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««««ՄասյացՄասյացՄասյացՄասյաց    աղավնիաղավնիաղավնիաղավնի» » » » պարբերականըպարբերականըպարբերականըպարբերականը    ԻտալիայիԻտալիայիԻտալիայիԻտալիայի    միավորմանմիավորմանմիավորմանմիավորման    
համարհամարհամարհամար    մղած մղած մղած մղած պայքարումպայքարումպայքարումպայքարում    ՎիկտորՎիկտորՎիկտորՎիկտոր    ԷմմանուիլԷմմանուիլԷմմանուիլԷմմանուիլ    IIIIIIII----իիիի    դերիդերիդերիդերի    մասինմասինմասինմասին    

ՖելիքսՖելիքսՖելիքսՖելիքս    ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    Իտալիա, պատերազմ, ազատություն, 
անկախություն, միավորում, Հռոմ, թագավորություն, հայրենասեր 

    

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

XIX դարի երկրորդ կեսի իտալական ազգային ազատագրական պայ-
քարն ավստրիական տիրապետության դեմ եվրոպական քաղաքական 
կյանքի և միջազգային հարաբերությունների կարևորագույն իրադարձու-
թյուններից էր: Իտալական Ռիսորջիմենտոն նպատակ էր հետապնդում 
թոթափել օտարի բռնակալությունը, ձեռք բերել անկախություն և կազմա-
կերպել միասնական Իտալական պետություն: Այդ պայքարն արժանացել 
է ժամանակի հայ հասարակական մտքի, հատկապես պարբերական 
մամուլի լուրջ ուշադրությանը: Իտալական Ռիսորջիմենտոյով առանձ-
նապես ոգևորված էր արևմտահայ մամուլը, որի դեմոկրատական հո-
սանքը ներկայացնող պարբերականները եվրոպական ժողովուրդների, 
այդ թվում՝ իտալացիների պայքարի հաղթանակի հետ կապում էին 
արևմտահայության ազատագրության հեռանկարը: Իտալական հայրե-
նասիրական պայքարի նկատմամբ անտարբեր չէին նաև ռուսահայ պար-
բերականները, որոնց դիրքորոշումը հայ պատմագրության մեջ քիչ 
լուսաբանված հարցերից է: Դրան նվիրված են, մասնավորապես, տողե-
րիս հեղինակի ուսումնասիրությունները1: 

 
««««Մասյաց աղավնիՄասյաց աղավնիՄասյաց աղավնիՄասյաց աղավնի» » » » ամսագիրը Վիկտոր Էմմանուիլ ամսագիրը Վիկտոր Էմմանուիլ ամսագիրը Վիկտոր Էմմանուիլ ամսագիրը Վիկտոր Էմմանուիլ IIIIIIII----ի դերի մասինի դերի մասինի դերի մասինի դերի մասին    

Ռուսահայ պարբերականներից իտալական ազատագրական պայ-
քարի մի շարք հարցերի առավել հանգամանորեն անդրադարձել է հատ-
կապես 1860-1865 թթ. Թեոդոսիայում լույս տեսնող «Մասյաց աղավնի» 
ամսագիրը: Հայ պարբերական մամուլի պատմության մեջ ուրույն տեղ 
ունեցող այս ամսագիրը հրապարակում էր արևելահայ ազգային պահ-
պանողական հոսանքի կարկառուն դեմքերից Գաբրիել վարդապետ 

                                                                 
1 Տե՛ս Ֆ. Մովսիսյան. Ռուսահայ պարբերական մամուլը XIX դարի իտալական 

ազգային-ազատագրական պայքարի մասին // «Պատմություն և մշակույթ». 2020, 
№ 2, էջ 50-68, նույնի՝ «Մասյաց աղավնի» ամսագիրը Իտալիայի միավորման 
մասին // «Պատմաբանասիրական հանդես», 2020, № 3, էջ 75-98: 
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Այվազովսկին (1812-1880): Նա հայ հասարակական մտքի պատմության 
մեջ իտալական ազատագրական պայքարի լավագույն գիտակներից էր, 
որը, առաջիններից մեկը լինելով, այդ խնդրին անդրադարձել է 1848 թ. 
մայիսին իր խմբագրած «Բազմավեպ» հանդեսում: «Վենետիկ քաղաքին 
նոր ազատությունը» հոդվածում որպես իրադարձությունների անմիջա-
կան ականատես՝ Գ. վրդ. Այվազովսկին պատմում է «խաղաղասեր ու բա-
րեսիրտ» իտալացիների «ազատության համառոտ պատմությանը»: Նա 
իտալացիների ոտքի ելենելու գլխավոր պատճառը համարում է նրանց 
«մեծամեծ դժգոհությունը Ավստրիական կայսրության վարած քաղաքա-
կանությունից, իսկ գլխավոր նպատակը՝ «մէկ ազգ մէկ ինքնագլուխ 
ազատ երկիր մը ձևանալ կը ջանային»2: Ճիշտ ներկայացնելով իտալացի-
ների պայքարի նպատակը3 Գ. վրդ. Այվազովսկին ցավով պատմում է, որ 
վենետիկցիների պայքարն «առանց տրտմության չվերջացավ», ու նրանք 
պարտություն կրեցին: Ավստրիական տիրապետության տակ գտնվող 
Վենետիկում հրատարակվող Մխիթարյան միաբանների «Բազմավեպը», 
բնականաբար, չէր կարող ազատ ու անկաշկանդ դրսևորել իր դիրքորո-
շումը վենետիկցիների ազատատենչության նկատմամբ: Այդ իսկ պատ-
ճառով Գ. վրդ. Այվազովսկին, այլևս չանդրադարձավ իտալացիների 
հետագա պայքարին, գերադասելով «իբրև օտար ու բարեկամ տերութեան 
հաւատարիմ հպատակք… ասկեց ետքն ալ պատկառելի ու սիրելի մնանք 
այս հիւրընկալ երկիրներին յեղափոխութեանցը մէջ»4: Նա հավատարիմ 
մնաց Մխիթարյանների այս պատգամին, պահպանեց նրանց «բռնած 
ուղղությունը», որը միշտ կաշկանդում էր իր «հեղինակների գրիչը, միշտ 
արգելք է եղել նոցա ազատ և բազմակողմանի զարգացմանը»5: 

1849 թ. սկզբին Գ. վրդ. Այվազովսկին հրաժարվեց «Բազմավեպի» 
խմբագրությունից, իսկ 1855 թ. հեռացավ Մխիթարյան միաբանությունից: 
Հետագայում՝ Փարիզում, այնուհետև՝ Թեոդոսիայում հրատարակած 
«Մասյաց աղավնի» ամսագրում նա շարունակեց անդրադառնալ իտալա-
կան խնդրին: 1859 թ. ապրիլին, երբ իտալացիներն անկախության և ազա-
տության համար հերթական պատերազմն սկսեցին Ավստրիայի դեմ, 
Գ. վրդ. Այվազովսկին իր պարբերականում ընդգծված հետաքրքրությամբ 
լուսաբանեց իտալացիների պայքարը: Այս անգամ նա չմնաց Իտալիայում 

                                                                 
2 «Բազմավեպ», Վենետիկ, 1848, մայիս, էջ 134: 
3 Տե՛ս История Италии. Под. Ред. К. Ф. Мизиано. т. 2, Москва, 1970, с. 152, 163-

164, 171-172: 
4 «Բազմավեպ», 1848, 1 մայիս, էջ 141: 
5 Ա. Երիցյան, Վենետիկի Մխիթարեանք, Թիֆլիզ, 1883, էջ 131: 
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տեղի ունեցող «ամէն փոփոխութեան անխռով սրտիւ հանիսատես»6, 
ինչպես դա արեց 1848թ. Վենետիկի իրադարձությունների ժամանակ, այլ 
անթաքույց արտահայտեց իր համակրանքն իտալացիների՝ անկախու-
թյան համար պայքարի նկատմամբ: 

Ռուսական Թեոդոսիայում Գ. վրդ. Այվազովսկին, ցարական գրա-
քննության պայմաններում, առանձնապես կաշկանդված չէր ազատ 
արտահայտել իր դիրքորոշումն իտալական ազատագրական պայքարի 
հարցում: Ռուսական կառավարության վերաբերմունքը Ղրիմի (Արևել-
յան) պատերազմից հետո Ավստրիայի նկատմամբ բարեհաճ չէր «Ղրիմի 
համակարգի» պատճառով, իսկ Իտալիայի միավորման հարցում թշնա-
մական չէր անգամ Սարդինական թագավորության հետ դիվանագի-
տական հարաբերությունների խզումից հետո7: Ռուսական հասարակա-
կան կարծիքն, ընդհանուր առմամբ հակաիտալական չէր8, իսկ 
ժողովրդավարական ուժերը համակրանք էին տածում Իտալիայի միա-
վորման համար պայքարող Ջ. Գարիբալդու նկատմամբ9: Գ. վրդ. Այվա-
զովսկին անախության համար իտալական երկրորդ պատերազմին 
անդրադառնում է «Տեսության քաղաքական անցից» խորագրում: Դրան 
նվիրված «Մասյաց աղավնու» քաղաքական հրապարակումները «ցույց 
են տալիս, որ Այվազովսկին չի դավաճանել իր հիմնական հայեցու-
թյանը»10: Նա, ինչպես «Բազմավեպի» հոդվածում, այնպես էլ «Մասյաց 
աղավնու» հրապարակումներում իտալացիներին չի քննադատում զենք 
վերցնելու համար, հասկանալով, որ նրանց պայքարն արդարացի է և 
ազատագրական բնույթ ունի11: Իտալացիների ապստամբության պատ-
ճառը նա իրավացիորեն համարում է Լոմբարդո-Վենետիկյան նահան-
գում ավստրիական իշխանությունների «բռնած կերպը», բիրտ քաղաքա-

                                                                 
6 «Բազմավեպ», 1848, 1 մայիսի, էջ 141: 
7 Տե՛ս А. Дебидур. Дипломатическая история Европы 1814-1878, т. II, Ростов-

на-Дону, 1995, с. 147; История внешней политики России. Первая половина XIX 
века, Москва, 1999, с. 411; История дипломатии. Сост. А. Лактионов. Москва, 2009, 
с. 522-523; История Италии, т. 2, с. 220. 

8 Տես Дж. Берти. Россия и итальянские государства в период Рисорджименто. 
Пер. с ит., Москва, 1959, с. 648. 

9 Տես В. Е. Невлер (Вилин). Джузепе Гарибальди-национальный герой Италии. 
Москва, 1959, с. 39-45. 

10 Ա. Կարինյան, Ակնարկներ հայ պարբերական մամուլի պատմության, հ. 1, 
Երևան, 1960, էջ 378: 

11 Տես История Италии, т. 2, с. 152, 163-164; История XIX века. Под. ред. Лависса 
и Рамбо, Пер. с фр., т. 5, Москва, 1938, с. 257-258. 
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կանությունը, «ըրած պահանջմունքները», տնտեսական բռնությունները, 
ճնշումն ու շահագործումը, որի հետևանքով «Խեղճ Իտալիան ծայրէ ի 
ծայր տակն ու վրայ եղած է»12: Գ. վրդ.Այվազովսկին նկատում է, որ 1848թ. 
ազատագրական պայքարի պարտությունից հետո միայն Սարդինիայի 
թագավորությունն է Ավստրիայի դեմ թշնամություն ցուցաբերում և 
պատերազմի պատրաստվում, ուստի «Ասով Սարտենիան գրեթե բոլոր 
իտալացի ազասիրաց սիրտը գրավեց»13:  

Իտալական ազատագրական պայքարի սկզբնավորման և հետագա 
իրադարձությունների ուղղորդման ու կարգավորման հարցում «Մասյաց 
աղավնին» կարևորում է Սարդինիայի թագավոր Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի 
(1820-1878) դերը: Ամսագիրը հետևողականորեն առաջ է տանում այն 
միտքը, որ Վիկտոր Էմմանուիլը վարում է սթափ, հաշվենկատ, հավասա-
րակշիռ և ազգանպաստ քաղաքականություն: Եվրոպական մամուլի բազ-
մաթիվ հրապարակումների վերլուծության հիման վրա անդրադառնելով 
Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի վարած քաղաքականությանը՝ «Մասյաց աղավ-
նին» գրում է. «Տարակոյս չկայ որ Սարտենիոյ քաղաքականութեանը հիմն 
է ազգասիրական հոգին, որով Իտալիոյ ազատութեանը սրտանց 
կփափաքի»14: 

Պարբերականը ճիշտ ընկալելով իտալացիների պայքարի հայրենա-
սիրական բնույթը, թագավորի ազգասիրությունը և հայրենիքը միավո-
րելու ցանկությունը, նշում է, որ այդ գաղափարը նրա մոտ ծնվեց 1855 թ. 
հունվարի 26-ին, երբ կառավարության ղեկավար Կ. Կավուրը ստորա-
գրեց 1854 թ. ապրիլի 10-ի անգլո-ֆրանսիական պայմանագրին միանալու 
ակտը15: Ելնելով այս իրողությունից՝ ամսագիրն իրավացիորեն գրում է, 
որ թագավորի նպատակն է «օտարի լուծէն ազատուին Իտալիոյ 
հիւսիսային նահանգները ու իրեն տէրութեանը հետ միանան և այնպէս 
Եւրոպայի առաջնակարգ տէրութիւններուն կարգը անցնի»16: «Մասյաց 
աղավնու» իրատեսական գնահատականով Սարդինիայի ներկայիս 
թագավորը միակը չէ, որ պայքարում է Իտալիայի միավորման համար, 
քանզի նրա Սավոյան «ազգատոհմը ամէն ժամանակ այս բանիս աշխա-

                                                                 
12 «Մասյաց աղավնի», Թեոդոսիա, 1860, հունվար, թիվ Ա, էջ 18: 
13 Նույն տեղում: 
14 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունվար, թիվ Ա, էջ 18: Նույն տեղում: 
 15 Տես А. Дебидр. Указ. соч. с. 111; История XIX века, т. 5, с. 259, 263; История 

Италии, т. 2, с. 216,221. 
16 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունվար, թիվ Ա, էջ 18: 
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տած է»17: Ամսագիրը նկատի ունի Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի հորը՝ Կառլ 
Ալբերտ թագավորին (1798-1849), ով Սարդինական թագավորության հետ 
Լոմբարդո-Վենետիկյան նահանգը միավորելու համար 1848 թ. Ավստ-
րիայի դեմ պատերազմ սկսեց: Այդ պատերազմում նա «զոհեց քաջու-
թեամբ իւր ազգականց սէրը՝ Իտալացւոց սիրոյն համար և գլուխ կեցաւ 
ազատութեան»18: «Մասյաց աղավնին» Կառլ Ալբերտի պարտության 
պատճառը համարում է այն, որ այդ տարիներին «ազատութեան ոգին» 
իտալացիների սրտերում դեռևս հզոր չէր: Այդ պատճառով Ավստրիան 
հաղթանակ տարավ, իսկ պարտություն կրած թագավորը գահից հրա-
ժարվեց ու մահացավ պանդխտության մեջ19: 

Իրականում Կառլ Ալբերտի պարտության պատճառը իտալացիների 
ազատատենչության պակասը չէր, այլ իր համար անլուծելի ներքին և 
արտաքին խորքային լուրջ խնդիրները: Ճիշտ ներկայացնելով Կառլ 
Ալբերտի պայքարի վախճանը և Պորտուգալիայում, օտարության մեջ, իր 
մահկանացուն կնքելը20, «Մասյաց աղավնին» նպատակահարմար է 
գտնում ընթերցողներին ծանոթացնել իր հոր ազատագրական պայքարը 
արժանիորեն շարունակող Վիկտոր Էմմանուիլի կենսագրությունը: 
Ամսագիրը տպագրում է սպիտակ ձի հեծած թագավորի մեծադիր գծան-
կարը, պատմում, որ նա ծնվել է 1820 թ., լավ դաստիարակություն է 
ստացել, ուսմանը զուգընթաց սովորել է նաև փայլուն սուր գործածել: 
1842թ. ամուսնացել է ավստրիական արքիդքսուհի Ադելաիդայի հետ: Այն 
ժամանակ, գրում է պարբերականը, ոչ ոք չէր մտածում, որ Վիկտոր 
Էմմանուիլը մի օր ավստրիացիների հետ «այժմու անհաշտ թշնամու-
թիւնը պիտի բանար»21: Կառլ Ալբերտի պարտությանը հաջորդած ժամա-
նակները բոլոր իտալացիների համար դարձան «դժբաղդ տարիներ», 
քանզի «Աւստրիոյ լուծը խեղճ Իտալիոյ վերայ աւելի հաստատվեց»22: 
Իտալիայի համար այս դժվար վիճակում Սարդինիայի գահն ստանձնեց 
երիտասարդ Վիկտոր Էմմանուիլը: Ամսագիրը ճիշտ է տեղեկացված, որ 
հայրենիքի աղետից բացի, նա տեսավ նոր դժբախտություններ. կարճ ժա-
մանակում մահացան նրա հայրը, մայրը, կինը, որդին և եղբայրը: Բայց 

                                                                 
17 Նույն տեղում: 
18 «Մասյաց աղավնի», 1861, 15 մայիսի, թիվ Ժ, էջ 117: 
19 Նույն տեղում: 
20 Տե՛ս История Италии, т. 2, с. 201; История XIX века, т. 5, с. 67; А. Дебидур. 

Указ. соч., т. II, с. 32. 
21 «Մասյաց աղավնի», 1861, 15 մայիսի, թիվ Ժ, էջ 117: 
22 Նույն տեղում: 



 
– 96 – 

«այս ամենայն աղետից» Վիկտոր Էմմանուիլ II ը չվհատվեց և հարմար 
առիթի էր սպասում, որ իր «հայրենիքը կործանմանէն վերականգնէ»23: 

«Մասյաց աղավնին» անաչառ գնահատական է տալիս Վիկտոր 
Էմմանուիլին, ով ստանձնելով հոր երերացող գահը, ներքին և արտաքին 
քաղաքականությունում սկսեց վարել «ամենաարժանապատիվ, կոռեկտ 
և հաստատակամ քաղաքականություն: Այդ երիտասարդ և քաջարի 
թագավորը, թեպետ, օժտված չէր մեծ խելքով, բայց զուտ զինվորական 
կոպիտ վարքագծի ու խոսքի տակ թաքցնում էր բավական առողջ բանա-
կանություն և խորաթափանցություն»24:  

«Մասյաց աղավնին» Վիկտոր Էմմանուլի համար պայքարը շարու-
նակելու լավագույն առիթը համարում է Ղրիմի (Արևելյան) պատերազմին 
մասնակցելը: «Չարաբաստիկ քաղաքական նպատակահարմարությունից 
հարկադրված»25 Ղրիմի (Արևելյան) պատերազմում ներքաշված Սարդի-
նական թագավորությունը, որպես Ֆրանսիայի դաշնակից, 1855թ. հուն-
վարին 15 հազար առաքական կորպուս ուղարկեց Սևաստոպոլ, իսկ պա-
տերազմի ավարտից հետո հրավեր ստացավ ներկա լինել Փարիզի հաշ-
տության պայմանագրի կնքմանը26: Այդ մասին քաջատեղյակ «Մասյաց 
աղավնին» գրում է, որ Սարդինիայի թագավորը Փարիզում խնդրեց եվրո-
պական պետություններին «հանուն Իտալիայի» դիմակայել իտալացի-
ների նկատմամբ Ավստրիայի վարած քաղաքականությանը և օգնել հաղ-
թահարելու «Իտալիայի թշվառությունը»27: 

Իրականում Փարիզի բանակցություներին մասնակցում էր Սարդի-
նիայի վարչապետ կոմս Կամիլո Կավուրը (1810-1861), ով թագավորի 
անունից եվրոպական պետությունների ուշադրությունը հրավիրեց 
իտալական խնդրի վրա: 1858 թ. հուլիսի 20-ին Պլոմբյերում Կ. Կավուրը 
Նապոլեոն III-ի հետ գաղտնի պայմանագիր կնքեց, որով Ֆրանսիան 
պարտավորվում էր համատեղ Ավստրիայի դեմ պատերազմ սկսել և 
հաղթելու դեպքում Լոմբարդիան ու Վենետիկը հանձնել Սարդինիայի 

                                                                 
23 Նույն տեղում, էջ 119: 
24 История XIX века, т. 5, с. 258-259. 
25 Д. Берти. Указ. соч., с. 563, 569. 
26 Տե՛ս История Италии, т. 2, с. 216; А.Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 111, 129; 

История XIX века, т. 5, с. 263-264. 
27 «Մասյաց աղավնի», 1861, 15 մայիսի, թիվ Ժ, էջ 119: 
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թագավորին: Վերջինս իր հերթին պետք է Ֆրանսիային զիջեր Սավոյան և 
Նիցցայի դքսությունը28: 

«Մասյաց աղավնու» պատմելով, որոշ ժամանակ անց Վիկտոր 
Էմմանուիլն անձամբ Փարիզ ու Լոնդոն գնաց, որտեղ մեծ ընդունելու-
թյուն գտավ: Բայց իր դաշնակցությունը Ֆրանսիայի հետ նա ավելի ամ-
րապնդեց, երբ 1858 թ. իր Քլոթիլդա դստերն ամուսնացրեց Նապոլեոն III-
ի հորեղբոր որդու՝ Նապոլեոն իշխանի հետ29: Դրանով, եզրակացնում է 
ամսագիրը, Ֆրանսիայի և Սարդինիայի միջև հաստատված բարեկամու-
թյունը «ավելի աչքի զարկաւ», իսկ «պատերազմի ձայները առաւել ևս 
հաստատուեցան»30: Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը Պլոմբյերի գաղտնի համա-
ձայնագրով և աղջկա քաղաքական ամուսնությամբ ֆրանս-սարդինական 
դաշինք ստեղծեց ընդդեմ Ավստրիայի: Նապոլեոն III-ը և Վիկտոր 
Էմմանուիլ II-ը Աստրիայի հետ հակամարտությունում հասան իրենց 
նպատակին, որ պատերազմը սկսի Ավստրիան և դրանով զրկվի գերմա-
նական միության աջակցությունից31: «Մասյաց աղավնու» դիտարկմամբ՝ 
պատերազմի սկսմանը նպաստեց նաև Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի ոգեշունչ 
ճառը երկրի խորհրդարանի բացման ժամանակ: Ամսագիրը նկատի ունի 
1858 թ. հունվարի 10-ին Պիեմոնտի խորհրդարանում թագավորի, իսկա-
պես, հայրենասիրական ոգով տոգորված ճառը, որը համաձայնեցրել էր 
Նապոլեոն III-ի հետ: Նա խոսում էր երկնակամարը կապած սև ամպերի 
և իր թագավորությանը բաժին ընկած հայրենասիրական պարտքի 
մասին: Վիկտոր Էմմանուիլը հայտարարեց, որ «չի կարող անտարբեր 
մնալ սգո ողբի նկատմամբ, որը լսվում է շահագործվող Իտալիայի բոլոր 
կողմերից»32:  

Ըստ «Մասյաց աղավնու՝ խորհրդարանում Վիկտոր Էմմանուիլի 
«պատերազմական հոգւով» ճառը «մեծ ալեկոծություն» է առաջացրել 
եվրոպական երկրներում, որոնցից Ֆրանսիան իտալական խնդիրը կար-
գավորելու նպատակով փորձեց Ռուսաստանի միջոցով եվրոպական 

                                                                 
28 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 155; История дипломатии, с. 519-520; 

История XIX века, т. 2, с. 219-220; История Франции. Отв. ред. А.З. Манфред, т. 2, 
Москва, 1973, с. 351; Дж. Берти. Указ. соч., с. 560-571. 

29 «Մասյաց աղավնի», 1861, 15 մայիսի, թիվ Ժ, էջ 119: 
30 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունվար, թիվ Ա, էջ 16: 
31 История дипломатии, с. 520; История Италии, т. 2, с. 220. 
32 А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 162; История XIX века, т. 5, с. 271. 
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պետությունների վեհաժողով հրավիրել, բայց արդյունքի չհասավ33: 
Ամսագրի դիտարկմամբ, ի հակադրություն եվրոպական երկրների մտա-
հոգության, թագավորի խոսքերը Իտալիայի բոլոր կողմերում հնչեցին 
«իբրև աւետիս մօտաւոր ազատութեան, և այն երկրին բնակչացը վերայ 
այնպիսի ուրախութիւն մը ձգեցին որ բերնով պատմելը կարելի չէ»34: 
Պարբերականի համոզմամբ՝ իտալացիների շրջանում Վիկտոր Էմմա-
նուիլ II–ի հայրենասիրական ճառի առաջ բերած «չափազանց ուրախու-
թյունից» շփոթվել և անհանգստացել են եվրոպական միապետերը, հատ-
կապես Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոն III-ը: Նա փորձել է պաշտոնական 
և կիսապաշտոնական մամուլի միջոցով մեկնաբանել Պիեմոնտի թագա-
վորի խոսքերը, բայց դրանից «հասարակաց կարծիքը բոլորովին չհան-
դարտեցաւ»35: Ըստ ամսագրի՝ հատկապես 1859 թ. փետրվարին հասա-
րակական կարծիքն ավելի խռովվեց, երբ ակնհայտ դարձավ, որ մի 
կողմից Ֆրանսիան և Սարդինիան, մյուս կողմից Ավստրիան պատե-
րազմի պատրաստություն են տեսնում: 

1859 թ. ապրիլի 29-ին սկսված պատերազմում «Մասյաց աղավնու» 
համակրանքն աբողջովին իտալացիների կողմն էր, ովքեր հաղթանակներ 
տանելով Մաջենտայի և Սոլֆերինոյի ճակատամարտերում, «այդ 
տեղերուն անունները անմահացուցին պատմութեան մէջ36: Հավաստի 
տեղեկություններ տալով պատերազմի սկզբնավորման մանրամասների, 
տեղի ունեցած ճակատամարտերի, երկուստեք կորուստների մասին, 
«Մասյաց աղավնին» փաստում է, որ պատերազմի անակնկալ վախճանը 
իտալացիների բաղձանքը չկատարեց: «Իտալական պատերազմը՝ որ 
այնչափ փառաւորութեամբ սկսել էր, -գրում է ամսագիրը,– անակնկալ 
կերպով մը վերջացաւ՝ առանց Իտալիո ազատութեան խնդիրը 
որոշելու»37: 

Պատերազմական գործողությունները դադարելուն պես ավստրիա-
ցիները դուրս եկան Միլանից և 1859 թ. հունիսի 8-ին Նապոլեոն III-ը ու 
Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը մտան այդ «հոյակապ քաղաքը»: Պարբերականն 
իրավացի է, որ հուլիսի 8-ին Ֆրանսիայի և Ավստրիայի կայսրերը Վիկտոր 
Էմմանուիլի թիկունքում, առանց նրան տեղեկացնելու, Վիլլաֆրանկայում 

                                                                 
33 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 163; История дипломатии, с. 520; История 

XIX века, т. 5, с. 272; История Италии, т. 2, с. 220. 
34 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունվար, թիվ Ա, էջ 16: 
35 Նույն տեղում: 
36 «Մասյաց աղավնի», 1860, փետրվար, թիվ Բ, էջ 37: 
37 Նույն տեղում: 
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զինադադար կնքեցին, իսկ երեք օր անց համաձայնության եկան հաշ-
տության պայմանների մասին: Դրանք վավերացվեցին օգոստոսի 11-ին 
Ցյուրիխում կնքված հաշտության պայմանագրով: Նրանով Ֆրանսիան 
ձեռք բերած Լոմբարդիան զիջում էր Սարդինիայի թագավորին, իսկ 
Վենետիկը մնում էր Ավստրիային38: Ամսագրի դիտարկմամբ՝ հաշտության 
պայմաններից «իտալացիք գոհ չեղան, ու բոլոր Եվրոպա զարմացաւ, 
վասնզի Իտալական պատերազմը իւր նպատակին չհասածի պէս էր»39: 

Իտալական ժողովուրդն, իսկապես, դժգոհ էր պատերազմի անսպա-
սելի հանգուցալուծումից, որովհետև նրանց ազատություն ձեռք բերելու 
բաղձանքը մնաց անկատար: Վենետիկը չէր միավորվում Սարդինական 
թագավորությանը, Տոսկանայի և Մոդենայի դքսերը վերադառնում էին 
իրենց գահերին, իսկ Հռոմի պապի գլխավորությամբ ստեղծվելու էր Իտա-
լական համադաշնություն40: 

«Մասյաց աղավնու» խմբագիրը քաջատեղյակ էր, որ Տոսկանայի, 
Մոդենայի և Պարմայի դքսություններում հրաժարվեցին ընդունել իրենց 
դուքսերին, իսկ Ռոմանիա նահանգը հայտարարեց պապական իշխանու-
թյունից իր անկախությունը, և բոլորը «Սարտենիոյ թագաւորին հպատակ 
ճանչցուին»: Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը այս դքսությունների պատվիրակու-
թյուններին հայտնեց, որ իր թագավորության հետ նրանց միավորման 
համար անհրաժեշտ է ունենալ մյուս տերությունների հավանությունը: 
Ըստ ամսագրի, թագավորը հասկանում է, որ Ավստրիան դրան դեմ է, իսկ 
Նապոլեոն III-ը «Ավստրիոյ իրավունք կուզէ տալ»41: «Մասյաց աղավնին» 
նկատի ունի 1859 թ. օգոստոսի 10-ին իտալական դքսությունների և 
Ռոմանիայի միավորումը Կենտրոնական Իտալիայի ռազմական լիգային, 
որի ներկայացուցիչներին Վիկտոր Էմմանուիլը սեպտեմբերին ըն-
դունելության արժանացրեց: Նա չհայտարարեց, որ ճանաչում է դքսու-
թյունները Պիեմոնտի հետ միավորվելու համար անցկացված հանրաքվեի 
արդյունքները, բայց պարտավորվեց պաշտպանել նրանց բնակչության 
պահանջը եվրոպական տերությունների առաջ42:  

                                                                 
38 Տե՛ս История Италии, т. 2, с. 223; История Франции, т. 2, с. 351; История XIX 

века, т. 5, с. 276. 
39 «Մասյաց աղավնի», 1860, փետրվար, թիվ Բ, էջ 37: 
40 Տե՛ս История Италии, т. 2, с. 223; История XIX века, т. 5, с. 276; А. Дебидур. 

Указ. соч., т. II, с. 173.  
41 «Մասյաց աղավնի», 1860, փետրվար, թիվ Բ, էջ 37: 
42 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 176; История XIX века, т. 5, с. 280-281; 

История Италии, т. 2, с. 224. 
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Պարբերականը ճիշտ է կողմնորոշվում, որ Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը 
Վիլլաֆրանկայի հաշտությունը ձեռք բերողը չէ, ուստի ցանկանում է 
եվրոպական տերությունների վեհաժողով հրավիրելով լուծել դքսություն-
ներն իր թագավորությանը միավորելու խնդիրը: Եվրոպական մեծ 
տերությունների հակասությունների պատճառով իտալական խնդրով 
1860 թ. հունվարին նախատեսված վեհաժողովը չկայացավ: «Մասյաց 
աղավնին» լռում է այն մասին, որ 1860 թ. մարտին Լոմբարդիան և Կենտ-
րոնական Իտալիայի դքսությունները հանրաքվեի արդյունքում միա-
վորվեցին Սարդինական թագավորությանը: Դրանով Վիկտոր Էմմանուիլ 
II-ը իտալական պետություն կազմավորեց, որը համազգային չէր, բայց 
նաև նախկին Սարդինական թագավորությունը չէր: Դրան հասնելու հա-
մար Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը հարկադրված եղավ 1860 թ. մարտի 24-ի 
Թուրինի պայմանագրով համաձայնվել, որ «բնակչության կամքով», հան-
րաքվեի միջոցով Նիցցան և Սավոյան միանան Ֆրանսիային: Ապրիլին 
կայացած այս գործարքը Իտալիայում բուռն դժգոհություն առաջացրեց: 
Սարդինական խորհրդարանում Նիցցայի պատգամավոր, ազատագրա-
կան պայքարի աննկուն մարտիկ Ջուզեպպե Գարիբալդին թագավորի 
կառավարությանը մեղադրեց դավաճանության մեջ, բայց խորհրդարանը 
վավերացրեց Թուրինի համաձայնագիրը43: 

Իտալիան միավորելու համար Ջ. Գարիբալդին 1860 թ. մայիսին 1170 
կամավորներով արշավանք ձեռնարկեց դեպի Սիցիլիա: Այս մասին քա-
ջատեղյակ «Մասյաց աղավնին» գրում է. «Իտալիան նորէն ալեկոծութեան 
մէջ է»: Սիցիլիայում բռնկված պայքարը ամսագիրը դասում է եվրոպա-
կան «նշանաւոր քաղաքական դիպուածներուն կարգը» և դրանում 
կարևորում Ջ. Գարիբալդու դերը: Պարբերականի գնահատմամբ՝ «Կարի-
պալտի զօրավարը Իտալիոյ ազատութեան սիրովը վառուած», ի տարբե-
րություն 1848թ. ազատագրության համար պայքարի, այս անգամ իր «հայ-
րենակիցները կյորդորե որ Փիեմոնթի թագավորին հետ միաբանին»: 
Ամսագիրը տպագրում է իտալական ժողովրդին ուղղված Ջ. Գարիբալդու 
ուղերձից մի հատված, որտեղ նա իր հայրենակիցներին կոչ էր անում 
թագավորին աջակցել փողով, զենքով, իրենց բազկի ուժով և պատերազ-
մել «Իտալիա և Վիկտոր Էմմանուիլ» կարգախոսով44: 

«Մասյաց աղավնին» Իտալիայի միավորման հեռանկարը, պայմա-
նավորված Ջ.Գարիբալդու Սիցիլիական արշավանքով, կապում է ոչ թե 

                                                                 
43 Տե՛ս История XIX века, т. 5, с. 279; История Италии, т. 2, с. 226; А. Дебидур. 

Указ. соч., т. II, с. 180-183; 
44 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունիս, թիվ Զ, էջ 103: 
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Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի արտաքին քաղաքականության, այլ՝ իտալական 
ազգային հերոսի պայքարի հետ, ով Սիցիլիան ազատագրում էր 
Սարդինիայի թագավորի անունի45: Ճիշտ ներկայացնելով Ջ. Գարիբալդու 
արշավանքի կարգախոսը46 ամսագիրը բառացիորեն մեջբերում է իտալա-
ցիներին ուղղված նրա կոչի այն մասը, որը վերաբերում էր Սարդինիայի 
թագավորին: Պարբերականը ընդգծում է, որ Ջ. Գարիբալդու նման հայրե-
նասեր զորավարը Իտալիայի միավորման գաղափարը կապում է 
Վիկտոր Էմմանուիլի գահի հետ: Այս միտքը հիմնավորելու համար 
ամսագիրը վկայակոչում է Ջուզեպպե Մացցինիին (1805-1872), ով միաս-
նական Իտալական հանրապետության կազմավորման կողմնակից էր: 
Բայց հանուն Իտալիայի միավորման Ջ. Մացցինին պատրաստ էր անգամ 
հրաժարվել հանրապետության գաղափարից, չնայած իր հիմնած «Երի-
տասարդ Իտալիա» գաղտնի ընկերությունը և «Իտալական ազգային 
կոմիտեն» պայքարում էին այդ նպատակի համար47: «Մասյաց աղավնին» 
իրավացիորեն նկատում է, որ «Իտալիոյ ամէն կողմը հասարակապետու-
թիւններ հաստատելու»48 կողմնակից Ջ. Մացցինին «այժմ զամէնքը 
կյորդորե ոտք ելլելու՝ Փիեմոնթին հետ միանալու մտքով»49: 

Ամսագրի դիտարկմամբ՝ գարիբալդիականների կողմից Սիցիլիան 
գրավելուց հետո Պիեմոնտի թագավորը հետևողական եղավ, որ «իրեն 
միանայ այն երկիրը», իսկ հետո նաև «Իտալիոյ ուրիշ կտորները»: 
Ջ. Գարիբալդին դժկամությամբ ընդունեց թագավորի առաջարկությունը, 
քանի որ Իտալիայի միավորումը չէր պատկերացնում առանց Հռոմի և 
Վենետիկի ազատագրության: Հայտարարելով, որ Իտալիայի ապագան 
պետք է վճռվի «Կապիտոլիոմի բլրի վրայ (այսինքն՝ Հռոմի մէջ»), 
Ջ. Գարիբալդին արշավեց Նեապոլի վրա, որտեղ նրան «գրկաբաց կսպա-
սեն»50: 

Պարբերականը ճիշտ էր տեղեկացված, որ Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը 
«հանուն Իտալիայի շահի» Ջ. Գարիբալդուն հորդորում է հրաժարվել 
Նեապոլի վրա արշավելու մտադրությունից: Ջ. Գարիբալդին թագավորին 
գրեց, որ դրանով ինքը «կդավաճանի իր պարտքն ու կվնասի Իտալիայի 
ազատագրման սուրբ գործին», ուստի չի կարող հպատակվել թագա-

                                                                 
45 Տե՛ս Лурье А. Гарибальди. Москва, 1957, с. 184. 
46 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 194; История Италии, т. 2, с. 228. 
47 История Италии, т. 2, с. 160, 211-212. 
48 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունվար, թիվ Ա, էջ 18: 
49 «Մասյաց աղավնի», 1860, հունիս, թիվ Զ, էջ 103: 
50 Նույն տեղում: 
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վորին51: Ըստ պարբերականի՝ նա թագավորի կամքին հակառակ 1860թ. 
սեպտեմբերի 7-ին «մտավ փառաւորապէս Նափոլի քաղաքը»52: Հավաստի 
ներկայացնելով Ջ. Գարիբալդու մուտքը Նեապոլ և փառահեղ ընդունելու-
թյան արժանանալը53, «Մասյաց աղավնին» ճիշտ է նկատում, որ 
Ջ. Գարիբալդու կամավորների կողմից Նեապոլը գրավելը չի մտնում 
Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի պլանների մեջ: Պարբերականը հերքում է տա-
րածված այն կարծիքը, թե Ջ. Գարիբալդու «անակնկալ հաջողությունը» 
պայմանավորված է Պիեմոնտի թագավորի հորդորանքով և օգնությամբ: 
Ամսագրի տեղեկություններով՝ այդ բանը լավագույնս հերքել է Պիեմոնտի 
կառավարության ղեկավար Կ.Կավուրը: Նա հայտարարել է, որ ինչպես 
Ֆրանսիան, այնպես էլ Պիեմոնտը «Կարիպալտիին ըրածներուն չհաւնիր, 
բայց անոր արգելք ընել ալ չկրնար»54: 

«Մասյաց աղավնու» խմբագրի կարծիքով Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը 
ցանկանում է օգտվել Ջ. Գարիբալդու հաղթանակներից և ազատագրված 
Սիցիլիան միացնել իր թագավորությունը, այնուհետև նաև «Իտալիոյ 
ուրիշ կտորները»55: Գ. վրդ. Այվազովսկին կռահում է, որ Իտալիայի միա-
վորման հարցում Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը և Ջ. Գարիբալդին տարբեր 
մոտեցում ունեն: Ջ. Գարիբալդին ձգտում է ազատագրել Իտալիան, 
այնուհետև Սարդինիայի թագավորին հանձնել «բոլոր Իտալիոյ թագավո-
րությանը», իսկ Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը «կփութար օր մը առաջ իւր ձեռքն 
առնելու Կարիպալտիին սկսած արշավանքին պտուղները, Գաղղիոյ 
օգնութեամբը, հաւանութեամբն ու պաշտպանութեամբը»56: «Մասյաց 
աղավնին» իրավացի է. Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը, ոգևորված Նապոլեոն 
III-ի «Fate presto» («Գործեք արագ») հորդորից57, իրոք, շտապում էր 
օգտվել Ջ. Գարիբալդու հաղթանակից և Սարդինիայի հետ միավորել 
Նեապոլիտանական թագավորությունը: Այդ պատճառով Վիկտոր Էմմա-
նուիլը շտապեց իր զորքը մտցնել Նեապոլ, որից «Եվրոպան շարժ ելավ»58: 

1860 թ. նոյեմբերի 7-ին իր զորքով Նեապոլ մտած Վիկտոր Էմմա-
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58 «Մասյաց աղավնի», 1860, նոյեմբեր, թիվ ԺԱ, էջ 181: 
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նուիլ II-ը Ջ. Գարիբալդուն հրահանգեց դադարեցնել պատերազմական 
գործողությունները և իրեն հնարավորություն տալ ավարտին հասցնել 
հաղթանակը և անձամբ իրականացնել Իտալիայի միավորումը: Նա 
Ջ. Գարիբալդու հաղթանակի դափնիներն իրեն վերցրեց ու մեկուսացրեց 
նրան հետագա պայքարից: Թագավորն անգամ չհամաձայնեց, որ «Երկու 
Սիցիլիաների բռնապետ» հռչակված Ջ. Գարիբալդին Նեապոլում մնա իր 
իշխանության տեղապահ59: Վիկտոր Էմմանուելն այդպես վարձահա-
տույց եղավ Ջ.Գարիբալդուն, ով «մի բուռ մարդկանցով հաղթեց բանակի, 
ազատագրեց մի ամբողջ երկիր և ազատ արձակվեց նրանից, ինչպես 
ազատ են արձակում կառապանին, երբ նա տեղ է հասցնում»60:  

«Մասյաց աղավնու» խմբագիրը լավ էր հասկանում, որ Վիկտոր 
Էմմանուիլ II-ը իտալական պետությունները միավորում էր իր թագավո-
րության հետ: Ջ. Գարիբալդու հետ այդպես վարվելուց հետո ամսագիրը 
նրա քայլին գնահատական չի տալիս և բավարարվում է հայտնելով, որ 
թագավորը ներկայումս զբաղված է Իտալիայի ներքին խնդիրները կար-
գավորելու, զորքը և նավատորմը նոր պայքարի նախապատրաստելու 
հարցերով: Իտալական հետագա իրադարձությունները ներկայացնելիս 
«Մասյաց աղավնին» միշտ չէ, որ հիշատակում է Վիկտոր Էմանուիլի 
անունը, այլ ավելի հաճախ, ի դեմս թագավորի, ներկայացնում է պետու-
թյունը: Այսպես, ամսագիրը հաճախ օգտագործում է «Սարդինիա», «Սար-
դինական տերություն», «Սարտինական թագավորություն», երբեմն նաև 
«Պիեմոնտ» և «Պիեմոնտի թագավորություն» անվանումները: Վերլուծելով 
ստեղծված իրադրությունը, ամսագիրը եզրակացնում է, որ քանի դեռ 
Ջ. Գարիբալդին կռվում էր Իտալիայի հարավում, Սարդինական տերու-
թյունը «ոչ խօսքով և ոչ գործով Իտալիոյ մէջ պատահած դիպուածներուն 
կխառնուէր», իսկ եվրոպական երկրները բացահայտ իրենց դիրքորո-
շումը չէին արտահայտում: Բավական սթափ և իրատեսական գնահա-
տական տալով Սարդինիայի թագավորի ու եվրոպական պետություն-
ների դիրքորոշմանը Ջ. Գարիբալդու արշավանքի հարցում61 «Մասյաց 
աղավնու» խմբագիրը հասկանում է, որ վիճակը փոխվեց, երբ Սարդի-
նիան «դիվանագիտական կանոններն» անտեսելով, միավորվեց գարի-
բալդիականների հետ: Ըստ ամսագրի՝ Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը Նեապոլը 
հանրաքվեի արդյունքում միավորելով իր թագավորությանը «Իտալիա-
կան յեղափոխութեան ամէն գլխաւոր թելերը ձեռք առաւ», իսկ եվրո-

                                                                 
59 А. Лурье. Указ. соч., с. 218-219. 
60 А. И. Герцен. Былое и думы. Москва, 1957, с. 346. 
61 Տես А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 186, 188-191. 
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պական տերությունները իսկույն միջամտեցին նրա գործերին: Մեծ տե-
րությունները միմյանց հետևից սկսեցին հայտարարել, որ Սարդինական 
թագավորությունը դրանով «եվրոպական ազգաց մէջ գտնուած դաշնագ-
րութիւներն աւրեց», «իրավունքները ոտքի տակ առաւ» և անգամ Նեա-
պոլի թագավոր Ֆրանցիսկոս II-ը «իրաւունք ունի (ըսին) անոր դէմ բողո-
քելու»62: 

«Մասյաց աղավնին» եվրոպական պետությունների դժգոհությանը 
հակադրում է Սարդինիայի խորհրդարանում Կ. Կավուրի արտասանած 
ճառը: Նա հայտարարել էր, որ եվրոպական պետությունները չեն կարող 
Նեապոլի դեպքերը գնահատել դիվանագիտության մեջ ընդունված 
կանոններով, քանի որ Նեապոլի թագավորն առանց պատերազմելու լքել 
է մայրաքաղաքն ու փախել, իսկ նրա կառավարությունը բարոյապես 
մահացել է: Գրեթե բառացի մեջբերելով Կ. Կավուրի ճառը, «Մասյաց 
աղավնին» իրատեսական եզրակացություն է անում, որ Իտալական 
ազատագրական պայքարի վերելքի և ստեղծված քաղաքական նոր իրադ-
րության պայմաններում Սարդինիան «կամ ազգային շարժման դէմ պիտի 
կենար, և անով բոլոր Իտալիան իրեն դէմ պիտի հանէր, և կամ ազգին 
գլուխը պիտի անցնէր, ու պիտի առաջնորդէր անոր մեծ նպատակին 
հասնելու, որ էր Իտալիոյ միութիւնը»63: Ամսագիրը հերթական անգամ 
փաստելով այն իրողությունը, որ Սարդինիայի թագավորը պայքարում է 
Իտալական պետությունները միավորելու «մեծ նպատակի» համար, 
գրում է. «Սարդենիան հարկաւ այս երկրորդը պիտի ընտրեր»64:  

Իտալական ազատագրական պայքարը գլխավորելու Վիկտոր 
Էմմանուիլ II-ի որոշումը «Մասյաց աղավնին» չի պայմանավորում միայն 
թագավորի հայրենասիրությամբ և միասնական Իտալական թագա-
վորություն ստեղծելու ձգտումով: Պարբերականը գտնում է, որ Սարդի-
նիայի թագավորը «այսպէս համարձակ ոչ կխօսէր և ոչ կգործեր», թե 
վստահ չլիներ, որ Ֆրանսիան ու Անգլիան «կհաւնին իւր բռնած 
ճամբուն»65: «Մասյաց աղավնին» ճիշտ է ընկալում իտալական հարցում 
մեծ տերությունների դիրքորոշումը66, վստահ լինելով, որ Եվրոպայի հյու-
սիսային պետությունները, ինչպես նաև Պրուսիան և Ռուսաստանը 
մտադրություն չունեն Սարդինական թագավորության դեմ հանդես գալ: 

                                                                 
62 «Մասյաց աղավնի», 1860, նոյեմբեր, թիվ ԺԱ, էջ 181: 
63 Նույն տեղում: 
64 Նույն տեղում: 
65 Նույն տեղում: 
66 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 178-180; История дипломатии, с. 521-523. 
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Թերևս միայն Ավստրիան է հարմար առիթի սպասում, որ իր «վրեժը 
առնու Սարտենիայեն, եթե կարենայ»67: Իտալիայի միավորման հարցում 
եվրոպական պետությունների հետ Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի վարած 
քաղաքականությունը պարզաբանելու նպատակով ամսագիրը տպագ-
րում է Պիեմոնտի վարչապետ Կ. Կավուրի պատասխանը Թուրինում 
Պրուսիայի դեսպան Ալեքսանդր Շլեյնիցին: Նա նշում էր. «միայն Պիեմոն-
տի թագավորը կարող է Իտալիոյ մէջ խաղաղութիւն և բարեկարգութիւն 
հաստատել և պահպանել», իսկ եվրոպական պետությունները պետք է 
ջանքեր գործադրեն, որպեսզի թագավորի իշխանությունը չթուլանա ու 
նրա հզորանալու դեմ բոլոր արգելքները վերացնեն: Պարբերականի 
համոզմամբ՝ այդ «արգելքները հիրավի փոքր բաներ չեն»68: 

Կ. Կավուրի պատասխանը զետեղելով՝ «Մասյաց աղավնին» հստակ 
արտահայտում է իր դիրքորոշումը Վիկտոր Էմմանուիլի քաղաքականու-
թյան նկատմամբ: Անթաքույց ջատագովելով թագավորի ջանքերն Իտա-
լիայի միավորման գործում, ամսագիրը գրում է. «տարակոյս չկայ թէ 
Սարտենիոյ իշխանութիւնը Իտալիոյ մէջ օրէ օր աւելի հաստատելու վրայ 
է»69: Կարևորելով թագավորի քայլերը Իտալիայի ներքին վիճակը կայու-
նացնելու ուղղությամբ, «Մասյաց աղավնին» ընդգծում է, որ դրան հավա-
նություն է տալիս նաև Ջ. Գարիբալդին: Ամսագիրը տպագրում է Նեա-
պոլի ազատագրումից հետո թագավորից դժգոհ մնացած և Կապրերա 
կղզի քաշված Ջ. Գարիբալդու՝ 1860թ. նոյեմբերի 5-ին հայրենակիցներին 
հղած ուղերձը: Նա հայտարարում էր. «Վիկտոր Էմմանուէլ թագաւորը 
ամենահարկավոր է Իտալիայի համար, ով որ Իտալիոյ միութիւնը կուզէ՝ 
պետք է նորա ետևէն երթայ… Ես անոր կփափաքիմ ի բոլոր սրտէ, և 
ամենայն Իտալացիք զայն պիտի ուզեն, որ մինչև 1861-ին մարտ ամիսը 
Վիկտոր Էմմանուէլ 500 հազար զօրքի գլուխ կենայ»70: Ամսագիրն 
իրավացի է. Ջ. Գարիբալդին ասում էր, որ եթե թագավորն այդքան զին-
ված իտալացի չհավաքագրի, ապա «վայ մեր ազատությանը»71: «Մասյաց 
աղավնին» Ջ. Գարիբալդու այս խոսքերից եզրակացնում է, որ «ոչ Կարի-
պալտին և ոչ Վիկտոր Էմմանուէլը միտք չունին իրենց զէնքը վար դնելու՝ 
մինչև որ Հռովմայ ու Վենետիկոյ խնդիրները չլուծուին չվերջանան»72: 

                                                                 
67 «Մասյաց աղավնի», 1860, նոյեմբեր, թիվ ԺԱ, էջ 181: 
68 «Մասյաց աղավնի», 1861, 15 հունվարի, թիվ 2, էջ 22: 
69 Նույն տեղում: 
70 Նույն տեղում: 
71А. Лурье. Указ. соч., с. 221. 
72 «Մասյաց աղավնի», 1861, 15 հունվարի, թիվ 2, էջ 22: 
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«Մասյաց աղավնու» հրապարակումներում հստակեցվում է այն միտքը, 
որ իտալական պետությունների ազատագրման պայքարի հաջողությունը 
մեծ չափով կախված է Ջ. Գարիբալդուց: Պատահական չէ, որ ամսագիրը 
նրան անվանում է «Իտալիայի ազատարար» և «հայրենիքի սիրով 
վառված» զորավար: Դրա հետ մեկտեղ նկատելի է, որ, Նեապոլը Սարդի-
նական թագավորությանը միավորելուց հետո, «Մասյաց աղավնին» միա-
ժամանակ կարևորում է նաև Վիկտոր Էմմանուիլի դերը: Իր ընթերցողնե-
րին թագավորին ավելի հանգամանորեն ներկայացնելու նպատակով 
պարբերականը զետեղում է նրա կենսագրությունը և իտալական լրագրե-
րից մեկում տպագրված ֆրանսիական նշանավոր գրող Ալեքսանդր Դյու-
մայի խոսքը: Ա. Դյումայի բնութագրմամբ Վիկտոր Էմմանուիլը 40-42 
տարեկան է, բնավորությամբ պարզ մարդ է, արդարասեր և գործունյա, 
համեստ կյանք վարող: Արթանանում է վաղ առավոտյան, շատ է սիրում 
որսորդությունը, անվախ լեռնեցու նման վարպետորեն լեռներ է բարձրա-
նում: Կիրակի օրերը մարդկանց ընդունելություն է կազմակերպում առա-
վոտյան ժամը 11-ին: Եթե որևէ մեկը ցանկանում է թագավորի հետ առան-
ձին հանդիպել, ապա նամակ է գրում և մեկ-երկու օրից պատասխան 
ստանում, քանի որ թագավորն անձամբ է բացում իր նամակները: Ա. 
Դյումայի պատմոլով ինքը եղել է Իտալիայի շատ քաղաքներում, զրուցել 
բազմաթիվ մարդկանց հետ, հարցրել նրանց կարծիքը Վիկտոր Էմմա-
նուելի մասին: Բոլորը նրան ասել են, որ «հավանաբար թագավորի նման 
ուրիշ ազնվաբարո մարդիկ կան Իտալիայում, բայց ավելի ազնվաբարո, 
քան նա, չես գտնի»73: 

Իտալական ազատագրական պայքարի մանրամասնություններին 
քաջածանոթ «Մասյաց աղավնու» խմբագիր Գ. վրդ. Այվազովսկին լավ էր 
հասկանում, որ Իտալիայի միավորումը չի կարելի կայացած համարել, 
քանի դեռ Վենետիկն ու Հռոմն ազատագրված չեն: Նա տեղեկացնում է, որ 
Վիկտոր Էմմանուելի և Հռոմի Պիուս IX պապի միջև բանակցություններ 
են սկսվել, որի հիմքում ընկած է թագավորի հետևյալ պահանջը. «պապը 
իրեն աշխարհական իշխանութենէն պիտի հրաժարի ու միայն եկեղեցա-
կան իշխանութեամբը Իտալիոյ դաշնակցութեան մէջ գլխաւոր պիտի հա-
մարուի»74: Կրոնական հարցերի լավագույն գիտակ Գ. վրդ. Այվազովսկին 
«Հռոմի պապերի հոգևոր և մարմնավոր իշխանությունը» բավական 
ընդարձակ հոդվածում հիմնավորում է, որ թագավորի և Հռոմի պապի 
հակամարտությունը կրոնական չէ: Ըստ նրա, Պապերը չպետք է հավակ-

                                                                 
73 Նույն տեղում: 
74 Նույն տեղում: 
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նեն աշխարհիկ իշխանության և բավարարվելու են կաթոլիկ աշխարհի 
քահանայապետը լինելու իրենց կարգավիճակով75:  

Վիկտոր Էմմանուիլ II-ից բացի Հռոմի պապին հարգալից տոնով 
աշխարհիկ իշխանությունից հրաժարվելու առաջարկություն արեց նաև 
Նապոլեոն III-ը, որը Պիուս IX-ը 1860թ. հունվարի 19-ի կոնդակով կտրա-
կանապես մերժեց: Նա հայտարարեց, որ քաղաքականությունը խառնվել է 
կրոնի հետ, ուստի իր աշխարհիկ իշխանության հակառակորդները 
արժանի են նույնպիսի բանադրանքի, ինչպես իր հոգևոր հեղինակության 
հակառակորդները: Այնպես որ, կայսեր առաջարկությունը ընդունել «Չենք 
կարող » («Non possumus»)76: Առաջնորդվելով այս մտայնությամբ՝ Պիուս IX 
պապը 1860թ. մարտի 26-ին բանադրեց Վիկտոր Էմմանուիլին ու նրա 
նախարարաներին77: Աշխարհիկ իշխանությունը ոչ մի գնով չզիջելու հար-
ցում բացահայտ անհանդուրժող ու անզիջում դիրքորոշում ստանձնած 
Պիուս IX-ը անտեսում էր իր կարդինալներից ոմանց առաջարկությունը՝ 
հակամարտության մեջ չմտնել Վիկտոր Էմմանուիլի հետ և բանակցու-
թյուններ սկսել նրա հետ: Պապը մնաց անդրդվելի, քանզի նրա մերձավոր 
խորհրդականները հորդորում էին ոչ մի պայմանով չհրաժարվել աշխար-
հիկ իշխանությունից78: Իտալական մամուլից այս ամենին քաջատեղյակ 
Գ. վրդ. Այվազովսկին համոզված էր, որ Իտալիայի ազգային գործը 
«չկրնար յաջողութիւն գտնել առանց մեծամեծ դժուարութեանց յաղթելու, 
առանց զանազան փորձանքներէ անցնելու», որոնք ոչ այնքան մարդու 
կամքից են կախված, «որչափ գործողութեանց ուժէն ու ընթացքէն»79: 
«Մասյաց աղավնու» խմբագիրը ճիշտ է ընկալում, որ իտալական պետու-
թյունների միավորման դժվարությունը պայմանավորված է ոչ միայն Վիկ-
տոր Էմմանուիլ թագավորի պայքարի հաջողությունից, այլև եվրոպական 
պետությունների դիրքորոշումից80: Ամսագիրն ափսոսանք է հայտնում, որ 
իտալացիներն իրենց հայրենիքի «կտոր կտոր բաժնուած մասերը դեռ 
չկրցան միանալ ու մէկ ամբողջ մարմին մը կազմել, թեպետ և բոլոր ազգին 
ալ ընդհանրապէս խելքը միտքը Իտալիոյ միութեանը ետեւէ»81: 

                                                                 
75 Տե´ս «Մասյաց աղավնի», 1860, մայիս, թիվ Ե, էջ 75-80: 
76 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 178, 203. 
77 Տե՛ս История XIX века, т. 5, с. 280; А. Дебидур. Указ. соч. с. 184 
78 Տե՛ս Канделоро. История современной Италии. Пер. с ит., т. 5, Москва, 1971, 

с. 100. 
79 «Մասյաց աղավնի», 1861, 1 փետրվարի, թիվ Գ, էջ 35: 
80 Տե՛ս А. Дебидур. Указ. соч. с. 162-170 ; История дипломатии, с. 519-523. 
81 «Մասյաց աղավնի», 1861, 1 փետրվարի, թիվ Գ, էջ 35: 
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1861 թ. փետրվարին Նեապոլիտանական թագավորության Գաետա 
ամրոցի անկումից հետո «Մասյաց աղավնին» հույս է հայտնում, որ «բոլո-
րովին կհանդարտին այն խռովութիւնները, որոնք անդադար տեղի են 
ունենում Սիցիլիայում և նույնիսկ Նեապոլում, ու Վիկտոր Էմմանուիլ 
թագավորը «կարգի կդնէ Իտալիոյ ներքին կառավարութիւնը»82: Բայց 
քանի դեռ Վենետիկի և Հռոմի խնդիրը լուծված չէ, «շատ դժուար է որ 
կատարեալ հանդարտութիւն գտնէ Իտալիան, մանաւանդ թէ բոլոր 
Եւրոպան»83: Ամսագիրն իրատեսական եզրակացություն է անում, լավ 
հասկանալով, որ Իտալիայի միավորման հարցը սոսկ ազգային պայքար 
սկսելը չէ, միայն Վիկտոր Էմմանուիլ թագավորի ու նրա կառավարու-
թյան մտահոգության խնդիր չէ: Պարբերականը գտնում էր, որ առանց 
եվրոպական պետությունների աջակցության Սարդինիայի թագավորը 
հաջողություն չի ունենա: 

 Իտալիայի միավորման համար պայքարում Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի 
առաջին լուրջ հաջողությունը դարձավ 1861 թ. մարտի 17-ի իտալական 
խորհրդարանի որոշմամբ «իր և ժառանգների համար Իտալիայի թագա-
վորի տիտղոս ընդունելը»84: Այն իտալական ազգային ինքնուրույն թագա-
վորություն էր, բայց ոչ համազգային, քանզի տեղի ունեցավ միայն քաղա-
քական միավորում: Միասնական հայրենիքի վերականգման խնդիրը 
դարձյալ չլուծվեց, քանի որ Վենետիկն ու Հռոմը չմիավորվեցին Վիկտոր 
Էմմանուիլի թագավորությանը: Չափազանց կարևորելով տեղի ունե-
ցածը՝ «Մասյաց աղավնին» գրում է. «բոլոր աշխարհիս ուշադրութիւնը 
այս միջոցիս Հռոմի վիճակին… վրայ է, քանի որ Վիկտոր Էմմանուիլը 
«հանդիսաւոր կերպով թագաւոր Իտալիոյ հռչակեցաւ»85: 

Ամսագիրը բարձր գնահատելով Էմմանուիլ II-ի դերը, իտալական 
պետությունների միավորման և նոր թագավորության հռչակման գոր-
ծում՝ նրան համարում է «ժամանակիս ամենէն անուանի թագաւորներէն 
մեկը, որոյ անունը Եւրոպիոյ արդի պատմութեանը մէջ պատուաւոր 
տեղի մը պիտի ունենայ»86: 1859 թ. ավստրիական տիրապետության դեմ 
Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի սկսած պատերազմի «ամենեն գեղեցիկ պտուղը» 
ամսագրի կարծիքով «եղավ Իտալիոյ ազատիլը, զօրանալը և միանալը 

                                                                 
82 «Մասյաց աղավնի», 1861, 1 մարտի, թիվ Ե, էջ 58: 
83 Նույն տեղում: 
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ընդ գաւազանաւ հայրենասէր թագաւորին»87: Կարևորելով Իտալիայի 
միավորման ճանապարհի առաջին լուրջ հաջողությունը, «Մասյաց 
աղավնին» գրում է. «Տարակոյս չկայ որ Իտալիոյ նոր թագաւորութիւնը 
հետզհետէ աւելի ալ զօրանայ և բոլորովին միանայ՝ յաղթանակելով 
Աւստրիոյ տէրութեան և Հռովմայ պապին ըրած յամառութեանցը վրայ: 
Զայս կյուսան Իտալացիք եւ այսմ կփափագին ամենայն ազատասէրք88: 
«Մասյաց աղավնու» խմբագրին մտահոգում է այն հարցը, թե Վիկտոր 
Էմմանուիլն ու իտալացիները ինչպե՞ս են հաղթահարելու Հռոմի պապի 
համառությունը և ի՞նչ ճանապարհով պետք է ազատագրվի Վենետիկը 
«խաղաղութեամբ ու խոհեմութեամբ թէ զէնքով ու արեան հեղեղներով»89 

Եվրոպական մամուլի լուրերի շարքում «Մասյաց աղավնին» 
«ամենէն նշանաւորը» համարում է Ֆրանսիայի կայսր Նապոլեոն III-ի 
կողմից Վիկտոր Էմմանուիլին Իտալիայի թագավոր ճանաչելը: Ամսագրի 
դիտարկմամբ՝ դրանից իտալացիները «շատ ուրախացել են», իսկ 
Կ.Կավուրի մահից հետո վարչապետ դարձած Բետտինո Ռիկազոլին 
(1809-1880) պաշտոնապես հայտարարել է. «Իտալիան իրաւունք ունի իւր 
միութիւնը ամբողջացնելու»: Ըստ ամսագրի՝ Բ. Ռիկազոլին նկատի ունի 
Վենետիկի և Հռոմի միացումը Վիկտոր Էմմանուիլի թագավորությանը90: 
«Մասյաց աղավնին» իրավացի է. Բ. Ռիկազոլին 1861 թ. հուլիսի 1-ին 
իտալական խորհրդարանում արտասանած ճառում հայտարարեց, որ իր 
գլխավորած կառավարությունը ձգտելու է ավարտել Հռոմի և Վենետիկի 
միավորումը իտալական թագավորության91: Ամսագիրը Վիկտոր Էմմա-
նուիլի քաղաքական գործունեությունից բացի կարևորում է նաև երկրի 
ներքին կայունացման և տնտեսության զարգացման ուղղությամբ նրա 
գործադրած ջանքները: Դրանցից մեկը պարբերականը համարում է այն, 
որ 1861թ. սեպտեմբերի 7-ին իտալացիները Ֆլորենցիայում «մեծ փառա-
ւորութեամբ կատարեր են իտալական արուհեստահանդեսին բացումը 
Վիկտոր Էմմանուէլ թագաւորին առջևը92: 

Ամփոփելով 1861թ. քաղաքական տարին եվրոպական երկրների 
համար, «Մասյաց աղավնին ընդգծում է, որ այդ տարվա «անմոռանալի 
անցքերէն մէկն եղաւ Իտալիոյ միաւորութիւնը (բացի Հռոմէն ու Վենե-
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տիկէն) և մէկ հզօր թագաւորութիւն մը ձևանալը» 93: Տեղի ունեցածը գնա-
հատելով «մեծ գործողություն», ամսագիրը փաստում է, որ Վիկտոր 
Էմմանուիլին Իտալիայի թագավոր ճանաչել են Անգլիան, ԱՄՆ-ը, Պոր-
տուգալիան, Հունաստանը, Շվեդիան, Շվեյցարիան, Ֆրանսիան և 
Բելգիան94: 

«Մասյաց աղավնու» կարծիքով՝ դա ամրապնդում է թագավորի դիր-
քերը, ով մեծ հեղինակություն ու հարգանք է վայելում իր հայրենակից-
ների շրջանում: Դրա վկայությունը պարբերականը համարում է 1862 թ. 
մայիսին Նեապոլում Վիկտոր Էմմանուիլին բնակչության խանդավառ 
ընդունելություն ցույց տալը: Թագավորը 9 օր անցկացրել է Նեապոլում, 
որտեղ բոլոր օրերին հանդիսություններ ու տոնակատարություններ են 
կատարվել քաղաքացիների համար: Թագավորի պատվին Նեապոլի 
նավահանգիստ են մտել անգլիական և ֆրանսիական նավատորմները: 
Քաղաքի փողոցները լեփ լեցուն էին անհամար բազմությամբ, ամենուրեք 
ծաղիկներ ու դրոշներ էին, երգ ու երաժշտություն, իսկ ոգևորված մարդիկ 
միաբերան բացականչում էին. «Կեցցէ՛ արքայ Իտալիոյ, կեցցէ մեր 
Վիկտոր»95: 

Մինչ Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը Իտալիայի թագավոր հռչակվելու 
կապակցությամբ վայելում էր նեապոլցիների ջերմ ընդունելությունը, 
Կապրերայում Ջ. Գարիբալդին հանդիպումներ էր ունենում եվրոպական 
երկրների ժողովրդական շարժման ճանաչված դեմքերի հետ և նախա-
պատրաստվում էր Հռոմն ազատագրելու նպատակով նոր արշավանք 
իրականացնել: 1862 թ. հունիսի 28-ին նա այդ նպատակով մի խումբ կա-
մավորների հետ նավարկեց դեպի Պալերմո: Մարսալում Ջ. Գարիբալդին 
իտալացիներին կոչ արեց այս անգամ պայքարը շարունակել «Հռոմ կամ 
մահ» կարգախոսով96: Այս ամենին քաջատեղյակ «Մասյաց աղավնին» 
տպագրում է իտալացիներին ուղղված Ջ. Գարիբալդու «լսելու արժանի» 
կոչը97, բայց միաժամանակ փաստում, որ նրա նոր արշավանքի լուրից 
իտալական կառավարությունը «մեծ շփոթութեան մէջ է» հայտնվել: 
Վիկտոր Էմմանուիլը հանդես է եկել Ջ. Գարիբալդու քայլը «սաստիկ խօս-
քերով դատապարտող» հայտարարությամբ, թեպետ նրա անունը չի 
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հիշատակել: Ամսագիրը տպագրում է իտալացիներին ուղղված թագա-
վորի ուղերձից մի հատված, որտեղ ասվում էր, որ մի խումբ երիտա-
սարդներ, սուտ հույսերով խաբված «մեր հին ու պատուական դաշնակից-
ներէն տեսած աղէկութիւնները կմոռանան, ու բերանները Հռոմի անունն 
առած՝ պատերազմի կգրգռեն բոլոր Իտալացիները»: Ըստ պարբերա-
կանի՝ թագավորն այդ երիտասարդներին հորդորում է զգուշանալ «այն-
պիսի վնասակար անհամբերութենէ, խոստանալով, որ երբ այն մեծ գոր-
ծողութեան ժամանակը հասնի, ինքը պատրաստ է իսկոյն ձայնը 
հանելու»98: 

«Մասյաց աղավնին» ճիշտ է նկատում, որ թագավորի հորդորը «Կրի-
պալտիին փոյթ չեղաւ»99, ու նա շարունակեց իր արշավանքը: Թագավորն 
իր հրովարտակում Ջ.Գարիբալդուն «խռովարար անվանեց, իսկ կառա-
վարության ղեկավար Ուրբանո Ռատտացցին (1808-1873) կարգադրեց 
նրա նկատմամբ եռանդուն քայլեր ձեռնարկել՝ ընդհուպ ձերբակալելը»100: 
«Մասյաց աղավնին» հասկանում էր, որ Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի և «Իտա-
լիայի ազատարար» Ջ. Գարիբալդու հակամարտությունը պայմանավոր-
ված է Հռոմը Իտալական թագավորությանը միավորելու հարցում նրանց 
մոտեցումների տարբերությամբ: Ջ. Գարիբալդին ձգտում է իր կամավոր-
ներով Հռոմը Պիոս IX պապի աշխարհիկ իշխանությունից ազատագրել, 
իսկ թագավորը պատրաստ չէ Հռոմն ազատագրելու և թագավորության 
մայրաքաղաք հռչակելու համար հակադրվել Ֆրանսիայի կայսրին101: 
Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի դիրքորոշումը լավագույնս ընկալող ամսագիրը 
նկատում է, որ Ջ. Գարիբալդու համոզմամբ ֆրանսիացիները մտադրու-
թյուն չունեն Հռոմը լքել: Այդ իսկ պատճառով նա փորձում է նրանցից և 
Հռոմի պապից քաղաքն ազատագրել: 

Ամսագիրն արժանահավատ տեղեկություններով պատմում է, որ 
1862 թ. օգոստոսի 29-ին Հռոմի ճանապարհին, Ասպրոմոնտե լեռան վրա, 
Ջ. Գարիբալդին, բախվելով թագավորական զորքին, հարկադրված կռվի 
մեջ է մտել, վիրավորվել և «թշնամեաց ձեռքն ընկել»: Թագավորական 
զորքին անվանելով Ջ. Գարիբալդու թշնամի, պարբերականը չի 
թաքցնում զարմանքը տեղի ունեցածի կապակցությամբ: «Զարմանալի 
տեսարան,– գրում է ամսագիրը,– Իտալիան ազատողն ու Վիկտոր Էմմա-
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նուիլին ձեռքը տուողը այնքան վեհանձնութեամբ, նոյն միջոցին նոյն 
թագաւորին զորացը ձեռքը գերի բռնուեցաւ խեղճութեամբ»102: Տեղի ունե-
ցածից վրդովված՝ ամսագիրն այնուհետև պատմում է, որ վիրավոր 
Ջ. Գարիբալդուն բանտարկել են Սպեցիա կղզում, թեպետ բժշկական 
օգնություն են ցույց տվել: Առանց թագավորի անունը հիշատակելու պար-
բերականը հայտնում է. «Տէրութիւնը առաջարկեց իրեն որ Իտալիոյ կղզի-
ներէն մէկուն մէջ քաշուած նստի հանգիստ», բայց նա չհամաձայնվեց ու 
բանտարկվեց Վարինիանո բերդում103: «Մասյաց աղավնին» Վենետիկի և 
Հռոմի ազատագրության հույսը, Ջ. Գարիբալդու հետ կատարվածից հետո 
չի կապում Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի հետ: Այս հարցում ամսագիրը նախա-
պատվությունը տալիս է հոկտեմբերի 5-ին թագավորի հրամանագրով 
ներում շնորհած Ջ. Գարիբալդուն104, ով «հանգիստ պիտի չառնու՝ մինչև 
որ փառաւորագույն յաղթութեամբ մը իւր աղօտացեալ փառացը վրեժը 
չառնու»105: 

1863 թ. Հռոմը Պիուս IX պապի իշխանությունից դուրս բերելու և իտա-
լական թագավորությանը միացնելու Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի բոլոր ջան-
քերը հաջողություն չունեցան: Այս անգամ Նապոլեոն III-ը թագավորին չէր 
աջակցում, որովհետև չէր ցանկանում ֆրանսիական կայազորը Հռոմից 
դուրս բերել106: Դրանից ոգևորված Պիուս IX-ը հանդես եկավ Վիկտոր 
Էմմանուիլին սպառնացող ելույթով: Ամսագիրը հրապարակում է Պիուս 
IX-ի ելույթից մի հատված, որը «շատ ծիծաղելի նիւթ եղաւ հասարակաց»: 
Պապը հայտարարել է, որ ինչպես Հակոբ նահապետը հրեշտակի հետ 
ամբողջ գիշերը կռվեց և նրա ոտքն ընկավ ու «թողութիւն ուզեց», այնպես էլ 
իր հետ գիշերը կռված Պիեմոնտի թագավոր Վիկտոր Էմմանուիլը Հակոբ 
նահապետի «պէս պիտի ընկնի ոտքս ու մեղայ պիտի ըսէ»107: 

Հռոմի պապի և թագավորի հակամարտությունում ամսագրի բացա-
հայտ համակրանքը Վիկտոր Էմմանուիլի կողմն է: Պարբերականի 
խմբագիր Գ. վրդ. Այվազովսկին հեգնում է Հռոմի պապի հայտարարու-
թյունը՝ ընդգծելով, որ որևէ համեմատություն չի կարող լինել Հակոբ նա-
հապետի և Իտալիայի թագավորի, առավել ևս՝ Պիուս IX պապի ու Աստծո 
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հրեշտակի միջև: Հռոմի պապի համեմատությունը անվանելով «զառան-
ցանք»108 կաթոլիկ եկեղեցուց հեռացած Գ. վրդ. Այվազովսկին նշում է, որ 
Վիկտոր Էմմանուիլ II թագավորը շատ հեռու է Հակոբ նահապետի 
«մեղայագոչութենէն»: Նա գիշերվա մթով չի պայքարում, այլ ցերեկվա 
պայծառ լույսով պատերազմում է ամբողջ աշխարհի առաջ, լավ 
իմանալով, թե ում հետ է մենամարտում: «Ուստի,– եզրակացնում է 
Գ. վրդ. Այվազովսկին,– նորա միտքն ու սիրտը պիտի չհանդարտի, 
ինչպէս նաև բոլոր Իտալացւոց սիրտը, մինչև որ Վատիկանու վրայ 
չծածնի իտալական դրոշակը»109: 

«Մասյաց աղավնին «հավատում էր, որ պատերազմական հոգւով 
լցուած, ազգային ազատութեան կրակով վառուած»110 իտալացիներն 
իրենց արժանապատիվ թագավորի և «սքանչելի ազատարար» Ջ. Գարի-
բալդու գլխավորությամբ «անպատճառ ի գործ պիտի դնեն, որպեսզի 
առաջ Վենետիկն ազատեն և յետոյ Հռոմը»111: Ամսագիրը հույսը չէր 
կորցնում, որ 1864 թ. իտալացիներն անպայման ձեռք կբերեն իրենց 
«երկու մեծամեծ ազատությունները»՝ Վենետիկն ու Հռոմը, և իտալացինե-
րին մաղթում էր՝ «Աստված չամըչցնէ»112: Բայց ամսագրի ցանկությունը 
չկատարվեց: 1864 թ. սեպտեմբերի 15-ին Փարիզում կնքվեց ֆրանս-իտա-
լական համաձայնագիր, որով Իտալիան պարտավորվում էր չհարձակվել 
«սրբազան գահի» տիրույթների վրա և անգամ պաշտպանել դրանք: Իր 
հերթին Ֆրանսիան խոստանում էր իր զորքերը Հռոմից դուրս բերել, երբ 
Պիուս IX-ը կստեղծի սեփական բանակ, բայց ոչ ուշ, քան երկու տարի 
անց: Այս պայմանագիրը կնքվեց առանց պապական կուրիայի հետ 
համաձայնության, որն առաջ բերեց Պիուս IX-ի դժգոհությունը: 1864 թ. 
դեկտեմբերի 8-ին Պիուս IX-ը հրապարակեց «Quanta cura», իսկ 1865 թ. 
հունվարին՝ «Syllabus» կոնդակները, որոնցում թվարկում էր իր կողմից 
բանադրանքի արժանացրած մի շարք դրույթներ, մասնավորապես, 
պետական իրավունքի տարրական սկզբունքները113:  

Գ. վրդ. Այվազովսկին, անտեսելով սեպտեմբերյան համաձայնագրի 
այս կողմը, իրավացիորեն գրում է, որ այդ համաձայնագրով Նապոլեոն 

                                                                 
108 Նույն տեղում: 
109 «Մասյաց աղավնի», 1863, 15 հունվարի, թիվ 1-2, էջ 27: 
110 «Մասյաց աղավնի», 1863, 15 հուլիսի, թիվ 13-14, էջ 224: 
111 «Մասյաց աղավնի», 1864, 15 փետրվարի, թիվ 2, էջ 56: 
112 «Մասյաց աղավնի», 1864, 15 հունվարի, թիվ 1, էջ 18: 
113 Տե՛ս Дж. Канделоро. Указ. соч., т. 5, с. 238; А. Дебидур. Указ. соч., т. II, с. 246-

247; История XIX века, т. 5, с. 290-291. 



 
– 114 – 

III-ը և Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը որոշել են Իտալական թագավորության 
մայրաքաղաքը տեղափոխել Ֆլորենցիա: Դա արվել է այն նպատակով, որ 
մայրաքաղաքը չլինի Հռոմը, ինչպես ցանկանում էին «գրեթէ ամենայն 
ազատամիտ Իտալացիք» և ոչ էլ Թուրինը, ինչպես պնդում են պիե-
մոնտցիները: Այժմ սպասում են այդ որոշման իրականացմանը, որը 
գուցե որոշակի դժվարությունների հանդիպի Ջ. Գարիբալդու և նրա հա-
մախոհների կողմից114: Մայրաքաղաքը տեղափոխելու որոշում ընդուն-
վեց նոյեմբերի 19-ին իտալական խորհրդարանում, որը հրապարակվեց 
1864 թ. դեկտեմբերի 11-ին, որին գարիբալդիականները ոչնչով չխոչնդո-
տեցին: Ինչ վերաբերում է սեպտեմբերյան համաձայնագրին, ապա այն 
«Հռոմի հարցի» լուծումը ոչ արագացրեց, ոչ էլ հետաձգեց: Իրականում այն 
չէր հակասում Հռոմի հարցի կարգավորման Կ. Կավուրի քաղաքական 
գծին: Դա նշանակում էր, որ Հռոմի հարցը պետք է լուծվի Ֆրանսիայի հա-
մաձայնությամբ, մասամբ նաև՝ Պիուս IX պապի: Շուտով պարզ դարձավ, 
որ այդ գաղափարը նույնքան իրատեսական չէ, որքան Հռոմը կամավոր-
ների արշավանքի կամ ապստամբության ճանապարհով Իտալիային 
միավորելը: Դա հնարավոր դարձավ միայն միջազգային իրադրության 
փոփոխությունից հետո115: 

1866 թ. ապրիլի 8-ին, պրուսա-իտալական գաղտնի համաձայնագրի 
համաձայն, հունիսի 16-ին Պրուսիան պատերազմ սկսեց Ավստրիայի դեմ: 
Հունիսի 20-ին իտալական զորքերը գերագույն հրամանատար Վիկտոր 
Էմմանուիլ II-ի գլխավորությամբ մտան Վենետիկի նահանգ: Թագավորի 
խնդրանքով Ջ. Գարիբալդին իր կամավորներով ավստրիական Թիրոլում 
գործողություններ սկսեց և մի քանի հաղթանակ տարավ: Այս պատերազ-
մում Իտալիան պարտվեց, բայց Պրուսիան հաղթանակ տարավ, և 
հուլիսի 26-ին Նապոլեոն III-ի միջնորդությամբ կնքեց հաշտության պայ-
մանագիր՝ նույնիսկ հարկ չհամարելով խորհրդակցել Վիկտոր Էմմա-
նուելի հետ: Ավստրիան Վենետիկը զիջեց Ֆրանսիային, որը Նապոլեոն 
III-ը նվիրեց Իտալիային, որպես «խղճուկ կերակրաբաժին, որպես ոսկոր, 
որը շպրտում են շանը»116: 1867 թ. հոկտեմբերին Ջ. Գարիբալդին ութ 
հազար կամավորներներով արշավեց Հռոմի վրա, որպեսզի «Իտալիոյ 
սիրտը….միանայ իտալական թագաւորութեան հետ և անոր մայրաքա-
ղաքը լինի117: Բայց Ջ. Գարիբալդու մտադրությունը Վիկտոր Էմմանուիլ 

                                                                 
114 «Ծիածան», Թեոդոսիա, 1865, հունվար, էջ 22: 
115 Տե՛ս Дж. Канделоро. Указ. соч., т. 5, с. 240. 
116 Տե՛ս А. Лурье, Указ. соч., с. 239. 
117 «Մասյաց աղավնի», 1861, 15 սեպտեմբերի, թիվ ԺԷ, էջ 203: 
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II-ը և Նապոլեոն III-ը համատեղ ուժերով կանխեցին: 1870 թ. հուլիսի 19-
ին սկսված ֆրանս-պրուսական պատերազմի ժամանակ Նապոլեոն III-ը 
ֆրանսիական զորքերը դուրս բերեց Հռոմից: Վիկտոր Էմմանուիլ II-ը 
զորք ուղարկեց Հռոմ, որը նվաճվեց սեպտեմբերի 20-ին: Հռոմի պապի 
աշխարհիկ իշխանությունը տապալվեց, իսկ հոկտեմբերի 2-ի հանրաք-
վեով Պապական պետությունը միացավ Իտալական թագավորությանը: 
1871թ. Իտալիայի մայրաքաղաքը Ֆլորենցիայից տեղափոխվեց Հռոմ118: 

«Մասյաց աղավնու» կանխատեսումն իրականություն դարձավ, 
Վենետիկն ազատագրվեց, իսկ Վատիկանի վրա ծածանվեց Վիկտոր 
Էմմանուիլ II-ի արքայական դրոշը: «Մասյաց աղավնուն» չվիճակվեց 
պատմել այս ամենի մասին, որովհետև 1865 թ. հունվարից Գ. վրդ. Այվա-
զովսկին ամսագիրը սկսեց հրատարակել «Ծիածան» անվանումով: Այն 
լույս տեսավ ընդամենը ութ համար, որոնցում նա քաղաքական խնդիր-
ները չլուսաբանեց այնպիսի հետաքրքրությամբ ու իրազեկվածությամբ, 
ինչպես դա անում էր «Մասյաց աղավնի» պարբերականում: 

 
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Իտալական ազատագրական պայքարը լուսաբանելիս ամսագիրը 
երբեք չկորցրեց հավատը իտալացիների պայքարի հաջողության նկատ-
մամբ՝ կարևորելով դրանում Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի և Ջ. Գարիբալդու 
դերը: «Մասյաց աղավնին» մինչև իտալական խնդրի հանգուցալուծումը 
հավատում էր, որ «Իտալիա՝ պատերազմական հոգւով լցուած, ազգային 
ազատագրութեան կրակովը վառուած»119 վաղ թե ուշ անխուսափելիորեն 
միավորվելու է և համալրելու է եվրոպական «առաջնակարգ տերութիւն-
ների շարքը»120: Դրանում ամսագիրը տեսնում էր Իտալիայի սքանչելի 
ազատարար Ջ. Գարիբալդու առաքելությունը, կյանքի իմաստը և հայրե-
նասեր ու ամենահարկավոր թագավոր Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի պարտքն 
իր ժողովրդի առաջ: 

                                                                 
118 Տե՛ս История Италии, т. 2, с. 248-251; История XIX века, т. 5, с. 291-304. 
119 «Մասյաց աղավնի», 1863, 15 հուլիսի, թիվ 13-14, էջ 224: 
120 «Մասյաց աղավնի», 1862, հունվար, թիվ Ա, էջ 18: 
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Журнал Журнал Журнал Журнал ««««Масьяц агавниМасьяц агавниМасьяц агавниМасьяц агавни» » » » ((((««««Масисский голубьМасисский голубьМасисский голубьМасисский голубь»»»») о роли Ви) о роли Ви) о роли Ви) о роли Виктора ктора ктора ктора 
Эммануила в борьбе за объединение ИталииЭммануила в борьбе за объединение ИталииЭммануила в борьбе за объединение ИталииЭммануила в борьбе за объединение Италии    

    
Феликс МовсисянФеликс МовсисянФеликс МовсисянФеликс Мовсисян    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Италия, война, свобода, независимость, объеди-

нение, Рим, королевство, патриот  
Итальянская национально-освободительная борьба во второй 

половине XIX века нашла широкое отражение в журнале «Масьяц агавни», 
который издавался в Феодосии в 1860-1865 годах. Редактором журнала был 
видный представитель армянского национального консервативного 
направления, церковный, общественный деятель, историк и филолог 
архимандрит Габриэл Айвазовский. Редактируемый им журнал занимает 
особое место в истории армянской печати, прежде всего с точки зрения 
размещения актуальных публикаций и анализа современных политичес-
ких событий. «Масьяц агавни» был одним из тех немногих журналов, 
который освещал итальянскую освободительную борьбу полностью, 
основываясь на публикациях европейской печати и официальных 
известиях. В числе многочисленных проблем, связанных с итальянской 
борьбой, «Масьяц агавни» в своих публикациях высоко оценивал роль 
короля Сардинии Виктора Эммануила во второй итальянской освободи-
тельной войне. 

Архимандрит Габриэл Айвазовский – один из лучших знатоков 
итальянской проблемы в истории армянской общественной мысли. Он 
правильно понимал, что война, возглавляемая Виктором Эммануилом II 
была борьбой за независимость. Целью короля было сплотить другие 
итальянские государства вокруг Сардинского королевства, объединить их 
и создать единое итальянское королевство. «Масьяц агавни» характеризует 
Виктора Эммануила как справедливого, честного, скромного в быту, 
любящего отечество монарха, самого нужного для Италии человека, 
который всей душой желал объединить родину. Избрание Виктора 
Эммануила II королем Италии, по мнению журнала, стало самым изыскан-
ным плодом в борьбе против австрийского владычества. «Масьяц агавни» 
заверял, что освобождение, усиление и объединение итальянских 
государств вокруг престола патриотически настроенного короля рано или 
поздно станут реальностью. Под его руководством Италия станет одной из 
ведущих стран Европы. 
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The Magazine ‘‘Masyats Aghavni’’ (‘‘Masyats Dove’’) on The Magazine ‘‘Masyats Aghavni’’ (‘‘Masyats Dove’’) on The Magazine ‘‘Masyats Aghavni’’ (‘‘Masyats Dove’’) on The Magazine ‘‘Masyats Aghavni’’ (‘‘Masyats Dove’’) on     
Victor Emmanuel’s Role in the Struggle for Victor Emmanuel’s Role in the Struggle for Victor Emmanuel’s Role in the Struggle for Victor Emmanuel’s Role in the Struggle for     

the Unification of Italythe Unification of Italythe Unification of Italythe Unification of Italy    
       Feliks MovsisyanFeliks MovsisyanFeliks MovsisyanFeliks Movsisyan    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: Italy, war, freedom, independence, unification, Rome, 

kingdom, patriot  
The Italian national liberation struggle of the second half of the XIX 

century was broadly reflected in ‘‘Masyats Aghavni’’ (‘‘Masyats Dove’’) 
periodical published in Theodosia in 1860-1865. The editor of the magazine was 
a prominent representative of the National Conservative Movement of 
Armenia, a churchman, a public figure, a historian and a philologist, Gabriel 
Aivazovsky. The magazine he edited has a special place in the history of the 
Armenian periodical press, primarily in terms of its coverage and analysis of 
contemporary political events. ‘‘Masyats Aghavni’’ was one of the few 
magazines that fully covered the Italian struggle for liberation, based on the 
publications of the European press and official news. Among many issues 
related to the Italian struggle, ‘‘Masyats Aghavni’’ in its publications valued the 
role of King Victor Emmanuel in the Second Italian War of Independence. 

G. Aivazovsky was one of the best connoisseurs of the Italian problem in 
the history of Armenian public thought. He realized that the war led by Victor 
Emmanuel II was a struggle for independence. The king aimed to unite the 
other Italian states around the Kingdom of Sardinia, to bring them together and 
create a united Italian kingdom. ‘‘Masyats Aghavni’’ describes Victor Emmanuel 
as an honest, modest, patriotic person, the most valuable figure for Italy, who 
sincerely wanted to unite his homeland. The periodical considers the election 
of Victor Emmanuel II as King of Italy the most remarkable phenomenon in the 
struggle against Austrian rule. ‘‘Masyats Aghavni’’ assured that the liberation, 
strengthening and unification of the Italian states under the rule of the patriotic 
king would eventually become a reality. As a result, Italy would become one of 
the leading countries in Europe. 
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