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Spotkaliśmy się we Wrocławiu

RELACJA | Spotkaliśmy się w mieście, które jest dumne ze swej wielokulturowości. Z różnorodności i gościnności uczyniło 
markę: Wrocław – miasto spotkań. Gospodarze miasta i regionu sprzyjają inicjatywom społecznym i ich realizację wspierają radą 
i groszem…

Հանդիպեցինք Վրոցլավում

ԶԵԿՈՒՅՑ | Հանդիպեցինք մի քաղաքում, որը հպարտ է իր բազմամշակութայնությամբ: Բազմազանությունից 
և հյուրընկալությունից այն ապրանքանիշ է դարձրել՝ Վրոցլավը հանդիպումների քաղաք է: Քաղաքային և 
տարածաշրջանային իշխանությունները նպաստում են հասարակական նախաձեռնություններին և դրանց 
իրականացմանն աջակցում խորհրդատվությամբ և գումարով...

OdsłOnięty we wrOcławiu chaczkar jest dziełem rzeźbiarza tarOna martirOsjana z talina  
w armenii. FOt. władysław deńca

ՎրՈՑլաՎՈՒմ բաՑՎած խաչքարը ՀաՅաստանի Թալին քաղաքՈՒմ բնաԿՎՈղ, քանդաԿագՈրծ տարՈն մարտիրՈսՅանի  
աշխատանքն է: լՈՒսանԿարը՝ ՎլադիսլաՎ դԵնՑաՅի

ZamySł
Zdaje się, że pierwsze rozmo-
wy o posadowieniu chaczka-
ru we Wrocławiu odbyły się 
w Gliwicach w czasie uroczy-
stości święcenia tamtejszego 
chaczkaru w lipcu 2011 r. To-
warzystwo Ormian Polskich 
reprezentowali Zofia Bogdano-
wicz i Krzysztof mojzesowicz, 
a marzeniem K. mojzesowicza 
od dawna było sprowadzenie 
ormiańskiego kwitnącego krzy-
ża na dolnośląską ziemię. Raz 
wyrażonego życzenia nie trzeba 
było powtarzać dwa razy, kiedy 
wpadło ono w ucho Gagika Par-
samiana – wielkiego orędowni-
ka „chaczkarowej sprawy”. I tak 
ruszyła organizacja wydarzenia, 
którego finał nastąpił 21 wrze-
śnia 2012 r. i był częścią II Dni 
Ormiańskich we Wrocławiu.

Dokończenie na str. 6

„awedis”  
zwycięzcą konkursu!

«Ավետիս»-ը՝  
մրցույթի հաղթող

ԳԱղԱփԱրը
Եթե չեմ սխալվում, 
Վրոցլավում խաչքար 
տեղադրելու մասին առաջին 
խոսակցությունները տեղի 
են ունեցել 2011 թ. հուլիսին 
Գլիվիցեում, խաչքարի օծման 
արարողության ժամանակ: 
Լեհաստանի Հայերի 
Ասոցիացիան ներկայացնում 
էին Զոֆիա Բոգդանովիչը 
և, Քշիշտոֆ Մոյզեսովիչը 
իսկ Ք. Մոյզեսովիչի վաղեմի 
երազանքն էր հայկական 
խաչքար բերել Ստորին 
Սիլեզիան հող: Մեկ անգամ 
արտահայտված ցանկությունը 
հարկ չեղավ կրկնել երկու 
անգամ, երբ այն ընկավ 
Գագիկ Պարսամյանի՝ 
«խաչքարային հարցի» մեծ 
կողմակցի ականջը: Այսպես 
սկսվեց այն միջոցառման 
կազմակերպումը, որի 
եզրափակումը տեղի ունեցավ 
2012 թ. սեպտեմբերի 21-ին, և 
կազմեց Վրոցլավում Երկրորդ 
Հայկական Օրերի մի մասը:
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Pokonało tym samym konku-
rencję z całego świata! Na po-
twierdzenie tego wyróżnienia 
redakcja „awedisu” otrzymała 
uroczysty dyplom podpisa-
ny przez minister diaspory – 

Hranusz Hakobian. Wydawcą 
„awedisu” jest Fundacja Kultu-
ry i Dziedzictwa Ormian Pol-
skich.

armen artwich

նՈրՈՒԹՅՈՒննԵր | ՀՀ Սփյուռքի Նախարարության կողմից 
անցկացվող «Հայապահպանության գործում նշանակալի ավանդի 
համար» համահայկական մրցանակաբաշխության «Հայկական 
լրատվամիջոց» անվանակարգի մրցույթի մրցութային հանձնաժողովի 
որոշմամբ «Տպագիր լրատվամիջոց» անվանակարգում մեր 
պարբերականը ճանաչվել է մրցանակակիր:
Այսպիսով, այն հաղթել 
է մրցակիցներին ողջ 
աշխարհից: Ի հաստատումն 
այս մրցանակի, «Ավետիս»-ի 
խմբագրությունը ստացել է 

պաշտոնական վկայագիր՝ 
ստորագրված սփյուռքի 
նախարար Հրանուշ 
Հակոբյանի կողմից: 
«Ավետիս»-ի հրատարակիչն 

է Լեհահայոց Մշակույթի 
և Ժառանգության 
Հիմնադրամը:

Արմեն Արտվիխ

aktualnOŚci | Nasze czasopismo zostało 
zwycięzcą konkursu „Za znaczący wkład w za-
chowanie tożsamości ormiańskiej”, w kategorii 
„media drukowane”, ogłoszonego przez minis-
terstwo Diaspory Republiki armenii. 
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W trzecią rocznicę ukazania 
się pierwszego numeru „awe-
disu” nasze czasopismo spo-
tkało wielkie wyróżnienie. 
„awedis” okazał się zwycięzcą 
konkursu „Za znaczący wkład 
w zachowanie tożsamości  
ormiańskiej”, kategoria „me-
dia drukowane”, ogłoszonego 
przez ministerstwo Diaspory 
Republiki armenii. To dla nas 
wielki honor, a wyróżnienie 
traktujemy jako laur nie tylko 
dla całego zespołu autorskiego, 
ale również dla Czytelników, 
bez których życzliwości i za-
interesowania nasze pismo nie 
mogłoby się ukazywać.

Kolejna radosna wiado-
mość – w Polsce przybywa 
chaczkarów. Pierwszy stanął 
w 2004 r. w Krakowie. Potem 
był Elbląg, Gdańsk, Gliwice... 
Zaś we wrześniu tego roku 
odsłonięto aż dwa piękne, bliź-
niacze chaczkary – we Wro-
cławiu i Klebarku Wielkim na 
Warmii. Publikujemy relacje 
z obu tych uroczystości. Oby 
tak dalej!

Ponadto Wardan Hakobian 
opowiada, jak to jest być poetą 
w Karabachu, Piruza mnaca-
kanian dzieli się wrażeniami z 
podróży do klasztoru ormiań-
skokatolickiego zakonu me-
chitarystów w Wenecji, Bog-
dan Kasprowicz zdaje relację z 
VII Dni Kultury Ormiańskiej 
w Gliwicach, zaś Romana Ob-
rocka ujawnia sekrety hokuha-
cu i nugatu śliwkowego.

W 10. numerze „awedisu” 
(wiosna 2012) ukazał się fe-
lieton Jakuba Osieckiego pt. 
„Garegin II Budowniczy”. 
W odpowiedzi na kierowane 
do redakcji uwagi pod adresem 
tego tekstu, pragniemy z całą 
mocą podkreślić, że nie było 
intencją ani autora, ani redakcji 
stawianie w złym świetle Kato-
likosa Wszystkich Ormian, ani 
tym bardziej całego apostol-
skiego Kościoła Ormiańskie-
go, do którego przecież należy 
wielu Czytelników. W tekście 
cytowano opinie wyrażane 
przez erywańczyków – zarów-
no pozytywne, jak i negatywne, 
miał on na celu przedstawienie 
różnych punktów widzenia 
obecnych w społeczeństwie 
ormiańskim. Nie oznacza to, że 
redakcja lub autor utożsamiają 
się z tymi opiniami. Wszyst-
kich, którzy poczuli się tym fe-
lietonem dotknięci, serdecznie 
przepraszamy.

Redakcja

Od redakcji

Երկվորյակ խաչքար

Հրավեր «Հայկական 
Վարշավայի»  պրեմիերային

W skrócie
Otk. relacja  
z wyprawy dO 
zachOdniej armenii
Ormiańskie Towarzystwo Kul-
turalne, w ramach cyklicznie 
organizowanych spotkań, przy-
gotowało prelekcję macieja 
Janika „Stan zachowania za-
bytków ormiańskich w Turcji 
Wschodniej”. Była to relacja z 
wyprawy Komisji Bizantynolo-
gicznej Polskiej akademii Na-
uk do Turcji Wschodniej, która 
odbyła się na przełomie sierpnia 
i września bieżącego roku.

pieŚni Ormiańskie
Podczas tegorocznego Festiwalu 
muzyki Dawnej w Jarosławiu 
(19–26 sierpnia 2012 r.), który 
jak zawsze obfitował w atrakcje 
dla melomanów spragnionych 
dawnych dźwięków, prezen-
towana była też liturgiczna 
muzyka ormiańska. Warsztat 
wprowadzający do ormiańskiej 
tradycji muzyki liturgicznej, 
z udziałem chórzystów katedry 
ormiańskiej we Lwowie, prowa-
dzony był przez jej pierwszego 
kantora, andrija Szkrabiuka.

Finisaż wystawy
muzeum Niepodległości w War- 
szawie oraz Fundacja Ormiańska 
KZKO zorganizowały 31 sierp-
nia w X Pawilonie Cytadeli 
Warszawskiej finisaż wystawy 
,,Ormianie Semper Fidelis”. 
marta axentowicz-Bohosie-
wicz, prezes Fundacji, relacjo-
nowała prace rewitalizacyjne 
nagrobków ormiańskich na 
dawnych Kresach Rzeczy-
pospolitej Polskiej, pokazano 
też film ,,Skarby armenii”.

prOtest pOd 
ambasadą węgier
1 września 2012 r. przedstawi-
ciele społeczności ormiańskiej 
w Polsce pikietowali ambasadę 
Węgier w Warszawie. Powodem 
protestu była decyzja rządu wę-
gierskiego o ekstradycji Ramila 
Safarowa (azerbejdżańskiego 
żołnierza, który podczas NaTO- 
-wskiego kursu językowego, 
odbywającego się w 2004 r. 
w Budapeszcie, zamordował 
siekierą śpiącego ormiańskiego 
porucznika Gurgena margaria-
na). Węgierski sąd skazał mor-
dercę na karę dożywocia. Rząd 
azerbejdżanu wiele lat ubiegał 
się o ekstradycję Safarowa do 
kraju, obiecując odbycie przez 
niego kary w niezmienionej 
postaci. Węgry konsekwentnie 
odrzucały te żądania, jednak 
ostatnio ustąpiły. Wbrew obiet-
nicom, Safarow został ułaska-
wiony i przyjęty w ojczyźnie 
jak bohater narodowy. Podobne 
protesty pod węgierskimi pla-
cówkami dyplomatycznymi od-
bywały się na całym świecie.

wydarzenia | W sobotę 15 września w Klebarku Wielkim, w rocznicę in-
tronizacji relikwii Krzyża św., którą parafia otrzymała od papieża Jana Pawła 
II, przy kościele został poświęcony chaczkar.

Bliźniaczy kamienny krzyż

Krzyż jest darem wdzięczności 
Ormian za pomoc medyczną 
dla armenii, organizowaną 
przez proboszcza parafii Zna-
lezienia Krzyża Świętego i Na-
rodzenia Najświętszej maryi 
Panny w Klebarku Wielkim, 
ks. prałata Henryka Błaszczy-
ka. Uroczystość zgromadziła 
kilkadziesiąt osób pochodze-
nia ormiańskiego wraz z am-
basadorem Republiki armenii, 
aszotem Galojanem. Krzyż – 
zgodnie z inskrypcją w języku 
ormiańskim wyrytą na tylnej 
ścianie kamienia – jest symbo-
lem przyjaźni polsko-ormiań-
skiej, na co zwrócił uwagę na 
uroczystości marszałek woje-
wództwa warmińsko-mazur-
skiego, Jacek Protas. Wydarze-
nia uświetnił koncert zespołu 
musa Ler.

Krzyż wyrzeźbiony został przez 
Tarona martirosjana i Bagra-
ta Balabekiana z tego samego 
fragmentu tufowego kamienia, 

z którego stworzyli oni chacz-
kar, odsłonięty uroczyście we 
Wrocławiu sześć dni po uroczy-
stości w Klebarku.  mag

Խաչը հայերի երախտագիտության պարգևն 
է Հայաստանին ցուցաբերած բժշկական 
օգնության համար, ինչը կազմակերպված է 
Մեծ Կլեբարկում Սուրբ Խաչի Գտնելու և Սուրբ 
Մարիամ Աստվածածնի Ծնունդի ծխական 
թեմի քահանայի՝ ք. պրելատ Հենրիկ Բլաշչիկի 
կողմից: Արարողությանը մասնակցեց 
հայկական ծագում ունեցող մի քանի 
տասնյակ մարդ, ինչպես նաև Լեհաստանում 
Հայաստանի Հանրապետության Դեսպան 
Աշոտ Գալոյանը: 

Խաչը, համաձայն քարի ետին պատին 
գտնվող հայերեն փորագրությանը, լեհ - 
հայկական բարեկամության խորհրդանիշ է, 
ինչը արարողության ընթացքում մատնանշեց 
Վարմինսկո-Մազուրսկի մարզի մարշալ 
Յացեկ Պրոտասը: Միջոցառումը զարդարեց 
Մուսա-Լեռ անսամբլի համերգը:
Խաչը քանդակել են Տարոն Մարտիրոսյանը 
և Բագրատ Բալաբեկյանը այն նույն տուֆի 
կտորից, որից նրանք ստեղծել են խաչքարը, 
որը Կլեբարկի արարողությունից վեց օր հետո 
պաշտոնապես բացվեց Վրոցլավում:

իրադարՁՈՒԹՅՈՒննԵր | Շաբաթ օրը, սեպտեմբեր 15-ին Մեծ 
Կլեբարկում, Սուրբ Խաչի մասունքի գահակալության տարելիցին, 
որը ծխական թեմը ստացել է Հռոմի Պապ Հովհաննես Պողոս II-ից, 
եկեղեցու մոտ խաչքար օծվեց:

իրադարՁՈՒԹՅՈՒննԵր | Կիրակի օրը, դեկտեմբերի 2-ին Պղնձե 
Տանիք Պալատում և Պատմական Գրքի Տոնավաճառի ժամանակ տեղի 
կունենա «Հայկական Վարշավա» ալբոմի պրեմիերան: Բոլորին սիրով 
հրավիրում ենք:

gOlgOta wróciła na 
dziedziniec katedry 
Ormiańskiej we 
lwOwie
Zakończyła się renowacja 
drewnianej grupy rzeźbiarskiej 
„Golgota” na dziedzińcu kate-
dry ormiańskiej we Lwowie. 
Oficjalnego odbioru prac do-
konała specjalna komisja zło-
żona z polskich i ukraińskich 
specjalistów oraz proboszcza 
parafii katedralnej – ks. Tate-
wosa Geworkiana. Prace sfi-
nansowała Fundacja Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Pol-
skich, dzięki dotacji polskiego 
ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Ormiańskie akcenty
W programie Festiwalu Kultury 
Kresowej (7–13 września) zna-
lazły się „Wieczór ormiański” – 
recital fortepianowy „miniatury 
muzyki ormiańskiej” w wyko-
naniu Stanisława Góreckiego, 
i prezentacja Jakuba Kopczyń-
skiego tajników liturgicznej 
muzyki ormiańskiej. 
Warto odnotować, że Stani-
sław Górecki wydał w 2009 
roku w Obornikach Śląskich 
płytę „Ormiańskie miniatury 
muzyczne”, na której znalazły 
się utwory Stephena Elmasa, 
makara Jekmaliana, Karola 
mikulego, Tigrana Czucha-
dżiana, alicji Terzjan oraz 
arama Chaczaturiana. Płytę 
wydała firma Fresh Eye media.

wystawa O abp. józeFie  
teOdOrOwiczu 
w warszawie
Wystawa Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich 
pt. Wielki zapomniany. arcy-
biskup ormiański Józef Teodo-
rowicz (1864–1938) – wybitny 
polski kapłan i mąż stanu mia-
ła swoją premierę 4 grudnia 
2008 r. w Senacie RP. Teraz po-
nownie zawitała do Warszawy, 
tym razem otwarta dla wszyst-
kich zwiedzających. Jej wernisaż 
odbył się w 23 listopada 2012 r. 
w muzeum X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej. W programie był 
m.in. wykład armena artwicha 
Gente armenus, natione Polo-
nus. Wystawę można zwiedzać 
do 19 grudnia 2012 r.

Ormianie z caritasu 
w pOlsce
Na zaproszenie polskiego 
Caritasu we wrześniu 2012 r. 
Warszawę odwiedziła grupa 
wolontariuszy Caritasu w 
armenii. Goście przyjechali z 
Giurmi i Taszir, gdzie prowadzą 
ośrodki dla dzieci „Little 
Prince”. W Polsce odwiedzili 
m.in. fundację Dzieci Niczyje, 
która zajmuje się ochroną dzieci 
przed krzywdzeniem oraz 
pomoc dzieciom krzywdzonym, 
ich rodzinom i opiekunom.

W skrócie
wydarzenia | Dokładnie 26 września minęła 20. rocznica śmierci ks. prałata 
Kazimierza Filipiaka.

Odszedł dwadzieścia lat temu

W niedzielę 30 września ks. pra-
łat Cezary annusewicz, proboszcz 
parafii ormiańskokatolickiej dla 
Polski północnej i następca ks. Fi-
lipiaka, jako kustosz obrazu matki 
Boskiej łaskawej ze Stanisławo-
wa, odprawił mszę św. za spokój 
duszy śp. ks. Kazimierza. Przyto-
czył wtedy słowa wypowiedziane 
podczas pogrzebu na łostowickim 
cmentarzu przez prezesa koła 
Ormian w Gdańsku, antoniego 
Oroszeny-Bohdanowicza. Słowa, 
które do dziś są aktualne. Opubli-
kowano je w „Gwieździe morza” 
z 1–8 listopada 1992 roku.

KS. PRałaT KaZImIERZ  
FILIPIaK JaKIm GO ZNałEm

Był duszpasterzem Ormian pol-
skich przez 54 lata! Swoją posłu-
gę kapłańską dla wiernych ob-
rządku ormiańskokatolickiego 
rozpoczął we Lwowie w 1938 
roku. O jego powołaniu kapłań-
skim i kierunku studiów teolo-
gicznych zdecydowało zetknię-
cie się z arcybiskupem obrządku 
ormiańskokatolickiego ks. dr. 
Józefem Teodorowiczem, któ-
rego wielka osobowość wywarła 
niezatarte wrażenie na młodym 
studencie Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie. Ten 
wielki polski patriota i wybitny 
książę Kościoła Katolickiego stał 
się odtąd duchowym nauczycie-
lem przyszłego księdza, który 
do końca swego życia pozostał 
wierny ideałom arcybiskupa, 
zmarłego 4 grudnia 1938 roku. 
Okres wojny ks. Kazimierz Fi-
lipiak spędza w Stanisławowie, 
kierując od 1944 roku jako pro-
boszcz tamtejszym kościołem 
ormiańskokatolickim. Udaje mu 
się rzecz niesłychana, przewie-
zienie podczas repatriacji wielu 
elementów wyposażenia tamtej-
szego kościoła, archiwum przede 
wszystkim cudownego obrazu 
matki Boskiej łaskawej. W 1958 
roku przybył do Gdańska, gdzie 
przy kościele św. Piotra i Pawła 
stworzył w niewielkiej kapli-
cy sanktuarium maryjne wokół 
obrazu matki Boskiej łaskawej, 
którą tak bardzo umiłował i 
której wiernym stróżem pozo-
stawał do końca życia. Ta mała 
kapliczka (dawna zakrystia) przy 
całkowicie zburzonym kościele 
szybko zaczęła tętnić normal-
nym życiem religijnym. Z po-
czątku zapanowały wśród wier-

nych wątpliwości, czy aby trafili 
do właściwego kościoła, jako że 
msza święta była odprawiana w 
jakimś dziwnym języku. Wkrót-
ce jednak wszystko się wyjaśni-
ło. Ks. Kazimierz wytłumaczył 
swoim wiernym, że reprezentuje 
obrządek ormiańskokatolicki, 
podlegający przez ks. Prymasa 
Ojcu Świętemu i dlatego mszę 
świętą odprawia w języku or-
miańskim. Lody zostały przeła-
mane, a nawet udało się z czasem 
ks. Kazimierzowi wyuczyć mini-
strantów i panią, która spełniała 
funkcję organisty, modlić się i 
śpiewać w języku ormiańskim.
Najważniejszą uroczystością ko-
ścielną w obrządku ormiańsko-
katolickim było Święto Trzech 
Królów. Wówczas to odbywała 
się specjalnie uroczysta msza 
święta o godzinie 18, po któ-
rej miała miejsce ceremonia 
upamiętniająca chrzest Chry-
stusa. Do tej ceremonii ks. Ka-
zimierz zapraszał jako „ojców 
chrzestnych” cztery osoby z 
grona wspólnoty ormiańskiej. 
Wszystkie te uroczystości re-
ligijne były sprawowane przez 
ks. Kazimierza wg rytu wypra-
cowanego przez polski Kościół 
ormiańskokatolicki w odróżnie-

niu od reszty Kościoła tego ob-
rządku w świecie, który stosuje 
ceremoniał bizantyjski. Temu 
polskiemu rytowi był ks. Kazi-
mierz wierny do końca życia. 
Po mszy świętej nasza wspól-
nota była zawsze zapraszana do 
mieszkania ks. Kazimierza, gdzie 
w atmosferze wielkiej gościn-
ności odbywało się spotkanie 
trwające kilka [...] godzin. moż-
na powiedzieć, że było to jedyne 
w ciągu roku, w tak dużym gro-
nie, spotkanie Ormian polskich i 
ich sympatyków. W ten sposób 
dzięki ks. Kazimierzowi były 
podtrzymywane dawne tradycje 
spotkań Ormian na wschodnich 
rubieżach Rzeczypospolitej.
Ks. Kazimierz utrzymywał tak-
że kontakt listowny ze swymi 
wiernymi, wysyłając zawsze 
na święta Bożego Narodzenia 
i święta wielkanocne życzenia 
pełne wielkiej serdeczności i 
miłości kapłańskiej. Pamiętał o 
każdym z nas, w każdej części 
Polski, wysyłała te życzenia do 
ostatniego roku swego życia.
Ks. Kazimierz był człowiekiem 
silnego ducha, nie poddawał się 
chorobie, która go drążyła... Ra-
no podłączano mu kroplówkę, 
a już wieczorem kazał się pro-
wadzić do ukochanego swego 
sanktuarium. I tak było prawie 
do ostatnich dni życia!
Zostaliśmy teraz sami, bez na-
szego drogiego Duszpasterza, 
który zawsze był przy nas, słu-
żąc pomocą i dobrym słowem. 
Bardzo nam będzie brakowało 
księdza Kazimierza.
W tym miejscu pragnę najser-
deczniej podziękować w imieniu 
Wspólnoty Ormian Polskich i ich 
Sympatyków Ekscelencji Ks. ar-
cybiskupowi Tadeuszowi Gocłow-
skiemu i całemu Duchowieństwu 
za zorganizowanie tak wspaniałe-
go i godnego pogrzebu naszemu 
zmarłemu Duszpasterzowi.

chaczkar pOŚwięcOny zOstał przez abp. edmunda piszcza; w ŚrOdku  
– ks. prałat henryk błaszczyk. FOt. ze strOny www.klebarkwielki.pl

ks. kazimierz Filipiak Odprawia mszę Św. przed cudOwnym Obrazem matki 
bOskiej łaskawej ze stanisławOwa

pO mszy Św. ks. cezary annusewicz Oraz teresa wasilewska, zawsze 
bardzO Oddana księdzu i kOŚciOłOwi Św. piOtra i pawła w gdańsku, wraz z 
grupą przyjaciół i paraFian ks. Filipiaka pOmOdlili się, złOżyli kwiaty i zapalili 
znicze na grObie ks. kazimierza, pOchOwanegO w grObOwcu księży diecezji 
gdańskiej. FOt. władysław deńca

«Վարշավայում հայկական գործունեության 
մասշտաբը և թափը շատ հաճախ 
զարմացնում էին հեղինակներին», - ասվում է 
հրապարակման նախաբանում: «Լեհաստանի 
հայերի պատմությանը նվիրված նախորդ 
ուսումնասիրություններում ծանրության 
կենտրոնը միանշանակ գտնվում էր Լվովում, 
որոշ չափով նաև Ստանիսլավովում և 
Պոկուտյայում: Հայերի բնակելիության 
տեսակետից Վարշավան հանդես էր գալիս 
որպես միանշանակ ծայրամասային վայր: 
Հետազոտությունների լույսի ներքո, որոնց 

արդյունքները նկարագրված են ալբոմի 
էջերի վրա, այդ կարծիքը վերաստուգման 
կարիք ունի: Անկասկած, Վարշավան 
մագնիս էր հանդիսանում՝ ձգելով առավել 
նախաձեռնող և տաղանդավոր հայերին՝ 
ինչպես Լեհաստանի տարածքից, այնպես 
էլ նրա սահմաններից դուրս: 2012 թվականը 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հայտարարվել է 
Հայկական Գրքի Տարի: Այս փաստը 
կապված է հայերեն լեզվով տպագրության 
500-ամյակի տարելիցի հետ, որը լույս է 

Հրավեր  
«Հայկական 
Վարշավայի» 
պրեմիերային

Շարունակությունը` էջ 3

Շարունակությունը` էջ 2

տեսել 1512 թ. Վենետիկում: 
Ցանկանալով հարգանքի 
տուրք մատուցել այդ 
տարելիցին և ուշադրություն 
հրավիրել Վարշավայում և 
ողջ Մազովիայում հայերի 
զգալի պատմական և 
մշակութային դերի վրա, 
Հիմնադրամը հրապարակեց 
այս ալբոմը»:
Հղում կատարելով հին և 
հարուստ ավանդույթներին, 
Հայկական Վարշավան 
անդրադառնում է ազնվական, 
ցելուլոզային, ամուր թղթի 
վրա դասական տպագրությանը 
և խամրեցված, ներդաշն-
ակեցված գույներին:
Ալբոմի երաժշտական 
հարթությունն է Հայկական 
տրիպտիխը, որը կազմված 
է երաժշտական կտորների 
երեք մասից Ստանիցլավ 
Սմիելովսկու մշակմամբ, 
ըստ Զբիգնև Կոսցիովի կողմ-
իցտրամադրած նյութերի, 
Վրոցլավի Համալսարանի 
«Gaudium» երգչախմբի 
և մենակատար Բոգդան 
Մակալի կատարմամբ, 
Ալան Ուրբանեկի  ղեկավա-
րության ներքո:
Ալբոմին կցված է նաև 
երկու հատակագիծ՝ Հին 
Վարշավայի և Պովոնզկայի, 
դրանց վրա նշված վայրերով, 
որոնք մատնանշում են 
հայերի ներկայությունը 
Վարշավայում:
Հրապարակումը հրատա-
րակվում է շնորհիվ Թերեզա 
Սահակյանի հիմնադրամի, 
մայրաքաղաք Վարշավայի և 
Յագելոնիան Համալսարանի 
դրամաշնորհների: Պրեմիե- 
րան հնարավոր դարձավ 
Վարշավայում Արքայա-
կան Ամրոցի հետ համա-
գործակցության շնորհիվ: 
Հրատարակչության գործըն-
կերներն են Պատմության 
հետ Հանդիպման Տունը  և 
Ազգային Թվային Աարխիվը: 
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aktualnOŚci |Od ogłoszenia wyników Spisu Powszechnego nie opuszcza mnie stara dziecinna śpiewka 
„mało nas do pieczenia chleba” i stąd też pewnie niełatwo o „lawasz”, choć już z „lahmadżunem” łatwiej, 
bo coraz częściej potrafimy go przygotować w warunkach domowych, za co chwała „awedisowi” i jego 
„kącikowi kulinarnemu”.

wydarzenia | Wzo-
rem lat ubiegłych, dru- 
żyna ormiańska, w sile  
czternastu zbrojnych 
pod wodzą adama 
Domanasiewicza, uczest- 
niczyła 14 lipca 2012 
roku w inscenizacji 
Bitwy pod Grunwaldem.

VII Dni Kultury 
Ormiańskiej w Gliwicach

„mało nas” – trudno, ale przecież 
nie poddajemy się przeciwno-
ściom i ciągle o nas głośno. a to 
za sprawą coraz sprawniej działa-
jących organizacji w całej Polsce. 
Jeszcze nie ucichły pochwały dla 
Towarzystwa Ormian Polskich 
TOP we Wrocławiu za wspa-
niałe „Dni ormiańskie”, a w ich 
ramach poświęcenie kolejnego, 
chyba najpiękniejszego w wy-
miarze artystycznym, chaczkaru 
w Polsce (tu gratulacje dla dol-
nośląskich liderów Romy Ob-
rockiej, Zosi Bogdanowicz, ada-
ma Domanasiewicza, rodziny śp. 
Tadeusza Kury, oraz dla Krzysz-
tofa mojzesowicza, Sambora Du-
dzińskiego i wielu innych), a już 
przeszły, minęły VII Dni Kultu-
ry Ormiańskiej w Gliwicach.
a tuż za progiem kolejne spo-
tkania – naukowe w OTK w 
Krakowie i – 2 grudnia – ogól-
nopolskie w Warszawie z oka-
zji uroczystej premiery albumu 
Ormiańska Warszawa. Dzieje 
się i będzie się działo!
Tymczasem – dla tych, którzy nie 
byli – krótka informacja z przebie-
gu „Dni” w Gliwicach (13–14 paź-
dziernika). Na otwarcie coś dla oka 
– wystawa fotogramów z podróży 
po wschodniej Turcji, czyli średnio-
wiecznej Wielkiej armenii i Cylicji.

Ormiański malarz młodszej ge-
neracji, Narek awetisjan, pre-
zentuje na niej 33 własne spoj-
rzenia na dzieło holenderskiego 
mistrza. Na pokaz składają się 
wariacje na temat dzieł powsta-
łych w rozmaitych konwen-
cjach – od malarstwa klasycz-
nego po m.in. kubizm, fowizm 
i ekspresjonizm. Inspiracje się-
gają do wielu stylistów, od Hie-
ronima Boscha do Pabla Picassa. 
Ekspozycja otwarta będzie do 
stycznia 2013 roku.

mag

Narek awetisjan 
Syn znanego artysty armeńskie-
go, minasa awetisjana (1928–
1975), urodzony 20 września 
1969 r., mieszka i pracuje w 
Erywaniu. W 1988 r. ukończył 
szkołę plastyczną P. Terleme-
zjana. W latach 1988–1992 stu-
diował na Wydziale malarstwa 
akademii Sztuk Pięknych w 
Erywaniu. Sam siebie okre-
śla jako reprezentanta „czystej 
sztuki”. W 1999 r. reprezento-
wał armenię na 48. Biennale 
w Wenecji, przedstawiając pro-

jekt „Earth. Dream. Space”. Od 
2000 r. posługuje się w swej 
twórczości artystycznej kom-
puterem, tworząc projekcje 
wideo i druki wielkoformato-
we. W latach 2005–2006 zajął 
się także instalacjami świetlno- 
-dźwiękowymi. artysta należy 
do czołowych postaci współ-
czesnej sztuki armenii. łączy 
zasady formalizmu i konceptu-
alizmu. Prace prezentował też 
na wystawach indywidualnych 
w Erywaniu, w Polsce i we 
Francji, uczestniczył w wielu  

kultura | 13 października 2012 roku otwarta została w warszawskim pałacu 
Pod Blachą wystawa Przemiany „Dziewczyny z perłą”. Simulacrum. 
33 spotkania z Vermeerem.

Spotkania Nareka awetisjana 

Նարեկ Ավետիսյանի հանդիպումները

Երիտասարդ սերնդի հայ նկարիչ 
Նարեկ  
Ավետիսյանը ցուցահանդեսում 
ներկայա-ցնում է սեփական 
հայացքը հոլանդացի դասականի 
ստեղծագործության նկատմ-ամբ: 
Ցուցահանդեսը կազմում են տարբեր  
կոնվենցիաներով ստեղծված 
ստեղծագո-րծությունների 
վարիացիաներ՝ սկսած դասական 
գեղանկարչությունից մինչև 
կուբիզմ, ֆովիզմ և էքսպրեսիոնիզմ: 
Ոգեշնչուման աղբյուր են հանդիսանում 
բազմաթիվ ստիլիստների 
աշխատանքներ՝ սկսած Հիերոնիմոս 
Բոսխից մինչև Պաբլո Պիկասոն: 
Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև 2013 թ. 
հունվարը:

Նարեկ Ավետիսյան 
Հայտնի հայ արվեստագետ Մինաս 
Ավետիս- 
յանի (1928-1975) որդին է, ծնվել 
է 1969 թ. սեպտեմբերի 20-ին, 
ապրում և աշխատում է Երևանում: 
1988 թ.-ին ավարտել է փ. Թերլե-
մեզյանի գեղարվեստական 
դպրոցը: 1988-1992 թթ. սովորել է 
Երևանի Գեղարվեստի Պետական 
Ակադեմիայի Գեղանկարչության 
ամբիոնում: Ինքն իրեն նկարագրում 
է որպես «մաքուր արվեստի» 
ներկայացուցիչ: 1999 թ.  «Երկիր: 
Երազ: Տարածություն» նախագծով 
ներկայացնում էր Հայաստանը 
Վենետիկի 48-րդ Բիենալեում: 
2000 թ.-ից իր գեղարվեստական 
ստեղծագործությունում համակարգիչ 

է օգտագործում՝ ստեղծելով վիդեո 
պրոեկցիաներ և լայնաֆորմատ 
պատճեններ: 2005-2006 թթ. 
զբաղվեց նաև լուսային և ձայնային 
ինստալացիաներով: Արվեստագետը 
Հայաստանի ժամանակակից 
արվեստի առաջատար դեմքերից 
է: Համակցում է ֆորմալիզմի և 
կոնցեպտուալիզմի սկզբունքները: 
Ստեղծագործությունները 
ներկայացրել է նաև անհատական   
ցուցահանդեսներում Երևանում, 
Լեհաստանում և Ֆրանսիայում, 
մասնակցել է բազմաթիվ խմբակային 
ցուցահանդեսների Իսպանիայում, 
Շվեյցարիայում, Ռուսաստանում, 
Իտալիայւմ և Իրանում:

Տեղեկատվությունն ու լուսանկարը՝  
Արքայական Ամրոց Վարշավայում

մշաԿՈՒՅԹ | 2012 թ. հոկտեմբերի 13-ին վարշավյան Պղնձե Տանիք Պալատում բացվեց 
«Մարգարիտով Աղջկա» փոխակերպումները ցուցահանդեսը: Simulacrum. 33-րդ 
հանդիպումները Vermeer-ի հետ:

wystawach zbiorowych w Hisz-
panii, Szwajcarii, Rosji, we Wło-
szech i w Iranie. 

Inf. i fot. Zamek Królewski
w Warszawie

wydarzenia | Pod tym tytułem w dniach 5–11 listopada zorganizowana została we Wrocławiu druga 
edycja spotkań, wystaw i koncertów VoicEncounters (spotkania z głosem) pt. „moja milcząca siostro”. 

wydarzenia | W nie- 
dzielę 2 grudnia 
w pałacu Pod Blachą 
i na Targach Książki 
Historycznej odbędzie 
się premiera albumu 
Ormiańska Warszawa. 
Wszyscy są mile 
widziani – zapraszamy!

moja milcząca siostroZaproszenie 
na premierę 
Ormiańskiej 
Warszawy

Instytut im. Jerzego Grotow-
skiego we Wrocławiu i Teatr 
ZaR przygotowali spotkania z 
ormiańską kulturą wysoką, z 
udziałem artystów oraz znaw-
ców historii i kultury ormiań-
skiej z całego świata. W ramach 
pracy nad nowym projektem 
„armine, Sister”, poświęco-
nym deportacji i eksterminacji 
Ormian z początku XX wieku, 
Teatr ZaR podjął kwestię „mil-
czenia Europy” towarzyszącego 
pamięci o tych wydarzeniach.
ara Sarafian, dyrektor Instytutu 
Komitasa w Londynie, wystąpił 
z wykładem „Ludobójstwo Or-
mian. Pamięć, ciągłość, sprze-
ciw”. Zorganizowane też zosta-
ły dwa panele „Być świadkiem 

świadków. Historia zakłama-
nia”, z udziałem ayşe Günaysu 
(Turcja), ary Sarafiana, Talin 
Suciyan (Niemcy) oraz „Kto 
dziś pamięta o rzezi Ormian? 
Historia ignorancji”, z udziałem 
Krzysztofa Czyżewskiego, Ire-
ny Grudzińskiej-Gross, Leszka 
Koczanowicza i Jarosława Freta. 
Przedstawiony został projekt 
Teatru ZaR „armine, Sister”, 
z udziałem arama i Virginii 
Kerovpyan, pokazano też film 
„Winds of armine – Expedition 
to anatolia” oraz odbyło się spo-
tkanie z reżyserami i producen-
tami filmu, Nathalie Rossetti i 
Turimem Finocchiaro. Osobne 
miejsce poświęcono warsztatom 
śpiewu modalnego prowadzo-

nym przez arama Kerowpiana, 
których głównym celem było 
przybliżenie tradycji tego śpie-
wu. Proces nauczania rozpo-
czyna się od śpiewania burdonu 
oraz interwałów nieujętych w 
równomiernie temperowanym 
systemie, prowadząc do nauki 
ormiańskich pieśni liturgicz-
nych poprzez słuchanie i po-
wtarzanie.
Warsztaty zwieńczone zosta-
ły pokazem i otwartą dyskusją 
na temat procesu przekazu or-
miańskiego śpiewu modalnego 
z udziałem Nışana Çalgıcıyana 
i murata İçlinalçy (Turcja). Na 
zakończenie odbył się koncert 
rodziny Kerowpian oraz Teatru 
ZaR, ze specjalnym udziałem 

Nışana Çalgıcıyana i murata 
İçlinalçy.
VoicEncounters stanowi wstęp 
do planowanej na wiosnę 
2013 roku trzeciej edycji, któ-
rej tematyka krążyć będzie wo-
kół dziedzictwa kulturowego 
armenii oraz diaspory ormiań-
skiej.

Słowa: Kto dziś pamięta o rzezi 
Ormian?, przypisywane są Hi-
tlerowi, który, wydając rozkaz 
ataku na Polskę we wrześniu 
1939 roku, miał powiedzieć: 
Zabijajcie bez litości kobiety, 
starców i dzieci; liczy się szyb-
kość i okrucieństwo. Kto dziś 
pamięta o rzezi Ormian?

mag

Tym razem samej bitwie, jak 
i przygotowaniom do niej trój-
ki uczestników, towarzyszyła 
przez kilka miesięcy ekipa fil-
mowa Patryka Vegi. Jednym 
z bohaterów i narratorów fil-
mu był adam Domanasiewicz, 
prywatnie uznany chirurg z 
Trzebnicy, społecznie – prezes 
Towarzystwa Ormian Polskich 
we Wrocławiu. Drużyna Or-
miańska walczyła w Chorągwi 
Krakowskiej.
– mówi się, że zapotrzebowanie 
na adrenalinę to nałóg – Doma-
nasiewicz opowiada o przeży-
ciach uczestników bitwy. – To 
jest prawdziwa walka. W pew-
nym momencie ludziom pusz-
czają emocje i już nawet nie są 
się w stanie zatrzymać.
Od roku 1998 na polach Grun-
waldu odbywa się jedna z naj-
większych inscenizacji średnio-
wiecznych bitew. Rokrocznie 
bierze w nich udział ponad trzy 
tysiące miłośników historii 
średniowiecza z całego świata. 
Oprócz Polaków na imprezę 
przyjeżdżają Niemcy, Włosi, 
Francuzi, Finowie, Czesi, Sło-
wacy, Węgrzy, Rosjanie, Biało-
rusini, Ukraińcy, nawet amery-
kanie.

mag

Jak co roku 
zwyciężyli

autorzy – maciej Janik, Jacek 
Filiomowski, Jacek Kapitulski 
oraz Grażyna i Bogdan Kaspro-
wiczowie – z kilku tysięcy zdjęć 
wybrali ok. 40 najpiękniejszych, 
dokumentujących stan staroor-
miańskich zabytków, głównie ar-
chitektury kościelnej, rozsianych 
od Trapezuntu (turecki Trabzon) 
po okolice Erzurumu, Karsu, ani, 
araratu, od achtamar, przez Wan 
po Urfę, Edessę i antiochię. 
Nie jest to niestety widok weso-
ły. mimo że od 2004 r., od podej-
mowanych przez obecne władze 
Turcji nieśmiałych prób napra-
wy stosunków z armenią, widać 
zmianę na lepsze, bo gdzienie-
gdzie rozpoczęto prace zabez-
pieczające i remontowe (np. ani 
i achtamar) starych kościołów, 
to przecież wobec ogromu znisz-
czeń jest to ciagle niewiele.
Piękny wykład – dokumento-
wany dodatkowo serią zdjęć z 
rzutnika – wygłosił w trzecim 
punkcie programu pan maciej 
Janik z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, co chwilę przepraszając 
słuchaczy za smutny nastrój 
relacji, ale – jak stwierdził: „nic 
weselszego, tchnącego otuchą, 
po 15 dniach spędzonych wśród 
ruin, nie da się powiedzieć”.
Zanim jednak rozpoczęła się 
sesja, ucztą duchową uraczyli 
nas artyści Teatru Radwanek, 
wystawiając spektakl Pieka-
renka Brata alberta, przygo-
towany przez annę Dymną 
wraz z zespołem osób niepeł-
nosprawnych, podopiecznych 
Schroniska w Radwanowicach. 
Na pierwszy rzut oka ani tekst 
sztuki, ani artyści nie repre-
zentują kultury ormiańskiej – a 
jednak... Skoro są to podopiecz-
ni ks. Tadeusza Isakowicza-Za-
leskiego i anny Dymnej, a więc 
Ormian (i to jakich), to jest to 
dla nas wszystkich powód do 
dumy i widoma oznaka naszej 
ormiańskiej obecności w dzie-
łach i sprawach ważnych dla 
ogółu. a spektakl był po pro-
stu zapierający dech i niemal 
bez przerwy zwilżający oczy, 
i zmuszający ręce do gromkich 
oklasków! aktorzy – osoby dla 
świata zewnętrznego niepeł-
nosprawne – w sposób nad-
zwyczaj sprawny zagrali pod 
kierunkiem aktorów i reżysera 
krakowskiego Teatru im. Sło-
wackiego bardzo przejmujący i 
pouczający spektakl o miłości i 
nadziei. Polecam środowiskom 
ormiańskim w Warszawie, 
Gdańsku, łodzi, Wrocławiu – 
warto zaprosić Teatr Radwa-

nek – koszt niewielki, a sukces 
gwarantowany.
Po przedstawieniu krótka prze-
rwa – głównie w bufecie, gdzie 
przysmaki kuchni ormiańskiej jak 
zwykle błyskawicznie znikały...
No i, zgodnie z tradycją dotych-
czasowych „Dni”, sesja popular-
nonaukowa, której okrasą był 
referat prof. dr hab. Edwarda 
Różyckiego z Uniwersytetu Ślą-
skiego zatytułowany Książka w 
środowisku Ormian Lwowskich 
w XVI i XVII wieku. Tekst ten, 
kiedy zostanie wydrukowany w 
materiałach z „VII Dni” – bę-
dzie niewątpliwie znaczącym 
przyczynkiem do badań dziejów 
Ormian w Polsce i niejednemu 
historykowi czy kulturoznawcy 
posłuży za bogaty materiał źró-
dłowy. Ot, choćby dzięki bada-
niom prof. Różyckiego pryska 
mit, że Ormianie polscy nie znali 
łaciny... Znali, znali, i to niektó-
rzy tak świetnie jak Stepanos Le-
hacy, odnotowany m.in. w Księ-
dze dziejów arakela z Tebryzu 
jako właśnie świetny znawca 
łaciny i kultury starożytnej. Wy-
pełniona po brzegi sala Centrum 
Kultury w gliwickim Rynku, 
wcale niekoniecznie przecież 
uczonych czy łaknących wiedzy 
na poziomie uniwersyteckim, 
trwała w zasłuchaniu i raczej 
dochodzili kolejni słuchacze, niż 
ubywali zgłodniali... 
a tu jeszcze dwa znowu nie-
zwykle interesujące referaty. 
Dr. Franciszka Wasyla – Gene-
alogia rodu Krzeczunowiczów 
i dr. Krzysztofa Jankowskiego 
– Ormianie w Kutach. Obydwa 
wystąpienia nie tylko przynio-
sły szereg nowości faktogra-
ficznych, ale były też krótkim 
praktycznym kursem, jak po-
ruszać się po dokumentach źró-
dłowych będących w zasięgu 
internetu, jak odczytywać stare 
księgi metrykalne itp. 
Wreszcie, na zakończenie dłu-
giego pierwszego dnia – ks. 
Tadeusz Isakowicz–Zaleski, 
który jak zwykle z ormiańską 
swadą opowiadał o bieżących 
sprawach z życia diaspory, a w 
końcu zdradził – zapowiadaną 
na samym początku programu – 
niespodziankę. Otóż od jednego 
z polskich biskupów otrzymał w 
darze piękny biskupi krzyż or-
miański, datowany na przełom 
XVII i XVIII wiek. Dawno temu 
ks. Zaleski zauważył ten krzyż 
na szyi biskupa toruńskiego i 
wówczas zwrócił mu uwagę, że 
jest to „chacz” – ormiański krzyż 
kwitnący. Po czasie biskup do-

szedł do wniosku, że krzyż ten 
winien być w ręku Ormian pol-
skich... Ksiądz Zaleski, demon-
strując tę piękną pamiątkę, po-
informował, że przekaże krzyż 
mającemu powstać muzeum 
Ormian Polskich, natomiast z 
sali padły głosy, że „chacz” ten 
winien wisieć na szyi biskupa 
ormiańskiego w Polsce, co daj 
Boże jak najrychlej!
Program tego dnia rozpoczął się 
o godz. 14.00 – dla wielu jeszcze 
przed obiadem – a zakończył 
już w ciemnościach wczesnego 
jesiennego wieczoru. Nie było 
jednak słychać żadnych narze-
kań. Wręcz przeciwnie, wszy-
scy opuszczali progi Centrum 
Kultury radośnie, z „do zoba-
czenia jutro”...
Niedziela – druga część VII Dni 
Kultury Ormiańskiej. Najpierw 
msza święta w obrządku ormiań-
skokatolickim, celebrowana 
przez ks. Isakowicza-Zaleskiego 
i jego strojnych ministrantów w 
gliwickim kościele pw. Świętej 
Trójcy i, daj Boże, jak najszyb-
ciej św. Grzegorza Oświeciciela 
(wniosek w tej sprawie ks. Pro-
boszcz i Rada Parafialna złożyli 
już u zwierzchnika obrządku, ks. 
kardynała Kazimierza Nycza).
Po mszy – poranek poetycki, 
ponownie w siedzibie Centrum 
Kultury. Niżej podpisany po-
dzielił się swoimi poetyckim re-
fleksjami z podróży-pielgrzym-
ki po kościołach starej armenii, 
dzisiaj we wschodniej Turcji. Na 
tle wystawy fotogramów oraz z 
akompaniamentem gliwickie-
go kwartetu smyczkowego Les 
Femmes (monika Wrzos, mał-
gorzata Liszak, maria łaszczok, 
Bogna Szwajger) – wiersze zro-
biły duże wrażenie na słucha-
czach. Jeden z tych wierszy 
– Chaczkar – powstały na gru-
zach ani i dokończony z okazji 
poświęcenia chaczkara we Wro-
cławiu – redakcja „awedisu” 
obiecała wydrukować. Pozostałe 
właśnie są tłumaczone na język 
ormiański przez panów Babkena 
Gadaczika i artura Jenginiana, 
po czym mam nadzieję znaleźć 
sponsorów, którzy ułatwią wy-
danie ich w formie książkowej 
wraz ze zdjęciami z ani, Kars, 
achtamar, Cylicji etc.
VII Dni Kultury Ormiańskiej 
w Gliwicach za nami, a w 
grudniu spotykamy się w War-
szawie. Czeka nas też cały rok 
wytężonej pracy – Rok arcybi-
skupa Teodorowicza.

Bogdan St. Kasprowicz
(astwacatur Ilovacy Kasparian)

Այս անգամ ճակատամարտին, ինչպես նաև դրա երեք 
մասնակիցների նախապատրաստությանը, մի քանի ամիս 
շարունակ ուղեկցում էր Պատրիկ Վեգայի նկարահանող 
խումբը: Ֆիլմի հերոսներից և պատմողներից մեկը Ադամ 
Դոմանասևիչն էր՝ մասնագիտությամբ հայտնի վիրաբույժ 
Թշեբնիցայից, հասարակայնորեն՝ Վրոցլավում Լեհաստանի 
Հայերի Ասոցիացիայի նախագահը: Հայկական ջոկատը 
պայքարում էր Կրակովյան ջոկատի կազմում: 
  -Ասում են, ադրենալինի պահանջը կախվածություն է,- 
ճակատամարտի մասնակիցների ապրումների մասին 
պատմում է Դոմանասևիչը: -Սա իրական պայքար է: Ինչ-որ 
պահ մարդկանց զգացմունքները տեղի են տալիս, և մարդիկ 
արդեն նույնիսկ ի վիճակի չեն կանգ առնել:
Սկսած 1998 թ.-ից Գրունվալդի դաշտերում տեղի է ունենում 
միջնադարյան մարտերի ամենամեծ բեմադրումներից մեկը: 
Յուրաքանչյուր տարի դրան մասնակցում է միջնադարյան 
պատմության ավելի քան երեք հազար երկրպագու ողջ 
աշխարհից: Բացի լեհերից, միջոցառմանը մասնակցում են 
գերմանացիներ, իտալացիներ, ֆրանսիացիներ, ֆիններ, 
չեխեր, սլովակներ, հունգարացիներ, ռուսներ, բելառուսներ, 
ուկրաինացիներ և նույնիսկ՝ ամերիկացիներ:  mag

Ինչպես ամեն տարի՝ հաղթեցին
իրադարՁՈՒԹՅՈՒննԵր | Ինչպես նախորդ 
տարիներին,  տասնչորս զինյալից բաղկացած 
հայկական ջոկատն  Ադամ Դոմանասևիչի 
ղեկավարության ներքո 2012 թ. հուլիս 14-ին 
մասնակցեց Գրունվալդի ճակատամարտի 
բեմադրմանը: 

„Skala i rozmach aktywności or-
miańskiej w Warszawie nierzad-
ko zaskakiwały autorów” – czyta-
my we wstępie do publikacji. „W 
dotychczasowych opracowaniach 
poświęconych historii polskich 
Ormian, punkt ciężkości zdecy-
dowanie był położony na Lwów, 
w pewnej mierze również na Sta-
nisławów i Pokucie. Warszawa 
jawiła się jako miejsce z punktu 
widzenia osadnictwa ormiańskie-
go zdecydowanie peryferyjne. W 
świetle badań, których wyniki są 
opisane na kartach albumu, nale-
ży ten pogląd zweryfikować. Nie 
ulega wątpliwości, że Warszawa 
stanowiła magnes przyciągający 
najbardziej przedsiębiorczych i 
utalentowanych Ormian, tak z 
terytorium Rzeczypospolitej, jak 
i spoza niego.”
Rok 2012 został przez UNESCO 
ogłoszony Rokiem Książki Or-
miańskiej. Związane jest to z 500. 
rocznicą wydrukowania pierw-
szej księgi w języku ormiańskim, 
która ukazała się w 1512 r. w 
Wenecji. Właśnie pragnąc uho-
norować tę rocznicę oraz chcąc 
zwrócić uwagę na niebagatelną 
historyczną i kulturową rolę od-
grywaną przez Ormian w War-
szawie oraz na całym mazowszu, 
Fundacja wydała album. 
Nawiązując do starej i bogatej tra-
dycji, Ormiańska Warszawa od-
wołuje się do klasycznego druku 
na szlachetnym, celulozowym, 
trwałym papierze i do stonowa-
nych, zharmonizowanych barw. 
muzycznym wymiarem albu-
mu jest Ormiański tryptyk, na 
który składają się fragmenty 
trzech utworów w opracowa-
niu Stanisława Śmiełowskiego, 
według materiałów podanych 
przez Zbigniewa Kościowa, w 
wykonaniu Chóru Uniwersyte-
tu Wrocławskiego „Gaudium” 
i solisty Bogdana makala, pod 
dyrekcją alana Urbanka. 
Do albumu dołączone też są dwa 
plany – Starej Warszawy i Po-
wązek z wyróżnionymi na nich 
miejscami znaczącymi obecność 
ormiańską w Warszawie.
Publikacja ukazuje się dzięki do-
tacji Fundacji Teresy Sahakian, 
m.st. Warszawy i Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Premiera możli-
wa jest dzięki  współpracy z Zam-
kiem Królewskim w Warszawie. 
Partnerami wydawnictwa są 
Dom Spotkań z Historią i Naro-
dowe archiwum Cyfrowe.

art
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tarOn martirOsjan, 
rzeźbiarz, malarz, 
autOr chaczkaru

To już trzeci odsłonięty w Polsce 
chaczkar, który wyszedł spod 
Pana rąk. Jak to się zaczęło?
W niespodziewany sposób. 
mieszkam w mieście Talin 
w armenii. W tej okolicy znaj-
duje się bardzo wiele starych, 
pięknych chaczkarów z VIII–IX 
wieku. Swoją drogą, jeden z nich 
ostatnio został przewieziony do 
paryskiego Luwru i jest tam eks-
ponowany. Pewnego razu po-
proszono mnie o oprowadzenie 
po podtalińskich chaczkarach 
delegacji Światowego Związku 
malarzy armenii. Goście nie 
wiedzieli wówczas jeszcze, że 
sam jestem artystą i wykuwam 
kamienne krzyże. Wracając 
z wycieczki, minęliśmy jeden 
z moich chaczkarów, ustawiony 
przy drodze. Delegatom bar-
dzo się spodobał i dopytywali 
o autora. Wtedy okazało się, że 
mają go przed sobą. Od razu za-
proponowali współpracę przy 
projekcie ustawienia chaczkaru 
w Polsce, przy kościele świę-
tych Piotra i Pawła w Gdańsku. 
Chaczkar miał być poświęcony 
przyjaźni polsko-ormiańskiej. 
Bez wahania zgodziłem się, 
gdyż od dzieciństwa darzyłem 
sentymentem Polskę i słowiań-
ski naród polski. Przyjechałem 
też do Gdańska na uroczystość 
odsłonięcia chaczkaru w 2009 
roku. Po tej wizycie marzyłem 
o ponownej podróży do Polski, 
byłem ciekaw waszego kra-
ju, ale też stanu mojego dzieła. 
I oto marzenie się spełniło. Za-
wdzięczam to Ghazarowi mi-
rzojanowi i anahit mchitarian 
– przewodniczącym ŚZma. 
Tym razem zaproponowali mi 
wykonanie aż dwóch chacz-
karów – jednego dla Klebarka, 
a drugiego dla tego pięknego 
miasta nad Odrą. Pracowałem 
nad nimi cały rok. Co ciekawe, 
kamień, w którym zostały wy-
kute, pochodzi z kamieniołomu 
leżącego bardzo blisko świętej 
góry ararat, oddalonego od niej 
zaledwie o 50 km. Oba chaczka-
ry zostały wykonane z tego sa-
mego bloku kamienia – można 
więc powiedzieć, że to bliźnięta. 
W przygotowaniu klebarskiego 
krzyża brał udział również Ba-
grat Balabekian, również obec-
ny na dzisiejszej uroczystości. 
To bardzo obiecujący młody ar-
tysta, adept trudnej sztuki rzeź-
bienia chaczkarów. mam na-
dzieję, że już wkrótce spod jego 
rąk zaczną wychodzić piękne, 
samodzielnie wykonane rzeźby.

Za te liczne gesty przyjaźni należy się głęboki ukłon następującym osobom:
Panu Jackowi Gawrońskiemu (dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego) oraz Paniom Dorocie Kubicz-Wichłacz 
i Izabeli Kurc-Kuriacie (Wydział Kultury Urzędu marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego), Pani Beacie Cierniewskiej (Wydział Promocji Urzędu mar-
szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego), Panu drowi Jackowi Ossowskiemu 
(przewodniczącemu Rady miejskiej Wrocławia), Pani Ewie Nowakowskiej (dyrek-
tor Wydziału Współpracy z Zagranicą Urzędu miejskiego) oraz Pani Katarzynie 
Krawcewicz (Wydział Współpracy z Zagranicą Urzędu miejskiego), Panu Januszo-
wi Herbie (głównemu specjaliście ds. organizacji Urzędu miejskiego), Panu Pawło-
wi Romaszkanowi (dyrektorowi Biura Promocji Urzędu miejskiego), Panu Dariu-
szowi Szrejderowi (dyrektorowi Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego) oraz 
Pani Dorocie Kozak-Rybskiej (Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego), Panu 
andrzejowi Kubikowi (Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabyt-
ków) oraz Pani annie Ornatek (specjaliście ds. zieleni zabytkowej przy miejskim 
Konserwatorze Zabytków), Pani architekt Halinie Krajewskiej, Pani architekt Elż-
biecie łysakowskiej, Panu Dariuszowi Tokarzowi (pełnomocnikowi wojewody ds. 
mniejszości narodowych i etnicznych), Panu Tomaszowi Dudzie (prezesowi Radia 
Wrocław), Pani anicie Białek (prezes TV Wrocław), Panu markowi Obszarnemu 
(redaktorowi Radia Wrocław), Panu maciejowi Borkowskiemu (redaktorowi TV Wrocław), Panu Rafałowi Jeżowskiemu (redaktoro-
wi TV Wrocław), Pani Barbarze Bieleckiej (redaktor naczelnej iTVwro), Pani agacie Saraczyńskiej (redaktor „Gazety Wyborczej”), 
Panu armenowi artwichowi (redaktorowi naczelnemu kwartalnika „awedis”), Panu Smbatowi Howannisjanowi (korespondentowi 
armeńskiej telewizji publicznej aRm1), Panu adamowi Wazowi (dyrektorowi Trzebnickiego Ośrodka Kultury), Zakładowi Usługo-
wo-Handlowemu „HaNBUD” z Trzebnicy, Pani Ewie abgarowicz (prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich), Księ-
dzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu (proboszczowi ormiańskokatolickiej parafii południowej z siedzibą w kościele św. Trójcy 
w Gliwicach) i Jego Parafianom oraz Księdzu Henrykowi Błaszczykowi (rektorowi kapelanatu w Klebarku Wielkim Związku Polskich 
Kawalerów maltańskich), delegacji z armenii: Panu Ghazarowi mirzojanowi, Pani anahit mkhitarian, Panu Taronowi martirosjanowi,  
Panu Bagratowi Balabekianowi, Panu aszotowi Sukiasjanowi, oraz Braciom Dominikanom Konwentu Wrocławskiego.

Za okazaną pomoc jesteśmy równie wdzięczni osobom niezwiązanym z instytucjami: Panu Gagikowi Parsamianowi, Panu mariuszowi 
Kajetanowiczowi, Panu Izydorowi Statkiewiczowi, Pani Hannie Langer-matuszczyk, Pani Zofii Bogdanowicz, Pani Blandynie Rosół- 
-Niemirowskiej, Pani Tamarze Badalian, Pani Karinie awetisjan, Pani Teresie Grigorian, Panu asaturowi asatrianowi.

adam Domanasiewicz
Prezes Towarzystwa Ormian Polskich

Spotkaliśmy się we     
WIDOmy ZNaK 

Były różne pomysły na lokaliza-
cję, ale bardzo szybko doszliśmy 
do porozumienia, że najlepszym 
miejscem jest sąsiedztwo ko-
ścioła św. Wojciecha, którego 
gospodarzami są Bracia Domi-
nikanie Konwentu Wrocław-
skiego. Przeor klasztoru – ojciec 
Jakub Kraska OP, odniósł się 
życzliwie do pomysłu i wyra-
ził zgodę, aby chaczkar został 
posadowiony na klasztornym 
skwerku przed wejściem do re-
fektarza. Tu trzeba zaznaczyć, 
że dolnośląscy Ormianie od lat 
korzystają z gościnności wro-
cławskich Dominikanów, dzięki 
której mogą uczestniczyć w or-
miańskiej liturgii, kultywować 
pamięć utraconych ojczyzn, 
dawać świadectwo wywodzenia 
się z prastarego narodu. 
Chaczkar dla Wrocławia jest po-
darunkiem Światowego Związku 
malarzy armenii. W kamien-
nym ciosie została wyrzeźbiona 
przez Tarona martirosjana i Ba-
grata Balabekiana tylko przednia 
część. Charakterystyczny krzyż 
i gwiazdy ormiańskie – symbo-
le wieczności – okala po obrze-
żach kamienia misterny relief. 
Wykuty na boku napis brzmi: 
CHaCZKaR UPamIĘTNIaJĄ-
Cy WIELOWIEKOWĄ OBEC-
NOŚĆ ORmIaN W POLSCE 
I LUDOBÓJSTWa ORmIaN 
W TURCJI ORaZ ORmIaN 
I POLaKÓW Na KRESaCH 
WSCHODNICH W XX WIE-
KU. Bryła została osadzona w 
otoczeniu małej architektury 
zaprojektowanej przez Halinę 
Krajewską. Kształt granitowo-
żwirowego otoczenia powtarza 
wzór podokienników refekta-
rza. Prace budowlane i osadze-
nie chaczkaru wykonała firma 
ararata Koczariana. Pierwsze 
świeczki – z Eczmiadzynu – zo-
stały zapalone przy krzyżu póź-
nym wieczorem w czwartek, 
po szczęśliwym zakotwieniu 

na granitowym bloku. Jeszcze 
ziemia się nie uleżała, jeszcze 
chaczkar dobrze nie osiadł, a 
miejsce już stało się tłem modli-
tewnego skupienia – nie tylko 
dla Ormian. 

POŚWIĘCENIE
Piątkowe popołudnie zgroma-
dziło liczną rzeszę gości – przy-
jezdnych z różnych zakątków 
Polski i samych wrocławian – 
Ormian i sympatyków Ormian. 
Nie zbrakło wśród nich przed-
stawicieli innych mniejszości 
narodowych oraz przedstawi-
cieli władz miejskich i regional-
nych. Pierwszym punktem pro-
gramu był koncert tradycyjnej 
muzyki armenii w wykonaniu 
zespołu „musa Ler”. Do zespołu 
dołączył multiinstrumentalista 
Sambor Dudziński (z Kaspro-
wiczów). Uroczystość prowa-
dził adam Domanasiewicz – 
prezes Towarzystwa Ormian 

Polskich. W krótkim wstępie 
przypomniał historię narodu 
ormiańskiego, podobieństwo 
historycznych losów armenii i 
Polski, przyczyny osiedlania się 
Ormian w Polsce od najdaw-
niejszych czasów oraz wyjaśnił 
symbolikę chaczkaru. Część 
religijną rozpoczęli Wrocław-
scy madrygaliści, wykonując 
liturgiczne pieśni. modlitwa zo-
stała odmówiona przez dwóch 
kapłanów: ks. Tadeusza Isako-
wicza-Zaleskiego (proboszcza 
ormiańskokatolickiej parafii 
południowej) i ojca andrzeja 
Bujnowskiego OP, którzy na-
stępnie chaczkar poświęcili. 

OFICJaLNE WySTĄPIENIa
Spotkanie odbywało się 
21 września – w dniu Narodo-
wego Święta armenii. Z tej oka-
zji okolicznościowe życzenia 
nadesłał ambasador armenii 
aszot Galojan. Wicewojewo-

da Ewa mańkowska w swoim 
wystąpieniu powiedziała m.in. 
Wszyscy życzymy sobie, aby 
wrocławski chaczkar był trwa-
łym, materialnym symbolem 
obecności Ormian na Dolnym 
Śląsku. Żeby odwiedzali go 
mieszkańcy Dolnego Śląska i tu-
ryści. Żeby był on świadectwem 
wielokulturowości naszego re-
gionu, z której my, Dolnośląza-
cy, jesteśmy wyjątkowo dumni! 
Za pośrednictwem Pawła Ro-
maszkana miło było usłyszeć 
słowa prezydenta Wrocławia 
Rafała Dutkiewicza: mam po-
wody do szczególnej radości 
i zadowolenia z tego, że uznają 
państwo Wrocław za właści-
we miejsce do życia dla siebie 
i Waszych dzieci. Cieszę się, że 
dochowują Państwo wierności 
pamięci przodków i pielęgnują 
swoją kulturę. Tym samym bo-
wiem przyczyniają się Państwo 
do budowania społeczeństwa 

tolerancyjnego i otwartego, do 
budowania miasta z marzeń.

Poetyckim słowem zwrócił się 
do zgromadzonych Bogdan Ka-
sprowicz, przewodniczący rady 
parafialnej ormiańskokatolickiej 
parafii południowej z siedzibą 
w kościele św. Trójcy w Gliwi-
cach. Poruszający wiersz wy-
wołał niejedną łzę.
 

mEDaL 
ŚWIĘTEGO GRZEGORZa

Organizacja II Dni Ormiańskich 
stała się impulsem dla Towarzy-
stwa, aby wyemitować medal, 
który będzie honorował osoby 
szczególnie zasłużone w dziele 
podtrzymywania i krzewienia 
tożsamości narodowej ormiań-
skiej oraz integracji środowiska 
– najogólniej rzecz ujmując. Do 
weryfikacji kandydatur została 
powołana Kapituła medalu Św. 
Grzegorza. W jej skład wszedł 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 
oraz zarząd TOP. Wolą Kapitu-
ły jest, aby jej skład rozszerzyć 
o powszechnie znane i szano-
wane osoby.

W pierwszej edycji zostały uho-
norowane następujące osoby: 
Wojewoda Dolnośląski – alek-
sander marek Skorupa; mar-
szałek Województwa Dolno-
śląskiego – Rafał Jurkowlaniec; 
Prezydent Wrocławia – Rafał 
Dutkiewicz; Przeor – ojciec Ja-
kub Kraska OP; pośmiertnie 
Tadeusz Kura  – wieloletni pre-
zes dolnośląskiej społeczności 
ormiańskiej; Ghazar mirzojan 
i anahit mchitarian ze Świa-
towego Związku malarzy ar-
menii, aszot Sukiasjan oraz Igor 
Klimko – fundatorzy; Gagik Par-
samian – skuteczny orędownik 
„chaczkarowej sprawy”, oraz ks. 
Henryk Błaszczyk z Zakonu Ka-
walerów maltańskich.

Romana Obrocka

Wrocławiu

PODZIĘKOWaNIE
Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowanie osobom i instytucjom, dzię-
ki którym możliwa była organizacja II Dni Ormiańskich we Wrocławiu. Nad 
przedsięwzięciem, od zamysłu – do finału, ofiarnie pracowali ararat Koczarian, 
Krzysztof mojzesowicz oraz Romana Obrocka. Na różnych etapach pracy otrzy-
mywaliśmy bezinteresowne wsparcie od bardzo wielu życzliwych osób. 

urOczystOŚć OtwOrzył adam dOmanasiewicz, a uŚwietnił ją chór „wrOcławscy madrygaliŚci”.  
FOt. władysław deńca

chaczkar pOŚwięcili ks. tadeusz isakOwicz-zaleski i O. andrzej bujnOwski Op. FOt. władysław deńca chaczkar przed mOntażem. FOt. rOmana ObrOcka

Dokończenie ze str. 1

adam dOmanasiewicz, prezes tOwarzystwa Ormian 
pOlskich

nOwe Odznaczenie przyznawane 
przez tOwarzystwO Ormian 
pOlskich tOp – medal Św. grzegOrza.

OdsłOnięcia chaczkaru dOkOnali: ararat kOczarian, adam dOmanasiewicz, paweł rOmaszkan i anahit mchitarian. 
FOt. władysław deńca
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Ziomkowie zapraszają swoich 
pobratymców na nostalgiczne 
wakacje. Dla młodego pokolenia 
Ormian jest to często pierwszy 
kontakt z ojczyzną przodków. 
Już nie z tą abstrakcyjną – gdzieś 
w Turcji, Libanie, Iranie czy Sy-
rii, ale z namacalną, żywą kultu-
rą i rzeczywistością ormiańską. 
Sousi poznałem kiedyś w We-
necji, a teraz spotkaliśmy się na 
erywańskiej ulicy. I gdy pytam 
o wrażenia z pobytu w armenii, 
kryguje się. – Od kilkunastu lat 
mieszkamy na Węgrzech, w Bu-
dapeszcie. Nie jest to najlepsze 
do życia miejsce na ziemi, ale 
dziś nie wyobrażam sobie kolej-
nej przeprowadzki. mój syn w 
przeddzień powrotu z Erywania 
zadał mi niegłupie pytanie. Sko-
ro jesteśmy Ormianami, mówi-
my po ormiańsku, to dlaczego 
mieszkamy na Węgrzech? Py-
tanie zadało 10-letnie dziecko, 
a zawiera się w nim cały współ-
czesny dramatyzm losów naro-
du ormiańskiego.
moi rodzice są z Libanu – mówi 
Sousi – ja urodziłam się w Kon-
stantynopolu, a mieszkam na 
Węgrzech i trudno jest mi po-
myśleć o współczesnej Republi-
ce armenii jako o mojej ojczyź-
nie. Na Węgrzech jednak mamy 
już coraz mniej znajomych. Or-
mian przybyłych z Turcji, Iranu 
czy Libanu jest już coraz mniej. 
Większość to nowa diaspora 
mówiąca po wschodnioormiań-
sku. 
Najbardziej licznie armenię 
odwiedzają Ormianie z Francji 
i Stanów Zjednoczonych, bo 
też tam spjurkahajer jest teraz 
najwięcej (nie licząc Rosji). Na 
placu Republiki spotkałem ma-
deline, która mimo iż nie mówi 
o ormiańsku, czuje się bardzo 
związana z armenią. Obecnie 
przygotowuje film o swojej pra-
babce, która w latach 1918–1920 
była ambasadorką armenii w 
Tokio. madeline przyjechała, 
by zbierać materiały archiwalne 
i zdjęcia do filmu. Ormianie – 
mówi – nie traktują mnie jednak 
jako rodaczki. Uchodzę trochę 
za ekscentryczkę, ponadto fi-
zycznie także nie jestem podob-
na do Ormian. Kiedy się głębiej 
zastanowię, to też dochodzę do 
wniosku, że w gruncie rzeczy 
nie chciałabym tutaj mieszkać. 
mam już ponad 50 lat i mój dom 
jest w Los angeles, nie tutaj. 
Stojący obok Raffi podkreśla, że 
pod Los angeles, we Fresno, są 
całe dzielnice ormiańskie, skle-
py, szkoły – tam też można po-
czuć się jak na ormiańskiej zie-
mi – dodaje.

Tymczasem aram jest z Syrii. 
Urodził się w aleppo. Teraz 
mieszka w Padwie z synem i żo-
ną Włoszką. Pytam go o przy-
jazd do armenii, o motywacje, 
jakimi się kierował, i relacje z 
rodziną, która mieszka w arme-
nii. możliwości przeniesienia się 
na stałe do armenii w ogóle nie 
bierze pod uwagę. – Tam, gdzie 
mieszkamy teraz (w Padwie), 
mamy pracę i spokój. Poza tym 
bardziej mi odpowiada men-
talność Włochów niż Ormian. 
Pytam o dom i gdzie mógłby 
go umiejscowić, skoro nie jest 
nim armenia. Pytasz, czy chcę 
wrócić do Syrii? – odpowiada 
pytaniem na pytanie. – miałem 
tam sklep. Przez jakiś czas na-
wet bratu go oddałem za darmo. 
Chciałem, żeby go prowadził 
pod moją nieobecność, dzierża-
wił bezpłatnie – łudziłem się, że 
wrócę. Tęsknię za aleppo. Rze-
czywiście, gdy myślę o domu i 
ojczyźnie, to myślę o aleppo, 
nie o armenii – zamyśla się. 
W czasach sowieckich agito-
wano Ormian z diaspory, by 
przeprowadzali się do ojczyzny. 
Szczególną rolę odegrał Or-
miański Komitet Pomocy (Haj 
Oknucjan Komite), z jednej 

strony organizujący pomoc dla 
najbiedniejszych mieszkańców 
armenii, a z drugiej agitują-
cy za przyjazdem do ojczyzny. 
Niestety także partie polityczne 
Hnczak oraz Ramkawar podjęły 
się w tym procesie niechlubnej 
misji. Propagowane fałszywe 
informacje o wysoko rozwi-
niętej gospodarce armeńskiej, 
o dobrobycie i pracy dla każde-
go, zachwycały nawet obcokra-
jowców z krajów rozwiniętych. 
Wśród Ormian z diaspory poja-
wiła się nawet anegdota, która 
mówiła o tym, że chcąc spraw-
dzić prawdziwość danych o ar-
menii Sowieckiej, wysyłano tam 
jednego członka rodziny. Jeżeli 
w ciągu miesiąca nie przycho-
dził żaden list czy telegram, to 
znaczyło, że jest już więzieniu. 
mechanizm sowiecki pod tym 
względem był bezlitosny. Nowo 
przybyłych Ormian dzielono na 
trzy grupy: „zwolennicy socjali-
zmu i entuzjaści władzy radziec-
kiej”, „obojętni wobec władzy”, 
„element wywrotowy o poglą-
dach nacjonalistycznych”. Do 
więzień trafiali członkowie dru-
giej i trzeciej grupy. Najbardziej 
potrzebni byli bolszewikom 
jednak ci, którzy byli profesjo-

nalistami w swoich dziedzinach 
(technicy, fizycy, chemicy, na-
ukowcy itp.)
Już na początku lat 20. XX wie-
ku rozpoczęto na masową skalę 
projekt mający na celu sprowa-
dzenie jak największej liczby 
Ormian, początkowo głównie 
z Grecji, Iraku i Konstantyno-
pola. Szacuje się, że tylko do 
1937 roku do armenii Sowiec-
kiej przyjechało około 40 tysię-
cy Ormian. Zachód stosunko-
wo późno zorientował się, że 
OKP był organizacją na wskroś 
komunistyczną, której celem 
było ściągnięcie do ZSRR jak 
największej ilości środków fi-
nansowych z Zachodu. Ideą za-
chłysnęli się m.in. Wysoki Ko-
misarz ds. Uchodźców Fridtjof 
Nansen oraz arcybiskup Can-
terbury, którzy wyasygnowali 
kwoty rzędu 10 milionów fun-
tów, licząc, że dzięki temu „ten 
największy skandal XX wieku” 
wreszcie znajdzie swoje rozwią-
zanie. 
Dzisiejsza fala napływających 
Ormian z diaspory ma zupełnie 
inny charakter. Są to przede tu-
ryści, a nie osoby realnie chcą-
ce zamieszkać nad Hrazdanem. 
Sytuacja gospodarcza i politycz-

na obecnej armenii raczej nie 
skłania do migrowania w tam-
tym kierunku, nawet w obliczu 
silnych motywacji emocjonal-
nych, jeżeli nawet takie wystę-
pują. 
Jest to jednak świetna okazja 
dla zarobienia pieniędzy przez 
przedsiębiorczych erywańczy-
ków. agencja turystyczna Hyur 
organizuje tzw. objazdówki dla 
Ormian z diaspory. W ciągu 3–4 
dni za „bagatela” około 200 euro 
można zobaczyć wszystkie waż-
niejsze zabytki współczesnej 
armenii. 
Stosunek Ormian odwiedzają-
cych swoją „ojczyznę” do ar-
meńskiej rzeczywistości przy-
pomina jednak oglądanie świata 
przez szybę. Wiele rzeczy ich 
razi i denerwuje: chaos na uli-
cach, bieda, korupcja i wiele in-
nych. Jednak recept na szczęśli-
we, nowoczesne państwo raczej 
ze sobą nie przywożą. Często na 
pytanie dotyczące losu samych 
erywańczyków odpowiadają 
tylko ze smutkiem: I am sorry 
for them (Żal mi ich). a to chy-
ba nie jest najwłaściwsza po-
stawa wobec mniej zamożnych 
braci.

Jakub Osiecki

FelietOn | W lipcu i sierpniu, mimo upalnej pogody, Erywań odwiedzają turyści z całego świata. Nie jest to ruch turystyczny 
na skalę Paryża czy Rzymu – turyści nie napływają milionami, ale obcokrajowców zauważalnie przybywa na erywańskiej ulicy. 
Oprócz tradycyjnych zwiedzających, do armenii przyjeżdżają, także dość licznie, Ormianie z diaspory.

Widziane 
z Erywania

Wycieczka sentymentalna 
z Fresno do Erywania

grupa młOdzieży Ormiańskiej z diaspOry cO rOku Odwiedza armenię w ramach prOjektu armenian general benevOlent uniOn – „discOver armenia” („pOznaj 
armenię”). na FOtOgraFii przed Świątynią w garni (i w. n.e.). FOt. armenian general benevOlent uniOn

Z Wiki.Ormianie.pl

mikołaj mojzesowicz
wiki.Ormianie |W tej rubryce prezentujemy wybrane biogramy z Wiki.Ormianie – internetowej  
encyklopedii poświęconej sylwetkom nieżyjących polskich Ormian. Obecnie Wiki.Ormianie  
to 270 biogramów i ponad 50 tysięcy odwiedzin. Zachęcamy do jej współtworzenia – zamieszczać  
i redagować hasła może każdy, wystarczy wejść na stronę internetową www.wiki.ormianie.pl !

,
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muzeum Dialogu Kultur przy-
bliża ideę dialogu międzykul-
turowego, przedstawia jego 
przykłady i perspektywy – za-
równo te zapisane w historii, jak 
i współczesne. Prezentuje róż-
norodność narodową, etniczną, 
religijną, determinowaną przez 
płeć czy pozycję społeczną. 
Ukazuje różnorodność w sztuce 
i architekturze, wielokulturowy 
dyskurs w muzyce i kinemato-
grafii. W sferze zainteresowań 
muzeum znajdują się także 
pozytywne relacje, wzajemne 
oddziaływanie na siebie kul-
tur, wzajemne inspirowanie się, 
czerpanie z bogactwa doświad-
czeń, współistnienie, a także 
narzędzia wykorzystywane w 
międzykulturowej komunika-
cji. Przybliżając historię, kultu-
rę i tradycję, muzeum Dialogu 
Kultur podkreśla mnogość i róż-
norodność poglądów, wyznań, 
przekonań. Chcąc wymieniać 
się myślami i doświadczeniami, 
przed wejściem do kamienicy 
Pod Trzema Herbami zostawi-
my wszelkie uprzedzenia oraz 
stereotypy i zastąpimy je posza-
nowaniem odmienności.
Kultura i historia Ormian pol-
skich to temat obecny nie tylko 
na ekspozycji stałej, ale rów-
nież w działalności kulturalnej 
i edukacyjnej muzeum Dialogu 
Kultur. Z tematyką tą związane 
są m.in. prezentacje multime-
dialne wystawy głównej, poka-
zy filmów, wykłady, warsztaty 
i spotkania autorskie.
Sercem muzeum Dialogu Kul-
tur jest trójkąt multimedialny, 
w którym zwiedzający mają do 
wyboru dziesięć tematów przy-
bliżających m.in. kulturę Or-
mian.
W najbliższym czasie odbędzie 
się prezentacja filmu zrealizo-
wanego przez muzeum Historii 
Polski – „Pod wspólnym nie-
bem. Ormianie”.

mag, na podstawie 
materiałów organizatorów

Ormianie  
w kieleckim 
muzeum 
Dialogu Kultur
wydarzenia | Otwarcie 
nowego punktu na kul-
turalnej mapie Polski 
nastąpiło 14 września, 
w Kamienicy pod Trze-
ma Herbami, w samym 
centrum Kielc.
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Celem podróży było zbadanie 
na potrzeby mojego doktoratu 
interesujących mnie niektó-
rych rękopisów pochodzących 
z Polski, których spis miałam 
wcześniej przygotowany na 
podstawie opracowanych kata-
logów. Biblioteka San Lazzaro 
w Wenecji zamyka trójkąt in-
stytucji razem z matenadara-
nem i ormiańskim klasztorem 
św. Jakuba w Jerozolimie, gdzie 
są przechowywane największe 
zbiory rękopisów ormiańskich 
na świecie. W zasobach kon-
gregacji znajduje sie około 4500 
rękopisów, z których tylko po-
łowa jest opisana. Najstarszy or-
miański manuskrypt pochodzi 
z IX wieku; jest to tak zwany 
Ewangeliarz królowej mlk’e.

O tym, że Wenecja ma swoje or-
miańskie oblicze, przekonałam 
się już na miejscu. Na przystani 
statków wisiała notatka między 
innymi po ormiańsku (także 
po włosku, francusku i angiel-
sku) informująca o godzinach 
zwiedzania i powrotu z wyspy. 
Napis alfabetem ormiańskim 
widziany za granicą działa na 
Ormian jak magiczny napój, od 
razu czują się inaczej, jak w do-
mu. Wzruszająca była droga do 
wyspy ormiańskiej, płynęłam tą 
samą drogą, którą kiedyś poko-
nali najwybitniejsi duchowni 
i świeccy ormiańskiego świata. 
Już za chwilkę miałam zobaczyć 

to, co widziały ich oczy, stąpać 
po ziemi, po której oni chodzi-
li...  Na pokładzie statku było 
nas kilkoro – Ormianie zarów-
no z Zachodu, których zdradzał 
język zachodnioormiański, któ-
rym się posługiwali, jak i z ar-
menii. Napis na wyspie – po 
ormiańsku i niżej po włosku – 
informował: San Lazzaro, mo-
nastyr ormiański. Jednak tylko 

„wtajemniczeni” (ci, którzy 
znają alfabet ormiański) mogli 
odczytać dodatkowe posła-
nie, które znajdowało się tylko 
w wersji ormiańskiej. Głosiło 
ono: „Witaj Rodaku!” Byłam tak 
daleko od domu i jednocześnie 
tak blisko od niego, wystarczyło 
tylko postawić stopę na wyspie 
ormiańskiej. Wszystkich zwie-
dzających wyspę od lat wita-

ją rozpostarte ramiona opata 
mechitara, w postaci pomnika 
naturalnej wielkości, posado-
wionego na cokole. Wycieczkę 
oprowadzają po wyspie człon-
kowie kongregacji oraz młoda 
Ormianka. Jak głosi niepisany 
kodeks ormiańskiej gościnno-
ści, nie przystaje Ormianino-
wi chodzić w gości, i to po raz 
pierwszy, z „pustymi rękoma”. 

Z tego powodu miałam przy 
sobie przywieziony z Polski do-
syć „bogaty” zestaw prezentów 
– różne nowsze opracowania na 
temat polskich Ormian (czaso-
pisma, płyty z muzyką polskich 
Ormian, najnowsze opracowa-
nie na temat katedry ormiań-
skiej itd.).

gimnazjum Ormiańskie Od strOny OgrOdu na wyspie san lazzarO

Za bramą klasztorną zaczyna się 
inny świat – otwarte krużgan-
ki otaczają piękny ogród róż, 
a w centrum ogrodu znajduje 
się starożytna studnia. Więk-
szość budowli jest z czasów opa-
ta mechitara, a więc mają ponad 
300 lat. Bogate zbiory kongre-
gacji stanowią obiekt badań nie 
tylko armenistów z całego świa-
ta, lecz także kulturoznawców, 
historyków sztuki europejskiej, 
zwłaszcza włoskiej z okresu 
renesansu. Jeśli zwiedza się wy-
spę mnie więcej do końca maja, 
oprócz rajskiego widoku wyspy, 
czuć słodki zapach – to oznacza, 
że właśnie w tej chwili ojcowie 
gotują kolejną porcję konfitur 
z róż rosnących za klasztorem. 
miałam szczęście trafić na taki 
rytuał konfiturowy, nawet je-
den dzbanek smakołyku otrzy-
małam w prezencie. Wycieczka 
obejmuje zwiedzanie refektarza, 
biblioteki, sali z rękopisami, ga-
lerii-muzeum, kościoła św. ła-
zarza. Ojcowie z dumą pokazują 
pokój lorda George’a Gordona 
Byrona, który uczył się tam od 
ojca awgeriana języka staroor-
miańskiego klasycznego – gra-
bar. Tam też poznawał kulturę 
i historię armenii. Z pomocą 
ojców mechitarystów tłumaczył 
teksty religijne oraz świeckie z 
języka ormiańskiego na angiel-
ski i na odwrót. Lord Byron jest 
uważany jako jednego z pierw-
szych armenistów na świecie. 
W jednym z listów z San Lazza-
ro pod datą 1816 r. pisał:  It is 
[i.e. armenian language – Pm] 
rich language, however and wo-
uld amply repay anyone the tro-
uble of learning it”, co znaczy: 
Jest to [język ormiański] bogaty 
język i obficie wynagrodzi każ-
demu trudy jego nauki.

Po niezwykle ciekawej wyciecz-
ce miałam zaplanowane spotka-
nie z opatem kongregacji, a tym-
czasem weszłam do klasztornego 
sklepu z pamiątkami. Za chwilę 
usłyszałam swoje imię, wyszłam 
na korytarz i ujrzałam człowieka  

średniego wzrostu, z brodą, 
o smagłej karnacji, w sutannie. 
To był główny opat kongregacji 
mechitarystów, ojciec Eliasz (po 
pojednaniu dwóch gałęzi kon-
gregacji w 2000 r. opat w We-
necji odzyskał zwierzchnictwo 
nad całą kongregacją). Powitał 
mnie i zaprosił na rozmowę do 
pokoju gościnnego. Ponieważ 
ze wcześniejszej korespondencji 
opat już wiedział o celach mo-
jego przyjazdu, nawiązałam roz-
mowę o polskich Ormianach, 
o sytuacji środowiska. Ucieszy-
ła opata wiadomość, że jest duże 
zainteresowanie wśród polskich 
Ormian swoimi korzeniami, 
chociaż ubolewał, że język or-
miański jako taki już dawno 
wyszedł z użytku. Na zakoń-
czenie spotkania przekazałam 
przywiezione ze sobą prezen-
ty, omawiając w kilku słowach 
każdy z nich. Rozmowę zakoń-
czyliśmy tematem interesują-
cych mnie rękopisów, po czym 
pożegnaliśmy się. miałam jesz-
cze trochę czasu na zwiedzanie 
wyspy, po czym statkiem wró-
ciłam do miasta.

Druga wizyta na wyspie była 
jeszcze bardziej intensywna. Na 
przystani zauważyłam dwóch 
młodych seminarzystów, którzy 
wyraźnie czekali na ten sam sta-
tek. Odległość pomiędzy mną 
a nimi nie była na tyle bliska, 
abym mogła usłyszeć, w jakim 
języku rozmawiają. Zazwyczaj 
Ormian na świecie poznaję po 
spojrzeniu i po oczach. Gdy już 
weszliśmy na pokład, po prostu 
podeszłam do nich i zapytałam 
po ormiańsku: Jesteście Ormia-
nami, prawda? Uśmiechnęli się 
do mnie. miałam rację. Byli to 
studenci z wydziału teologii i fi-
lozofii, którzy po zajęciach wra-
cali „do domu” – na wyspę. Na-
wiązała się miła rozmowa. a po 
przybyciu na wyspę, na brzegu 
czekało mnie kolejne miłe spo-
tkanie. Obok przystani stali opat 
Eliasz oraz opat wiedeński – oj-
ciec Paweł. To była bardzo miła 
niespodzianka spotkać opata, 
z którym się poznałam jeszcze 

rok temu, będąc na stypendium 
w Wiedniu. Serdecznie powita-
liśmy się, szkoda, że rozmowa 
trwała tak krótko, bo opat już 
wracał do Wiednia. Okazało się, 
że na wyspie odbyło się spotka-
nie konsultacyjne kongregacji, 
na które przyjechał z Wied-
nia opat Paweł. Ponieważ opat 
Eliasz pojechał odprowadzić 
opata Pawła, miałam poczekać 
na niego na wsypie. Jeden z oj-
ców zaprosił mnie i dwóch semi-
narzystów na obiad. Przy stole 
też byłam dopytywana na temat 
teraźniejszości polskich Or-
mian. Po obiedzie jeden z semi-
narzystów uzyskał zezwolenie, 
aby pokazać mi krajobrazy oraz 
historyczne miejsca na wyspie – 
które zazwyczaj są niedostępne 
dla zwiedzających. Tak obejrza-
łam cmentarz kongregacji, gdzie 
mogłam pochylić czoło przed 
grobami tylu zasłużonych dla 
historii i kultury armenii ojców 
Kongregacji mechitarystów, 
ogród róż, z których zakonnicy 
robią słynne konfitury, drze-
wa przywiezione z biblijnych 
miejsc, wzgórze lorda Byrona 
(tak nazywa się małe wzniesie-
nie na skraju wyspy, pod oliw-
kowymi drzewami, gdzie lubił 

pracować lord Byron). To na 
wyspie dokończył swój poemat 
Wędrówki Childe Harolda i na-
pisał manfreda.

Obecnie wyspa San Lazzaro 
jest miejscem, gdzie ciągle jest 
ruch, choć możliwe, że nie na 
taką skalę, jak w czasach hi-
storycznych. Intensywne kon-
takty z rządem włoskim oraz 
miejscowymi przedstawicielami 
władz weneckich umożliwia-
ją realizację poszczególnych 
przedsięwzięć związanych z re-
nowacją ruchomych i nieru-
chomych zabytków na wyspie. 
Na wyspę często docierają wy-
cieczki szkolne. Bo gdzie jeszcze 
w regionie uczniowie włoskich 
szkół mogą obejrzeć egipskie, 
rzymskie i greckie starożytne 
artefakty oraz zabytki kultury 
średniowiecznej Europy w jed-
nym miejscu! Zwiedzanie San 
Lazzaro jest też częścią oficjal-
nego programu bardzo wielu 
delegacji zagranicznych, które 
zwiedzają Wenecję. 

Nie tylko San Lazzaro 
Wenecja znana była Ormianom 
jeszcze w czasach starożytnych. 
W bibliotece kongregacji są 

przechowywane dokumenty 
– przywileje nadawane wenec-
kim kupcom przez cylicyjskich 
królów ormiańskich. Ormia-
nie otrzymywali też dobra w 
Wenecji. Będąc w Wenecji, 
warto zwiedzić znajdujący się 
za placem św. marka, ko-
ściół św. Krzyża (Santa Croce  
degli armeni, ziemię pod któ-
ry Ormianie otrzymali od doży 
weneckiego jeszcze w drugiej 
połowie XIII wieku), budynek 
gimnazjum ormiańskiego mu-
rad-Rafejelian (dawny Palazzo 
Zenobio), kościół San Salvador, 
gdzie znajduje się grób wenec-
kiej księżniczki Katarzyny Cor-
naro (1454–1510) – żony cylicyj-
skiego króla Jakuba II Luziniana. 
Na nagrobnej płycie umieszczo-
no jej tytuły, wśród których jest 
– „królowa armenii”.

W jednym z telewizyjnych 
programów na temat Kongre-
gacji mechitarystów, na pyta-
nie dziennikarza, co Ormianie, 
a szczególnie kongregacja, za-
wdzięczają Wenecji, opat Eliasz 
odpowiedział: „Długotrwały po-
kój, czego byliśmy pozbawieni 
w ojczyźnie”.

Piruza mnacakanian

Dokończenie ze str. 10

RELACJA | W maju 2012 r. ziściło się jedno z moich marzeń jako Ormianki i historyka. Na dwa tygodnie wyjechałam w podróż 
naukową na wyspę San Lazzaro w Wenecji, gdzie znajduje się główna siedziba założonej przez mechitara z Sebasty Kongregacji  
OO. mechitarystów. Tam nabrało realnych kształtów to, co wiedziałam na temat wyspy San Lazzaro tylko z opracowań histo-
rycznych, które czytałam, będąc jeszcze studentką Uniwersytetu Erywańskiego.

Wenecja – ta, która dała 
Ormianom długotrwały pokój

wyspa san lazzarO. pOwyżej – tabliczka z nazwą ulicy

piruza mnacakanian w kOŚciele Św. łazarza. pOd Ołtarzem znajduje się 
grób Opata mechitara

jacht „armenia” zacumOwany bliskO kOngregacji mechitarystów

Dokończenie na str. 11

budynek gimnazjum OrmiańskiegO murad-raFejelian

cmentarz kOngregacji mechitarystów
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histOria| Według historyków, pierwsze wzmianki o obecności Ormian na Rusi datują się na IX wiek, gdy obok miejscowej ludności, 
jako sojusznicy książąt, walczyli z Połowcami. 

W Nowogrodzie Wielkim, 
w cerkwi Spasa na Nieriedice 
(XII w.) zachował się fresk z wi-
zerunkiem św. Grzegorza Oświe-
ciciela, pierwszego ormiańskiego 
katolikosa, a w 1445 r. zbudowa-
no tam cerkiew pod wezwaniem 
tego świętego. Również jedna 
z ośmiu cerkwi w malowniczej 
bryle słynnego Soboru Wasyla 
Błogosławionego na Placu Czer-
wonym w moskwie nosi wezwa-
nie św. Grzegorza Ormiańskiego, 
zaś w Kazaniu na rozkaz Iwana 
Groźnego wzniesiono cerkiew 
pod wezwaniem św. Grzegorza, 
w dowód wdzięczności za udział 
Ormian w uroczystym powita-
niu cara po zdobyciu i przyłą-
czeniu miasta do Księstwa mo-
skiewskiego.

Intensywne ormiańskie stosun-
ki handlowe z Rosją biorą swój 
początek z drugiej połowy XVII 
wieku, kiedy na carskim dwo-
rze w moskwie zjawili się kup-
cy Jakub Pogosow, Jakub awe-
dynow i Jakub achnazarow. 
Ormiańscy kupcy często jeździli 
też do Nowogrodu, po drodze 
odwiedzając brzegi Newy.

W Petersburgu Ormianie zaczę-
li osiedlać się jeszcze w trakcie 
budowy miasta przez Piotra I, 
rozwijając handel z Zachodem. 
Około 1710 r. powstała tam 
pierwsza ormiańska gmina liczą-
ca 40–50 osób, głównie kupców 
i rzemieślników; stopniowo ich 
liczba powiększała się. Car był 
zainteresowany rozwojem han-
dlu z Zachodem i zdawał sobie 
sprawę, że w tym mogą być bar-
dzo przydatni ormiańscy kupcy, 
dlatego nie tylko tworzył dobre 
warunki do ich działalności 
w Rosji, ale starał się sprowa-
dzać Ormian do Rosji. Nieste-
ty, za czasów jego panowania 
Ormianom ani w Petersburgu, 
ani w moskwie nie udało się 
uzyskać pozwolenia na budowę 
ormiańskiej świątyni. 

W tym okresie jednym z ak-
tywnych działaczy w sprawie 
uwolnienia armenii z niewo-
li perskiej był archimandryta 
karabachskiego klasztoru pod 
wezwaniem Świętego Jakuba – 
minas Tigranian. Pierwszy raz 
odwiedził w Rosję w 1701 r., 
a później dołożył wielu starań, 
aby przyspieszyć uzyskanie po-
zwolenia na budowę ormiań-
skich kościołów w moskwie 
i Petersburgu.
W tym czasie petersburska gmi-
na ormiańska nie miała swojego 
księdza, a msze św. odprawiali 
księża zapraszani z moskwy. Jed-
nym z nich był Howannes Sze-
ristanian, który w 1730 r. osiadł 
w Petersburgu i był pierwszym 
duszpasterzem miejscowych Or-
mian do swej śmierci w 1787 r.

Ormianie trudnili się wówczas 
już nie tylko handlem i rze-

miosłem, a również podejmo-
wali inne aktywności, m.in. 
poświęcali się służbie wojsko-
wej. Na przykład w 1734 r. 
oficer agdar Chaczik (Lazar) 
Chrystoforow został pierw-
szym ormiańskim generałem 
w armii rosyjskiej.
W 1735 r. przyjęto rządowy 
manifest „o zezwoleniu na 
swobodne odprawianie mszy 
dla wszystkich obrządków 
chrześcijańskich”. Wkrótce or-
miańskie gminy Petersburga 
i moskwy otrzymały zgodę na 
budowę świątyń. W Petersbur-
gu pierwotnie planowano bu-
dowę kościoła na Wasilewskim 
Ostrowie, według projektu 
architekta Treziniego, na dzie-
dzińcu rezydencji i za pieniądze 
przewodniczącego ormiańskiej 
gminy Gukasa Szerwoniana, 
jednego z najbogatszych kup-
ców i przedsiębiorców, ale 
śmierć cesarzowej anny Iwa-
nowny spowodowała wstrzy-
manie budowy.

Dopiero za panowania Katarzyny 
II w 1763 r. został wydany kolej-
ny manifest dotyczący wolności 
wyznaniowej, co dało możliwość 
rozpoczęcia budowy ormiań-
skiej świątyni w Petersburgu, 
która powstała przy Newskim 
Prospekcie. To wielkie przed-
sięwzięcie było związane z imie-
niem Howannesa Lazariana 
(Iwana łazariewa) (1735–1801), 
znanego przeciwnika władzy 
tureckiej w armenii. Jego ojciec 
przybył do Rosji z Persji, rodzi-

na zaczęła swoją działalność od 
założenia tkalni jedwabiu, mia-
ła też wielkie kopalnie i huty. 
młodego łazariewa cechowały 
zdolności finansowe i dyploma-
tyczne. W 1774 r. rodzina zo-
stała uhonorowana tytułem szla-
checkim. Howannes był radcą 
cesarzowej w sprawach polityki 
wschodniej, radcą Państwowego 
Banku Rosji i jubilerem carskie-
go dworu. Rodzina łazariewów 
w ciągu stu lat (do śmierci ostat-
niego męskiego potomka w 1871 
r.) zrobiła wyjątkowo dużo dla 
współwyznawców: ufundowała 
kościoły w moskwie i Petersbur-
gu, ormiańską szkołę w moskwie 
(1815 r.), tzw. Instytut łazariew-
ski (obecnie ambasada Republiki 
armenii), ormiańską drukarnię.

architekt Georg Friedrich 
Veldten (1730–1801) zaprojek-
tował gmach w stylu wczesnego 
klasycyzmu i w 1780 r. budowa 
świątyni zwieńczonej kopułą 
została ukończona. Ikonostas 
(zniszczony za czasów radziec-
kich) wykonał malarz K.L. 
Christinek, a fasadę budynku 
zdobił relief ze scenami z wcze-
snej historii armenii.

Okoliczności budowy kościoła 
były dosyć niezwykłe: łazariew 
posiadał wyjątkowo piękny 
i wielki diament z Indii, które-
go kupno zaproponował fawo-
rytowi Katarzyny, Grigorijowi 
Orłowowi. Temu brakło pienię-
dzy, ale pokazał diament Kata-
rzynie i ona kupiła drogocenny 

kamień za milion złotych rubli. 
Transakcja odbyła się w tajem-
nicy, część tej kwoty łazariew 
ofiarował na budowę kościoła. 
Nawiasem mówiąc, ciekawost-
ką jest, że na urodziny carycy 
Orłow… podarował jej ten dia-
ment. Otrzymał jego nazwisko 
i obecnie znajduje się w Dia-
mentowym Skarbcu moskiew-
skiego Kremla. 

Drugi kościół ormiański – Św. 
Zmartwychwstania (Surb aru-
tiun) – został zbudowany na 
Cmentarzu Smoleńskim, gdzie 
pochowano syna Howannesa – 
arutiuna łazariewa, zabitego 
podczas wojny rosyjsko-turec-
kiej (1787–1791). Później tam 
byli grzebani inni członkowie 
rodziny. Prawdopodobnie ten 
kościół również był zbudowany 
według projektu Veldtena. Du-
że znaczenie dla pozytywnego 
rozwiązania problemu budowy 
kościoła miało nawiązanie ofi-
cjalnych kontaktów między Pe-
tersburgiem a Eczmiadzynem 
w 1768 r. z inicjatywy katoliko-
sa eczmiadzyńskiego Symeona 
(1763–1780).

Dużą rolę w dziedzinie ru-
chu wyzwoleńczego armenii 
i oświaty chrześcijańskiej ode-
grał arcybiskup Józef, zwierzch-
nik Kościoła ormiańskiego 
w Rosji, który razem z braćmi 
i ich potomkami został uho-
norowany tytułem książęcym 
i nazwiskiem argutyński-Doł-
goruki (Jerkajnabazuk). młody 
hierarcha był szanowany i lu-
biany przez Ormian, miał też 
poparcie ze strony hierarchów 
Cerkwi prawosławnej w Pe-
tersburgu i moskwie. Znacznie 
przyczynił się do sprowadzania 
swoich ziomków do Rosji. Jego 
najbliższym współpracowni-
kiem i pomocnikiem był wspo-
mniany Howannes łazariew, 
który towarzyszył mu w podró-
żach po Rosji jako tłumacz. ar-
cybiskup dużo uwagi poświęcał 
starożytnej literaturze ormiań-
skiej, głównie religijnej, był ini-
cjatorem założenia ormiańskich 
drukarni w Petersburgu, No-
wym Nachiczewanie (obecnie 
Rostów nad Donem) i astracha-
niu. W 1800 r. arcybiskup Józef 
został wybrany na Katolikosa 
Wszystkich Ormian, ale zmarł 
nieoczekiwanie w marcu 1801 
r. w Tbilisi, w drodze do arme-
nii.

W dziedzinie ormiańskiej 
oświaty działała także Rosyj-
ska akademia Nauk, która 
przygotowywała programy dla 
pierwszej ormiańskiej szko-
ły na terytorium Rosji, która 
miała być otwarta w astracha-
niu. Przedmiotami nauczania, 
oprócz religii, miały być geogra-
fia, matematyka, fizyka, historia 
powszechna, przyroda, języki 
obce.

W czasie panowania Pawła 
I (1796–1808) ogłoszono, że ko-
rona rosyjska bierze pod swoją 
opiekę naród ormiański (1798). 
XIX wiek cechuje dalszy roz-
wój ormiańskiej oświaty, m.in. 
w Petersburgu dzięki staraniom 
lingwisty i tłumacza Grzegorza 
Chaldariana otwarto ormiańską 
drukarnię, która oprócz tekstów 
w języku ormiańskim, wyda-
wała ich tłumaczenia na język 
rosyjski, w taki sposób zostały 
opublikowane: Historia ar-
menii mowsesa Chorenacego 
(1809) i Życie i przygody arte-
mija ararackiego, poświęcona 
ormiańskiej historii XVIII stu-
lecia. Znaczącym wydarzeniem 
było tłumaczenie Biblii na język 
nowoormiański, dokonane przy 
aktywnym udziale Choczenca 
(margara) Gechamianca (1817 
r.), urzędnika Kolegium Spraw 
Zagranicznych, władającego 
kilkoma językami.

W 1829 r. w całej guberni peters-
burskiej mieszkało 111 Ormian, 
ale stopniowo ta liczba powięk-
szała się i w 1844 r. na rozkaz 
cara mikołaja I na Uniwersytecie 
w Petersburgu powstała Katedra 
Językoznawstwa Ormiańskiego, 
w której pracowali ormiańscy 
orientaliści o światowej reno-
mie: Nikołaj marr i Iosif  Orbe-
li. W tamtym czasie stopniowo 
zmieniał się przekrój społeczny 
ormiańskiej diaspory: podczas 
gdy pierwsi przybysze zajmo-
wali się głównie handlem i rze-
miosłami, w drugiej połowie XIX 
w. większość stanowili nauczy-
ciele i studenci. Na przełomie 
XIX i XX  w. nastąpił gwałtow-
ny wzrost liczby mieszkańców 
gminy, co było związane z prze-
śladowaniem i rzezią Ormian 
w Turcji – w 1890 r. gmina li-
czyła 656 osób, a w 1900 – 2120. 
W 1907 r. z inicjatywy rodziny 
książąt abamelik-łazariew zo-
stało założone Koło Ormiańskie, 
które łączyło przedstawicieli 
świata arystokracji, nauki, biz-
nesu, zamieszkałych w Rosji 
i za granicą. Niezależnie od róż-
nic w poglądach politycznych, 
członków Koła łączył wspólny 
cel – wzmocnienie ormiańskiej 
gminy oraz cementowanie więzi 
Rosji i armenii. 

cdn.

artykuł „Ormiańska gmina 
chrześcijańska w Petersburgu” 
autorstwa archimandryty augu-
styna ukazał się w miesięczniku 
„Newa” w styczniu 2011 r. au-
tor (wł. Dmitrij Nikitin) urodził 
się w 1946 r. w Leningradzie. 
Fizyk z wykształcenia, w 1973 r. 
wstąpił do klasztoru prawosław-
nego, od 1978 r. docent Peters-
burskiej akademii Duchownej. 
Obszerny skrót tego artykułu 
przytoczono powyżej.

Opracowanie i tłumaczenie: 
Nelly Staffa

Ormiańska gmina w Petersburgu

cerkiew pw. Św. grzegOrza OrmiańskiegO w bryle słynnegO sObOru wasyla 
błOgOsławiOnegO na placu czerwOnym w mOskwie. FOt. hamlet mirzOjan

Karabascy poeci i pisarze nie 
mogą, jak ich koledzy z innych 
stron świata, skupić się na opie-
waniu piękna przyrody i zgłę-
bianiu zakamarków ludzkiej 
duszy. Przypada im, wydaje 
mi się, szczególna rola, stricte 
związana z sytuacją polityczną 
Górskiego Karabachu.
Jewgienij Jewtuszenko powie-
dział jedną znakomitą rzecz: 
„Poeta w Rosji jest nie tylko 
poetą”. I mówi to wielki pisarz 
narodu rosyjskiego. ale jakże 
mocno to tyczy się nas – Ormian 
w Karabachu. Poeta w Karaba-
chu jest nie tylko poetą. Litera-
tura, jak każda sztuka, wymaga 
dużo uwagi ze strony artysty, ale 
sztuka nie jest oddzielona od ży-
cia. Sztuka wyrasta z gleby życia, 
a jeżeli gleba ta została zmiesza-
na z krwią, a ta krew jest twoja, 
twojego brata lub krewnego, to 
nie możesz swojej poezji zbierać 
z tej ziemi w sposób inny, niż ja-
ko plon tej ziemi. Nasza poezja, 
czy chcemy tego czy nie, wyra-
sta z ziemi, na której przelano 
krew. Najważniejsze więc, że 
cokolwiek powiem, cokolwiek 
napiszę, moje słowa muszą być 
skierowane tam, gdzie polała się 
krew ormiańskiego chłopca, któ-
ry zginął za tę ziemię. Wówczas 
wiem, że moje słowa idą w dobrą 
stronę. Nie chcę tu dokonywać 
podziałów poezji. Bo jak moż-
na podzielić tę ziemię, na której 
przelano krew, na polityczną, 
liryczną, ojczyźnianą, miłosną, 
przyrodniczą? Już przyroda sa-
ma w sobie, i tam wyrosłe drze-
wo, zawiera w sobie tę przelaną 
krew. moja sztuka, moja litera-
tura wyrasta z tej właśnie ziemi. 
a mówiąc o ziemi karabaskiej, 
zawsze mam na myśli ziemię or-
miańską, ponieważ arcach jest 
starożytną ziemią ormiańską, 
jest jedną z dolin araratu.
Wydaje mi się, że mniej więcej 
to samo miał na myśli wielki 
malarz martiros Sarian, który 
mawiał: „Komu byłaby potrzeb-
na moja twórczość, jeśli nie słu-
żyłaby ona mojemu narodowi”.
Tak, rzeczywiście tak jest. Po-
nieważ jestem synem mojej 
matki. Dokądkolwiek bym 
pojechał, jakkolwiek bym się 
rozwinął, nigdy nie powiedział-
bym: „nie, jestem innym czło-
wiekiem” – to nie jest możliwe. 
Człowiek im bardziej chce być 
innym, tym bardziej będzie so-
bą. Nie można od tego uciec.

Rozumiem już, że poeta, 
a w szczególności karabaski, nie 
jest w stanie zajmować się tylko 

poezją. Proszę powiedzieć, czy 
karabascy poeci wyróżniają się 
czymś na tle wszystkich poetów 
ormiańskich? Często podkreśla 
się, że „z armenii widać ararat, 
a z Karabachu nie”. Czy poza 
tym są jakieś inne różnice?
Po pierwsze, jak powiedziałem, 
Karabach to armenia. Nie ma 
żadnej różnicy pomiędzy Or-
mianami z Karabachu i z ar-
menii. Ormianin z Karabachu 
bije się o armenię, a Ormianin 
z armenii o Karabach. Bo jak 
można oddzielić rękę od cia-
ła? Co się zaś tyczy literatury, 
jest tylko literatura ormiańska 
i ormiańscy pisarze. Wszyscy 
jesteśmy dziećmi tego samego 
narodu, a wojna dotyczy nas 
wszystkich. Teraz wyzwoli-
liśmy Karabach, a jutro może 
i ararat wróci do nas, przecież 
nie pozostawimy tak tej sprawy. 
Cokolwiek się stanie, ziemia ma 
historię, ziemia ma pamięć, nie 
ma możliwości, żeby ararat do 
nas nie wrócił.

Spójrzmy teraz na literaturę or-
miańską z szerszego punktu wi-
dzenia. ma Pan ogromną wiedzę 
i doświadczenie, proszę zatem 
powiedzieć – na ile poszczegól-
ni ormiańscy poeci wpisują się 
w światowe dziedzictwo, a na 
ile czerpią z ormiańskich ko-
rzeni? Ile biorą z Byrona, Elio-
ta, miłosza, a ile, powiedzmy, 
z mojżesza z Chorenu?
mamy wysoką literaturę, natu-
ralnie. Na przykład nasz Jegisze 
Czarenc swego czasu powinien 
był zostać laureatem Nagrody 
Nobla, ale nie został. Dlaczego? 
Ponieważ był synem małego 
narodu i pisał po ormiańsku. 
W 1937 roku został rozstrzelany 
przez reżim stalinowski. Dzisiaj 
Czarenca tłumaczą na angielski, 
francuski, jest on jednym z naj-
większych pisarzy światowych. 
Dzisiaj literatura ormiańska, 
i nie tylko ormiańska, każda 
literatura, powinna być oparta 
na swoich narodowych korze-
niach. Podstawą dla literatury 
jest ziemia. Jeżeli nie rośniesz 
na swojej ziemi, jesteś w próż-
ni. ale jeżeli mocno się zwią-
żesz ze swoją ziemią, to wtedy 
możesz czytać i rozumieć cały 
świat. Np. William Saroyan po-
wiedział: „moim językiem jest 
angielski, ale moja dusza jest 
ormiańska”. To właśnie ta du-
sza tworzy sztukę. W przypad-
ku naszej literatury nie można 
karmić się wyłącznie Czaren-
cem lub mojżeszem z Chorenu. 
można wyjść od Chorenace-

go, ale pójść w stronę Byrona,  
Goethego, Szekspira. 
Gdybym zaś zaczął tylko naśla-
dować Byrona albo Puszkina 
albo marqueza, to nie zadziała. 
muszę pisać to, czego oni nie 
byli w stanie napisać. muszę 
uwzględniać charakter i duszę 
Karabachu. Literatura jest ni-
czym obraz – jeżeli malujesz ob-
raz, którego do tej pory nie było, 
to wnosisz do sztuki coś zupeł-
nie nowego. I podobnie możesz 
zaistnieć w literaturze. ale jeśli 
będziesz pisał „jak Puszkin”, to 
już będzie tylko powtórzenie. 
Jeżeli będę w stanie wnieść ob-
raz mojego Karabachu do litera-
tury, a jest to obraz tajemniczy, 
stworzę dzieło, którego świat 
nie widział.
Więcej, dzisiaj świat jest cie-
kawy dlatego, że mogę uważać 
Szekspira za ormiańskiego pi-
sarza, a anglik może uważać 
Grzegorza z Nareku za pisarza 
angielskiego, tj. w literaturze 
dokonuje się synteza. Przecież 
pisarze z całego świata mają 
styczność ze sobą, tworzą i czy-
tają wzajemnie swoje dzieła. 
Gdybym miał się smażyć tylko 
we własnym oleju, to byłbym 
nikim. ale w literaturze świa-
towej wszystkie wielkie postaci, 
począwszy od Homera, miały 
wpływ jeden na drugiego. Li-
teratura ormiańska powinna 
brać to co najlepsze ze świato-
wej twórczości i sięgać do naszej 
historii i literatury, do Chorena-
cego, Sahakiana czy Czarenca, 
i wtedy powstanie nowa jakość. 
Tę nową jakość w rodzimej li-
teraturze był w stanie stworzyć 
np. Hrant matewosjan. 
mamy pisarzy, którzy są rzeczy-
wiście wielcy, ale to nie ich wi-
na, że ich twórczość nie została 
przetłumaczona. Los ciężko do-
świadczał nasz naród w dzie-
jach i współczesnej historii, i nie 
było wtedy czasu na przekłady. 
Dziś jednak świat czyta już li-
teraturę ormiańską i jesteśmy 
z tego dumni.

Jeszcze jedno pytanie, ale już 
nie tak abstrakcyjne. Ilu w Gór-
skim Karabachu jest aktywnych 
pisarzy i poetów? Czy są oni 
w stanie zajmować się tylko 
twórczością?
To jest złożony problem. Or-
miański pisarz, od czasów sta-
rożytnych po dziś dzień, był 
jednocześnie górnikiem, pie-
karzem, nauczycielem, żołnie-
rzem. Nigdy nie było tak, że 
mógł zająć się tylko pisaniem. 
Więcej, nawet nie wyobraża-

my sobie, że można stronić od 
codziennego życia, zamknąć się 
w pokoju i nazywać siebie pisa-
rzem. Tak nie może być, pisarz 
musi być członkiem społeczeń-
stwa. Np. nasi pisarze, młodzi 
chłopcy, jak Samwel Szahmu-
radian, Komitas Hakobian, by-
li jednymi z pierwszych pole-
głych w wojnie o wyzwolenie 
Górskiego Karabachu. Przecho-
wujemy ich portrety i palimy 
przed nimi świeczki, ponieważ 
odłożyli oni pióra i długopisy, 
chwycili za broń i poszli wal-
czyć o wolność.
To ekstrawagancja, to po pro-
stu niemożliwe, aby pisarz tyl-
ko pisał. Bo kto ma bronić tego 
kraju, jak nie my? Nasza poezja 
jest naszą walką o wolność; dzi-
siaj chcemy kontynuować dzie-
ło takich wielkich pisarzy, jak 
Raffi, chcemy zachować pamięć 
ruchu wyzwoleńczego. Piszemy 
zarówno jako uczestnicy wojny, 
jak i jako pisarze. Na naszych 
barkach spoczywa o wiele wię-
cej, niż możemy unieść. ale je-
steśmy zmuszeni to nosić, i nie-
ważne ile dołożą, i tak będziemy 
to robić, bo to jest nasz krzyż.

Dziś, dzięki Bogu, sytuacja jest 
o wiele lepsza w porównaniu 
z tym, co było lata temu. mamy 
ponad 60 pisarzy w Związku Pi-
sarzy Górskiego Karabachu, spo-
śród których 45 osób należy jed-
nocześnie do Związku Pisarzy 
armenii. Dziś jesteśmy już dużą 
rodziną, w 60 osób tworzymy 
siłę. Całkiem niedawno orga-
nizowaliśmy międzynarodowy 
Festiwal Poezji. Uczestniczyli 
pisarze z ponad 10 krajów. By-
łem dyrektorem tego festiwalu.

To pierwsza Pana wizyta w Pol-
sce?
Tak, jestem tu po raz pierwszy. 
Jestem bardzo oczarowany, to 
bardzo piękny kraj. Niezwykle 
sympatyczni ludzie, życzliwi 
i bezpośredni, bardzo ich po-
lubiłem. Przyjechaliśmy na za-
proszenie pani Danuty Bartosz, 
która jest wiceprezesem po-
znańskiego oddziału Związku 
Literatów Polskich. Zwiedzili-
śmy jednak nie tylko Poznań, 
ale i Warszawę. Jednym sło-
wem, do domu przywiozę wy-
jątkowo pozytywne wrażenia 
z pobytu w Polsce.

Poeta w Karabachu 
jest nie tylko poetą
wywiad | armen artwich rozmawia z Wardanem Hakobianem, poetą, prezesem Związku Pisarzy arcachu (Górskiego Karabachu).
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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:
archidiecezjalne Seminarium 
misyjne „Redemptoris mater”,
ul. Heroldów 12, 01-991 Warszawa, 
tel. (+48) 22 834 33 80
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) 602 791 780
e-mail: tadeusz@isakowicz.pl
http://www.isakowicz.pl

apostolski Kościół Ormiański
O. Dadżad Caturian – duszpasterz 
Ormian w Polsce
kontakt: 
Uniwersytet Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego w Warszawie 
Instytut Nauk Historycznych,  
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa 
tel. (+48) 794 515 741 
e-mail: duszpasterzormian@yahoo.com

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:  
consularsection@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 
էլ. փոստ` spgda@diecezja.gda.pl 
http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl 

Քհն. Արթուր Ավդալյան` 
կենտրոնական ծխական համայնքի 
հայ կաթոլիկ հոգևորական` 
նստավայրը Վարշավա:
կապ՝ 
Առաքելության Արքիթեմական 
ճեմարան „Redemptoris mater”
Հերոլդուվ փող.12, 01-991 Վարշավա, 
հեռ. (+48) 22 834 33 80 
էլ. փոստ` 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.՝ tel. (+48) 602 791 780 
էլ. փոստ` tadeusz@isakowicz.pl 
http://www.isakowicz.pl

Հայ Առաքելական Եկեղեցի
Տ. Տաճատ աբեղա Ծատուրյան
Լեհահայոց հոգևոր հովիվ
կապ՝
Վարշավայի Կարդինալ Ստեֆան 
Վիշինսկու անվան Համալսարան,
Պատմական Գիտությունների 
Ինստիտուտ,
01-938 Վարշավա, փ. Վույչիցկիեգո 1/3
հեռ.` (+48) 794 515 741
էլ. փոստ` duszpasterzormian@yahoo.com

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 
էլ. փոստ` 
consularsection@armenia.internetdsl.pl, 
աշխատանքային ժամերը՝ երկ.-ուրբ. 
9.00-15.00 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊրՈՑՆԵր 
Վարշավա

կապ՝
մագիստրոս Մարգարիտա Երեմյան 
հեռ.՝ (+48) 601 068 368, 
էլ. փոստ` 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 
էլ. փոստ` 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
էլ. փոստ  ̀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 
էլ. փոստ` 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
էլ. փոստ` 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 
էլ. փոստ` 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 
էլ. փոստ` 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 
էլ. փոստ` 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 
էլ. փոստ` poradnia@prawo.uni.wroc.pl 
http://poradnia.prawo.uni.wroc.pl 
աշխատանքային ժամերը երկ.-ուրբ. 
13.30-18.00

Na gruzach ani i achtamar  
we wrześniu 2012 roku

Hor sertis cawer
u haracziankner
kezem dimum Ter im
nair jew mi merzir
Parabanwac Ter…

Bo jeśli nie ostaną się nawet kamienie
gdzież bo są owe tysiące
domów i kościołów
kreskami fundamentów
dawnych wielkości marne tylko cienie
drażnią się z zmysłami
a z czarnych ruin oczodołów
scientia tylko ułomna
podobieństwo rzeczy wyprowadza
nieziszczalnym marzeniem…

Lat płyną dziesiątki, setki, tysiące
a Ty żar tylko lejesz z nieba Panie
niemiłosierne słonce
kruszy adamowe dzieła i w przepaście
strąca
a głazy w kamienie
a kamienie w gruzy
a gruzy w proch
i pył obraca
ziarna piasku nic nie znaczące…

Że po milionach istnień ani śladu
o który myśl by zaczepić
było smutną można
ani jednego grobu ojców, dziadów
trudno
ale żeby tak wszystko
co by mogło kazać sercu pęknąć
zmienić w pustynię
aż po korzenie morelowych sadów…

Przeto zbierając proch katedry w ani
pod gołym kopuły niebem
klęcząc przed zbezczeszczonym w achtamar
ołtarzem
w Erzurum, Trapezuncie,  
Karsie, Wanie
z czułością zagłębiając opuszki palców
w roztrzaskane chaczkarów fragmenty
„głęboki serca lament
zanoszę ku Tobie Panie”
wejrzyj i nie zapomnij
kiedy czas sądu twojego nastanie…

my tu będziemy wciąż stawiać chaczkary
choćby ich kamień miał kruszeć i pękać,
póki w nas Boga, póki w sercach 
wiary
będziemy pamiętać, pamiętać, pamiętać…

Bogdan Stanisław Kasprowicz

Pani anna urodziła się w Ery-
waniu w 1908 r. Wywodzi się 
z starej szlacheckiej rodziny or-
miańskiej. Wśród przodków ze 
strony ojca pani anny było wielu 
znanych mecenasów Erywania, 
którzy podarowali miastu wiele 
zachowanych do dziś budow-
li. Usytuowane one były przy 
głównej ulicy starego Erywania 
– dzisiejszej ulicy abowiana. Ro-
dzina Ter-awetikianów dzięki 
rurociągowi zapewniała miastu 
czystą wodę do picia. Niektórzy 
członkowie rodziny odegrali hi-
storyczną rolę także w dziejach 
armenii. Znana była też rodzina 
pani anny ze strony matki, która 
otrzymała szlachectwo od rosyj-
skiego cesarza mikołaja I na znak 
wdzięczności za okazaną pomoc 
w wojnie rosyjsko-perskiej. 
W przeciwieństwie do rodziny 
ze strony ojca – erywańczyków, 
rodzina ze strony matki wywo-
dzi się z ani.
 Pani anna ukończyła studia po-
litechniczne na wydziale archi-
tektury (1929 r.) Jako architekt 
kształtowała się w kuźniach 
dwóch wybitniejszych archi-

tektów armenii – pierwszego 
architekta Erywania Nikogha-
josa Buniatiana oraz sławnego 
aleksandra Tamaniana. Współ-
praca z takimi gigantami archi-
tektury ormiańskiej XX wieku 
dała swoje obfite owoce w pro-
jektach pani anny. Jest autorką 
około 40 budynków w całej ar-
menii. Cecha charakterystyczna 
stylu pani anny, po której moż-
na w mieście rozpoznać projek-
towane przez nią gmachy, to 
budowle wzniesione pod kątem. 
Gdy się na nie patrzy, wydaje 
się, że jakby zatrzymały powie-
trze w piersiach, aby dać nam 
– mieszkańcom – trochę więcej 
przestrzeni. Są plastyczne i tro-
chę zaokrąglone. Zapewniają 
nam niejako delikatne przejście 
z jednej ulicy na drugą.
Pani anna jest laureatką wielu 
konkursów i nagród, zarówno 
ormiańskich, jak i zagranicz-
nych. W roku 1948 na między-
narodowej wystawie w Paryżu 
otrzymała dyplom w kategorii 
„Kobieta w sztuce i twórczo-
ści ludowej”. mąż pani anny 
– Konstantyn Howannisjan 

(zm. 1984 r.), również zapisał 
się w dziejach Erywania. ar-
chitekt, archeolog i profesor 
Uniwersytetu Politechnicznego 
w Erywaniu, w roku 1950 ob-
jął kierownictwo wykopalisk 
na wzgórzu Erebuni – twierdzy 
zbudowanej przez urartyjskiego 
króla argisztiego I, położonej 
na terenie obecnego Erywania. 
Jeden z synów pani anny jest 
znanym kardiologiem.
 Niedawno jedno z ormiańskich 
czasopism fachowych opubli-
kowało artykuł, w którym pa-
ni anny została porównana do 
Oscara Niemeyera  – brazylij-
skiego nestora architektury mo-
dernistycznej. Oboje mają już 
104 lata. Redaktorzy poprosili 
o wzajemne życzenia z okazji 
urodzin. Pani anna napisała ko-
ledze: „życzę tyle lat, ile już Pan 
ma za sobą, na realizację kolej-
nych wspaniałych projektów”. 
Ze strony brazylijskiej odpisali, 
że panu Oscarowi bardzo się 
spodobało to życzenie od or-
miańskiej nestorki.

Piruza mnacakanian

anna Ter-awetikian. 
Pierwsza kobieta 
architekt w armenii 
ma już 104 lata!
kultura | Gdyby zapytać erywańczyków, czy słyszeli kiedyś o annie  
Ter-awetikian, zapewne większość pytanych z trudem będzie kojarzyła to 
nazwisko. Jednak wystarczy wyliczyć gmachy zaprojektowane przez nią 
czy przez jej rodzinę, a na twarzy erywańczyków pojawi się uśmiech. Każdy 
mieszkaniec Erywania w taki czy inny sposób zna annę Ter-awetikian, bo 
mieszka w jej mieście, w którym wiele ulubionych budynków jest związanych 
z jej rodziną.

CHaCZKaR

słynny kOŚciół Ormiański na wyspie achtamar na jeziOrze wan
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Okiem Tigrana 
Vardikyana

Hokuhac i nugat 
śliwkowy
kulinaria | Listopad to w polskiej tradycji czas wspominania naszych 
zmarłych. W kuckiej społeczności ormiańskiej „pamięć o zmarłych  
należała do szczególnie ważnych obowiązków” – podaje Zbigniew Kościów  
w publikacji Wiadomość o Ormianach kuckich.

trzy Ojczyzny
Trzy Ojczyzny mam, o jakaż ja bogata
W jednej jestem teraz, oraz moja chata
Gdzie rośnie wierzba przydrożna i jarzębina
a zwie się ona „Polska Kraina”.
W innej ujrzałam świat, matkę i słońce
miałam przyjaciół, rwałam kwiaty na łące
Rosły tam buki, sosny i dębiny
To cudny krajobraz rodzinnej Bukowiny.
O trzeciej słyszałam tylko opowiadanie
Ojców, dziadków i pradziadków bajanie
Że gdzieś hen daleko, za siedmioma rzekami
Ormiańska kraina zawisła nad górami.
Wyszli stamtąd praojce szukać równiny
Gdzieżby chleb rósł, tam znaleźć rodzinę
Schować głęboko w sercu tęsknotę za krajem
Przyjąć inną mowę, inne obyczaje.
Jak teraz dzielić serce na troje, bez blizny
Żeby nie skrzywdzić żadnej Ojczyzny
niech wszystkie razem będą w jednym sercu
Jak para małżonków, na ślubnym kobiercu.

anna Danilewicz

Stanisław Sławomir Nicieja 
Kresowa atlantyda. Historia 
i mitologia miast kresowych. 

Tom I

Pierwszy tom kresowej sagi 
przygotowywanej przez prof. 
Stanisława Nicieję – historyka,  
rektora Uniwersytetu Opol-
skiego. Zamiarem autora jest 
opowiedzenie historii aż 200 
miast i miasteczek kresowych. 
W tomie pierwszym prof. Ni-
cieja w barwny i sugestyw-
ny sposób przedstawia dzieje 
Lwowa, Stanisławowa, Tar-
nopola, Brzeżan i Borysławia 
oraz ich mieszkańców. Ostatni 
rozdział to epitafium dla ada-
ma Hanuszkiewicza – lwowia-

Nowości wydawnicze
nina, genialnego aktora i re-
żysera. Erudycyjna narracja, 
piękna polszczyzna i bogata 
ikonografia sprawiają, że od 
„Kresowej atlantydy” trudno 
oderwać oczy. autorowi ży-
czymy powodzenia w tworze-
niu kolejnych tomów. Oby tak 
dalej!
Cena – 50 zł 
Opole, 2012 
Wydawnictwo mS 
 www.szybkowski.pl

Krzysztof Środa 
Podróże do armenii i innych 

krajów z uwzględnieniem 
najbardziej interesujących 
obserwacji przyrodniczych

„Nierzadko zamawiano khar-
sunki czyli 40 mszy żałobnych. 
Charakterystyczne było też 
wypiekanie „chleba zaduszne-
go” (hokuhac), który w okresie 
Zaduszek wręczano najpierw 
proboszczowi, a następnie 
członkom rodziny, przyjacio-
łom i znajomym. W pierwszą 
rocznicę śmierci wydawano dla 
ubogich specjalny obiad, który 
według Kolberga zwany był 
również hokuhac.
W poprzednim numerze na-
szego pisma ukazało się wspo-
mnienie o annie Stefanowiczo-
wej. Z przyrządzanych przez 
Nią przysmaków wymieniony 
został m.in. nugat śliwkowy. 
Przepis na nugat śliwkowy po-
daje nam córka pani Stefanowi-
czowej – pani Bogusława Roma-
niewska, która gotowy wypiek 

do posmakowania przywiozła 
z Tarnowa do Wrocławia. Pani 
Romaniewska była miłym go-
ściem uroczystości poświęcenia 
wrocławskiego chaczkaru.

Hokuhac – chleb zaduszny 
(opis podajemy za: Wiadomość 
o Ormianach kuckich)
Ciasto pszenne drożdżowe 
o formie owalnej z wypukło-
ścią w środkowej części. Na tę 
wypukłość nakładano jabłka 
poszatkowane, zaprawione cu-
krem, cynamonem i małą ilo-
ścią bułki tartej. Cieńsze części 
owalnego ciasta kroiło się pro-
mieniście, smarowało masłem, 
wyciągało jak strudel i nakła-
dało, krzyżując, na jabłka. Po 
upieczeniu górną i dolną część 
ciasta smarowano gorącym ma-
słem. Drugi rodzaj hokuhacu 

nie trzymam już tak ŚciŚle kuckiegO zwyczaju, ale w czasie zaduszek czy 
wspOmnieniOwych spOtkań hOkuhac jest na stOle. FOt. rOmana ObrOcka

andrzej krzeczunOwicz

Kolejna książka z armenią 
w tytule. autor snuje meta-
fizyczną opowieść, w którą 
wplata obserwacje i doświad-
czenia ze swojej podróży, 
m.in. do Hajastanu. Krzysztof 
Środa jest cenionym pisarzem 
i historykiem filozofii. Nie-
stety, akurat w tej powieści 
dość luźno trzyma się faktów, 
przywołując choćby tajem-
niczy lud armenów (?): „od 
razu przypominam sobie, jak 
szedłem zupełnie innym ko-
rytarzem w stronę rzeki, nad 
którą dawny lud armenów 
założył twierdzę Erebuni”. Nie 
zmienia to faktu, że narracja 
powieści jest potoczysta, styl 
trochę przypomina marqueza, 
a obecność wątków kaukaskich 
w polskiej literaturze wzboga-
ca ją o nowe inspiracje.
Cena – 30 zł 
Wołowiec, 2012 
Wydawnictwo Czarne 
www.czarne.com.pl

robiono z serem słodkim mie-
lonym z cukrem, wanilią, ma-
słem i odrobiną drożdży.
Nugat śliwkowy
75 dkg suszonych śliwek, 1 
szklanka cukru, ½ szklanki 
wody, otarta skórka z cytryny 
i sok z cytryny, ok. 2 szklanek 
orzechów
Śliwki rozdrobnić, np. przepu-
ścić przez maszynkę do mie-
lenia mięsa. Z cukru i wody 
ugotować syrop, dodać śliwki i, 
stale mieszając, gotować aż do 
zgęstnienia. Dodać otartą skór-
kę z cytryny i sok, i gotować 
jeszcze chwilę – stale miesza-
jąc! Dodać pokrojone orzechy 
i jeszcze ciepłą masą, ale nie 
gorącą, przełożyć wafle. Wafle 
trzeba obciążyć, aby wszystko 
ładnie się wyrównało. 

Romana Obrocka


