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ՀՏԴ 930 
1848 1848 1848 1848 թվականի իռլանդական ազգային շարժման լուսաբանումը թվականի իռլանդական ազգային շարժման լուսաբանումը թվականի իռլանդական ազգային շարժման լուսաբանումը թվականի իռլանդական ազգային շարժման լուսաբանումը 

««««ԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպա» » » » պարբերականումպարբերականումպարբերականումպարբերականում    
Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան     

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Ունիա, Ռիփիլ, ընկերություն, «Երիտասարդ 

Իռլանդիա», Ազգ, «Միացյալ իռլանդացի», անջատողական, ազգային, 
շարժում 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

1840-ական թվականներին եվրոպական երկրներում լայն տարածում 
գտած լիբերալ, հանրապետական և սոցիալիստական գաղափարները, 
գաղտնի ընկերությունների և մասոնական օթյակների գործունեությունը 
հող նախապատրաստեցին 1848 թ. հեղափոխական, ազգային և ազատա-
գրական շարժումների համար: Դրանք ընդգրկեցին եվրոպական գրեթե 
բոլոր երկրները, այդ թվում՝ միացյալ բրիտանական թագավորության 
մաս կազմող Իռլանդիան: Ի թիվս 1848 թ. եվրոպական քաղաքական փո-
թորկահույզ իրադարձությունների` իռլանդական ազգային շարժումը 
նույնպես արձագանք գտավ ժամանակի հայ պարբերական մամուլում, 
որը հայ պատմագրությունում ուսումնասիրված չէ: Իռլանդական շարժ-
մանն անդրադարձած հայ պարբերականների թվում խնդրի հրատապ 
լուսաբանմամբ առանձնանում է Վիեննայի Մխիթարյան միաբանների` 
1847 թ. հունիսին հրատարակած «Եվրոպա» շաբաթաթերթը: Հայ ազգա-
յին պահպանողական հոսանքը ներկայացնող «Եվրոպան» ուրույն տեղ է 
գրավում 1840-1860-ական թվականներին հրատարակված հայ պարբե-
րականների մեջ: Դա պայմանավորված է ոչ միայն շաբաթաթերթի՝ Մխի-
թարյան միաբանների պաշտոնաթերթը լինելու հանգամանքով, այլև 
նրանով, որ «Եվրոպան» բացառապես քաղաքական լուրեր տպագրող 
եզակի լրագիր էր: «Եվրոպայի» խմբագիրները ջանասիրությամբ, իրա-
զեկվածությամբ և արհեստավարժությամբ լուսաբանում էին եվրոպական 
քաղաքական կյանքը:  

Մխիթարյանների թերթի հրատարակման նախաձեռնողն ու հովա-
նավորը պոլսահայ ականավոր ամիրա Հակոբ Չելեպի Տյուզյանցն էր 
(1793-1847): Նրա մտահղացած պարբերականը լինելու էր քաղաքական 
պաշտոնաթերթ և կատարելու էր «Արշարունյաց ընկերության» հիմնա-
դիրների արևմտամետ պահպանողական և լուսավորչական պատգամ-
ները: «Եվրոպան» ամենից առաջ պետք է ամփոփ տեղեկություններ տար 
եվրոպական պետությունների կարգերի, սահմանադրությունների, 
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խորհրդարանական քննարկումների, քաղաքական իրադարձությունների 
և դիվանագիտական հարաբերությունների մասին: Հ. Տյուզյանցը շաբա-
թաթերթի խմբագիրներին ու աշխատակիցներին հորդորում էր եվրոպա-
կան քաղաքական կյանքին նվիրված «տեսությունները» ներկայացնել 
ամբողջական և համապարփակ, «եվրոպական ոճով և հմտությամբ»: 
Հիմք ընդունելով վստահելի աղբյուրները՝ «ամեն բաներուն վրայ խոսել 
ծանրութեամբ, հանդարտութեամբ, ընտրութեամբ և կարելի եղածին չափ 
մաքուր ոճով»1: 

Վիեննայի Մխիթարյանները, հետևելով Հ. Տյուզյանցի պատգամին, 
եվրոպական քաղաքական իրադարձությունները, ամենասուր և կնճռոտ 
խնդիրները լուսաբանում էին հնարավորինս անաչառ և անկողմնակալ, 
պարզ ու մատչելի լեզվով: Նրանք իրենց թերթի «վախճանն ու դիտումը» 
հռչակել էին «Աստված, Հայրենիք ու Գիտություն»: Հույս ունենալով, որ 
«այդ բարձր վախճանը» համապատասխանում է իրենց ընթերցողների 
մտայնությանը՝ Մխիթարյանները պարտավորվում էին «ժամանակիս 
ամէն դէպքերը, մանաւանդ հիմիկուան Եվրոպայի խռովութիւնները, 
իրենց բնական ՝ աղէկ կամ գէշ գունովը նկարել, որ ընթերցողները աղէկը    
տեսնեն ու հետևին, գէշն իմանան ու փախչին: Այս ամէն դեպքերուն մէջ 
հաւատարմութիւնն ու ճշմարտասիրութիւնը միշտ մեզի նպատակ դրած 
ենք»2: 

««««ԵԵԵԵվրոպավրոպավրոպավրոպա»»»»----նննն    իռլանդական ազգային շարժման մասինիռլանդական ազգային շարժման մասինիռլանդական ազգային շարժման մասինիռլանդական ազգային շարժման մասին    
Հավատարիմ մնալով ստանձնած այս պարտավորությանը` 

Վիեննայի Մխիթարյանները 1848 թ. եվրոպական հեղափոխական և 
ազգային-ազատագրական պայքարը լուսաբանեցին անկողմնակալ 
դիրքերից, բացառապես ստացված լուրերի և եվրոպական մամուլի 
հրապարակումների հիման վրա: «Եվրոպա»-ի խմբագիրներն ու լրագ-
րողները պատասխանատվությամբ էին վերաբերվում այդ լուրերի հա-
վաստիությանը: Եթե նրանց հրապարակած լուրերը որոշ ժամանակ անց 
հերքվում էին, լրացվում, կամ կատարված իրադարձությունների մասին 
ստացվում էին նոր տեղեկություններ, ապա Մխիթարյաններն այդ մասին 
անպայման տեղեկացնում էին ընթերցողներին: Պահպանելով որդեգրած 
այս սկզբունքը՝ Մխիթարյանները լուսաբանեցին եվրոպական քաղաքա-
կան գրեթե բոլոր    իրադարձությունները, այդ թվում՝ 1848 թ. իռլանդական 
ազգային շարժումը:  

                                                                 
1 Գալէմքէարեան Հ. Գրիգորիս վ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան, Վիեննա, 

1893, էջ 99-100: 
2 «Եվրոպա», Վիեննա,  1848, 27 հունիսի, թիվ 26, էջ 112: 
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«Եվրոպա»-ի լրագրողները բավականին տեղեկացված էին իռլանդա-
ցիների պայքարի դրդապատճառներին, որոնք լուսաբանում են քաղաքա-
կան, սոցիալական և կրոնական տեսանկյունից: Թերթն իռլանդացիների 
դժգոհության քաղաքական պատճառը համարում է նրանց խորհրդարա-
նի վերացումը: Ըստ «Եվրոպա»-ի՝ Իռլանդիան ժամանակին խորհրդարան 
ուներ, որը 46 տարի առաջ՝ վարչապետ Ուիլյամ Փիթ կրտսերի (1759-
1806) օրոք, միացվեց անգլիական խորհրդարանին: Իռլանդացիները չեն 
հաշտվել այդ իրողությանը, դրա դեմ մշտապես ընդդիմանում են և 
ձգտում անգլո-իռլանդական «Ունիայի» ակտը վերացնելու3: Այս ակտը 
անգլիական իշխանությունների պատասխանն էր 1798 թ. իռլանդական 
ապստամբությանը, որը կազմակերպել էր «Միացյալ իռլանդացիների 
ընկերություն» կաթոլիկական կազմակերպության Լեյնստերի    կոմիտեն: 
Կազմակերպությունը, որը 1791 թ. հիմնել էր իռլանդացի քաղաքական 
գործիչ Ուոլֆ Թեոբալդ Թոնը (1763-1798), Ֆրանսիական մեծ հեղափո-
խության գաղափարների ազդեցությամբ նպատակ էր հետապնդում 
ժողովրդավարության սկզբունքների հիման վրա պահպանելու Իռլան-
դիայի քաղաքական ինքնուրույնությունը: 1794 թ. կազմակերպությունը 
գաղտնի հանրապետական և կաթոլիկական ուղղվածություն ձեռք բերեց, 
իսկ 1798 թվականի օգոստոսին Ժան Յումբերի գլխավորությամբ ֆրան-
սիացի հազար զինվորի աջակցությամբ ապստամբություն բարձրացրեց, 
որը չորս ամիս անց ճնշվեց4:  

Իռլանդիայում քաղաքական կայունություն պահպանելու նպատա-
կով Ուիլյամ Փիթ կրտսերի կառավարությունը 1800 թ. անգլո-իռլանդա-
կան «Ունիայի ակտ» ընդունեց, որով բրիտանական և իռլանդական թա-
գավորությունները 1801 թ. հունվարի 1-ից համարվեցին Մեծ Բրիտա-
նիայի և Իռլանդիայի միացյալ թագավորություն: Ունիայով իռլանդական 
խորհրդարանը ցրվեց, բայց իռլանդացիները ստացան անգլիական 
խորհրդարանի համայնքների պալատում 100 պատգամավոր ունենալու 
իրավունք և կաթոլիկների քաղաքական էմանսիպացիայի հնարավորու-
թյուն: Անգլիական եկեղեցիները միավորվեցին մեկ բողոքական եպիսկո-
պոսական եկեղեցում, որը կոչվեց Անգլիայի և Իռլանդիայի Միացյալ 
Եկեղեցի: Ունիան խորացնելու Ու. Փիթի ջանքերը հանդիպեցին Ջորջ III 
(1738/-1814-1824) թագավորի դիմադրությանը, և իռլանդացի կաթոլիկ-
ները միայն 1829 թ. կարողացան իրենց տեղը զբաղեցնել անգլիական 

                                                                 
3 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 29 հունիսի, թիվ 1, էջ 2: 
4 Տե՛ս Андерсон К. М.. Ирландия, год 1798. Встречи с историей: Научно-

популярные очерки. Вып. 2, М., 1988, էջ 32-39: 
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խորհրդարանում5: Չնայած դրան՝ հենց 1829 թ. առաջին անգամ Ունիան 
վերացնելու թույլ և չափավոր պահանջ հնչեց, որի նախաձեռնողը իռլան-
դացի քաղաքական գործիչ Դենիել Օ’Կոննելլն էր (1775-1847): 1823 թ. նա 
հոգևորականության աջակցությամբ կաթոլիկների էմանսիպացիայի 
հասնելու նպատակով «Կաթոլիկական ընկերություն» ստեղծեց: Որպես 
Համայնքների պալատի անդամ՝ Դ. Օ’Կոննելլը նպաստեց խորհրդարա-
նում 1829 թ. մարտի 24-ին «Կաթոլիկների էմանսիպացիայի մասին» 
օրենքի ընդունելուն, որն էականորեն ընդլայնում էր Միացյալ թագավո-
րության կաթոլիկների իրավունքները: Այս հաջողություններից հետո 
Դ. Օ’Կոննելլը 1829-1843 թթ. հանդես եկավ քաղաքական ճկուն գործողու-
թյուններով և անգլիական խորհրդարանական կուսակցությունների 
աջակցությամբ Ունիան վերացնելու օգտին: Առանց բռնության և ոչ 
ժողովրդական պայքարի ճանապարհով Ունիան չեղարկելու կողմնակից 
Դ. Օ’Կոննելլը չէր ողջունում    չարտիստական շարժումը, թեև չարտիստ-
ները 1842 թ.՝ շարժման երկրորդ փուլում, առաջ քաշեցին Ունիան վերաց-
նելու քաղաքական պահանջ6: 1841 թվականին Դ. Օ’Կոննելլը դարձավ 
Դուբլինի առաջին կաթոլիկ լորդ-քաղաքագլուխը: Այդ պաշտոնը և իր 
հեղինակությունը նա օգտագործում էր Իռլանդիայում չարտիզմը չտարա-
ծելու, հանդարտություն և կարգուկանոն պահպանելու նպատակով, որի 
մասին անթաքույց հպարտությամբ դեռևս 1840 թ. հուլիսին հայտարա-
րում էր անգլիական խորհրդարանում: Կաթոլիկների էմանսիպացիայի 
ջերմ ջատագով Դ. Օ’Կոննելլը ձգտում էր ամեն կերպ պահպանելու հան-
րաճանաչությունը և քաղաքական ազդեցությունը իռլանդացիների վրա, 
որի համար ժամանակակիցները նրան «Մեծ աղքատ» հեգնական 
մականուն տվեցին7: 

1840 թվականի ապրիլին Դ. Օ’Կոննելլը հիմնեց «Ռիփիլ ընկերու-
թյունը» («Repeal Association»), որի նպատակը սահմանադրական ճանա-
պարհով Անգլիայի և Իռլանդիայի «Ունիայի ակտը» վերացնելն էր: 
«Ռիփիլ» (անգլերեն՝ repeal՝ չեղարկել, վերացնել) ընկերությունը կոչ էր 
անում վերականգնել անկախ Իռլանդական թագավորությունը, որի 
միապետը, ըստ Դ. Օ’Կոննելլի, պետք է լիներ ապագա Վիկտորյա թա-

                                                                 
5 Տե՛ս Блэк Джереми, История британских островов.... Пер. с англ., СПб, 2008, 

էջ 294-296: 
6 Տե՛ս История Ирландии. Отв. ред. Л. И. Гольман. М., 1980, էջ 195:  А. Мортон, 

История Англии. Пер. с англ., М., 1950, էջ 379: 
7 Տե՛ս Джексон Т. А., Борьба Ирландии за независимость. Пер. с англ., М., 1949, 

էջ 198-200: 
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գուհին (1819/1837-1901): Դրան հասնելու համար Դ. Օ’Կոննելլը մի քանի 
հանրահավաք կազմակերպեց, որոնց մասնակցեցին հարյուր հազարա-
վոր իռլանդացիներ: Դրանից անհանգստացած իշխանությունները 
1844 թ. հունվարին նրան ձերբակալեցին և բանտարկեցին: Լորդերի 
պալատի որոշմամբ՝ երեք ամիս անց նա ազատ արձակվեց8:  

«Եվրոպա»-ն տեղեկացնում է ընթերցողներին, որ անգլո-իռլանդա-
կան «Ունիայի ակտը» վերացնելու նպատակով Դ. Օ’Կոննելլը «Ռիփիլ» 
անունով միություն է ստեղծել9: Թերթը կանգ չի առնում «Ռիփիլ»-ի գոր-
ծունեության վրա, որի ներսում 1842 թ. ձևավորված ձախ խմբավորումը 
համախմբվեց հոկտեմբերին լույս տեսած «Ազգ» թերթի շուրջը: Այս խմբա-
վորումը դարձավ «Երիտասարդ Իռլանդիա» ինքնուրույն կազմակերպու-
թյուն, որի գործունեությունը էական ազդեցություն թողեց իռլանդական 
ազգայնականության զարգացման վրա: «Երիտասարդ Իռլանդիա»-ի լիբե-
րալ խմբավորումը Չարլզ Դաֆֆի (1816-1903) գլխավորությամբ ձգտում էր 
կազմակերպության գործունեությունը իրականացնելու ազգային մշա-
կույթի քարոզչության ուղղությամբ: Արմատական խմբավորման աչքի 
ընկնող գործիչները՝ Թոմաս Դևիսը (1814-1845), Ջեյմս Լալորը (1809-
1849), Ջոն Միտչելը (1815-1875) և ուրիշներ, ցանկանում էին Իռլանդիայի 
անկախությանը հասնել հեղափոխական պայքարի ճանապարհով: «Երի-
տասարդ Իռլանդիա»-ի անդամները թեև բարյացակամ վերաբերմունք 
ունեին իռլանդացիների շրջանում «ազատարարի» համբավ ունեցող 
Դ. Օ’Կոննելլի նկատմամբ, սակայն չէին կիսում նրա քաղաքական 
գաղափարները, ով դեմ էր զինված պայքարի մեթոդներին: Դրանից ելնե-
լով՝ Ջոն Միտչելը հայտարարում էր, որ «Անգլիայից հետո Իռլանդիայի 
չարագույն թշնամին Դ. Օ’Կոննելլն է»10: 

Ռիփիլականներից առանձնացած «երիտասարդ իռլանդացիները» 
1847 թ. մայիսի 13-ին ստեղծեցին «Իռլանդական համադաշնություն» 
ինքնուրույն քաղաքական կազմակերպություն: Համադաշնության չափա-
վոր թեմը Ուիլյամ Օ’Բրայենի (1803-1864), Չարլզ Դաֆֆի (1816-1903), 
Մայքլ Դոհենի (1805-1863) գլխավորությամբ գտնում էր, որ Իռլանդիայի 
օրենսդրական անկախությանը պետք է հասնել համոզմունքի ուժով: 
Չափավորները նպատակ էին հետապնդում պաշտպանելու իռլանդացի-
ների ազգային շահերը, հասնելու նրանց քաղաքական անկախությանը, 
համախմբելու բոլոր իռլանդացիներին, օգտագործելու նրանց քաղաքա-

                                                                 
8 Տե՛ս История Ирландии, էջ 194-196:  Джексон Т. А., Указ. соч., էջ 207-208: 
9 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 29 հունիսի, թիվ 1, էջ 2: 
10 Տե՛ս Мортон А., Указ. соч., էջ 379: 
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կան, սոցիալական և բարոյական ազդեցությունը: Համադաշնության 
արմատական թևը գլխավորող Ջոն Միտչելը, Թոմաս Ռեյլին (1823-1854), 
Ջեյմս Լալորը առաջ էին քաշում «Իռլանդիան՝ իռլանդացիների համար» 
կարգախոսը: Նրանց գլխավոր նպատակը զինված պայքարի ճանա-
պարհով Իռլանդիան հանրապետություն հռչակելն էր: 1847 թ. վերջին 
Համադաշնության 17 ակումբներն իրենց շարքերում ունեին 11 հազար 
անդամ11:  

Իռլանդիայի քաղաքական կյանքում այս իրադարձությունները տեղի 
ունեցան նախքան «Եվրոպա»-ի լույս տեսնելը, ուստի թերթը դրանք չի 
լուսաբանում: Մխիթարյան միաբանության անդամները գործում էին 
Ավստրիական կայսրությունում, որը մետտեռնիխյան ոստիկանական 
բռնությունների տարիներին ճնշում էր ազգային յուրաքանչյուր ելույթ ու 
շարժում: Այս իմաստով Մխիթարյանների գրիչը թեպետ կաշկանդված 
էր, բայց նրա առանձին անդամները ժամանակ առ ժամանակ, երբեմն 
քողարկված և զուսպ ոճով, մեծ մասամբ պարզորոշ, արձագանքում էին 
ճնշվող ժողովուրդների ազգային պայքարին ու նրանց առաջնորդների 
գործունեությանը: «Եվրոպա»-ի խմբագիրների ուշադրությունից չի 
վրիպել իռլանդական շարժման ղեկավար Դ. Օ’Կոննելլը: Թերթը հանգա-
մանորեն պատմում է Դ. Օ’Կոննելլ «երևելի ու հռչակավոր պատգամա-
վորի» մահվան մասին: «Եվրոպա»-ի հավաստի տվյալներով՝ 
Դ. Օ’Կոննելլը ծանր հիվանդությունից բուժվելու նպատակով ճանապար-
հորդում էր Իտալիայում, 1847 թ. մայիսի 15-ին մահացել է Ջենովայում: 
Ճիշտ ներկայացնելով Դ. Օ’Կոննելլի մահվան վայրն ու պատճառը՝ 
«Եվրոպա»-ն դրան անդրադառնում է անգլիական «Թայմս» թերթի՝ 
մայիսի 25-ին Դուբլինից ստացած լուրերով: Կարևորելով Դ. Օ’Կոննելլի 
դերն իռլանդական ազգային շարժման կազմակերպման և համախմբման 
գործում՝ «Եվրոպա»-ն ամբողջությամբ վերաշարադրում է անգլիական 
թերթի նյութը: Ըստ Դուբլինի լուրերի՝ մայիսի 25-ի առավոտյան 
Դ. Օ’Կոննելի «մահուան գոյժը ստանալով»՝ «Հաշտության գավիթ» կոչվող 
սրահում և այլ վայրերում ծանոթագրեր փակցվեցին՝ մարդկանց տեղե-
կացնելու համար: Քաղաքի բնակիչները մտածում էին, որ «իրենց 
Ազատչին» ճամփորդության վերջն այդպես պիտի ավարտվեր, որովհետև 
ութ օրից ավել սպասում էին նրա մահվան լուրին: Այդ պատճառով 
Դ. Օ’Կոննելլի մահը «սաստիկ տպաւորութիւն չըրաւ որ ուրիշ 

                                                                 
11 Տե՛ս Джексон Т. А., Указ. соч., էջ 215: История Ирландии, էջ 198-199: 

Революции 1848-1849. Под ред. Потемкина Ф. А. и Молока А. А., т. II, М., 1952, 
էջ 301-302: 
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պարագաներու մէջ բոլոր ժողովրդեան կընէր»: Մարդիկ խմբերով 
հավաքվում էին ծանոթագրերի մոտ, լուռ կարդում ու հեռանում: 
Առավոտյան Դուբլինի և արվարձանների եկեղեցիների զանգերը հնչեցին, 
ապա պատարագ մատուցվեց: Ենթադրվում է, որ Դ. Օ’Կոննելլի մարմինը 
կհուղարկավորվի Սուրբ Անդրեի ժողովրդապետական եկեղեցում, քանի 
որ 45 տարի շարունակ նա «նոյն ժողովրդապետութեան կը վերաբերէր»: 
Թերթն այնուհետև գրում է, որ «Ռիփիլ» ընկերությունը որոշել է մայիսի 
26-ին ընկերության ժողով հրավիրել նրա մահվան կապակցությամբ: 
Ընկերությունը ցանկանում է իռլանդացիներին ցավակցական թուղթ հղել 
և ծանուցել, որ այսուհետև առաջնորդվելու է իր հիմնադրի գրած 
կանոններով և նույն ոգով պիտի առաջ շարժվի: «Եվրոպա»-ի պատմելով՝ 
մայիսի 26-ին կայացած ժողովը բազմամարդ էր, ամբողջ սրահը պատած 
էր սև վարագույրներով, ինչպես նաև այն աթոռը, որին Դ. Օ’Կոննելլը 
սովորաբար նստում էր: Ժողովում նախագահող խորհրդական Լավլին 
«խռոված ու դողդոջուն ձայնով, որ ներքին տխրութիւնը կը ցուցաներ», 
Դ. Օ’Կոննելլի հիշատակին նվիրված խոսք ասաց: Նա նշեց, որ այսօր 
խոսելու օր չէ, այլ «ներքին ու խորունկ սգո օր», որի կապակցությամբ 
ցանկանում է համառոտ կիսվել իր խորհրդածություններով: Լավլիի 
բնութագրմամբ՝ «մեր անգին ու սիրելի» Դ. Օ’Կոննելլն այն «առաքինի ու 
երևելի մարդն է, որուն նման ոչ Իրլանտա, և ոչ ուրիշ երկիր երբեք կրցաւ 
ունենալ ան մարդը՝ որուն պէս չէ եղած մէկը, որ իր հայրենացը, խղճի 
մտաց ազատութեան ու մարդկային ազգային աղէկութեանը այնպէս 
օգտակար եղած ըլլայ»12: 

Լավլիի կարծիքով՝ Դ. Օ’Կոննելլն իրենից հետո «շքեղ ու գեղեցիկ մի 
օրինակ թողեց», որ մենք՝ իբրև ժողովուրդ, որին ինքը շատ էր սիրում, 
կարողանանք նրա հիշատակը պահել՝ հետևելով նրա սկզբունքներին, 
որով «փառաւոր հաղթութիւններ ստացավ»: Համազգային սուգը պետք է 
ամբողջ աշխարհին ցույց տա, թե ինչպիսի մեծ կորուստ ենք մենք ունեցել. 
այսպես եզրափակեց իր խոսքը Լավլին: Նրանից հետո ելույթ ունեցած 
Օ’Հեն ժողովրդին հորդորեց «ամենևին խաղաղութեան, կարգաւորութեան 
ու հանդարտութեան դէմ բան չընեն»՝ լավ իմանալով, որ Դ. Օ’Կոննելլն իր 
հայրենակիցներին մշտապես հորդորում էր զգուշությամբ գործել: 
Այնուհետև ընթերցվեց ժողովրդին ուղղված ցավակցական խոսքը, որտեղ 
ասվում էր. «Հայրենակիցք, ալ չկայ Օ’Գոնել: Իրլանտայի կենդանութիւն 
տուօղ շունչն ու հոգին գնաց, ազգին լույսը մարեց: Լացէք, ողբացէք, սուգ 
արեք, Իրլանտացիք, վասնզի լեցուն է սրտներուդ բաժակը, ու ձեր վշտաց 

                                                                 
12 «Եվրոպա», 1847, 29 հունիսի, թիվ 1, էջ 3: 
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ընդարձակութեան չափ չկայ: Ձեր սրտին բարկութիւնն ու պարծանքը 
գետինը ընկաւ, Երինայ մեծապայծառ փառքը աներևույթ եղաւ, մեկնեցաւ 
գնաց մեր երկրին Ազատիչը…»13: 

«Եվրոպա»-ն այնուհետև հայտնում է, որ Դ. Օ’Կոննելլի աճյունը 
օգոստոսի 2-ին դրոշները խոնարհած շոգենավը հասցրեց Քինգսթաունի 
նավահանգիստը: Ծովափին մեծ բազմություն էր հավաքվել, այդ թվում՝ 
վեց ուղղափառ քահանաներ, որոնք ընդունեցին նրա աճյունը: Վեց 
ձիերով լծված կառքը նրա աճյունը տարավ Դուբլինի ճանապարհին 
գտնվող Մալբուրգի եկեղեցին14: Օգոստոսի 5-ին Դուբլին քաղաքի 
Գլեսնիվինի եկեղեցու գավթում մեծ հանդիսությամբ Դ. Օ’Կոննելլի 
մարմինը թաղվեց: Իռլանդիայում երբևէ հանգուցյալի հետևից այդքան 
մարդկային բազմություն չէր գնացել: Մոտ 50 հազար մարդ քայլում էր 
թաղման թափորում, իսկ 100 հազարից ավելի մարդիկ տանիքների 
վրայից ու լուսամուտներից հետևում էին հուղարկավորությանը: 
Դ. Օ’Կոննելլին հրաժեշտ տվողների թվում էին ոչ միայն նրա հազարա-
վոր համախոհները, այլև հակառակորդներից շատերը, ովքեր եկել էին՝ 
իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու: Ժամը 12-ին նրա աճյունը 
եկեղեցուց դուրս բերեցին և սկսեցին քաղաքի փողոցներում պտտել: 
Թափորի առջևից իրենց դրոշներով քայլում էին արհեստավորները, 
նրանց հետևից գնում էր ծաղիկներով զարդարված հաղթության այն 
կառքը, որով ժամանակին՝ բանտից ազատվելուց հետո, Դ. Օ’Կոննելլը 
փառավորությամբ տուն էր գնում: Կառքի հետևից տանում էին ոսկով և 
թավիշով զարդարված դագաղը: Թափորի առաջին շարքում քայլում էին 
նրա հարազատները, այնուհետև՝ Դուբլինի քաղաքապետը, արքեպիսկո-
պոսները, եպիսկոպոսները և այլ եկեղեցականներ, ազնվականներ, 
ասպետներ ու փաստաբաններ, ինչպես նաև Իռլանդիայի գրեթե բոլոր 
քաղաքների խորհրդականներն ու պաշտոնյաները: Այսպիսի մեծ փառա-
վորությամբ Դ. Օ’Կոննելլի աճյունը քաղաքում պտտելուց հետո վերա-
դարձան եկեղեցու գավիթը, որտեղ, սովորական արարողություն կատա-
րելով, մարմինը գերեզման իջեցրին, որի ժամանակ հազարավոր մարդիկ 
լաց էին լինում15: Օգոստոսի 7-ին Դուբլինի քաղաքապետի նախագահու-
թյամբ ժողով տեղի ունեցավ, որտեղ քննարկվեց Դ. Օ’Կոննելլի հիշա-
տակը հավերժացնելու հարցը: Որոշվեց հանգանակություն անցկացնելու 
համար մի ընկերություն ստեղծել, որին անդամագրվողները կարող են 

                                                                 
13 «Եվրոպա», 1847, 29 հունիսի, թիվ 1, էջ 3: 
14 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 17 օգոստոսի, թիվ 8, էջ 1: 
15 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 24 օգոստոսի, թիվ 9, էջ 34: 
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վճարել ֆունտ ստեռլինգ: Հույս կա, գրում է «Եվրոպա»-ն, կհավաքվի 40-
50 հազար գումար16:  

«Եվրոպա»-ն, Դ. Օ’Կոննելլի թաղումը հանգամանորեն ներկայացնե-
լուց բացի, հետագա հրապարակումներում կարևորում է Իռլանդիայի 
սոցիալական ծանր կացության և երկրում տիրող սովի մասին տեղեկու-
թյուններ տալը: Թերթի լրագրողները հասկանում են, որ 1847 թ. Իռլան-
դիայի անհանգիստ վիճակի հիմնական պատճառը սովն է: «Եվրոպա»-ի 
պատմելով՝ շոտլանդական Գլազգոյի բնակչությունը դժգոհում է, որ մեծ 
բազմությամբ իռլանդացի գաղթականներ հավաքվում են քաղաքի հրա-
պարակներում և ողորմություն խնդրում՝ սովից չմահանալու համար: 
Նրանք մեծ մասամբ գիշերում են գետնի վրա, առանց ծածկույթի, և գրեթե 
բոլորը հիվանդ են: Մարդիկ չգիտեն, թե «աս ողորմելիներուն» հետ 
ինչպես վարվեն, քանզի նրանցից վարակվելու վտանգ են զգում: Նրանց 
մի տեղում հավաքելը դժվար գործ է, որովհետև թե՛ իռլանդացիները և թե՛ 
տեղի աղքատները շատ են17: Իռլանդիայից ստացված լուրերը «միշտ 
տըրտմական են»: Տարբեր կոմսություններում ազնվականությունը, ելնե-
լով իր դեմ ժողովրդի բարկությունից և հասկանալով իրեն սպառնացող 
վտանգը, մտածում է վտարանդվել Անգլիա կամ որևէ այլ երկիր: Սրանով 
Իռլանդիայի թշվառությունը պետք է որ ավելանա, որովհետև այդ 
ազնվականները մինչ այդ իրենց գումարը գործածում էին Անգլիայում, և 
եղած դրամը շրջանառության մեջ էր: Նրանց հեռանալով՝ փողը նույնպես 
Իռլանդիայից դուրս կգա, և «խեղճ ժողովուրդը անօթի պիտի մնայ»18: 
Թերթն իրավացի է՝ 1845-1847 թթ. կարտոֆիլի հիվանդության, անբեր-
րիության, տիֆի և խոլերայի պատճառով Իռլանդիայից արտագաղթ 
սկսվեց հիմնականում դեպի Ամերիկա և Շոտլանդիա: Երկրի բնակչու-
թյունը 2 միլիոնով կրճատվեց, 800 հազարից մոտ մեկ միլիոն մարդ մա-
հացավ սովից: Արտագաղթի հետևանքով, 1851 թ. տվյալներով, Գլազգոյի 
բնակչության 23.3 տոկոսը կազմում էին իռլանդացիները19: 1845-1848 
թվականներին իռլանդական քաղաքական իրադարձությունների հիմ-
քում ընկած էր մեծ աղետը, որն անգլիացիներն անվանում են «իռլանդա-
կան սովահարություն», իսկ իռլանդացիները՝ «մեծ սով»: Վերը նշված 
պատճառները բնութագրական էին եվրոպական շատ պետությունների 

                                                                 
16 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 31 օգոստոսի, թիվ 10, էջ 38: 
17 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 20 հուլիսի, թիվ 4, էջ 14: 
18 «Եվրոպա», 1847, 14 դեկտեմբերի, թիվ 25, էջ 98: 
19 Տե՛ս Блэк Дж., Указ. соч., էջ 349: История Великобритании. Под. ред. Кеннета 

О. Моргана. Пер. с англ. М., 2008, էջ 470:  
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համար, բայց սովն ընդգրկեց գերազանցապես Իռլանդիան՝ դառնալով 
Եվրոպայում «առավել վատթար աղետների նախակարապետը»20:  

«Եվրոպա»-ն տեղեկացնում է, որ կառավարությունն իռլանդացիների 
աղքատությունն ու թշվառությունը վերացնելու ուղղությամբ քայլեր է 
ձեռնարկում: Հուլիսի 9-ին անգլիական խորհրդարանում ֆինանսների 
նախարարի խնդրանքով 300 հազար ֆունտ ստեռլինգ է հատկացվել 
Իռլանդիայի կարիքների համար: Հուլիսի 23-ին խորհրդարանում 
Վիկտորյա թագուհին, անդրադառնալով Իռլանդիայում տիրող վիճակին, 
հավանություն է տվել պատգամավորների «առատաձեռն շնորհքներին» և 
օրենք ընդունել տվել իռլանդացիներին ֆինանսապես աջակցելու մասին, 
որն ինքը «հոժարութեամբ հաստատել է»21: 

Վիեննայի Մխիթարյանները միապետական կարգերի կողմնակից-
ներ էին և կարևորում էին եվրոպական միապետերի դերն իրենց հպա-
տակների կյանքի ու բարեկեցության ապահովման ուղղությամբ: Առաջ-
նորդվելով այս մտայնությամբ՝ նրանք հետագա հրապարակումներում 
քանիցս անդրադառնում են իռլանդացիների թշվառության հաղթահար-
ման ուղղությամբ Անգլիայի թագուհու, կառավարության և խորհրդա-
րանի ձեռնարկած քայլերին: Իրականում անգլիական իշխանություններն 
առանձնապես շատ ջանքեր չէին թափում իռլանդացիների աղետալի 
վիճակը փրկելու համար: Խորհրդարանի հատկացրած գումարն այնքան 
քիչ էր, որ բավարար չէր խնդիրը լուծելու համար: Իշխանությունները, 
ականջալուր լինելով Էդվարդ Ուեյկֆիլդի (1796-1862) առաջարկությանը, 
ստեղծված վիճակից դուրս գալու լավագույն միջոցը տեսնում էին իռլան-
դացիների արտագաղթի մեջ: Բարեգործական որոշ ընկերություններ 
նավերին վճարում էին, որ իռլանդացիներին առանց գումարի տեղա-
փոխեն Ամերիկա22:  

«Եվրոպա»-ի դիտարկմամբ՝ Իռլանդիայի գործերը զբաղեցնում են 
բոլորի ուշադրությունը: Թե՛ երկրի տերերի և թե՛ աղքատների շրջանում 
«անհանգստութիւն մը կ’երեւանայ՝ որ ապագային համար աղէկ նշան 
չէ»23: Վիճակը հաղթահարելու քայլերից մեկը «Եվրոպա»-ն համարում է 
Դ. Օ’Կոննելլի մահից հետո նրա գործը շարունակող և «Ռիփիլ»-ի ղեկա-

                                                                 
20  Дэвис Норман. Иснория Европы. Пер. с англ., М., 2007, с. 567.  
21 «Եվրոպա», 1847, 27 հուլիսի, թիվ 5, էջ 19,  17 օգոստոսի, թիվ 8, էջ 1: 
22 Տե՛ս Джексон Т. А., Указ. соч., էջ 213: Тревельян Дж., История Англии. Пер. с 

англ., Смоленск, 2005, էջ 572-573: Блауг М., Уэйкфлид Эдуард Гиббон, 100 великих 
экономистов до Кейнса. СПб, 2002, էջ 310-312: 

23 «Եվրոպա», 1847, 28 սեպտեմբերի, թիվ 14, էջ 54: 
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վարությունը ստանձնած ավագ որդու՝ Ջոն Օ’Կոննելլի (1810-1858) և 
ընկերության անդամների նախաձեռնությունը: Նրանք, հանրաքվեներ 
անցկացնելուց բացի, ժողով հրավիրեցին և որոշեցին մի շրջաբերական 
ուղարկել խորհրդարանի իռլանդացի անդամներին:    Նրանց առաջարկվել 
է նոյեմբերի սկզբին հավաքվել Դուբլինում՝ որոշելու, թե այս ձմռանը 
ինչպես կարելի է օգնել իռլանդացիներին, որովհետև նորից սով է 
սպասվում24: Անգլիական մամուլի հրապարակումներին իրազեկ 
«Եվրոպա»-ն պատմում էր, որ հոկտեմբերին Գորքում, Միթթլդտոնում 
հարյուրավոր աշխատավորներ իշխանություններից աջակցություն են 
խնդրել, Ռիլլորքլիզում պարենով լեցուն պահեստ են կողոպտել, շատերը 
դադարել են հողատերերին հարկ վճարել: Հոկտեմբերի 9-ին Իռլանդա-
կան խորհուրդը Ռոտոնդոյում առաջարկել է օգնություն կազմակերպել 
աշխատանքը կորցրած բանվորների համար՝ առանց սպասելու անգլիա-
կան խորհրդարանի աջակցությանը: Խորհուրդն իր պարտքը համարել է 
չկատարած, եթե նոր սովի սպառնացող վտանգի մասին իշխանություն-
ները չտեղեկանան: Այդ նպատակով որոշվել է խորհրդարանի իռլան-
դացի անդամներին հրավիրել Դուբլին, որպեսզի նրանք որևէ լուծում 
գտնեն25: «Եվրոպա»-ի պատմելով՝ նոյեմբերի 16-ին Դուբլինում իռլան-
դացի պատգամավորների հրավիրած ժողովը երկրի ներկայիս կացու-
թյան մասին 36 կետից բաղկացած որոշում ընդունեց: Ըստ թերթի՝ դրանք 
հիմնականում վերաբերում են երկու հարցի. առաջին՝ Իռլանդիայի 
թշվառ վիճակը ներկայացնել խորհրդարանին, որպեսզի որևէ ելք գտնվի, 
երկրորդ՝ աղքատների համար օրենք ընդունել, որը հնարավորություն 
կտա գանձարանից նրանց դրամական օգնություն ցույց տալու, որպեսզի 
ժողովուրդն աշխատանք ու հաց ունենա, «Իրլանտա՝ Անգլիայի հետ նոյն 
իրաւունքներն ունենայ»26: 

«Եվրոպա»-ն իռլանդական իրադարձությունները ներկայացնում է 
բացառապես անկողմնակալ դիրքերից՝ վերաշարադրելով անգլիական 
լրագրերի հրապարակումները, որոնք միասնական կարծիք չունեին 
իռլանդացիների թշվառ վիճակի մասին: Այսպես, «Եվրոպա»-ի պատ-
մելով՝ «Թայմզ» թերթի գնահատականներով՝ Անգլիայում մարդիկ ոչ 
միայն անձնապես են աղքատ, այլև երկրում «ազգային աղքատություն» է 
տիրում: Սովի և չքավորության վնասները ծանր են, հացի պակասու-

                                                                 
24 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 28 սեպտեմբերի, թիվ 14, էջ 54, 5 հոկտեմբերի, թիվ 15, 

էջ 1: 
25 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 26 հոկեմբերի, թիվ 18, էջ 71: 
26 «Եվրոպա», 1847, 7 դեկտեմբերի, թիվ 24, էջ 94: 
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թյունից բացի՝ երկրի համար մեծագույն հոգս է միլիոնավոր իռլանդացի-
ների ամիսներով կերակրելը՝ դրա համար ծախսելով 10 միլիոն 
ստեռլինգ: Թերթի պատկերավոր համեմատությամբ՝ Անգլիան նման է մի 
մարդու, որը տանը, աղքատության մեջ նստած, իր աղքատ ազգական-
ներին է կերակրում և ավելի աղքատանում: Սա նշանակում է վերջին 
կտոր հացը մուրացկաններին տալ: Այս կարծիքին համամիտ չէ 
«Մորնինգ քրոնիքոլ» թերթը, ըստ որի՝ Անգլիայի «աղքատութինը իրական 
չէ, այլ բռնի կամ կամաւոր է»27: 

Աղքատությունն ու սովը Անգլիայում, իսկապես, մեծ չափերի էին 
հասել: 1845 թ. թեև երկրում բավարար քանակությամբ միս, կաթնամթերք 
և հացահատիկ կար, բայց այդ մթերքները իռլանդացիներին հասանելի 
չէին: Գյուղացիները դրանք գնելու միջոցներ չունեին. նրանց հիմնական 
սննդամթերքը մնում էր կարտոֆիլը: 1845 թ. անգլիական իշխանություն-
ներն Իռլանդիա ներկրեցին 3,2 միլիոն կվարտեր հացահատիկ, անբերրի 
1846 թ.՝ 1,8 միլիոն՝ չհաշված այլ սննդամթերքը, 1848 թ.՝ նույնքան հացա-
հատիկ և գարի: Հացահատիկի ներկրումն Իռլանդիայից շարունակվեց 
սովի երեք տարիներին: 1845-1848 թթ. Իռլանդիայում սովից մահացավ 
800 հազար մարդ: Միայն 1847թ. տիֆի տենդից մահացավ 250 հազար 
մարդ28: 

«Եվրոպա»-ի լրագրողների համոզմամբ՝ անգլիական կառավարու-
թյունը լուրջ դժվարություններ է կրում Իռլանդիայի վիճակի և դրամի 
սղության պատճառով, մանավանդ որ առևտուրը պակասել է, գործա-
րաններ են փակվում, շատ երկաթուղիներ չեն աշխատում, անթիվ գոր-
ծազուրկներ հացի կարոտ են: Եթե այս մարդիկ օգնություն չստանան, 
ապա «մեծ շփոթութիւններու պատճառ կրնան ըլլալ»29: Խորհրդարանում 
Անգլիայի թագուհին ցավով հայտնել է, որ «Իռլանտայի սովը նորէն նոյն 
երկրին թշուառութիւնը աւելացնելու պիտի’որ սկսի»: Մեծափառ թագու-
հին դժգոհել է իռլանդական կոմսություններում ծանր հանցագործու-
թյունների ավելանալու կապակցությամբ: Նա խորհրդարանին հորդորել 
է Իռլանդիայում տեղի ունեցող օրինազանցությունների դեմ «աւելի ևս 
խափանարար կարգադրութիւններ դնէ…, այնպիսի հնարքներ ու կանոն-
ներ գտնէ, որ տևական և հաստատուն աղէկութիւններ տան»30: Վիկտորյա 

                                                                 
27 «Եվրոպա», 1847, 16 նոյեմբերի, թիվ 21, էջ 82: 
28 Տե՛ս  Кунина В., Революционное движение в Ирландии в 1848 году. «Вопросы 

истории», М., 1949, N10, с. 96, История Ирландии, с. 198. 
29 «Եվրոպա», 1847, 23 նոյեմբերի, թիվ 22, էջ 86: 
30 «Եվրոպա», 1847, 7 դեկտեմբերի, թիվ 24, էջ 94: 
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թագուհու անհանգստությունն արդարացի էր. հանցագործությունների 
քանակի ավելացումը վկայում էր գոյատևման պայմանների դեմ գյու-
ղացիության տարերային բողոքի մասին: Պաշտոնական տվյալներով՝ 
1844 թ. Իռլանդիայում դատապարտվել էր 19 հազար, 1847 թ.՝ 31 հազար, 
իսկ 1848 թ.՝ 38 հազար մարդ31:  

Հանցագործության դեմ պայքարի գործուն միջոցներից մեկը բրիտա-
նական իշխանությունները համարում էին Իռլանդիայում զորքի քանակի 
ավելացումը, ինչը չի վրիպում «Եվրոպա»-ի լրագրողների ուշադրությու-
նից: Թերթի տվյալներով՝ Իռլանդիայում կանոնավոր զորքի թիվը 28 
հազար է, ևս 21 հազար զորացրված զինվորականներ ցանկացած պահի 
կարող են զորակոչվել: Բայց այսքան զինվորների քանակը, թերթի կար-
ծիքով, «բաւական չէ եղած չարիքներուն ու սպանութիւններուն առջևը 
առնելու որ օրէ օր կը շատանան»32: «Եվրոպա»-ն այնուհետև գրում է, որ 
Իռլանդիայում հանցագործությունների թվի աճը մտահոգում էր անգլիա-
կան խորհրդարանին և կառավարությանը: 1847 թ. նոյեմբերի 9-ին ներքին 
գործերի նախարար Ջորջ Գրեյը (1799-1882) խորհրդարանին առաջարկեց 
Իռլանդիայում կատարվող չարագործությունների և սպանությունների 
դեմ գործնական քայլեր ձեռնարկել: Շատերն այս առաջարկության դեմ 
դուրս եկան, բայց ի վերջո խորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ 
որոշեց այդ մասին մտածել33: Մինչ անգլիական խորհրդարանում 
մտածում էին, թե ինչպես կանխեն ահագնացող հանցագործությունները, 
«Եվրոպա»-ի պատմելով՝ Իռլանդիայի Տիպպիրերի, Լիմրիք, Գլեր և 
Ռասգամմոն կոմսություններում բռնությունները շարունակվում էին: 
Տեղի ունեցած սպանությունների հետևանքով այստեղ այնպիսի «վախ ու 
սոսկում է տիրում», գրում է թերթը, որ պաշտոնյաները չեն մտածում ան-
գամ աղքատների տուրքը հավաքելու մասին: Հարկահավաքները միայն 
ցերեկով են շրջում և զինվորների ուղեկցությամբ: Գիշերները տների 
պահպանությունն իրականացնում են զինվորները: Մարդիկ այնքան 
ահաբեկված են, որ շատ ընտանիքներ փախան Դուբլին՝ ավելի ապահով 
լինելու համար34: Այս ամենը հանգեցրեց նրան, գրում է թերթը, որ դեկ-
տեմբերի 21-ին Լորդերի պալատը Իռլանդիայում տեղի ունեցած «ոճիր-
ները բռնութեամբ նուաճելու առաջարկութիւնը՝ թագաւորական հաստա-
տութիւնն ընդունեցաւ»: Դրա վկայություններից մեկը «Եվրոպա»-ն 
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համարում է Դուբլինից եկած լուրերը, որոնք ծանուցում են այնտեղ 
գտնվող զորքի թիվը 12 հազարով ավելացնելու մասին35: 

Իռլանդական ազգային շարժումը, քաղաքական ինքնավարության 
նպատակ հետապնդելուց զատ, կաթոլիկ իռլանդացիների էմանսիպա-
ցիայի խնդիր էր դնում, որի նախաձեռնողը կաթոլիկ Դ. Օ’Կոննելլն էր: 
Իռլանդական շարժման մասնակիցները մեծ մասամբ ավելի շատ կաթո-
լիկ էին, քան ազգային գաղափարի մարտիկներ: Նրանք Դ. Օ’Կոննելլին 
անվանում էին «Էմանսիպատոր», ընդունում որպես համայն Իռլանդիայի 
«աշխարհիկ պապ» և ենթարկվում նրա կամքին: Նրա շնորհիվ 1829 թ. 
ընդունված «Կաթոլիկների էմանսիպացիայի մասին» ակտը միայն 
իռլանդացի կաթոլիկների քաղաքական իրավունքները չէր ընդլայնում: 
Օրենքը միաժամանակ կաթոլիկ քահանաներին արգելում էր իրենց 
հանդերձանքը կրել եկեղեցուց դուրս և մասնավոր տներում: Ճիզվիտներն 
ու կաթոլիկական մյուս օրդենների ներկայացուցիչները պետք է 6 ամսվա 
ընթացքում լքեին թագավորության տարածքը: Կաթոլիկներն առաջվա 
պես Իռլանդական եկեղեցուն մնում էին հարկատու, իսկ «Բարձր» և 
«Ստորին եկեղեցու հոգևորականները բավարարված չէին, երբ դատա-
րանները հաստատում էին Լայն եկեղեցու մշուշապատ և ընդհանուր 
ձևակերպումների արդարացիությունը»36:  

Վիեննայի կաթոլիկ Մխիթարյանների համար Իռլանդիայում կաթո-
լիկների էմանսիպացիան, անշուշտ, երկրորդական հարց չէր, ուստի 
իրենց հրապարակումներում նրանք անդրադառնում են նաև իռլանդա-
կան ազգային շարժման ընթացքում ծագած կրոնական խնդիրներին: 
«Եվրոպա»-ն ներկայացնում է 1847 թ. դեկտեմբերի 8-ին Համայնքների 
պալատում երիտասարդ պատգամավոր Թոմաս Օսդեյի ելույթի համա-
ռոտ բովանդակությունը: Ըստ թերթի՝ նա Լեթ քաղաքի Սուրբ Պողոսի և 
Պետրոսի քոլեջի իրավունքի ուսուցիչ է և հայտնի է ուղղափառների իրա-
վունքների մասին իր ստեղծագործություններով ու ազատության կողմ-
նակից է: Իր ելույթում նա առաջարկեց փոփոխություն մտցնել այն օրենք-
ներում, որոնք ուղղափառների կրոնական ազատության և իրավունքների 
դեմ են: Դրանցից մեկը Անգլիայում չի ընդունում ուղղափառ եկեղեցա-
կան իշխանություն ունեցողի իշխանությունը կամ իրավունքը, որին դեմ 
ելնողները պատժվում են տուգանքով կամ բանտարկությամբ: Երկրորդ 
օրենքն ընդունվել է Էլիզաբեթ I թագուհու օրոք, որն արգելում է Հռոմի 
պապերի կոնդակները և հրամանագրերը տարածել կամ տպագրել: Դա 

                                                                 
35 Տե՛ս «Եվրոպա», 1848, 4 հունվարի, թիվ 1, էջ 2: 
36 История Великобритании, с. 479. 
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համարվում է հանցագործություն և ենթակա է պատժի: Երրորդ օրենքը 
բանտարկություն է սահմանում նրանց նկատմամբ, ովքեր «Հասարակաց 
աղօթից գիրք ըսուած պաշտօնէն դուրս ուրիշ կրոնական պաշտօններու 
ներկա կը գտնուին»: Չորրորդը Ջորջ III թագավորի օրոք ընդունված 
օրենքն է, որով ուղղափառ բոլոր քահանաների ունեցվածքը ենթակա է 
առգրավման, իսկ նրանք՝ բանտարկության, եթե ուղղափառ մատուռների 
կամ եկեղեցիների վրա կան զանգակատուն կամ զանգեր, կամ էլ 
եկեղեցու գավթում հրապարակայնորեն հանգուցյալի համար պատարագ 
են մատուցում: Այս օրենքները չեն գործում 1829 թվականից: Թ. Օսդեյնն 
առաջարկեց ոչ միայն դրանք, այլև կրոնական միաբանությունների դեմ 
օրենքը նույնպես վերացնել, ինչին պատգամավորները հավանություն 
տվեցին37: 

Անգլիական լրագրերը հայտնում են, գրում է «Եվրոպա»-ն, որ ուղղա-
փառ եկեղեցիները Իռլանդիայի գյուղացիներին իրենց երկրի տերերի դեմ 
գրգռում են և ստիպում բռնություններ կիրառել: Հռոմի կարդինալներից 
կրոնական քարոզչության պատասխանատու Ջակոմո Ֆրանսոնին 
1848 թ. հունվարի 3-ին Իռլանդիայի արքեպիսկոպոսներին ու եպիսկո-
պոսներին շրջաբերական է ուղարկել, որտեղ անգլիական մամուլում 
տպագրված լուրերը որակել է որպես սուտ և չափազանցություն: 
Կարդինալ Ֆրանսոնին (1775-1856) հիշեցրել է, որ տարածած այդ լուրերը 
որքան էլ ճշմարիտ լինեն, ինքը չի կարող հավատալ, թե եկեղեցական-
ները կարող են մոռանալ, որ եկեղեցին Աստծո աղոթքի տունն է և չի 
կարող աշխարհիկ կամ քաղաքական ժողովների վայր դառնալ: Սուրբ 
աթոռի անունից նա խնդրել է իռլանդացի հոգևորականներից ճշտել 
տարածված լուրերի իսկությունը, որպեսզի ինքը կարողանա դատողու-
թյուն անել դրանց մասին38: 

1848 թվականի փետրվարյան հեղափոխության հաղթանակը Ֆրան-
սիայում և հանրապետության հռչակումը լայն արձագանք գտան Իռլան-
դիայում: Համադաշնության անդամները հեղափոխությունը ողջունեցին 
և մի պատվիրակություն ուղարկեցին Փարիզ՝ հեղափոխական Ֆրան-
սիայից օգնություն ստանալու ակնկալիքով: Փարիզի ակումբներում 
Ու. Օ’Բրայենին, Թ. Միգերին և Հոլլիվուդին բավական ջերմ ընդունեցին, 
բայց արտգործնախարար Ալֆոնս դը Լամարթինը (1790-1869) օգնության 
ոչ մի խոստում չտվեց: Փետրվարի 12-ին լույս տեսած «Միացյալ իռլան-
դացի» թերթում Ջոն Միթչելը գրում էր, որ Իռլանդիան պետք է անկախու-

                                                                 
37 Տե՛ս «Եվրոպա», 1847, 28 դեկտեմբերի, թիվ 27, էջ 106: 
38 Տե՛ս «Եվրոպա», 1848, 7 մարտի, թիվ 10, էջ 42: 
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թյուն ձեռք բերի ցանկացած ճանապարհով՝ հույսը դնելով միայն սեփա-
կան ուժերի վրա: Իռլանդական համադաշնության ղեկավարներն ազգա-
յին շարժման պատմության մեջ առաջին անգամ անմիջական կապ 
հաստատեցին անգլիական չարտիստների ձախ թևի հետ՝ համատեղ 
պայքար սկսելու նպատակով39: 

«Եվրոպա»-ի պատմելով՝ ռիփիլականները, Ֆրանսիայում հեղափո-
խության հաղթանակը հարմար առիթ դարձնելով, իռլանդացի ժողովրդին 
դիմել են հայտարարությամբ: Նրանք իրենց հայրենակիցներին ծանուցել 
են մարտի 17-ին ժողովներ հրավիրել և պահանջել «Անգլիայի ու Իռլան-
տայի խորհրդանոցին միութիւնը քակելու, , , , ու նորէն Իրլանտայի զատ 
խորհրդանոց ունենալու համար»40: 

1848 թվականի մարտի 15-ին Դուբլինում «Իռլանդական համադաշ-
նություն»-ը մեծ հանրահավաք անցկացրեց, որտեղ Ու. Օ’Բրայենը 
տղամարդկանց կոչ արեց Ազգային գվարդիա մտնել, մոռանալ «Հին» և 
«Երիտասարդ» Իռլանդիան, համախմբվել ու զենքի ուժով պայքար սկսել 
հայրենիքի քաղաքական անկախության համար: Անդրադառնալով դրան՝ 
«Եվրոպա»-ն գրում է, որ մարտին Իռլանդիայում ապստամբություն է 
սկսվել: «Միացյալ իռլանդացի» («United Irishman»)))) թերթի հրատարակիչ 
Ջոն Միթչելը գյուղացիությանը կոչ է անում՝ «ուրիշ դատեն ու բաղձանք-
ները թող տան»: Հիմա զենք չունեցողները վերարկուն վաճառում են, որ 
հրացան գնեն: Դուբլինում զենք արտադրողները չեն հասցնում բավարա-
րել զենք գնողների պահանջը: Ամեն տեղ թռուցիկներ են փակցվում, 
ժողովրդին գրգռում են ֆրանսիացիների օրինակով «այնպիսի տէրու-
թեան դէմ ելլինք, որ ուզելով երկու միլիոն Իրլանտայի սովամահ մեռցուց, 
որպէսզի Իրլանտացւոց անունը Եւրոպացուց, որպէսզի Իրլանտացւոց 
անունը Եւրոպայի մեջէն ջնջէ»41: Անգլիայից ստացած լուրերով 
«Եվրոպա»-ն հայտնում է, որ հիմա բոլորը «ահով դողով» սպասում են 
մարտի 17-ի մեծ հանրահավաքին: Այս ամենի կազմակերպիչները, թերթի 
դիտարկմամբ, «Երիտասարդ Իռլանդիա» կազմակերպության կողմնա-
կիցներն են, որի ղեկավարներից մեկը Ու. Օ’Բրայենն է: Նրանք ցանկա-
նում են «զէնքի զօրութեամբ Անգղիացւոց դէմ ելլեն, ու իրենց առանձին 
խորհրդանոցը հաստատեն»: Սրանից տարբեր է «Ռիփիլի ընկերու-
թյունը», որը «միայն բարոյական զօրութեամբ ու պատճառով բանը յառաջ 

                                                                 
39 Տե՛ս История Ирландии, էջ 201: Джексон Т. А., Указ. соч., էջ 219-220: 

Революции 1848-1849,  т. II, էջ 305: 
40 «Եվրոպա», 1848, 21 մարտի, թիվ 12, էջ 50: 
41 «Եվրոպա», 1848, 28 մարտի, թիվ 13, էջ 56: 



 
– 243 – 

տանիլ կ’ուզէ»: Նրանց գլխավորում էր «հռչակավոր» Դ. Օ’ Կոննելլը, իսկ 
հիմա իր որդիներն են նրան փոխարինում: Ռիփիլականները ժողով 
արեցին, և Ջոն Օ’Կոննելլը՝ որպես նրանց ղեկավար, հորդորեց Անգլիայի 
խորհրդարանից «բաժնելու համար ամէն կերպով ջանան, մեծերը միա-
նան, բայց խաղաղութեամբ ու հանդարտութեամբ, որպէսզի Իռլան-
տացւոց թշնամիներուն պատճառ չտանք»42:  

Հավաստի ներկայացնելով Համադաշնության չափավոր և արմատա-
կան խմբավորումների քաղաքական ծրագիրն Իռլանդիայի՝ անկախու-
թյան հասնելու ճանապարհների մասին՝ «Եվրոպա»-ն    կարևորում    է 
Իռլանդիայից ստացված տեղեկությունները: Թերթի պատմելով՝ Դուբլի-
նից ստացված վերջին լուրերը ծանուցում են, որ այնտեղ սկսված 
«շարժումը երթալով հասարակապետական կերպարանք կը ստանայ: 
Միթչելին և իր ընկերներուն բերնին խօսքը Կեցցէ հասարակապետութիւն 
է»43: Թերթն իրավացի է. ֆրանսիական հեղափոխության հաղթանակից 
ոգևորված Ջոն Միթչելը բացահայտ քարոզչություն սկսեց «դեմոկրատա-
կան լայն հենքի վրա» Իռլանդիան հանրապետություն հռչակելու օգտին: 
Ազգային շարժմանը նոր թափ հաղորդելու նպատակով Ջոն Միթչելը 
համագործակցեց չարտիստների հետ, որոնք սկսեցին ակտիվորեն 
տարածել նրա «Միացյալ իռլանդացի» թերթը: Նրանց մերձեցումը խիստ 
անհանգստացրեց ոչ միայն անգլիական իշխանություններին, այլև կաթո-
լիկ վերնախավին ու «Ռիփիլ ընկերության» վերջին մոհիկաններին:    Անգ-
լիական խորհրդարանը հրատապ ընդունեց «բացառիկ օրենք», որը շատ 
կոմսություններում պաշարողական    վիճակ էր մտցնում և քաղաքական 
հայացքների համար քրեական պատասխանատվություն սահմանում44: 

Իշխանությունների բռնություններին անգլիական մամուլից իրազեկ 
«Եվրոպա»-ն գրում է, որ Իռլանդիայում ստեղծված վիճակից ան-
հանգստացած կառավարությունը Դուբլինում զորքի թիվն ավելացրեց: 
Զինվորները քաղաք մտան, ժողովուրդը նրանց սուլոցներով և աղաղակ-
ներով ընդունեց: Սրանից թերթը եզրակացնում է, որ «Անգղիայի ապագա 
վիճակին վրայ տխրական երևույթներ կ’երևան»: Լոնդոնի թերթերը գրում 
են անգլիական կառավարությունում տիրող «մեծ վտանգի ու երկյուղի» 
մասին, որը պայմանավորված է 1848 թ. ապրիլի 10-ին նախատեսվող 500 
հազար մարդկանց մասնակցությամբ մեծ հանրահավաքով: Անգլիայում 
«հասարակապետություն» հաստատել ցանկացող չարտիստների հանրա-

                                                                 
42 Նույն տեղում: 
43 «Եվրոպա», 1848, 18 ապրիլի, թիվ 16, էջ 67: 
44  Տե՛ս Джексон Т. А., Указ. соч., էջ 219-220:  История Ирландии, էջ 202: 
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հավաքը, թերթի դիտարկմամբ, ծանր հետևանքներ չունեցավ: Լոնդոնում 
հավաքված 10-12 հազար ցուցարարներին, որոնցից շատերն իռլանդացի 
էին, Ֆ. Օ’Կոննորը համոզեց ցրվել և 5 միլիոն անգլիացիների ստորագրու-
թյամբ խարտիան հանձնեց խորհրդարանին45: «Եվրոպա»-ն իրավացի է՝ 
չարտիստների հանրահավաքին մասնակցեցին 5 հազար իռլանդացիներ, 
որոնք կրում էին «Խարտիա և ունիայի չեղարկում», «Ամեն մարդ պետք է 
ունենա իր հայրենիքը» պաստառներ: Քեննինգտոն-Քոմմոն հրապարա-
կում հավաքված շուրջ 100 հազար չարտիստներին դիմավորեցին 12 
հազար զինվորներ և 250 հազար կամավորագրված ոստիկաններ: 
Համայնքների պալատի անդամ, իռլանդացի չարտիստ Ֆերգուս 
Օ’Կոննորը (1794-1855), վախենալով արյունահեղությունից, չարտիստնե-
րին համոզեց բավարարվել հանրահավաքով և այլ գործողություններ 
չանել ու ցրվել46:    

Հանրահավաքի անհաջողությունից հետո Ջ. Միթչելը չարտիստնե-
րին հայտարարեց, որ եթե «ցանկացած երկրի դեմոկրատները ցանկա-
նում են տապալել ազնվականությանը, ապա նրանք ո՛չ հանրագրերի և 
ո՛չ էլ քվեարկության կարիք չունեն: Միայն մի միջոց գոյություն ունի՝ 
զենքը»47: 1848 թ. գարնանը «Իռլանդական համադաշնության» արմատա-
կանները զինված պայքար ծավալելու բացահայտ ուղեգիծ որդեգրեցին: 
«Ապստամբության ընկերություն», «Պետական հանցագործների ակումբ», 
«Հանցագործների իռլանդական ակումբ» և այլ անվանումներով նոր 
ակումբներ բացեցին: Հունիսին Դուբլինում 40 ակումբ իր շարքերում 
համախմբում էր 12 հազար մարդ: Կարրիկ քաղաքի 10 հազար բնակչից 2 
հազարը հունիսին ընդգրկվեցին համադաշնության ակումբներում48:  

«Եվրոպա»-ի լրատվությամբ՝ 1848 թ. ապրիլին «Ռիփիլ ընկերու-
թյունը» որոշել է Դուբլինում 300 հոգուց բաղկացած խորհուրդ ստեղծել, 
բայց անգլիական կառավարությունն արգելել է: Լիմրիքում «Հին» ու 
«Երիտասարդ Իռլանդիա»-ի կողմնակիցները «սաստիկ ու արիւնահեղ 
պատերազմով իրարու հետ կռուեցան»: Թերթը կռվի պատճառը համա-
րում է այն, որ «երկու կողմնակցութիւնները Իրլանտայի զատ խորհրդա-
նոցը իրարու հակառակ ճամբով հաստատել ուզելով՝ իրար խեղդելու կը 

                                                                 
45 Տե՛ս «Եվրոպա», 1848, 18 ապրիլի, թիվ 16, էջ 67,  25 ապրիլի, թիվ 17, էջ 71: 
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47 История Ирландии, с. 202. 
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ջանան, որ մեկուն դիտումը յառաջ երթայ»49: 1848 թվականի մայիսին՝ 
Լիմրիքում «Հին» և «Երիտասարդ» իռլանդացիների հանդիպման ժամա-
նակ, իռլանդական առանձին խորհրդարան ունենալու հարցում բանա-
վեճ ծավալվեց Ու. Օ’Բրայենի, Ջ. Միթչելի և Թ. Միգերի միջև, ինչը վերած-
վեց կռվի: Ու. Օ’Բրայենը նույնիսկ մարմնական վնասվածք ստացավ: 
«Եվրոպա»-ի պատմելով՝ այս միջադեպից հետո Լիմրիք քաղաքը «խռո-
վարար վիճակի մէջ գտնուելուն համար՝ կառաւարութիւնը պատերազ-
մական օրէնք հրատարակեց», «Երիտասարդ Իռլանդիա»-ի անդամներից 
շատերին ձերբակալեց, միայն գլխավոր դեմքերը՝ Ու. Օ’Բրայենը և 
Ջ. Միթչելը, փախան: «Եվրոպա»-ի դիտարկմամբ՝ Իռլանդիայում «ասանկ 
ժողովներ ընելու» պատճառով «ազգային պահապան զօրքն ալ արգելուե-
ցաւ», ««Հին և Երիտասարդ Իռլանդիայի» միջև եղած կռիվը երկրին շատ 
մեծ վնաս տվեց»50: 

Իրականում խնդիրը միայն Լիմրիքի միջադեպը չէր: Համադաշնու-
թյան արմատականները Ջ. Միթչելի գլխավորությամբ զինված ապստամ-
բություն էին նախապատրաստում: Դրոգեդում հանրահավաքի ժամա-
նակ Ջ. Միթչելը հայտարարեց. «Իրավունքներ ձեռք բերելու համար 
իռլանդական ժողովուրդը պետք է անի այն, ինչը դեմոկրատներն արեցին 
Ֆրանսիայում»51: Ապստամբության նախապատրաստական աշխատանք-
ներն ընթանում էին բացահայտ: «Միացյալ իռլանդացի» թերթը նույնիսկ 
Դուբլինի վրա գրոհելու պլանը տպագրեց: «Համադաշնություն»-ը 
Պատրիկ Օ’Գորմանի (1820-1888) գլխավորությամբ Ֆրանսիա ուղարկեց 
մարդկանց՝ փետրվարյան հեղափոխության բարիկադային կռիվների 
փորձը ուսումնասիրելու համար: Ջ. Միթչելի և իր համախոհների ապս-
տամբական կոչերը անհանգստացրին որոշ պատգամավորների, որոնք 
կառավարությունից պահանջում էին «Համադաշնության համար Բար-
դուղիմեոսյան գիշեր կազմակերպել»: 1848 թ. մայիսի 12-ին իշխանու-
թյունները իռլանդացիների պայքարի առաջնորդ Ջ. Միթչելին ձերբակա-
լեցին: Դուբլինում և այլ քաղաքներում, ի պաշտպանություն նրա, զինված 
ջոկատներ հավաքվեցին: «Սուրբ Պատրիկի ակումբը», որի նախագահը 
Ջ. Միթչելն էր, կոչ արեց անհապաղ զինված գործողություններ իրակա-
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նացնել: Այս կոչը լայն արձագանք գտավ բազմաթիվ ակումբներում, բայց 
իշխանությունները կանխեցին ապստամբությունները52: 

«Եվրոպա»-ի պատմելով՝ Ջ. Միթչելը Նյուկեդի բանտում է: Դուբլինի 
«Երիտասարդ Իռլանդիա»-ի անդամները յուրաքանչյուր երեկո բազմու-
թյամբ քայլում են քաղաքի փողոցներով և բանտի առաջ «մեծ աղաղակնե-
րով» բացականչում՝ «Կեցցե՜ Միթչելը»: «Երիտասարդ իռլանդացիները» 
մայիսի 26-ին որոշել էին Դուբլինում Ջ. Միթչելին աջակցող մեծ ցույց 
անել, բայց ոստիկանությունը Դ’Օլայր թաղամասը շրջապատեց, և 50-60 
մարդ ձերբակալվեց, մյուսները փախան: Հաջորդ օրը ձերբակալ-
վածներին ազատ արձակեցին, իսկ Ջ. Միթչելի դեմ դատավարություն 
սկսվեց53: «Եվրոպա»-ի հավաստի տեղեկություններով՝ Ջ. Միթչելը դա-
տարանի վճռով հանցավոր ճանաչվեց, իբր թե «Միացյալ իռլանդացի» 
թերթում «Զենքով թագաւորական իշխանութեան դէմ ոտք ելլելու, թա-
գուհին վար առնելու, ու Իրլանտայի հասարակապետութիւն մը հաստա-
տելու յորդորած ու գրգռած ըլլայ: Դատաւորներն ալ նորերս թագաւորա-
կան իշխանութեան ապահովութեան համար դրուած օրէնքին» համա-
ձայն՝ նրան 14 տարվա աքսորի դատապարտեցին: Դատաստանի վճիռը 
Դուբլինում «մեծ ազդեցութիւն ըրաւ, բայց խաղաղութիւնը չվրդովեցաւ»54: 
«Եվրոպա»-ն նկատի ունի անգլիական խորհրդարանի՝ մեկ օրում հապ-
ճեպ ընդունած օրենքը, որը «խռովության» և «դավաճանության» դեպ-
քերում արագացված դատավարություն էր նախատեսում: «Դավաճանու-
թյունը» օրենքը որակում էր ոչ թե դատապարտելի արարք, այլ «քրեական 
հանցագործություն», վերացվում էին քաղաքական և քրեական հան-
ցագործությունների տարբերությունները: Ջ. Միթչելի կողմնակիցները 
Թ. Միգերի գլխավորությամբ պատրաստվում էին նրան զենքի ուժով 
ազատելու, բայց Ու. Օ’Բրայենը և Թ. Դաֆֆին կարողացան համոզել 
Թ. Միգերին ու Թ. Ռեյլիին հրաժարվել այդ մտադրությունից: Իշխանու-
թյունները Դուբլին 10 հազար զորք մտցրին և հեշտությամբ ճնշեցին 
մայիսի 28-29-ին տեղի ունեցած տարերային ելույթները: Ուոթֆորդում 
ձերբակալվեց Թ. Միգերը, փակվեց «Միացյալ իռլանդացի» թերթը, որից 
երկու շաբաթ անց Դալտոն Վիլյամսի հիմնած «Իռլանդական տրիբունա» 
թերթն արժանացավ նույն ճակատագրին: Ջ. Միթչելի համախոհներից 
Ջոն Մարտինը (1798-1854) հիմնեց նրա դատապարտվելն ակնարկող 

                                                                 
52 Տե՛ս История Ирландии, էջ 203-204: Кунина В., Указ. соч., էջ 103: Революции 

1848-1849, т. II, էջ 306-308: 
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«Իռլանդացի հանցագործ» թերթը, որը 4 համար թողարկելուց հետո նույն-
պես փակվեց: Ջ. Մարտինը դատապարտվեց 14 տարվա տաժանակիր 
աքսորի55:  

Իռլանդացիների մայիսյան ելույթները թեև պարտություն կրեցին, և 
Համադաշնության ղեկավարները ձերբակալվեցին կամ դատապարտվե-
ցին, այնուամենայնիվ ազատության մեջ մնացած գործիչները ձեռնամուխ 
եղան նոր ապստամբության նախապատրաստմանը: Ու. Օ’Բրայենը 
«Ռիփիլ ընկերության» ղեկավար Ջոն Օ’Կոննելլին առաջարկեց միավոր-
վել «Իռլանդական համադաշնության» հետ և համատեղ շարունակել 
պայքարը, բայց հանդիպեց կաթոլիկ հոգևորականության և ռիփիլական-
ների դիմադրությանը56: «Եվրոպա»-ի տեղեկություններով՝ ռիփիլական-
ների ակտիվության պատճառով Իռլանդիայում «հուզմունքը սաստկա-
ցած է»: Բայց «Ռիփիլ»-ի հակառակորդները նույնպես ձեռքերը ծալած 
նստած չեն և իրենց կողմից չեն դադարեցնում նրանց հակառակ 
գործելը57: «Եվրոպա»-ն անգլիական մամուլի հավաստի լուրերով հայտ-
նում է, որ կառավարությունը որոշել է բոլոր բռնի միջոցներով Իռլան-
դիայում խաղաղություն և հանդարտություն հաստատել: Մայիսի 21-ին 
Համայնքների պալատում այս կապակցությամբ առաջարկություն արվեց 
մինչև 1849 թ. մարտի 1-ը Իռլանդիայի կառավարչին իրավունք տալ 
թագուհու և կառավարության դեմ դավաճանություն կատարողներին 
բռնել ու բանտարկել: Խորհրդարանի անդամները այս առաջարկությունը 
ուշադրությամբ լսեցին ու հոժարությամբ կողմ քվեարկեցին58: Չբավարա-
րվելով դրանով՝ անգլիական խորհրդարանը 1848 թ. հուլիսի 24-ին 
վերացրեց «Habeas Corpus Act»-ը, որին հաջորդեցին զանգվածային ձեր-
բակալություններ և նոր բռնություններ: Այդ պայմաններում Ջոն Դիլլոնը 
և Պատրիկ Օ’Գորմանը պահանջեցին հռչակել Իռլանդիայի անկախու-
թյունը ու ժողովրդին զենքի կոչել, բայց Ու. Օ’Բրայենը վախեցավ վճռա-
կան գործողությունների գնալուց59:  

Մտավախություն կար, գրում է «Եվրոպա»-ն, որ Իռլանդիայում նոր 
ապստամբություն կսկսվի: Այդ պատճառով անգլիական կառավարու-
թյունը բոլոր ջանքերը կենտրոնացրել է ապստամբությունը կանխելուն, 
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բայց այդպես էլ ապստամբություն տեղի չունեցավ: Անգլիական կառա-
վարությունն Իռլանդիայում ապստամբության ղեկավարներին ձերբակա-
լելուց հետո հայտարարել է, որ մի շարք վայրերում ոստիկանությունն ու 
խռովարարները միմյանց հետ ընդհարվել են: Խռովարարների մեջ տեսել 
են Ու. Օ’Բրայենին, որին բռնողին կառավարությունը 500 ֆունտ ստեռ-
լինգ է խոստացել60: «Եվրոպա»-ի պատմելով՝ հուլիսի 12-ին Իռլանդիայի 
օրանականները    հանդիսավոր նշել են 1690 թ. Վիլհելմ III թագավորի 
օրոք ուղղափառ իռլանդացիների դեմ տարած հաղթանակի օրը: Ինչպես 
երևում է, սրանով անգլիացիները ցանկանում են «ուղղափառների դեմ 
կրոնի ատելութիւն մը բորբոքել ու դրանով Իրլանտայի քաղաքական 
շարժմունքը զսպել»61: «Եվրոպա»-ն նկատի ունի Անգլիայի թագավոր 
Վիլհելմ III Օրանացու՝ 1690 թ. հունիսին դեպի Դուբլին կատարած արշա-
վանքի ընթացքում՝ հուլիսի 12-ին, Բոյն գետի մոտ իռլանդացիների 
նկատմամբ տարած հաղթանակը: Դանիացիներից ու իռլանդացիներից 
կազմված զորքով նա թեպետ հեշտությամբ մտավ Դուբլին, բայց հետագա 
ամիսներին Լիմերիքը ոչ մի կերպ գրավել չկարողացավ62: 

Իռլանդական ազգային պայքարն անկողմնակալ դիրքերից լուսաբա-
նող Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության կաթոլիկ անդամները երբեք 
չէին անտեսում շարժման ընթացքում ծագած կրոնական խնդիրները: 
Նրանց կարծիքով կաթոլիկ Վիլհելմ III թագավորի տարած հաղթանակի 
տարելիցը նշելով՝ անգլիական եկեղեցու հետևորդները ցանկանում էին 
Իռլանդիայում կրոնական ատելություն բորբոքել ու պառակտում մտցնել 
կաթոլիկ իռլանդացիների շարքերում: Հերթական անգամ անդրադառնա-
լով կրոնական խնդրին՝ թերթը նկատում է, որ իռլանդական շարժման 
մեջ «ուղղափառ կղերը նոր ճամփա մը բռնելու սկսաւ»: Մի երևելի եպիս-
կոպոս և 57 եկեղեցականներ հայտարարություն տարածեցին այն մասին, 
որ այսուհետև միայն խաղաղություն, համբերություն և գթություն պետք է 
քարոզեն: Նրանք նաև պարտավորվել են Աստծո կողմից ուղարկված 
պատգամավորների նման իրենց հնարավորությունների սահմանում 
օգնել աղքատ հայրենակիցներին: Ըստ հոգևորականների հայտարարու-
թյան, քանի որ վիգերն ու տորիները խոստովանում են անգլիական «կա-
ռավարութեան յանցանքը, որ Իրլանտա այսպիսի ողորմելիութեան մէջ 
ընկած է», և այսքանից հետո իրենք չեն կարող ժողովրդի թշվառություն-
ները վերացնել, ուստի գտնում են, որ «միայն ազգային խորհրդանոց մը 
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Իրլանտա վերջին կործանմանէ կրնայ ազատել»: Նրանք տարբեր 
հայացքներ ու կարծիք ունեցող բոլոր մարդկանց հորդորում են իրենց 
տարաձայնությունները մի կողմ թողնել, միանալ իրենց, որպեսզի 
հասնեն այդ նպատակին63: «Եվրոպա»-ն ճիշտ է ընկալում կաթոլիկ 
հոգևորականության դիրքորոշման մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունը, 
որը նկատել էր Ջոն Միթչելը: Նրա համոզմամբ, չնայած շատ կաթոլիկ 
հոգևորականներ ժողովրդի կամքի ճնշման տակ դարձել են ռիփիլական-
ներ, իսկ ոմանք նույնիսկ անդամագրվել են «Երիտասարդ Իռլանդիա»-ին, 
բայց մեծ հաշվով իռլանդական կաթոլիկ հոգևորականությունը, հեղափո-
խությունից վախենալով, հողատերերի հետ միասին անցել է թշնամու 
կողմը: 1848 թ. հունիսի 28-ին կաթոլիկ հոգևորականների համաիռլան-
դական ժողովում որոշվեց դատապարտել զանգվածային հանրահավաք-
ները, զինված ապստամբության քարոզչությունն ու կոչերը, որով հանդես 
էին գալիս Համադաշնության ակումբները: Այս որոշումը հստակեցրեց 
հետագա ապստամբությանը հոգևորականության դիրքորոշումը64: 
«Եվրոպա»-ն անդրադառնում է Համայնքների պալատում իռլանդիացի 
պատգամավոր Շարման Գրոֆորդի ելույթին, որը խոսել է Իռլանդիայում 
տիրող վիճակի մասին: Նա առաջարկել է լուրջ միջոցներ ձեռնարկել 
ժողովրդի նյութական վիճակը բարելավելու, նրա իրավունքները վերա-
հաստատելու ուղղությամբ, որպեսզի թագավորությունը խաղաղվի: Նրա 
կարծիքով վարչապետ Ջոն Ռասսելի գործադրած ջանքերն այդ ուղղու-
թյամբ ցանկալի արդյունք չեն տվել: Բռնի ճանապարհով Իռլանդիայում 
կարգ ու կանոն հաստատելը ավելի է գրգռելու ժողովրդին և կարող է 
պատերազմի պատճառ դառնալ: Դա վտանգավոր է թե՛ Անգլիայի և թե՛ 
Իռլանդիայի համար: Շ. Գրոֆորդը խորհրդարանին հարց տվեց, թե ինչու 
չեն կատարվում «Ռիփիլ ընկերության» արդար պահանջները: Նա հայ-
տարարեց, որ Իռլանդիայի «խեղճութեան պատճառներէն մեկն ալ 
բողոքական եկեղեցւոյն ուղղափառ ժողովրդեան չարիքը պահուիլն է»: 
Բայց անգլիական խորհրդարանում ականջալուր չեն այս կարգի 
խոսակցություններին: Շ. Գրոֆորդի ելույթին անդրադարձած լորդ 
Ջ. Ռասսելը ներկայացրեց 1796 թ. մի փաստաթուղթ, որով Իռլանդիայի՝ 
խորհրդարան ունեցած տարիների «խեղճությունը ցուցընել ուզեց»: Նա 
պատգամավորներին խնդրեց Շ. Գրոֆորդի առաջարկությունները 
չընդունել: Խորհրդարանը հարգեց նրա խնդրանքը, և Շ. Գրոֆորդի առա-
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ջարկությունները ձայների մեծամասնությամբ մերժվեց65: 1848 թվականի 
հուլիսի 24-ին անգլիական իշխանությունները վերացրին «Habeas Corpus 
Act»-ով սահմանված անձնական անվտանգության երաշխիքները, զանգ-
վածային ձերբակալություններ կատարեցին, մարդկանց զենքն առգրա-
վեցին: Ու. Օ’Բրայենի, Թ. Միգերի, Ջ. Դիլլոնի, Մ. Դոհերի ձերբակալման 
համար մեծ պարգևավճար սահմանեցին: Միայն դրանից հետո Համա-
դաշնության ղեկավարները ժողովրդին ապստամբության կոչ արեցին: 
Ապստամբության կենտրոն ընտրվեց Կիլկեննի քաղաքը, որի հարևան 
Ուաթերֆորդ, Վեկսֆորդ և Կարրիկ քաղաքներում 4-5 հազար զինված 
կամավորներ էին կուտակված: Մինչ Համադաշնության խորհուրդը 
Կիլկեննիում որոշում էր ապստամբության հարցը, առանձին վայրերում 
տարերային ելույթներ սկսվեցին, որոնք գլխավորեցին Թ. Միգերը, 
հոգևորական Բիրնը և ուրիշներ: Ու. Օ’Բրայենը իր տրամադրության 
տակ եղած 300-400 մարդկանցով հարավային կոմսություններում սկսեց 
մի տեղից մյուսը գնալ66: «Եվրոպա»-ին հասած լուրերով՝ Ու. Օ’Բրայենը 
3-4 հազար հոգով գնացել է Ֆերսեն, իսկ գեներալ Մաք Դոնալդը զորքով 
շարժվում է նրա դեմ: Հուլիսի 30-ին Տիպպերերի կոմսությունում խռովու-
թյուն է եղել, ապստամբների մի գունդ ընդհարվել է ոստիկանության հետ, 
10-12 մարդ սպանվել է, իսկ ապստամբությունը՝ ձախողվել67: Իրականում 
Ու. Օ’Բրայենը 300-400 մարդկանցով, որոնք վատ էին զինված և գրեթե 
պարեն չունեին, հավաքվեցին Տիպպերերում: Թույլ կազմակերպված 
ապստամբական այս ջոկատը ագարակներից մեկում շրջապատեց ոստի-
կանական ուժերին, բայց երբ ապստամբներից երկուսը սպանվեցին, Ու. 
Օ’Բրայենը ջոկատին հրամայեց ցրվել68:  

«Եվրոպա»-ի տեղեկություններով՝ ամեն տեղ ուղղափառ քահանա-
ները դեմ են ապստամբությանը և ժողովրդին համոզում են չապստամբել 
ու հանդարտության կոչեր են անում69: «Եվրոպա»-ի լրագրողները ճիշտ 
են հասկանում բարձրագույն կաթոլիկ հոգևորականության դիրքորոշման 
փոփոխությունը, որոնք, համագործակցելով Ռիփիլական համադաշնու-
թյան հետ, միաժամանակ ապստամբական շարժման պարտությունից 
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հետո ակտիվացրին քարոզչությունը զինված պայքարի դեմ՝ ձգտելով 
ազդելու իռլանդական գյուղացիության կրոնական տրամադրության 
վրա70: «Եվրոպա»-ի դիտարկմամբ՝ կաթոլիկ քահանաների խնդիրը 
կարևորել է անգլիական վերահսկողության բյուրոյի ղեկավար լորդ 
Էլլենբորոն (1790-1871): Նա, անդրադառնալով Իռլանդիայի ներկայիս 
վիճակին, «ամէն չարեացը պատճառը» համարել է այն, որ «իրլանտացւոց 
մեծ մասին (ուղղափառ) կրօնին տէրութեան կողմանէ խոր աչքով կը 
նայուի»: Ուստի առաջարկել է, որ «ուղղափառաց եկեղեցականներուն 
տերութիւնը եկամուտք կապէ» և այն գումարով, որը հիմա կառավարու-
թյունը տրամադրում է Իռլանդիայի կարիքների համար «ժողովրդապե-
տական եկեղեցիներ շինեն ու եկեղեցականաց համար երկիր գնեն ու 
իրենց ձեռքը տան»: Այս առաջարկությունը պաշտպանեց լորդ Մոնդիեկլը 
և հիշեցրեց, որ ժամանակին «խիստ բողոքական» Ջորջ III թագավորը 
ուղղափառ եկեղեցականներին ցանկանում էր թոշակ տալ71:  

«Եվրոպա»-ն համառոտ ներկայացնում է 1848 թ. սեպտեմբերի 5-ին 
անգլիական խորհրդարանում Վիկտորյա թագուհու խոսքը, որտեղ 
կարևոր տեղ է զբաղեցրել Իռլանդիայի խնդիրը: Թերթի պատմելով՝ նա 
հավանություն տվեց «բռնական գործքերն ու յանցանքները խափանելու» 
ուղղությամբ խորհրդարանի գործունեությանը, որը շատ բարերար ազդե-
ցություն ունեցավ: Թագուհին կարևորեց Իռլանդիայում պարենի սակա-
վության պատճառով աղքատներին Միացյալ թագավորության բոլոր կող-
մերի մարդկանց ողորմածությամբ օգնություն հասցնելը և քննադատեց 
«կերպաւորված ընկերակցութիւններին», որոնք իռլանդացիների «տառա-
պանքն առիթ առնելով՝ վշտակիր հպատակներս ապստամբելու կը 
գրգռէին»: Թագուհին շնորհակալություն հայտնեց Իռլանդիայի հարցում 
խորհրդարանի անդամների դրսևորած անկեղծության, իմաստության և 
կառավարության հետ համագործակցության համար: Նա միաժամանակ 
կարևորեց «Իրլանտայի կուսակալին ցուցուցած զօրութիւնն ու անդրդու-
ելի հաստատութիւնը, որ մեծ շնորհակալութեանս արժանի է»72:  

«Եվրոպա»-ի պատմելով՝ 1848 թ. սեպտեմբերին Դուբլինից ստաց-
ված լուրերը հայտնում են, որ Կիլկեննի մոտ խռովարարները ապստամ-
բություն բարձրացնելու փորձ են արել: Նրանց հիմնական ուժերը հրա-
ցաններով ու ատրճանակներով զինված 4 հազար մարդիկ են եղել, ովքեր 

                                                                 
70 Տե՛ս Кунина В., Указ. соч., էջ 105:  История Ирландии, էջ 206:  Революции 

1848-1849, т. II, էջ 311: 
71 Տե՛ս «Եվրոպա», 1848, 22 օգոստոսի, թիվ 34, էջ 146: 
72 «Եվրոպա», 1848, 19 սեպտեմբերի, թիվ 38, էջ 160: 



 
– 252 – 

բանակել են Տիպպերերի կոմսությունում: Խռովարարները այրել են 
ոստիկանության շենքը և կողոպտել, հարձակվել Պորտլենդի ոստիկա-
նության վրա: Այսպիսի արյունահեղ շփոթություններ տեղի են ունեցել 
նաև Իռլանդիայի այլ վայրերում՝ մասնավորապես Ուոթրֆորտում, 
որտեղ 6-12 հազար ապստամբ են հավաքվել: Գեներալ ՄաքԴոնալդը 
պատրաստվում է նրանց վրա հարձակվելու: Քլոնմելի, Բորդլոյի տարած-
քում զինված գյուղացիների խմբեր են շրջում, որոնք գիշերը զբաղվում են 
կողոպուտով: Նրանք հիմնականում գողանում են զենք և ուտելիք73:  

Չնայած այս տարերային, ցաքուցրիվ, չկազմակերպված գյուղացիա-
կան ելույթներին՝ 1848 թ. սեպտեմբերին իռլանդական Համադաշնության 
շարժումն անկում ապրեց: Ռիփիլականներից տարանջատվեցին հոգևո-
րականներն ու ազնվականները: «Եվրոպա»-ի պատմելով՝ սեպտեմբերի 
13-ին Իռլանդիայի ազնվականներն ու ղեկավարները 80 հազար ստորա-
գրությամբ մի աղերսագիր հանձնեցին Իռլանդիայի լորդ կուսակալին: 
Նրանում ասվում է, որ իրենք դեմ են ռիփիլին: Կուսակալն աղերսագիրը 
հանձնողներին սիրով ընդունեց և խոստացավ իր կողմից այս խնդրագրի 
կատարմանը ընթացք տալ: Սեպտեմբերին, Իռլանդիայի վիճակը գնահա-
տելով խաղաղ, «Եվրոպա»-ն գրում է, որ «Երիտասարդ Իռլանդիա»-ի 
ղեկավարներ Ու. Օ’Բրայենը, Թ. Միգերը և իրենց ընկերները սեպտեմ-
բերի 18-ին մեծ թվով զինվորների ուղեկցությամբ տարվել են Քլոնմել, 
որտեղ կանգնելու են դատարանի առաջ: Հոկտեմբերի 9-ին Ու. Օ’Բրայենը 
Քլոնմելի դատարանի վճռով ճանաչվեց հանցավոր և մահվան դատա-
պարտվեց: Իռլանդական շարժումն ի սկզբանե անկողմնակալ լուսաբա-
նած «Եվրոպա»-ն նույնպիսի անկողմնակալությամբ, առանց որևէ դիրքո-
րոշում ցուցաբերելու, պատմում է դատավարության ընթացքի և 
Ու. Օ’Բրայենի կեցվածքի մասին: Թերթի պատմելով՝ թագավորական 
ատենադպիրի այն հարցին, թե ինչ կասես, որպեսզի օրինական վճիռը 
քեզ վրա չտարածվի, Ու. Օ’Բրայենը այսպիսի պատասխան տվեց. «Ես 
հոստեղս իմ վարմունքս արդարացընելու միտք չունիմ, թէպետ և ասիկա 
յարմար առիթ մըն էր: Իմ խիղճս հանդարտ է, ու ինծի կը ցուցընէ որ ես իմ 
հայրենեացս ունեցած պարտքս կատարեցի. այնպէս գործեցի, ինչպես որ 
իմ համոզմանս նայելով ամէն Իրլանտայի գործելու պարտական է: Բայց 
հիմա աս իմ հայրենեացս ունեցած պարտքս կատարելուս զոհ կ’ըլլամ: 
Ինչպէս որ գիտէք նէ, անանկ ըրէք»74: 

                                                                 
73 Տե՛ս «Եվրոպա», 1848, 26 սեպտեմբերի, թիվ 39, էջ 165, 3 հոկտեմբերի, թիվ 40, 

էջ 170: 
74 «Եվրոպա», 1848, 24 հոկտեմբերի, թիվ 43, էջ 181: 
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Նրա խոսքից հետո դատավոր Բլեքբերնը սև գլխարկը դրեց գլխին և 
հայտարարեց դատարանի վճիռը, ըստ որի՝ Ու. Օ’Բրայենը պետք է մա-
հապատժի տեղում կախաղան բարձրացվի, մինչև մահանա, ապա գլուխը 
մարմնից հեռացվի, իսկ մարմինը քառատվի: Դատավորի վճիռը 
հրապարակելուց հետո սրահում մի քանի րոպե լռություն տիրեց, որից 
հետո մարդիկ մոտեցան և Ու. Օ’Բրայենին հրաժեշտ տվեցին: Ըստ 
«Եվրոպա»-ի՝ Ու. Օ’Բրայենն «առանց այլայլելու կը կենար, այրական 
կենդանութեամբ ու ծիծաղելով եկողներուն ձեռքը կը թոթուէր»: Երբ նրա 
մահվան դատավճիռը փողոցներում հրապարակվեց, դատարանի առջև 
բազմություն հավաքվեց և մեծ գրգռություն ցուցաբերեց: Կանայք գոռում 
էին և այս ու այն կողմ վազում: Իշխանությունները միայն մեծ թվով 
պահապանների աջակցությամբ կարողացան Ու. Օ’Բրայենին բանտ 
տեղափոխել, որից հետո ժողովուրդը ցրվեց: Ու. Օ’Բրայենի մահվան 
վճիռը փոխվեց ցմահ բանտարկությամբ: Հույս կա, գրում է թերթը, որ մի 
քանի դատապարտվածների համար նույնպես մահապատիժը կփոխվի75: 

1848 թ. վերջին «Եվրոպա»-ն, անգլիական մամուլի լրատվությամբ, 
Իռլանդիայի հարավային գավառների վիճակը «շատ ողորմելի» է ներկա-
յացնում, «ամենուրեք սով, պակասութիւն ու կարոտութիւն կտեսնես»: 
Մարդիկ հուսահատված միմյանց հարցնում են, թե ինչ է իրենց սպասում: 
Դարձյալ դժգոհության և խռովության նշաններ են երևում76: Բայց 1848 
թվականի վերջին նոր ապստամբություն տեղի չունեցավ, քաղաքական 
կյանքն Իռլանդիայում անկում ապրեց, «Իռլանդական համադաշնու-
թյուն»-ը փլուզվեց, իսկ «Ունիայի ակտ»-ը չեղարկելու քարոզչությունը 
դադարեց: «Իռլանդական համադաշնության» և «Ռիփիլ ընկերության» մի 
քանի ակումբներ միայն 1858 թ. միավորվեցին «Ֆեննի» իռլանդական 
հանրապետական եղբայրության գաղտնի ընկերությունում, որը սկիզբ 
դրեց ազգային նոր շարժման: 

    
        

                                                                 
75 Տե՛ս «Եվրոպա», 1848, 24 հոկտեմբերի, թիվ 43, էջ 181,  7 նոյեմբերի, թիվ 45, 

էջ 187:   
76 «Եվրոպա», 1848, 19 դեկտեմբերի, թիվ 31, էջ 211,  1849, 30 հունվարի, թիվ 5, 

էջ 18: 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

«Եվրոպա» շաբաթաթերթը 1848 թ. իռլանդական ազգային շարժումը, 
որն ըստ էության քաղաքական ինքնավարության համար պայքար էր, 
լուսաբանեց հիմնականում անգլիական մամուլի լուրերով, անկողմնա-
կալ դիրքերից: Թերթի լրագրողները հասկանում էին, որ իռլանդական 
շարժումը նպատակաուղղված է չեղարկելու 1800 թ. անգլո-իռլանդական 
«Ունիայի ակտ»-ը և վերականգնելու իռլանդական խորհրդարանը: 

    

Գրականություն Գրականություն Գրականություն Գրականություն     
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Освещение ирландского национального движения 1848 г. Освещение ирландского национального движения 1848 г. Освещение ирландского национального движения 1848 г. Освещение ирландского национального движения 1848 г.     
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«Нация», «Объединенные ирландцы», сепаратный, национальный, 
движение 

Ирландское национальное движение 1848 г. нашло определенное 
отражение в армянской периодической печати того времени, в том числе, в 
еженедельной газете «Европа». В истории армянской периодической 
печати «Европа» занимает свое особое место не только как официальный 
орган венских Мхитаристов, но и как газета, публикующая исключительно 
актуальные политические новости. 

Редакторы и журналисты газеты освещали политические события, 
происходящие в Европе, в соответствии с полученной информацией, «в 
европейском стиле и мастерством». Взяв за основу только надежные источ-
ники, журналисты конгрегации Мхитаристов, европейские политические 
события, самые острые и запутанные проблемы представляли читателям 
ясным и доступным языком. Миссией своего периодического издания 
Мхитаристы считали беспристрастное и объективное освещение европейс-
ких политических событий, всегда оставаясь верным правде. Именно с 
этих позиций «Европа» освещала ирландское национальное движение в 
числе других революционных и национально-освободительных событий, 
происходящих в европейских странах в 1848 году. 

Редакторы и журналисты газеты, на основе европейских публикаций 
и полученной информации, объективно рассказывали о тяжелом 
социальном положении ирландского народа, о сформированных полити-
ческих обществах и организациях, осуществляющих национальное движе-
ние, а также об их руководителях. Представители конгрегации 
Мхитаристов понимали, что в Ирландии происходит не только движение 
за политическую автономность, но и события социального и религиозного 
характера. Целью ирландского национального движения и восстания 1848 
года они справедливо считали упразднение англо-ирландского «Акта об 
Унии» в 1800 году, восстановление самостоятельного ирландского 
парламента, устранение катастрофических последствий голода 1847 года и 
осуществление эмансипации католиков. 
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Coverage of 1848 Irish National Movement in the Periodical “EuropeCoverage of 1848 Irish National Movement in the Periodical “EuropeCoverage of 1848 Irish National Movement in the Periodical “EuropeCoverage of 1848 Irish National Movement in the Periodical “Europe””””    
    

Feliks  Movsisyan Feliks  Movsisyan Feliks  Movsisyan Feliks  Movsisyan     
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Union, Ripil, company, “Young Ireland”, “Nation”, “United 
Irish”, separatist, national, movement  

The Irish national movement in 1848 received certain response in the 
Armenian periodicals of the time, including the “Europe” weekly. “Europe” has 
a special place in the history of the Armenian periodical press, not only as the 
official newspaper of the Mekhitarists in Vienna, but also as a newspaper 
publishing exclusively urgent political news. 

The newspaper's editors and journalists cover the political events in 
Europe with a selection of news about them with “European style and skill”. 
Based only on reliable sources, the journalists of the Mekhitarist Congregation 
present the most acute issues to the readers in the simplest and most accessible 
language. The Mekhitarists considered the mission of their periodical to be an 
impartial coverage of European political events remaining loyal to the truth. 
With this approach, “Europe” in 1848, along with the revolutionary national-
liberation struggle in European countries, covered by the Irish National 
Movement. 

The newspaper’s editors and journalists, based on the news received from 
European publications, impartially tell about the difficult social situation of the 
Irish people, the national movement based on political companies and 
organizations, and their leaders. The Mekhitarist monks understand that not 
only political autonomy but also a social-religious movement is taking place in 
Ireland. They rightly consider the purpose of 1848 revolt to be the cancellation 
of the Anglo-Irish Union Act in 1800, restoration of the independent Irish 
Parliament, the elimination of the catastrophic consequences of the famine in 
1847 and the implementation of Catholic emancipation. 
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