
Jubileusz 650-lecia katedry ormiańskiej we Lwowie

RELACJA | W dniach 14–15 września 2013 roku lwowska starówka przypomniała sobie bardzo dawne czasy, gdy gwar tłumów 
brzmiał melodią wielu kultur i języków – śpiewnego ruskiego, szeleszczącego polskiego i gardłowego kipczackiego.

Լվովի Հայկական Մայր Տաճարի 650-ամյակի հոբելյանը

ԶԵԿՈՒՅՑ | 2013 թ. սեպտեմբերի 14-15-ը Լվովի Հին Քաղաքը վերհիշում էր իր շատ հին ժամանակները, երբ ամբոխների 
աղմուկը հնչում էր բազմաթիվ մշակույթների և լեզուների՝ մելոդիկ ռուսիներենի, խշխշացող լեհերենի և կոկորդային 
ղփչաղերենի մեղեդիով:

Główne uroczystości odbyły się na dziedzińcu katedry ormiańskiej we Lwowie, Gdzie odsłonięto wyremontowaną „GoLGotę”. fot. władysław deńca

ՀիմնաԿան տՈնաԿատարՈՒթՅՈՒննԵրը տԵղի ՈՒնԵՑան ԼվՈվի ՀաՅԿաԿան մաՅր տաճարի բաԿՈՒմ, ՈրտԵղ ՀանդիսավՈր ԿԵրպՈվ ԿաՅաՑավ վԵրանՈրՈգված 
«գՈղգՈթաՅի» բաՑՈՒմը: ԼՈՒսանԿարը՝ վԼադիսԼավ դԵնՑաՅի

Dokończenie na str. 5

wydarzenia | Społeczność łódzkich Ormian, skupiona w tamtejszym Stowarzyszeniu Ormian w Polsce, 
zorganizowała 10 listopada br. uroczystość odsłonięcia i poświęcenia chaczkaru – ormiańskiego kamien-
nego krzyża kwitnącego.

W Łodzi stanął ormiański krzyż – chaczkar

Także języka ormiańskiego było 
tym razem wiele na całej długo-
ści ulicy Ormiańskiej. W tym 
szczególnym zakątku Lwowa, 
zwanym ormiańskim zaułkiem, 
o którym prof. Sas-Zubrzycki 
mawiał, że jest żywcem wyjęty 
z krajobrazu Bliskiego Wscho-
du, i gdzie prowadzał studen-
tów architektury, żeby wyjaśnić 
znaczenie pojęcia „malowni-
czość” w krajobrazie miejskim.
Wszystko za sprawą uroczysto-
ści jubileuszu 650-lecia ormiań-
skiej katedry, zorganizowanego 
wspólnie przez władze, kościoły 
i organizacje społeczne polskie, 
ormiańskie i ukraińskie.
Ale zacznijmy ab ovo. Dokład-
nie 30 sierpnia 1363 roku we 
Lwowie – który właśnie kilka 
lat wcześniej, po tatarskiej ruj-
nacji, został na nowo lokowany 
przez króla Kazimierza Wiel-
kiego na prawie magdeburskim 
– kupcy ormiańscy: Jakub, syn 
Szachinszacha z Kaffy, i Panos, 
syn Abrahama z Ghazaratu, ko-
rzystając z królewskich przy-
wilejów dla nacji ormiańskiej, 
ufundowali kościół katedralny. 
Budowę, na podstawie planów 
kościoła św. Znaku (Surp Ny-
szan) w Surchacie na Krymie, 
lwowscy Ormianie powierzyli 
architektowi ze Śląska – „mura-
torowi Doringowi”. 
Znając tę datę z dokumentów 
miejskich miasta Lwowa, już 
w grudniu 2012 roku organi-
zacje ormiańskie w Polsce po-
wołały Społeczny Komitet Ju-
bileuszu 650-lecia Lwowskiej 
Katedry Ormiańskiej. Komitet 
ten szybko nawiązał współpra-
cę z Apostolskim Kościołem 
Ormiańskim we Lwowie (obec-
nym gospodarzem katedry), 
Konsulatem Rzeczypospolitej 
Polskiej we Lwowie oraz spo-
łecznymi organizacjami Ormian 
na Ukrainie w celu wspólnej or-
ganizacji jubileuszu. Wkrótce 
do przygotowań włączyły się 
również władze miejskie miasta 
Lwowa.

Pomnik stanął na terenie rzym-
skokatolickiej parafii pw. NMP 
Łaskawej przy ulicy Goplańskiej. 
Napis na tablicach w języku pol-
skim i ormiańskim, umieszczo-
nych po bokach krzyża, brzmi: 
„Chaczkar ten wzniesiono, aby 
na wieki brzmiała modlitwa za 
dusze ofiar, męczenników, dzieci 
Armenii zabitych w okresie lu-

dobójstwa Ormian dokonanego 
przez państwo tureckie w 1915 
roku w okupowanej Zachodniej 
Armenii. Zmiłuj się Panie nad 
duszami ofiar ludobójstwa Or-
mian. Amen”. Aktu poświęce-
nia dokonał o. Dadżad Caturian, 
duszpasterz Ormian w Polsce 
z Apostolskiego Kościoła Or-
miańskiego, w obecności du-

chownych rzymskokatolickich 
oraz licznie zgromadzonych 
Ormian i Polaków.
W geście ekumenizmu Kościół 
katolicki wyraził również zgo-
dę, aby kaplicę na terenie pa-
rafii zaadaptować na potrzeby 
nabożeństw Apostolskiego Ko-
ścioła Ormiańskiego. Remont 
pomieszczenia przeprowadzili 

łódzcy Ormianie. Uroczystość 
zakończył tradycyjny, uroczy-
sty posiłek matah.
Zwróciliśmy się do organiza-
torów z prośbą o udostępnie-
nie zdjęć z uroczystości, które 
mamy nadzieję opublikować 
w najbliższym numerze „Awe-
disu” wraz z szerszą relacją.
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W 2013 roku przypada 650. 
rocznica wydania aktu erek-
cyjnego sławnej katedry or-
miańskiej we Lwowie. To 
ważny jubileusz dla polskich 
Ormian – duchowych spadko-
bierców katedry. Takiej rocz-
nicy nie wypadało świętować 
nigdzie indziej, jak na miejscu, 
we Lwowie. Stąd zawiązano 
ogólnopolski komitet obcho-
dów jubileuszu, który zorga-
nizował pielgrzymkę polskich 
Ormian do Lwowa. W „Awe-
disie” publikujemy obszerną 
relację, tak pisemną, jak i foto-
graficzną, z tego poruszającego 
wydarzenia.
Równolegle we Lwowie mia-
ło miejsce jeszcze jedno wy-
darzenie, ważne dla polskich 
Ormian. Po raz pierwszy po 
wojnie zaprezentowano wy-
stawę dzieł Antoniego i Ka-
jetana Stefanowiczów, wy-
bitnych polskich malarzy 
pochodzenia ormiańskiego. 
Obrazy, przechowywane do-
tąd w niedostępnych magazy-
nach Lwowskiej Galerii Sztuki, 
ujrzały światło dzienne dzięki 
staraniom wnuka i prawnuka 
artystów – Krzysztofa Stefano-
wicza, z którym obszerną roz-
mowę przeprowadziła Romana 
Obrocka.
W rubryce „Z życia diaspo-
ry” prof. Ara Sayegh donosi 
o symbolicznym geście przy-
wódców kurdyjskich, którzy 
prosili Ormian o wybaczenie 
za współudział ich przod-
ków w ludobójstwie Ormian. 
Jednocześnie odsłonięto po-
mnik poświęcony ofiarom tej 
zbrodni oraz zobowiązano się 
do starań o uznanie prawdy 
o zagładzie Ormian przez rząd 
turecki. Ten przejmujący, waż-
ny dla Ormian gest, powinien 
stanowić drogowskaz dla tych 
wszystkich, którzy nie potrafią 
zmierzyć się z przeszłością.
W obecnym numerze również 
zaproszenie do udziału w uro-
czystościach poświęconych 
75. rocznicy śmierci ostatnie-
go arcybiskupa ormiańskiego 
Lwowa i polskiego męża stanu 
– Józefa Teodorowicza, a także 
zapowiedź wizyty katoliko-
sa-patriarchy ormiańskokato-
lickiego Nersesa Bedrosa XIX. 
Relację z tej wizyty opubliku-
jemy w kolejnym „Awedisie”.
Oprócz tego piszemy o chacz-
karze odsłoniętym w Łodzi, 
Magdalena Bernacka prezentu-
je restaurację ormiańską w Ka-
towicach, prof. Ara Sayegh  
opowiada o „genetycznej pa-
mięci” w twórczości Juliusza 
Słowackiego, zaś dr hab. An-
drzej A. Zięba rysuje postać 
pierwszej ksieni lwowskiego 
zakonu benedyktynek ormiań-
skich – Marianny Ksawery 
Nersesowiczówny.
Zapraszamy do lektury!

Redakcja

Լվովի այդ առանձնահատուկ, «հայկական 
նրբանցք» կոչվող անկյունի մասին 
պրոֆ. Սաս-Զուբժիցկին ասում էր, որ 
այն կարծես թե Մերձավոր Արևելքի 
լանդշաֆտից է վերցված, և այնտեղ 
էր տանում ճարտարապետության իր 
ուսանողներին, քաղաքային լանդշաֆտում 

«գեղատեսիլություն» հասկացության 
իմաստը բացատրելու համար:
Այս ամենը առկա էր հայկական 
տաճարի 650-ամյակի հոբելյանի 
տոնակատարությունների շնորհիվ, որը 
կազմակերպել էր լեհական, հայկական 
և ուկրաինական իշխանությունների, 
եկեղեցիների և կազմակերպությունների 
համատեղ ջանքերով:

Tym samym ks. Krawczyk dołą-
czył do grona kapłanów posłu-
gujących w obrządku ormiań-
skokatolickim w Polsce: ks. 
Cezarego Annusewicza, ks. Ar-
tura Awdaliana i ks. Tadeusza 
Isakowicza-Zaleskiego.
Nowy duszpasterz rozpoczął już 
regularne sprawowanie liturgii 
ormiańskokatolickiej w Warsza-
wie, w kościele pw. Wszystkich 
Świętych przy pl. Grzybow-
skim (kościół Res Sacra Miser 
jest w remoncie). Z ks. Rafałem 
Krawczykiem można kontak-
tować się pod adresem e-mail:  
rafal.krawczyk@ormianie.pl
Obok publikujemy dekret no-
minacyjny.
Ks. Rafał Krawczyk urodził się 
w 1978 r. w Płocku. W latach 
1997–2003 studiował w Wyż-
szym Seminarium Duchownym 
w Płocku. Święcenia kapłańskie 
przyjął 7 czerwca 2003 r., po 
czym został mianowany wika-
riuszem w parafii rzymskoka-
tolickiej pw. św. Urbana w Ba-
boszewie. W 2007 r., na własną 
prośbę, został skierowany do 
pracy duszpasterskiej wśród ka-
tolików w Rosji.
Początkowo był wikariuszem 
w parafii rzymskokatolickiej 
pw. Wniebowzięcia NMP 
w Kursku, po czym w 2008 r., 
decyzją katolickiego abpa me-
tropolity moskiewskiego Paulo 
Pezzi, otrzymał nominację na 
urząd proboszcza parafii rzym-
skokatolickiej pw. Narodzenia 
NMP w Tule.
W Tule zetknął się z liczną 
wspólnotą Ormian katolików, 
imigrantów z Gruzji. Powodo-
wany chęcią zapewnienia im 
stałej opieki duszpasterskiej oraz 
zaciekawiony obrządkiem i kul-
turą ormiańską, w 2009 r. zwró-
cił się do Kongregacji Kościołów 
Wschodnich w Stolicy Apostol-
skiej z prośbą o pozwolenie na 
posługę w obrządku ormiańsko-
katolickim. W tym samym roku 
wyjechał do Armenii w celu 
nauki liturgii ormiańskiej. Dzię-
ki przychylności ówczesnego 

ordynariusza Ormian katolików 
w Europie Wschodniej – abpa 
Nyszana Karakehejana, uzyskał 
zgodę Stolicy Apostolskiej na 
birytualizm.
Dzięki samodzielnej nauce oraz 
ponawianym wizytom w Ar-
menii i patriarchacie ormiań-
skokatolickim w Libanie, biegle 
opanował liturgię oraz język or-
miański.
15 września 2009 r., w łacińskie 
święto Matki Bożej Bolesnej, 
otrzymał nominację na urząd 
proboszcza ormiańskokatolic-
kiej parafii w Wieniowie, obej-

mującej cały obwód tulski. Jed-
nocześnie od 2011 r. zakończył 
posługę w parafii rzymskoka-
tolickiej i odtąd całkowicie po-
święca się obrządkowi ormiań-
skokatolickiemu. We wrześniu 
2013 r. zakończył pracę w Rosji 
i został mianowany duszpa-
sterzem Ormian w parafii Pol-
ski centralnej w Warszawie. 
W dniach 13–15 września 2013 
r. poprowadził zaś pielgrzymkę 
Ormian Polskich na 650-lecie 
katedry ormiańskiej we Lwo-
wie.  art

Od redakcji

W skrócie
Dar oD sióstr 
beneDyktynek 
z WołoWa

Siostry benedyktynki z Woło-
wa, spadkobierczynie zakonu 
sióstr benedyktynek ormiań-
skich ze Lwowa, przekazały do 
Archiwum Polskich Ormian 
cyfrowe kopie kilkunastu fo-
tografii związanych z czasami 
lwowskimi zakonu. Fundacja 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich, która prowadzi to 
Archiwum, składa podzięko-
wanie za te bezcenne dary. 

złoty  Dyplom  KUl  Dla 
KatoliKosa-patriarchy 
nersesa beDrosa XiX  

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, Wydział Teolo-
gii, Instytut Historii Kościoła 
i Patrologii, Ośrodek Badań 
Wschodnioeuropejskich Cen-
trum Ucrainicum, Ośrodek 
Badań nad Historią i Tradycją 
Metropolii Lwowskiej Obrząd-
ku Łacińskiego ze Lwowa or-
ganizują 4 grudnia 2013 roku 
uroczystość wręczenia Złotego 
Dyplomu Wielce Błogosławio-
nemu Nersesowi Bedrosowi 
XIX, Patriarsze Kościoła Or-
miańskokatolickiego z Cylicji, 
oraz Międzynarodową Konfe-
rencję Naukową w 75. rocznicę 
śmierci JE ks. abp. Józefa Teo-
dorowicza, Metropolity Lwow-
skiego Obrządku Ormiańskiego 
pt. „Ormiański Pasterz Lwowa 
– Ksiądz Arcybiskup Józef Teo-
dorowicz”.

Viii Dni KUltUry 
ormiańsKiej 
W GliWicach

Związek Ormian w Polsce im. 
ks. Arcybiskupa Józefa Teodo-
rowicza zorganizował w Gli-
wicach VIII Dni Kultury Or-
miańskiej, które rozpoczęły się 
w sobotę 26 października br. 
wernisażem wystawy „Trady-
cja powstania styczniowego 
w rodach Ormian polskich”. 
Na bogaty program składał się 
również koncert muzyki or-
miańskiej, prelekcje i opowieści 
Ormian polskich o przodkach, 
wystawa zdjęć z jubileuszu 
650-lecia katedry ormiańskiej 
we Lwowie połączona z re-
lacją z pielgrzymki polskich 
Ormian do Lwowa, a także 
ekspozycja nowych nabytków 
w zbiorach biblioteki Związ-
ku Ormian. Wydarzeniom tym 
towarzyszył kiermasz książek 
i gazet o tematyce ormiańskiej 
oraz ormiańskie łakocie. Uro-
czystości zamknęła niedzielna 
uroczysta msza święta w ob-
rządku ormiańskokatolickim, 
odprawiona w kościele Trójcy 
Świętej przez ks. proboszcza Ta-
deusza Isakowicza-Zaleskiego.

WyDarZenia | Kardynał Kazimierz Nycz mianował ks. Rafała Krawczyka 
duszpasterzem Ormian w parafii centralnej z siedzibą w Warszawie, z prawem 
do sprawowania sakramentów także w pozostałych dwóch parafiach.

Nowy duszpasterz Ormian

Լվովի Հայկական Մայր Տաճարի 
650-ամյակի հոբելյանը
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Համառոտ
ՎոլոՎի 
բենեդիկտյան 
միանձնուհիների 
նՎերը

Բենեդիկտյան միանձնու-
հիները Վոլովից, ովքեր 
Լվովի հայ բենեդիկտյան 
միանձնուհիների 
մենաստանի ժառանգորդ-
ներն են, Լեհահայերի 
Արխիվին նվիրաբերել են 
լվովյան ժամանակների 
հետ կապված՝ մենաստանի 
մեկ տասնյակից ավելի 
լուսանկարների թվային 
պատճենները: Լեհահայերի 
Մշակույթի և Ժառանգության 
Հիմնադրամը, որը վարում 
է արխիվը, իր խորին 
շնորհակալությունն է 
հայտնում այդ անգին 
նվերների համար:

լկհ-ի ոսկե 
դիպլոմը՝ 
պատրիարք-
կաթողիկոս ներսես 
պետրոս XIX-ին

Հովհաննես Պողոս 
II-ի անվան Լուբլինի 
Կաթոլիկ Համալսարանը, 
Աստվածաբանության 
ֆակուլտետը, Եկեղեցու 
Պատմության և 
Հայրաբանության 
ինստիտուտը, 
Լատինական Ծիսակարգի 
Լվովյան Մետրոպոլիսի 
Պատմության և Ավանդույթի 
Հետազոտությունների 
Կենտրոնը Լվովից 2013 
թ. դեկտեմբերի 4-ին 
կազմակերպում են Նորին 
Սուրբ Օծություն Կիլիկիո 
Պատրիարք-Կաթողիկոս 
Ներսես Պետրոս XIX-
ին Ոսկե Դիպլոմի 
շնորհման արարողություն 
և «Լվովի Հայ Հովիվը. 
Արքեպիսկոպոս Յուզեֆ 
Թեոդորովիչը» խորագրով 
Միջազգային Գիտաժողով՝ 
Լվովի Հայ Կաթոլիկ 
Եկեղեցու առաջնորդ, 
Նորին Գերազանցություն 
Արքեպիսկոպոս Յուզեֆ 
Թեոդորովիչի մահվան 75-րդ 
ամյակի կապակցությամբ :

սերժ թանկյանը 
լեհաստանում

Ս.թ. հոկտեմբերին 
Լեհաստանում 
մենահամերգով հանդես 
եկավ հայ-ամերիկյան 
աշխարհահռչակ System Of  
A Down խմբի մեներգիչ Սերժ 
Թանկյանը: Հոկտեմբերի 
11-ին նա համերգ տվեց 
Վարշավայի «Կոնգրեսի 
Դահլիճում», իսկ մեկ օր 
անց՝ Եռաքաղաքի (Գդանսկ, 
Սոպոտ և Գդինիա) Էրգո 
Արենայում:

XX-lecie wydawania 
„Biuletynu OtK”

Ormiańskie Towarzystwo Kul-
turalne zorganizowało w dniu 
16 listopada br. w Krakowie  
Ogólnopolskie Spotkanie Śro-
dowiska Ormiańskiego poświę-
cone XX-leciu wydawania „Biu-
letynu OTK”. Wśród referatów 
znalazł się ten wygłoszony przez 
prof. Andrzeja Pisowicza, wie-
loletniego redaktora naczelnego 
„Biuletynu OTK”. Część arty-
styczną zorganizowały dzieci 
z sobotniej szkółki języka i kul-
tury ormiańskiej w Krakowie.

Serż Tankian w PolSce

W październiku br. wystąpił 
w Polsce z solowym koncer-
tem wokalista znanego na ca-
łym świecie ormiańsko-ame-
rykańskiego zespołu System Of 
A Down – Serż Tankian. 11 paź-
dziernika artysta dał koncert 
w Sali Kongresowej w Warsza-
wie, a dzień później wystąpił 
w trójmiejskiej Ergo Arenie.

KOlejna nagrOda 
dla ormiańSkiej 
warszawy

W tegorocznej edycji presti-
żowego Konkursu im. Hanny 
Szwankowskiej na najlepsze 
varsavianum zwyciężyła mo-
nografia Ormiańska Warszawa 
autorstwa Krzysztofa Stopki, 
Andrzeja A. Zięby, Armena  
Artwicha i Moniki Agopsowicz, 
a wydana przez Fundację Kul-
tury i Dziedzictwa Ormian Pol-
skich. Konkurs organizowany 
jest przez Towarzystwo Miło-
śników Historii oraz Bibliotekę 
Publiczną m.st. Warszawy. To 
kolejna nagroda dla tej publika-
cji, po Złotym Gryfie.

ZoSTań rodZinnym 
archiwiSTą 

Latem 2013 roku Polskie Radio 
Program 1 prowadziło akcję 
„Zostań rodzinnym archiwi-
stą”. Co tydzień nadawane by-
ły audycje o tym, jak ważne są 
domowe archiwa, jak się nimi 
opiekować. Wraz z akcją zor-
ganizowano konkurs pt. „Moje 
domowe archiwum”. Jak czyta-
my na stronie PR1: Łącznie na-
desłano blisko sto prac konkur-
sowych. – Sukces naszej akcji 
jest mierzony nie tylko tą liczbą, 
ale również zainteresowaniem, 
o którym informacje dociera-
ją do Archiwów. Wśród piątki 
laureatów znalazło się i rodzin-
ne archiwum ormiańskie. Jury 
nagrodziło pracę „Archiwum 
ormiańskiej rodziny”, autorstwa 
współpracowników „Awedisu” 
– Moniki Agopsowicz i Wła-
dysława Deńcy. Laureatom ser-
decznie gratulujemy!

W skrócie

„Być świadkiem świadków” –
– wystawa we Wrocławiu
Kultura |W samym sercu Wrocławiu, na ulicy Świdnickiej, można oglądać 
planszową wystawę, której organizatorem jest międzynarodowa grupa teat-
ralna TEATR ZAR (założyciel i dyrektor – Jarosław Fret). 

W słowie wstępnym organiza-
torzy piszą: Wystawę tworzą 
dokumenty historyczne oraz 
współczesne zdjęcia i materiały 
zebrane przez członków Teatru 
ZAR w ramach projektu „Ar-
mine, Sister”, poświęconemu 
historii, kulturze i eksterminacji 
Ormian anatolijskich. Ekspozy-
cja jest próbą przybliżenia wy-
partej z wielkiej historii Europy 
„małej” historii narodu ormiań-
skiego. Chcielibyśmy, aby wy-
darzenia z Anatolii z początku 
XX wieku stały się zaczątkiem 
szerszej refleksji, dotyczącej lek-
cji bycia świadkiem świadków, 
która dla całej Europy każdora-
zowo staje się lekcją tożsamości. 
Konsultacja merytoryczna wy-
stawy Ara Sarafian i Aram Ke-
rovpyan.
Wystawa jest jednym z działań 
TEATRU ZAR, będących efek-
tem wieloletnich poszukiwań, 
które mają przybliżyć właśnie 
„historię, kulturę i ekstermi-
nację Ormian anatolijskich”. 
Działania podejmowane w ko-
lejnych latach zmierzają do 
ogłoszenia roku 2015 (stulecie 
ludobójstwa Ormian) – Rokiem 
Ormian, który powinien być 
rokiem szerokiej dyskusji i po-
ruszenia sumień wielkich tego 
świata. Więcej o zamierzeniach 
można przeczytać w wywiadzie 
z Jarosławem Fretem, zamiesz-
czonym w poprzednim nume-
rze „Awedisu”.

Spektakl „Armine, Sister” – 
w Studiu na Grobli, ul. Na Gro-
bli 30-32, Wrocław
28, 29, 30 listopada, godz. 19.00
1, 5, 6, 7, 9, 10 grudnia, godz. 19.00

Bilety:  20 zł
Rezerwacja biletów: tel. 71 34 
45 320, Instytut Grotowskiego

Romana Obrocka

Հուշարձանը կանգնեց Գոպլանսկա փողոցի 
հարևանությամբ գտնվող Ամենասուրբ Կույս 
Մարիամ հռոմեակաթոլիկ ծուխի տարածքում: 
Խաչքարի երկու կողմերում տեղադրված 
հուշատախտակների վրա հայերեն և լեհերեն 
լեզուներով գրությունն ասում է. «Այս խաչքարը 
կանգնեցվեց, որպես մշտաբարբառ աղոթք 
նահատակ հայորդիների հոգիների համար, 
ովքեր սպանվեցին բռնագրավված Արևմտյան 
Հայաստանում 1915 թվականին թուրքական 
կառավարության կողմից կատարված Հայոց 
ցեղասպանության ժամանակ: Տե՛ր, ողորմյա 
հայոց ցեղասպանության նահատակների 
հոգիները: Ամեն»:   Խաչքարի օրհնության 
կարգը կատարեց Հայ Առաքելական Սուրբ 
Եկեղեցու Լեհահայոց հոգևոր հովիվ Տ. Տաճատ 
աբեղա Ծատուրյանը, հռոմեակաթոլիկ 
հոգևորականների և բազմաթիվ հայերի ու 

լեհերի ներկայությամբ:
Որպես էկումենիզմի ժեստ, Կաթոլիկ 
Եկեղեցին նաև համաձայնություն հայտնեց, 
որպեսզի ծուխի տարածքում գտնվող 
մատուռը հարմարեցվի Հայ Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցու կողմից պատարագներ 
մատուցելու կարիքները հոգալու համար: 
Տարածքի վերանորոգումը իրականացրել են 
Լոձի հայերը: Տոնակատարության ավարտին 
մատուցվեց ավանդական տոնական ուտեստ՝ 
մատաղ:
Մենք կազմակերպիչներին դիմել ենք 
տոնակատարությունների լուսանկարները 
տրամադրելու խնդրանքով, որոնք, հույս 
ունենք, հրատարակել «Ավետիս»-ի հաջորդ 
համարում, ավելի լայնածավալ զեկույցի հետ 
մեկտեղ: 

նս

Լոձում խաչքար կանգնեցվեց
իրադարձություններ | Լոձի հայերի համայնքը, որը կենտրոնացած 
է այնտեղի՝ Լեհաստանում Հայերի Ասոցիացիայում, ս.թ. նոյեմբերի 
10-ին կազմակերպել էր խաչքարի՝ հայկական քարե ծաղկող խաչի 
բացման և օծման տոնակատարությունը:

TeaTr Zar i ekiPa filmowa w ruinach kościoła św. jerZego w khulevank, 
wyPrawa do anaTolii w liPcu 2012 (foT. magdalena mądra)
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Władimir Mnacakanian 
mistrzem świata 
w armwrestlingu
SPORT | Jeden złoty i jeden brązowy medal zdobyli 
armwrestlerzy z Armenii podczas odbywających 
się w dniach 1–8 września 2013 roku w Gdyni  
35. Mistrzostw Świata w Armwrestlingu.

Համառոտ
VIII Հայկական 
Մշակույթի Օրերը 
ԳլիվիցեուՄ 

Լեհաստանում 
Արքեպիսկոպոս Յուզեֆ 
Թեոդորովիչի անվան 
Հայերի Միության 
կողմից Գլիվիցեում 
կազմակերպեց VIII-րդ 
Հայկական Մշակույթի 
Օրերը, որը մեկնարկեց 
ս.թ. հոկտեմբերի 26-ին՝ 
շաբաթ օրը, «Հունվարյան 
ապստամբության 
ավանդույթը լեհահայերի 
տոհմերում» ցուցահանդեսի 
վերնիսաժով: Հարուստ 
ծրագիրը կազմում էին նաև 
հայկական երաժշտության 
համերգը, լեհահայերի 
դասախոսություններն 
ու պատմություններն 
իրենց նախնիների մասին, 
Լվովի հայկական Մայր 
Տաճարի 650-ամյակի 
հոբելյանի լուսանկարների 
ցուցահանդեսը՝ 
զուգորդված լեհահայերի՝ 
Լվով կատարած 
ուխտագնացության 
մասին զեկույցով, 
ինչպես նաև Հայերի 
Միության գրադարանի 
հավաքածուների 
նոր ձեռքբերումների 
ցուցադրությամբ: 
Իրադարձություններն 
ուղեկցվում էին հայկական 
թեմաներ շոշափող գրքերի 
և թերթերի տոնավաճառով, 
ինչպես նաև հայկական 
քաղցրավենիքներով: 
Տոնակատարությունները 
փակեց Սուրբ 
Երրորդություն եկեղեցում 
հոգևոր հովիվ քհն. 
Թադեուշ Իսակովիչ-
Զալեսկու կողմից հայ 
կաթոլիկ ծիսակարգով 
մատուցված կիրակնօրյա 
հանդիսավոր Սուրբ 
Պատարագը:

ՀՄը ՏեղեկաԳրի 
ՀրաՏարակության 
XX-րդ Տարեդարձը

Ս.թ. նոյեմբերի 16-
ին Կրակովում Հայ 
Մշակութային Ընկերությունը 
կազմակերպել էր Հայ 
Համայնքի Համալեհական 
Ժողովը՝ նվիրված 
ՀՄԸ-ի Տեղեկագրի 
հրատարակության 
XX-րդ տարեդարձին: 
Ռեֆերատների թվում 
տեղ գտավ նաև ՀՄԸ 
Տեղեկագրի երկարամյա 
գլխավոր խմբագիր, պրոֆ. 
Անդժեյ Պիսովիչի կողմից 
ներկայացված ռեֆերատը: 
Գեղարվեստական 
մասը կազմակերպել էին 
Կրակովում Հայոց լեզվի 
և մշակույթի շաբաթօրյա 
դպրոցի սաները:

Վլադիմիր Մնացականյանը` 
բազկամարտի աշխարհի 
գավաթի առաջնության չեմպիոն
ՍՊորՏ | Մեկ ոսկե և մեկ արծաթե մեդալ 
նվաճեցին հայ բազկամարտիկները 2013 թ. 
սեպտեմբերի  1-8-ը Լեհաստանի Գդինիա 
քաղաքում կայացած Բազկամարտի Աշխարհի 
Առաջնությունում:

Մինչև 80 կգ քաշային 
կարգում հանդես եկող 
Վլադիմիր Մնացականյանը 
եզրափակիչում պայքարեց 
ադրբեջանցի Կազիմիր 
Իսկանդարովի հետ, ում 
հեշտորեն պարտության 
մատնեց՝ նվաճելով աշխ-
արհի չեմպիոնի կոչումը:
Բացի Մնացականյանից 
հաջող մրցելույթ ունեցավ 
նաև Հայաստանի մեկ այլ 
ներկայացուցիչ՝ Արմեն 
Չապուխյանը, ով 100 կգ 
քաշային կարգում գրավեց 
երրորդ հորիզոնականը՝ 
անմիջապես Բուլղարիայի 
և Ռուսաստանի ներկայ-
ացուցիչներից հետո՝ 
նվաճելով բրոնզե մեդալ:
Հարկ է նշել, որ 
Բազկամարտի 35-րդ 
Աշխարհի Առաջնությանը 
մասնակցեց ավելի քան 1200 
մարզիկ շուրջ 50 երկրներից: 
Մեդալների առավելագույն 
թիվը՝ ընդհանուր առմամբ 
114 մեդալ, որից 41 ոսկե,  
նվաճեցին ռուս բազկամա-
րտիկները, դրանով իսկ 
հաստատելով իրենց 
գերիշխանությունն այս 
սպորտաձևում:
Բազկամարտը տիպիկ 
մարտական   սպորտաձև 
է: Մարտերը տևում են մի 
քանի վայրկյանից մինչև 
նույնիսկ մի քանի րոպե: 
Հաղթանակ տանելու համար 
վճռական են տեխնիկան, 
մարտավարությունը, յուրա-
հատուկ ուժը, արագությունն 
ու հոգեկանը այնպես, 
ինչպես ըմբշամարտում 
և ձյուդոյում: Մարտերը 

կայանում են կանգնած 
վիճակում, հատակին 
ամրացված հատուկ 
սեղանի շուրջ: Ներկայումս 
ջանքեր են գործադրվում 
բազկամարտն օլիմպիական 
մարզաձևերի ցուցակում 
ընդգրկելու ուղղությամբ:

Występujący w kategorii wa-
gowej 80 kg Władimir Mna-
cakanian zmierzył się w finale 
z reprezentantem Azerbejdżanu 
Kazimirem Iskandarowem, któ-
rego pokonał z łatwością i tym 
samym zdobył tytuł złotego me-
dalisty mistrzostw świata.
Oprócz Mnacakaniana udany 
występ zaliczył także inny repre-
zentant Armenii – Armen Cza-
puchian, występujący w kategorii 
wagowej 100 kg, który uplasował 
się na trzecim miejscu, tuż za re-
prezentantami Bułgarii i Rosji, 
zdobywając brązowy medal.
Warto wspomnieć, że na 35. 
Mistrzostwa Świata w siłowaniu 
na ręce przyjechało ponad 1200 
zawodników i zawodniczek 

z prawie 50 państw. Najwięcej 
medali – bo aż 114, w tym 41 
złotych, zdobyli armwrestlerzy 
z Rosji, potwierdzając tym sa-
mym swoją dominację.
Armwrestling to rodzaj zapa-
sów. Walki trwają od kilku se-
kund do nawet kilkunastu mi-
nut. O zwycięstwie decydują 
technika, taktyka, specyficzna 
siła, szybkość i psychika – po-
dobnie jak w zapasach i judo. 
Zawodnicy walczą na stojąco, 
przy specjalnym stole przymo-
cowanym do podłoża. Obec-
nie trwają starania, aby wpisać 
armwrestling na listę dyscyplin 
olimpijskich.

Edgar Broyan
Źródło: armpower.net

2 października 2013 r. w olsztynie
w wikeu 91 lat zmarł

śp. Henryk agopsowicz 
zasłużony lekarz, ceniony 

pszczelarz, Harcerz i społecznik

Odszedł Henryk Agopsowicz  
wspomnienie | W Był synem Anieli z Teodorowiczów i Ludwika Agopso-
wicza. Urodził się 16 stycznia 1922 roku w Skolem i tam się wychowywał 
do 1934 roku, razem z młodszym bratem, Tadeuszem. 

Ochrzczony i bierzmowany zo-
stał przez ks. Dionizego Kajeta-
nowicza. Do gimnazjum wyje-
chał do Lwowa, gdzie mieszkał 
w Zakładzie Abrahamowiczów. 
Podczas wojny imał się różnych 
prac, by przeżyć; w 1941 roku 
zdał maturę. Rozpoczął naukę 
w Medizinische Fachschule, 
a w 1944 roku podjął studia na 
Politechnice Lwowskiej, gdyż 
chroniły go one od poboru do 
wojska. W marcu 1945 roku, na 
wieść o tym, że jest poszukiwany 
przez NKWD, które już aresz-

towało jego brata, powierzył 
brata opiece krewnych, a sam 
z fałszywymi dokumentami do-
łączył do matki, jadącej trans-
portem przymusowych przesie-
dleńców do Polski. Zamieszkał 
w Gdańsku, gdzie odnalazł go 
brat po swojej ucieczce ze szpi-
tala więziennego. Henryk skoń-
czył studia medyczne. Ożenił się 
w 1948 roku z wilnianką, He-
leną z Pawlaków. Po studiach, 
w 1951 roku, został wzięty do 
wojska, w którym skończył kurs 
oficerski i otrzymał przydział 

pracy w Olsztynie, w Wydzia-
le Zdrowia. Pracował też m.in. 
jako ordynator Szpitala Wię-
ziennego w Barczewie. W 1964 
roku został pszczelarzem. 
Helena i Henryk Agopsowiczo-
wie mieli troje dzieci: Marka, 
Zofię i Iwonę, ośmioro wnu-
cząt i dziewięcioro prawnucząt. 
Henryk był bardzo uczynny 
i powszechnie lubiany – był do-
brym człowiekiem. Panie, świeć 
nad jego duszą. 

Monika Agopsowicz
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Jubileusz 650-lecia katedry 
ormiańskiej we Lwowie
I tak, wspólnym staraniem, 
uzgodniono, iż głównym or-
ganizatorem będzie Apostolski 
Kościół Ormiański we Lwo-
wie, a uroczystości jubileuszo-
we odbędą się w dniach 14–15 
września, w sobotę, a zwłaszcza 
w niedzielę, w którą w Kościele 
ormiańskim obchodzi się święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
– jedno z najważniejszych świąt 
w kalendarzu liturgicznym. Na-
stępnie każdy z organizatorów 
przyjął na siebie opracowanie 
części scenariusza. 
W sumie – atrakcji w tych 
dwóch dniach było bez liku, 
ku radości lwowian, setek piel-
grzymów i tysięcy zwykłych 
o tej porze roku we Lwowie tu-
rystów.
Już od piątkowego wieczora 
i od rana po noc w kolejnych 
dniach nie brakowało atrakcji 
artystycznych i kulinarnych 
na estradach, w restauracjach 
i ulicznych kramach ulicy Or-
miańskiej, przygotowanych 
przez nową (powojenną) emi-
grację Ormian we Lwowie. 
Wardkes Arzumanian – prze-
wodniczący Stowarzyszenia Or-
mian we Lwowie, a prywatnie 
właściciel ormiańskiej restaura-
cji „Mons Pius” – dbał, aby nie 
zabrakło szaszłyków, lawaszu, 
lahmadżunów, adżiki, słodkich 
sudżuchów itp. ormiańskich 
przysmaków. 
Na ulicznej estradzie roz-
brzmiewały dźwięki kauka-
skich instrumentów i śpiewów 
za sprawą zespołów z Armenii 
i Ukrainy. Rarytasem był – nie-
stety mocno skrócony z powodu 
awarii nagłośnienia – koncert 
Dżiwana Gaspariana, światowej 
sławy wirtuoza gry na duduku, 
ormiańskim instrumencie naro-
dowym.
To wszystko dla ciała, ale prze-
cież najważniejsze były przeży-
cia duchowe.
Pięknie spisały się władze miej-
skie Lwowa i Lwowska Gale-
ria Sztuki, które przygotowały 
wystawę obrazów Antoniego 
i Kajetana Stefanowiczów, od 
1935 roku nigdzie nie pokazy-
wanych. Wypatrzył je w czelu-
ściach (dosłownie: w piwnicach) 
magazynów krakowski Ormia-
nin Krzysztof Stefanowicz i tak 
nękał i prosił dyrekcję galerii, 
aż pani Anastazja Simferowska 
zgłosiła propozycję zorganizo-
wania ekspozycji w ramach ju-
bileuszu i udało się – 13 wrze-
śnia, w piątek, przy ul Stefanyka 
2, odbył się wernisaż przepięk-
nej wystawy.
O artystycznych wrażeniach 
trzeba będzie napisać osob-
no, tu tylko dodam, że piel-

grzymka Ormian polskich 
z Gliwic, dla której specjalnie 
pani Simferowska otworzyła 
galerię w sobotę rano i osobi-
ście oprowadziła po wystawie, 
długo nie chciała opuścić sal 
ekspozycyjnych, mimo że trze-
ba było już biec naprzeciw, do 
Biblioteki Ossolineum (obecnie 
Biblioteki im. Stefanyka), gdzie 
o godz. 12.00 rozpoczynała się 
konferencja – następny punkt 
jubileuszowego programu przy-
gotowany przez stronę polską. 
Organizacją konferencji popu-
larnonaukowej zajął się prof. 
dr hab. Krzysztof Stopka z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, au-
tor kilkunastu prac naukowych 
z dziedziny historii Ormian 
w Polsce i wybitny w tej mate-
rii autorytet naukowy. W sali 
„Pod Kopułą” – o której pisał 
Stanisław Wasylewski, że taka 
w niej magia, iż o pracy tu ma-
rzy każdy młody historyk i pi-
sarz – referowali uczeni polscy 
i ukraińscy. Specjaliści w za-
gadnieniach związanych z ka-
tedrą i dziejami Ormian – prof. 
Krzysztof Stopka, ks. prof. Józef 
Wołczański; prof. Andrzej Pi-
sowicz, który mówił o językach 
Ormian polskich; prof. Edward 
Różycki – o książkach ormiań-
skich, polskich i ruskich we 
Lwowie; dr hab. Andrzej Zięba 
o patriotyzmie Ormian; a naj-
ważniejsze, czyli dzieje katedry, 
omówiły panie dr Iryna Hajuk 
z Uniwersytetu Lwowskiego – 
wychowanka prof. Jarosława 
Daszkewycza, która niezwykle 
zajmująco przedstawiła tajem-
nice i zagadki katedry, oraz dr 
Joanna Wolańska – autorka 
książki Katedra ormiańska we 
Lwowie w latach 1902–1938, 
znakomitej monografii wydanej 
przez polskie Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
w serii Poza Krajem. Niżej pod-
pisany miał zaszczyt również 
w tym historycznym i pełnym 
odniesień miejscu mówić na te-

mat związków pojęć Ormianie 
– Lwów – nafta – Łukasiewicz. 
Po konferencji turyści powę-
drowali na ulicę Ormiańską, 
by korzystać z atrakcji kuchni 
ormiańskiej, natomiast gliwicka 
pielgrzymka (gliwicka, bo spod 
kościoła ormiańskiego w Gliwi-
cach wyruszyła, ale grupująca 
także Ormian polskich z Wro-
cławia, Oławy, Krakowa, War-
szawy – no, z całej Polski) udała 
się na Cmentarz Łyczakowski, 
gdzie złożyliśmy kwiaty, zapa-
liliśmy znicze, a ksiądz Rafał 
Krawczyk pięknie odśpiewał po 
ormiańsku przy grobach arcybi-
skupów ormiańskich „Hajr mer” 
i „Wieczne odpoczywanie”.
Sobotni wieczór i noc we Lwo-
wie to nie tylko rozświetlone, 
żywe, pełne ulice i knajpki.
My, pielgrzymka, ale także na-
si przyjaciele ukraińscy o godz. 
21.00 święciliśmy jubileusz 
mszą św. odprawioną w liturgii 
ormiańskokatolickiej w lwow-
skiej katedrze łacińskiej. To 
jedyny zgrzyt uroczystości ju-
bileuszowych – władze Apostol-
skiego Kościoła Ormiańskiego 
na Ukrainie nie zgodziły się bo-
wiem na odprawienie ormiań-
skokatolickiej mszy w katedrze 
ormiańskiej, choć strona polska 
długo pozostawała w przekona-
niu, że mimo różnic zwycięży 
duch ekumenizmu i będzie to 
możliwe. Niestety – przykro. 
Jednakże przyznać trzeba, że ła-
cińska katedra dawno nie oglą-
dała takiego wydarzenia, które 
można porównać chyba tylko 
z wigilijną pasterką – chyba ni-
gdy dotąd nie brzmiały w jej hi-
storycznych murach śpiewy or-
miańskie.
A tu znakomite głosy odpra-
wiającego ormiańską liturgię ks. 
Rafała i towarzyszącego mu ks. 
Nersesa Galstiana (delegat abpa 
Rafaela Minasjana z Armenii 
na uroczystości jubileuszowe, 
wychowanek KUL), wsparte 
gościnnie przez kantora katedry 
ormiańskiej Andrija Szkrabiuka 
– wyniosły nasze dusze i zdu-
mionych lwowian, i delegacji 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, i siedzą-
cych obok mnie Ukraińców rze-
czywiście ku wyżynom nieba...
A po mszy jeszcze wspaniały 
koncert Chóru Uniwersytetu 
Wrocławskiego „Gaudium”, 
z pieśniami liturgii ormiańskiej 
z Pokucia, uratowanymi przed 
zapomnieniem przez Zbignie-
wa Kościowa – niezrównanego 
zbieracza pamiątek ormiań-
skich. Utwór Liturgia polskich 
Ormian opracował Stanisław 
Śmiełowski na podobieństwo 
mszy odprawianej niegdyś 
w Kutach nad Czeremoszem 
w okresie Bożego Narodzenia. 

Chórem dyrygował Alan Urba-
nek, partie solowe wykonywał 
Bogdan Makal – bas-baryton. 
Koncert objął patronatem pre-
zydent Wrocławia – Rafał Dut-
kiewicz.
Po wyjściu z katedry chórzy-
ści przyznawali, że stało się 
coś dziwnego – śpiewali jakby 
w natchnieniu, jak jeszcze nigdy 
dotąd, bo noc i Lwów, i ormiań-
ska muzyka, i dostojne mury 
katedry, i wszystko to razem... 
A to już była północ i jeszcze 
spacer przez nocny, gorejący 
światłami, czarujący wspaniałą 
architekturą i polskim duchem 
Lwów do autokaru, żeby zaje-
chać na nocleg do Brzuchowic. 
Niedziela – 15 września – to 
dzień Apostolskiego Kościoła 
Ormiańskiego. Już o godz. 9.30 
tłumy gromadzą się pod kate-
drą. Mowa polska miesza się 
z ormiańską. Płowe czupryny 
Słowian giną w morzu czarno-
włosych głów Ormian nowej 
emigracji. Spotykamy się w po-
łudniowym krużganku, gdzie 
nastąpi oficjalne przekazanie 
– po dokonanej restauracji – 
kaplicy zwanej „Golgotą”. To 
dzieło sztuki snycerskiej, przez 
50 lat wykorzystywania katedry 
z jej otoczeniem przez sowiec-
kie władze jako magazynu, zo-
stało zniszczone, wydawało się, 
nieodwracalnie. Jednak cierpli-
wa praca polskich i ukraińskich 
konserwatorów pod kierunkiem 
warszawskiego artysty Andrzeja 
Kazberuka, sfinansowana w ca-
łości przez polskie Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, za pośrednictwem Fun-
dacji Kultury i Dziedzictwa Or-
mian Polskich, przyniosła efekt 
wprost rewelacyjny. „Golgota” 
przywrócona została w pełnej 
krasie nie tylko wiernym i Lwo-
wowi, ale Ormianom, Polakom, 
Ukraińcom, Europie i świato-
wemu dziedzictwu kultury. 
Mówili o tym w swoich wy-
stąpieniach przed odsłonięciem 
arcybiskup Grigoris Buniatian  
(zwierzchnik Apostolskiego Ko-
ścioła Ormiańskiego na Ukra-
inie), mer Lwowa Andrij Sado-
wyj, abp Natan Howannisjan 
(delegat Katolikosa Garegina II 
z Armenii), dyrektor Jacek Ol-
brycht z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, se-
nator Łukasz Abgarowicz i inni 
mówcy, podkreślający wszyscy, 
że zgoda, przyjaźń, współpraca 
– tak jak powinno to być w jed-
noczącej się Europie – przynosi 
zawsze dobre efekty. 
Nie koniec atrakcji – czeka nas 
jeszcze urokliwe misterium 
liturgiczne, czyli msza św. or-
miańska w rycie apostolskim ce-
lebrowana przez abpa Grigorisa 
Buniatiana przy współudziale 

abpa Natana Howannisjana 
i proboszcza katedry ks. Tade-
wosa Geworkiana, jak też kolo-
rowo złoto-czerwono odzianego 
chóru katedralnego. 
Licząca szesnaście wieków li-
turgia św. Grzegorza Oświeci-
ciela w scenerii mozaiki Me-
hoffera, malowideł Rosena, 
popiersi arcybiskupów i 650- 
-letnich chaczkarów na kamien-
nych ciosach katedry, pośród 
kadzidlanych dymów, czerni 
opończy ormiańskich dostoj-
ników kościelnych, złota orna-
tów i łańcuchów – przenosi nas 
wszystkich – rozsadzający mury 
katedry tłum wiernych różnych 
Kościołów – w pełne mistycy-
zmu i podniosłej modlitwy rejo-
ny ducha. Niemal trzy godziny 
trwa ta msza i to cały czas na 
stojąco – a przecież w ogóle się 
nie odczuwa znużenia, zmęcze-
nia...
Chwila przerwy – i znowu ak-
cent polski. Koncert pieśni jubi-
leuszowych, skomponowanych 
specjalnie dla uświetnienia 
650-lecia katedry przez polskie-
go kompozytora z Warszawy 
– Krzysztofa Marię Teodorowi-
cza. Zapowiadając ten koncert, 
abp Buniatian, podobnie jak 
pod „Golgotą”, ponownie przy-
pomina, iż katedra ta służyła 
polskim Ormianom przez 600 
lat i w sposób szczególny wspo-
mina postać abpa Teodorowicza 
– wielkiego Ormianina i Polaka, 
który położył ogromne zasługi 
dla uratowania katedry przed 
zniszczeniami, dla jej rozbudo-
wy i upiększenia.
Galicyjski Chór Akademicki 
Lwowa pod kierunkiem Wa-
syla Jacyniaka zamienił pieśni 
Teodorowicza w arcydzieło. 
Prawykonanie światowe trzech 
pieśni pod kopułą katedry, łą-
cząc śpiew duszy kompozytora 
z arcykunsztem śpiewaczym, 
było przeżyciem mistycznym. 
Wypełniona po brzegi katedra 
– pielgrzymi z Polski, Ormianie 
z Armenii i Ukrainy, Ukraińcy, 
przygodni turyści – zgotowali 
kompozytorowi i chórzystom 
owację na stojąco. A chór od-
śpiewał na bis – dla katedry, 
kompozytora i wszystkich obec-
nych – „Mnohaja lita”.
Jeszcze nie koniec atrakcji – 
bo jeszcze wieczorem koncert 
ukraińskiego chóru „Dudaryk” 
w Teatrze Wielkim – niestety, 
my pielgrzymi z Polski musimy 
już wracać. Szkoda...
Słoneczny, ormiańsko-polski 
w tych dniach Lwów, wielo-
kulturowy jak niegdyś, był tak 
piękny, że nic, tylko na nowo 
się zakochać... „Bo gdybym się 
kiedyś urodzić miał znów – to 
tylko we Lwowie”...

Bogdan Stanisław Kasprowicz

Bogdan Kasprowicz, przewodniczą-
cy Komitetu obchodów Jubileuszu 
650-lecia Katedry ormiańsKiej we 
lwowie. Fot. macieJ woJciechowsKi

Dokończenie ze str. 1
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Fotografowali: Władysław Deńca, Romana Obrocka, Maria Staszałek, Maciej Wojciechowski

W autokarze. Pielgrzymi zatoPieni W lekturze „aWedisu”

Pielgrzymka Polskich ormian wraz ze swym duszPasterzem – ks. rafałem krawczykiem,  Podczas zwiedzania wystawy dzieł antoniego i katejana stefanowiczów we lwowskiej galerii sztuki.  
w centrum stoi krzysztof stefanowicz, Prawnuk stefana i wnuk kajetana, obok niego kuratorka wystawy – anastazja simferowska  

Polscy ormianie modlili się Przy grobie abPa józefa teodorowicza i innych arcybiskuPów ormiańskich lwowa. 
modlitwie Przewodził ks. rafał krawczyk

Po mszy św. ormiańskokatolickiej z utworem „liturgia Polskich ormian” wystąPił chór 
uniwersytetu wrocławskiego „gaudium” Pod batutą alana urbanka

msza św. ormiańskokatolicka nie mogła się odbyć w katedrze ormiańskiej, więc została 
odPrawiona w katedrze łacińskiej. kazanie głosi ks. rafał krawczyk

sesja naukowa w bibliotece im. stefanyka (d. ossolineum)

uroczystościom jubileuszowym towarzyszyło święto ulicy ormiańskiej, 
którego głównym organizatorem był lwowski restaurator – wardkes 
arcumanianmsza św. w rycie aPostolskiego kościoła ormiańskiego

drewniana „golgota” została odrestaurowana Przez fundację kultury 
i dziedzictwa ormian Polskich ze środków ministerstwa kultury 
i dziedzictwa narodowego. kierownikiem Prac był Polski konserwator 
andrzej kazberuk

ze sceny ustawionej na ul. ormiańskiej do zebranych ormian, ukraińców 
i Polaków Przemawiał senator łukasz abgarowicz

od lewej: delegat katolikosa garegina ii – abP natan howannisjan, zwierzchnik diecezji ukrainy aPostolskiego 
kościoła ormiańśkiego – abP grigoris buniatian, łaciński biskuP Pomocniczy lwowski – bP leon mały, ks. rafał 
krawczyk, ks. nerses galstian – delegat ormiańskokatolickiego ordynariusza euroPy wschodniej – abPa rafaela 
minasjana.
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Jubileusz 650-lecia katedry ormiańskiej we Lwowie

Fotografowali: Władysław Deńca, Romana Obrocka, Maria Staszałek, Maciej Wojciechowski

W autokarze. Pielgrzymi zatoPieni W lekturze „aWedisu”

Pielgrzymka Polskich ormian wraz ze swym duszPasterzem – ks. rafałem krawczykiem,  Podczas zwiedzania wystawy dzieł antoniego i katejana stefanowiczów we lwowskiej galerii sztuki.  
w centrum stoi krzysztof stefanowicz, Prawnuk stefana i wnuk kajetana, obok niego kuratorka wystawy – anastazja simferowska  

Polscy ormianie modlili się Przy grobie abPa józefa teodorowicza i innych arcybiskuPów ormiańskich lwowa. 
modlitwie Przewodził ks. rafał krawczyk

Po mszy św. ormiańskokatolickiej z utworem „liturgia Polskich ormian” wystąPił chór 
uniwersytetu wrocławskiego „gaudium” Pod batutą alana urbanka

msza św. ormiańskokatolicka nie mogła się odbyć w katedrze ormiańskiej, więc została 
odPrawiona w katedrze łacińskiej. kazanie głosi ks. rafał krawczyk

sesja naukowa w bibliotece im. stefanyka (d. ossolineum)

uroczystościom jubileuszowym towarzyszyło święto ulicy ormiańskiej, 
którego głównym organizatorem był lwowski restaurator – wardkes 
arcumanianmsza św. w rycie aPostolskiego kościoła ormiańskiego

drewniana „golgota” została odrestaurowana Przez fundację kultury 
i dziedzictwa ormian Polskich ze środków ministerstwa kultury 
i dziedzictwa narodowego. kierownikiem Prac był Polski konserwator 
andrzej kazberuk

ze sceny ustawionej na ul. ormiańskiej do zebranych ormian, ukraińców 
i Polaków Przemawiał senator łukasz abgarowicz

od lewej: delegat katolikosa garegina ii – abP natan howannisjan, zwierzchnik diecezji ukrainy aPostolskiego 
kościoła ormiańśkiego – abP grigoris buniatian, łaciński biskuP Pomocniczy lwowski – bP leon mały, ks. rafał 
krawczyk, ks. nerses galstian – delegat ormiańskokatolickiego ordynariusza euroPy wschodniej – abPa rafaela 
minasjana.
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Krzysztof Stefanowicz – 
wywiad | W styczniu br. „Awedis” rozmawiał z panem Krzysztofem Stefanowiczem. Impulsem było nadanie przez Radę 
Miejską Krakowa imienia Kajetana Stefanowicza jednej z krakowskich ulic. Nim wywiad ukazuje się drukiem, pan Stefanowicz 
okazał się sprawcą następnego wydarzenia – wystawy malarstwa Antoniego i Kajetana Stefanowiczów w Lwowskiej Galerii  
Sztuki. Wernisaż wystawy – 14 września 2013 roku – stał się częścią obchodów 650-lecia katedry ormiańskiej we Lwowie.

Jesteśmy w krakowskim domu 
Państwa Stefanowiczów. Pan 
Krzysztof Stefanowicz – skru-
pulatny badacz dziejów ro-
dziny, zbieracz dokumentów, 
kolekcjoner obrazów Antonie-
go Stefanowicza (1858–1929) 
– pradziadka, i Kajetana Stefa-
nowicza (1886–1920) – dziad-
ka. Przeglądając teczkę „Pieśń 
Legionisty”, zatrzymaliśmy się 
nad arkuszem przedstawiają-
cym czako – „ułański kask”. Pan 
Krzysztof opowiedział prze-
piękną historię babci Sabci. 
Naprzód trzeba powiedzieć, 
kim była babcia Sabcia. Otóż 
Sabina Stefanowiczowa z domu 
Walczyńska to żona Kajetana 
Stefanowicza, dziadka, artysty 
malarza, legionisty, który prze-
szedł cały szlak legionowy, który 
zaciągnął się do 1 Pułku Szwole-
żerów Józefa Piłsudskiego, brał 
udział w wyprawie na Kijów, 
walczył o Polskę. Brał udział 
w wyprawie wileńskiej; młodo 
poległ – w trzydziestym czwar-
tym roku życia zginął w Roha-
czewie nad Słuczem. Przepięknie 
rozwijała się Jego młodość. Od 
najwcześniejszych lat objawiał 
się Jego niebywały talent arty-
styczny. Uprawianie malarstwa 
przerwała wojna i wojaczka, ale 
nigdy nie wziął rozbratu z pędz-
lem, piórem, ołówkiem. Właśnie 
w 1916 roku, jeszcze za czasów 
służby w Legionach, powstała 
„Pieśń Legionisty w rysunkach 
Kajetana Stefanowicza – pod-
oficera I Pułku Ułanów Legio-

nów Polskich”. Jedna z kart teki 
z mottem:
„Wśród świec, wśród woni doni-
czek z miętą,
Stoi z orzełkiem ułański kask…”
przywołuje pamięć poległego 
Legionisty. Gdy wykonywał 
ten rysunek, pewnie nie prze-
czuwał, że będzie to jakby Jego 
epitafium. Poległ w 1920 roku, 
pochowany na Cmentarzu Or-
ląt z pełnymi honorami woj-
skowymi, a w domu zostało 
właśnie Jego ułańskie czako, 
szabla, przestrzelona maciejów-
ka szwoleżera (został trafiony 
nieprzyjacielską kulą snajpera 
w głowę), pozostał Krzyż Virtu-
ti Militari. Do dziś mam często 
przed oczyma obrazki z dzieciń-
stwa. Była w domu rodzinnym 
serwantka, klasyczny Ludwik 
XV, zamykana na klucz, do któ-
rej my, dzieciaki, nie mieliśmy 
na co dzień dostępu. Serwantka 
raz w roku – 20 września – była 
otwierana. Wtedy babcia Sabcia 
wyjmowała z serwantki to cza-
ko, stawiała na serwantce krzyż 
święty, zapalała świece, nasza 
trójka dzieciaków, wnuków 
Kajetana, przyklękała i zmawia-
liśmy wspólną rodzinną modli-
twę w rocznicę śmierci pole-
głego naszego dziadka Kajetana 
– artysty i bohatera. Tak to było 
przez lata…
Babcia Sabcia – Sabina Stefano-
wiczowa – jest tą osobą, której 
wizerunek powtarza się na ob-
razach Kajetana? Portretował 
ją?

Malarstwo portretowe i pejzażo-
we to pierwszy okres Jego twór-
czości, jeszcze okres Akademii 
Krakowskiej, gdzie studiował 
u profesorów Pankiewicza i Me-
hoffera, później kontynuował 
studia w Monachium, a w ogóle 
Jego pierwszym nauczycielem 
rysunku był Antoni Stefano-
wicz, ojciec – portrecista, wy-
bitny artysta malarz, pedagog. 
Kajko, pod okiem ojca, zyskał 
podwaliny dalszej twórczości, 
umiłowania sztuki, a przejawiał 
niebywałe zdolności od naj-
młodszych lat, jego rysunki zdo-
biły wiele artykułów, np. pani 
Grodzieńskiej. W moich zbio-
rach zachowały się przepiękne 
baśniowe rysunki kilkuletniego 
Kajka. Malarstwo portretowe 
i pejzażowe to pierwszy okres 
działalności artystycznej, potem 
wyjechał na studia do Paryża, 
tam spotkał się ze sztuką impre-
sjonistów i bardzo szybko stwo-
rzył własną formę wypowiedzi 
artystycznej, był wybitnym 
przedstawicielem secesji. Jego 
obrazy sztalugowe czy akware-
le przepojone tym doskonałym 
rysunkiem i kolorem, bardzo 
często przedstawiające kobiecą 
postać – wystylizowaną, zwiew-
ną, to nie są portrety, Sabina by-
ła Jego muzą. Tak jak ją widział 
oczami duszy. Myślę, że była to 
fascynacja osobą. Zresztą muszę 
powiedzieć, że z dokumentów, 
do których dotarłem – listy, 
notatki, fotografie – przebija 
nuta silnych rodzinnych więzi. 
Myślę, że to zasługa Antoniego 
Stefanowicza, który ten dom 

stworzył, a on z kolei wyniósł to 
z domu swoich rodziców – or-
miańskiego ziemiańskiego dwo-
ru w Toutrach, należącego do 
Kajetana i Emilii ze Stefanowi-
czów Stefanowiczowej. Buko-
wińskie domostwo przepięknie 
opisał ksiądz kanonik Wiktor 
Piotrowicz”
 „Pan domu Kajetan, niestrudzo-
ny gospodarz, któremu w staj-
ni lśniły rzędy końskie, który 
błogosławił ruszającym w pole 
pługom a z dumą liczył gotowe 
półkopki, i wierna towarzysz-
ka, pani domu i jego twórczyni 
w najdosłowniejszem znaczeniu 
– ręce i dusza suto zaopatrzonej 
spiżarni i legendarnego strychu, 
gdzie w sianie szynki westfalki, 
koziny i salcesony, suszyło się 
mydło własnej roboty i spoczy-
wały stosy przędziwia, goto-
wego na warsztat tkacki. Arty-
ści życia w pracy i obowiązku, 
poeci szarych dni codziennych 
nie tylko z wiarą i Bogiem, ale 
przez wiarę – dla Boga, jako je-
dynego celu, byli w stanie nie 
tylko rozumieć dzieci kształcące 
się w mieście, ale być podnietą 
dla dążeń artystycznych najstar-
szego syna Antoniego. Kiedy na 
błogosławione dnie wakacyjne 
zjeżdżali młodzi z miasta pod 
rodzinną strzechę – ukazywał 
ojciec olśnionym oczom młode-
go ucznia akademii wiedeńskiej 
poezję wsi i gospodarstwa – 
a matka nuciła niezliczone pio-
senki, w których żyła tradycja 
i obyczaj dworu i ludu”.
Wracając do babci Sabci, jej 
bólu po stracie ukochanego 

i uwielbianego męża. Czy Pan 
się nie buntuje, że świetnie za-
powiadający się artysta ginie 
w kwiecie wieku, u szczytu sił 
twórczych…
…ja bym nawet powiedział, że 
na starcie do zdobycia sławy… 
Tak, miał wszelkie predyspo-
zycje ku temu, by być jednym 
z największych artystów swo-
jej epoki, polskiej sztuki, do 
której w obrazach wprowadził 
wschodni przepych; ta kolory-
styka, tajemniczość, wręcz de-
koracyjność… 
Więc jak tłumaczyć taki a nie 
inny wybór Kajetana?
Myślę, że dla naszego pokole-
nia to może być niezrozumiałe. 
W owym czasie – kształtowania 
się niepodległego państwa pol-
skiego – z domu wynosiło się 
zupełnie inną hierarchię war-
tości. Działała też niezwykła 
potrzeba przysłużenia się swo-
jej nowej ojczyźnie – Polsce, bo 
pamiętajmy, że Polska była ich 
ojczyzną z wyboru.
Czytałem kiedyś tekst-
wspomnienie o Kajetanie autor-
stwa profesora Bunikiewicza, 
który ujął to tak: „niedawno 
rozmawiałem z poległym arty-
stą, szliśmy przez park i on po-
wiedział do mnie te słowa: pro-
szę zobaczyć jaki to honor móc 
umrzeć za ojczyznę”. Wiedział, 
że mówi o sobie. Kajetan nie był 
jedynym artystą, który zacią-
gnął się do wojska i służył pod 
dowództwem Władysława Be-
liny Prażmowskiego. Chodziła 
opinia, że to najinteligentniejsza 
armia świata. Inteligencja, pisa-
rze, artyści lgnęli, bo honorem 
było dla nich umrzeć za Polskę. 
Ten honor spotkał Kajetana, ale 
mnie jako wnuka i potomka to 
porusza bardzo, pewnie i losy 
rodziny potoczyłyby się inaczej, 
ale jeśli wyniosło się z domu mi-
łość do ojczyzny, to było hono-
rem polec za ojczyznę
Czy na taką postawę Kajetana 
mogło mieć wpływ to, że Jego 
ojciec, Antoni, był nie tylko ma-
larzem, ale przede wszystkim 
pedagogiem?
Antoni był przede wszystkim 
artystą malarzem, zasłynął ja-
ko bardzo wybitny portrecista, 
ale po ukończeniu akademii 
wiedeńskiej stanął przed nim 
wybór, czy tylko rozwijać swój 
malarski kunszt, czy poświęcić 
się pracy pedagogicznej? Nie 
mam najmniejszej wątpliwości, 
że wyboru dokonał świadomie, 
wybierając trudniejszą drogę 
dla artysty – właśnie pedagoga. 
Szybko zyskał tytuł profesor-
ski, podjął prace nauczycielskie 
w wyższych szkołach realnych, 
w Drohobyczu, potem we Lwo-
wie. Bardzo szybko wybił się 

Kajetan Stefanowicz, Portret żony, 1919–1920. ze zbiorów KrzySztofa 
Stefanowicza

wśród świec, wśród woni doniczeK z miętą / Stoi z orzełKiem ułańSKi KaSK…
Karta z teKi „Pieśń LegioniSty w rySunKach Kajetana Stefanowicza, 
Podoficera  i-go. P. ułanów Legionów PoLSKich”, wydanej we Lwowie 
naKładem autora. ze zbiorów KrzySztofa Stefanowicza
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jako pedagog, został inspek-
torem szkolnym, członkiem 
Rady Szkolnej Krajowej, która 
miała swoje oddziały okręgowe. 
Zreformował zupełnie naukę 
rysunku: podniósł go do ran-
gi jednego z najważniejszych 
przedmiotów w szkołach pol-
skich. W niedługim czasie zo-
stał centralnym inspektorem 
szkolnym dla nauczania ry-
sunku dla całej Austrii. Było to 
ogromnym zaskoczeniem, ale 
również ogromnym sukcesem, 
no bo przecież centralny rząd 
austriacki nie był przychylny 
Galicji, tym bardziej że Anto-
ni na każdym kroku podkreślał 
swoje dążenia niepodległościo-
we i przywiązanie do polskości, 
ale jednocześnie był już na tyle 
uznaną sławą pedagogiczną i ar-
tystyczną, że nominacja przypa-
dła jemu. 
Odpowiadając na Pani pyta-
nie: bezpośredniego wpływu 
pewnie nie miał, ale widać, że 
imperatyw pracy, poświęcenia 
i działalności ponad swoje oso-
biste zainteresowania i doko-
nania był bardzo silny u moich 
przodków.

Wracając do Kajetana – legioni-
sty…
Tym, co cechowało Kajetana, 
oprócz ogromnej wrażliwości 
widzenia świata i delikatności, 
była ogromna, wręcz niewiary-
godna siła fizyczna. Pisał o tym 
Kaden-Bandrowski, kronikarz 
I Brygady Legionów i przez ja-
kiś czas adiutant Marszałka. Po 
śmierci Kajetana wspominał, że 
potrafił wyginać ręku podkowy. 
Przedstawiając jego waleczność, 
pisał, że jako jeden z pierwszych 
wszedł do Wilna i w walkach 
wręcz na ataki bagnetów odpo-
wiadał ciosami pięści, nie uży-
wając broni. W zagonie pod Ko-
ziatynem i pod Mikołajewem na 
własną rękę poprowadził swój 
pułk do ataku, wziął do niewoli 
kilku bolszewików i zdobył sam 
jeden ze swoim pułkiem kilka 
karabinów maszynowych. Zy-
skał uznanie marszałka Piłsud-
skiego, który uhonorował go 
Krzyżem Virtuti Militari piątej 
klasy za waleczność. Kaden-Ban-
drowski używał sformułowania, 
że wojna z natury wyzwala ego-
izm. Być dobrym na wojnie jest 
niezwykle trudno, a wiele razy 
widział Kajetana dzielącego się 
garścią owsa, pomagającego sła-
bym ułanom wsiadać na konie. 
Te gesty porównał do zachowań 
w czasie pokoju: to tak jakby 
komuś podarować kamienicę. 
Kajetan tych kamienic rozdawał 
mnóstwo.
Ma Pan ogromną zasługę 
w przywracaniu zbiorowej pa-
mięci sylwetek i dorobku obu 
Stefanowiczów – prywatnie 
pradziadka i dziadka.
Nie chciałbym nazywać tego 
zasługą, początki były pró-
bą, chęcią pogłębienia wiedzy 
o przodkach, sięgnięcia do ko-

rzeni. W naszej wcześniejszej 
rozmowie powiedzieliśmy, że 
człowiek bez świadomości swo-
ich korzeni, to tak jak drzewo 
bez korzeni, przecież żadne 
procesy biologiczne nie będą 
w nim zachodzić, jeżeli nie sięga 
do korzeni, i myślę, że człowiek 
niesięgający do korzeni jest ta-
ką usychającą rośliną. Niestety 
tak się losy rodziny potoczyły, 
że Kajetan miał to nieszczęście 
– choć w jego przekonaniu to 
szczęście, mówiliśmy o tym 
wcześniej – że poległ w bitwie 
polsko-bolszewickiej, która wy-
mazywana była przez długie 
lata z pamięci. Artysta z zie-
miańskiej czy arystokratycznej 
rodziny, w dodatku o ormiań-
skim pochodzeniu i jeszcze 
w dodatku walczący za Polskę 
pod Piłsudskim w 1920 roku – 
raczej skazany był na zapomnie-
nie, mimo ogromnych zasług dla 
kultury polskiej, szkolnictwa… 
Na szczęście obecnie coraz czę-
ściej w literaturze pojawiają się 
nazwiska Antoniego i Kajetana. 
Tak, zalążek był tutaj, ale też 
dzięki znakomitemu profesoro-
wi Krzysztofowi Stopce oba bio-
gramy znalazły się w Polskim 
słowniku biograficznym.
Od kiedy zaczęła się Pańska 
intensywna praca nad dziejami 
i dziełem Stefanowiczów. Kiedy 
kupił Pan pierwszy obraz?
Sama myśl o tym dojrzewała 
dość długo, ale różne obiek-
tywne przeszkody przesuwa-
ły w czasie realizację. Jedne 
z pierwszych zakupionych ob-
razów, ok. 10 lat temu, to są 
akwarele z wizerunkami dzieci 
Antoniego – Kajetana i Emi-
lii. A tak od trzech–czterech 
lat każdą chwilę poświęcam na 
poszukiwania, zresztą nie tylko 
obrazów. Nie chciałbym, żeby 
było to sprowadzone do jakiejś 
kolekcjonerskiej pasji.
Pańskie archiwum dotyczące 
rodziny jest imponujące, usyste-
matyzowana wiedza w głowie, 
galeria obrazów – to prawie 
muzealny zasób. Nie kusi Pana 
książka?
Książka? Póki co nie kusi, mam 
jeszcze dużo do nadrobienia, 
tak losy pokierowały, że nasz 
ukochany Lwów nie jest nasz, 
dostęp do archiwów lwowskich 
jest utrudniony, pewnie tam 
jeszcze sporo się znajdzie. Do-
tarłem do tego, co było możliwe 
dla amatora zbieracza: do Lwow-
skiej Galerii Sztuki, gdzie sporo 
obrazów się znajduje, udało mi 
się dotrzeć do archiwów, które 
znalazły się w Polsce, w ostat-
nich dniach znalazłem w Osso-
lineum korespondencję Kajeta-
na i Antoniego, przepiękne listy 
wymieniane przez Antoniego 
z Bronisławą Rychter-Janowską, 
wspaniałą ówczesną artystką, 
korespondencja z arcybiskupem 
Teodorowiczem (listy Antonie-
go do ówczesnego jeszcze ka-
nonika Teodorowicza). Przede 
mną jeszcze wiele szukania,  

bo mam jeden cel, odnowić, 
odnaleźć zbiory rodzinne; od-
nowić tu, w tym krakowskim 
domu dawne tradycje rodzinne 
– to jest mój cel podstawowy, 
a jeśli się uda przy okazji jakieś 
przedsięwzięcie, które będzie 
towarzyszyć temu głównemu 
celowi…
Wracając raz jeszcze do spuści-
zny artystycznej obu malarzy. 
Obrazy są rozproszone. Czy wie 
Pan, w których muzeach, gale-
riach one są? Czy są właściwie 
zidentyfikowane? Jak to według 
Pana wygląda?
Najwięcej dzieł Antoniego i Ka-
jetana jest w Lwowskiej Galerii 
Sztuki, jeśli dobrze pamiętam – 
pięćdziesiąt parę prac. Od kilku 
lat w LGSz jest stała ekspozycja 
malarstwa XIX/XX wieku. Jest 
tam obraz Kajetana – „Pary-
żanka”. Portret ks. Mitulskiego 
można zobaczyć w Muzeum 
Narodowym w Czerniowcach. 
W Polsce w okresie powojen-
nym odbyły się dwie wystawy 
– „In Propria Persona – ma-
larzy polskich portret własny 
ze zbiorów Lwowskiej Galerii 
Sztuki”, gdzie między innymi 
były prezentowane autopor-
trety Kajetana i Antoniego, 
i „Ormianie polscy – odrębność 
i asymilacja”, zorganizowana 
w roku 1998 przez Muzeum 
Śląskie i Muzeum Narodowe 
w Krakowie, tam też prace An-
toniego były pokazywane. To 
tyle w okresie powojennym się 
pojawiło. Jeżeli chodzi o muzea, 
udało mi się odnaleźć w Mu-
zeum w Gliwicach jeden obraz 
– „Portret starca z brodą” Anto-
niego. W Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu znajdują się trzy 
prace – dwie Kajetana, jedna 
Antoniego. Sporo prac znajduje 
się w Kanadzie, dokąd zabrała je 
córka Kajetana Irena Stefano-
wicz-Smodlibowska.

W Muzeum w Nowym Sączu 
znajdują się obrazy podarowane 
przez babcię Sabinę po wojnie 
– przepiękne akwarelki, rysun-
ki, portreciki ułanów, kolegów 
i towarzyszy broni Kajetana 
z ich osobistymi podpisami, 
między innymi portret młodego 
Wieniawy-Długoszowskiego, 
wszystko w amarantach, cza-
kach. Tam też jest widok kwa-
tery głównej w Konarach… 
W zbiorach Muzeum Wojska 
Polskiego znajduje się plakat 
z 1919 roku, autorstwa Kajeta-
na, wzywający do wstępowa-
nia w szeregi Wojska Polskie-
go (prezentowany niedawno 
na Wystawie Plakatów „Orzeł 
i Marianna”), a także odznaka 
1 Pułku Legionów Polskich, też 
jego projektu.
W jednej z rozmów użył Pan 
sformułowania, że nie jest Pan 
we Lwowie, ale Lwów jest 
w Panu. Czy taki sam Lwów jest 
w Pawle – Pańskim synu – po-
ecie? Wczoraj uczestniczyliśmy 
w bardzo pięknym wieczorze 
autorskim Pawła Stefanowicza. 
Gen artystyczny w rodzinie jest 
bardzo silny. Paweł jest jego 
spadkobiercą.
Tego nie wiem, na ile Lwów jest 
w Pawle, w ogóle w moich dzie-
ciach. Ja już urodziłem się poza 
Lwowem, w 1944 roku, ponie-
waż kilka miesięcy wcześniej 
rodzice musieli opuścić Lwów; 
ale ten Lwów w domu rodzin-
nym był ciągle obecny, wszyst-
kie rozmowy, mamy, babci, były 
przepojone ogromną miłością 
do Lwowa i to jakby się wyssa-
ło z mlekiem matki. Gdy teraz 
odwiedzam Lwów, to mimo że 
na każdym kroku znajduję tam 
ślad polskości, jednak jakby nie 
czuję tego ducha, który mnie 
przekazano. Tak, mój średni syn 
– Paweł, lekarz weterynarii, je-
den z nielicznych specjalistów 
od okulistyki weterynaryjnej, to 
taka artystyczna dusza. Co praw-
da antytalencie do rysunku, ale 
bardzo dobrze zapowiadający się 
poeta. Niedawno zadebiutował 

własnym tomikiem, ładnie edy-
torsko wydanym, ilustrowanym 
obrazami Antoniego i Kajetana 
Stefanowiczów. Przy czym na 
mnie największe wrażenie wy-
wierają wiersze inspirowane ob-
razami, z tym że obrazów swych 
bezpośrednich przodków jeszcze 
tak nie opisywał. 
A ślady, które obaj artyści zosta-
wili we Lwowie?
Warte podkreślenia jest nie tyl-
ko to ogromne przywiązanie 
do polskości i patriotyzm ro-
dziny Stefanowiczów, również 
to przywiązanie do tradycji or-
miańskiej i silnych związków 
ze środowiskiem ormiańskim, 
z arcybiskupstwem w katedrze 
ormiańskiej. Z udziałem Anto-
niego i jego rolą doradczą dla 
Arcybiskupa w renowacji kate-
dry. Jedna z pierwszych sece-
syjnych willi we Lwowie była 
budowana przez Antoniego 
w latach 1903–1904 na siedlisko 
rodziny Stefanowiczów przy ul. 
Herburtów 5 (obecnie Glinki). 
Przepięknymi secesyjnymi po-
lichromiami przyozdobił Kaje-
tan aulę Zakładów Naukowych 
Żeńskich Zofii Strzałkowskiej 
przy ul. Zielonej 22 i gmach To-
warzystwa Kredytowego Ziem-
skiego przy ul. Kopernika 4. Nie 
wszystkie przewodniki piszą 
o tym, że jedna z postaci kobie-
cych personifikujących uczucia, 
„Iluzja” – znajdująca się pod 
kopułą Teatru Wielkiego – jest 
autorstwa Antoniego. 
Antoni wraz z żoną Marią 
z Krzysztofowiczów spoczął 
na Cmentarzu Łyczakowskim, 
a Kajetan w Alei Zasłużonych 
Cmentarza Orląt Lwowskich.
Jeszcze tylko dodam, że w czasie 
swoich wędrówek po Lwowie, 
gdy z ulicy Herburtów skiero-
wałem się w stronę ulicy Kar-
dynała Sapiehy, a trafiłem na 
ulicę Stepana Bandery… Wtedy 
postanowiłem, że w Krakowie 
muszę doprowadzić do nadania 
jednej z ulic imienia mojego 
przodka.

Rozmawiała Romana Obrocka

strażnik rodzinnej tradycji

Krzyż Niepodległości – orygiNalNy 
Krzyż, Którym KajetaN StefaNowicz 
był odzNaczoNy.  ze zbiorów 
KrzySztofa StefaNowicza

KrzySztof StefaNowicz Nad rodziNNymi doKumeNtami. fot. romaNa obrocKa
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KULTURA | Zawsze pociągał mnie fenomen kulturowych, dyplomatycznych, historyczno-literackich, a nawet handlowych 
relacji polsko-ormiańskich, które w niezwykły sposób i pięknymi wydarzeniami łączyły oba narody. Dzięki owym relacjom 
tworzył się pomost między Dalekim Wschodem a krajami północnej i środkowej Europy.

„Genetyczna pamięć” w twórczości 
wielkiego Juliusza Słowackiego

Ten fenomen wyobrażam so-
bie wręcz jako obraz, który na-
zwałbym „Drzewem rozwoju” 
– w pewnym sensie jest to także 
drzewo rozwoju dobra i trwania 
ludzkiego życia. Mam odwagę 
napisać również, że patrzę na 
to nie jak na martwe fakty hi-
storyczne, ale jak na ciąg wy-
darzeń, w którym jest źródło 
i historyczne wyjaśnienie dzi-
siejszej rzeczywistości polskich 
Ormian.
Zachwyca mnie, że współcze-
śnie żyje wiele osób zgłębiają-
cych przeszłe wielopłaszczyzno-
we związki ormiańsko-polskie, 
analizujących je z różnych 
punktów widzenia, objaśnia-
jących i odkrywających nie-
dostrzegalne warstwy, będące 
źródłem ogromnego intelek-
tualnego potencjału i dalszego 
kulturowego rozwoju.
Pod tym względem rok 2012 
był bardzo bogaty. Dni Pol-
skie w Armenii, trwające od 
25 kwietnia do 31 maja, obej-
mowały cykl kilkunastu przed-
sięwzięć, głównie w dziedzinie 
literatury, a także muzyki i kine-
matografii. Ukazały się poważne 
publikacje, np. dwujęzyczna an-
tologia współczesnej poezji pol-
skiej prezentująca wiersze wy-
bitnych polskich twórców (nie 
tylko polskich noblistów).
W czasie mojej wizyty w Ery-
waniu, w listopadzie 2012 roku, 
miałem okazję otrzymać książkę 
autorstwa Belli Barseghian, po-
święconą wielkiemu polskiemu 
poecie i wybitnemu myślicielo-
wi, zatytułowaną Juliusza Sło-
wackiego zew krwi: Ormiański 
i polski Król-Duch. Książka, na-
pisana w języku wschodnioor-
miańskim, została zaprezento-
wana jako nowość wydawnicza 
podczas Dni Polskich w maju 
2012 roku.
Bella Barseghian zasługuje na 
uwagę polskiego i ormiańskiego 
czytelnika. Ormianka, polonist-
ka, doktor habilitowany nauk 
humanistycznych, autorka wie-
lu poważnych badań i publika-
cji na temat polskich Ormian, 
przewodnicząca stowarzyszenia 
„Armenia-Polska”, ma wielkie 
dokonania w przyswajaniu osią-
gnięć polskiej literatury czytel-
nikowi ormiańskojęzycznemu, 
„przede wszystkim w sferze 
prawdziwie pionierskich po-
szukiwań historycznoliterac-
kich”1. Lista jej opracowań jest 
wcale pokaźna, a wieńczy ją 
wspomniana książka o Słowac-
kim. Prezydent Bronisław Ko-
morowski w czasie oficjalnej 
wizyty w Armenii w 2011 roku 
uhonorował Bellę Barseghian 

Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Pol-
skiej.
Autorka podzieliła swoją książ-
kę na dwie części poprzedzone 
wstępem. W pierwszej części 
znajdujemy trzy podrozdziały 
mówiące o pochodzeniu Juliu-
sza Słowackiego, jego dojrzało-
ści i jego twórczości; o podróży 
na Bliski Wschód; i o pobycie 
w Paryżu. Ta część skierowana 
jest przede wszystkim do czy-
telnika ormiańskojęzycznego, 
aby poznał on sylwetkę i do-
robek wielkiego polskiego po-
ety doby romantyzmu. Trzeba 
zaznaczyć, że Bella Barseghian 
przeprowadziła dogłębne stu-
dia nad twórczością Słowackie-
go. Jej zmysł badawczy i talent 
w formułowaniu wniosków 
objawił się w drugiej, znacznie 
obszerniejszej części książki. 
Autorka omawia tam tradycje 
śródziemnomorskie i analizuje 
źródła duchowego mistycyzmu 
Słowackiego, którego bez wąt-
pienia interesowali rodacy jego 
przodków i ich obecność w bo-
gatej wielowiekowej kulturze. 
Barseghian pisze o nieprzy-
padkowym pobycie wieszcza 
w ormiańskim klasztorze Bejt 
Chaszbo w Libanie (w tamtych 
stronach jest wiele klasztorów, 
a Słowacki wybrał akurat or-
miański, a nie np. klasztor ma-
ronitów lub inny) i przedstawia 
to jako inspirację do napisania 
poematu Król-Duch, analizuje 
związki tego dzieła z ormiań-
ską sławną legendą o królu Arze 
Pięknym (Ara Geghecik) i Se-
miramidzie (Szamiram), która 
opowiada historię mitycznego 
Ary Pięknego powstałą w VII–
VI w. p.n.e. w Armenii. 
Ta praca o charakterze monogra-
ficznym wspomina o ormiańskim  

pochodzeniu polskiego poety 
i dramaturga. Ormiańską krew 
odziedziczył po matce – Salomei 
Januszewskiej z Krzemieńca, 
lub swym ormiańskim dziad-
ku Dumanowskim. Monografia 
omawia jego twórczy pobyt we 
wspomnianym klasztorze Bejt 
Chaszbo (tam napisał pierwszą 
wersję poematu Anhelli), podróż 
przez Egipt i Bliski Wschód, ob-
fitującą w mistyczne doznania 
oraz heterodoksyjne dociekania. 
Walory omawianej książki są 
oczywiste: ogromny, mało znany 
materiał, wnikliwie przeanalizo-
wany. Na szczególne uznanie za-
sługuje rzetelne i wszechstronne 
spojrzenie na całokształt badanej 
materii oraz związki Juliusza Sło-
wackiego z Armenią i narodem 
ormiańskim.
Praca ta adresowana jest do ba-
daczy literatury oraz szerokiego 
kręgu czytelników zaintereso-
wanych historią, a także historią 
literatury i kultury. Otwiera ona 
nowe pole badawcze, którego 
przedmiotem są analizy ormiań-
skich motywów w twórczości 
poety. Autorka pokazuje, jak 
polski genialny poeta – ormiań-
skiego pochodzenia – stworzył 
historię swoich przodków wy-
dobytą z genetycznej pamięci. 
Fakt ten do tej pory był zagadką 
dla polonistów, np. sformuło-
wanie „Her Armeńczyk”. Imię 
to może być zniekształceniem 
ormiańskiego „Der” („Ter”), 
czyli „wielebny”. Tak zwracano 
się do osób duchownych.
Autorka uważa, że poemat Król-
-Duch jest wynikiem dwóch, 
ściśle ze sobą związanych idei: 
duchowego mistycyzmu i kon-
cepcji cykliczności historii. Idee 
te ujawniają się w głównych 
osobach utworu, które zjawiają 
się kolejno pod postaciami He-
ra Armeńczyka, Popiela, Mie-
czysława, Bolesława Śmiałego, 
a równocześnie utożsamiają się 
z autorem poematu.
Filologiczne badania i analizy, 
które przeprowadza autorka 
książki, być może nie zadowolą 
wszystkich, ale Barseghian jest 
przekonana, że otwierają one 
i naświetlają nowe obszary dla 
dalszych dociekań. W osobistej 
korespondencji stwierdza, że jej 
celem jest skoncentrowanie się 
na królewskim duchu bohatera, 
a nie na autorze dzieła. Napisa-
ny przez Słowackiego poemat 
– w myśl stworzonego przez 
wieszcza genezyjskiego systemu 
filozoficznego – miał być „wyja-
śnieniem pochodzenia ducha” 
(Hoku dzakumapanuitiun). 
Poemat Słowackiego wyróżnia 
się tym, że jest źródłem wiary 

i wiedzy na temat początków 
i dziejów Polski. Słowacki jest 
autorem, ale jednocześnie gra 
rolę głównego bohatera – Hera 
Armeńczyka – w sensie królew-
skiego ducha. Tymczasem po-
stać Hera Armeńczyka ma pew-
ne charakterystyczne cechy, 
typowo ormiańskie. Ewidentnie 
występują one u Ary Pięknego, 
czyli zauważamy mocne związ-
ki poematu Król-Duch z mitem 
Ary Pięknego, do czego zamie-
rza dojść wielka polonistka Bella 
Barseghian w ostatnim rozdzia-
le swojej monografii. Lecz udo-
wadnia ona, że Słowacki opisuje 
przyjście słowiańskiego ducha 
z Armenii, innymi słowy staje się 
czytelna i spójna, logiczna i zro-
zumiała idea poematu, zgodnie 
z którą duch słowiański bierze 
swój początek w Armenii. Trze-
ba zauważyć, że większość prac 
Słowackiego sięga do motywów 
i doświadczeń zaczerpniętych 
z własnej biografii. Podczas po-
dróży poety po Bliskim Wscho-
dzie, która tak zaważyła na jego 
twórczości, narodziły się jego 
myśli o przemianach ducho-
wych (Hokepochutiun), o mi-
stycyzmie: zobaczył i pojął, że 
historię stwarza nieśmiertelny 
duch. Słowacki w swoim po-
emacie prezentuje cykl historii 
nie z kronikarskiego punktu 
widzenia, ale jako trwałą zasadę  

odradzania się, która zakłada 
ucieleśnianie się ducha w histo-
rycznych postaciach. Przy takim 
założeniu mógł wykorzystać 
obrosłe legendami wydarzenia 
historyczne z dalekiego czasu 
i przestrzeni.
Podsumowując, możemy zatem   
stwierdzić, że dzięki znamieni-
tej polonistce Belli Barseghian 
monografia daje podwójną ko-
rzyść: dzięki niej Słowacki stał 
się bardziej znany czytelnikowi 
ormiańskiemu. Wybitny po-
eta pochodzenia ormiańskiego 
nigdy nie był tłumaczony na 
język ormiański, podczas gdy 
Ormianie od dawna mieli przy-
jemność i możliwość czytania 
Mickiewicza, Sienkiewicza, 
Prusa i innych autorów pol-
skich. Jednocześnie autorka tej 
bardzo ważnej monografii dała 
unikalną okazję, wskazała nowe 
tropy, które pozwalają zgłębić 
rozumienie nie tylko postaci 
Hera Armeńczyka w kontekście 
historycznym, lecz sensowną, 
logiczną interpretację genetycz-
nej pamięci w twórczości Juliu-
sza Słowackiego.

Prof. Ara Sayegh

1 Jerzy Szokalski, Bella Barse-
ghian,  „Biuletyn Ormiańskie-
go Towarzystwa Kulturalnego” 
2011, nr 66/67, s. 56–58.

Tablica nad głównym wejściem klaszToru bejT chaszbo poświęcona 
pamięci juliusza słowackiego
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Rodzina i decyzja 
o życiu zakonnym

Była córką der Nersesa  i Katarzy-
ny Micheliczówny.  Już  za młodu 
wybrała życie zakonne w mieście 
rodzinnym  –  Jazłowcu,  gdzie  jej 
ojciec  był  głównym  kapłanem. 
W 1676 Turcy splądrowali  i zaję-
li  Jazłowiec.  Osierocona  rodzina 
Nersesowiczów  –  wdowa  i  cór-
ki  der  Nersesa,  w  tym  Marianna 
–  schroniły  się  do  miasta  Brody. 
Tam  odnalazł  je  brat,  ksiądz  De-
odat. Wraz  z  nim  pojechały  naj-
pierw do Zamościa, wreszcie osia-
dły w Jarosławiu, gdzie sprawował 
funkcję spowiednika w klasztorze 
benedyktynek  polskich.  U  nich 
Marianna  postanowiła  złożyć 
śluby  zakonne,  przyjmując  imię 
Ksawery,  na  pamiątkę  siedemna-
stowiecznego  świętego  jezuity, 
Franciszka Ksawerego, misjonarza 
Azji.

Ksieni benedyktynek ormiańskich 
we Lwowie

Gdy  Deodat  Nersesowicz  został 
tytularnym  biskupem  trojanopoli-
tańskim  i  administratorem  diecezji 
ormiańskiej  w  Polsce,  energicznie 
zabrał się za uporządkowanie spraw 
zakonnic  we  Lwowie.  Uznał,  że 
czas  nadzoru  ze  strony  benedyk-
tynek  polskich  minął  i  20  (lub  16 
–  tu  źródła  nie  są  zgodne)  stycznia 
1701  zjawił  się  w  klasztorze  wraz 
z  nowym  arcybiskupem Wartanem 
Hunanianem. Nieco wcześniej,  „dla 
poratowania  zdrowia”,  z  Jarosła-
wia  zjechała  Marianna.  Wątpliwe, 
aby  zbieżność  obu  wydarzeń  była 
przypadkowa.  „I  zasiedli  na  elekcję 
ksieni  [...],  przeczytawszy  regułę, 
po  starszemu  szły  Panny  zakonne 
wszystkie po jednej przed urząd ten 
duchowny, dobrowolne swoje doda-
wały głosy [...], aż do ostatniej. Zgod-
nie  głosując,  mianowali  P[annę]  

Mariannę Nerssesowiczównę”. Zaraz 
powiadomiono o tym nuncjusza Pi-
gnatellego w Warszawie, a 6  lutego, 
nowa ksieni „święcona była przez X. 
Biskupa w tym katedralnym kościele 
z wielkim nabożeństwem, kazaniem 
i napływem gości”.
Rządy  Marianny  Ksawery  rozpo-
częła seria dobrodziejstw, wyświad-
czonych klasztorowi przez jej brata. 
Ufundował  budowę  wodociągu, 
murowanego  ganku  z  klasztoru do 
katedry, chóru, a także kazał wybić 
w  murach  obu  budowli  przejścia, 
tak aby zakonnice mogły uczestni-
czyć  w  odprawianych  w  katedrze 
ormiańskiej mszach, same nie będąc 
widoczne. Postawił im nawet osob-
ny grobowiec murowany na cmen-
tarzu,  gdyż  jego brakiem „niektóre 
Panny  zakonne  się  trapiły”.  Nie 
wszystkie mniszki ormiańskie nale-
żały do konwentu Nersesowiczów-
ny, osobno trzymały się te, które re-
guły  benedyktyńskiej  nie  przyjęły. 
Natomiast w jej klasztorze znalazła 
się jedna nie-Ormianka, konwertyt-
ka z islamu.
Potem przyszły trudne lata. Podczas 
najazdu szwedzkiego w 1704  tylko 
wielki  hart  ducha  i  dyplomatycz-
ne  umiejętności  bpa Nersesowicza, 
powstrzymały napastników od wy-
mordowania mieszkanek klasztoru, 
wraz z Ormianami, którzy wypełni-
li go po same dachy. Pisze kronikarz 
tych dni, łaciński kanonik lwowski 
Jan  Tomasz  Józefowicz:  „i  zakon-
nice  przy  tymże  ormieńskim  ko-
ściele  będące  obronił  od  gwałtów 
i łupiestw, pewnie że dobry pasterz, 
któren gotowy był nawet duszę od-
dać za swoje owce”. Przez tygodnie 
biskup zmuszony był gościć  jedne-
go  ze  szwedzkich  generałów  i  za-
bawiać  go  rozmowami  po  włosku. 
Nie obyło się bez strat materialnych 
i „nawet ubogi konwent [...] musiał 
dać w srebrze różnej galanteryi, na-
der wybornem,  a  od  Szwedów  zaś 
lekko  bardzo  i  tanio  taksowanem 
[...],  talarów  bitych  600”  –  żali  się 
kronika zakonna. Trochę skromniej 
przedstawia  te  straty  Józefowicz: 
„u  panien  zakonnych  ormieńskich 
wzięto  talarów 80”  oraz  „szlachec-
ką  skrzynię  wzięto  z  pieniędzmi, 
w  której  wiele  było  [...],  dość  że 
trzech chłopów ledwo ją podnieśli”. 
Czyj  skarb  przechowywała  w  de-
pozycie  ksieni  Nersesowiczówna, 
nie  wiadomo.  Potem  wybuchły 
epidemie,  a  ponieważ  dobrodzieje 
klasztoru z tego powodu opuszcza-
li miasto, ustały dostawy żywności 
i ksieni musiała wysłać część zakon-
nic do rodzin na prowincję. Kolejne 
lata  sprowadziły  „straszne  kontry-
bucje,  tak od koronnego żołnierza, 

jak  moskiewskiego  wojska”.  Poja-
wiły się też problemy z uzyskaniem 
czynszów należnych klasztorowi od 
świeckich  dzierżawców.  Utrzymy-
wały  się więc  benedyktynki  głów-
nie z nauczania dziewcząt i własnej 
pracy ręcznej. Dopiero w 1707 zo-
stał  uchylony  zakaz  przyjmowania 
nowych zakonnic. Pierwsza  z pro-
fesek, Magdalena  Benedykta Man-
czukiewiczówna,  córka  starszego 
Ormian  lwowskich,  a  siostra  kasz-
telanowej  wyszogrodzkiej,  wniosła 
z czasem w posagu folwark Pasieka, 
co ustabilizowało byt klasztoru.
W  maju  1709  zmarł  bp  Nerseso-
wicz, zapisując siostrze 30 dukatów, 
a jej zakonnicom – cały tysiąc, „aby 
na  każdą  uroczystość  Najświętszej 
Panny Maryi dostawały kurę i por-
cyę  miodu”.  Niecały  rok  później, 
27  kwietnia,  odeszła  Marianna 
Ksawera. Pochowana została w gro-
bowcu  przygotowanym  niegdyś 
przez brata, dziś już nieistniejącym.

Z Wiki.Ormianie.pl
Marianna Ksawera Nersesowiczówna
WIKI.ormIanIe |W tej rubryce prezentujemy wybrane biogramy z Wiki.Ormianie – internetowej encyklopedii poświęconej syl-
wetkom nieżyjących polskich Ormian. Zachęcamy do jej współtworzenia – zamieszczać i redagować hasła może każdy, wystarczy 
wejść na stronę internetową www.wiki.ormianie.pl !
Tym razem przedstawiamy jedną z trzynastu postaci, których biogramy przygotwał dr hab. Andrzej A. Zięba do kalendarza wyda-
wanego przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich na 2014 rok. Kalendarz ten już wkrótce zostanie opublikowany.

marIanna KsaWera nersesoWIczóWna (zm. 27 KWIetnIa 1710) – pIerWsza KsIenI 
benedyktynek ormiańskich we Lwowie. Portret oLejny, własność sióstr 
benedyktynek z wołowa. Fot. romana obrocka.

Jak wpisać nowy 
biogram  
w Wiki.Ormianie?
Od czego mam zacząć? Jak to zro-
bić krok po kroku?
Najpierw otwórz stronę www.wi-
ki.ormianie.pl
W  polu  u  góry  po  prawej  stro-
nie wpisz  tytuł  nowego  artykułu, 
uwzględniając  wielkość  liter  (np. 
„Kajetan  Moszoro”).  Następnie 
kliknij  „Nowy  artykuł”,  a  potem 
na  czerwony  link  z nazwą nasze-
go hasła w zdaniu „Utwórz stronę 
‘Kajetan Moszoro’ na tej wiki”.

Przy  tworzeniu  haseł  kieruj  się 
zasadami. Zebrane one  zostały na 
stronie:  Informacje  prawne  (link 
masz w menu  po  lewej  –  rozwiń 
zakładkę „Dla wikipedystów”).
Hasło powinno:
być napisane neutralnie,• 
nie łamać praw autorskich • 
posiadać  źródła,  najlepiej  w  po-• 
staci przypisów.

Jeśli wydaje ci się, że tego wszyst-
kiego  jest  za  dużo,  załóż  konto 
i stwórz pierwsze hasło w brudno-
pisie. A gdy już je stworzysz, skon-
taktuj  się z którymś z administra-
torów  lub  napisz  na  adres wiki@
ormianie.pl  z prośbą o ocenę,  czy 
wszystko  jest  ok.  Każde  kolejne 
hasło będzie  już  łatwiejsze do na-
pisania.
Polecamy wczytać się w stronę Po-
moc: Tworzenie nowych haseł.
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AHTAMAR | We wschodniej Turcji, na Ahtamar (orm. Ախթամար) – jed-
nej z największych wysp w południowej części jeziora Wan – znajduje się 
przepiękny ormiański kościół Świętego Krzyża z X w., z zabytkowymi freska-
mi. 8 września br. została w nim odprawiona trwająca ponad 2 godziny msza 
święta, po raz pierwszy od prawie 100 lat.

URUGWAJ | Hagop Dabagian – rzecznik pra-
sowy Ormiańskiego Biura Prawnego  
Ameryki Południowej, które monitoruje 
postępy w sprawie uznania ludobójstwa 
Ormian – przekazał agencji prasowej „Ar-
menpress” informację o decyzji rządu Urug-
waju w sprawie budowy Muzeum  
Ludobójstwa Ormian.

Kościół w Ahtamarze 
znów służył wiernym

Muzeum 
Ludobójstwa 
Ormian wybudują 
w Urugwaju

Mszę celebrował ormiański pa-
triarcha, wikariusz generalny 
w Stambule – arcybiskup Aram 
Ateszjan, w obecności ponad 
800 Ormian, którzy przyjechali 
z diaspory ormiańskiej i z Ar-
menii. W czasie mszy sześcio-
ro Ormian przyjęło sakrament 
chrztu świętego – po raz pierw-
szy od ludobójstwa Ormian w 
1915 r. Zwracając się do wier-
nych, arcybiskup Ateszjan po-
wiedział: „Dzisiejszy dzień jest 
dla nas świętem, i to nie z po-
wodu zwycięstwa politycznego, 
gospodarczego czy militarnego, 
lecz to jest powrót do naszej toż-
samości, która jest nierozłączna 
z Kościołem ormiańskim; do 
religijnych wartości, które na 
pewien czas zostały zgubione”. 
Rodzinom osób przyjmujących 
sakrament chrztu – dorosłym 
i dzieciom – towarzyszyły sil-
ne emocje i wzruszenie. Rupen 
Ghazarian, ojciec, który dla 
swego syna wybrał imię Wan 
– na wspomnienie utraconego 
ormiańskiego miasta – marzył, 
aby ceremonia chrztu dokonała 
się w tej wielowiekowej świąty-
ni. Z kolei inny tato przyjechał z 
Armenii i pewnie z tych emocji 

zapomniał zabrać prezent, któ-
ry przygotował dla swego syna. 
I stał się prawie cud… Chodząc 
po ruinach starożytnego Ani, 
znalazł srebrny krzyż… i po-
darował swojemu synowi. W 
czasie mszy grupa osób z anty-
ormiańskiej międzynarodowej 
organizacji ASIMDER, która 
walczy przeciw uznaniu ludo-

bójstwa Ormian, usiłowała za-
kłócić porządek sprawowanej 
liturgii. 
Tegoroczna msza święta jest 
czwartą od roku 2010. Obecnie 
kościół pełni funkcję muzeum – 
po renowacji wykonanej przez 
władze tureckie w latach 2005–
2007 – ale ma pozwolenie na 
odprawienie mszy raz w roku. 

Jednocześnie wyraził nadzie-
ję, że budowa muzeum zosta-
nie zrealizowana do roku 2015. 
Według niego prace są na etapie 
planistycznym: znalezienia od-
powiedniego terenu, budynku 
o odpowiedniej architekturze 
i funkcjonalności oraz gromadze-
nia materiałów do ekspozycji.
Społeczność ormiańska w Uru-
gwaju ma ponad 100 lat. W dia-
sporze znalazła się wskutek 
ucieczki przed eksterminacją 
i ważne jest dla niej uporządko-
wanie spraw związanych z pa-
mięcią historyczną.
Dabagian dodał, że Ormiańskie 
Biuro Prawne monitoruje spra-
wy ormiańskie w całej Ameryce 
Południowej i z okazji zbliżają-
cej się 100. rocznicy powołało 

w różnych krajach tego regionu 
komisje, których zadaniem jest 
edukacja, szkolnictwo, zdoby-
wanie wiedzy i wykształcenia – 
specjalnie w kierunku odkrycia 
prawdy o Ludobójstwie Ormian. 
Jednocześnie wyraził nadzieję, 
że rząd Armenii rozszerzy swo-
je kontakty i działania na kraje 
tego regionu i znajdzie w nich 
współpracowników.
Warto dodać, że Urugwaj jest 
pierwszym państwem na świe-
cie, które uznało i potępiło lu-
dobójstwo Ormian. 20 kwietnia 
1965 r. zgromadzenie ogólne 
Senatu i Izby Reprezentantów 
Republiki Urugwaju ustanowi-
ło „dzień poświęcony pamię-
ci ormiańskich męczenników 
1915 r.”.

„Z życia Diaspory” 
redaguje prof. Ara Sayegh

SUR | W centrum skupiska Kurdów, mieście Sur (turecka prowincja  
Diyarbakir), urządzono ceremonię „Wspólne Sumienie”, podczas której  
został odsłonięty pomnik poświęcony ludobójstwu Ormian. 

Przywódcy kurdyjscy poprosili o wybaczenie

Burmistrz Sur-Abdullah Demir-
basz poprosił w imieniu Kur-
dów o wybaczenie za współ-
udział w eksterminacji Ormian 
i Asyryjczyków. Jednocześnie 
obiecał walczyć o rekompensa-
ty i naprawienie szkód wyrzą-
dzonych ofiarom, aby odkupić 
winę swojego narodu. 
Demirbasz wezwał władze tu-
reckie do przeprosin za ludobój-
stwo Ormian z roku 1915 oraz 
podjęcia niezbędnych kroków, 
aby odkupić grzechy przeszłości.
Na pomniku stojącym na skwe-

rze „Anzele” jest wykuty napis 
w sześciu językach, w tym po or-
miańsku: „Ból poniesiemy wspól-
nie, aby nie został powtórzony”.
Demirbasz dodał, że ten pomnik 
jest symbolem – wyrzutem su-
mienia narodu kurdyjskiego, 
zamieszkującego wschodnie 
i południowo-wschodnie rejony 
Turcji. Monument ma przypo-
minać o męczeństwie Ormian, 
Asyryjczyków, Jezydów, alawi-
tów i żydów oraz tych zamęczo-
nych sunnitów, którzy nie ulegli 
zbrodniczej idei. Jednocześnie 

jest wezwaniem do wzięcia od-
powiedzialności za swoją zbrod-
nię i rozliczenia się z niej.
Znany pisarz ormiański z Diyar-
bakiru – Mgrdicz Margosjan – 
z radością przyjął kurdyjski gest 
dobrej woli i wyraził nadzieję, 
że wynikną z niego dalsze prak-
tyczne posunięcia. 
Przewodniczący stowarzyszenia 
duchownych islamskich w Diyar- 
bakir, Shahid Chiftkuran, popro-
sił o wybaczenia i powiedział: 
„Dziś winniśmy płacić za niegod-
ne czyny naszych przodków”.
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„Tydzień pamięci o ormiańskim arcybiskupie 
i polskim patriocie – Józe� e Teodorowiczu” 
do� nansowano ze środków 
Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II
w Krakowie

dominikanie . pl

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich ma przyjemność zaprosić na 

„Tydzień pamięci o ormiańskim 
arcybiskupie i polskim patriocie 
Józe� e Teodorowiczu”

4 grudnia 2013 r. mija 75. rocznica śmierci ostatniego
ormiańskokatolickiego arcybiskupa Lwowa, 
ks. Józefa Teodorowicza (1864–1938).  
W związku z tym przygotowaliśmy 
w trzech miastach wydarzenia.

Sobota 30 listopada 2013 r. – Warszawa, ul. Freta 10, 
dominikański kościół św. Jacka

g. 16.00 –  msza św. ormiańskokatolicka w intencji abp. Józefa Teodorowicza 
z udziałem kilkuosobowego chóru męskiego.

g. 17.30 –  sala w klasztorze oo. dominikanów przy kościele św. Jacka – spotkanie 
zaproszonych gości, w tym przedstawicieli środowiska ormiańskiego:

 przywitanie gości – o. przeor Michał Adamski, gospodarz miejsca
 słowo wstępne – Armen Artwich, wiceprezes Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich
 wręczenie Krzyża Zasługi Ewie Abgarowicz, byłej prezes Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich, przez wojewodę mazowieckiego, Jacka 
Kozłowskiego
 odczytanie fragmentów „Kazania sejmowego”, które abp Józef Teodoro-
wicz wygłosił w Warszawie 9 lutego 1919 r. – aktor Maciej Rayzacher
 ekspozycja wybranych rękopisów abp. Teodorowicza (ze zbiorów 
Archiwum Polskich Ormian przy Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich)
degustacja przysmaków ormiańskich. 

Środa 4 grudnia 2013 r., g. 17.00 – Katowice, plac Rady Europy 1, 
Biblioteka Śląska, sala Parnassos

Wernisaż wystawy „Wielki zapomniany. Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz 
(1864–1938) – wybitny polski kapłan i mąż stanu”:

 przywitanie gości – prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej
 słowo wstępne – Jan Abgarowicz, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich
 przedstawienie znaczenia abp. Teodorowicza dla Śląska – dr Weronika Pawłowicz
 � lm dokumentalny poświęcony abp. Józefowi Teodorowiczowi (8 min.)
degustacja przysmaków ormiańskich. 

Wystawa prezentowana będzie w Galerii Holu Głównego Biblioteki Śląskiej 
od 2 do 31 grudnia 2013 r.

Piątek 6 grudnia 2013 r. – Kraków, ul. Bernardyńska 3, 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

g. 11.30 –  msza św. ormiańskokatolicka w intencji abp. Józefa Teodorowicza 
(kaplica uniwersytecka – parter) 

g. 12.30  –  prezentacja ekspozycji wybranych rękopisów abp. Teodorowicza, w tym 
odpisu z 1919 r. historycznego „Kazania sejmowego” (aula na I piętrze)

g. 13.00  –   konferencja naukowa „Arcybiskup Józef Teo� l Teodorowicz (1864–1938). 
Pasterz Kościoła ormiańskiego w Polsce, mąż stanu, kaznodzieja, pisarz”: 
powitanie, słowo wstępne, referaty naukowe, dyskusje z przerwami na 
kawę/herbatę i przekąski; szczegółowy plan referatów – obok

Sobota 7 grudnia 2013 r. – Kraków, ul. Bernardyńska 3, 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

g. 9.00    –   dalszy ciąg konferencji z przerwą na kawę/herbatę i przekąski 
(aula na I piętrze)

ok. g. 13.00    –  zakończenie obrad, podsumowanie konferencji.

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Historii Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX 
wieku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundację Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich

pod patronatem

Jego Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza, ordynariusza dla wiernych obrządku ormiań-
skiego w Polsce

Tym wydarzeniom naukowo-kulturalnym będzie towarzyszyć prezentacja dwóch 
publikacji:

okolicznościowego wydawnictwa informacyjnego związanego z  „Tygodniem pamięci”
II wydania płyty z oryginalnymi nagraniami kazań abp. Teodorowicza wraz z towarzy-
szącą jej publikacją pt. Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz. Wybitny polski kapłan, 
kaznodzieja i mąż stanu.

Program konferencji naukowej:

Kraków 6–7 grudnia 2013 r.

Piątek 6 grudnia 2013 r.
gmach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3

g. 11.30  msza św. ormiańskokatolicka w intencji abp. Józefa Teodorowicza
 (kaplica uniwersytecka – parter)  

g. 12.30  prezentacja ekspozycji wybranych rękopisów abp. Teodorowicza, w tym 
odpisu z 1919 r. historycznego „Kazania sejmowego”  (aula na I piętrze) 

Rozpoczęcie konferencji (aula na I piętrze) – g. 13.00
powitanie gości – ks. prof. dr hab. Józef Wołczański, UPJPII
 słowo wstępne – Jego Magni� cencja ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak, Rektor UPJPII
 wystąpienie Jego Eminencji Stanisława Kardynała Dziwisza, arcybiskupa metropolity 
krakowskiego, Wielkiego Kanclerza UPJPII
 wystąpienie Jego Świątobliwości Nersesa Bedrosa XIX, Katolikosa Patriarchy Cylicji 
dla Ormian katolików 

Prowadzenie: Prof. dr hab. Krzysztof Stopka, UJ

13.30– 13.50   Ks. prof. dr hab. Józef Wołczański, UPJPII
Relacje abp. Józefa Teodorowicza z Kościołem rzymskokatolickim i Cerkwią 
greckokatolicką w Polsce

14.00 – 14.20  Mgr Tomasz Krzyżowski, UPJPII 
Arcybiskup Józef Teodorowicz – rządca archidiecezji ormiańskokatolickiej 
we Lwowie

14.30 – 14.50 przerwa na kawę/herbatę i przekąski
14.50 – 15.10   Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, UAM

Arcybiskup Józef Teo� l Teodorowicz jako mąż stanu
15.20 – 15.40  Dr hab. Andrzej A. Zięba, UJ

Arcybiskup Teodorowicz w Warszawie
16.00 – 16.20 przerwa na kawę/herbatę i przekąski
16.20 – 16.40  Dr Renata Król-Mazur, UJ

„Afera Teodorowiczowska” – czyli o watykańskiej misji abp. Józefa Teodoro-
wicza w sprawie Górnego Śląska

16.50 – 17.10  Dr Joanna Wolańska, IRSA 
Rola arcybiskupa Józefa Teodorowicza w odnowieniu katedry ormiańskiej we 
Lwowie i odrodzeniu tożsamości narodowej Ormian lwowskich na początku 
XX wieku

17.20 – 17.40  Mgr Armen Artwich, FKiDOP 
Multimedialna prezentacja archiwaliów z Fundacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich ostatnio udostępnionych w Wirtualnym Archiwum Polskich 
Ormian

Sobota 7 grudnia 2013 r.
gmach UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 (aula na I piętrze)

Rozpoczęcie – g. 9.00

Prowadzenie: Ks. prof. dr hab. Józef Wołczański, UPJPII

9.00 – 9.20  Ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, UPJPII 
Myśl Boża względem Polski – kaznodziejstwo abp. Józefa Teo� la Teodorowicza 
(1864–1938)

9.30 – 9.50  Ks. dr Stefan Klajman, UPJPII
Praca literacko-naukowa arcybiskupa Józefa Teodorowicza

10.00 – 10.20  Mgr Luiza Trybuś, UPJPII
Wytłumaczyć myśl papieską. Komentarz abp. Józefa Teodorowicza do 
encykliki św. Piusa X „Poloniae populum”  z 3 grudnia 1905 roku 

10.30 – 10.50 przerwa na kawę/herbatę i przekąski
10.50 – 11.10  Ірина Гаюк, кандидат філософських наук, Львівська Національна 

Академія Мистецтв
Культурно-просвітницька діяльність архиєпископа Юзефа 
Теодоровича

11.20 – 11.40   Mgr Krzysztof Kubik, FKiDOP
Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864–1938) i jego spuścizna archiwalna

11.50 – 12.10   Mgr Zbigniew Manugiewicz, Jelenia Góra
Zagadnienia genealogii Teodorowiczów – komunikat

około 12.30 podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator „Tygodnia pamięci”:
Fundacja Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich

Współorganizatorzy: 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 
Biblioteka Śląska

Współpraca: 
Klasztor OO. Dominikanów 
w Warszawie, ul. Freta 10

Patroni medialni:
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KULTURA

1. Dionizy Rogala Zawadzki (oj-
ciec panien młodych); 2. Ma-
ria Zawadzka; 3. Wiktoryna 
Zawadzka; 4. Witold Krzysz-
tofowicz; 5. Henryk Krzyszto-
fowicz; 6. Maria Łosiówna (sio-
strzenica Witolda i Henryka); 
7. Helena z Krzysztofowiczów 
Potocka (siostra panów mło-
dych); 8. Karolina Sękowska; 

9. Helena Jankowska; 10. Sta-
nisław Bohdanowicz; 11. Feliks 
Szlachtowski; 12. Irena Lityńska; 
13. Alfred Krzysztofowicz (brat 
panów młodych); 14. Tymotea 
Bocheńska; 15. Oktaw Doschot; 
16. Kazimierz Miliński; 17. Ka-
zimierz Bohdanowicz; 18. Lu-
dwika Szlachtowska; 19. Helena 
Lityńska; 20. Irena Jankowska; 

21. Maria Szlachtowska; 22. Mi-
kołaj Krzysztofowicz (stryj pa-
nów młodych); 23. ks. bp Bo-
lesław Twardowski; 24. NN; 
25. Maria Lityńska; 26. Mikołaj 
Zadurowicz; 27. hr. Adolf [?] 
Łoś; 28. Stanisław Szlachtowski; 
29. Maria z Zadurowiczów Boh-
danowiczowa (żona Stanisława); 
30. Stanisław Sękowski; 31. Zyg-

munt Lityński; 32. Anna Czay-
kowska; 33. Adam Bogdanowicz 
(przyszły ksiądz); 34. NN; 35. 
Kazimierz Czaykowski; 36. NN; 
37. Aniela Wołodkowicz; 
38. Jadwiga Bohdanowiczówna 
(córka Kazimierza); 39. Stefania 
z Ohanowiczów Bohdanowiczo-
wa (żona Kazimierza); 40. Feliks 
Zawadzki; 41. Aleksander Sę-

kowski; 42. Wojciech Zawadz-
ki; 43. Maria Bohdanowiczówna 
(córka Kazimierza); 44. NN; 45. 
NN; 46. Janusz Sękowski; 47. 
NN; 48. NN; 49. Władysław 
Zawadzki; 50. Eugenia Tatar-
czuchówna; 51. Maria Potocka 
(córka Heleny); 52. Anna Szlach-
towska; 53. Dionizja Zawadzka; 
54. Wiktor Jankowski; 55. Stefa-
nia Milińska; 56. Jerzy Sękowski; 
57. Michał Jankowski; 58. Adam 
Szlachtowski; 59. Władysław 
Jankowski; 60. Olga Karska; 
61. Marian Krzysztofowicz (brat 
panów młodych); 62. Waranty 
Lityński; 63. Eugenia z Krzysz-
tofowiczów Tatarczuchowa 
(matka Eugenii); 64. Michał Za-
wadzki; 65. Lila Wołodkowicz; 
66. Róża Wołodkowicz; 67. Ma-
ria z Passakasów Krzysztofowi-
czowa; 68. Franciszek Miliński; 
69. Eugeniusz Krzysztofowicz 
(stryj panów młodych); 70. Józef 
Miliński; 71. służący Michał; 72. 
kucharka Michasia; 73. poko-
jówka Kasia; 74. NN.

TRADYCJA | Fotografia, wykonana 7 lutego 1914 roku, a więc w przededniu I wojny światowej, w hotelu George we Lwowie 
przedstawia gości przyjęcia weselnego dwóch par młodych: sióstr Wiktoryny i Marii Zawadzkich oraz braci Henryka i Witolda 
z ormiańskiej rodziny Krzysztofowiczów. Zdjęcie jest własnością Krystyny Janickiej, córki trzeciej z sióstr Zawadzkich, Dionizji – na 
zdjęciu 53), a opis otrzymaliśmy od Eustachego Łazarskiego (syna Marii z Bohdanowiczów Łazarskiej – na zdjęciu 29).

Pamiątka rodzinna, jakich mało
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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: cezary.annusewicz@wp.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. Rafał Krawczyk – duszpasterz  
w ormiańskokatolickiej parafii  
centralnej z siedzibą w Warszawie
kontakt:
Rzymskokatolicka parafia  
św. Franciszka z Asyżu,  
ul. 3 maja 83, 05-080 Izabelin,
tel. (+48) 695 486 520
e-mail: rafal.krawczyk@ormianie.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
www.gliwice.ormianie.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, 02-803 Warszawa
tel. (+48) 22 899 09 40-42,
fax (+48) 22 899 09 35 
e-mail:  
armpolandembassy@mfa.am, 
godziny pracy: pn.–pt. 9.00–18.00

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 19
http://www.udsc.gov.pl

bEZPłATNE PORADy PRAWNE

Warszawa
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
kontakt:
ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa, 
tel. (+48) 22 621 51 65
e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl
http://www.interwencjaprawna.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

TłUMACZE PRZySIęGlI 
JęZyKA ORMIAńSKIEGO

Warużan Czobanian 
(Varuzhan Chobanyan)
kontakt:
ul. Wrzosowa 96
25-214 Kielce
tel. (+48) 663 769 796
e-mail: varuzhan.chobanyan@wp.pl

Hajk Howannisjan 
(Hayk Hovhannisyan)
kontakt:
ul. Radzikowskiego 77A/48
31-315 Kraków
tel. (+48) 886 886 609
e-mail: kancelaria@tlumacz-
ormianski.pl
http://www.tlumacz-ormianski.pl

lilit Karapetian
kontakt:
ul. Grzymalitów 1b m. 3
03-141 Warszawa
tel. (+48) 691 107 304
e-mail: lilit.karapetyan@wp.pl

Ważne adresy i telefony
ՔԱՀԱՆԱՆԵՐ 

Հայ կաթոլիկ դավանանքի եկեղեցի

Քհն. Ցեզարի Աննուսևիչ`
հայ-կաթոլիկ հյուսիսային ծխական 
համայնքի 
հոգևոր հովիվ, նստավայրը՝ Գդանսկ:
կապ՝
Սուրբ Պողոս և Պետրոս 
հռոմեակաթոլիկ եկեղեցական ծուխ
Ժաբի Կրուկ փող. 3, 80-822 Գդանսկ,
հեռ.՝ (+48) 58 301 99 77
էլ. փոստ` cezary.annusewicz@wp.pl
Կայքէջ՝ 
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. Ռաֆալ Կրավչիկ`
հայ-կաթոլիկ կենտրոնական ծխական 
համայնքի
հոգևոր հովիվ, նստավայրը՝ 
Վարշավա:
կապ՝ 
Սբ. Ֆրանցիսկ Ասսիզեցու 
հռոմեակաթոլիկ եկեղեցական ծուխ 
3 Մայա փող. 83, 05-080 Իզաբելին
հեռ.՝ (+48) 22 834 33 80
էլ. փոստ` rafal.krawczyk@ormianie.pl

Քհն. Տադեուշ Իսակովիչ-Զալեսկի`
հայ-կաթոլիկ հարավային ծխական 
համայնքի
հոգևոր հովիվ, նստավայրը՝ Գլիվիցե,
կառավարության և ազգային ու էթնիկ
փոքրամասնությունների համատեղ 
հանձնաժողովի
հայ փոքրամասնության 
ներկայացուցիչ:
կապ՝
Ռադանովիցե 1, 32-064 Ռուդավա
հեռ.՝ (+48) 602 791 780
էլ. փոստ` tadeusz@isakowicz.pl
Կայքէջ՝ www.gliwice.ormianie.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, 02-803 Վարշավա, 
հեռ.  (+48) 22 899 09 40-42,
ֆաքս (+48) 22 899 09 35 
էլ. փոստ  ̀armpolandembassy@mfa.am,
աշխատանքային ժամերը՝ երկ.-ուրբ. 
9.00-18.00

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, 
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 19

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՃԱՐ 
ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ 

Վարշավա
Իրավական միջամտության ընկերություն 
կապ՝ 
Սիեդմիոգրոձկա փող. 5/51, 01-204 
Վարշավա, հեռ.՝ (+48) 22 621 51 65
էլ. փոստ  ̀biuro@interwencjaprawna.pl
http://www.interwencjaprawna.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 

ՀԱՅԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ 
ԵՐԴՎՅԱԼ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉՆԵՐ

Վարուժան Չոբանյան
կապ՝
Վժոսովա փող. 96
25-214 Կիելցե
հեռ. (+48) 663 769 796
էլ-փոստ՝ varuzhan.chobanyan@wp.pl

Հայկ Հովհաննիսյան
կապ՝
Ռաձիկովսկիեգո փող. 77Ա/48
31-315 Կրակով
հեռ. (+48) 886 886 609
էլ-փոստ՝ kancelaria@tlumacz-ormianski.pl
http://www.tlumacz-ormianski.pl

Լիլիթ Կարապետյան
կապ՝
Գժիմալիտուվ 1b / 3
03-141 Վարշավա
հեռ. (+48) 691 107 304
էլ-փոստ՝ lilit.karapetyan@wp.pl
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Okiem Tigrana 
Vardikyana

Nowości wydawnicze

KULINARIA | Jadąc któregoś dnia główną ulicą Załęża – biednej, robotniczej 
dzielnicy Katowic – ze zdziwieniem odkryłam na jednym z tzw. familoków* 
szyld: Ararat Mini Restoran.

W restauracji ormiańskiej 
„Ararat” w Katowicach

Książka poświęcona malarzowi 
Teodorowi Axentowiczowi

W czerwcu br. ormiańsko-
języczny czytelnik otrzymał 
kolejną książkę poświęconą 
osobie wywodzącej się ze śro-
dowiska polskich Ormian. 
Tym razem jest to biografia 
malarza Teodora Axentowicza. 
Książka ukazała się w Armenii, 
a autorką jest Sona Checzikian. 
Autorka swoją pracę podzieli-
ła na trzy części. W pierwszej 
omawia społeczność Ormian 
w Polsce – jedną z pierwszych 
diaspor ormiańskich na świe-
cie, w drugiej odnotowuje fak-

ty z życia malarza, a w trzeciej 
przedstawia Axentowicza – 
malarza o ormiańskim rodo-
wodzie – jako mistrza portretu. 
Autorka uważa, że Axentowicz 
zasługuje, aby znaleźć poczesne 
miejsce wśród światowej sławy 
artystów.
Słowo wstępne napisał sławny 
artysta fotograf, Wahan Ko-
czar, który wyraża nadzieję, że 
publikacja, wypełniając lukę 
na ormiańskim rynku wydaw-
niczym, przyczyni się do po-
znania dzieła i żywota Teodora 
Axentowicza.

Prof. Ara Sayegh

Skąd się tu wziął? Weszłam do 
środka niewielkiego lokalu, ro-
zejrzałam się po wnętrzu. Na 
jednej ze ścian wisi duży jasny 
obraz przedstawiający charak-
terystyczną górę Ararat, oczy-
wiście z pierzynką śniegu na 
szczycie masywu. W kącie stoi 
przeszklona witrynka z książ-
kami polskimi o tematyce or-
miańskiej. Dolną półkę zajmują 
publikacje typowo śląskie. Obej-
rzałam menu. Spróbowałam 
pysznego szaszłyka po ormiań-
sku, podanego mi z lawaszem, 
i umówiłam się na rozmowę 
z właścicielem, panem Karenem 
Mkrtczianem.

 – Odkąd przyjechałem z Ery-
wania, już ponad dwadzieścia lat 
temu, i zamieszkałem w Załężu, 
moim największym marzeniem 
było otworzyć restaurację or-
miańską – opowiada pan Karen 
– Własny interes zaczęliśmy od 
otwarcia punktu gastronomicz-
nego w przyczepie kempingo-
wej. Sprzedawaliśmy kebaby, 
zapiekanki, przekąski. Po kilku 
latach udało się uruchomić mały 
bar, a od 9 miesięcy funkcjonuje 
ta nieduża restauracja. Podajemy 
szeroki asortyment pizz, ale po-
woli do naszego menu wprowa-
dzamy potrawy ormiańskie, takie 
jak: szaszłyki, lachmadżun, gołąb-
ki w liściach winogron. Sami pie-
czemy też od niedawna lawasz. 
Niespodzianką jest danie „Oro 
di Armenia”. Okoliczni Ślązacy 
zachodzili, kupowali kebaby, 
pytali: „czy wy jesteście Cygana-
mi, tacy czarnowłosi?”. Dlatego 
postanowiłem wystrojowi mojej 
restauracji nadać charakter naro-
dowy – ormiański, stąd witrynka 
z książkami i obraz, aby moi go-
ście mogli dowiedzieć się czegoś 
o mojej Ojczyźnie. 

Rozglądam się jeszcze raz i od-
krywam, że nawet zazdrostki 
w oknach są wykończone trój-
kolorową lamówką w barwach 

flagi armeńskiej, podobnie figur-
ka kucharza ma czerwono-nie-
biesko-pomarańczowy fartuch. 

Właściciel jest bardzo życzliwym 
i otwartym człowiekiem. Stwarza 
razem z zatrudnionym kucha-
rzem przyjazną atmosferę, aby 
każdy gość czuł się tu jak najlepiej. 
Najwięcej jest oczywiście Śląza-
ków, ale przyjeżdżają również 
Ormianie, Ukraińcy, Rosjanie, 
Turcy. Pan Karen ożenił się ze 
Ślązaczką, panią Katarzyną. Mają 
dwóch synów – Artura i Dawi-
da, i córkę – Nikolę, najmłodszą 
z rodzeństwa. Ojciec uczy dzieci 
języka i kultury Armenii, a zara-
zem podtrzymuje śląskie zwycza-
je i wartości. Jeden z synów jest 
zawodnikiem juniorskiej druży-
ny GKS „Katowice” – lokalnego 
klubu sportowego piłki nożnej. 
Pan Karen z dumą pokazuje jed-
ną z koszulek klubowych, ufun-
dowanych przez jego firmę.

Oboje państwo Mkrtczianowie 
starają się zrobić coś dobrego 
dla swojej dzielnicy. Uczestni-
czą w corocznej imprezie cha-
rytatywnej „Muzyka i smak” or-
ganizowanej w Młodzieżowym 
Domu Kultury, serwując swoje 
smakołyki, aby wspomóc ośro-
dek wychowawczy dla dzieci 
prowadzony przez siostry ja-
dwiżanki

Kolejnym marzeniem pana Ka-
rena jest chaczkar, który mógł-
by stanąć obok starego śląskiego 
krzyża, aby upamiętnić ofiary 
ludobójstwa Ormian. 

Kończymy naszą rozmowę, do-
pijam filiżankę pysznej kawy 
i żegnamy się jak członkowie 
wielkiej rodziny Ormian, roz-
rzuconych po całym świecie. 
Cieszę się, że również w stolicy 
przemysłowego Śląska można 
spróbować potraw ormiańskich 
i w przytulnej knajpce zamyślić 
się nad losem jednego z najstar-
szych narodów świata. 

Tekst i fot. Magdalena Bernacka

* Słowo familok oznacza dom 
wielorodzinny budowany dla 
rodzin pracowników kopalń 
i hut na przełomie XIX i XX wie-
ku na Śląsku. W odróżnieniu od 
podobnych domów w miastach 
przemysłowych w zaborze ro-
syjskim, znajdowała się tam 
ubikacja na półpiętrze. W ta-
kim budynku gospodynie dba-
ły bardzo o czystość: korytarze 
sprzątano wg ustalonego planu 
dyżurów, okna myto zazwyczaj 
co tydzień, a ramy okien malo-
wano co roku.

tigran awakian, bielsko-biała

karen Mkrtczian z żoną, katarzyną, w swoiM lokalu. kucharz-reklaMa  
Ma – czego nie widać na tyM zdjęciu – fartuch w barwach flagi arMenii

ararat Mini restoran Mieści się przy ul. gliwickiej 233
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