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ՀՏԴ 930.2 

ԱրԱրԱրԱրևևևևմտահայ պարբերական մամուլը մտահայ պարբերական մամուլը մտահայ պարբերական մամուլը մտահայ պարբերական մամուլը     
1848 1848 1848 1848 թթթթ. . . . լլլլեհական ազատագրականեհական ազատագրականեհական ազատագրականեհական ազատագրական    պայքարի մասինպայքարի մասինպայքարի մասինպայքարի մասին    

ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան    ՖելիքսՖելիքսՖելիքսՖելիքս    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Թագավորական Լեհաստան, Կրակով, 
Գալիցիա, ապստամբություն, անկախություն, եվրոպական պետություն-
ներ, արևմտահայ մամուլ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
1815 թ. Վիեննայի վեհաժողովի որոշմամբ Լեհաստանը չորրորդ 

անգամ բաժանվեց Ռուսաստանի, Ավստրիայի և Պրուսիայի միջև: 
Ռուսաստանի տիրապետության տակ գտնվող Թագավորական Լեհաս-
տանը, թեպետ սահմանադրություն ստացավ, ուներ սեյմ, կառավարու-
թյուն և նույնիսկ փոքրաթիվ բանակ, իրականում անկախ չէր: Լեհերի 
վիճակն անհամեմատ ավելի ծանր էր Ավստրիայի և Պրուսիայի կազմում: 
Չհամակերպվելով Լեհաստանի քաղաքական մասնատվածության իրո-
ղության հետ՝ լեհերը մշտապես ձգտում էին դուրս գալ օտար տիրապե-
տության տակից, ձեռք բերել ազատություն և վերականգնել լեհական 
պետությունը Ռեչ Պոսպոլիտայի սահմաններում: Անկախություն ձեռք 
բերելու նպատակով 1830-1831 թթ. ցարական Ռուսաստանի դեմ բռնկված 
ապստամբությունը, ինչպես նաև 1846 թ. փետրվարին Կրակովի ապստամ-
բությունը ավարտվեցին լեհերի պարտությամբ: Կրակովի հանրապետու-
թյունը վերացավ, իսկ նրա տարածքն անցավ Ավստրիային [57, 656, 657]: 

Լեհական ազգային-ազատագրական պայքարը դրանով չսահմանա-
փակվեց: 1848 թ. սկզբին լեհերը կրկին ապստամբեցին Կրակովում, 
ինչպես նաև Պոզնանում և Գալիցիայում: Սիլեզիայում և Պոմորիեում 
շարժում ծավալվեց Թագավորական Լեհաստանին միանալու համար: 
1846-1848 թթ. լեհական ազգային-ազատագրական պայքարը չվրիպեց 
հայ հասարակական մտքի ուշադրությունից, որին հիմնականում անդ-
րադարձան ազգային-պահպանողական հոսանքը ներկայացնող պարբե-
րականները: 

1848 1848 1848 1848 թթթթ. . . . ԱզատագրականԱզատագրականԱզատագրականԱզատագրական    պայքարըպայքարըպայքարըպայքարը        
1846 թ. Կրակովի ապստամբական պայքարը ավստրիական իշխա-

նությունները թեպետ ճնշեցին, այնուամենայնիվ Գալիցիայի լեհական և 
ուկրաինական հողերում, Կրակովում և Թագավորական Լեհաստանում 
վիճակը մնաց լարված: 1847 թ. «Դեմոկրատական ընկերության» 
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հետևորդները հիմնեցին նոր գաղտնի ընկերություն, որը ձեռնամուխ 
եղավ ապստամբության նախապատրաստմանը: 

Վիեննայում 1848 թ. մարտի 11-13-ի հեղափոխական իրադարձու-
թյունների արձագանքը Կրակով հասավ մարտի 15-ին, որի ազդեցության 
տակ ժողովուրդը ոտքի ելավ: Մարտի 17-ին Կրակովի բնակիչները քա-
ղաքի կառավարիչ կոմս Վ. Դայմից պահանջեցին բանտից ազատ արձա-
կել 1846 թ. ապստամբության մասնակիցներին, որը հարկադրված եղավ 
երեկոյան բավարարել նրանց պահանջը: Հաջորդ օրը ստեղծվեց կազմա-
կերպման կոմիտե՝ «Հայրենասիրական ընկերության» նախկին անդամ 
կոմս Պետր Մոշինսկու գլխավորությամբ, իսկ մի քանի օր անց ձևավոր-
վեց ազգային գվարդիա [54, 57-58, 77-79]: 

Հայ պարբերականների առաջին տեղեկությունները Գալիցիայում 
ծավալված լեհական ազգային շարժումների մասին վերաբերում են Կրա-
կովի ապստամբությանը: Արևմտահայ ազգային-պահպանողական հո-
սանքը ներկայացնող Կ.Պոլսի հայոց պատրիարքարանի պաշտոնաթերթ 
«Հայաստանը» խմբագիր Հովհաննես Չամուռճյան-Տերոյենցի խմբագրման 
ընթացքում «քաղաքական լրոց կողմանէ չէր այնչափ հարուստ և ստու-
գապատում, մանաւանդ եվրոպական տէրութեանց մասին» [1, 94]: Դժվար 
է համաձայնվել այս կարծիքի հետ, քանի որ «Հայաստանի» քաղաքական 
բաժնի յուրաքանչյուր համարում բավական հանգամանորեն, եվրո-
պական մամուլի նյութերի թարգմանությամբ, զետեղվում էին քաղաքա-
կան բազմաբնույթ լուրեր ու տեղեկություններ: Դրանց վերաբերյալ թերթը 
հաճախ հստակ դիրքորոշում ուներ, որը կարևոր է հայ հասարակական 
մտքի և պարբերական մամուլի պատմության համար: Սկզբնական 
շրջանում ճշգրիտ տեղեկություններ չունենալով Կրակովի իրադարձու-
թյունների մասին և չիմանալով ոտքի ելած լեհերի պայքարի բուն նպա-
տակը՝ «Հայաստանը» բավարարվում է եվրոպական մամուլի և ստացված 
լուրերի մատուցմամբ: Դրանց վերաբերյալ թերթը դիրորոշում չի 
դրսևորում և անկողմնակալ և հավաստի պատմում է Կրակովում մարտի 
17-ին կատարված դեպքերի մասին: Թերթը գրում է, որ 1846 թ. Կրակովի 
ապստամբության ճնշումից հետո Ավստրիան վերացրեց Կրակովի 
հանրապետությունը և այն միացրեց իրեն: Կրակովցիները, տեղեկանա-
լով Վիեննայում բռնկված «խռովության» մասին, այն «իրենց համար հար-
մար առիթ» համարեցին և 10 հազար բազմությամբ գնացին կոմս Վ. 
Դայմի նստավայրն ու պահանջեցին ազատ արձակել քաղաքական բան-
տարկյալներին: Կեսգիշերին մոտ 400 բանտարկյալներ ազատվեցին, որն 
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«անպատում ուրախություն» պատճառեց քաղաքի բնակիչներին: Թերթին 
հասած լուրերով՝ Վարշավայում նույնպես «խմորում» է սկսվել, և ռուսաց 
կայսրը զինվորական պատրաստություններ է տեսնում: Անգամ եթե լուրը 
ճիշտ չէ, գրում է թերթը, ապա իրականություն դառնալու համար 
առանձնապես շատ ժամանակ պետք չէ: «Հայաստանը» հավատացած է, 
որ Թագավորական Լեհաստանում նույնպես ապստամբություն կծագի, 
թեպետ այստեղ լեհերը «ազատութիւն գտնելու համար Ավստրիայի և 
Պրուսիայի լեհացոց չափ դյուրութիւն չունին» [43]: 

«Հայաստանն» իրավացի է. Ռուսաստանի ենթակայության տակ 
գտնվող Թագավորական Լեհաստանում լեհերի համար անհամեմատ 
դժվար էր ազատություն ձեռք բերելը: 1830-1831 թթ. լեհական ապստամ-
բությունը ցարիզմն արյան մեջ խեղդեց և ազգային շարժումները ճնշելու 
նպատակով Լեհաստանում մեծ քանակությամբ զորք էր պահում: Թագա-
վորական Լեհաստանը զերծ մնաց 1846-1848 թթ. լեհական ազգային պայ-
քարից, իսկ եվրոպական 1848-1849 թթ. հեղափոխական, ազգային-ազա-
տագրական շարժումները չընդգրկեցին ցարական Ռուսաստանը, որը 
հանդես եկավ որպես եվրոպական ոստիկան և օգնեց Ավստրիային՝ 
ճնշելու հունգարացիների ազատագրական պայքարը: 

Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության «Եվրոպա» քաղաքական 
շաբաթաթերթն ի սկզբանե եվրոպական քաղաքական իրադարձություն-
ները լուսաբանելիս հստակ դիրքորոշում ստանձնեց՝ «հիմիկվան Եվրո-
պայի խռովութիւնները, իրենց բնական՝ աղէկ կամ գէշ գունովը նկարել, 
որ ընթերցողները աղէկը տեսնեն ու հետևին, գէշն իմանան ու փախչին: 
Աս ամէն դէպքերուն մէջ հաւատարմութիւնն ու ճշմարտութիւնը միշտ 
մեզի նպատակ դրած ենք» [24]: Հավատարիմ մնալով այս սկզբունքին՝ 
Մխիթարյանները լուսաբանեցին լեհերի պայքարը: 

«Եվրոպան» Կրակովից ստացված լուրերից իրազեկ էր, որ 1848 թ. 
փետրվարին «Փարիզ պատահած խռովութենե ետքը» ավստրիական 
կայսրության լեհական հողերում նույնպես հուզումներ են սկսվել: 
Մասնավորապես Կրակովում և նրա շրջակա գյուղերում «գրգռութիւն և 
ոտք ելլելու նշաններ կտեսնվեին»: Մարտի 17-ին Վիեննայից լուրեր 
ստանալուն պես Կրակովի փողոցները լցվեցին «խիտ բազմությամբ», և 
ժամը 11-ին քաղաքի բնակիչները կոմս Վ. Դայմի մոտ պատվիրակություն 
ուղարկեցին՝ խնդրելով բաց թողնել քաղաքական հանցանքի համար 
բանտարկվածներին: Ըստ թերթի՝ «ժողովրդական գրգռութիւնը վերջին 
աստիճանի հասած էր», ուստի կոմսը ընդունեց նրանց խնդրանքը, և 
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ժամը երկուսին մոտ քաղբանտարկյալներն ազատ արձակվեցին: 
Ժողովրդի ոգևորությունը և ուրախությունը չափազանց մեծ էր, որը 
«չկրնար… պատմիլ»: Ժողովուրդը «կեցցե» աղաղակելով ընդունեց կոմս 
Վ. Դայմին ու քաղբանտարկյալներին, իսկ ազգային գվարդիայի հրամա-
նատար Կաստիլիոնեին և կոմս Ադամ Պոտոցկուն իրենց ուսերի վրա 
պտտեցրեց քաղաքում: Կրակովի ուսանողները կոմս Վ. Դայմին խնդրե-
ցին թույլատրել իրենց մտնել քաղաքային զորքի մեջ և վերացնել ոստի-
կանությունը: Հավաստի ներկայացնելով Կրոկովի ապստամբների հաջո-
ղությունը, որոնք մարտի 18-ին «Հայրենասիրական ընկերության» նախ-
կին գործիչ Պյոտր Մոշինսկու գլխավորությամբ ստեղծեցին կազմակեր-
պական կոմիտե [54: 58], «Եվրոպան» գրում է. «ամեն բան խաղաղությամբ 
ավարտվեց, և ժողովուրդն առանց խռովութեան տեղերնին գացին ... և 
ուրախութիւնը ավելի շատացավ, երբ որ սահմանադրութեան լուրն ալ 
հասաւ» [17, 53-54]: «Եվրոպան» նկատի ունի Ավստրիայի կայսր Ֆերդի-
նանդ I-ի մարտի 17-ի խոստումը սահմանադրություն հռչակելու մասին, 
որն իսկապես ոգևորություն ու խանդավառություն առաջ բերեց կայսրու-
թյան ճշվող ժողովուրդների շրջանում [56, 363: 55, 61: 52, 117]: 

Մարտի 17-ին հակաավստրիական ապստամբություն սկսվեց նաև 
Լեմբերկում (Լվով), որի մասին տեղեկություններ է տալիս «Եվրոպան»: 
Թերթը գրում է, որ Գալիցիայի մայրաքաղաք Լեմբերկը «ընդհանուր պա-
տահած խռովութիւններէն բոլորին ազատ չմնաց, թէպէտ խաղաղութիւնը 
ալ շուտով տեղը հաստատուեցավ»: Թերթը պատմում է մարտի 21-ին 
Լվովի համալսարանում տեղի ունեցած իրադարձության մասին, որի ժա-
մանակ Գալիցիայի նահանգապետ կոմս Ֆրանց Ստադիոնը ուսանողնե-
րին զենք բաժանեց՝ ազգային գվարդիա կազմելու նպատակով: Այդ միջո-
ցին ժողովուրդը ներխուժեց դատարանի դահլիճ, որտեղ հանրապետու-
թյուն հռչակելու պահանջով հանդես եկավ ապստամբության ղեկավար-
ներից Դոբժանսկին: Այս լրատվության հեղինակի պատմելով՝ Յ. Դոբ-
ժանսկու շարժումներին հետևող մարդիկ կարծեցին, թե «ասիկա խենթե-
ցեր է ու բժիշկ կանչեցին» [18, 58]: 

«Եվրոպան» լուր չուներ այն մասին, որ Լեմբերկում մարտի 18-ին 
լրագրող Յան Դոբժանսկու առաջարկությամբ «Երիտասարդ Սամատիա» 
գաղտնի ընկերության անդամ Ռոբերտ Հեֆերնին և «Լեհ ժողովրդի հա-
մագործակցություն» ընկերության նախկին անդամներ Ֆրանցիշեկ 
Սմոլկան և Ֆլորիան Զեմլյակովսկին կազմել էին ավստրիական իշխա-
նություններին ուղղված մի ուղերձ: Այն լիբերալ ազգային-բուժուական 
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առաջին քաղաքական ծրագիրն էր Գալիցիայում: Ծրագիրը լեհական պե-
տության վերականգնման խնդիր չէր դնում, բայց պահանջում էր հրավի-
րել վերակազմավորված գավառային սեյմ, սահմանել բոլոր քաղաքացի-
ների հավասարություն օրենքի առաջ՝ անկախ դասային պատկանելու-
թյունից և դավանանքից [54, 58-59]: Մարտի 19-ի առավոտյան այդ 
ուղերձի տակ ստորագրեցին 12 հազար լվովցիներ, իսկ երեկոյան նա-
հանգապետ Ֆ. Ստադիոնը ցուցարարներին հավաստիացրեց, որ ուղերձն 
անհապաղ կուղարկվի Վիեննա: 

Մարտի 21-ին, համաձայն Ֆ. Ստադիոնի կարգադրության, Լվովում 
արգելվում էին ժողովները, հավաքույթները, առանց թույլտվության զենք 
կրելը: Երեկոյան Ֆ. Ստադիոնը ռատուշայում նույն օրը կազմած քաղա-
քացիական կոմիտեին կոչ արեց ինքնալուծարվել, որը կատարվեց 
առանց փոքր-ինչ դիմադրության: Լեհական պատվիրակությունը միայն 
մարտի 26-ին ուղևորվեց Վիեննա՝ ուղերձը կայսրին հանձնելու համար: 
Պատվիրակությունը գլխավորում էր իշխան Եժի Լյուբովսկին, պատվի-
րակության 46 անդամների ճնշող մեծամասնությունը բուժուազիայի ներ-
կայացուցիչներ էին: Վիեննայում այս պատվիրակությանն ընդունեց ներ-
քին գործերի նախարար Ֆրանց Պիլլերսդորֆը, որին ապրիլի 6-ին նոր 
ուղերձ հանձնվեց: Նրանում լեհական պահանջների իրականացումը 
կապվում էր ոչ թե ավստրիական իշխանությունների, այլ լեհական ազ-
գային կոմիտեի հետ, որը պիտի ստեղծվեր ավստրիական իշխանություն-
ների հովանու ներքո [54, 59-61]: 

Գալիցիայի հետագա իրադարձությունների մասին «Եվրոպան» 
պատմում է, որ Գալիցիայից ու Կրակովից շատ երիտասարդներ գնում են 
Պոզնան, որպեսզի լեհական գնդեր կազմեն: Թերթի գնահատմամբ՝ Գալի-
ցիայում «դեռ ապստամբական շարժում ու զէնքով ոտք ելլել չեղավ, և թէ 
ժողովրդի ազնիվ մասը, քաղաքացիներն ու գեղացիները Ավստրիայի 
հետ միաբան են» [20, 66]: «Եվրոպան» իրավացի է այնքանով, որ 1848 թ. 
մարտին Գալիցիայում, ի տարբերություն Պոզնանի, ընդհարումներ տեղի 
չունեցան: Գյուղացիությունը չաջակցեց շլյախտայի և բուժուական դեմոկ-
րատների պայքարին [54, 63]: 

Կալկաթահայ «Ազգասեր արարատյան» թերթը լեհերի պայքարը 
լուսաբանում է եվրոպական պետությունների անվտանգության և, հատ-
կապես, ցարական Ռուսաստանի տեսանկյունից: Թերթի խմբագիր, 
ազգային-պահպանողական հոսանքի երևելի դեմքերից Մեսրոպ 
Թաղիադյանը լեհերի պայքարին անդրադառնում է ռուսամետ դիրքերից: 
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Նա թարգմանաբար ամբողջությամբ տպագրում է ռուսաց կայսր Նիկոլայ 
I-ի՝ 1848 թ. մարտի 14-ի հրովարտակը, որտեղ դատապարտում էր 
Եվրոպայի արևելքում ծագած խռովություններն ու ապստամբություն-
ները: Նշվում էր, որ ինչպես 1831 թ., այնպես էլ 1848 թ. լեհերի ապստամ-
բության պատճառով «զգրոհս այլոց օտարոտեաց, անզգաեաց, 
փախստէից, և անառարկելոց միանգամայն՝ որջանայ անդանօր սպառնո-
ղական իմն դրութեամբ» [5, 216]: 

Ավստրիական կայսրության մայրաքաղաքում լույս տեսնող 
«Եվրոպան» մեծ տեղ է հատկացնում Գալիցիայում և հատկապես Կրա-
կովում տեղի ունեցած իրադարձությունների լուսաբանմանը: Լեհական 
ապստամբության վերաբերյալ պարբերականի դիրքորոշումն սկզբնա-
կան շրջանում քողարկված ավստրիամետ է: Թերթը լեհերին չի հանդի-
մանում բարձրացրած ապստամբության համար, բայց և չի նշում նրանց 
պայքարի նպատակը և բավարարվում է համակողմանի լուրեր տպագրե-
լով: «Եվրոպան» գրում է ապրիլի 6-ին Փարիզում սլավոն ժողովուրդների 
«ազատութեան համար ընկերութիւն» ստեղծվելու մասին, որին անդամա-
գրվել են նաև լեհերը, որ յուրաքանչյուր օր 60-80 լեհեր Ֆրանսիայից, 
Բելգիայից և այլ վայրերից գալիս են Կրակով, քանի որ «կարոտութեան 
մեջ են, ու … առջևնին՝ իրենց հայրենիքը (Ռուսի Լեհաստանը) գոցուած 
է» [19, 63: 20, 66: 2, 170-171]: 

Այս պայմաններում, ըստ «Եվրոպայի»՝ լեհերն անարգել միայն Կրա-
կով են գալիս, քանի որ իրենց հայրենիքը՝ Ռուսաստանի տիրապետու-
թյան տակ գտնվող Թագավորական Լեհաստանը, փակ է: Թերթն իրա-
վացի է այն առումով, որ ապրիլի առաջին օրերին Կրակով ժամանեցին 
մոտ 800 վտարանդիներ: Այստեղ եկան նաև Կենտրոնական դեմոկրա-
տական ընկերության անդամներ Վիկտոր Հելտմանը և Լեոն Զենկովիչը, 
որոնք ակտիվացրին տեղի դեմոկրատական կազմակերպությունների 
գործունեությունը [54, 61-62]: 

Հավաստի լրատվություն տալով լեհ վտարանդիների ժամանման 
մասին՝ «Եվրոպան» միաժամանակ անտեսում է այն պարզ իրողությունը, 
որ միայն Թագավորական Լեհաստանը չէր լեհերի հայրենիքը, այլ 
Ավստրիայի տիրապետության տակ գտնվող Կրակովը և Պրուսիայի կազ-
մում գտնվող Պոզնանը նույնպես: Այնուհետև թերթն առաջ է քաշում այն 
միտքը, որ լրջմիտ լեհերը «միայն Ավստրիայի հետ միանալով ասկե ետքը 
կրնան Լեհաստան ազատել ու խաղաղություն գտնել» [21, 71]: Վիեննայի 
Մխիթարյանների կարծիքով Պրուսիայի և Ռուսաստանի տիրապետու-
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թյան տակ գտնվող լեհերն այդ հնարավորությունից զուրկ են: 
«Եվրոպայի» դատողությունը հենված է այն բանի վրա, որ Պոզնանում 
լեհական ապստամբություն է բռնկվել, իսկ Ռուսաստանն Ավստրիայի 
հետ իր սահմանները, լեհերի ապստամբությունից ահաբեկված, այնպես 
է փակել, կարծես «Չինաստանի պարիսպը քաշված է» [22, 81]: Հետևա-
պես, լեհերի միակ հնարավոր տարբերակն Ավստրիայի կազմում խաղաղ 
ապրելն ու չըմբոստանալն է, ակնարկում է թերթը: 

Զմյուռնահայ «Արշալույս արարատյանի» տեղեկություններով՝ 
Ռուսաստանը «մեծ փութով զինուորական պատրաստութիւններ ի գործ 
կըդնէ» Եվրոպայում տեղի ունեցող «անակնուելի դիպուածոց և խռովու-
թեանց նպատակով Ռուսաստանը Պրուսիայի և Լեհաստանի սահմանին 
150 հազար զորք է կենտրոնացրել» [7]: 

Կալկաթահայ «Ազգասերի» կարծիքով ազատության համար պայ-
քարի ելած մարդիկ ամենից առաջ հայրենասերներ ու ազգասերներ են, 
բայց «ազգասիրութիւնը առանց գործոց դի անկենդան է» [3]:  

«Հայաստանն» իրավացիորեն գրում է, որ ապստամբ լեհերն «ազա-
տություն կուզեն», բայց չի դրվատում նրանց ազատատենչությունը: 
Թերթի պատմելով՝ պայքարի ելած ապստամբ լեհերը «Ազատության 
ժամանակն է և մենք ազատ պիտի լինենք ասելով օրինավոր ճամփա 
բռնելուն տեղը» հարձակվում են կալվածատերերի վրա, հրդեհում են 
նրանց ունեցվածքը: Նրանք «դավաճանությամբ» մարդիկ են սպանում, 
«հափշտակություններ» կատարում և անգամ իրար կոտորում: Պրուսիա-
յում այս կարգի «անկարգությունների» հետևանքով շատ լեհեր փախչում 
են Բեռլին, իսկ Պոզնանում ազատություն չգտնելով՝ հիմա էլ անցնում են 
Գալիցիա և Կրակով [44]: Թերթի ստացած տեղեկություններով ապրիլին 
Գալիցիայից եկած «լուրերն աղեկ չեն», քանզի Կրակովում 5 հազար, իսկ 
Լեմբերկում 2 հազար զինված մարդիկ պատրաստ են զենք կիրառել ու 
լեհերին աջակցել [45]: 

«Եվրոպայի» և «Հայաստանի» լրատվություններն ապրիլին Կրակո-
վում լեհ վտարանդիների կուտակման մասին հավաստի են. նրանց գալը 
նպաստեց տեղի ժողովրդավարական տարրերի աշխուժացմանը: Ապրի-
լին Վիեննայում գտնվող լեհական պատվիրակության գործունեությունը 
վերածվեց զավեշտի: Ֆ. Պիլլերսդորֆն ամեն կերպ ձգձգում էր լեհերին 
պատասխան տալը, որոնց հետ անպտուղ բանավեճ էր սկսել Գալիցիա-
յում ավստրիական աստիճանավորների առավելությունների ու թերու-
թյունների շուրջը: 
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«Հայաստանը», անդրադառնալով լեհերի խնդրագրերին, նշում է, որ 
Գալիցիայի լեհերը մարտի 18-ին և ապրիլի 6-ին Ավստրիայի կայսրին 
«աղերսագիր» ներկայացրին և «ավստրիական սահմանադրության հովա-
նավորության տակը բոլոնացոց (լեհերի – Ֆ. Մ.) ազգային կառավարու-
թյան ատյան դրվեցավ, ազգային խորհուրդ անունով»: Թերթը ներկայաց-
նում է այս խորհրդի գործունեության նպատակը, նրա լիազորություն-
ների շրջանակը և սոցիալական կազմը՝ նշելով, որ նրանում աշխարհիկ 
մարդկանց ու ազնվականներից բացի կան նաև հոգևորականներ [47]: 
«Հայաստանը» նկատի ունի ապրիլի 5-ին Կրակովի համալսարանում իր 
գործունեությունը վերսկսած «Քաղաքացիական կոմիտեն», որն անվանա-
փոխվեց «Ազգային կոմիտե»: Ապրիլի 13-ին Լվովում ստեղծվեց 
«Լեհական կոմիտե», որի ներսում քաղաքական ակտիվ խմորումներ 
ընթացան: Այս կոմիտեներում ընդգրկվեցին նաև մի խումբ հոգևորական-
ներ [54, 62], որոնք, «Հայաստանի» պատմելով, ժողովականներից զատվե-
լով, առանձին գրությամբ դիմեցին Գալիցիայի բնակիչներին՝ կոչ անելով 
«բռնության և զենքի ճամփա չբռնեն, թե որ Բոլոնիա ազատությունը և 
անկախությունը ձեռք ձգել կուզե՝ հանդարտ եղանակով Ավստրիայի կա-
ռավարությունից խնդրելու է» [47]: 

«Հայաստանն» այն կարծիքին է, որ եթե լեհերը բռնությունների 
ճանապարհը չընտրեին, ապա «Ավստրիայի և Պրուսիայի տերություն-
ները… կրնային իրենց կամավը և խորհրդով ասոնց անկախություն և 
ազատություն շնորհիլ» [47]: Թերթն ակնհայտ սխալվում է, քանի որ 
Ավստրիան և Պրուսիան նման մտադրություն բոլորովին չունեին: 
Ավստրիական իշխանությունները, հասկանալով, որ լեհ ապստամբներին 
պառակտելու լավագույն միջոցներից մեկը գյուղացիության պահանջը 
բավարարելն է, Գալիցիայում կոռը վերացրին արտակարգ շտապողակա-
նությամբ:  

Կոռի վերացումը բուռն դժգոհությամբ ընդունեց լեհ ազնվականու-
թյունը. դա լուրջ հարված էր նաև բուժուական դեմոկրատների համար, 
քանզի ժողովուրդը հասկացավ, որ կոռը վերացրեց ոչ թե շլյախտան, այլ 
ավստրիական արքունիքը: Դրանից հետո Ավստրիան սկսեց զորք 
կուտակել Կրակովում՝ պատճառաբանելով, թե դա արվում է ռուսական 
զորքերի հնարավոր հարձակումից պաշտպանվելու համար: Ապրիլի 25-
ին Կրակովի կառավարիչ Վիլհելմ Կրիգի կարգադրությամբ սահմանում 
ձերբակալվեցին հայրենիք վերադարձող մի խումբ լեհ վտարանդիներ:  

«Եվրոպան» մանրամասնություններ է ներկայացնում ապրիլի 25-26-
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ի Կրակովի իրադարձությունների մասին: Թերթի պատմելով՝ Փարիզից 
վտարանդված լեհերը մտադիր էին ապստամբել և այդ նպատակով 
ընտրեցին Կրակովը, որի բնակիչները «Ավստրիայի դեմ բնական ատելու-
թյուն ունեն»: Թերթն ապստամբության պատճառը համարում է Վ. Կրիգի 
կարգադրությունը՝ Ավստրիայի հպատակ չհանդիսացող լեհերին Կրա-
կով չթողնելու մասին: Վրդովված լեհերը հարձակվեցին Վ. Կրիգի տան 
վրա ու հարկադրեցին նրան թույլատրել Փարիզից եկած 8-9 հարյուր 
վտարանդիների մուտքը Կրակով: Պատանդ վերցված Վ. Կրիգին, երեք-
ժամյա բանակցություններից հետո, ապստամբները զիջեցին քաղաքա-
պետին օգնության եկած ազգային գվարդիայի հրամանատար ֆելդմար-
շալ-լեյտենանտ Կաստիլյոնեին: Վերջինս, ապրիլի 26-ին Վ. Կրիգից ստա-
նալով իշխանությունը, հայտարարեց, որ չեղյալ է հայտարարում նախորդ 
օրվա կարգադրությունները, և սկսեց ռազմական նախապատրաստու-
թյուններ տեսնել: «Ասոր վրա ժողովուրդը անանկ կատղեցավ,– գրում է 
թերթը,– որ ժամէ ժամ ապստամբութեան փրթելուն կսպասէր» [22, 81]: 

Առիթը չուշացավ, և կեսօրին, երբ ավստրիացիները Կրակովի 
արվարձան Պոդգուժում ցրեցին տոնավաճառը, իսկ Կազիմեժում կրակ 
բացեցին ու վիրավորեցին մի քանի բնակիչների, լեհերը զենք վերցրին: 
Այս մասին քաջատեղյակ «Եվրոպան», հավաստի ներկայացնելով 
Կրակովի իրադարձությունները, մանրամասն պատմում է նաև ապրիլի 
26-ի զինված ընդհարման, լեհերի համառ դիմադրության, մարդկային 
կորուստների, կրած պարտության և կնքած անձնատվության պայման-
ների մասին: Չնայած պարտությանը, «Եվրոպայի» կարծիքով «շատ տա-
րակուսական է», որ լեհերը դադարեցնեն իրենց պայքարը, քանի որ 
«մեծեն մինչև պզտիկ, նույնիսկ եկեղեցականներն օտար լուծը վրաներեն 
նետելու խելքով են, ու ավստրիացւոց դեմ սաստիկ ատելութիուն մ' 
ունին» [22, 81]: 

Այս լրատվության մեջ ակնհայտ փոխվում է պարբերականի վերա-
բերմունքը: Եթե մինչ այդ «Եվրոպան» առհասարակ չէր շոշափում լեհերի 
ըմբոստության պատճառը, ապա այժմ բացահայտ գրում է, որ նրանք 
պայքարում են օտարի՝ այսինքն ավստրիացիների լուծը թոթափելու 
համար, և որ այդ պայքարը համազգային է: Մշտապես զուսպ, չափավոր, 
զգուշավոր և անկողմնակալ «Եվրոպան» այս անգամ լեհերի ապստամ-
բությունը ներկայացնում է ազատ ու անկաշկանդ լրատվությամբ: Թերթն 
առաջին անգամ բացահայտ գրում է ավստրիական լուծը թոթափելու 
մասին: Ավստրիամետ «Եվրոպայի» լրատվության ոճը ճնշվող լեհ 
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ժողովրդի պայքարի մասին փոխվում է: Պատճառն ամենայն հավանա-
կանությամբ ապրիլի 25-ի կայսրական սահմանադրությամբ երկրում 
գրաքննության վերացումն էր, որը թերթին հնարավորություն էր տալիս 
մետտեռնիխյան բռնապետության թոթափումից հետո գրել ավելի ազատ 
ու համարձակ: Հետագայում, երբ ավստրիական կառավարությունում 
վիճակը կայունացավ, ու արքունիքը սկսեց ճնշել ազատագրական 
շարժումներն ու հաղթանակ տանել, «Եվրոպան» առաջվա պես դարձավ 
զգույշ իր լրատվություններում, դադարեց դրանց մասին մեկնաբանու-
թյուններ անելուց և ամբողջ պայքարը ներկայացրեց բացառապես 
ավստրիական կայսրության շահերի տեսանկյունից:  

Գրաքննության վերացման պայմաններում «Եվրոպան», չբավարար-
վելով լեհական ազատագրական պայքարը հնարավորին չափ ճշմար-
տացի լուսաբանելով, անդրադառնում է նաև եվրոպական երկրներում, 
մասնավորապես՝ Ֆրանսիայում ապստամբության արձագանքներին [22, 
81]: Թերթը պատմում է, որ մարտի 26-ին Ֆրանսիայի խորհրդարան գնա-
ցած 60 հազար ցուցարարներ արտաքին գործերի նախարար Ալֆոնս 
Լամարթինին պահանջ ներկայացրին՝ լեհ ապստամբներին զինված 
օգնություն ցույց տալ և օգնել վերականգնելու լեհերի թագավորությունը: 
Նախարարը ցուցարարներին հավաստիացրեց, որ Ֆրանսիան «Լեհերուն 
ամէն կերպով սեր կը ցուցանէ», բայց ժամանակ է պետք այդ պահանջի 
«կերպը որոշելու» համար, որպեսզի «Լեհաստան իր հին պայծառու-
թեանը հասնի» [19, 62]: Հավաստի ներկայացնելով Ֆրանսիայի հանրա-
պետության ժամանակավոր կառավարության դիրքորոշումը լեհական 
ապստամբության և լեհական թագավորության վերականգնման հար-
ցում՝ պարբերականը մանրակրիտ լուսաբանում է նաև Ֆրանսիայի 
խորհրդարանի՝ 1848 թ. մայիսի 25-ի նիստը, որի «գլխավոր խոսակցու-
թիւնը լեհերուն ազատութեան վրայ էր»: 

Օրենսդիր ժողովի նիստում Ա. Վալևսկին հանդես եկավ Լեհաս-
տանին օգնելու օգտին, իսկ Վավյեն առաջարկեց քվեարկությամբ հաս-
տատել Ա. Վալևսկու առաջարկությունը: Նրա կարծիքով ճիշտ կլինի 
նորից վերականգնել լեհական թագավորությունը, քանի որ Լեհաստանի 
բաժանումը «Եվրոպայի մեջ մշտնջենավոր գժտութեան նյութ է դարձել» 
[23, 99]: «Եվրոպան» նկատի ունի Ալեքսանդր Վալևսկուն, որը Նապոլեոն 
Բոնապարտի և լեհ իշխանուհի Մարիա Վալևսկայայի որդին էր: Նա 
1830-1831 թթ. լեհական ազատագրական պայքարի մասնակից էր, իսկ 
Նապոլեոն III-ի կառավարման տարիներին դարձավ Ֆրանսիայի արտ-
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գործնախարար, պետական քարտուղար և Օրենսդիր ժողովի նախագահ: 
«Եվրոպան» և «Հայաստանը» ամբողջությամբ տպագրում են Օրենս-

դիր ժողովի պատգամավորների հարցապնդմանը Ա. Լամարթինի տված 
հանգամանալից պատասխանը: Սակայն, եթե «Հայաստանը» բավարար-
վում է հունիսի 12-ի համարում սոսկ նրա ելույթը տպագրելով, ապա 
«Եվրոպան» անդրադառնում է լեհերի հարցի մասին խորհրդարանական 
ողջ քննարկումներին: Թերթի պատմելով՝ Ա. Լամարթինը կտրականա-
պես մերժում էր Ֆրանսիայի զինված միջամտությունը լեհական հար-
ցում՝ պատճառաբանելով, որ դա նշանակում է «երկրորդ անգամ Մոսկ-
վայի վրա արշավանք անել»: Նրա համոզմամբ՝ Լեհաստանը պետք է 
«Գերմանիայի ձեռքովն ազատվի և ոչ թե Ֆրանսիայի»: Անդրադառնալով 
մյուս ելույթներին և հատկապես Վավյենի և Ա. Վալևսկու նոր առաջար-
կություններին՝ «Եվրոպան» գրում է, որ այս հարցի կապակցությամբ 
քվեարկություն տեղի չունեցավ, և «ժողովքը անոնք ամենն ալ արտաքին 
գործոց համար ընտրեալ ժողովքին հանձնեց» [23, 99]: 

Եթե «Եվրոպան» բավարարվում է՝ ներկայացնելով ֆրանսիական 
խորհրդարանի քննարկումները, ապա «Հայաստանը» փորձում է 
բացատրել ֆրանսիական կառավարության մերժման պատճառը: Թերթի 
կարծիքով՝ Կրակովի լեհերի «վրեժխնդրութեան ոգով իրենց երկիրը 
գտնված ավստրիացիները ջարդելնին, մեկ մեկ գեշություն են, որ ասոնք 
ունենալով ազատ եղողը իր ազատութիւնը աղեկի գործածելիք չունի»: 
Սրանից ելնելով՝ թերթը եզրակացնում է, որ ֆրանսիացիներն «ասոնք 
մտածելով՝ օտար ազգաց օգնութիւն տալեն ետ կենան նե՝ իրենց հասա-
րակապետական կառավարութիւնը կզորանա և աշխարհի խաղաղու-
թյանն էլ նվազություն չըլլար» [46]: 

«Հայաստանի» վերլուծությունը ճիշտ է այնքանով, որ ֆրանսիական 
կառավարությունն իր շահերն ու խնդիրներն ուներ Եվրոպայում և բնավ 
չէր մտածում ոչ միայն լեհերին, այլև իրենցից օգնութուն ակնկալող իտա-
լացիներին, հունգարացիներին ու վալախներին սատարելու մասին: 

«Եվրոպայի» դիտարկմամբ՝ եթե ֆրանսիական կառավարությունը 
պարզապես խուսանավում էր ապստամբ լեհերից, ապա Ռուսաստանը 
լրջորեն անհանգստացել է նրանց շարժումից: Թերթի գնահատմամբ՝ 
ռուսական զորքերն ամուր փակել են Պրուսիայի և Գալիցիայի սահման-
ները, խիստ հսկողության տակ են պահում սահմանակետերը և թույլ չեն 
տալիս ազատ տեղաշարժվել: Միաժամանակ ռուսաց կայսրը իր դժգոհու-
թյունն է արտահայտել եվրոպական մի շարք երկրների բռնած դիրքի կա-
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պակցությամբ: Նիկոլայ I-ը «Գաղղիացվոց և Գերմանացվոց վրա շատ 
խիստ կխոսի, անոնց ազատութիւնները՝ անիշխանութեան կկանչե, և 
բոլոր ռուսները կհորդորե, որ հավատո, կայսեր ու հայրենյաց համար 
պատերազմի պատրաստվին» [19, 63]: 

Լեհական ապստամբության կապակցությամբ եվրոպական տերու-
թյունների դիրքորոշմանը համառոտ անդրադառնում է կալկաթահայ 
«Ազգասեր» թերթը: Պարբերականի դիտարկմամբ՝ «Աւստրէական Լեհաս-
տան յոտն յարեաւ. և կարծի թէ Ռուսիա զկողմն անելոց իցէ Դանիեաց՝ և 
կռիւ նոցա ընդ Գերմանիա թանձրանայ» [4]: «Եվրոպան» Ռուսաստանի 
անհանգստությունը բացատրում է նաև պրուսական իշխանությունների 
տեսանկյունից: Ըստ թերթի՝ Պրուսիայում առհասարակ մտածում են, որ 
Ռուսաստանի հետ պատերազմն անխուսափելի է, քանի որ Ռուսաս-
տանը չի ցանկանում իր սահմանակից երկու երկրներում «ազատություն 
ու սահմանադրություն լինի»: Ռուսաստանը նաև անհանգստանում է, որ 
երկրի ներսում էլ ռուսները կարող են սահմանադրություն պահանջել: 
Միաժամանակ Լեհաստանը, տեսնելով, որ Ավստրիայի և Պրուսիայի 
իշխանության տակ գտնվող լեհերը ազատություններ են ստանում, «ոտքի 
կելլե, մեկալներուն հետ կմիանա և իր ճանկեն կազատի» [19, 63]: 

«Եվրոպայի» այս մեկնաբանությունը միանգամայն ճիշտ է: Ռուսաս-
տանը 1848 թ. գարնանը լրջորեն ընդունում էր Պրուսիայի հետ պատե-
րազմելու հավանականությունը և դեպի սահմանը շարժեց լրացուցիչ 
զորամիավորումներ: Ռուսաստանը միաժամանակ նախազգուշական 
քայլեր ձեռնարկեց նաև Թագավորական Լեհաստանում. Վարշավա զորք 
մտցրեց ու համալրեց զորանոցները: Ի. Պասկևիչը ոստիկանությանը 
հանձնարարեց հետապնդել ու ձերբակալել ապստամբական լուրեր տա-
րածողներին [54, 78]: 

Ռուսաստանի այս ձեռնարկումների մասին «Եվրոպան» քաջատեղ-
յակ էր: Թերթը գրում է, որ Ռուսաստանը «Լեհաստանին սահմանը աղեկ 
բռնած ու գոցած է», իսկ Ավստրիայի սահմանից երկու մղոն հեռավո-
րության վրա 120 հազար զորք է կուտակել: Թագավորական Լեհաստանի 
կառավարիչ գեներալ Իվան Պասկևիչը Վարշավայի բնակիչներին կտրա-
կանապես արգելել է ժողովներ և հավաքներ անցկացնելը՝ սպառնալով 
խիստ պատժել: Թերթը տպագրում է նաև Նիկոլայ I-ի հայտարարու-
թյունը, «թէ բոլոր լեհերը կկոտորեմ ու Լեհաստան անապատ կդարձնեմ, 
ազատ չեմ ըներ» [20, 66]: 

Ռուսաստանին հարկ չեղավ Թագավորական Լեհաստանում զորք 
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կիրառել, քանի որ այնտեղ ապստամբություն չբռնկվեց: Կրակովի 
ապրիլի 25-26-ի ապստամբությունը ժողովրդական զանգվածների 
տարերային ելույթ էր: 1848 թ. ապրիլի Պոզնանի կոմիտեն Ֆլորիան 
Դոմբրովսկու գլխավորությամբ Կսյոնժում ապստամբություն բարձրաց-
րեց, որը պրուսական բանակը ճնշեց: Ապրիլի 30-ին Միրոսլավի կռվում 
պարտություն կրեց նաև Լ. Մերոսլավսկին: Մայիսի 9-ին լեհ ապստամբ-
ները հարկադրված անձնատուր եղան Բարդոյում [54, 44-45]: Արևմտա-
հայ պարբերականները Պոզնանի ապստամբական կարճատև պայքարին 
առանձնապես չեն անդրադառնում: 1848 թ. ապրիլյան պայքարի օրերին 
հակաավստրիական ելույթներ տեղի ունեցան նաև Լվովում, Տարնովում, 
Բոխնյայում և Ստանիսլավում: Դրանցից առավել հիշարժան է Լվովի 
ապստամբությունը: Այստեղ ապրիլի 25-ին հավաքված դասային ժողովը 
նահանգապետ Ֆ. Ստադիոնը հայտարարեց ցրված: Ի պաշտպանություն 
«Ռադա Նարոդովիի»՝ հանդես եկան քաղաքային ներքնախավերը, և 
Ռադան շարունակեց իր գործունեությունը:  

Շուտով ռադաներ ստեղծվեցին նաև ուկրաինացիներով բնակեցված 
Արևելյան Գալիցիայում, որտեղ ուկրաինացիները հանդես էին գալիս 
Գալիցիան լեհական և ուկրաինական հատվածների բաժանելու օգտին: 
Գալիցիայի բաժանման հարցը 1848 թ. հունիսին քննարկվեց Պրահայում 
կայացած սլավոնական համագումարում, որտեղ միասնական դիրքորո-
շում չկայացավ [54, 71-72]: 1848 թ. լեհական ապստամբությունը հիմնա-
կանում ավարտվեց գարնանը, սակայն առանձին վայրերում տարերային 
ելույթները չդադարեցին: 

Հստակ լրատվություն ունենալով լեհ ապստամբների առանձին 
ելույթների մասին՝ «Եվրոպան» գրում է, որ լեհերը մտադիր են Ավստ-
րիայի և Հունգարիայի հակամարտությունից օգտվել: Թերթը տեղեկաց-
նում է Լվովում լեհ գեներալներ Տվերնիցկու և Յուզեֆ Բեմի շուրջը 
ապստամբների համախմբման մասին: Գալիցիայից այս կապակցությամբ 
ստացված լրատվության համաձայն՝ ապստամբ լեհերն այստեղ հաջողու-
թյուն չեն ունենա, ինչպես չունեցան 1846 թ., քանի որ գյուղացիները 
նրանց չեն վստահում, իսկ բանվորներն ու ուսանողները սիրով չեն 
ընդունել Ավստրիայի կողմն անցած Խորվաթիայի կառավարիչ Իոսիպ 
Ելաչիչի հաղթությունները պայքարի ելած հունգարների նկատմամբ [25, 
180]: 

Սա հավաստի լրատվություն է, քանզի 1848 թ. օգոստոսին Լվով 
եկած Յուզեֆ Բեմը կարճ ժամանակամիջոցում համոզվեց, որ իր 
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ապստամբական ծրագրերն այստեղ իրականացնել հնարավոր չէ: Չկա-
րողանալով ստանալ տեղի ազգային գվարդիայի աջակցությունը՝ նա 
ավստրիական իշխանությունների դեմ իր պայքարը շարունակեց նախ 
Վիեննայում, ապա՝ Հունգարիայում [54, 74: 53, 173-175-176]: 

Գալիցիայում հակաավստրիական ելույթ տեղի ունեցավ նաև 1848 թ. 
նոյեմբերին, որին անդրադառնում են արևմտահայ պարբերականները: 
«Հայաստանի» պատմելով՝ նոյեմբերի 1-ին Լեմբերկում «ահագին խռովու-
թյուն» տեղի ունեցավ կայսրական զինվորների և ազգային պահապան-
ների միջև: Թերթը մանրամասնորեն ներկայացնում է կռվի ամբողջ 
ընթացքը և անձնատվության պայմանները: «Հայաստանն» այս մասին 
պատմում է անկողմնակալ ու չի հանդիմանում ապստամբած լեհերին 
[48, 49]: Դա պայմանավորված է նրանով, որ թերթը բացառապես խմբա-
գիր Հ. Չամուռճյան-Տերոյենցի «մտքերի ու հայացքների արտահայտու-
թյունը» չէր: Որքան էլ նա, որպես խորագիտակ և եռանդուն հրապարա-
կախոս, փորձում էր խմբագրել թերթի ազատախոհ աշխատակիցների, 
հատկապես երկրորդ խմբագրի՝ ազատամիտ հայացքներ ունեցող երի-
տասարդ Մկրտիչ Աղաթոնի հոդվածներն ու ակնարկները, այնուամենայ-
նիվ ժամանակ առ ժամանակ հարկադրված էր նրանց հետ ունեցած տա-
րաձայնություններում զիջել: «Հայաստանի» աշխատակիցներ Մ. Աղա-
թոնը, Սերովբե Վիչենյանը (Սերվիչեն), Նիկողոս Զորայանը «ակներև 
ակնածանքով և խանդաղտանքով էին վերաբերում» եվրոպական ճնշվող 
ժողովուրդների պայքարին: Հ. Չամուռճյան-Տերոյենցը «մեծագույն անբա-
վականությամբ էր տպագրում» նրանց հոդվածները [2, 183-185], որոնք ոչ 
միայն անկողմնակալ էին, այլև երբեմն քողարկված համակրանք էին 
դրսևորում ազատության համար ոտքի ելած ժողովուրդների, այդ թվում՝ 
լեհերի պայքարի նկատմամբ: 

Մինչդեռ «Եվրոպան» լեհերի պայքարը ներկայացնելիս իր լրատվու-
թյունում երբեմն կորցնում էր անաչառությունը: Թերթը Լեմբերկի 
ապստամբության պատճառը համարում է հրեաներին, որոնք սուտ 
լուրեր են տարածել, թե հունգարացիները հաղթել են ավստրիական 
գեներալ Արթուր Վինդիշգրեցին ու հասել Վիեննա: Այնուհետև առաջ է 
քաշում այն վարկածը, որ «Գոշութին գործակալները հոստեղաց արմա-
տականներին ոտքի հանել ուզեցին, որպեսզի ինչպես հոկտեմբերի 6-ին 
Վիեննայում, այնպես էլ «այստեղ զորքի դեմ ելլեն»: Նկարագրելով 
ապստամբության ընթացքը՝ թերթը գրում է, որ կայսրական զորքը 
Համերշտայնի գլխավորությամբ ճնշեց այս ելույթը [26, 192]:  
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Նոյեմբերի 1-2-ի Լեմբերկի դեպքերը ճիշտ այնպիսին էին, ինչպիսին 
Կրակովի ապրիլի 25-26-ի ապստամբությունը: Այն տարերային, անկազ-
մակերպ և պաշտպանական բնույթի ելույթ էր, որը չուներ ղեկավարու-
թյուն, գործողությունների հստակ ծրագիր: 1848 թ. լեհական ապստամ-
բությունը թեև պարտություն կրեց, սակայն ընդհանուր առմամբ կարևոր 
էջ գրեց լեհ ժողովրդի ազատագրական պայքարի պատմության մեջ: 

Ապստամբության պարտությունից հետո լեհերը չդադարեցրին 
իրենց պայքարը ավստիական կայսրության դեմ: Մեծ թվով լեհ կամա-
վորներ բանաստեղծ Ադամ Միցկևիչի հորդորով լեգիոններ կազմեցին ու 
միացան հունգարացիների և իտալացիների պայքարին, որը նույնպես 
ուղղված էր Ավստրիայի դեմ և նպատակ էր հետապնդում ձեռք բերել 
անկախություն: Լեհերը մտածում էին, որ ավստրիական կայսրությունը 
դրանից կթուլանա, ինչը կթեթևացնի իրենց խնդիրը ինքնուրույնություն 
ձեռք բերելու և կորցրած պետականությունը վերականգնելու գործում: 

Անդրադառնալով լեհերին սպասվող հեռանկարներին՝ «Եվրոպան» 
զետեղում է գերմանական լրագրերից մեկի հոդվածը, որը գնահատական 
էր տալիս նրանց պայքարին: Այս լրագիրն առաջ էր քաշում այն միտքը, 
որ պայքարի ելած և պետականությունը վերականգնել ցանկացող լեհերն 
իրենց հաշվարկներում սխալվել են: Ապստամբության պարտությունից 
հետո նրանց ամենուրեք ընդունում են «իբրև խռովարար»: Անգամ նրանց 
«բարեկամ» ֆրանսիացիները վերջերս որոշել են դադարեցնել լեհ 
վտարանդիների մուտքը Ֆրանսիա, իսկ Ավստրիան ապստամբական 
շարժման մասնակից լեհերին իր երկրից դուրս է հանում: Դրա հետևանքով 
շատ լեհեր, այդ թվում «երևելի մարդիկ», այս ու այն կողմ են ցրվել, իսկ 
լեհերը գրեթե ամեն տեղ թշնամիներ են ձեռք բերել: Լեհերը «որչափ 
իմաստությամբ գործած կլինեին,– գրում է լրագիրը,– եթե ներքուստ 
հանդարտությամբ ծաղկելու առաջ երթալու, ներքուստ զորանալու փույթ 
տանեին և բուն իրենց երկրին մեջ ամփոփ նստեին, որով ժամանակին՝ 
օրինավոր ու անվնաս կերպով շատ բաներ կրնային գլուխ հանել» [32]:  

«Եվրոպան» գերմանական թերթի այս դատողության վերաբերյալ 
կարծիք չի արտահայտում և սոսկ գերադասում է այն ներկայացնել: 
Միապետական կարգերի պահպանման կողմնակից Մխիթարյանները ոչ 
միայն լեհական, այլև եվրոպական ճնշվող բոլոր ժողովուրդների ազա-
տագրական պայքարը լուսաբանելիս երբեմն բացահայտ, երբեմն էլ՝ 
քողարկված ձևով, դրսևորում են իրենց անհամաձայնությունն ապստամ-
բական շարժումների հետ: Տպագրելով գերմանական լրագրի վերոհիշյալ 
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հոդվածը՝ «Եվրոպան» տվյալ դեպքում նպատակ չէր հետապնդում 
բազմակողմանի դարձնել իր լրատվությունը, չնայած դրան միշտ ձգտում 
էր: Թերթը քանիցս ընդգծում է, որ կարևորում է հատկապես պաշտոնա-
կան լրատվությունները, բայց այս դեպքում հարկ չի համարում նույնիսկ 
հիշատակել գերմանական լրագրի անվանումը: «Եվրոպան» երբեմն 
հրաժարվում էր իր սկզբունքից և տպագրում նաև ոչ պաշտոնական, ոչ 
հավաստի, անգամ իրարամերժ ու հակասական լուրեր: Բայց դրա հետ 
մեկտեղ թերթը միանշանակ ընդգծում էր, որ իր էջերում դրսից ստացված 
«հակառակության հոգով գրված» լուրերին հավանություն չի տալիս և 
դրանից «բոլորովին կուզենք հեռու կենալ» [24, 112]: Հետևապես, եթե 
առաջնորդվենք թերթի այս մոտեցումով, ապա կարելի է ասել, որ 
գերմանական լրագրի եզրակացությունների հետ «Եվրոպան» համամիտ 
էր, այլապես այդ հոդվածը չէր տպագրի:  

Լեհերի մասնակցությունը եվրոպական երկրների ազատագրական 
պայքարին 

1848 թ. լեհական ապստամբական պայքարի պաշտպանությունից 
հետո արևմտահայ պարբերականները լեհական հարցն անուշադրության 
չմատնեցին և շարունակեցին պարբերաբար անդրադառնալ նրանց 
խնդրին՝ կարևորելով լեհերի մասնակցությունը հատկապես ավստրիա-
կան կայսրության դեմ իտալացիների և հունգարացիների ազատագրա-
կան պայքարին: 

«Եվրոպան» գերմանական մի լրագրի տեղեկությամբ պատմում է, որ 
լեհերն ակտիվորեն կռվում են Հռոմում, Տոսկանայում, Սիցիլիայում և 
Թուրինում: Լրագրի հավաստի տեղեկությամբ՝ Սիցիլիայի զորքերի 
ճարտարագետների զորամիավորման ղեկավարը Լյուդվիգ Մերոս-
լավսկին էր, Սիցիլիայում կռվող զորքերի հրամանատարը՝ ֆրանսիացի 
գեներալ Բեռնար Մանեանը, որի «թևապետը» լեհ Սդռժեցկին էր, իսկ 
Սիրակուզայի զորքի հրամանատարը՝ լեհ Վուերենսկին: Թերթն իրավա-
ցիորեն գրում է, որ ավստրիական կայսրության դեմ մղված անկախու-
թյան երկրորդ պատերազմում սարդինական թագավորության բանակի 
գլխավոր հրամանատարը լեհ գեներալ Վոյցեխ Խժանովսկին էր, որի բա-
նակում կռվում էր լեհական մի լեգեոն՝ Անջեյ Զամոյսկու գլխավորու-
թյամբ, ինչպես նաև 1830 թ. լեհական ապստամբության մասնակից 
Ջերոլամո Ռամորինոն: 

«Եվրոպան» Վ. Խժանովսկուն համարում է «Ավստրիացոց անհաշտ 
թշնամի», զինվորական «ճարպիկ զորապետ», որը գլխավորում է Պիեմոն-
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տի 120 հազարանոց բանակը: Նա «պատերազմական խորունկ գիտու-
թիւն և փորձ ունի և իր բնավորութեամբ բանակին սիրտը շահիլ գիտե» 
[29, 55: 31, 71]: 

Վ. Խժանովսկուն «Արշալույս արարատյանն» անվանում է «Բոլո-
նիացի երևելի զորապետ», իսկ ավելի ուշ՝ «հռչակավոր զորապետ», որի 
ենթակայությամբ սարդինական պետության «ծառայության մեջ մտած է» 
Ա. Զամոյսկին՝ Ադամ Չարտոռիյսկու եղբոր որդին [9, 10]: «Հայաստանը» 
նույնպես փաստում է, որ սարդինական 120 հազարանոց բանակը գլխա-
վորում է Վ. Խժանովսկին [41]: 

«Եվրոպայի» լրատվությամբ Տոսկանայում լեհ հազարապետ Սիո-
տոդկովիչը գլխավորում էր լեհական լեգեոնը, որի կազմում հիմնա-
կանում ընդգրկված էին Ֆրանսիայից եկած լեհ վտարանդիները [36]: 

Արևմտահայ պարբերականները հետաքրքիր տեղեկություններ են 
տալիս նաև հունգարական ազատագրական պայքարին լեհերի մասնակ-
ցության մասին: «Եվրոպան» նկատում է լեհերի և հունգարացիների ազա-
տագրական պայքարի շաղկապվածությունը: Թերթի համոզմամբ՝ հուն-
գարացիներն իրենց պայքարն ընդլայնելու և դրսից օգնություն ստանալու 
համար աշխատում են «իտալացվոց օգնեն, Լեհաստանը ոտքի հանեն ու 
Տաճիկին կողմեն իրենց օգնութիւն գտնեն» [27]: Իրենց հերթին լեհերը 
Գալիցիայում «ծածուկ պատրաստութիւններ տեսած են, որ Մաճառները 
Լեհաստան մտնեն նե՝ իրենք էլ ոտքի ելլեն», ուստի զենք ու զինամթերք 
են հավաքում: Ըստ թերթի՝ Գալիցիան ոտքի հանելով՝ լեհերը ձգտում են 
«իրենց ազատությունը գտնել» [31, 70: 35, 85]: Լեհերի պայքարի 
նպատակը «Եվրոպան» ներկայացնում է նաև գերմանական մի լրագրի 
հաղորդագրությամբ, ըստ որի՝ լեհերը մասնակցում են «ամեն տեսակ 
խռովութեանց և ամեն հեղափոխութեանց», որպեսզի «գրեթե յոթանասուն 
տարի առաջ անխոհեմութեամբ կործանված թագավորութիւննին կանգ-
նելու հնարք գտնեն» [32]: 

Նույն կարծիքին է պոլսահայ «Բանասերը», ըստ որի՝ հունգարացի-
ների պայքարին «լեհացիք միացան իրենց հայրենյաց ազատության 
հուսովը» [15]: «Ազգասեր արարատյանի» համոզմամբ հունգարացիների 
պայքարի հաղթանակի դեպքում «Լեհք ամենայնի յոտն յառնեն» [6, 248]: 
Արևմտահայ պարբերականների այս դատողությունները հիմնազուրկ 
չէին: Լեհական ազատագրական պայքարի ղեկավարներն առաջ էին 
քաշում հակահաբսբուրգյան խմբավորում ձևավորելու խնդիր, որի մեջ 
մտնելու էին Հունգարիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի, Սերբիայի, Մոլդո-
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վայի և Վալախիայի ժողովուրդները: Հեռանկարում ստեղծելու էր 
Դանուբյան կամ Բալկանյան դաշնություն՝ բաղկացած մի շարք 
ինքնուրույն պետություններից [53, 170]: 

«Եվրոպան» այն կարծիքին է, որ լեհերն, օգտագործելով հունգարա-
կան ազատագրական շարժումը, ցանկանում են նրանց հետ միասին 
ազատագրվել և պայքարն իրենց համար ցանկալի հունով առաջ տանել, 
մանավանդ, որ հունգարական «բանակին մեջ լեհերուն խոսքը հիմա շատ 
կանցնի և կարգադրություններն անոնց ուզածին պես կըլլան» [33, 77]: 
Թերթն այսպիսի հետևության էր եկել՝ հունգարական պայքարին լեհերի 
մասնակցության վերաբերյալ եվրոպական մամուլից բավականին 
հավաստի լուրեր քաղելով: 

 Հայ պարբերականներին հայտնի էր լեհ զինվորների և սպաների 
զանգվածային մասնակցությունը հունգարացիների և իտալացիների 
պայքարին: «Եվրոպան» մասնավորապես գրում է, որ հունգարացիներն 
իրենց բանակը համալրել են մեծ թվով լեհ կամավորներով: Նրանք 
Ֆրանսիայից և Իտալիայից շոգենավերով գալիս են Կ. Պոլիս ու այնտեղից 
գնում, միանում Յ. Բեմի զորքին: Հունգարացիները տարբեր տեղերից 
«քաջ լեհ զորապետներ ու հազարավոր լեհ զինվոր (25-30000) ձեռք 
ձգեցին»: Թերթի կարծիքով դա Եվրոպայում այնպիսի տպավորություն է 
թողել, որ անգլիական որոշ լրագրեր տեղի ունեցածը «լեհերու ապստամ-
բություն կկանչեն» [31, 69]: 

«Արշալույս արարատյանի» և «Եվրոպայի» լրատվությամբ, ըստ 
«Պրես» լրագրի, հունգարացիների զորապետներից 12-ը լեհ են և միայն   
4-ը՝ հունգարացի [11, 31: 69]: 

Գերմանական մեկ այլ լրագիր հավաստում էր, որ հունգարական 
բանակի ղեկավարները բոլորը լեհ են և պատերազմական հմտություն 
ունեն, ու «հազիվ թե 4 կամ 5 երևելի պաշտոնակալ կգտնվի, որ բուն 
մաճառ ըլլա»: Լրագիրը հունգարական բանակի հրամանատարների 
թվում հիշատակում է Հենրիկ Դեմբինսկուն և Յ. Բեմին, որոնց անվանում 
է լեհ «ամենեն մեծ զորավարներ», թվարկում մյուս անվանի լեհ զինվորա-
կաններին ու նշում, որ «պզտիկ պաշտոնակալներուն թիվը համարը չկա» 
[32, 76]: 

Հայ պարբերականները նույնպես բարձր են գնահատում Յ. Բեմին և 
Հ. Դեմբինսկուն, ընդգծում նրանց քաջությունը, զինվորական մեծ փորձն 
ու հմտությունը: «Արշալույս արարատյանը» Յ. Բեմին անվանում է 
«հռչակավոր զորապետ», պատմում Տրանսիլվանիայում նրա մղած 
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հաջող կռիվների ու տարած հաղթանակների մասին, տպագրում է 
սուլթանին ուղղված նրա նամակը, հայտնում Թուրքիա տեղափոխվելն ու 
ապաստան խնդրելը [12: 13: 14]: 

«Հայաստանը» Յ. Բեմին համարում է «քաջ զորապետ», մանրամասն 
պատմում է Տրանսիլվանիայում նրա ընդհարումների և տարած 
«փառավոր» հաղթանակների մասին, որի զենքի հուժկու հարվածից 
ավստրիական «զորապետները մեկ մեկու ետև կհաղթին»: Թերթն 
ընդգծում է Յ. Բեմի վայելած մեծ հեղինակությունն ու հարգանքը և նշում, 
որ նրան Տեմեշվարում «փառավոր ընդունելություն ցույց տվեցին» [50: 51]: 

Այս պարբերականներն իրենց լրատվություններում, Յ. Բեմից բացի, 
տասնյակ անգամ հիշատակում են նաև Հ. Դեմբինսկուն՝ նշելով, որ նա 
հունգարական բանակի գլխավոր հրամանատարն է: Նրանք գովեստով 
են արտահայտվում նաև Մերոսլավսկու մասին: «Հայաստանը» նրան 
համարում է «մեծ զորապետ» [42], իսկ «Արշալույս արարատյանը»՝ 
«երևելի իշխան» [8]: 

«Եվրոպան», Պոզնանի ապստամբության պարտությունից հետո 
անդրադառնալով Լ. Մերոսլավսկու հետագա պայքարին, գրում է, որ նա 
գլխավորում է Բադենի բանակը Բավարիայի դեմ պատերազմում: Թերթը 
շեշտում է, որ Լ. Մերովսլավսկին Յ. Բեմի ընկերն է ու վերջերս ավստ-
րիացիների դեմ կռվում էր նաև Սիցիլիայում և Նեապոլում: Նա իրավա-
ցիորեն Լ. Մերոսլավսկուն համարում է Բադենի ապստամբական զորքի 
հրամանատարը և «զարմանք» արտահայտում, որ լեհ զորավարը պայքա-
րում է «գերմանական սահմանադրությունը արժեցնելու համար»: Թերթն 
այնուհետև հավաստի տեղեկություն է տալիս Բադենի ապստամբության 
պարտությունից հետո Լ. Մերոսլավսկու Շվեյցարիա անցնելու մասին [37, 
105: 38, 108: 39, 117]: 

«Եվրոպան» բազմաթիվ լրատվություններում հանգամանորեն պատ-
մում է հատկապես Յ. Բեմի ռազմական գործողությունների մասին, նշում 
նրա հաջողությունները Տրանսիլվանիայում և դրանով ավստրիացիներին 
մեծ դժվարություններ պատճառելը: Հունգարացիների և լեհերի ազատա-
գրական պայքարը չդրվատող «Եվրոպան» չի կորցնում անաչառությունը 
և նույնպես բարձր կարծիք է արտահայտում լեհ զորավարների մասին, 
որոնցից Յ. Բեմին բազմիցս անվանում է «քաջ երևելի զորապետ», իսկ Հ. 
Դեմբինսկուն՝ «հմուտ զորավար, որ Մաճառներուն բանակի վերին 
հրամանատարն է» [36, 99]: 

1848 թ. լեհական ապստամբության պարտությունից հետո մեծ թվով 
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լեհեր գաղթեցին Ֆրանսիա, Գերմանիա և Շվեյցարիա: «Եվրոպան» 
առանձնապես մեծ տեղ է հատկացնում լեհ վտարանդիների նկատմամբ 
Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որից լեհերը ապստամբության ընթացքում 
օգնություն ստանալու ակնկալիք ունեին: Թերթը տեղեկացնում է, որ 
Ֆրանսիայի կառավարությունը Փարիզի անվտանգությունն ավելի ապա-
հով դարձնելու համար որոշում է ընդունել, որպեսզի գերմանացի, իտա-
լացի, իսպանացի ու լեհ հանրապետականները 24 ժամվա ընթացքում 
Փարիզից դուրս գան, որովհետև մայրաքաղաքի մեջ «խռովություն 
հանողները գլխավորապես այդ օտարականներն էին» [28, 36]: Մի փոքր 
ուշ «Եվրոպան» գրում է, որ ֆրանսիական կառավարությունը որոշել է 
Ֆրանսիայում գտնվող հունգարացի, լեհ և իտալացի փախստական-
ներին, որոնք մինչև հիմա «Ֆրանսիայի կառավարությունից ամըսչեք 
կառնին ու անով ապրուստնին կճարեին, ալ չտրվի» [30, 62]: Ֆրանսիայի 
կառավարությունը միաժամանակ խնդրել է Ավստրիային, որ այսուհետև 
«Գաղղիա երթալ ուզող լեհերուն անցագիր չտա» [33, 78]: Էլզասում 
բնակվող լեհ փախստականները կառավարությունից հրահանգ են 
ստացել «որչափ կարելի է շուտ Գաղղիայեն ելլեն» [34, 82]: 

Ըստ «Եվրոպայի»՝ 1849 թ. աշնանը լեհ վտարանդիները, համոզվելով, 
որ ֆրանսիական կառավարությունն իրենց չի աջակցում և նույնիսկ 
ցանկանում է երկրից դուրս հանել, պայմանավորվել են, որպեսզի 
«բազմությամբ» Ամերիկա կամ Մեքսիկա մեկնեն: Արդեն 232 ընտանիք-
ներ որոշել են գաղթել և նոր բնակավայրում «Պոլոնիական եղբայրու-
թյուն» անունով գաղթականություն հաստատեն» [40, 151]: 

Արևմտահայ պարբերականները միաժամանակ անդրադառնում են 
լեհ ապստամբների՝ Թուրքիա փախչելուն և այնտեղ ապաստարան 
գտնելուն: Նրանք ճշմարիտ տեղեկություններ ունեին այն մասին, որ 
հունգարական ազատագրական պայքարի պարտությունից հետո 
հունգար և լեհ մեծ թվով զինվորականներ, որոնց թվում նաև՝ Յ. Բեմը, 
փախել են Վիդին: 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
1840-ական թվականների լեհական ազատագրական շարժումների 

վերաբերյալ արևմտահայ ազգային-պահպանողական հոսանքի պարբե-
րականների հրապարակումները չափազանց կարևոր են հայ հասարա-
կական մտքի պատմության համար: Դրանցում կան առանձին անճշտու-
թյուններ, երբեմն էլ՝ սխալ գնահատականներ ու մեկնաբանություններ, 
որոնք բնութագրական են ժամանակի պարբերական մամուլի համար: 
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Արևմտահայ պարբերականները թեև ջանացել են անկողմնակալ լուսա-
բանել լեհերի պայքարի մասին ստացված լուրերն ու եվրոպական մամու-
լի հրապարակումները, բայց և այնպես չեն շեղվել իրենց գաղափարական 
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Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Королевство Польское, Краков, Галиция, восстание, 
независимость, европейские государства, западноармянская пресса 

Польша, разделенная между Россией, Австрией и Пруссией по 
решению Венского конгресса 1815 года, никак не могла смириться со 
своим политическим статусом и периодически поднимала восстания для 
возвращения своей независимости. В 1830-1831 гг. поляки взбунтовались 
против царской России и потерпели поражение. В 1840-х гг. польские 
патриотические и тайные организации предприняли новую попытку для 
подготовки очередной борьбы за независимость и свободу. В 1846 г. в 
Кракове, а в 1848 г. в Галиции, Познани, Кракове и других местах поляки 
снова подняли восстание с целью возрождения своей Родины в границах 
Речи Посполитой. 

Польская национально-освободительная борьба не ускользнула от 
внимания современной армянской периодической печати. К ней 
непосредственно обращались западноармянские газеты национально-
консервативного направления: «Аршалуйс Араратян» («Заря Араратская»), 
«Азгасер» («Патриот»), «Азгасер Араратян» («Патриот Араратский»), 
«Европа», «Айастан» («Армения»). Эти издания на основе новостей, 
полученных из европейской прессы, освещали борьбу поляков, исходя из 
своей идеологической концепции. По отношению к революционным, 
национально-освободительным и политическим событиям в Европе, 
западноармянское национально-консервативное течение сформировало 
четкую позицию. Идеологи течения и издания выступали за сущест-
вующее политическое равновесие в Европе и сохранение действующего 
порядка и не поощряли любой мятеж против власти. 

Издатели западноармянской периодики понимали, что поляки 
подняли восстание, чтобы свергнуть чужеземное господство, однако, 
отнюдь не были в восторге от этих действий. Еженедельная газета 
конгрегации Венских Мхитаристов «Европа» происходящие на континенте 
политические события пыталась представить с независимых, непринуж-
денных и беспристрастных позиций, только на основе полученных досто-
верных известий. Публикацией подобных новостей газета старалась 
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сохранять объективность и непредвзятость, чтобы читатели смогли сами 
сориентироваться и самостоятельно оценить национальные и освободи-
тельные движения, протекающие в Европе. Несмотря на это, редакторы 
«Европы» выразили мнение, что достичь мира поляки могут только в 
составе Австрийской империи. 

Официальный орган Константинопольского Армянского Патриархата 
– «Айастан», а также газеты «Аршалуйс Араратян», «Азгасер», «Азгасер 
Араратян» понимая, что поляки сражаются за свою свободу и 
независимость, тем не менее, не поддерживали эту борьбу. По мнению 
газеты «Айастан», поляки должны попросить Австрию и Пруссию, чтобы 
те предоставили им независимость без насилия и борьбы «мирным 
способом». 
 

 

The Western Armenian Periodical Press The Western Armenian Periodical Press The Western Armenian Periodical Press The Western Armenian Periodical Press     
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SummarySummarySummarySummary    
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European States, Western Armenian Press 

Poland, which was divided between Russia, Austria and Prussia according 
to 1815 decision of the Vienna Assembly, never reconciled with its political 
situation and regularly rebelled to regain its independence. In 1830-1831 the 
Poles revolted against tsarist Russia, which ended in defeat. In the 1840s, the 
Polish patriotic and secret societies began preparing for another struggle for 
independence and freedom. In 1846 in Krakow, and in 1848 in Galicia, Poznan, 
Krakow and other places, the Polish revolted again with the aim of rebuilding 
their homeland within the borders of Rech Pospolita. 

The Polish national liberation struggle did not escape the attention of the 
Armenian periodicals of the time. The “Arshaluys Araratyan”, the “Azgaser”, 
the “Europe” and The Polish national liberation struggle did not escape the 
attention of the Armenian periodicals of the time. The “Arshaluys Araratyan”, 
“Azgaser”, “Europe” and the “Hayastan” newspapers of the Western Armenian 
national-conservative current directly referred to it. Based on the news 
received from the European press, these periodicals covered the struggle of the 
Polish from their ideological point of view. The Western Armenian national-
conservative current had a clear position on the revolutionary, national-
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liberation-political events taking place in Europe. Current ideologues and 
periodicals advocated maintaining the existing political balance in Europe and 
did not encourage any revolt against the authorities. 

The Western Armenian periodicals understood that the Polish had 
rebelled to overthrow the foreign rule, but they did not praise their struggle. 

The weekly “Europe” of Vienna Mekhitarist Congregation in Europe tried 
to present the political events in Europe from a free, unbiased and impartial 
position, based only on reliable news. The newspaper tried to maintain 
impartiality by publishing the news, so that the readers could orient 
themselves, evaluate the national and liberation movements in Europe 
independently. Nevertheless, the editors of the "Europe" expressedan opinion 
that the Poles can find peace only within the Austrian Empire. 

The official newspaper “Hayastan” of the Armenian Patriarchate of 
Constantinople, as well as the newspaper “Arshaluys Araratyan”, “Azgaser”, 
“Azgaser Araratyan”, understand that the Polish were fighting for 
independence and freedom, in no way encouraged their struggle. The paper 
believed that Polish should ask for their independence from Austria and Prussia 
in a “calm way” without violence and struggle. 
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