободительной борьбе Дж. Гарибальди    

Феликс Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс Мовсисян     
МариамМариамМариамМариам    СимонянСимонянСимонянСимонян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 
КлючеКлючеКлючеКлючевые слова:вые слова:вые слова:вые слова: Италия, война, Рим, Венеция, независимость, 

объединение, королевство, патриот, Дж. Гарибальди, армянская пресса, М. 
Мамурян 

Политические публикации журнала «Аревелян мамул» («Восточная 
пресса»), представляющие восточноармянское демократическое течение, 
отличались четкой идеологической направленностью выбора тем, что 
злободневностью и их объективной интерпретацией. Редактор журнала 
М. Мамурян проявлял особое отношение к национально-освободительным 
движениям угнетенных европейских народов, которые он восхвалял и 
приветствовал. С этой позиции он подчеркивал важность всестороннего 
представления читателям журнала жизни и деятельности организатора и 
героя итальянской освободительной борьбы XIX века Джузеппе 
Гарибальди, хотя эта борьба давно закончилась созданием единого 
итальянского национального государства. 

«Аревелян мамул» («Восточная пресса») обстоятельно представляет 
происхождение Дж. Гарибальди, годы его детства и юности, членство в 
тайной организации «Молодая Италия», участие в Южной Америке в 
борьбе за независимость в 1840-х годах, пройденный героический путь. 
Периодическое издание придает большое значение роли Дж. Гарибальди в 
войнах за независимость Италии в 1848-1849 годах и в борьбе за 
объединение Италии в 1859-1866 годах.  

«Восточная пресса» считает Дж. Гарибальди готовым к мученичеству 
храбрым полководцем, умелым военачальником, настоящим богатырем, 
освободителем Италии. В оценке журнала, герой Италии был другом 
угнетенных народов, кто первым приходил на помощь восставшим за 
независимость и свободу.  
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The Magazine “Arevelian Mamul” (“Eastern Press”) The Magazine “Arevelian Mamul” (“Eastern Press”) The Magazine “Arevelian Mamul” (“Eastern Press”) The Magazine “Arevelian Mamul” (“Eastern Press”)     
about the Liberation Struggle of G. Garibaldiabout the Liberation Struggle of G. Garibaldiabout the Liberation Struggle of G. Garibaldiabout the Liberation Struggle of G. Garibaldi    

    
Feliks MovsisyanFeliks MovsisyanFeliks MovsisyanFeliks Movsisyan        

Mariam Simonyan Mariam Simonyan Mariam Simonyan Mariam Simonyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Italy, war, Rome, Venice, independence, unification, kingdom, 
patriot, G. Garibaldi, armenian press, M. Mamourian 

The political publications of the magazine “Arevelian Mamul” (“Eastern 
Press”), representing the Eastern Armenian democratic stream were 
distinguished by a clear ideological orientation of the choice of topics, urgency 
and their impartial interpretation. The editor of the magazine M. Mamourian 
had a special attitude to the national liberation movements of the suppressed 
European peoples, which he praised and welcomed. In this sense, he stressed 
the importance of presenting to the readers of the magazine the life and 
activities of the organizer and hero of the Italian liberation struggle of the XIX 
century, Giuseppe Garibaldi, although this struggle ended long ago with the 
creation of a single Italian national state. 

The “Arevelian Mamul” (“Eastern Press”) presents the origin of 
G. Garibaldi in details, the years of his childhood and youth, membership in the 
secret organization “Young Italy”, participation in the struggle for 
independence in South America in the 1840s, the heroic path traversed. The 
periodical attaches great importance to the role of G. Garibaldi in the wars of 
Italian Independence in 1848-1849 and in the struggle for the unification of 
Italy in 1859-1866.  

The “Eastern Press” considers G. Garibaldi a brave commander ready for 
martyrdom, a skillful commander, a real hero, the liberator of Italy. According 
to the magazine, the unsurpassed hero of Italy was a friend of the oppressed 
peoples, who was the first to come to the aid of the fighters for independence 
and freedom. 

 
 
 
 

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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