
Głowie państwa towarzyszyła 
Pierwsza Dama Anna Komo-
rowska. Rozpoczynając pobyt, 
prezydent złożył kwiaty przy 
Pomniku Ofiar Ludobójstwa 

Ormian Cicernakaberd w Ery-
waniu. Odwiedził też Muzeum 
Ludobójstwa i zasadził symbo-
liczny świerk w Alei Pamięci. 

Poświęcenia chaczkara doko-
nali wspólnie duchowni Ko-
ścioła katolickiego obrządku 
ormiańskiego i Apostolskiego 
Kościoła Ormiańskiego: abp 
Grigoris Buniatian – ordyna-
riusz diecezji Ukrainy Apostol-

skiego Kościoła Ormiańskiego, 
który przewodniczył uroczy-
stości, ks. Cezary Annusewicz 
— proboszcz ormiańskokato-
lickiej parafii Polski północnej, 
ks. Tatewos Geworkian — pro-
boszcz lwowskiej parafii kate-

dralnej Apostolskiego Kościo-
ła Ormiańskiego, ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski – gospodarz 
miejsca, proboszcz ormiańsko-
katolickiej parafii Polski połu-
dniowej.

Arcybiskup Teodorowicz powrócił

Wydarzenia | Jak w słowach tej starej piosenki: „łza radości błyszczy w oku, już Lwów cały na widoku”. Starzy lwowianie, 
których niemało przybyło w upalne południe 7 czerwca na Cmentarz Obrońców Lwowa, przecierali oczy nie tyle ze zdumienia,  
co ścierając spływające po bruzdach policzków łzy. Łzy wzruszenia.

Արքեպիսկոպոս Թեոդորովիչը «վերադարձավ»

ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Ինչպես երգվում է այն հին երգում. «Ուրախության արցունքը փայլում է աչքում, ողջ Լվովն 
է արդեն տեսադաշտում»: Քիչ չէին Լվովի հին բնակիչները, ովքեր Լվովի Պաշտպանների Գերեզմանատուն էին եկել 
հունիսի 7-ի այդ շոգ կեսօրին և տրորում էին իրենց աչքերը ոչ թե զարմանքից, այլ սրբում էին այտերի փոսիկներով 
հոսող իրենց արցունքները: Հուզմունքի արցունքները:

Podczas uroczystości trumna ze szczątkami arcybiskuPa teodorowicza była wystawiona Przed kaPlicą obrońców lwowa. Fot. danuta Grzeszczuk, 
„lwowskie sPotkania”

ԱՐԱՐՈղՈՒԹՅԱՆ ըՆԹԱցքՈՒմ ԱՐքԵպԻսկՈպՈս ԹԵՈԴՈՐՈվԻչԻ մԱսՈՒՆքՆԵՐՈվ ԴԱգԱղը ԴՐվԱծ էՐ ԼվՈվԻ պԱշտպԱՆՆԵՐԻ մԱտՈՒռԻ ստՈՐՈտԻՆ: 
Նկ. ԴԱՆՈՒտԱ գժԵշչՈՒկ, «ԼվՈվՅԱՆ ՀԱՆԴԻպՈՒմՆԵՐ»

W Gliwicach stanął chaczkar
Wydarzenia | W sobotę 9 lipca 2011 r. przy ormiańskokatolickim kościele 
pw. św. Trójcy w Gliwicach odsłonięto chaczkar — ormiański krzyż kwitnący. 
Uroczystość miała charakter ekumeniczny i zgromadziła licznych Ormian 
i ich sympatyków z różnych stron Polski. 

Prezydent Komorowski 
z wizytą w Armenii
Wydarzenia | Prezydent Bronisław Komorowski, 
w ramach podróży po krajach Kaukazu Połu-
dniowego, w dniach 27 – 29 lipca 2011 r. prze-
bywał z trzydniową oficjalną wizytą w Armenii.

Dokończenie na str. 8

Dokończenie na str. 4

W dzień czerwcowy 
i słoneczny

Oto – jakby  w ten „dzień 
czerwcowy i słoneczny”, bodaj 
na jedną chwilę  wrócił „tam-
ten Lwów”. Jakby nagle ożyła 
słynna fotografia z tamtych lat 
przedstawiająca trzech przy-
jaciół, arcybiskupów  Bolesła-
wa Twardowskiego, Andrzeja 
Szeptyckiego i Józefa Teodo-
rowicza.
Hierarchowie wszystkich ob-
rządków zgodnie koncelebrują 
eucharystię, przekazują sobie 
i nam znak pokoju, słychać 
„Ojcze nasz”, „Hajer mer” 
i „Spasi Boh” – i to gdzie – „tam 
gdzie lwowskie śpią Orlęta”.
Nabożeństwo ma charakter 
żałobny, a przecież trudno 
oprzeć się nastrojowi radości 
– gdy wszystkimi kolorami tę-
czy lwowskie słońce rozświetla 
bogactwo strojów celebrantów, 
zebranych przy ołtarzu przed 
kaplicą. 

Dokończenie na str. 2
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Uroczystości Święta Pierwszej 
Republiki Armenii
WYDARZENIA | Stowarzyszenie Ormian w Polsce z siedzibą w Łodzi 
zorganizowało w tym roku po raz pierwszy obchody Dnia Pierwszej 
Republiki Armenii.

Inicjatorem i koordynatorem 
przedsięwzięcia był Martin Ga-
sparian, prezes stowarzyszenia. 
Uroczystość odbyła się w dniu 
29 maja 2011 r. w Akademickim 
Ośrodku Inicjatyw Artystycz-
nych w Łodzi. 
O godzinie 11 przedstawiciele 
władz miasta oraz ambasador 
Republiki Armenii, dr Aszot 
Galojan, złożyli kwiaty przy Po-
mniku Ormiańskiego Żołnierza 
w Parku Poniatowskiego. Na-
stępnie, o godz. 14, rozpoczęły 
się właściwe uroczystości, na 
które składał się m.in. koncert 
w wykonaniu dzieci ze szkółki 
niedzielnej im. Mesropa Masz-
toca w Łodzi, pod artystyczną 
opieką Mariam Burchat. Dzieci 
ujmująco zaśpiewały narodowe 
pieśni ormiańskie, a także bar-
dzo trudne utwory Komitasa, 
wybitnego ormiańskiego kom-
pozytora i etnologa muzyczne-

go. Z koncertem solowym wy-
stąpiła także Joanna Borkowska.
Po zamknięciu części oficjalnej 
nadszedł czas na ormiańskie 
Grill Party. Uczestnicy mogli 
skosztować najsmaczniejszych 
dań i smakołyków ormiańskich, 
była to także doskonała okazja 
do prowadzenia kuluarowych 

rozmów, odnawiania znajo-
mości i zawiązywania nowych 
przyjaźni.
Patronat nad uroczystością ob-
jął Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Łódzkiego oraz prze-
wodniczący Rady Miasta Łodzi 
Tomasz Kasprzak.

Edgar Broyan

Następnie prezydent Polski 
i prezydent Armenii Serż Sar-
kisjan rozmawiali m.in. o pro-
blemie Górskiego Karabachu, a 
także o programie Partnerstwa 
Wschodniego. Polski prezydent 
powiedział, że liczy na aktyw-
ną obecność Armenii podczas 
szczytu Partnerstwa Wschod-
niego pod koniec września 
w Warszawie. – Partnerstwo 
Wschodnie stwarza wiele moż-
liwości, z których chciałbym 
podkreślić jedną: możliwość 
szkolenia i kształcenia kadr 
urzędniczych – powiedział Bro-
nisław Komorowski. W obec-
ności obu prezydentów przed-

stawiciele Polskiej Wytwórni 
Papierów Wartościowych pod-
pisali umowę z rządem Arme-
nii, w ramach której Polska wy-
produkuje paszporty i blankiety 
elektronicznych dowodów oso-
bistych dla Armenii.
Następnie Para Prezydencka 
odwiedziła m.in. Instytut Ma-
tenadaran w Erywaniu, gdzie z 
rąk współpracującej z naszym 
pismem Piruzy Mnacakanian 
otrzymali plik wydawnictw 
poświęconych historii polskich 
Ormian. Piruza relacjonowa-
ła to spotkanie: Tak więc dziś 
mówiłam o tych publikacjach 
panu prezydentowi, który się 
ucieszył, kiedy zwróciłam się 
do niego po polsku! Podał mi 

rękę, powitał serdecznie. Bar-
dzo spodobało się panu prezy-
dentowi czasopismo „Lehahay-
er”. Powiedziałam, że to jest 
pierwsze czasopismo naukowe 
poświęcone dziejom Ormian 
w Polsce. Pani prezydentowej 
tak się spodobał nasz kalendarz, 
że z ciekawością go oglądała, a ja 
opowiadałam, co jest w środku.
Trzeciego dnia wizyty w Ar-
menii Para Prezydencka udała 
się jeszcze do Eczmiadzynu na 
spotkanie z głową Apostolskie-
go Kościoła Ormiańskiego, ka-
tolikosem Karekinem II. Ostat-
nim punktem programu było 
zwiedzanie skarbca i katedry w 
Eczmiadzynie.

art

CHÓR NAZANI 
KONCERTOWAŁ W POLSCE

Zawodowy chór „Nazani”, któ-
ry przyjechał z Armenii do Pol-
ski specjalnie na uroczystość 
poświęcenia gliwickiego chacz-
kara (piszemy o tym na str. 8), 
dał również koncerty w innych 
miastach Polski. 12 lipca wystą-
pił w kościele śś. Piotra i Pawła 
w Gdańsku , zaśpiewał też w 
Warszawie, Krakowie i Radwa-
nowicach.

WySTęP dziECi zE SzKóŁKi NiEdziELNEj im. mESROPA mASzTOCA ująŁ PubLiCzNOść. 
FOT. EdgAR bROyAN

Ostatni czas obfitował w ważne 
dla polskich Ormian wydarze-
nia. Bez wątpienia najbardziej 
podniosłym był długo oczeki-
wany ponowny pochówek abp. 
Józefa Teodorowicza, który po-
wrócił do wskazanego w ostat-
niej woli skromnego grobu na 
Cmentarzu Obrońców Lwowa. 
Swojego arcypasterza żegnali 
we Lwowie m.in. polscy Or-
mianie, którzy pielgrzymo-
wali do miasta Semper Fidelis 
z różnych stron Polski. Relację 
z tej niezwykłej wyprawy zdaje 
Bogdan Kasprowicz.
Wszyscy, którym leży na 
sercu jedność ormiańskiej 
wspólnoty w Polsce, powinni 
zwrócić uwagę na wzajemne 
gesty przyjaźni, które wyko-
nują duchowni Apostolskiego 
Kościoła Ormiańskiego i Ko-
ścioła katolickiego obrządku 
ormiańskiego. Wspólny marsz 
milczenia w rocznicę Ludo-
bójstwa Ormian, ekumeniczna 
uroczystość odsłonięcia gliwic-
kiego chaczkara, msza św. dla 
polskich Ormian w katedrze 
ormiańskiej we Lwowie i wza-
jemne życzliwe wypowiedzi 
układają się w spójną i bardzo 
obiecującą całość. W tym kon-
tekście polecamy relacje z Gli-
wic i z Warszawy oraz wywiad 
z o. Dadżadem Tsaturianem, 
duchownym Apostolskiego 
Kościoła Ormiańskiego, dusz-
pasterzem Ormian w Polsce.
W gliwickim kościele ormiań-
skim odradza się kucka tradycja 
odpustów na dzień św. Anto-
niego (13 czerwca). A my wraz 
ze Stanisławem Donigiewiczem 
i ks. Sarkisem Egulianem wy-
ruszamy z wycieczką do przed-
wojennych Kut, aby na własne 
oczy przekonać się, jak to drze-
wiej podczas odpustu bywało.
Ponadto – Jakub Osiecki z Ery-
wania zastanawia się nad przy-
szłością Górskiego Karabachu, 
prof. Ara Sayegh odwiedza Ar-
menię i z zachwytem opisuje 
chrzest 18-letniego Armana, 
a Roma Obrocka składa wizytę 
Galinie Asatryan we wrocław-
skiej restauracji „Armine”.
Zapraszamy do lektury!

Redakcja

Od redakcji

W skrócie

W skrócie

ORmiAŃSKiE LATO 
WE WROCŁAWiu

Wystawa „Z widokiem na Ara-
rat. Losy Ormian w Polsce” zo-
stała pokazana w gościnnych 
progach Muzeum Etnograficz-
nego we Wrocławiu i spotkała 
się z ogromnym zaintereso-
waniem mieszkańców Dolne-
go Śląska. Uroczyste otwarcie 
nastąpiło 17 czerwca 2011 r., 
a dostępna była dla zwiedza-
jących do 21 sierpnia 2011 r. 
Ekspozycji towarzyszyły bogate 
Dni Ormiańskie, przygotowa-
ne przez Towarzystwo Ormian 
Polskich TOP. Szczegółowa 
relacja z wystawy – w na-
stępnym numerze „Awedisu”.

uPAmięTNiONO 
KS. KAjETANA AmiROWiCzA

W niedzielę 24 lipca 2011 r. 
w Żurawicy k. Przemyśla w 
tamtejszym kościele odbyła się 
ważna dla Ormian uroczystość. 
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 
dokonał poświęcenia tablicy pa-
miątkowej ku czci ks. kanonika 
Kajetana Amirowicza (1881–
1965), urodzonego w Suczawie 
w Rumunii, przed II wojną 
światową proboszcza parafii or-
miańskokatolickiej w Śniatynie 
na Pokuciu i wielkiego orędow-
nika „rearmenizacji” obrząd-
ku ormiańskiego. Po II wojnie 
światowej ks. Amirowicz osiadł 
w Żurawicy, gdzie pozostawił 
po sobie świetlaną pamięć. Do 
końca swych dni celebrował li-
turgię w obrządku ormiańskim.

EKSPOzyCjA 
W SANdOmiERzu

Do końca sierpnia 2011 r. 
w sandomierskim Ratuszu, w 
salach ekspozycyjnych  Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu, 
można było oglądać wystawę 
„U źródeł cywilizacji – Arme-
nia. Manuskrypty i kobierce or-
miańskie”, na którą składały się 
obiekty ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie oraz 
Fundacji Książąt Czartoryskich 
w Krakowie. Honorowy patro-
nat nad wystawą objął Jego Eks-
celencja Krzysztof Nitkiewicz, 
biskup sandomierski.

WySTAWA W KRAKOWiE

Od 6 czerwca do 22 lipca 2011 r. 
można było oglądać w Krakowie 
wystawę „Wielki zapomniany. 
Arcybiskup ormiański Józef 
Teodorowicz (1864–1938). Wy-
bitny polski kapłan i mąż stanu”. 
Okazją do jej urządzenia było 
długo oczekiwane przeniesienie 
doczesnych szczątków Pasterza 
na Cmentarz Obrońców Lwo-
wa. Organizatorem wystawy 
był Dziekan Wydziału Histo-
rii i Dziedzictwa Kulturowego 
Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie. Wysta-
wa przygotowana została przez 
Fundację Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich we współpra-
cy z Senatem RP.

Prezydent Komorowski 
z wizytą w Armenii

Dokończenie ze str. 1

PARA PREzydENCKA zAPALA śWiECE W ECzmiAdzyŃSKiEj KATEdRzE. NA dRugim PLANiE O. dAdżAd TSATuRiAN. FOT. PiOTR 
mOLECKi. ŹRódŁO: WWW.PREzydENT.PL
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Armenia na Warszawskich 
Targach Książki
WYDARZENIA | Warszawskie Targi Książki już tradycyjnie są okazją 
do zaprezentowania oferty dla wydawców z całego świata.

Podczas tegorocznej edycji, od-
bywającej się w dniach 12–15 
maja w Pałacu Kultury i Na-
uki w Warszawie, zwiedzający 
mogli zapoznać się również z 

ormiańską ofertą wydawniczą. 
Swoje stoisko zorganizowało 
Ministerstwo Kultury Republiki 
Armenii. Wśród prezentowa-
nych pozycji były zarówno ar-

meńskie nowości wydawnicze, 
jak i polskie książki poświęcone 
ormiańskiej historii i kulturze.

art

Այս տարի Հայաստանն առաջին անգամ է 
ներկայանում Վարշավայի Գրքի Տոնավա-
ճառում: Որո՞նք են դրա դրդապատճառները:
Այո, մենք առաջին անգամ ենք Լեհաստա-
նում, եւ դրա առաջին պատճառն այն 
է, որ 2012 թ. Հայաստանը տոնում է հայ 
տպագրության 500 –ամյակը: Նույն տարում 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից Երեւանը կհռչակվի 
Գրքի Համաշխարհային Մայրաքաղաք: 
Բնականաբար, մենք մասնակցում ենք 
գրավաճառությանը վերաբերող բոլոր 
միջոցառումներին, կազմակերպում ենք 
նմանատիպ միջոցառումներ ինչպես 
Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում: 
Վարշավայի ցուցահանդեսը լավ առիթ էր 
հայկական հրատարակչության առաջարկը 
ներկայացնելու համար, քանի որ մենք 
գիտեինք, որ այն կլինի մեծ եւ նշանակալի 
միջոցառում:
Ինչպե՞ս եք գնահատում տոնավաճառի 
այցելուների հետաքրքրության աստիճանը 
հայկական գրքերի նկատմամբ:
Կարծում եմ, հետաքրքրությունը բավական 
մեծ է: Մարդիկ այցելում են մեր տաղավար, 
հարցեր են տալիս, ուզում են պարզել իրենց 
մտահոգող խնդիրները եւ նույնիսկ երկար 
ուսումնասիրում են մեր տաղավարում 
գտնվող գրքերը: Այցելուները բավական 
տեղեկացված են Հայաստանի մասին: 
Հատկապես մեծ է հետաքրքրությունը քար-
տեզների, Հայաստանի պատմության, եւ, 
ամենակարեւորը, ժամանակակից հայ 
գրականության նկատմամբ:
Դուք նշեցիք, որ հաջորդ տարի Հայաստանում 
կնշվի հայ տպագրության 500 –ամյակը:
Այո, բայց այս կարեւոր տարեդարձի 
տոնակատարությունները կմեկնարկեն 
2011 թ. դեկտեմբերին, իսկ քանի որ մեր 
առաջին տպագիր գիրքը լույս է տեսել 
Վենետիկում, ուստի այնտեղ էլ կդրվի 
տոնակատարությունների սկիզբը:

Z odwiedZającymi ormiańskie stoisko roZmawiała Lusine karamian Z ministerstwa kuLtury repubLiki armenii.  
Fot. edgar broyan

Z Lusine karamian 
roZmawia armen 
artwich
W tym roku Armenia po raz 
pierwszy prezentuje się na War-
szawskich Targach Książki. Co 
zachęciło Państwa do przyjazdu?
Tak, jesteśmy pierwszy raz 
w Polsce i pierwszym powo-
dem jest to, że Armenia w roku 
2012 będzie świętować 500-lecie 
ormiańskiego drukarstwa i w 
tym samym roku Erywań zosta-
nie ogłoszony przez UNESCO 
Światową Stolicą Książki. Natu-
ralnie uczestniczymy we wszyst-
kich wydarzeniach związanych 
z księgarstwem, organizujemy 
podobne imprezy czy to w Ar-
menii, czy to za granicą. Wysta-
wa w Warszawie również jest 
dobrą okazją do zaprezentowania 
ormiańskiej oferty wydawniczej, 
ponieważ wiedzieliśmy, że będą 
to duże, znaczące targi.
Jak oceniają Państwo stopień za-
interesowania książką ormiańską 
wśród odwiedzających targi?
Myślę, że poziom zainteresowa-
nia jest dość duży. Ludzie przy-
chodzą do naszego stoiska, zadają 
pytania, dociekają nurtujących 
ich kwestii, a nawet pozostają 
przez dłuższy czas przy stoisku, 
przeglądając książki. Sporo wie-
dzą o Armenii. Duże jest zain-
teresowanie mapami, pozycja-
mi na temat historii Armenii, 
ale przede wszystkim literaturą 
współczesną.
Wspomniała Pani, że w przy-
szłym roku w Armenii obcho-
dzone będzie 500-lecie ormiań-
skiego drukarstwa.
Tak, natomiast z obchodami tej 
ważnej rocznicy ruszamy już 
w grudniu 2011 roku, a ponie-
waż pierwsza nasza drukowana 
książka ukazała się w Wenecji, 
tam też rozpoczynamy uroczy-
stości.
Wiemy, jak bogata jest dawna 
literatura ormiańska. A co ofe-
ruje czytelnikom współczesny 
ormiański rynek wydawniczy?
Naturalnie obecnie przygotowuje 
się publikacje związane z 500-le-
ciem drukarstwa, tłumaczy się 
książki autorów zagranicznych, 
wykonywana jest ogromna pra-
ca w zakresie translatyki z ję-
zyka ormiańskiego, nie tylko w 
przekładach na popularne języki 
światowe, ale także na mniej roz-
powszechnione języki lokalne.
Czy ukazują się także książki pol-
skich autorów?
Tak, mamy informacje o takich 
publikacjach, choć ich liczba 
nie jest wielka. Przyjeżdżając tu, 
nawiązaliśmy wiele kontaktów 
i porozumień, więc sądzę, że w 
przyszłości wzajemne zaintere-
sowanie będzie większe i pojawi 
się więcej przekładów z języka 
polskiego na język ormiański.
Czyli spotkamy się znów za rok na 
Targach Książki w Warszawie? 
Uważam, że zainteresowanie Tar-
gami, a także naszym stoiskiem 
było naprawdę duże, zdobyliśmy 
także kolejne doświadczenia, do-
wiedzieliśmy się, co konkretnie 
przyciąga uwagę polskiego czy-
telnika, jeśli chodzi o Armenię. 
Więc myślę, że za rok będzie do-
skonała okazja, aby wykorzystać 
poczynione obserwacje i wiedzę 
i jeszcze lepiej zaprezentować się 
podczas Targów Książki w War-
szawie.

tłum. Edgar Broyan

Լուսինե Քարամյանի հետ զրուցում է արմեն արտվիխը

Մենք գիտենք, թե որքան հարուստ է հայ հին 
գրականությունը: Իսկ ի՞նչ է առաջարկում 
ընթերցողներին ժամանակակից հայ 
հրատարակչական շուկան: 
Բնականաբար, ներկայումս պատրաստվում 
են հրատարակումներ  ̀ կապված տպա-
գրության 500-ամյակի հետ, թարգմանվում 
են օտարազգի հեղինակների գրքեր եւ 
հսկայական աշխատանք է տարվում 
հայերենից այլ լեզուներ թարգմա-
նությունների ոլորտում, ընդ որում, դրանք 
թարգմանվում են ոչ միայն աշխարհի 
հայտնի, այլեւ՝ առավել քիչ տարածված, 
տեղական լեզուներով:  
Իսկ արդյո՞ք լույս են տեսնում նաեւ լեհ 
հեղինակների գրքեր:
Այո, մենք տեղյակ ենք նման 
հրատարակումների մասին, թե դրանց 
թիվը մեծ չէ: Ժամանելով այստեղ, մենք 
հաստատեցինք բազմաթիվ կապեր եւ 
փոխհամաձայնություններ, այնպես որ, 
կարծում եմ ապագայում փոխադարձ 
հետաքրքրությունն ավելի մեծ կլինի 
եւ ավելի մեծ թվով լեհերենից հայերեն 
թարգմանություններ լույս կտեսնեն:
Փաստորեն մենք կրկին կհանդիպե՞նք 
հաջորդ տարի Վարշավայի Գրքի 
Տոնավաճառում:
Կարծում եմ, հետաքրքրությունը Տոնա-
վաճառի, ինչպես նաեւ մեր տաղավարի 
նկատմամբ իսկապես մեծ էր: Մենք ձեռք 
բերեցինք ավելի շատ փորձ, իմացանք, թե 
հատկապես ինչն է գրավում լեհ ընթերցողի 
ուշադրությունը, երբ խոսքը վերաբերվում 
է Հայաստանին: Այնպես որ, կարծում եմ, 
օգտվելով այս տարվա մեր դիտարկումներից 
եւ փորձից, հաջորդ տարի հիանալի 
հնարավորություն կունենանք ավելի 
լավ ներկայանալու Վարշավայի Գրքի  
Տոնավաճառում:

թարգմ՝ Էդգար Բրոյան

W skrócie
odpust ku cZci 
Św. antoniego

W niedzielę 12 czerwca 
2011 r. ks. Tadeusz Isako-
wicz-Zaleski odprawił w ko-
ściele Świętej Trójcy przy ul. 
Mikołowskiej w Gliwicach 
mszę św. ormiańskokatolic-
ką. Jest to krok do wznowie-
nia kuckiej tradycji odpu-
stów ku czci św. Antoniego.

rycerZ ormiański – 
ksiĘciem witoLdem

Rycerz ormiański Adam Do-
manasiewicz, założyciel Dru-
żyny Ormiańskiej – grupy 
rekonstrukcji historycznej, 
a na co dzień znany chirurg 
transplantolog z Trzebnicy, 
podczas tegorocznej rekon-
strukcji bitwy pod Grunwal-
dem wcielił się w rolę wiel-
kiego księcia Witolda. Był to 
drugi występ Domanasiewi-
cza na grunwaldzkich polach, 
ubiegłoroczny opisywaliśmy 
w numerze 4 „Awedisu”. 

ksiĘga metrykaLna Ze 
Lwowa udostĘpniona 
w wapo

Księga urodzonych z katedry 
ormiańskiej we Lwowie, za-
wierająca zapisy z lat 1776–
1835, została zamieszczona w 
Wirtualnym Archiwum Pol-
skich Ormian (www.archi-
wum.ormianie.pl). Nowością 
jest udostępnianie, obok zin-
deksowanych zapisów, rów-
nież skanu danego fragmen-
tu księgi metrykalnej. Dzięki 
temu użytkownicy zyskują 
możliwość konfrontowania 
materiału bezpośrednio ze 
źródłem. Indeksacja zapisów 
jest dziełem mgr. Francisz-
ka Wasyla z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (i stanowi 
integralną część jego roz-
prawy doktorskiej Ormianie 
w przedautonomicznej Galicji. 
Studium demograficzno-histo-
ryczne), prace sfinansowała 
Fundacja Kultury i Dziedzic-
twa Ormian Polskich, dzięki 
dotacji ministra spraw we-
wnętrznych i administracji.

muZeum nominowane 
do nagrody Za 
ormiańską ekspoZycjĘ

Muzeum Zamojskie w Zamo-
ściu nominowane zostało do 
nagrody w ramach konkursu 
Wydarzenie Muzealne Roku – 
Sybilla 2010. Zamojska placów-
ka wyróżniona została w kate-
gorii A – Wystawy sztuki (stałe 
i czasowe), za ekspozycję „Ars 
Armeniaca. Sztuka ormiańska 
ze zbiorów polskich i ukraiń-
skich”, o której szeroko infor-
mowaliśmy w numerze 4. Sy-
bille wręczono 18 maja 2011 r. 
w Toruniu.
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Mieniące się od złota kapy ka-
płanów ormiańskich, uroczyste 
ornaty kardynała Nycza i arcybi-
skupa Mokrzyckiego, purpurowa 
sutanna biskupa Dymitra z Cer-
kwi kijowskiej, czy wreszcie 
grecka mitra z białym welonem 
hierarchy greckokatolickiego, 
a przy tym ustawiona przed ołta-
rzem trumna okryta kirem, a na 
niej rozłożone Pismo Święte i bia-
ła mitra – sprawiają, że zaczynam 
odczuwać podobne uniesienie, 
jakie było udziałem uczestników 
owego historycznego pogrzebu 
na Watykanie w 2005 r.
Nie ma nas wprawdzie na cmen-
tarzu tak wielu, ale wszyscy – 
kilkuset pielgrzymów z Polski, 
w tym Ormianie starej i nowej 
emigracji, Polacy ze Lwowa, 
Ukraińcy, dzisiejsi ormiańscy 
mieszkańcy Lwowa –  w sposób 
godny i podniosły, a zarazem ni-
czym, żadnym cieniem, zgrzy-
tem czy niemiłym akcentem  
niezakłócony,  przeżywamy 
uroczystość wspomnienia i po-
żegnania wielkiego człowieka.
Po wielu latach starań, nacisków 
i dyplomatycznych zabiegów 
wreszcie 7 czerwca 2011 r. uda-
ło się doprowadzić do szczęśli-
wego zakończenia peregrynacji 
doczesnych szczątków  śp. Ar-
cybiskupa Józefa Teodorowicza.
Tyle tytułem wprowadzenia, 
a teraz zacznijmy od początku.

Polskie losy
Zda się, że jakąś polską trady-
cją stały się ponowne pochów-
ki, ekshumacje, przeniesienia 
ciał dawno zmarłych bohate-
rów. Wszak ciała Mickiewicza 
i Słowackiego przewieziono na 
Wawel z Paryża, a ciało Kon-
stantego Ordona na Cmentarz 

Łyczakowski – z Włoch. To tyl-
ko przykłady, które można by 
mnożyć.
Z ciałem śp. Józefa Teodoro-
wicza była nieco inna historia. 
Arcybiskup zmarł 4 grudnia 
1938 r., a pogrzeb jego w tam-
tym czasie był wielką ogólno-
narodową manifestacją. Dość 
przypomnieć, że władze Rze-
czypospolitej ogłosiły w całym 
kraju żałobę narodową – był to 
jeden z niewielu (poprzednio 
ogłoszono żałobę po śmierci 
marszałka Józefa Piłsudskiego) i 
ostatni w II RP taki przypadek.

Zgodnie z wolą zmarłego został 
on pochowany w zwykłym żoł-
nierskim grobie na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa, obok pięt-
nastoletniego Orlątka – Feliksa 
Żmudzkiego.
Niczym nieróżniąca się od po-
zostałych tabliczka na krzyżu 
głosiła: „requiescat in pace”. 
Niestety.
Druga wojna światowa była 

straszliwym doświadczeniem 
dla wielu ludów i narodów, 
ale jednymi z najbardziej do-
tkniętych wszelkimi formami 
nieszczęścia byli mieszkań-
cy dawnych polskich Kresów 
Wschodnich. Barbarzyństwo 
dwóch światowych totalitary-
zmów, a jeszcze do tego krwa-
we bratobójstwo  podjęte przez 
sąsiadów – jakby sprzysięgły się 
przeciw ludziom tej ziemi.
Nie tylko wojna. Po wojnie, po 
ekspatriacji tych, którym udało 
się przeżyć, celem zniszczeń sta-
ła się pamięć. Trzeba było zatrzeć 
wszelki ślad na tej ziemi…
Na przełomie lat 60. i 70. ubie-
głego wieku sowieckie władze 
Lwowa świadomie doprowadza-
ły i dopuszczały do niszczenia i 
profanacji Cmentarza Orląt, ma-
jąc nadzieję na całkowitą likwi-
dację tej wojskowej nekropolii. 
Wówczas wychowankowie ar-
cybiskupa Teodorowicza w 1971 
r. przenieśli po kryjomu jego 
ciało do grobowca rodziny Kło-
sowskich na Cmentarzu Łycza-
kowskim, który wówczas miał 
charakter czynnego miejskiego 
cmentarza komunalnego.
Początkowo wiedziało o tym 
tylko kilka osób, a głównym 
strażnikiem tej pamięci była 
i pozostała do dnia 7 czerwca 
2011 r. pani Janina Zamojska. 
Osoba, a właściwie należy już 
dzisiaj mówić Wielka Postać 
Zakonu Strażników Pamięci, 
wielce zasłużona dla ochrony 
polskich pamiątek we Lwowie 
sowieckim, a później ukra-
ińskim. To ona po 40 latach 
wskazała grobowiec rodziny 
Kłosowskich jako ten, w któ-
rym spoczęła trumna z ciałem 
arcybiskupa.

Oczywiście starania o ponow-
ny pochówek Ormianie polscy 
podejmowali od dawna. Wła-
ściwie trzeba powiedzieć, że od 
czasu, kiedy państwo polskie 
po 1991 r. coraz większą troską 
zaczęło otaczać zabytki naszej 
kultury i historii na Kresach 
Wschodnich, a sprofanowany i 
zniszczony Cmentarz Orląt po-
woli, wielkim wysiłkiem wielu 

ludzi dobrej woli zaczął wsta-
wać z ruin.
Intensyfikacja działań zmie-
rzających do zorganizowania 
uroczystego przeniesienia ciała 
arcybiskupa do jego grobu w 
Alei Zasłużonych nastąpiła po 
roku 2002, tj. po remoncie i po-
nownym otwarciu Cmentarza 
Obrońców Lwowa, którego to 
aktu uroczyście dokonali prezy-
denci Polski i Ukrainy.
Mimo porozumienia najwyż-
szych władz obu państw w 
sprawach opieki nad cmenta-
rzami i zabytkami,  nadal nie 
wszyscy akceptowali pochówek 
ks. Teodorowicza. Organizacje 
ukraińskich nacjonalistów spo-
dziewały się w takim przypadku 
polskiej narodowej demonstra-
cji we Lwowie – czemu były 
przeciwne.
O tej bolesnej sprawie wielo-
krotnie przypominali dawni 
mieszkańcy Kresów Wschod-
nich i środowiska ormiańskie. 
Przede wszystkim sprawę tę, 
jako szczególnie bolesną i wy-
wołującą olbrzymie emocje, po-
ruszał w wielu swoich publicz-
nych wystąpieniach i pismach 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. 
Wreszcie 2 lutego 2002 r.,  kie-
dy z okazji 100. rocznicy sakry 
biskupiej Józefa Teodorowicza 
w Krakowie zebrali się przed-
stawiciele wszystkich organi-
zacji ormiańskich w Polsce, ks. 
Isakowicz-Zaleski doprowadził 
do przyjęcia i opublikowania w 
mediach następującego apelu: 
„To, co nas Ormian i Polaków 
ormiańskiego pochodzenia bo-
li najbardziej, to fakt, że ten 
wielki patriota od dziesiątków 
lat nie ma godnego miejsca spo-
czynku, a jego doczesne szczątki 
są nadal pochowane w cudzym 
grobowcu i pod obcym nazwi-
skiem, przez co jego zasługi za-
cierają się w ludzkiej pamięci. 
Zwracamy się do wszystkich 
ludzi Dobrej Woli o pomoc w 
tej sprawie”.
Wreszcie w maju br., po uzyska-
niu wszystkich zezwoleń wy-
maganych przez stronę ukraiń-
ską, specjaliści z Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, w 
tym archeolog i antropolog, jak 
również przedstawiciele środo-
wiska ormiańskiego i rodziny 
Teodorowiczów, dokonali eks-
humacji, identyfikacji szcząt-
ków ostatniego arcybiskupa or-
miańskokatolickiego w Polsce 
oraz przełożenia ciała do nowej 
trumny.
W tym miejscu trzeba podkre-
ślić zaangażowanie i wysiłek 
organizatorów, którzy dopro-
wadzili do przezwyciężenia 
wszelkich przeciwności, prze-
szkód i problemów, i wreszcie 
dzień uroczystego pochówku 
stał się rzeczywistością. Rów-
nież ich zasługą jest, że mogli-
śmy przeżyć te chwile we Lwo-
wie w sposób godny, spokojny, 
piękny i podniosły.
Sprawą ponownego pochówku 

zajęła się – niejako z urzędu – 
Rada Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa jeszcze pod prze-
wodnictwem jej sekretarza An-
drzeja Przewoźnika, natomiast 
zakończeniem przygotowań i 
przeprowadzeniem ekshumacji 
oraz organizacją pogrzebu zaj-
mował się już nowy sekretarz 
Rady – prof. Andrzej Kunert.
Obok ROPWiM współorga-
nizatorami tego niełatwego 
przedsięwzięcia byli: ze strony 
politycznej – Senat RP, a osobi-
ście senator Łukasz Abgarowicz, 
władze miejskie Lwowa, zaś ze 
strony kościelnej – kuria arcy-
biskupia warszawska z metro-
politą kardynałem Kazimierzem 
Nyczem oraz kuria arcybiskupia 
lwowska z metropolitą arcy-
biskupem Mieczysławem Mo-
krzyckim.
Znaczący wkład w przygoto-
wanie uroczystości miała też 
ze strony społecznej Fundacja 
Ormiańska KZKO i osobiście jej 
przewodniczący Maciej Boho-
siewicz.

Rysa na brylancie
Zanim przejdę do opisu wrażeń 
i refleksji z uroczystości, żeby 
nie zakłócić ich żadnym nie-
potrzebnym zgrzytem – w tym 
miejscu pozwolę sobie na wyla-
nie kropli żalu, który był wyra-
żany przez wielu uczestników.
Wielkim nieobecnym uroczy-
stości przez cały czas jawił się 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. 
Niekwestionowany duchowy 
przywódca Ormian polskich. 
Ten, który od lat w swoich pu-
blikacjach i wystąpieniach me-
dialnych oraz na spotkaniach 
z diasporą ormiańską i środo-
wiskami kresowymi nagłaśniał 
i przypominał w całej Polsce 
niezałatwioną sprawę powrotu 
szczątków arcybiskupa Teo-
dorowicza na Cmentarz Orląt. 
Ten, który we wszystkich swo-
ich działaniach duszpasterskich, 
społecznych, politycznych, na-
ukowych i literackich jawi się 
nam, Ormianom, spadkobiercą 
wielkości Arcybiskupa Teo-
dorowicza we wszystkich wy-
miarach – wielkiego kapłana, 
wspaniałego mówcy, polskiego 
patrioty, strażnika ormiańskiej 
tożsamości kulturowej.
Jego brak przy grobie i przy oł-
tarzu był bolesnym cierniem 
w naszych polsko-ormiańskich 
sercach.
Nawet, jeśli zważyć, że nie by-
ła to absencja z własnej woli. 
Ksiądz Tadeusz nie pojechał do 
Lwowa wskutek sugestii, że jego 
obecność – wobec nieprzejed-
nanego stanowiska ukraińskich 
środowisk nacjonalistycznych – 
może sprowokować zakłócenie 
uroczystości.
W tym miejscu pragnę jedno-
cześnie – myślę, że nie tylko we 
własnym imieniu – złożyć tym 
wszystkim ukraińskim środo-
wiskom, które były przeciwne 
ponownemu pochówkowi – 

Z wielkim wZrusZeniem urocZystość śledZiła Janina ZamoJska (w środku), 
wychowanka abp. teodorowicZa

liturgię pogrZebową, w otocZeniu duchowieństwa różnych wyZnań, 
koncelebrował ordynariusZ wiernych obrZądku ormiańskiego w polsce, 
kard. kaZimierZ nycZ

Arcybiskup 
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z  serca płynące podziękowanie 
za  spokojny  przebieg  uroczy-
stości. W wielu  sprawach mo-
żemy  się  ze  sobą  nie  zgadzać, 
ale za dzień 7 czerwca we Lwo-
wie – chapeau bas!

Pielgrzymka
A  teraz  już  tylko wielkie, pod-
niosłe przeżycie. Wyjeżdżamy o 
6.30 rano autokarem z Krakowa 
– Ormianie  z Bytomia, Gliwic, 
Wrocławia,  Poznania,  Krako-
wa… Ksiądz  Isakowicz-Zaleski 
błogosławi  nas  na  drogę,  pole-
camy  się  opiece  Matki  Boskiej 
Łysieckiej,  odmawiamy  „Hajer 
mer” i w drogę.
Czas  nam  się  nie  dłuży,  mija 
niespostrzeżenie, bowiem jadą z 
nami wybitni znawcy dziejów i 
kultury Ormian w Polsce. Pro-
fesor Andrzej Pisowicz objaśnia 
zawiłości znaczenia herbu i za-
wołania  rodu  Teodorowiczów, 
Jacek Nikorowicz opisuje dzieje 
tak  zasłużonego dla  polskiej  li-
teratury  i  muzyki  swojego  ro-
du,  historie  rodów  opowiadają  
panowie  Eminowicz  i    Kienie-
wicz. 
Lwów  –  wieczór  6  czerwca. 
Podjeżdżamy  pod  katedrę  or-
miańską,  gdzie  czekają  już  na 
nas  pielgrzymi  z  Warszawy,  i 
zaczyna  się  specjalna Msza  św. 
w rycie Apostolskiego Kościoła 
Ormiańskiego.  Przed  nabożeń-
stwem – wprowadzenie w  na-
strój za sprawą Sambora Dudziń-
skiego. Ten aktor i kompozytor 
(ormiańskiej krwi po matce) jest 
autorem muzyki do Księgi pie-
śni żałobliwych św. Grzegorza z 
Nareku, ormiańskiego kapłana i 
poety z X w.
Sambor zagrał na duduku  i  za-
śpiewał niezwykle przejmująco 
pieśń Głęboki serca lament.
Ufundowana w XIV w. katedra 
dzisiaj należy do bratniego Apo-
stolskiego  Kościoła  Ormiań-
skiego, który jednak nie uznaje 
zwierzchnictwa  papieża.  Na 
jego czele stoi patriarcha katoli-
kos w Eczmiadzynie.
Do Mszy  św.  przygotowuje  się 
proboszcz, ks. Tatewos Gewor-

kian,  oraz  chór  –  wszyscy  w 
pięknych,  niezwykle  koloro-
wych szatach.
Msza – kolorowo, migotliwie, a 
zarazem  mgliście  od  kadzidla-
nych  dymów  – mimo  blisko  3 
godzin i niezrozumiałego języka 
wcale się nie dłuży. Sprawia to 
głównie fantastycznie brzmiący 
chór. Harmonia głosów i staro-
ormiańska linia melodii,  w oto-
czeniu malowideł Jana Henryka 
Rosena, mozaik Józefa Mehoffe-
ra  i  popiersi  arcybiskupów  or-
miańskich, unoszą nas w rajskie 
przestrzenie.
Na  znak  pokoju  podchodzą  do 
nas  z  pocałunkiem  celebran-
si,  chórzyści,  lwowscy  Polacy, 
Ormianie  i  Ukraińcy,  a  słowa: 
„Chrystus  jest wśród nas”,  stają 
się  najprawdziwsze  z  prawdzi-
wych.
Już wydawało się, że po komunii 
będzie  koniec,  gdy  z  alabastro-

wego  tronu  lwowskich  arcybi-
skupów ormiańskich podniósł się 
arcybiskup  Grigoris  Buniatian, 
zwierzchnik ukraińskiej diecezji 
Apostolskiego Kościoła Ormiań-
skiego.  Niczym  święci  ormiań-
scy — Grzegorz Oświeciciel czy 
Grzegorz z Nareku – w czarnym 
habicie  ze  szpiczastym  kaptu-
rem, z wielkim ozdobnym krzy-
żem  ormiańskim  na  piersiach, 
zapowiada panichidę – nabożeń-
stwo żałobne za duszę śp. Józefa 
Teodorowicza,  które  odprawia 
osobiście  w  asyście  proboszcza 
Tatewosa i  diakonów, specjalnie 
dla pielgrzymów z Polski.
Po  nabożeństwie  arcybiskup 
Buniatian  zabrał  jeszcze  głos, 
wspominając  z  dużą  znajomo-
ścią rzeczy dzieło życia Teodo-
rowicza,  a  także  kilkusetletnią 
obecność Ormian we Lwowie.
To  była  najprawdziwsza,  au-
tentyczna ekumenia.  Czuło się 

dwutysiącletnią  moc  chrześci-
jaństwa.
Na zakończenie  składamy  jesz-
cze  wieniec  i  zapalamy  znicz 
pamięci  pod  tablicą  nagrobną 
ks. Andrzeja Gabriela Kasprowi-
cza w południowym krużganku 
katedry.
Jeszcze  kilka  wspólnych  zdjęć 
na tle katedry – i do jutra.

Cmentarz Obrońców Lwowa
Jest samo południe. Ostre, upal-
ne  słońce  nie  odstrasza  jednak 
nawet  najstarszych,  którzy  z 
biało-czerwonymi  chorągiew-
kami  schodzą  się  przez  Cmen-
tarz  Łyczakowski  na  nekropo-
lię  Orląt,  ani  wspomnianej  już 
pani  Janiny  Zamojskiej,  która 
na  wózku  inwalidzkim,  ale  ze 
łzami  w  oczach  mówi,  że  w 
takim dniu nie mogłaby  zostać 
w domu, że szczęśliwa jest, do-
żywszy takiej chwili. Ale to my 
jesteśmy szczęśliwi, że możemy 
być  blisko  niej,  że  dzięki  niej 
możemy w ogóle być tu dzisiaj. 
Mszę św. odprawia zwierzchnik 
obrządku ormiańskokatolickie-
go  w  Polsce  –  kardynał  Kazi-
mierz  Nycz,  w  koncelebrze  z 
metropolitą lwowskim obrząd-
ku  łacińskiego  arcybiskupem 
Mieczysławem  Mokrzyckim. 
Kościół  katolicki  obrządku 
ormiańskiego  (ormiańskoka-
tolicki)  reprezentują  ponad-
to  o.  Kework  Noradoungujan 
–  osobisty  delegat  patriarchy 
ormiańskokatolickiego  Nerse-
sa Bedrosa XIX z Bejrutu, oraz 
ks.  Artur  Awdalian  z  ormiań-
skokatolickiej parafii centralnej 
w Warszawie.  A  przy  ołtarzu 
jeszcze przedstawiciele Cerkwi 
greckokatolickiej,  Cerkwi  pra-
wosławnej  patriarchatu  kijow-
skiego,  Apostolskiego  Kościoła 

Ormiańskiego i łaciński biskup 
pomocniczy Lwowa Leon Maly. 
Słowo Boże odczytują członko-
wie najbliższej rodziny arcybi-
skupa – Krzysztof Teodorowicz 
z  siostrą. Po ewangelii  piękną, 
godną  krasomówczych  trady-
cji  Ormian  polskich,  homilię 
wygłasza  metropolita  łaciński 
Lwowa. 
Wspomina drogę życiową Józe-
fa  Teodorowicza  i  jego  wieko-
pomne  dzieła  trwale  zapisane 
w  dziejach  Kościoła,  Polski  i 
ormiańskiej diaspory. Podkreśla 
patriotyczną postawę, zasługi dla 
zachowania i ochrony obrządku 
ormiańskokatolickiego,  wkład 
osobisty  w  dzieło  renowacji  i 
rozbudowy  średniowiecznej 
katedry  ormiańskiej  we  Lwo-
wie,  wreszcie zwraca uwagę na 
znaczenie  tej  wybitnej  postaci 
również w wymiarze  politycz-
nym i społecznym dla Polaków 
z wszystkich zaborów w okresie 
walk o niepodległość i budowy 
II Rzeczypospolitej.   Nie zosta-
ły pominięte żadne zasługi, abp 
Mokrzycki  przypomina  rolę 
Teodorowicza  w  parlamencie 
austriackim,  w  Watykanie,  w 
Sejmie  Krajowym  galicyjskim, 
jego stanowisko w obronie dzie-
ci polskich w zaborze pruskim, 
pomoc dla Śląska, wreszcie pa-
triotyczną,  polską  postawę  w 
okresie I wojny światowej i walk 
o Lwów, czy w czasie wojny z 
Rosją bolszewicką.  Wylicza pu-
blikacje naukowe i teologiczne, 
mowy  sejmowe  i  homilie.  Bez 
szafowania górnolotnymi okre-
śleniami  wypowiada  wszystko 
to, co mamy w sercach, wszyst-
ko to, co w tym miejscu i w tym 
czasie winno być powiedziane.

W pierWszych rzędach zasiadły delegacje oficjalne. organizatorzy nie ustrzegli się błędu. było ustaWienie na trumnie mitry Wschodniej, podczas gdy abp 
teodoroWicz, zgodnie z tradycją ormiańską, użyWał Wyłącznie Wysokiej infuły W stylu zachodnim

pamiątkoWe zdjęcie po liturgii W katedrze ormiańskiej. czWarty od leWej abp. grigoris buniatian

Teodorowicz powrócił
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Głos zabierają przedstawiciele 
innych Kościołów. Osobisty de-
legat patriarchy Nersesa Bedrosa 
XIX w gorącym, emocjonalnym 
wystąpieniu, wygłoszonym po 
włosku, podkreśla, że abp Teo-
dorowicz był wybitnym dokto-
rem teologii, wielce poważanym 
i szanowanym w Watykanie, 
będącym w bliskich kontaktach 
z papieżem  Piusem X.
Mnie natychmiast przypomina 
się, że przecież nie przypadkiem 
w 1912 r. w czasie Światowego 
Kongresu Eucharystycznego w 
Wiedniu jemu właśnie papież 
powierzył wygłoszenie mowy 
w czasie ostatniego, konkluzyj-
nego nabożeństwa.
Reprezentant arcybiskupa grec-
kokatolickiego Lwowa wspomi-
na, iż Józef Teodorowicz, wielki 
polski patriota, był przyjacielem 
arcybiskupa Andrzeja Szeptyc-
kiego.
Arcybiskup Dymitr – hierarcha 
Ukraińskiej Cerkwi Prawosław-
nej Patriarchatu Kijowskiego, 
zwraca uwagę, że nic z tego, co 
czynił w sprawach społecznych 
i politycznych, nie przesłaniało 
jego kapłaństwa – „zaczął życie 
z Bogiem, na Boga postawił i w 
Bogu spoczął”.
Nic, absolutnie nic nie zakłóca 
przebiegu uroczystości.
Niezwykle podniosły i uroczy-
sty nastrój udziela się wszyst-
kim uczestnikom nabożeństwa. 
A słowa wypowiadane przez 
celebransów zapadają głęboko 
w nasze serca.
Koniec Mszy św.; udajemy  się 
procesją do otwartego grobu w 
Alei Zasłużonych. W tym czasie 
Sambor Dudziński gra na orga-
nach i śpiewa przejmującą pieśń 
własnej kompozycji, opartą na 
tekście Pisma Świętego, Hymn 
o Miłości.
Egzekwie nad trumną odpra-
wiają w rycie ormiańskim 
wspólnie ks. Kework Norado-
ungujan i ks. Artur Awdalian. 
Znowu jesteśmy świadkami ob-
rzędów ormiańskich, korzenia-
mi sięgających czasów apostol-
skich i pierwszych chrześcijan, 
a starodawne ormiańskie pieśni 
kościelne podnoszą nastrój mo-
dlitwy i skupienia.  
Po zakończeniu modłów  ob-
sługa cmentarza przystąpiła 
do zasypania grobu. Wówczas 
delegaci Związku Ormian w 
Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teo-
dorowicza wsypali do otwartej 
mogiły ziemię z grobów Or-
mian polskich z cmentarzy w 
Krakowie, Bytomiu, Gliwicach, 
Wrocławiu.
Symboliczne znaczenie miało 
– wobec nieobecności ks. Ta-
deusza Isakowicza-Zaleskiego – 
złożenie w mogile garści prochu 
z grobu jego matki.
Wreszcie konsul RP zaprasza 
do składania wieńców. Idą de-
legacje Senatu RP z senatorem 
Łukaszem Abgarowiczem, Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa z ministrem Andrze-
jem Kunertem, Konsulatu RP 

z konsulem Drozdem, przed-
stawiciele władz Lwowa, orga-
nizacji ormiańskich w Polsce, 
rodzina arcybiskupa, przedsta-
wiciele rozmaitych organizacji, 
stowarzyszeń i fundacji.
Nad grobem głos zabiera ni-
żej podpisany, mówiąc po or-
miańsku i po polsku, że Ksiądz 
Arcybiskup Józef Teodorowicz 
pozostaje dla nas świątobliwym 
arcypasterzem, który – jak moc-
no w to wierzymy – wraz ze 
świętymi ormiańskimi Grzego-
rzem Oświecicielem i Grzego-
rzem z Nareku, wraz z wielkim 
przyjacielem Ormian Błogosła-
wionym Janem Pawłem II, orę-
duje za nami. Przeto złożywszy 
w jego mogile prochy z grobów 
naszych bliskich, prosimy aby i 
o nas, Ormianach polskich  da-
leko stąd, też pamiętał. A za jego 
wstawiennictwem modlimy się:
Nair jew mi merżir Parabanwac 
Ter – wejrzyj i nie odtrącaj mi-
łosierny Panie
Ari Astwac charcyn meroc – 
wyjdź naprzeciw prośbom na-
szym
Dur aszcharis chachachutjun – 
daj światu pokój
Astiz Hajoc ser mijutjun – a na-
rodowi ormiańskiemu miłość 
i jedność.
Ter wochormia – Panie zmiłuj się
Ter wochormia, Ter wochormia…
Góra biało-czerwonych kwia-
tów na mogile i zapalone zni-
cze pozostają jako dowód, że śp. 
Józef Teodorowicz, tak jak tego 
pragnął przed śmiercią, powró-
cił do swoich Orląt.
Powoli żegnamy się ze znajo-
mymi i rozchodzimy się przez 
Cmentarz Łyczakowski, gdzie 
delegacja ormiańskokatolickiej 
parafii południowej z siedzibą w 
Gliwicach składa – przekazany 
przez ks. proboszcza Tadeusza 
Isakowicza-Zaleskiego – wie-
niec na grobie arcybiskupa Iza-
aka Isakowicza.
A my w podniosłych nastrojach, 
a zarazem z wielką ulgą w sercu 
i z przeogromnym ładunkiem 
serdeczności ku wszystkim, 
którzy przyczynili się do tak 
niezwykle godnego, a zarazem 
pięknego uczczenia pamięci 
naszego wielkiego przodka – 
ruszamy niechętnie w drogę 
powrotną.
Zanim wsiedliśmy do autokaru 
– jeszcze delegacja Ormian pol-
skich wzięła udział w uroczy-
stym podwieczorku w nowym 
budynku Konsulatu RP we 
Lwowie, gdzie znowu konsul 
Drozd, minister Kunert i kar-
dynał Nycz podkreślili zasługi 
organizatorów, przychylność 
władz Lwowa i godny a spokoj-
ny charakter całej uroczystości.
Chciałoby się jeszcze pozostać 
w pięknym, rzec  by można, w 
dzisiejszym dniu ormiańskim 
Lwowie – niestety trzeba wra-
cać.

Tekst  Bogdan 
Stanisław Kasprowicz 

Fotografie Ewa Abgarowicz 
i Danuta Greszczuk, 

„Lwowskie Spotkania”

Arcybiskup Teodorowicz powrócił
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Który święty jest Ojcu najbliższy?
Święty Grzegorz Oświeciciel.
Dlaczego?
Jest patronem Apostolskiego 
Kościoła Ormiańskiego, to on 
oficjalnie założył nasz Kościół. 
Oczywiście przed nim do Armenii 
przybyli święci apostołowie Bar-
tłomiej i Juda Tadeusz, którzy na-
uczali i oświecali ormiański lud, w 
ten sposób tworząc podwaliny Ko-
ścioła Chrystusowego na ormiań-
skiej ziemi. Ci dwaj apostołowie 
mieli wielu naśladowców, którym 
przekazywali sukcesję apostolską, 
ordynując ich na biskupów dla ro-
dzącego się Kościoła Ormiańskie-
go. Sukcesja apostolska utrzymała 
się nieprzerwana do czasów św. 
Grzegorza Oświeciciela, a poprzez 
niego biegnie dalej, aż do współ-
czesności. Ostatnim biskupem 
Armenii przed św. Grzegorzem 
był Merużan. Jednak św. Grzegorz 
uznawany jest za pierwszego ofi-
cjalnego katolikosa lub patriarchę 
Kościoła Ormiańskiego, od roku 
302 do roku 325.
Św. Grzegorza znamy właśnie 
jako chrystianizatora Armenii. 
A czy jest to święty, który jest 
Ojcu bliski również osobiście?
Tak, myślę, że nie tylko mnie, 
ale i wielu Ormianom. Relikwia 
prawej ręki św. Grzegorza, która 
jest przechowywana w Świętym 
Eczmiadzynie, symbolizuje Ka-
tolikosat Wszystkich Ormian. Co 
siedem lat Katolikos Wszystkich 
Ormian błogosławi Święty Olej – 
Myron. Używa do tego kilku reli-
kwii, wśród nich właśnie relikwii 
prawej ręki św. Grzegorza Oświe-
ciciela. Jest to święty bliski wielu 
ormiańskim sercom.
A co ze świętym Pawłem? Był 
teologiem z pasją głoszenia Ewan-
gelii w całym antycznym świecie.
Dobre pytanie. Św. Paweł to wielki 
apostoł. Jest nazywany „Apostołem 
Pogan”. Jednak św. Jakub z Nisibis, 
który był krewnym św. Grzegorza 
i wziął udział w pierwszym sobo-
rze powszechnym w Nicei w 325 
roku, porównując pasję, którą miał 
św. Grzegorz z pasjami wszyst-
kich apostołów i proroków twier-
dzi, że św. Grzegorz przewyższa 
wszystkich tych, którzy cierpieli 
w imię Boga, gdyż niezależnie od 
pasji tych apostołów i proroków, 
św. Grzegorz cierpiał bardziej niż 
wszyscy oni razem.
Pracuje Ojciec naukowo. Jest 
Ojciec autorem wielu przekła-
dów ze staroormiańskiego języka 
grabar na język nowoormiański. 
Studiował Ojciec w Eczmiadzy-
nie i w USA. Nad czym pracuje 
Ojciec w Polsce?
Nad moim doktoratem. Temat 
mojej rozprawy doktorskiej brzmi 
„Święto Epifanii w Kościele Or-
miańskim od V do XII wieku”. 
Temat ten został mi zasugerowa-
ny przez mojego opiekuna na-
ukowego, ks. Józefa Naumowicza, 
profesora Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. Wielu badaczy zajmuje 

historia Święta Epifanii w tradycji 
ormiańskiej. Więc ta praca może 
być przydatna dla tych, którzy 
szczególnie interesują się tradycją 
Kościoła Ormiańskiego w odnie-
sieniu do święta Epifanii.
Co czyni ją tak unikalną?
Przez Epifanię lub Teofanię Ojco-
wie Kościoła Ormiańskiego i rów-
nież inni, jak Ojcowie kapadoccy, 
rozumieli Narodziny i Chrzest 
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. 
Ormiańska nazwa Epifanii – „Hajt-
nutiun”, i Teofanii – „Astwa-
cahajtnutiun”, oznacza 
„Objawienie”. Dlaczego? Po-
nieważ przez Narodziny Je-
zusa Chrystusa Bóg objawia 
Siebie nam i pośród nas, a 
podczas Chrztu Jezusa Chry-
stusa stajemy się świadkami 
objawienia Trójcy Świętej: 
niebo się otwiera, Duch Św. 
zstępuje na Chrystusa jak 
gołębica, a głos Ojca docho-
dzący z niebios mówi: „Tyś 
jest mój Syn umiłowany, 
w Tobie mam upodobanie” 
(Mk 1, 10–11). Jak więc wi-
dzimy, oba te wydarzenia są 
objawieniem Boga i obcho-
dzimy je wspólnie, ponie-
waż zgodnie ze starożytną 
tradycją, zachowaną przez 
Kościół Ormiański, Jezus 
Chrystus narodził się 6 
stycznia, a po 30 latach, 
tego samego dnia, został 
ochrzczony w Jordanie przez św. 
Jana Chrzciciela.
Służył Ojciec na czterech konty-
nentach. Czy może Ojciec opo-
wiedzieć o swoich „podróżach 
apostolskich” i poprzednich miej-
scach posługi? W USA było to 
Chicago?
W USA spędziłem cztery lata, od 
2005 do 2009 roku. Dwa lata słu-
żyłem i studiowałem w Cleveland 
w stanie Ohio, jeden rok służyłem 
w ormiańskim kościele w Albany 
w stanie Nowy Jork i jeden rok 
w Chicago w stanie Illinois. Przed 
wyjazdem do Stanów Zjednoczo-
nych, przez dwa lata przebywałem 
w Kairze w Egipcie, od 2003 do 
2005 roku. Kiedy porównuję Ko-
ściół Ormiański w Egipcie z para-
fiami ormiańskimi w USA i wspól-
notą ormiańską tutaj, w Polsce, 
widzę, jak bardzo się one różnią. 
Nie dostrzegam natomiast wiel-
kich różnic pomiędzy Ormianami 
tutaj w Polsce i w Armenii, ponie-
waż w Polsce spotykam się głów-
nie z Ormianami, którzy przy-
jechali z Armenii. Jednak Egipt 
i USA różnią się ogromnie. W 
Egipcie mieszka ponad dziesięć ty-
sięcy Ormian, zwłaszcza w Kairze 
i w Aleksandrii. Muszą być silni, 
aby utrzymać swoją wiarę, tożsa-
mość, kulturę itd. To oczywiste, że 
społeczności ormiańskie są silniej-
sze w krajach muzułmańskich niż 
w chrześcijańskich. Są bardzo do-
brze zorganizowane. W Egipcie 
działają dobre ormiańskie szkoły 
i ormiańskie kluby prowadzone 
przez partie polityczne.

Przez partie polityczne?
Tak, każda ormiańska partia poli-
tyczna ma swój własny ormiański 
klub: Dasznacy, Ramkawar, Hun-
czakian itd. [są to ormiańskie par-
tie polityczne o długiej tradycji 
i programie, odpowiednio – na-
rodowym, liberalnym i socjalde-
mokratycznym – przyp. red.]. Or-
mianie w Egipcie mają możliwość 
spędzania czasu w tych klubach 
wraz z rodziną i przyjaciółmi. Jest 
to rodzaj spotkań rodzinnych.

Czy to, do którego klubu uczęsz-
cza dana osoba, zależy od jej po-
glądów politycznych?
Nie do końca. To zależy od jej 
przyjaciół i relacji z innymi ludź-
mi.
Czym spowodowane są Ojca wy-
jazdy do tak różnych miejsc? Jest 
Ojciec duchownym Świętego 
Eczmiadzynu, studia rozpoczął 
Ojciec w Armenii, prawda?
Tak, to prawda. Przez trzy la-
ta studiowałem w seminarium 
duchownym Szirak w Giumri, 
potem sześć lat w seminarium 
duchownym Geworkiana w Świę-
tym Eczmiadzynie. W roku 2003, 
dokładnie 27 stycznia, zostałem 
wyświęcony na księdza celibata-
riusza. Następnie, po roku pracy 
jako sekretarz Jego Świątobliwo-
ści w Katolikosacie, Jego Świąto-
bliwość wysłał mnie do Egiptu.
A jakie plany wiąże Ojciec z Polską?
Przyjechałem do Polski, aby obro-
nić doktorat. Wcześniej, w la-
tach 2007–2009, studiowałem na 
John Carroll Catholic University 
w USA, gdzie otrzymałem tytuł 
magistra religioznawstwa. Kiedy 
jednak obserwuję duchowe po-
trzeby społeczności ormiańskiej w 
Polsce, czuję, że jest tu wiele pra-
cy do wykonania. Pamiętam, że 
w sierpniu 2010 roku, gdy po raz 
pierwszy byłem w Polsce, spotka-
łem się z Janem Abgarowiczem. 
Podczas spotkania rozmawiali-
śmy o społeczności ormiańskiej 
i o pierwszej Mszy Świętej, którą 
planowałem odprawić w Święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego – 

12 września 2010 roku. Natomiast 
21 września, w Święto Niepodle-
głości Armenii, po pierwszej Mszy 
Świętej w Warszawie, spotkałem 
Ormian z Łodzi, Gdańska i Elbląga. 
Słyszeli już o Surb Patarak, którą 
odprawiłem w Warszawie, i spy-
tali: „Hayr Surb, czy nie zechciał-
by Ojciec przyjechać i odprawić 
Surb Patarak również w naszych 
miastach? Nasi rodacy potrzebują 
zaspokojenia duchowych potrzeb 
poprzez naszą Surb Patarak”. Zro-

zumiałem, jak ważna jest dla 
nich Msza Święta. Jemy i pi-
jemy, aby nasze ciało było 
zdrowe. W ten sam sposób 
musimy dbać o nasze dusze: 
to Komunia Święta utrzy-
muje dusze wiernych przy 
życiu.
Święty Paweł pisał, że choć-
byśmy mieli dziesięć tysięcy 
wychowawców w Chrystu-
sie, to ojców mamy niewielu. 
Jak Ojciec rozumie swoją ro-
lę we wspólnocie? Zwłaszcza 
w kontekście znaczącej, sta-
rej ormiańskiej tradycji Ko-
ścioła narodowego, w której 
Kościół i naród są tak ściśle 
powiązane ze sobą?
Wszyscy proboszczowie lub 
duchowi ojcowie Kościoła są 
głosicielami Słowa Bożego, ale 
nie wszyscy głosiciele są pro-
boszczami. Rola kaznodziei 
jest ważna, ponieważ poprzez 

swoje nauczanie głosi on ludziom 
prawdę o życiu i wyjaśnia jego sens. 
Rola proboszcza czy duchowego oj-
ca jest ważniejsza, ponieważ on nie 
tylko naucza, ale i dba o wszystkie 
potrzeby swoich ludzi. Bóg daje 
parafię proboszczowi i chce, aby 
proboszcz pracował ciężko, karmił 
ją, ochraniał i jej nie opuścił. Słowa 
św. Pawła odnoszą się do Kościoła, 
gdzie duchowy ojciec opiekuje się 
swoimi parafianami, a ci słuchają 
go i podążają za nim. Jeśli którekol-
wiek z nich, mam na myśli pro-
boszcza i parafian, nie istniałoby, 
taki Kościół nie miałby racji bytu. 
Kościół istnieje, ponieważ ma pro-
boszcza i parafian. Uzupełniają się 
oni wzajemnie. Muszą znajdować 
się wspólnie w jednym Kościele. To 
jedno ciało, którego głową jest Jezus 
Chrystus, zaś my jesteśmy członka-
mi tego sakramentalnego ciała, jak 
św. Paweł nazywa Kościół.
Hayr Surb, czy może Ojciec opo-
wiedzieć trochę o historii swojego 
powołania?
Słyszymy, jak wielu ludzi mówi: 
„Coś przydarzyło mi się przypad-
kiem”, „Zrobiłem coś przypad-
kiem”, „przypadkiem”, „przypad-
kiem”. Nic się z nikim nie dzieje 
przypadkiem. Jeden z biskupów 
Ormiańskiego Kościoła Apostol-
skiego, biskup Sahak, mówi, że 
„Przypadek” to jedno z imion 
Boga. Tak więc, wstąpiłem do se-
minarium przypadkiem (śmiech). 
Jeden z moich nauczycieli w li-
ceum, tylko raz, rzucił: „Powi-
nieneś iść do seminarium”. Nie 
zgodziłem się z nim, ale pewnego 

dnia, po ukończeniu liceum, zde-
cydowałem się wstąpić do semina-
rium duchownego, a już po roku 
chciałem tam zostać i kontynu-
ować studia. Nie myślałem o tym 
wcześniej, raczej wstąpiłem do 
seminarium, a potem zacząłem 
o tym myśleć: zdecydowałem się 
zostać duchownym Apostolskie-
go Kościoła Ormiańskiego.
To było zaraz po upadku 
Związku Radzieckiego?
Tak, w 1993 roku. Zarówno wte-
dy, jak i obecnie seminarium du-
chowne Geworkiana jest jedną 
z najlepszych uczelni i centrów 
edukacyjnych w Armenii, z wy-
bitnymi profesorami.
Polska wyróżnia się wśród państw 
zamieszkanych przez diasporę or-
miańską. Jest jednym z kilku kra-
jów o tak silnej tradycji Kościoła 
ormiańskokatolickiego. Jaki jest 
Ojca stosunek do dziedzictwa Or-
mian-katolików w Polsce?
Katolicka wspólnota ormiań-
ska odegrała ważną rolę w życiu 
kulturalnym Polski. Dzięki nim 
Polacy dowiedzieli się, kim są Or-
mianie. Nie możemy zapomnieć, 
że dzięki wysiłkom wspólnoty or-
miańskokatolickiej w Polsce polski 
Sejm uznał Ludobójstwo Ormian. 
Odnoszę się z szacunkiem do 
wspólnoty ormiańskokatolickiej, 
jej działalności i organizacji, które 
– tak jak Fundacja Kultury i Dzie-
dzictwa Ormian Polskich – szerzą 
wiedzę o ormiańskiej kulturze.
W jaki sposób Ormianie kato-
liccy i apostolscy powinni funk-
cjonować w jednej wspólnocie?
Mamy w Polsce jedną ormiańską 
wspólnotę z dwoma nie tak różny-
mi podejściami religijnymi. Wszy-
scy jesteśmy Ormianami i wszyscy 
jesteśmy chrześcijanami. W pewien 
sposób przypomina to ormiańską 
społeczność w Egipcie. Wspólnota 
jest jedna, ale partii politycznych 
jest więcej niż dwie, zaś Kościół jest 
pomostem, który łączy je ze sobą, 
więc żyją w pokoju i jedności. Mu-
simy pamiętać, że nas – katolickich 
i apostolskich Ormian w Polsce, to 
nasza narodowość, wiara, histo-
ria i bardzo bogata kultura spajają 
w jedno. Jako synowie i córki te-
go samego narodu, poprzez naszą 
wiarę, kulturę i historię, jesteśmy 
we wspólnocie, a nie podziele-
ni. Potrzebujemy się nawzajem, 
gdyż żyjemy ze sobą i kochamy się 
wzajemnie. Widziałem, jak wielu 
apostolskich Ormian bierze udział 
w wydarzeniach organizowanych 
przez ormiańskokatolickie orga-
nizacje, tak jak to było w Domu 
Spotkań z Historią 5 grudnia 2010 
roku. W analogiczny sposób ka-
toliccy Ormianie biorą udział w 
uroczystościach organizowanych 
przez Ormian apostolskich. Jeśli 
będziemy sobie pomagać i zachę-
cać się wzajemnie w ten lub inny 
sposób – komunikacja między na-
mi stanie się głębsza i bardziej in-
tensywna, a jakiekolwiek podziały 
znikną. Oto rzeczywiste i prawdzi-
we życie.

„Przypadek” to jedno z imion Boga
wywiad | Z o. Dadżadem Tsaturianem, duchownym Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, duszpasterzem Ormian w Polsce, 
rozmawia Armen Artwich.
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W piątek 22 kwietnia 2011 r. 
Ormianie i ich sympatycy wyru-
szyli sprzed kościoła pw. Matki 
Bożej Anielskiej na Mokotowie 
i przeszli w marszu milczenia 
pod ambasadę Republiki Tur-
cji przy ul. Malczewskiego, by 
w 96. rocznicę ludobójstwa 
zaprotestować przeciwko ne-
gacjonistycznej polityce rządu 
tureckiego. Pod ambasadą, dla 
uczczenia pamięci pomordowa-
nych Ormian, złożono kwiaty 
i ułożono krzyż ze zniczy. Ks. 
Dadżad Tsaturian z Apostol-

skiego Kościoła Ormiańskiego 
(organizator uroczystości) oraz 
księża Tadeusz Isakowicz-Zale-
ski i Artur Awdalian z Kościoła 
ormiańskokatolickiego wspól-
nie modlili się za ich dusze. 
Potem nastąpiły przemówienia 
Rafaela Amiriana, prezesa Sto-
warzyszenia Polska-Armenia, 
oraz ks. Tadeusza Isakowicza- 
-Zaleskiego, który przypomniał, 
że ta bolesna rocznica jest upa-
miętniana przez Ormian na ca-
łym świecie.

art

WYDARZENIA | Już po raz szósty w rocznicę Ludobójstwa Ormian ulicami Warszawy przeszedł marsz milczenia.

BOGDAN 
KASPROWICZ, 
PRZEWODNICZĄCY 
RADY PARAFIALNEJ

Po 1989 ro-
ku, kiedy pa-
triarcha or-
miańskoka-
tolicki Jan 
Piotr XVIII 
k o r o n o w a ł 

tutaj obraz Matki Bożej Ły-
sieckiej, Gliwice takiej uro-
czystości nie widziały. Tak 
kolorowej, tak pięknej i tak 
śpiewnej, a jednocześnie po-
kazującej to, co najważniej-
sze – że inni są wśród nas, 
ale nie są obcy, że inność nie 
może być powodem do nie-
chęci czy nienawiści. Ta in-
ność może nas wszystkich 
wzbogacać, tak jak przez 
setki lat wzbogacała Polskę 
obecność Ormian. I tak jak 
dziś wzbogacone zostają Gli-
wice obecnością Ormian sta-
rej i nowej emigracji.

Obecni byli również księża rzym-
skokatoliccy: ks. Bernard Frank 
– proboszcz parafii Wszystkich 
Świętych w  Gliwicach oraz ks. 
Bernard Plucik – proboszcz para-
fii katedralnej w Gliwicach.
Uroczystość uświetnił występ 
chóru Nazani z Erywania, któ-
ry został specjalnie na tę okazję 
zaproszony z Armenii. 
Chaczkar jest darem ormiań-
skiej fundacji „Sztuka bez gra-

nic”. Jej reprezentant wspólnie 
z wiceprezydent Gliwic Rena-
tą Caban dokonali odsłonięcia 
krzyża. Odczytano również 
posłanie ministra obrony Re-
publiki Armenii, gen. Serża-
na Ohaniana, do uczestników 
uroczystości, chaczkar bowiem 
został sprowadzony do Polski 
drogą lotniczą, dzięki wydatnej 
pomocy ormiańskiego Mini-
sterstwa Obrony. 
Całość zorganizowali: Gagik 
Parsamian – artysta malarz 

z Gdańska i inicjator ustawie-
nia chaczkara, ks. proboszcz 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski 
wspólnie z radą parafialną 
parafii ormiańskokatolickiej 
Polski południowej, zwłasz-
cza jej przewodniczącym Bog-
danem Kasprowiczem, oraz 
Związek Ormian w Polsce 
im. Ks. Abpa Józefa Teodoro-
wicza z siedzibą w Gliwicach 
z jego przewodniczącą Anną 
Olszańską. 

Armen Artwich

W Gliwicach stanął chaczkar
ABP GRIGORIS BUNIATIAN, 
ZWIERZCHNIK DIECEZJI 
UKRAINY APOSTOLSKIEGO 
KOŚCIOŁA ORMIAŃSKIEGO

J e s t e m 
wdzięczny za 
zaproszenie do 
Gliwic i moż-
liwość uczest-
niczenia w tak 
pięknej uro-

czystości. Wierzę, że Ormia-
nie, którzy będą modlić się 
przy tym chaczkarze, dzięki 
swojej wierze będą łączyć się 
ze swą ojczyzną i swymi przod-
kami oraz podtrzymywać swo-
ją tożsamość narodową i reli-
gijną. Jestem przekonany, że 
dzisiejsza uroczystość umocni 
więzi przyjaźni między Ormia-
nami a Polakami, między Ar-
menią a Polską. Mam także 
nadzieję, że będzie początkiem 
bliskich stosunków między 
obu naszymi Kościołami oraz 
między wspólnotami ormiań-
skimi w Polsce i na Ukrainie.

W marszu milczenia pod turecką ambasadę

KS. TADEUSZ ISAKOWICZ-
-ZALESKI, PROBOSZCZ 
ORMIAŃSKOKATOLICKIEJ 
PARAFII POŁUDNIOWEJ

Jestem niesły-
chanie wzru-
szony dlatego, 
że czwarty pol-
ski chaczkar 
stanął w miej-
scu, gdzie Or-

mianie są obecni nieustannie od 
1945 r. i gdzie stoi jedyny w 

Polsce kościół ormiański. Po 
drugie, z powodu ekumenicz-
nego charakteru uroczystości. 
Bodaj pierwszy raz zdarza się, 
że biskup Apostolskiego Ko-
ścioła Ormiańskiego, za pisem-
ną zgodą kard. Kazimierza Ny-
cza, poświęcił chaczkar 
wspólnie z księżmi ormiańsko-
katolickimi, rzymskokatolicki-
mi i apostolskim. Uważam, że 
nie ma obecnie innej drogi dla 
naszej wspólnoty  ormiańskiej 
niż jedność – jedność obu emi-
gracji i jedność wiernych obu 

bratnich Kościołów. Powinni-
śmy działać wspólnie. Przykła-
dem niech będzie dzisiejsza 
uroczystość: przyłożyli do niej 
ogromnie rękę i pan Gagik Par-
samian z Gdańska, i pan Bogdan 
Kasprowicz z Bytomia, Funda-
cja „Sztuka bez granic” jest ar-
meńska, krzyż jest wykonany 
w Armenii, w transporcie lotni-
czym pomagało armeńskie woj-
sko, ale chaczkar stoi przy ko-
ściele katolickim. Myślę, że 
tylko w jedności i wspólnym 
działaniu jest przyszłość.

Dokończenie ze str. 1

NA CZELE POChODU SZLI KS. TADEUSZ ISAKOWICZ-ZALESKI I O. DADżAD TSATURIAN. FOT. KAREN BROYAN

JEDEN Z TRANSPARENTóW. FOT. KAREN BROYAN

W DRODZE POD AMBASADę TURCJI. FOT. KAREN BROYAN
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EwangElię czytał ks. prałat cEzary annusEwicz, proboszcz ormiańskokatolickiEj parafii 
północnEj. fot. grzEgorz łańcucki (www.isakowicz.pl)

pamiątkowE zdjęciE. fot. grzEgorz łańcucki (www.isakowicz.pl)

wiEniEc od polskich ormian. fot. grzEgorz łańcucki (www.
isakowicz.pl)

uroczystość uświEtnił zEspół nazani z armEnii.  
fot. grzEgorz łańcucki (www.isakowicz.pl)

chaczkar przy ormiańskokatolickim kościElE pw. trójcy świętEj 
w gliwicach. fot. grzEgorz łańcucki (www.isakowicz.pl)

przywitaniE gości. bogdan kasprowicz z bytomia – 
przEwodniczący rady parafialnEj, i ks. tadEusz isakowicz-
-zalEski – proboszcz ormiańskokatolickiEj parafii 
południowEj. fot. grzEgorz łańcucki (www.isakowicz.pl)

chaczkar święcili wspólniE duchowni kościoła 
katolickiEgo obrządku ormiańskiEgo i apostolskiEgo 
kościoła ormiańskiEgo. fot. grzEgorz łańcucki (www.
isakowicz.pl)

uroczystość zgromadziła uczEstników niE tylko z różnych stron polski, alE i z zagranicy.  
fot. grzEgorz łańcucki (www.isakowicz.pl)

niE wszyscy przybyli na uroczystość zmiEścili się wE wnętrzu kościoła. fot. grzEgorz łańcucki 
(www.isakowicz.pl)
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Lecz kimże jesteście wy nocni 
podróżni? – zapyta może cieka-
wy Czytelnik.
Jesteśmy współpracownikami 
Redakcji naszego „Posłańca”. Je-
den z nas – to ks. dr. Sarkis Egul-
jan rodowity młody Armeńczyk, 
którego charakterystyczne rysy 
i wschodni temperament dodają 
niemało powabu jego smukłej 
postaci, a drugim towarzyszem 
podróży – jest skromny sobie 
sekretarz Redakcji, podpisany 
pod tym sprawozdaniem. Pyta-
ni o cel podróży odpowiadamy 
na wszystkie strony: do Kut, do 
Kut! Wszakże to Mekka Ormian 
polskich. – Jedziemy tan na od-
pust św. Antoniego.
Słońce chyliło się ku zacho-
dowi, złocąc okoliczne błonia, 
pagórki i lasy szpilkowe wzdłuż 
szosy, po której pomknął nasz 
samochód, gdyśmy się zbliżali 
do kresu naszej wędrówki.
Ożywiało nas błogie przeświad-
czenie, że tak długo wyglądane 
Kuty dadzą nam dużo miłych 
wrażeń. Mają one bowiem w so-
bie jakiś dziwny, specjalny urok, 
któremu nie może się oprzeć 
nawet urodzony pesymista. 
Urok ten jak magnes pociągał 
nas coraz bardziej w miarę zbli-
żania się do celu.
Wszak to kolebka większości 
rodzin ormiańskich, zamiesz-
kałych w Polsce, owiana tyloma 
serdecznymi wspomnieniami, 
czarem ojczystego obrządku, 
pięknem wspaniałej przyrody, 
w obliczu którego na usta za-
równo poety jak i kupca syna 
Zachodu czy Wschodu wybie-
gają słowa zachwytu. Jest to dla 
nas Ormian polskich najpięk-
niejszy w Polsce zakątek ziemi.
I oto już Kuty. Na widok ich opa-
nowuje nas wzruszenie. Lgniemy 
okiem i sercem do wszystkiego, 
co nam przypomina ducha tutej-
szych Ormian, tak że wszystkie 
wrażenia doznane w czasie po-
dróży zacierają się w pamięci i 
nikną gdzieś zupełnie.
Wysiadłszy z auta, udajemy się 
do księdza Senatora Samuela 
Manugiewicza, proboszcza pa-
rafji kuckiej. Wchodzimy na 
probostwo – stojąca na stole 
duża lampa naftowa napełnia 
światłem pierwszy pokój wcho-
dowy. Za chwilę gospodarz 
domu wychodzi ze swej kance-
larji i przyjmuje nas jak ojciec 
synów, wracających ze szkoły ze 
świadectwami do domu. Ojciec 
jeszcze nie wie, co się w tych 
świadectwach mieści, ale wita 
serdecznie przybywających.

Po chwili zaprasza nas do wie-
czerzy, przyczem zapoznaje nas 
z sędziwym panem. – Napewno 
letnik – pomyślałem sobie. Lecz 
nie „to mój szwagier, p. Feliks 
Antoni Mayer ze Stanisławowa” 
– przedstawia nam ks. senator – 
„stały gość odpustowy naszych 
parafi j”.
Przy stole toczy się miła, sym-
patyczna rozmowa. Gościnny 
gospodarz usprawiedliwia się, że 
taka skromna  kolacja, ale to taki 
kucki zwyczaj: kuleszka, bryn-
dza świeża, masełko, jajeczniczka 
i jeszcze inne smakołyki „czem 
chata bogata, tem rada”. Po go-
dzinnej pogawędce powstaliśmy 
od stołu. Księdza Eguljana za-
trzamał ks. senator na plebanji, ja 
zaś pożegnałem się i poszedłem 
na spoczynek do krewnych. 
Nazajutrz po Mszy św. poświę-
cił nam ks. senator swój wolny 
czas i oprowadził nas po całem 
swojem imperjum. Oglądamy 
wpierw zabudowania kościelne, 
odnowione gruntownie wielkim 
sumptem księdza senatora, a czę-
ściowo drogą składek parafjan, a 
wszystko to czyste, piękne jakby 
świeżo zbudowane.
Odnowiono więc kościół z ze-
wnątrz, dwie kaplice, jedną św. 
Grzegorza Oświeciciela, miesz-
czącą się tuż przy bramie wcho-
dowej na podwórzu kościelnem 
i drugą św. Jana Nepomucena, 
stojącą obok dzwonnicy, rów-

nież pięknie odnowionej. Spo-
strzegliśmy jednak brak jedne-
go dzwonu, o czem piszemy na 
innem miejscu w tym numerze 
„Posłańca”.
Zrestaurowano dalej mur, ota-
czający dziedziniec kościelny 
i sad, oraz całe obejście probo-
stwa. Dodać należy, że odnowio-
no także piękną kaplicę ormiań-
ską na miejscowym cmentarzu 
również bardzo wielkim kosz-
tem, choćby tylko dlatego, że na 
żądanie konserwatora pokryto ją 
takiemi samemi stylowemi gon-
tami, jakie były przedtem. Nad-
to całe probostwo przyodział ks. 
senator naprawdę odświętnie. 
Chodniki, trawnik, ławki na po-
dwórzu kościelnem, jakgdyby 
nowe – wszystko odczyszczone, 
ponaprawiane, odmalowane – 
istne cacko.
Patrząc na to dzieło odnowy, 
wyrosłe tu w dzisiejszych cięż-
kich czasach, jak za dotknięciem 
różdżki czarodziejskiej, na tę 
godną podziwu pracę ks. sena-
tora dbałego również o potrze-
by materjalne swoich parafjan, 
zakładającego przedsiębiorstwa 
z których korzysta także ogół 
społeczeństwa kuckiego – uczu-
wa się dlań głęboką wdzięczność 
i cześć. Zasługi te oceniają nie 
tylko parafi anie miejscowi, ale 
wszyscy, którym dobro naszych 
kościołów i archidiecezji leży na 
sercu.

Następnie omawialiśmy poło-
żenie kuckich parafi an, które 
z powodu panujących obec-
nie stosunków gospodarczych 
przedstawia się dość smutno. 
Nie upadają oni jednak na du-
chu, silni wiarą, że przy Bożej 
pomocy i intensywnej pracy 
własnej uda im się pokonać 
obecne trudności.
W drugim dniu naszego pobytu w 
Kutach udał się z nami ks. senator 
w towarzystwie swego szwagra 
do pobliskiej granicy rumuńskiej, 
by nam pokazać dworzec kucki 
i most kolejowy na Czeremoszu, 
między Kutami a Wiźnicą, łączą-
cy Polskę z Rumunją. 
Piękne to wszystko, tylko nie-
stety, niezdecydowane stano-
wisko dwu naszych ministerstw 
trzyma całą sprawę na martwym 
punkcie. Chodzi o to, że mini-
sterstwo rolnictwa zbudowało 
tę kolej dla celów eksploatacji 
drzewa z gór, jednakże wobec 
złej konjuktury nie może tego 
przeprowadzić i dlatego chce 
oddać całe przedsiębiorstwo mi-
nisterstwu komunikacji natu-
ralnie z warunkiem wciągnięcia 
połączonych z tem wydatków 
do tamtego budżetu, na co zno-
wu ministerstwo komunikacji 
nie chce się zgodzić.
Skutek jest ten, że kolej nie 
przynosi społeczeństwu  żadnej 
korzyści, a skarb państwa pono-
si tylko straty.

Nadeszła niedziela – wigilja 
odpustu św. Antoniego. Po po-
łudniu ks. senator w asyście ks. 
Eguljana odprawił uroczyste 
nieszpory ormiańskie. Jakież 
to piękne nabożeństwo! Księża 
śpiewają naprzemian z ludem 
psalmy: Abreco, Chonarheco 
i t. d., zakończone błogosła-
wieństwem.
Na podstawie doznanych wra-
żeń mogę stwierdzić, że nad 
pięknością nieszporów ormiań-
skich unosi się niezwykle po-
godny majestat, coś potężnego, 
co budzi tysiączne wspomnie-
nia łączące serce z przeszłością 
naszych przodków i przywodzi 
na pamięć sny naszej młodości, 
coś eterycznego, tajemnicze-
go i wzniosłego, co odrywa od 
ziemi, a unosi wyobraźnię i całą 
duszę ku Stwórcy. – I wówczas 
przypomiałem sobie słowa To-
masza a Kémpis: „Nie chełp się 
bogactwem, jeśli je posiadasz, 
ani przyjaciółmi dlatego, że 
możni są, lecz wznieś się ku Bo-
gu, który wszystko daje, a Siebie 
nad wszystko dać pragnie.
Nie chełp się siłą i pięknością 
ciała, które lada choroba złamać 
i zeszpecić może.
Nie mniej w sobie upodabnia 
z powodu zdolności lub dow-
cipu swego, bo byś się przez to 
nie podobał Bogu, którego jest 
wszystko, cokolwiek dobrego 
z natury mieć możesz”.
Kościół i dziedziniec wypełnio-
ne tłumami wiernych, miejsco-
wych i przybyłych z bliska i da-
leka, pieszo, kolejami i końmi 
– widzimy pątników z dalekiej 
Bessarabji, Bukowiny, Lwowa i 
innych miejscowości.
Frekwencja tegoroczna w po-
równaniu do lat poprzednich 
zwiększyła się pięciokrotnie.
W poniedziałek rano już od 
godziny 6-tej rozpoczęły się 
Msze św. i wychodziły potem 
bez przerwy, aż do godz. 10 1/2 
t. j. do sumy, którą odprawił 
ks. kan. Kajetan Amirowicz ze 
Śniatyna. Przez cały czas nie-
strudzony ks. senator udzielał 
komunji św. wyręczany chętnie 
przez ks. Eguljana, Kościół mógł 
pomieścić zaledwie połowę pu-
bliczności. (...)
Po południu w lokalu śniadanko-
wym „Mika” Mojzesowicz, jako 
klasycznej siedzibie „koziny i sal-
cesonu ormiańskiego”, nastąpiło 
odczytanie „ody na cześć koziny” 
napisanej przez Ignacego Niko-
rowicza i ofi arowanej głównemu 
wytwórcy tych przysmaków.

Wycieczka do Kut
REPORTAŻ | Zegarki nasze wskazywały już północ, gdyśmy spojrzeli na nie prawie równocześnie siedząc w pociągu wiozącym 
nas z hukiem i stukiem w stronę Kołomyji i Śniatyna. Lwów, pogrążony o tej porze w głębokim śnie był już daleko za nami.

Z  P O S Ł A Ń C A 
ŚW. GRZEGORZA

KUTY 13.VI.1938 R. PRZED DOMEM MIECZYSŁAWA TUNIKOWSKIEGO (W OKNIE). 
OD LEWEJ: FRANCISZEK TUNIKOWSKI, NN, ZA NIĄ KATARZYNA Z JAKUBOWICZÓW BOHOSIEWICZOWA, NN, NN, STEFANIA PNIEWSKA, 
NN, MARIA ZATLOKAL TUNIKOWSKA (ŻONA FRANCISZKA), STANISŁAWA Z PNIEWSKICH JAKUBOWICZOWA, MICHAŁ BOHOSIEWICZ, 
JAKUB JAKUBOWICZ, BOGDAN JAKUBOWICZ, NN, NN, DEODAT NORSESOWICZ. ŹRÓDŁO: ARCHIWUM POLSKICH ORMIAN

Dokończenie na str. 11
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Ովքե՞ր եք Դուք, գիշերայի՛ն ճամ-
փորդներ, - գուցե հարցնի հետաքր-
քրասեր ընթերցողը:

Մենք “Սուրբ Գրիգորի Սուրհանդակ-
ներ” ամսագրի աշխատակիցներն 
ենք: Մեզանից մեկը Տեր Սարգիս 
Էգուլյանն է` բնիկ հայ, որի բնորոշ 
գծերը և արևելյան տաքարյունությունը 
բավական հմայք են հաղորդում 
նրա վայելչակազմ կերպարին, իսկ 
մյուս ճանապարհորդող ընկերը` 
խմբագրության մի համեստ քար-
տուղար է, որը ստորագրել է 
սույն հաղորդագրության ներքո: 
Երբ հարցնում են ուղղևորության 
նպատակի մասին, պատասխանում 
ենք` դեպի  Կուտի, դեպի Կուտի: 
Ի վերջո այն Լեհաստանի հայերի 
Մեքքան է: Ուղևորվում ենք այնտեղ 
սուրբ Անտոնիի տոնին:

Արևը թեքվեց դեպի արևմուտք, 
ոսկեզօծելով շրջակա  մարգագետին-
ները, բլուրներն ու ճանապարհի 
երկայնքով մեկ սփռված անտառները, 
որով ընթանում էր մեր մեքենան, երբ 
մոտենում էինք մեր ուղևորության 
ավարտին:

Մեզ ոգևորում էր այն երանելի 
համոզմունքը, որ այդքան երկար 
դիտված. Կուտին մեզ կտա բազում 
հաճելի հիշողություններ: Կուտին 
օժտված է մի յուրօրինակ և հատուկ 
հմայքով, որին  չի կարող դիմակայել 
անգամ հոռետեսը:

Այդ հմայքը մագնիսի նման քաշում 
էր մեզ ավելի ու ավելի շատ, որքան 
մոտենում էինք նպատակին:

Ի վերջո այն Լեհաստանում 
հաստատված հայ ընտանիքնե-
րից շատերի օրրան է, պարուրված 
այնքան սրտագին հիշողություն-
ներով, հայրենի ավանդույթի հմայքով, 
հրաշալի բնության գեղեցկությամբ, ի 
դեմս որի Արևմուտքի կամ Արևելքի 
թե պոետ և թե վաճառական զավակի 
շրթերին գալիս են հիացմունքի 
խոսքերը: Դա մեզ` լեհահայերիս 
համար, Լեհաստանի ամենագեղեցիկ 
անկյունն է:

Եվ ահա Կուտին: Այն տեսնելիս 
ակամայից հուզվում ես: Աչքով և 
սրտով կառչում ենք այն ամենից, 
ինչը հիշեցնում է մեզ տեղի 

հայերի ոգին, այնպես և բոլոր 
տպավորությունները, որ ստացել 
ենք ճանապարհորդությունից, 
պղտորվում են հիշողության մեջ ու 
անհետանում ամբողջությամբ:

Դուրս գալով մեքենայից, ուղևորվում 
ենք սենատոր, Կուտիի ծխական 
համայնքի քահանա Սամուել 
Մանուգիեվիչի մոտ: Մտնում 
ենք քահանայի տուն, սեղանին 
դրված նավթի մեծ լամպի 
լույսը լցրել է առաջին սենյակը: 
Շուտով իր գրասենյակից դուրս 
է գալիս տանտերը և ընդունում 
մեզ որպես հայրը զավակներին 
դպրոցից վկայականներով տուն 
վերադառնալիս: Հայրը դեռ չգիտի, 
թե ինչ են պարունակում այդ 
վկայականները, սակայն  սրտաբաց 
ողջունում է ժամանողներին:

Ապա հրավիրում է մեզ ընթրիքի, 
ծանոթացնում է մեզ  տարեց պարոնի 
հետ: Հավանաբար հանգստացող 
է, - մտածեցի ինքս ինձ: Բայց ոչ «իմ 
քրոջ ամուսինն է, պարոն Անտոնի 
Ֆելիքս Մայերը Ստանիսլավից», - 
ներկայացնում է մեզ սենատորը,- «մեր 

ծխական համայնքի մշտական հյուրը 
նման տոնակատարությունների ժա-
մանակ»:

Սեղանի շուրջ ընթանում է հաճելի, 
բարեկամական զրույց: Հյուրասեր 
տանտերը արդարանում է, որ 
ընթրիքը համեստ է, բայց դա 
տեղական կուտյան սովորություն 
է` կուլեշկա (եգիպտացորենի ալյու-
րով պատրաստված կերակուր), 
ոչխարի թարմ պանիր, կարագ, 
ձվածեղ և մի շարք այլ ուտեստներ: 
Մեկժամյա զրույցից հետո հեռացանք 
սեղանից: Քահանա Էգուլյանը մնաց 
սենատորի մոտ` ծխական տանը, 
իսկ ես հրաժեշտ տալով գնացի 
հանգստանալու հարազատներիս 
մոտ: Հաջորդ օրը, Սուրբ Պատարագից 
հետո սենատորը մեզ նվիրաբերեց 
իր ազատ ժամանակն ու ուղեկցեց 
իր կայսրության տարածքներում: 
Նախ դիտում ենք եկեղեցական 
շինությունները` հիմնովին վերա-
նորոգված գլխավորապես քահանա 
սենատորի և մասամբ ծխական 
համայնքի անդամների ներդրումների 
հաշվին: Եվ ամենը մաքուր է, գեղեցիկ, 
ասես վերջերս կառուցված լինի:

O godzinie 5-tej zostały od-
prawione jak poprzedniego 
dnia nieszpory ormiańskie z 
błogosławieństwem i ucałowa-
niem relikwij św. Antoniego, 
podawanych wiernym przez 
ks. Eguljana.
We wtorek pożegnaliśmy się 
ze znajomymi, a na pamiątkę 
zrobiliśmy zdjęcia fotograficz-
ne, które zamieściliśmy w „Po-
słańcu”.

We środę rano przybyli do Kut 
państwo Prezesostwo Domini-
kowei Moszorowie i zabawili tu 
jeden dzień, gościnni podejmo-
wani przez księdza senatora.
Tegoż dnia po południu wyje-
chaliśmy wraz z p. Mayerem w 
drogę powrotną na Stanisławów.
Pożegnanie nasze z ks. se-
natorem było tak serdeczne, 
jakgdybyśmy odjeżdżali na 
drugą półkulę ziemską. W Sta-
nisławowie stanęliśmy o godz. 
7-mej wieczorem. Ks. Egulja-

na zaprosił na nocleg p. Mayer 
do siebie, mnie zaś podwieźli 
do wujostwa Ant. Antonie-
wiczów. Nazajutrz, t. j. we 
czwartek po Mszy św. wy-
jechaliśmy z p. Mayerem 
użyczonemi przezeń końmi 
w odwiedziny do ks. kan. Wa-
lerjana Bąkowskiego do Łyśca. 
Tu zwiedziliśmy kościół or-
miański, plebanję, kaplicę św. 
Grzegorza wystawioną – jak 
głosi specjalny napis – na pa-
miątkę przybycia Ormian na 

Pokucie w roku 1062 ( do Ły-
śca) następnie po sutym pod-
wieczorku i małej pogawędce  
wróciliśmy do Stanisławowa. 
W piątek rano wyjechaliśmy 
z ks. Eguljanem również końmi 
pp. Mayerów do Tyśmienicy, by 
odwiedzić tamtejszy kościół or-
miański i miejscowych Ormian. 
Kościół od kilku lat zamknięty z 
powodu braku księdza, został czę-
ściowo zabezpieczony przed ruiną 
przez pokrycie nowym dachem 
dzięki opiece ks. prałata Komu-
siewicza, który sprawuje narazie 
nadzór nad tym kościołem dojeż-
dżając tu ze Stanisławowa.
Na cmentarzu miejscowym wi-
dzieliśmy piękny grobowiec ś. p. 
ks. kan. J. Mardyrosiewicza i or-
miańską kaplicę cmentarną po-
trzebującą również gruntownej 
restauracji i stałej opieki. Na to 
wszystko jednak potrzebny jest 
na miejscu kapłan, którego osie-
dlenie się w Tyśmienicy spodzie-
wane jest już w niedługim czasie.
W sobotę złożyliśmy wizytę 
ks. prałatowi Komusiewiczo-
wi, który przyjął nas bardzo 
serdecznie i gościnnie. Pokazał 
nam przy tej sposobności wiele 
ciekawych i cennych pamiątek 
ormiańskich, znajdujących się w 
kościele, w bibljotece i archiwum 
parafjalnem. Wszystko to 
umiejętnie uporządkowane i 
zakonserwowane dzięki trudom 
i staraniom ks. prałata Komusie-
wicza, traktującego te sprawy z 
wielkim pietyzmem. Zapozna-

nie się blizkie z tym Kościołem i 
jego pamiątkami sprawiło na nas 
bardzo dodatnie wrażenie. Miło 
spojrzeć na tę świątynię przy-
ozdobioną w szatę, jaka przystoi 
jej wzniosłemu celowi.
Dzięki pięknej działalności dusz-
pasterskiej ks. prałata w kościele 
ormiańskim gromadzą się stale 
tłumy publiczności, by tu brać 
udział w nabożeństwach i słuchać 
duchem Bożym owianych kazań.
Słusznie też ks. Komusiewicz 
pozyskał sobie cześć i szacunek 
w całem mieście.
Po podwieczorku pożegnaliśmy 
się z ks. prałatem i odjechaliśmy 
na dworzec, a stąd do Lwowa, 
by nazajutrz być na otwarciu 
tak gorąco przez nas wszystkich 
upragnionej „Wystawy Zabyt-
ków Ormiańskich”.
Wróciwszy do Lwowa pełni naj-
milszych wspomnień z odbytej 
wycieczki, którą zachowamy 
długo we wdzięcznej pamięci, 
a wszystkim, którzy nam w cza-
sie tej podróży okazali życzli-
wość, składamy na tem miejscu 
serdeczne podziękowanie.

Stanisław Donigiewicz

Artykuł (bez jednego akapitu 
i przypisu nie na temat) pocho-
dzi z przedwojennego Ilustro-
wanego Miesięcznika Lwow-
skiej Archidiecezji Obrządku 
Ormiańskiego „Posłaniec Św. 
Grzegorza”, nr 62/63, lipiec- 
-sierpień 1932. Zachowano pi-
sownię oryginalną.Od lewej: ks. BOgdan agOpsOwicz i ks. samuel manugiewicz (kuty, lata 30.) ŹródłO: archiwum pOlskich Ormian

ՈւղևՈրՈւթյՈւՆ ԴԵՊԻ ԿՈւՏԻ
ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ | Մեր ժամացույցները ազդարարեցին կեսգիշերը, երբ մենք գրեթե նույն ժամանակ նայեցինք` նստած  
Կոլոմիայի և Սնեատինի ուղղությամբ աղմուկ աղաղակով ընթացող գնացքում: Լվովը, որն այդ պահին ընկղմված էր 
խոր քնի մեջ, մնացել էր հեռվում:

«ՍուրԲ  ԳրԻԳՈրԻ 
Ս Ո ւ ր Հ Ա Ն Դ Ա Կ Ի ց »

Dokończenie ze str. 10
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Այսպիսով, վերանորոգվել է եկեղեցու 
դրսի հատվածը, երկու մատուռ, 
մեկը Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի, որը 
տեղադրված է մուտքի դարպասի 
մոտ` եկեղեցու բակում, իսկ 
մյուսը Սբ. Յան Նեպոմուցենի, որը 
տեղադրված է զանգակատան մոտ, 
որը ևս գեղեցիկ վերանորոգված է: 
Նկատեցինք սակայն, որ մի զանգ 
պակասում է, որի մասին գրում ենք 
„Սուրհանդակի” այս համարի այլ 
մասում:

Վերանորոգված է պատը, որը 
շրջապատում է եկեղեցու բակը և 
այգին, ինչպես նաև ծխական տան 
շրջապատող տարածքը: Հարկ է 
ավելացնել, որ վերանորոգված է նաև 
հայկական գեղեցիկ մատուռը, որը 
գտնվում է տեղական գերեզմանոցում 
նույնպես մեծ ծախսերի գնով, այն 
պատճառով, որ վերանորոգչի 
պահանջով այն ծածկվել է նույնանման 
ոճավոր տախտակներով, ինչպես 
դա նախկինում էր: Բացի այդ, 
ծխական քահանայի տան ողջ 
տարածքը քահանա սենատորը 
իսկապես գեղեցկացրել է: Մայթերը, 
սիզամարգը, եկեղեցու բակի 
նստարանները ասես նոր լինեն. Ամեն 
ինչ մաքուր է, նորոգած, ներկած, 
ասես արվեստի իսկական նմուշ:

Նայելով այս վերանորոգչական 
գործին, որը կատարվել է այսօրվա 
ծանր ժամանակներում, ասես կա-
խարդական ուժերի միջոցով, նայելով 
քահանա սենատորի հիացմունքի 
արժանի աշխատանքին, որը հոգում 
է ծխական իր համայնքի անդամների 
նաև նյութական կարիքների մասին` 
ստեղծելով կազմակերպություններ, 
որոնցից օգտվում է նաև Կուտիի 
հասարակությունը` զգում ես խորը 
երախտագիտություն ու պատիվ: 
Այս արժանիքները գնահատում է ոչ 
միայն տեղական համայնքը, այլ նաև 
բոլոր նրանք, ում սիրտը ցավում է 
մեր եկեղեցու և թեմի համար:

Ապա քննարկեցինք Կուտիի 
որոշ համայնքների վիճակը, որը, 
պայմանավորված ներկա տնտե-
սական տիրող հարաբերություն-
ներով, բավականին տխուր է: 
Սակայն, նրանք չեն հուսահատվում, 
ուժեղ են իրենց հավատի մեջ, 
որ Աստծո օգնությամբ ու 
տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ, 
կկարողան հաղթահարել ներկայիս 
դժվարությունները:

Կուտի մեր այցելության երկրորդ օրը 
քահանա սենատորը մեզ ու իր քրոջ 
ամուսնու ուղեկցությամբ ուղևորվեց 
մոտակա ռումինական սահմանը` 
ցույց տալու մեզ Կուտիի կայարանն ու 
երկաթուղային կամրուրջը Չերեմոշ 
գետի վրա Կուտիի և Վիժնիցայի 
միջև, որը կապում է Լեհաստանը 
Ռումինիայի հետ:

Գեղեցիկ է ամենը, սակայն ցավոք, 
երկու մեր նախարարությունների 
անվճռական դիրքորոշումը պահում 
է ամենը «մեռած» վիճակում: Բանն 
այն է, որ գյուղատնտեսության 
նախարարության երկաթգիծը կա-

ռուցվել է լեռներից ծառերի հատման 
շահագործման նպատակով, բայց 
վատ դրության պատճառով ի 
վիճակի չէ այն շահագործել, ուստի 
ցանկանում է այն հանձնել կապի 
նախարարությանը, բնականաբար, 
պայմանով, որ բյուջետային ծախսերը 
կհոգա կապի նախարարությունը, 
ինչին չի համաձայնվում տվյալ 
նախարարությունը: 

Արդյունքում երկաթուղին հասարա-
կությանը ոչ մի օգուտ չի բերում, 
իսկ պետական գանձարանը 
շարունակում է կորուստներ կրել:

Եկավ Կիրակին` սուրբ Անտոնիի 
տոնի նախօրյակը: Կեսօրից հետո 
քահանա սենատորը քահանա 
Էգուլյանի աջակցությամբ գիշերային 
ժամու հանդիսավոր հայկական 
սուրբ պատարագ մատուցեց: Որքան 
գեղեցիկ է այդ արարողությունը: 
Հոգևորականները ժողովրդի հետ 
փոփոխաբար երգում են սաղմոսներ` 
Abreco, Chonarheco և այլն, որն 
ավարտվում է օրհնությամբ:

Ստացած տպավորություննեի հիման 
վրա կարող եմ ասել, որ հայկական 
գիշերային ժամու պատարագների 
գեղեցկության վրա թևածում է 
չափազանց խաղաղ վեհություն, 
ինչ որ հզոր ուժ, որն արթնացնում 
է հազարավոր հիշողություններ, 
սիրտը կապող մեր նախնիների 
անցյալի հետ, հիշեցնում է մեզ մեր 
երիտասարդության երազները, ինչ 
–որ եթերային, խորհրդավոր ու վեհ 
բան, որը պոկում է գետնից և տանում 
է երևակայությունն ու ողջ հոգին դեպի 
Արարիչը: Այդ պահին մտաբերեցի 
Թովմաս Գեմբացու խոսքերը «Մի 
պարծեցիր հարստությամբ, եթե 
ունեվոր ես, ոչ էլ ընկերներով, քանի 
որ հարուստ են, այլ բարձրացիր առ 
Աստված, որը տալիս է ամեն ինչ, իսկ 
իրեն առավելապես է կամենում տալ: 
Մի պարծեցիր մարմնի զորությամբ ու 
գեղեցկությամբ, որը կարող է կոտրել և 
փչացնել ցանկացած հիվանդություն: 

Քեզ բարձր մի դասիր այն պատճառով, 
որ ընդունակ կամ կատակասեր ես, 
քանի որ Աստված քեզ չի հավանի, 
որն այն ամենն է, ինչը կարող ես 
ստանալ բնությունից:

Եկեղեցին և բակը լի հավատա-
ցյալների բազմությամբ, տեղի ու հեռու 
մոտիկ տարածքներից` եկած ոտքով, 
երկաթուղայինով և ձիերով: Տեսնում 
ենք ուխտավորների հեռավոր Բեսա-
րաբիայից, Բուկովինայից, Լվովից և 
այլ բնակավայրերից: 

Այս տարվա մասնակցությունը հա-
մեմատած նախորդ տարիների հետ 
հնգապատիկ ավելացել է: 

Երկուշաբթի վաղ առավոտյան, 
արդեն ժամը 6-ից սկսվեցին Սուրբ 
Պատարագները և հետո դուրս 
էին գալիս առանց ընդհատման, 
մինչև ժամը 10:30-ը, այսինքն մինչև 
գլխավոր հանդոսավոր Պատարագը, 
որը մատուցեց քահանա, կանոնիկոս 
Կայետան Ամիրովիչը Սնիատինից: 

Ողջ ընթացքում անխոնջ քահանա 
սենատորը հաղորդում էր տալիս, 
որը մատուցվում էր քահանա 
Էգուլյանի կողմից: Եկեղեցում կարող 
էին տեղավորվել հանրության միայն 
կեսը: 

Քարոզից հետո եկեղեցու շուրջ տեղի 
ունեցավ հանդիսավոր երթը: 

Կեսօրից հետո, «Միկա» Մոյզեսովիչ 
ճաշասրահում` որպես «այծի մսի և 
հայկական սալդիսոնի» դասական 
նստավայրի` տեղի ունեցավ «գովք 
ի պատիվ այծի մսի» ընթերցումը, 
գրված Իգնացի Նիկորովիչի կողմից 
և նվիրված տվյալ ուտեստների 
հիմնական արտադրողին: 

Ժամը 5-ին ինչպես նախորդ օրը, 
մատուցվեց հայկական գիշերային 
ժամու սուրբ պատարագ՝ օրհնու-
թյամբ և սբ. Անտոնիի վերապրուկի 
համբույրով, որը տրվում էր 
հավատացյալներին քահանա Էգու-
լյանի կողմից:

Երեքշաբթի հրաժեշտ տվեցինք 
ծանոթներին և որպես հիշատակ 
լուսանկարվեցինք, ինչը տեղադրե-
ցինք «Սուրհանդակի» էջերում:

Չորեքշաբթի առավոտյան Կուտի 
ժամանեցին Դոմինիկ Մոշորոն իր 
կնոջ հետ և մնացին այստեղ մեկ օր, 
հյուրընկալվելով քահանա սենատորի 
կողմից: 

Այդ նույն օրը` կեսօրից հետո, պարոն 
Մայերի հետ բռնեցինք Ստանիսլավով 
վերադարձի ճամփան:

Քահանա սենատորի հետ մեր 
հրաժեշտը այնքան ջերմ էր, ասես 
մեկնում էինք երկրագնդի մյուս 
կիսագունդ: Ստանիսլավով հասանք 
երեկոյան ժամը 7-ին: Քահանա 
Էգուլյանը պարոն Մայերին 
հրավիրեց իր մոտ գիշերելու, իսկ 
ինձ տարան հորեղբոր` Անտ. 
Անտոնիեվիչի մոտ: Հաջորդ օրը, 
այսինքն հինգշաբթի, Սուրբ 
պատարագից հետո պարոն Մայերի 
հետ իրենց կողմից տրամադրած 
ձիերով մեկնեցինք Լիշիեց` այցելելու 
քահանա կանոնիկոս Վալերիան 
Բոնկովսկուն: Այստեղ այցելեցինք 
հայկական եկեղեցի, ծխական 
տունը, Սբ. Գրիգորի մատուռը, որը 
կանգնեցվել է ինչպես վկայում է 
հատուկ գրությունը ի հիշատակ 
հայերի ժամանմանը Պոկուչիե 
(Լիշիեց) 1062 թ.: Այնուհետև կուշտ 
ընթրիքից և մի փոքր զրույցից հետո 
վերադարձանք Ստանիսլավով:

Ուրբաթ առավոտյան քահանա 
Էգուլյանի հետ՝ կրկին Մայերների 
ձիերով մեկնեցինք դեպի Տիսմենիցա, 
որպեսզի այցելեինք տեղի հայկական 
եկեղեցին և տեղացի հայերին: 
Քահանա չունենալու պատճառով 
արդեն մի քանի տարի փակ եկեղեցին 
մասնակիորեն պահպանվել է կործա-
նումից տանիքի նոր ծածկի շնորհիվ 
քահանա, պրալատ Կոմուշիեվիչի 
հոգածության շնորհիվ, որն առայժմ 
վերահսկողություն է իրականացնում 

այս եկեղեցու նկատմամբ` այստեղ 
հասնելով Ստանիսլավովից:

Տեղի գերեզմանոցում տեսանք 
լուսահոգի քահանա, կանոնիկոս Յ. 
Մարդիրոշիեվիչի գեղեցիկ տապանը, 
ինչպես նաև գերեզմանատան հայ-
կական մատուռը, որը ևս կարիք 
ուներ մանրակրկիտ վերանորոգման 
և մշտական խնամքի: Այս ամենի 
համար, սակայն, տեղում անհրաժեշտ 
է քահանան, որի բնակեցումը 
Տիսմենիցայում սպասվում է մոտ 
ժամանակներս:

Շաբաթ օրը  այցելեցինք քահանա, 
պրալատ Կոմուշիեվիչին, ով ընդունեց 
մեզ շատ սրտանց և ջերմ: Այդ 
կապակցությամբ ցույց տվեց մեզ շատ 
հետաքրքիր և արժեքավոր հայկական 
հուշանվերներ, որոնք գտնվում էին 
եկեղեցում, գրադարանում և ծխական 
պահոցում:

Այս ամենը հմտորեն կանոնակարգ-
ված է և պահպանված շնորհիվ 
քահանա պրալատի ջանքերի, ով 
վերաբերվում է այս ամենին մեծ 
խնամքով: Մոտիկից ծանոթանա-
լը այս եկեղեցուն և նրա հուշար-
ձաններին մեզ վրա շատ դրական 
տպավորություն գործեց: Հաճելի էր 
տեսնել այս սրբավայրը` զարդարված 
զգեստով, որը վայել է իր վեհ 
նպատակին:

Շնորհիվ քահանա պրալատի 
գեղեցիկ քահանայագործական 
աշխատանքի հայկական եկեղե-
ցում մշտապես հավաքվում է 
բազմությունը` մասնակցելու եկեղե-
ցական արարողություններին և 
ունկնդրելու Աստծո ոգով պարուրված 
քարոզները:

Բնական է, որ քահանա Կոմուշիեվիչը 
արժանացել ողջ քաղաքի հարգանքին 
ու պատվին:

Թեթև ճաշից հետո հրաժեշտ 
տվեցինք քահանա պրալատին և 
վերադարձանք կայարան, այնտեղից 
էլ`Լվով, որպեսզի հաջորդ օրը 
ներկա լինենք մեր բոլորի կողմից 
այդքան ցանկալի «Հայկական 
հուշարձանների ցուցահանդեսին»:

Վերադառնալով Լվով լի ուղևորու-
թյան հրաշալի հիշողություններով, 
որը երկար կպահենք երախտապարտ 
հիշողության մեջ, իսկ բոլոր նրանց, 
ովքեր մեզ այս ճամփորդության 
ընթացքում բարյացակամություն 
ցուցաբերեցին, հայտնում ենք մեր 
խորին շնորհակալությունը:

Ստանիսլավ Դոնիգևիչ

Սույն հոդվածը վերցված է  Լվովի 
նախապատերազմյան թեմական 
պատկերազարդ ամսագրից` Հայ  
Կաթողիկե Եկեղեցու «Սուրբ Գրի-
գորի սուրհանդակից» , թիվ 62/63, 
հուլիսօգոստոս 1932թ.: Պահպանվել 
է բնօրինակի ողղագրությունը:

«ՍուրԲ  ԳրԻԳՈրԻ 
Ս Ո ւ ր Հ Ա Ն Դ Ա Կ Ի ց »

ՈւղևՈրՈւԹՅՈւՆ ԴԵՊԻ ԿՈւՏԻ
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Quo vadis Karabach?
KORESPONDENCJA | Pod koniec czerwca w Kazaniu odbyło się spotkanie prezydentów Armenii i Azerbejdżanu z prezydentem 
Federacji Rosyjskiej Dmitrijem Miedwiediewem. Temat Górskiego Karabachu znów wrócił na pierwsze strony gazet. Pomysłów 
na rozwiązanie konfliktu wciąż przybywa, jednak żaden nie jest wykonalny. 

Kazań miał być kolejnym eta-
pem na drodze do porozumienia 
pokojowego między Ormianami 
a Azerami. Gospodarz spotka-
nia Dmitrij Miedwiediew tuż 
przed rozmowami zapowiadał,  
że spodziewa się przełomu… 
Tak się jednak nie stało. Dyplo-
matyczna gra będzie się toczyć 
dalej.
Plan rosyjski uregulowania spo-
ru o Górski Karabach według 
obserwatorów miał się opierać 
się na tzw. scenariuszu madryc-
kim, zgodnie z którym Ormia-
nie mieliby wycofać swoje woj-
ska z tzw. strefy bezpieczeństwa 
wokół Karabachu oraz zgodzić 
się wprowadzenie w ich miejsce 
międzynarodowych sił pokojo-
wych pod auspicjami OBWE lub 
ONZ i powrót na te tereny azer-
skich uchodźców. Ostatnim eta-
pem porozumienia pokojowego 
byłoby referendum, przepro-
wadzone w perspektywie 10–15 
lat, w którym ludność Górskie-
go Karabachu zdecydowałaby o 
przyszłości tego regionu. Pro-
blematyczny wydaje się jednak 
każdy element tej „madryckiej” 
układanki, gdyż Ormianie nie 
godzą się na wycofanie swych 
wojsk i utratę połączenia lądo-
wego z Karabachem, a Azerowie 
nie godzą się na referendum, w 
którym istniałaby możliwość 
już oficjalnego odłączenia kara-
baskiej ziemi od Azerbejdżanu. 
A więc pat.
Wydaje się, że taki obrót spraw 
działa na niekorzyść obu stron. 
Idea „zawsze lepszy pokój niż 
wojna” w tym jedynym przy-
padku zdaje się nie mieć zastoso-
wania. Obecny stan zagrożenia i 
zwiększone wydatki na zbrojenia 
(szczególnie widoczne w Azer-
bejdżanie) są grą pozorów, która 

pozwala Serżowi Sarkisjanowi i 
Ilhamowi Alijewowi sprawować 
władzę. I Baku, i Erywań tworzą 
silne struktury siłowe, munduro-
we (pod pozorem ewentualnego 
konfliktu) i tym samym budują 
zaplecze polityczne, by móc jak 
najdłużej rządzić i straszyć społe-
czeństwo potencjalnym konflik-
tem. 
Oba państwa mają jednak świa-
domość, że na terytorium byłe-
go ZSRR główną rolę odgrywa 
Moskwa, która w przedłużają-
cym się konflikcie także widzi 
korzyści dla siebie. W dyploma-
tycznej rozgrywce o Karabach 
Rosja zajmuje uprzywilejowaną 
pozycję (rzymskie divide et im-
pera idealnie opisuje tę sytuację), 
a ostatni konflikt o Abchazję  
i Osetię Południową wydatnie 
pokazał, że Moskwa na żadne 
samodzielne przesuwanie gra-
nic się nie zgodzi. 
Rosjanie jednak od kilku lat 
tracą swoją pozycję na Za-
kaukaziu. Ropa naftowa i gaz  
z Azerbejdżanu (czyli główne 
złoża naturalne regionu) zostały 
„wydzierżawione” przez kon-
cerny energetyczne z Zachodu. 
Gruzja tymczasem po „wojnie 
pięciodniowej” stała się głów-
nym przeciwnikiem Rosji w re-
gionie. Jedynym sojusznikiem 
– w pełni oddanym sprawom 
rosyjskim – pozostaje Armenia. 
Zatem pytanie, czy Armenia 
i sami Ormianie chcą dobro-
wolnie poddać się arbitrażowi 
międzynarodowemu (nad prze-
biegiem procesu pokojowego 
czuwają przedstawiciele „grupy 
mińskiej”: Rosja, Stany Zjedno-
czone, Francja) i doprowadzić 
do porozumienia w kwestii 
karabaskiej. Stanowisko rządu 
wspomniane zostało powyżej. 

Z kolei zdanie społeczeństwa 
armeńskiego nie jest, jak można 
się domyślić, jednoznaczne.
Zdaje się, że Ormianie, dla któ-
rych te tereny stanowią nieod-
łączną część ojczyzny, nie mają 
pomysłu na to, jak unormować 
obecny chaos. Gdyż chaosem 
należy nazwać sytuację, kiedy 
Armenia z jednej strony nie 
uznaje Karabachu za niepodle-
głe państwo (deputowani parla-
mentu armeńskiego nie podjęli 
wysiłku głosowania nad ustawą 
uznającą GK za niezależny byt 
polityczny), a z drugiej utrzy-
muje w centrum miasta placów-
kę konsularno-dyplomatyczną 
niejako innego państwa. Owa 
placówka ma swojego konsula, 
wydaje wizy, a przy głównym 
wejściu informuje gości o swojej 
odrębności w stosunku do Ery-
wania (powołując się na rezo-
lucję ONZ „o prawie do samo-
stanowienia narodów”). Czym 
więc jest Karabach? Czy to Ar-
menia, czy już nie Armenia? 
A mieszkańcy tego regionu to 
też Ormianie czy wyłącznie Ka-
rabachczycy?
Gdy zapytać ludzi na armeń-
skiej ulicy, co sądzą na temat 
relacji ormiańsko-karabaskich, 
można uzyskać czasami zupeł-
nie sprzeczne odpowiedzi. Jedni 
wyrażają pogląd, że Ormianie 
z diaspory są już zeuropeizo-
wani („zwesternizowani”), Or-
mianie z Erywania – zrusyfi-
kowani, a Ci z Karabachu to 
ostatni prawdziwi Ormianie… 
Rodowici mieszkańcy stolicy w 
większości jednak podchodzą do 
tematu dość chłodno: ludność 
Karabachu licznie napłynęła do 
Erywania, obok innych Ormian 
którzy przybyli do stolicy Arme-
nii (głównie z dawnego ZSRR) 

po 1991 roku. Dialekt, którym 
mówią, i (podobno) typowe 
rysy twarzy nikogo nie dziwią. 
Starsi ludzie jednak nie potrafią 
jednoznacznie stwierdzić, czy 
Karabach jest zamieszkiwany 
przez odrębny naród. 
– Czy „Karabachcy” (z ros. 
„mieszkańcy Karabachu”) to 
Ormianie? 
– Tak – odpowiada osiemdzie-
sięcioletnia pani Ani – ale oni są 
z Karabachu – dodaje.
– Ale czy to osobny naród? – py-
tam dalej. 
– Nie, skąd! To Ormianie.
– A więc tacy sami jak ci z Ery-
wania czy Giumri? – dopytuję. 
– Nie, nie! A sama już nie wiem, 
chyba ci sami… – odpowiada 
nieco zmieszana starsza pani.
Młodzi ludzie jednak nie chcą 
słuchać pytań o Karabach, są 
już tą sytuacją niejako zmę-
czeni. Uważają, że niesłusz-
nie wydaje się pieniądze na 
odbudowę Stepanakertu czy 
budowę dróg w Karabachu, 
skoro sama Armenia potrze-
buje inwestycji. Jednakże ma-
razm polityczny w Erywaniu i 
rozpleniona korupcja sprawia-
ją, że młodzi ludzie zaczynają 
widzieć w potencjalnym od-

nowionym konflikcie szansę 
na zmianę kursu politycznego 
w ich kraju.
– Serż Sarkisjan dobrowolnie nie 
odda władzy, musiałaby go zrzu-
cić ze stołka jakaś mała rewolu-
cja albo przegrany konflikt o Ka-
rabach, wtedy może by się podał 
do dymisji – mówi Mirżan. 
Temat karabaski podgrzewają 
także opozycjoniści z Armeń-
skiego Kongresu Narodowego.
Były premier Hrant Bagratian, 
zapytany przeze mnie o ewen-
tualne czysto armeńskie projek-
ty pokojowe w kwestii Karaba-
chu, odpowiada w sposób nieco 
wymijający:
– W sprawie wojny i pokoju 
trzeba być bardzo uważnym. 
Kilka lat temu jednoznaczna 
postawa prezydenta Lewona 
Ter-Petrosjana w sprawie Ka-
rabachu doprowadziła go do 
dymisji – mówi Bagratian. Nie 
mamy gotowego planu, jak zbu-
dować przyszłość Górskiego 
Karabachu, ale z pewnością nie 
chcemy, żeby za nas taki plan 
napisali Rosjanie. Nie chodzi o 
to, że nie lubię Rosjan, ale to na-
sza ziemia i nasz problem, a nie 
rosyjski.

Tekst i fot. Jakub Osiecki

Widziane 
z Erywania

Wieża minaretu góruje nad opuszczonym miastem aghdam. tzW. strefa 
bezpieczeństWa, kontroloWana przez siły karabaskie

porzucony czołg W pobliżu granicy armenii i azerbejdżanu
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„Lekarze ormiańskiego 
pochodzenia w Polsce. 
XVI–XIX w.”
KULTURA | 10 lat minęło od opublikowania w Armenii książki w języku 
wschodnioormiańskim o wyżej wymienionym tytule.

ReLigiA | Klasztor Keghart [co znaczy „włócznia”; wschodnioorm. Geghard 
– przyp. red.] w różnych czasach różnie się nazywał: „Siedem Kościołów”, 
„Czterdzieści Ołtarzy”, „Ayri Wank” i wreszcie „Keghart”. W tym kościele 
był przechowywany fragment włóczni, którą został przebity bok Chrystusa 
konającego na Krzyżu. Dla znalezionego fragmentu włóczni – cennego histo-
rycznego skarbu – w roku 1687 został wykonany relikwiarz. Obecnie relikwia 
przechowywana jest w skarbcu katedry w Eczmiadzynie.

Publikacja jest średniego roz-
miaru, liczy 61 stron. Jej autor, 
urodzony w 1952 roku Harutiun 
Minasian, wydał ją w Erywaniu z 
własnych funduszy w 2001 roku.
Książkę otwiera Słowo wstęp-
ne autorstwa dr Stelli Warta-
nian. Następne rozdziały to: 
Ormianie w Polsce, Szpital 
ormiański we Lwowie, Szpi-
tal ormiański w Kamieńcu 
Podolskim. Po nich następują 
noty biograficzne 29 lekarzy i 
aptekarzy, którzy są ormiań-
skiego pochodzenia. Wielu z 
nich zajmowało się także róż-
nymi dziedzinami kultury i 
nauki: byli chemikami, geolo-
gami, wynalazcami, poetami, 
kompozytorami… Są to oso-
by, które miały duży wpływ 
na rozwój nie tylko polskiej, 
ale też międzynarodowej na-
uki i kultury. Na wzmiankę 
zasługują takie osoby, jak np.: 
Grzegorz Amirowicz, Józef 
Bołoz Antoniewicz, Tomasz 
Akusdinowicz, Michał Axen-
towicz, Roman Barącz, Kasper 
Buchadowicz, Szymon Szymo-
nowicz, Jan Jaskiewicz, Teo-
dor Torosiewicz, Karol Mikuli, 
Ignacy Łukaszewicz.

Zamysłem Autora książki było 
zebranie nawet najdrobniej-
szych informacji biograficznych 
o lekarzach i aptekarzach or-
miańskiego pochodzenia, w na-
dziei, że one w przyszłości mo-
gą być zaczynem do dalszych 
pogłębionych badań. Bogata 
ikonografia poszerza wiedzę 
nie tylko o postaciach przywo-
łanych w książce, ale także daje 
obraz rozwoju medycyny ów-
czesnego czasu.
Materiał zebrany w książce 
powstał na podstawie ponad 
35 źródeł ormiańskich, 21 źró-
deł rosyjskich, wykorzystano też 
nieliczne źródła w języku pol-
skim: Żywoty sławnych Ormian 
Sadoka Baracza, 1856; 100 naj-
większych Polaków, Poznań 
1990; Ormianie w Polsce dawnej 
i dzisiejszej Krzysztofa Stopki, 
Kraków 2000.
W swojej książce Harutiun Mina-
sjan stara się naświetlić i pokazać 
niezwykłą część życia polskich 
Ormian, którzy wywarli znacz-
ny wpływ na rozwój medycyny 
i aptekarstwa w dawnej Polsce. 
Wiedza zawarta w książce z 
pewnością byłaby obszerniejsza, 
gdyby w większym stopniu zo-

stały przebadane polskie źródła. 
Ale mimo wszystko nakład pra-
cy Autora jest krokiem – i  za-
chętą – do  dalszych tłumaczeń 
i poszukiwań. Wówczas most 
pomiędzy dwiema bardzo stary-
mi i przyjacielskimi kulturami, 
których przeplatająca się historia 
liczy ponad 800 lat, zyska kolej-
ne trwałe wiązanie.

Prof. Ara Sayegh

W lipcu tego roku byłem z rodzi-
ną w kraju naszych przodków, 
w naszej ojczyźnie – Armenii. 
27 lipca pojechaliśmy właśnie do 
Keghartu. Była dokładnie godzi-
na 12.30 w południe, kiedy od-

poczywaliśmy na łonie pięknej 
przyrody otaczającej klasztor. Z 
jego wnętrza dochodził do nas 
głos szaraganu [wschodnioorm. 
szarakanu – przyp. red.]. Mam 
głębokie rozeznanie w sprawach 

naszego Kościoła, dlatego byłem 
zdziwiony: na tę porę dnia nie 
ma specjalnych modlitw. Może 
to jest ślub, a może chrzest? By-
łem daleko od wnętrza kościoła, 
głos niewyraźny, przytłumiona 

ArmAn HAgopiAn przyjął w klAsztorze kegHArt cHrzest z rąk ApegHA Der 
DAronA gHuliAnA. Fot. ArA sAyegH

oDeszli
25 kwietniA 2011 r., w Drugi Dzień Świąt 

zmArtwycHwstAniA pAńskiego, 
po Długiej i ciężkiej cHorobie zmArłA 
śp. Teresa z IsakowIczów zaleska, 

nAuczycielkA językA polskiego, wolontAriuszkA Dzieł 
cHArytAtywnycH, nestorkA ŚroDowiskA ormiAńskiego, 
mAtkA ks. proboszczA tADeuszA isAkowiczA-zAleskiego. 

żyłA 79 lAt. pogrzeb oDbył się 6 mAjA 2011 r. nA 
cmentArzu rAkowickim w krAkowie.

24 czerwcA 2011 r. zmArł 
śp. jerzy passakas, 

syn mArii z jAruzelskicH i juliuszA pAssAkAsów, 
uroDzony w 1926 r. w kolAnkAcH nA pokuciu.

pocHowAny zostAł w nysie.

muzyka wędrowała środkiem 
zielonej Nanuty, która toczy się 
wokół klasztoru Keghart…
Pobiegłem do klasztoru, aby zo-
baczyć, kto śpiewa i jaka odby-
wa się ceremonia. Okazało się, 
że to chrzest Armana Hagopia-
na [wschodnioorm. Hakopiana 
– przyp. red.], wysokiego osiem-
nastoletniego młodzieńca, a głos 
należy do apegha (diakona) Der 
Darona [wschodnioorm. Ter 
Tarona – przyp. red.] Ghuliana.
Oczywiście byłem zszokowa-
ny. Słyszałem, że można zostać 
chrześcijaninem w wieku nawet 
bardzo zaawansowanym, ale 
nie w wieku 18 lat! Zobaczyć 
to wydarzenie na własne oczy: 
że można stać przed ołtarzem i 
składać wyznanie swojej wiary? 
To było dla mnie nie do pomy-
ślenia. Dla Ormianina z diaspo-
ry to jest niezrozumiałe. Można 
mocno zranić duszę Ormianina 
z diaspory (obojętnie, z jakiego 
kraju), pytając go, „Czy jesteś 
chrześcijaninem?”, „Czy jesteś 
ochrzczony?” lub „Kiedy zosta-
łeś ochrzczony?”.
Mimo to ja, jako Ormianin z dia-
spory, doskonale rozumiem sy-
tuację swoich braci z Armenii. 
Ona jest następstwem biegu hi-
storii, a nie przekonań.
Widocznie w Armenii dopie-
ro teraz, po rozpadzie Związku 
Radzieckiego, można swobod-
nie prowadzić życie religijne. 
I dzisiaj wielu mieszkańców 
Armenii wraca do źródeł swojej 

duchowości, do głosu sumie-
nia, do Kościoła przodków. Jest 
on obecny w duszy każdego 
Ormianina na świecie od 1700 
lat. Trudno rozstrzygnąć spra-
wę pierwszeństwa: Ormianin? 
Chrześcijanin? Być chrześcija-
ninem ormiańskim czy Ormia-
ninem chrześcijańskim – to jest 
wielka duchowa rzecz. 
Długo patrzyłem w twarz Ar-
mana, jego ojca i matki oraz ojca 
chrzestnego (Grisza Sarkesian – 
fedain z Górskiego Karabachu) 
i matki chrzestnej. Czytałem z 
twarzy Armana o jego głębokiej 
woli wstąpienia do chrześcijań-
skiej wspólnoty. Po ceremonii 
Der Daron zwrócił się do Ar-
mana i jego rodziny z krótkim 
kazaniem, w którym wyjaśniał 
sens i znaczenie sakramentu 
chrztu w Apostolskim Koście-
le Ormiańskim, co znaczy być 
Ormianinem-chrześcijaninem 
– zwłaszcza w tym wieku. I do-
dał, że dzisiaj Arman złożył wy-
znanie wiary nie tylko przed 
ołtarzem i osobą duchowną, ale 
w obecności najbliższej rodziny 
i gości z Aleppo w Syrii.
Słowa Der Darona i twarz Ar-
mana nadal są w moich myślach 
i oczach. Duchowe przeżycie 
z Keghartu będę pamiętać bar-
dzo długo…
Arman i jego rodzice wyrazi-
li zgodę na opisanie ceremonii 
i wykonanie zdjęć.

Prof.  Ara Sayegh 
Aleppo, Syria

Arman… został 
Ormianinem-
-chrześcijaninem
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Duszpasterze

Kościół katolicki obrządku ormiańskiego
Ks. Cezary Annusewicz – proboszcz 
ormiańskokatolickiej parafii  
północnej z siedzibą w Gdańsku
kontakt:
Rzymskokatolicka parafia św. św. 
Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk 3,  
80-822 Gdańsk, tel. (+48) 58 301 99 77
e-mail: spgda@diecezja.gda.pl
http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl

Ks. Artur Awdalian – proboszcz  
ormiańskokatolickiej parafii  
centralnej z siedzibą w Warszawie
kontakt:
Rzymskokatolicka parafia  
św. Augustyna w Warszawie
ul. Nowolipki 18, 01-019 Warszawa
tel. (+48) 22 388 32 54
e-mail: arturrm@wp.pl

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski  
– proboszcz ormiańskokatolickiej 
parafii południowej z siedzibą  
w Gliwicach, przedstawiciel  
mniejszości ormiańskiej w Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszości  
Narodowych i Etnicznych
kontakt:
Radwanowice 1, 32-064 Rudawa
tel. (+48) 12 283 90 80
e-mail: tadeusz@isakowicz.pl
http://www.isakowicz.pl

Apostolski Kościół Ormiański
Ks. Tatewos Geworkian – proboszcz 
parafii katedralnej we Lwowie
kontakt:
Katedra ormiańska pw. Zaśnięcia 
NMP, ul. Ormiańska 27/4,  
290008 Lwów, Ukraina
tel. (+380) 322 742 956

AMbAsAdA REPUbLIKI ARMENII 
W POLsCE

Ambasador: JE dr Aszot Galojan
kontakt:
ul. bekasów 50, 02-913 Warszawa
tel. (+48) 22 899 09 40, 
tel./fax (+48) 22 642 06 43
e-mail:  
armembassy@armenia.internetdsl.pl,
consularsection@armenia.internetdsl.pl, 
politsection@armenia.internetdsl.pl
godziny pracy: pn.–pt. 9.00–17.00
sekcja konsularna: pn., śr., pt. 9.00–15.00

sZKółKI ORMIAńsKIE
Warszawa

kontakt:
mgr Margarita Jeremian
tel. (+48) 601 068 368, 
e-mail: maga379@wp.pl
miejsce zajęć:
szkoła Podstawowa nr 210
ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa

Kraków
kontakt:
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
dr Gohar Chaczatrian, 
tel. (+48) 600 402 169
e-mail: gohar.khachatryan@gmail.com
http://www.szkola.armenia.pl
miejsce zajęć:
Wojewódzka biblioteka Publiczna
ul. Rajska 1, II piętro, 31-124 Kraków

URZąd ds. CUdZOZIEMCóW
kontakt:
ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa
tel. (+48) 22 601 75 14, 
fax (+48) 22 601 74 13
http://www.udsc.gov.pl

bEZPłATNE PORAdy PRAWNE

Warszawa
stowarzyszenie Interwencji Prawnej
kontakt:
al. 3-go Maja 12 lok. 510
00-391 Warszawa, 
tel. (+48) 22 621 51 65
e-mail: 
interwencja@interwencjaprawna.pl
http://www.interwencjaprawna.pl

Poradnia Prawna dla Cudzoziemców 
Forum Młodych dyplomatów
kontakt:
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa, tel. (+48) 22 408 64 84
e-mail: poradnia@diplomacy.pl
http://www.law.diplomacy.pl

Kraków
Centrum Pomocy Prawnej 
im. Haliny Nieć
kontakt:
ul. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków
tel. (+48) 12 633 72 23
fax. (+48) 12 423 32 77
e-mail: biuro@pomocprawna.org
http://www.pomocprawna.org

Gdańsk
studencka Uniwersytecka  
Poradnia Prawna
kontakt:
ul. bażyńskiego 6, pok. 4043
80-952 Gdańsk, tel. (+48) 58 552 99 75
e-mail: suppgdansk@gmail.com
http://www.prawo.univ.gda.pl
godziny pracy: pn.–czw. 16.00–19.00

Rzeszów
Uniwersytecka Poradnia Prawna  
w Rzeszowie
kontakt:
ul. Wyspiańskiego 4, pok. 09
35-111 Rzeszów, tel. (+48) 17 872 19 52
e-mail: upprzeszow@wp.pl
http://prawour.pl.poradnia
godziny pracy: pn.–pt. 9.00–11.00

szczecin
Centrum Edukacji Prawnej  
– studencka Poradnia Prawna
kontakt:
ul. Narutowicza 17a, pok. 02
70-240 szczecin, 
tel./fax (+48) 91 444 28 59
e-mail: center@mec.univ.szczecin.pl
http://www.mec.univ.szczecin.pl/ ~poradnia
godziny pracy: pn.–śr. 10.00–18.30
czw. 12.00-17.00

Wrocław
Uniwersytecka Poradnia Prawna 
Uniwersytetu Wrocławskiego
kontakt:
ul. Więzienna 10/12, pok. 104 
w budynku C WPAiE,  
50-145 Wrocław, tel. (+48) 71 375 20 09
e-mail: poradnia@prawo.uni.wroc.pl
http://www.poradnia.prawo.uni.wroc.pl
godziny pracy: pn.–pt. 13.30–18.00

Ważne adresy i telefony
ՔԱՀԱՆԱՆԵՐ 

Հայ կաթոլիկ դավանանքի եկեղեցու
Քհն. Ցեզարի Աննուսևիչ` հյուսիսային 
ծխական համայնքի հայ կաթոլիկ 
հոգևորական` նստավայրը Գդանսկ: 
կապ՝ 
Սուրբ Պողոս և Պետրոս 
հռոմեակաթոլիկական ծխական 
համայնք Ժաբի Կրուկ փող.3 
80-822 Գդանսկ, հեռ.՝ (+48) 58 301 99 77 
ինտերնետային հասցե՝ 
e-mail: spgda@diecezja.gda.pl 
http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl 
 
Քհն. Արթուր Ավդալյան` 
կենտրոնական ծխական համայնքի 
հայ կաթոլիկ հոգևորական` 
նստավայրը Վարշավա:
կապ՝ 
Վարշավայի սուրբ Ավգուստինի 
հռոմեակաթոլիկ ծխական համայնք  
Նովոլիպկայի 18  01-019 Վարշավա 
հեռ.՝ (+48) 22 388 32 54 
ինտերնետային հասցե՝ 
e-mail: arturrm@wp.pl 
 
Քհն. Տադեուշ Իսակովիչ-Զալեսկի` 
հարավային ծխական համայնքի հայ 
կաթոլիկ հոգևորական` նստավայրը 
Գլիվիցե, Կառավարության և ազգային 
ու էթնիկ փոքրամասնությունների 
համատեղ հանձնաժողովի հայ 
փոքրամասնության ներկայացուցիչ: 
կապ՝ 
Հայերի ծխական համայնք  
Ռադանովիցե 1, 32-064 Ռուդովա  
հեռ.՝ (+48) 12 283 90 80 
ինտերնետային հասցե՝ 
e-mail: tadeusz@isakowicz.pl 
http://www.isakowicz.pl

Հայ Առաքելական Եկեղեցի
Քհն. Թադևոս Գևորգյան՝ Լվովի Մայր 
տաճարի քահանա 
կապ՝ 
Լվովի Մայր տաճար  
Հայկական փող. 27/4, 29 00 08 Լվով, 
Ուկրաինա, հեռ.՝ (+380) 322 742 956

ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ
Դեսպան՝ դոկտոր Աշոտ Գալոյան 
կապ՝ 
Բեկասովի փող. 50, 02-913 Վարշավա, 
հեռ.՝ (+48) 22 899 09 40, հեռ./ֆաքս (+48) 
22 642 06 43 
e-mail: armembassy@armenia.internetdsl.pl, 
consularsection@armenia.internetdsl.pl, 
politsection@armenia.internetdsl.pl 
աշխատանքային ժամերը՝ երկ.-ուրբ. 
9.00 - 15.00 
հյուպատոսական բաժին՝ երկ., չորեք, 
ուրբ. 9.00-15.00

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ 
Վարշավա

կապ՝
մագիստրոս Մարգարիտա Երեմյան հեռ.՝ 
(+48) 601 068 368, e-mail: maga379@wp.pl
պարապմունքների անցկացման 
վայրը՝ 
Միջնակարգ դպրոց թիվ 210 
Կարմելիցկա փող. 13, 00-163 Վարշավա

Կրակով
կապ՝ 
Հայկական Մշակութային Ընկերություն  
դոկտոր Գոհար Խաչատրյան 
հեռ. (+48) 600 402 169 
e-mail: gohar.khachatryan@gmail.com, 
gohar@armenia.pl 
http://www.szkola.armenia.pl 
պարապմունքների անցկացման վայրը՝ 
Վոյեվոդային հասարակական 

գրադարան, Ռայսկա փող.1, երկրորդ 
հարկ, 31-124 Կրակով

 
ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ 
ԶԲԱՂՎՈՂ ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

կապ՝ 
Կոշիկովա փող. 16, 00-564 Վարշավա 
հեռ.՝ (+48) 22 601 74 02, ֆաքս՝ (+48) 22 
601 74 13

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՃԱՐ 
ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ 

Վարշավա
Իրավական միջամտության ընկերություն 
կապ՝ 
Մայիսի 3-ի պողոտա 12, բն. 510 
00-391 Վարշավա, հեռ.՝ (+48) 22 621 51 65
e-mail: interwencja@interwencjaprawna.pl 
http://www.interwencjaprawna.pl 
 
Իրավաբանական խորհրդատվական 
գրասենյակ՝ օտարերկրացիների համար 
Երիտասարդ դիվանագետների ֆորում  
կապ՝ 
Ոլեանդրուվ փող. 6, 00-629 Վարշավա 
հեռ.՝ (+48) 22 408 64 84 
e-mail: poradnia@diplomacy.pl 
http://www.law.diplomacy.pl

Կրակով
Հալինա Նեցի անվ. իրավաբանական 
օգնության կենտրոն 
կապ՝ 
Կրովոդերսկա փող. 11/7 
31-141 Կրակով, հեռ.՝ (+48) 12 633 72 23 
ֆաքս՝ (+48) 12 423 32 77
e-mail: biuro@pomocprawna.org 
http://www.pomocprawna.org 

Գդանսկ
Համալսարանական ուսանողական 
իրավաբանական խորհրդատվության 
գրասենյակ 
կապ՝ 
Բաժինսկու փող. 6, 4043 սենյակ 
հեռ. (+48) 58 552 99 75, 80-952 Գդանսկ 
e-mail: suppgdansk@gmail.com 
http://www.prawo.univ.gda.pl 
աշխատանքային ժամերը՝ երկ.-հինգշ. 
16.00-19.00

Ժեշով
Ժեշովի իրավաբանական համալսա-
րանական խորհրդատվական գրասենյակ
կապ՝ 
Վիսպիանսկու փող.4, 09 սենյակ 
35-111 Ժեշով, հեռ. (+48) 17 872 19 52 
e-mail: upprzeszow@wp.pl 
http://prawour.pl/poradnia 
աշխատանքային ժամերը՝ երկ.-ուրբ. 
9.00-11.00

Շեցին
Իրավաբանական կրթական կենտրոն, 
ուսանողական իրավաբանական 
խորհրդատվական կենտրոն 
կապ՝ 
Նարուտովիչի փող. 17ա, 02 սենյակ 
70-240 Շեչին, հեռ./ֆաքս՝ (+48) 91 444 28 59 
e-mail: center@mec.univ.szczecin.pl 
http://mec.univ.szczecin.pl/~poradnia 
աշխատանքային ժամերը՝ երկ.-չորեք 
10.00-18.30, հինգշ. 12.00-17.00

Վրոցլավ
Համալսարանական իրավաբանական 
խորհրդատվության գրասենյակ 
Վրոցլավի համալսարան 
կապ՝ 
Վենժեննա փող. 10/12, 104 վ սենյակ 
C մասնաշենքում հեռ.՝ (+48) 71 375 20 09 
e-mail: poradnia@prawo.uni.wroc.pl 
http://poradnia.prawo.uni.wroc.pl 
աշխատանքային ժամերը երկ.-ուրբ. 
13.30-18.00
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Okiem Tigrana 
Vardikyana

ARMINE – restauracja
KULINARIA |Jest takie powiedzenie, że gdy przychodzi wiosna, to żaden 
Ormianin nie umrze z głodu – rozpoczyna swoją opowieść Galina Asatryan, 
właścicielka ormiańskiej restauracji Armine we Wrocławiu.

Nowości 
wydawnicze
Bogdan Stanisław Kasprowicz

Lwów zawsze i wszędzie

Chodzi o to, że na zieleniejących 
się połaciach ziemi Ormianin 
rozpoznaje mnóstwo gatunków 
ziół, z których przyrządza po-
trawy o niespotykanym nigdzie 
indziej smaku. Podobno żaden 
inny naród nie używa takiej 
rozmaitości ziela: Galina twier-
dzi, że ok. 300 gatunków.
Galina z rodziną przyjechała 
do Polski z Turkmenii na wa-
kacje w 1994 roku. Byli przez 
dwa tygodnie i zastanawiali się, 
w co zainwestować pieniądze. 
W owo ciepłe lato wrocławski 
Rynek tętnił życiem. Zobaczyli, 
że Wrocław jest miastem sym-
patycznych ludzi, bawiących 
się i ciekawych kuchni innych 
niż rodzima. Postanowienie o 
otwarciu restauracji zapadło, 
wszak kuchnia ormiańska jest 
oryginalna i smaczna. No i była-
by to pierwsza w Polsce restau-
racja ormiańska. Doświadczenie 
w prowadzeniu biznesu mie-
li, a każda ormiańska kobieta 
dobrze zna tajniki narodowej 
kuchni. Zresztą, jeszcze będąc 
w Turkmenii, poznali, na czym 
polega restauracyjny interes. 
Brat męża prowadził właśnie za-
jazd, i gdy trzeba było nakarmić 
większą wycieczkową grupę – 
do pomocy stawała cała rodzina. 
Galinie czasami jest odrobinkę 
żal jej politechnicznego wy-
kształcenia: konstruktor tech-
nolog maszyn elektronicznych. 
Po studiach w Moskwie zajmo-
wała się programowaniem i ob-
sługą systemów operacyjnych. 
Jak postanowili, tak zrobili. 
Następnego roku przyjechali 
do Wrocławia w lipcu. Ósme-
go przystąpili do pracy, a już 
25 października restauracja 
Armine przy ul. Bogusławskie-
go została otwarta. Wszyst-
ko z mężem Vaganem zrobili 
„własną głową i własnymi rę-

kami” – od zaprojektowania 
adaptacji pomieszczeń i wypo-
sażenia wnętrza po wykonanie. 
Początek był trudny, bo los 
zetknął ich z bezwzględnymi 
ludźmi, a ponadto wydarzyła 
się rodzinna tragedia.
Dziś restauracja Armine ma 
ugruntowaną markę. Ma rów-
nież stałą klientelę – amato-
rów wyrafinowanych smaków. 
I choć – jak podkreśla sama 
Galina – potrawy są zakompo-
nowane pod polskiego gościa, to 
one tak i tak smakują, wyglądają 
i nazywają się egzotycznie, a ce-
ny nie są wygórowane. Wśród 
13 oferowanych przystawek 
można znaleźć np. bakłażany 
z macunem – pieczone bakła-
żany omyte sosem czosnkowym 
– 10 zł, lub grilowane warzywa 
z adżyką – 12 zł, oraz tołmę – 
gołąbki w liściach winogron 
– 10 zł. Z dziewięciu rodzajów 
zup – dwie są dostępne codzien-
nie. Jak mile dla smakosza or-
miańskich specjałów brzmią 
nazwy: bozbasz, chaszlama czy 
kololik. A to dopiero zapowiedź 
dań głównych z szaszłykiem – 
„królem ormiańskiej kuchni”– 
na czele. Tych szaszłyków – dań 
firmowych – jest kilka rodza-
jów, podawanych z marynowa-
ną cebulką, pieczywem i sosem. 
Do firmowych dań zalicza się 
też lula-kebab (mielone mięso 
z dodatkiem armeńskich przy-
praw). Szaszłyki i lula-kebaby 
grillowane są „na oczach” gości. 
Szaszłyki z baraniny i ryb – na 
specjalne zamówienie. Oczeki-
wanie na specjał można umilić 
sobie, delektując się smakiem 
wina armeńskiego lub gruziń-
skiego czy greckiego. 
Wśród dań mięsnych – w ofer-
cie jest ponad 20 rodzajów – mo-
żemy smakować np. tonraczasz 
– pikantną wieprzowinę z gril-

lowanymi pieczarkami, lub 
kurczaka z fasolką i kukurydzą, 
lub musakę – wołowinę smażo-
ną z bakłażanami na ostro, lub 
adżapsandał – wołowinę z cu-
kinią, papryką, zieloną fasolką 
i bakłażanem, lub… Więc nie 
ma się co dziwić, że jeżeli Robert 
Makłowicz odwiedza Wrocław, 
jest gościem restauracji Armine. 
Przychodzi tam w towarzystwie 
Pawła Romaszkana.
Tołma – to już wiadomo, że tą 
nazwą określa się gołąbki ma-
lutkich rozmiarów, zawinięte 
w liście winogron. Liście moż-
na zebrać z winogron własnych 
(lub sąsiada) – najlepiej w maju, 
kiedy są one jeszcze cieniut-
kie i delikatne. Liście można 
przechowywać przez dłuższy 
czas. Jednym ze sposobów jest 
blanszowanie z odrobiną so-
li. Następnie poskładane liście 
(jeszcze gorące) wkładamy do 
słoika i zakręcamy (bez goto-
wania). One później mają lekko 
ukiszony smak. Farsz mięsny do 
gołąbków składa się np. z 1 kg 
mielonego mięsa (mogą być po-
mieszane gatunki mięs) i 5 dkg 
ryżu surowego + mieszanka su-
chych ziół. Ryżu nie może być 
więcej, bo u Ormian powiedzą, 

że oszczędzasz na gościach – za-
znacza Galina.  Można również 
przyrządzać gołąbki wegeta-
riańskie – pasus tołma. Farsz np. 
z fasolek o różnych kolorach + 
soczewica + cebulka oraz mie-
szanka suchych ziół i odrobina 
ryżu. A jeżeli farsz  jest robiony 
z ziemniaków, to obowiązkowo 
– mięta. Pasus tołmę układa się 
w garnku, przekładając kwaśny-
mi śliwkami i kawałkami kwa-
śnych jabłek. Trzeba pamiętać 
o tym, że każdy region Armenii 
ma swój sposób robienia nie tyl-
ko tołmy. 
Już prawie zapomnianym spo-
sobem przygotowania mięsnego 
farszu jest metoda bicia mię-
sa, a nie mielenia. Kawałkiem 
mięsa bije się specjalny kamień 
tak długo aż ono rozpadnie się 
zupełnie na cieniutkie odrobin-
ki. Galina mówi, że dla babci 
taki kamień to była świętość: 
niechby ktoś spróbował do nie-
go podejść… 
W przytulnym restauracyjnym 
wnętrzu, z widokiem na Ararat, 
Chor Wirap, Garni, spędziłam 
na pogaduszkach z Galiną miłe 
wtorkowe popołudnie.

Roma

Restauracja ARMINE 
Wrocław, ul. Bogusławskiego 83
tel. 71 367 15  31, 601 84 97 52, 

603 13 87 56
pon.–niedz. 13.00–24.00

Galina za barem w swojej restauracji. o tym, że to ormiańskie miejsce, przypomina butla w kształcie owocu 
gRANAtU. Fot. RomANA obRocKA

Piąty tomik wierszy Bogdana 
Kasprowicza to pełna poetyc-
kiej pasji i ormiańskiej fanta-
zji laudacja na cześć dawnego 
Lwowa i wielokulturowej Rze-
czypospolitej. Mieści on wiele 
akcentów ormiańskich i osobi-
stych, czemu Autor najpełniej 
dał wyraz w apostroficznym 
„Hajr mer”, skierowanym do 
ormiańskiego „dziadzia Antka” 
i przetłumaczonym także na 
język ormiański. Uwagę zwra-
ca bogactwo oryginalnych ry-
cin ze zbiorów Autora. Słowo 
wstępne należy do ks. Tadeusza 
Isakowicza-Zaleskiego.
Cena – 20 zł
Kraków, 2011
małe wydawnictwo
tel. (+48) 12 654 99 85, e-mail: 
info@malewydawnictwo.pl

KoNKURs
koGo sportretował tiGran VarDikyan? 
oDpowieDzi prosimy naDsyłaĆ na aDres koresponDencyjny lub e-mail 
poDany w stopce reDakcyjnej. wŚrÓD osÓb, ktÓre uDzielĄ prawiDłowej 
oDpowieDzi, reDakcja rozlosuje naGroDĘ ksiĄżkowĄ. 
zwyciĘzcĄ konkursu z poprzeDnieGo numeru została pani maGDalena 
jaworska, ktÓra poprawnie oDpowieDziała, że sportretowany to aDam 
Domanasiewicz, rycerz ormiański, a na co Dzień Światowej sławy cHirurG 
transplantoloG. Gratulujemy!




