
Celem ekspozycji jest zaprezen-
towanie przykładów rzemiosła 
i sztuki Ormian z akcentem 
na detal – jego oryginalność, 
symbolikę, perfekcję wykona-
nia. Dotyczy to ornamentyki 
w architekturze średniowiecz-
nej Armenii, która stanowiła 
ideową i stylistyczną podstawę 
dla sztuki dekoracyjnej, ilu-
minatorstwa manuskryptów 
i piśmiennictwa w ormiańskim 
alfabecie, wzornictwa tkanin, 
zdobnictwa militariów. Kurator 
wystawy, Paweł Grzesik, za-
znaczył, że jest to bogaty świat 
starych symboli z obszaru hi-
storycznej Armenii, zaklęty 
w rzemiośle artystycznym na 
najwyższym poziomie, i sztu-
ce, która miała wpływ również 

na kulturę polską, a wreszcie 
jest to oryginalne dziedzictwo 
światowej kultury. Zamiarem 
muzealników było stworzenie 
kameralnej ekspozycji, a ide-
alnym miejscem do jej urzą-
dzenia stała się sala wystaw 
czasowych w Muzeum Dialogu 
Kultur. Starano się przy tym tak 
ująć temat, aby jednocześnie 
ukazać różnorodność form, 
barw i materiałów, słowem – 
kunszt warsztatu ormiańskiego 
i bogatej kultury materialnej, 
która tak zachwycała naszych 
przodków w dobie nowożytnej, 
a dziś może być dla nas źró-
dłem inspiracji lub po prostu 
przedmiotem podziwu. 

Labarum nazywano w starożyt-
nym Rzymie szczególny rodzaj 
sztandaru legionów, używany 
w obecności cesarza. Czworo-
kątna purpurowa chorągiew, 
ozdobiona złotymi frędzlami 

i zawieszona na poprzecznej 
belce, stała się dla chrześcijan 
symbolem zmartwychwstania 
Chrystusa i jego zwycięstwa 
nad potęgami ciemności. 

Ormiańska wystawa w Kielcach

wydarzenia | W dniu 6 grudnia 2016 roku 
w Muzeum Dialogu Kultur, oddziale Muzeum 
Narodowego w Kielcach, odbył się wernisaż  
wystawy „Warsztat ormiański – kunszt detalu”.

Հայկական ցուցահանդես Կելցեում

ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 2016 թ. դեկտեմբերի  
6-ին Մշակույթի երկխոսության թանգարանի 
մասնճյուղը հանդիսացող Կելցեի Ազգային 
պատկերասրահում կայացել է «Հայկական 
արվեստանոց. արհեստագործության 
գաղտնիքները» խորագրով ցուցահանդեսը։

Na werNisaż przybyli OrmiaNie z buska-zdrOju, Od 20 lat mieszkający w pOlsce. FOt. krzysztOF sOwiński

ԱՅցԵլՈՒՆԵՐԻ ԹվՈՒմ էԻՆ ՆԱԵՒ ԲՈՒսկՈ-ԶԴՐՈՒՅՈՒմ 20 տԱՐՈՒց ԱվԵլԻ ԲՆԱկվՈղ հԱՅԵՐը։ լՈՒսԱՆկԱՐը՝ ՔշԻշտՈֆ 
սՈվԻՆսկՈՒDokończenie na str. 6
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Հին Հռոմում «Լաբարում» անվանում էին 
լեգեոնների զինանշանների մի տեսակը, որ 
կիրառվում էր կայսեր ներկայությամբ: Այն 
մանուշակագույն ուղղանկյուն դրոշ է՝ ներքևի 
մասում զարդարված ոսկեգույն կախվող 
ծոպերով, որը քրիստոնյաների համար 
դարձավ Հիսուսի հարության և մթության 
ուժերի դեմ հաղթանակի խորհրդանիշը: 

dziedzictwO | Do dnia dzisiejszego w zbiorach 
archiwalnych zachowało się nieco odcisków 
pieczętnych gmin ormiańskich i ormiańskich 
bractw pobożnych w dawnej Polsce – z Kijowa, 
Lwowa, Zamościa, Kamieńca Podolskiego, Stani-
sławowa. Figuruje na nich niemal zawsze ten sam 
symbol: baranek paschalny, albo wielkanocny, 
zwany też Barankiem Bożym z labarum (łac.: 
Agnus Dei cum labaro).

Agnus Dei cum labaro
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ | Արխիվային 
հավաքածուներում մինչև մեր 
օրերը պահպանվել են հին 
Լեհաստանի հայ համայնքի և 
հայ բարեպաշտ եղբայրների 
որոշ տպագիր մատյաններ 
Կիևից, Լվովից, Զամոշչից, 
Կամենեց-Պոդոլսկից, 
Ստանիսլավովից: Դրանց բոլորի 
վրա գրեթե միշտ պատկերված է 
միևնույն խորհրդանիշը՝ զատկի 
գառը կամ այլ կերպ ասած՝ 
Աստծո գառը՝ հռոմեական 
«լաբարում» դրոշով: Շարունակությունը` էջ 5Dokończenie na str. 6–7
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Drodzy Czytelnicy!

2016 rok powoli zbliża się do 
końca. Nie sposób wymienić 
wszystkich imprez i uroczy-
stości o tematyce ormiańskiej  
zorganizowanych w tych dwu-
nastu miesiącach, a liczba 
tych wydarzeń, co wciąż po-
wtarzamy, wzrasta z roku na 
rok. Mamy coraz więcej kon-
certów, spotkań, wykładów, 
wizyt, wydarzeń religijnych… 
Z tego roku z pewnością 
w naszej pamięci pozostaną 
(w kolejności chronologicz-
nej): pierwsze Forum Ormian 
w Polsce (maj) i 10-lecie Fun-
dacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich (również 
maj), wizyta papieża Fran-
ciszka w Armenii (czerwiec) 
i jego przybycie na Światowe 
Dni Młodzieży do Polski (li-
piec; dodajmy, że z tej okazji 
przyjechało do Polski ponad 
300 Ormian!), a także 25- 
-lecie niepodległości Armenii 
(wrzesień).
Patrząc już w przyszłość, 
pamiętajmy, że na rok 2017 
planowane są m.in. obchody 
650-lecia diaspory ormiań-
skiej w Polsce. Symbolem tej 
rocznicy jest dokument dla 
ormiańskiego arcybiskupa 
wystawiony w 1367 r. przez 
króla Kazimierza Wielkiego. 
Ale czy 650 lat temu Ormia-
nie przybyli do Polski? Można 
powiedzieć, że to raczej Pol-
ska przyszła do nich. Dwa-
dzieścia kilka lat wcześniej, 
w 1340 r., w sytuacji politycz-
nej próżni, Kazimierz Wielki 
zdecydował się na niezwykle 
istotny z punktu widzenia 
polskiej historii krok: podbój 
Rusi Czerwonej ze Lwowem, 
Haliczem itd. To terytorium 
zamieszkiwali już wtedy Or-
mianie. Polskie rządy były 
zresztą chwiejne na początku 
i ustabilizowały się dopiero 
pod koniec XIV wieku, ale to 
właśnie z czasów panowania 
Kazimierza Wielkiego pocho-
dzą najstarsze dokumenty 
polskie wystawione dla Or-
mian. W 2017 r. z pewnością 
nie raz jeszcze spojrzymy na 
łamach „Awedisu” w tę pol-
sko-ormiańską przeszłość.

Redakcja

Od redakcji W skrócie
Pierwsza drukowana 
BiBlia po ormiańsku 
ma 350 lat

Najstarsze wydrukowane wyda-
nie Pisma Świętego w języku or-
miańskim wychodziło w latach 
1666–1668 w Amsterdamie 
spod prasy drukarni należącej 
do Woskana Jerewanci. Księga 
ma 1462 strony i 159 ilustracji 
autorstwa holenderskiego ar-
tysty Christoffela van Sichema. 
Przypomnijmy, że najstarszą 
Biblią drukowaną w historii 
(w języku łacińskim) jest wyda-
na w latach 1452–1455 w Mo-
guncji Biblia Johannesa Guten-
berga, co oznacza, że pierwsza 
ormiańska drukowana Biblia 
jest młodsza od najstarszej ła-
cińskiej o ponad 200 lat. Od 
razu nasuwa się pytanie, dla-
czego Ormianie, tak bardzo 
związani z kulturą pisma i ze 
swoim alfabetem, nie mieli po-
trzeby wydania drukiem Pisma 
Świętego wcześniej. Pierwsza 
książka wydrukowana w ję-
zyku ormiańsku powstała już 
w 1512 r. w Wenecji, co ozna-
cza, że ta technika była Ormia-
nom dobrze znana. Jedna z teo-
rii mówi, że Ormianie byli (i są) 
bardzo przywiązani do swoich 
rękopiśmiennych, zdobionych 
ksiąg Pisma Świętego, dlatego 
nie widzieli wcześniej potrze-
by wydawania ich drukiem. 

Polska – armenia 2:1

Co to był za mecz! 11 październi-
ka 2016 r. reprezentacja Polski 
w piłce nożnej wygrała z Arme-
nią 2:1 po zaciętej walce trwającej 
do ostatniej minuty meczu. Mecz 
trzeciej kolejki eliminacji do mi-
strzostw świata w Rosji w 2018 r. 
okazał się dla o wiele wyżej noto-
wanych Polaków dużym wyzwa-
niem, mimo że przed spotka-
niem świat sportowy spodziewał 
się raczej rozgromienia Ormian 
przez Polaków. Początkowo 
wszystko szło zgodnie z przewi-
dywaniami, zwłaszcza że Ormia-
nie od 31. minuty, po czerwonej 
kartce, grali w dziesięciu. Jednak 
przez większą część drugiej po-
łowy utrzymywał się wynik 1:1 
i dopiero w ostatniej minucie 
doliczonego czasu gry Polacy 
zdołali wbić Ormianom zwycię-
skiego gola. Po meczu polska 
reprezentacja spotkała się ze 
srogą krytyką kibiców i specja-
listów, natomiast Ormianie byli 
chwaleni za waleczność. Kogo 
w tym meczu bardziej dopingo-
wali Ormianie w Polsce? To już 
każdy sam wie najlepiej. W tej 
chwili (grudzień 2016) Polska, 
z 10 punktami, plasuje się na 
pierwszym miejscu grupy E i ma 
największe szanse na awans 
z grupy, podczas gdy repre-
zentacja Armenii jest na piątym 
miejscu, z 3 punktami. Rewan-
żowy mecz w ramach eliminacji 
do MŚ 2018 reprezentacje Pol-
ski i Armenii zagrają w Erywaniu 
5 października 2017 r.

Ormiańska jesień w Gliwicach

Spotkanie przed rocznicami

wYdarzenia | Jesień 2016 r. w Gliwicach obfitowała w wydarzenia 
o tematyce ormiańskiej.

wYdarzenia | 3 grudnia w Warszawie odbyło się ważne spotkanie rozpo-
czynające przygotowania do przyszłorocznych obchodów 650-lecia dia-
spory ormiańskiej w Polsce oraz 25-lecia nawiązania stosunków dyploma-
tycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii.

Pod koniec października tego 
roku, po intensywnych przygo-
towaniach, w siedzibie Związku 
Ormian nastąpiło otwarcie wy-
stawy „Axentowicz – fotograf”. 
Autorzy – Małgorzata Malkie-
wicz i Adam Kieniewcz (wnuk 
artysty) – ukazali niezwykłą 
wrażliwość i malarskość foto-
graficznych (roboczych) klisz 
wykonanych przez Teodora 
Axentowicza. Do huculskich 
motywów w pracach artysty 
nawiązuje druga, etnograficzna 
część tej wystawy – niżej pod-
pisanej udało się na niej zgro-
madzić liczne przepiękne arte-
fakty huculskiego rękodzieła ze 
zbiorów prywatnych kolekcjo-
nerów, a także przedwojenne 
fotografie Hucułów i Kresowian 
na Huculszczyźnie.

W listopadzie natomiast roz-
poczęła się w Gliwicach XI 
edycja Dni Kultury Ormiań-
skiej. Piątek 11 listopada 
„należał” do esperantystów, 
których stowarzyszenie w ra-
mach dorocznego ogólnopol-
skiego zjazdu przygotowało 
emisję filmu o Armenii w ję-
zyku esperanto. Tego dnia, 
na zaproszenie prezesa gli-
wickiego oddziału Polskiego 
Związku Esperantystów, Sta-
nisława Mandraka, miałam 
wielką przyjemność opowie-
dzieć zebranym o Ormianach 
polskich, o patronie Związku 
Ormian arcybiskupie Teodo-
rowiczu, a także odpowiedzieć 
na liczne, bardzo dociekliwe 
pytania zgromadzonych.

W sobotę po południu Ormia-
nie sympatycy i całkiem nowo 
przybyli goście z całej Polski 
mieli możliwość wysłuchania 
arcyciekawego referatu dok-
tora Jacka Chrząszczewskiego 
o losach obrazu Matki Bożej 
Ormiańskiej z Kamieńca Po-
dolskiego. Następnie, z wła-
ściwą sobie swadą i fantazją, 
referat o losach przedsiębior-
ców ormiańskich na powojen-
nym Śląsku wygłosił Bogdan 
Stanisław Kasprowicz.

Po takiej dawce wiadomości 
przyszła pora na degustację 
potraw ormiańskich. W tym ro-
ku starania kulinarne członkiń 
Związku Ormian zostały wspar-
te siłami rodziny Tovmasyanów, 
dzięki której na stołach zago-
ściły: oryginalna gata, pachla-
wa i ormiańskie sałatki.

Jednak strawa cielesna musia-
ła ustąpić uczcie duchowej, 
bo oto przyszła kolej na podzi-
wianie wystawy fotografii pani 
Marii Staszałek, dzięki której 
mogliśmy zobaczyć Armenię 
uchwyconą w kadrze w dniach 
tegorocznej pielgrzymki papie-
skiej. Nie wystarczyło antyram 
na ścianach, by wyekspono-
wać wszystkie najpiękniejsze 
zdjęcia, więc około setki z nich 
można było oglądać na spe-
cjalnie przygotowanych stołach 
przykrytych orientalną tkaniną.

W tym dniu czekały na zebra-
nych jeszcze inne atrakcje: 
kiermasz książek o tematyce 
ormiańskiej i nowość – kon-
kurs wiedzy o Ormianach. Nie 
wszyscy obecni zdobyli się na 
odwagę, by wziąć w nim udział. 
A szkoda, pytania były proste... 
Przynajmniej na początku... 
Bo z blisko trzydziestu osób 
na starcie, do czwartego etapu 
konkursu dotarły już tylko trzy 
osoby, z których do finału do-
stała się bezkonkurencyjnie pa-
ni Staszałek oraz, po dogryw-

ce między panami Michalikiem 
i Guziakiewiczem, przeszedł 
pan Michalik. W finale znowu 
bezbłędnie z zadań wywiązała 
się Maria Staszałek, która tym 
samym zdobyła pierwsze miej-
sce. Oboje finaliści otrzymali 
cenne książkowe nagrody.

Kolejny dzień (niedziela) rozpo-
czął się uroczystą mszą świętą 
ormiańskokatolicką odprawioną 
przez ks. Tadeusza Isakowicza-
Zaleskiego, który wygłosił też 
obiecany referat o powojen-
nych losach archidiecezji lwow-
skiej obrządku ormiańskiego. 
Zwieńczeniem XI Dni Kultury 
Ormiańskiej był koncert znako-
mitego kwartetu smyczkowego 
„Les Femmes”. Kwartet wykonał 
między innymi utwór specjalnie 
na tę okazję skomponowany 
przez kompozytora z Armenii – 
Arsena Harutyunyana.

Jedenastym Dniom Kultury 
Ormiańskiej od 10 do 30 li-
stopada towarzyszyła wystawa 
wybranych ekslibrisów autor-
stwa Jana Hasso-Agopsowicza, 
ze zbiorów biblioteki Związku 
Ormian. Ekspozycję, którą pie-
czołowicie przygotowała Gra-
żyna Marszałek, można było 
zwiedzać w oddziale Biblioteki 
Miejskiej w „Biblioforum”. XI 
Dni zostały zrealizowane m.in. 
dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków MSWiA.

Anna Olszańska

koncert kwartetu „les Femmes”. Fot. w. Baran

W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele ormiańskiego korpusu 
dyplomatycznego oraz wielu or-
ganizacji ormiańskich w Polsce. 
Otwierając obrady, ambasador 
Edgar Ghazaryan wygłosił prze-
mówienie, w którym przedstawił 
swój projekt przyszłorocznych 
obchodów. Główną ideą uro-
czystości ma być ich podwójny 
rocznicowy charakter, łączący 

650- i 25-lecie w jedno. Amba-
sador wspomniał, że na przyszły 
rok jest już zaplanowanych około 
50 imprez w ramach obchodów. 
Przewidywane są nie tylko uro-
czystości w Polsce (spotkania, 
koncerty itp.), ale również wyjaz-
dy zagraniczne, do Armenii i na 
Ukrainę. W organizację obcho-
dów włączyło się Ministerstwo 
Diaspory Armenii, co zostało 

szerzej omówione podczas pół-
toragodzinnej telekonferencji 
z przedstawicielami Ministerstwa. 
Następnie zabrali głos zgroma-
dzeni przedstawiciele organizacji 
ormiańskich w Polsce, przedsta-
wiając swoje plany na 2017 r. Po 
zakończeniu konferencji Amba-
sador podziękował zebranym 
i zaprezentował dwa logotypy, 
odpowiednio dla każdej z rocz-

nic: „baranka z labarum” dla 
650-lecia diaspory ormiańskiej 
w Polsce oraz przygotowane na 
zlecenie Ambasady logo 25-lecia 
nawiązania stosunków dyploma-
tycznych pomiędzy Rzecząpospo-
litą Polską a Republiką Armenii 
(powyżej). red
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Համառոտ Համառոտ
Հայերեն 
առաջին տպագիր 
աստվածաշունչը 
350 տարեկան է

Աստվածաշնչի առաջին 
հայերեն տպագիր օրինակը 
լույս է տեսել 1666-1668 
թթ. Ամստերդամում՝ 
Ոսկան Երևանցուն 
պատկանող տպարանում: 
Գիրքը կազմված է 1462 
էջերից և հոլանդացի 
նկարիչ Քրիստոֆել վան 
Սիխեմի հեղինակած 
159 նկարազարդ 
պատկերներից: Հիշեցնենք, 
որ պատմության մեջ 
առաջին տպագիր 
Աստվածաշունչը լատիներեն 
լեզվով հրատարակվել է 
1452-1455 թթ. Մայնցում 
Յոհան Գուտենբերգի 
կողմից, ինչը նշանակում է, 
որ հայերեն առաջին 
տպագիր Աստվածաշունչը 
հայտնվել է լատիներեն 
տպագրությունից 200 տարի 
անց: Հարց է ծագում՝ թե 
ինչո՞ւ հայերը, որ այդքան 
կապված էին գրական 
մշակույթին և իրենց 
այբուբենին, Աստվածաշնչի 
տպագրության կարիքն 
ավելի շուտ չէին ունեցել: 
Պատմության մեջ առաջին 
հայերեն տպագիր գիրքը 
հրատարակվել է 1512 
թ. Վենետիկում, ինչը 
վկայում է այն մասին, որ 
տպագրության տեխնիկան 
հայերին լավ ծանոթ 
էր: Գոյություն ունի մի 
տեսակետ, ըստ որի՝ հայերն 
այնքան էին կապված (մինչև 
հիմա էլ շատ կապված 
են) Ավետարանի՝ իրենց 
ձեռագիր հատորներին, որ 
ավելի վաղ այն տպագրելու 
կարիք չէին զգացել:

գիտաժողով ուստշիկի 
Դոլնե քաղաքում

 
2016 թ. նոյեմբերի 16-ին 
մերձկարպատյան Ուստշիկի 
Դոլնե քաղաքում տեղի 
ունեցավ «Մեկ երկրում, 
մեկ եկեղեցում: Արևելյան 
կաթոլիկ եկեղեցիները» 
խորագրով գիտաժողով՝ 
նվիրված Լեհաստանում 
քրիստոնեության ընդու-
նման 1050-րդ ամյակին: 
Այն նախավերջինն էր այս 
թեմային նվիրված 
15 գիտաժողովների 
շարքում: Գիտաժողովը, 
բացի 1050-րդ ամյակը 
նշելուց, նպատակ ուներ 
խորացնել գիտելիքները 
լեհական առաջին հանրա- 
պետության կաթոլիկ 
եկեղեցիների մասին:  
Տարբեր եկեղեցիներին 
նվիրված դասախոսությու-
նների շարքում տեղ գտավ 
նաև քահանա Թադեուշ 
Իսակովիչ-Զալեսկու ելույթը՝ 
նվիրված XVII-XX դդ. 
Լեհաստանում հայ կաթոլիկ 
եկեղեցու գործունեությանը: 
Հայկական լրացուցիչ 
տարր հանդիսացավ 

գիտաժողովից հետո 
Ուստշիկի Դոլնե քաղաքի 
Սուրբ Կույս Մարիամ 
եկեղեցում կայացած 
հայ կաթողիկե եկեղեցու 
ծիսակարգով մատուցված 
պատարագը: Պատարագից 
հետո հնչեց Վլոդիմիեժ 
Կորչի „Sanctus” (Սուրբ) 
օրատորիան՝ Օլգա 
Բոնչիկի, Ալիցյա Մաևսկայի, 
Դորոտա Օսինսկայի, 
Յացեկ Վույչիցկու, Զբիգնև 
Վոդեցկու, Գժեգոժ Վիլկի, 
ինչպես նաև Ստշիժովի 
կամերային նվագախմբի 
կատարմամբ: Մանրամասն 
տեղեկությունների և 
լուսանկարների համար 
կարող եք այցելել ordynariat.
ormianie.pl կայքէջը:

լեՀաստան-
Հայաստան 2:1

 

Ինչպիսի՜ խաղ էր... 2016 
թ. հոկտեմբերի 11-ին 
Լեհաստանի ազգային 
հավաքականը 2:1 հաշվով 
հաղթանակ տարավ 
Հայաստանի ազգային 
հավաքականի նկատմամբ: 
Խաղ, որ բոլորին լարված 
պահեց մինչև վերջին 
վայրկյանը: 2018 թ. 
Ռուսաստանում կայանալիք 
աշխարհի առաջնության 
ընտրական փուլի 3-րդ 
խաղը լեհերի համար 
իսկական մարտահրավեր 
հանդիսացավ՝ չնայած 
այն փաստին, որ մինչ 
հանդիպումը բոլորը 
ենթադրում էին, որ լեհերը 
պարզապես կջախջախեն 
հայերին: Սկզբում 
ամեն ինչ ընթանում էր 
կանխատեսումների 
համաձայն, մանավանդ, 
երբ հայերը, 31-րդ րոպեին 
ստանալով կարմիր 
քարտ և զրկվելով մեկ 
խաղացողից, մնացին տասը 
հոգով: Սակայն երկրորդ 
խաղակեսի հիմնական 
ժամանակում պահպանվում 
էր 
1:1 հաշիվը, և միայն 
ավելացված ժամանակի 
վերջին րոպեին լեհերի 
խփած հաղթական 
գոլը վճռեց խաղի 
հաշիվը: Խաղից հետո 
Լեհաստանի ազգային 
հավաքականը բավականին 
սուր քննադատության 
արժանացավ 
երկրպագուների կողմից, 
իսկ հայերն ընդհակառակը` 
գովասանքի՝ իրենց 
պայքարի 
և մարտունակության 
համար: Իսկ թե 
Լեհաստանի հայերն 
ու՞մ էին երկրպագում, 
յուրաքանչյուրն ինքը գիտի: 
Ներկա պահին (2016թ. 
դեկտեմբերին) Լեհաստանը 
10 միավորով գտնվում է  e

e

e

Trzy ormiańskie spotkania w październiku
WYDARZENIA | Przedstawiamy w skrócie trzy październikowe wydarzenia 
o tematyce ormiańskiej.

1 października w Oławie (woj. 
dolnośląskie) obchodzono 
Dzień Ormiański, zorga-
nizowany przez Bibliotekę 
„Koronka” pod patronatem 
ambasadora Armenii Edga-
ra Ghazaryana i burmistrza 
Oławy Tomasza Frischmanna. 
W południe w Izbie Muzeal-
nej Ziemi Oławskiej otwarto 
wystawę Fundacji „Armenian 
Foundation” zatytułowaną 
„Ormianie w służbie Rzeczy-
pospolitej”. Następnie zebrani 
zgromadzili się w Sali Rajców 
oławskiego ratusza, by wy-
słuchać kilku wykładów o hi-
storii Ormian w Polsce oraz 
koncertu gry na duduku. Nie 
obyło się również bez ormiań-
skiego poczęstunku. Dzień 
zakończył się mszą św. or-
miańskokatolicką odprawioną 
w Sanktuarium pw. NMP Mat-
ki Pocieszenia. Szacuje się, że 
w Oławie mieszka około 300 
Ormian. (za: Biblioteka Pu-
bliczna w Oławie – Izba Mu-
zealna Ziemi Oławskiej. Zdję-
cia z mszy św. na: ordynariat.
ormianie.pl).

Kilka dni później (6 paździer-
nika) po drugiej stronie Polski, 
w Koszalinie, odbyło się spo-
tkanie z kulturą ormiańską pt. 
„Muza chrześcijańska w 1715. 
rocznicę chrztu Armenii”. Było 
to wydarzenie zorganizowa-
ne w Koszalińskiej Bibliotece 
Publicznej w ramach XXIV 
Koszalińskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. W wieczo-
rze uczestniczył ambasador 
Ghazaryan. Tu również moż-
na było się dowiedzieć wiele 
o kulturze i architekturze Ar-
menii i o Ormianach w Polsce, 
zaprezentowane zostały też 
utwory literackie starożytnych, 
średniowiecznych i współcze-
snych twórców ormiańskich. 
Zgromadzeni mieli okazję po-
słuchać ormiańskiej muzyki 
instrumentalnej (duduk) i wo-
kalnej. Organizatorzy związali 
swoje wydarzenie z rocznica-
mi: 1715. chrztu Armenii, 25. 
niepodległości Armenii, a tak-
że ze wspomnieniem św. Grze-
gorza Oświeciciela (w Kościele 
katolickim dzień tego świętego 
przypada na 30 września).

17 października, w trakcie 
trwających w dniach 15–18 
października Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w diecezji san-
domierskiej, w katedrze Naro-
dzenia NMP w Sandomierzu 
odprawiona została uroczysta 
msza św. za prześladowanych 
chrześcijan. Przewodniczył 
jej bp Krzysztof Nitkiewicz, 
a homilię wygłosił abp Rafael 
Minassian, ordynariusz ordy-
nariatu ormiańskokatolickie-
go Europy Wschodniej, który 
wspominając męczeństwo na-
rodu ormiańskiego i mówiąc 
o niewyobrażalnych cierpie-
niach chrześcijan, zwłaszcza 
tych na Bliskim Wschodzie, na 
zakończenie wezwał wszystkich 
do gorącej modlitwy o pokój. 
W liturgii uczestniczył również 
ks. Rafał Krawczyk. Obecny był 
także ambasador Ghazaryan. 
Oprócz wielu katolików – wier-
nych z Sandomierza i diecezji 
sandomierskiej, we mszy św. 
uczestniczyli przedstawiciele 
polskich Ormian. (Za: Maria 
Staszałek / ordynariat.ormia-
nie.pl) jk

„W domu mówimy po ormiańsku”
WYSTAWA |W dniach 3–17 października 2016 roku na wrocławskim Ryn-
ku można było oglądać plenerową wystawę fotograficzną „Wielokulturowi 
wrocławianie”, prezentującą portrety i opowieści 10 osób.

Pochodzą z różnych miejsc 
i kultur, są wśród nich Biało-
rusinka, Greczynka, Tunezyj-
czyk, Ormianka, Meksykanin, 
Ukrainka, Włoch, Niemiec, 
Polko-Nigeryjka – wszyscy 
mieszkają i pracują bądź stu-
diują w naszym mieście, mają 
tu rodziny i przyjaciół. Niekie-
dy ich pochodzenie zdradza 
kolor skóry, nietypowe imię, 
innym razem delikatny akcent. 
Ale na pewno są wrocławiana-
mi i nimi się czują. Opowiada-
ją, dlaczego wybrali Wrocław, 
jak się im tutaj żyje i czy inni 
mieszkańcy miasta odnoszą się 
do nich życzliwie – informują 
organizatorzy wystawy. Spo-
łeczność ormiańską reprezen-
tuje na wystawie Araks Asatrian 
(od Teresy i Asatura). Sfoto-
grafowana jest na tle chaczka-
ru przy Skwerze Ormiańskim. 
Opowieść jest zatytułowana cy-
tatem z jej wypowiedzi:

„W domu mówimy po or-
miańsku”. 
Araks Asatryan przyjechała 
z Armenii do Wrocławia, gdy 
miała pięć lat. Jej tata w po-
szukiwaniu pracy opuścił oj-
czyznę, ale zamierzał wrócić, 
kiedy tylko zarobi dość pienię-
dzy, a w Armenii poprawi się 
sytuacja polityczna. Plan po-

wrotu obowiązywał nawet wte-
dy, gdy do Polski przyjechała 
już niemal cała rodzina – ma-
ma Araks i ona wraz z dwójką 
rodzeństwa. We Wrocławiu 
zostali jednak wszyscy.

Mój Wrocław
Tata Araks, przyjeżdżając do 
Polski, wybrał Wrocław zupeł-
nie przypadkowo – na dworcu 
w Warszawie zapytał o duże 
i fajne miasto w Polsce, po-
lecono mu stolicę Dolnego 
Śląska. Rodzina bardzo ceni 

sobie swoją przynależność do 
społeczności ormiańskiej – 
w domu mówi się wyłącznie po 
ormiańsku i gotuje się tylko or-
miańskie potrawy. Araks żar-
tuje, że w pierwszych latach, 
gdy rodzice naprawdę mocno 
wierzyli w to, że wkrótce wró-
cą do ojczyzny, próbowali na-
wet odseparować ją od Polski, 
i udawali, że jest tak, jakby po 
prostu przeprowadzili się do 
innego miasta. Dlatego Araks, 
idąc do szkoły, musiała w dwa 
miesiące nauczyć się języka. 
Zamieszkała z nimi Polka, 
która przez cały dzień mówiła 
wyłącznie po polsku…

I tak dalej... http://wielokultury. 
wroclaw.pl/wielokulturowi- 
wroclawianie/w-domu-mowimy 
- p o - o r m i a n s k u - a r a k s - 
asatryan/

Obecnie Araks studiuje prawo. 
Rodzina udziela się społecz-
nie w ormiańskim środowisku. 
Organizatorem wystawy jest 
Wrocławskie Centrum Roz-
woju Społecznego. Autorką 
fotografii – Sylwia Paprzycka. 
Organizatorzy chętnie wypoży-
czają wystawę: wielokultury@
wcrs.wroclaw.pl
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Kolumna św. Krzysztofa przy katedrze 
ormiańskiej we Lwowie odnowiona
DZIEDZICTWO | W katedrze ormiańskiej we Lwowie i w jej otoczeniu od 
wielu lat trwają prace konserwatorskie prowadzone dzięki zaangażowaniu 
sił i środków polskich oraz ukraińskich.

Odnowione zostały m.in.: 
wewnątrz katedry – część 
polichromii i witraże; na ze-
wnątrz – dzwonnica, kaplica 
Męki Pańskiej, zwana Golgo-
tą, krużganek ze znajdującymi 
się tam epitafiami. Ostatnio 
blasku nabrał dziedziniec od 
strony zaułka ormiańskiego 
– odnowiona została kolum-
na św. Krzysztofa, a na dzie-
dzińcu położona została nowa 
nawierzchnia, która zastąpiła 
wcześniejszy asfalt.
Fundacja Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich podjęła się 
koordynowania prac i finan-
sowej obsługi projektu kon-
serwacji zarówno „Golgoty”, 
jak i kolumny św. Krzysztofa. 
Środki na te zadania zostały 
przyznane przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.
I etap konserwacji kolumny 
polegał na zbadaniu obiektu 
i podjęciu zabiegów prewen-
cyjnych. Pobrano próbki do 
badań, które w następnych 
etapach pozwoliły na określe-
nie programu prac i zakre-
su działań. Obcięto również 
gałęzie lipy, które uderzały 
w kolumnę i uszkadzały ją.  
II etap to prace konserwator-
skie wymagające wzniesienia 
rusztowania. Konserwacji pod-
dano rzeźbę, jej podstawę wraz 

z gzymsowaniem, kapitel oraz 
trzon kolumny. Całość oczysz-
czono mieszanymi metodami 
chemiczno-mechanicznymi, 
poddano zabiegowi odsalania, 
uzupełniono mniejsze ubyt-
ki zaprawami mineralnymi, 
a większe metodą flekowania 
(w kamieniu wykuto m.in. pra-
wą rękę Chrystusa, zwieńczenie 
maczugi, dorobiono krzyżyk 
i ornamenty roślinne). Wyko-
nano również, z pozłoconego 
metalu, nimb nad głową Dzie-
ciątka. Kamień został wzmoc-
niony i scalony kolorystycznie. 

W dwóch miejscach dorobiono 
także daszki odprowadzające 
wodę. W III etapie konserwacji 
poddano cokół kolumny oraz 
schody. Tu największym pro-
blemem było odtworzenie pły-
ty inskrypcyjnej oraz uporanie 
się z aktami wandalizmu w po-
staci licznych przemalowań 
i przerysowań powierzchni. 
Kierownikiem prac był Andrzej 
Kazberuk, a zespół stanowi-
li: Paulina Pytlak, Aleksandra 
Sacharczuk, Roman Kubaj, Mi-
chailo Ftoma.

mag

W skrócie
KOnfErEnCja W 
UsTrZyKaCh DOlnyCh

16 listopada 2016 r. w Ustrzykach 
Dolnych na Podkarpaciu odbyła 
się przedostatnia z cyklu 15 kon-
ferencji naukowych związanych 
z obchodami 1050--lecia chrztu 
Polski, zatytułowana „W jednym 
kraju, w jednym Kościele. Unic-
kie kościoły orientalne”. Konfe-
rencja oprócz uczczenia rocznicy 
chrztu miała na celu popularyza-
cję wiedzy o Kościołach unickich 
w czasach I Rzeczypospolitej. 
Wśród wykładów poświęconych 
rozmaitym Kościołom znalazło 
się także wystąpienie ks. Tade-
usza Isakowicza-Zaleskiego na 
temat dziejów Ormian katolików 
w Polsce od XVII do XX w. Do-
datkowym akcentem ormiańskim 
była odprawiona po konferencji 
w ustrzyckim kościele pw. NMP 
Królowej Polski msza św. w ob-
rządku ormiańskokatolickim. Po 
mszy zaś zabrzmiało oratorium 
„Sanctus” Włodzimierza Korcza, 
w wykonaniu m.in.: Olgi Boń-
czyk, Alicji Majewskiej, Doroty 
Osińskiej, Jacka Wójcickiego, 
Zbigniewa Wodeckiego i Grze-
gorza Wilka oraz Strzyżowskie-
go Chóru Kameralnego. Więcej 
informacji i zdjęcia na stronie 
ordynariat.ormianie.pl

Współpraca polskich 
i ormiańskich poetóW

19 września 2016 r. w siedzibie 
Związku Pisarzy Armenii (ZPA) 
w Erywaniu odbyły się prezen-
tacje antologii poezji polskiej 
i ormiańskiej wydanych w Pol-
sce i w Armenii w ramach Mię-
dzynarodowego Festiwalu „Arka 
Literacka”. Podczas spotkania 
zaprezentowano wydane po pol-
sku tomiki poezji Jak uścisk dło-
ni i Przenikające się paralele, 
a także zbiory wierszy Dariusza 
Lebiody Z wiarą spójrz na Ararat 
oraz Kaliny Zioły Kruchy jak lód, 
przełożone na język ormiański. 
Natomiast przedstawiona pod-
czas prezentacji książka Dariu-
sza Lebiody Tańcząca Ormianka 
obejmuje wiersze w językach 
ormiańskim, rosyjskim i polskim. 
W ramach programu współpracy 
na język polski przełożono rów-
nież książki: prezesa ZPA, Edwar-
da Militoniana, pt. Poszukiwana 
oraz Gagika Dawtiana Koczow-
nicze serce. Na prezentacji anto-
logii byli obecni autorzy książek, 
poeci z Armenii i Polski, którzy 
podkreślili znaczenie obustronnej 
współpracy w dziedzinie rozwoju 
literatury. W czasie uroczystości 
Edward Militonian przekazał Ka-
linie Ziole i Dariuszowi Lebiodzie 
medale ZPA za zasługi w dziedzi-
nie literatury i certyfikaty hono-
rowych członków ZPA. Z kolei 
na ceremonii otwarcia Festiwalu 
„Literacka Arka” Dariusz Lebio-
da wręczył Gagikowi Dawtianowi 
Europejskie Odznaczenie Sztuki 
i Literatury im. Homera za wkład 
w rozwój światowej literatury.  
Na podstawie: erywan.msz.gov.pl

E խմբի առաջին տեղում 
և ամենամեծ շանսերն ունի 
խմբային մրցաշարից դուրս 
գալու, մինչդեռ Հայաստանի 
հավաքականը 
3 միավորով գտնվում 
է 5-րդ տեղում: 2018 
թ. ԱԱ ընտրական 
փուլի պատասխան 
խաղը կկայանա 2017 
թ. հոկտեմբերի 5-ին 
Երևանում:

Լեհ և հայ գրողների 
ամագործակցությունը 

 
2016թ. սեպտեմբերի 19-ին 
Երևանում Հայաստանի 
գրողների տան միությունում 
«Գրական տապան 
2016» փառատոնի 
շրջանակներում տեղի է 
ունեցել հայ և լեհական 
պոեզիայի ժողովածուների 
շնորհանդեսը: Միջոցառման 
ընթացքում ներկայացվել 
են լեհերեն հրատարակված 
«Որպես ձեռքսեղմում» 
և «Խաչվող զուգահեռներ» 
պոեզիայի անթոլոգիաները, 
ինչպես նաև բանաստեղծ, 
գրականագետ Դարիուշ 
Լեբիոդայի «Հավատով 
նայիր Արարատին» 
և բանաստեղծ, թարգմանիչ 
Կալինա Զիոլայի 
«Սառույցի պես փխրուն» 
ժողովածուները՝ հայերեն 
թարգմանությամբ: 
Շնորհանդեսի ընթացքում 
ներկայացված Լեբիոդայի 
մյուս` «Պարող հայուհին», 
գիրքը ներառում է հայերեն, 
ռուսերեն և լեհերեն 
բանաստեղծություններ: 
Համագործակցության 
շրջանակներում լեհերեն 
է թարգմանվել նաև 
Հայաստանի գրողների 
միության նախագահ 
Էդվարդ Միլիտոնյանի 
«Որոնումներ» և 
բանաստեղծ, թարգմանիչ 
Գագիկ Դավթյանի 
«Աստանդական սիրտը» 
գրքերը: Միջոցառմանը 
ներկա են գտնվել գրքերի 
հեղինակ հայ և լեհ 
բանաստեղծները, ովքեր 
անդրադարձել 
և կարևորել են երկկողմանի 
համագործակցության 
նշանակությունը գրական 
զարգացման համար: 
Շնորհանդեսի ընթացքում 
Էդվարդ Միլիտոնյանը 
լեհ գրողներ Դարիուշ 
Լեբյոդային և Կալինա 
Զիոլային հանձնել է 
ՀԳՄ մեդալներ՝ գրական 
վաստակի համար, և ՀԳՄ 
պատվավոր անդամի 
տոմսեր: Դարիուշ 
Լեբյոդան էլ իր հերթին 
«Գրական տապան» 
փառատոնի բացման 
ժամանակ Հոմերոսի 
անվան շքանշան է հանձնել 
բանաստեղծ, թարգմանիչ, 
խմբագիր, ՀԳՄ անդամ 
Գագիկ Դավթյանին` 
համաշխարհային 
գրականության մեջ ունեցած 
ավանդի համար: 
Աղբյուրը՝ erywan.msz.gov.pl 

Համառոտ
e

Kolejna rozprawa doktorska  
o historii Ormian w Polsce
WyDarZEnIa | Tym razem rozprawa powstała w Instytucie Historycznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autorem dysertacji „Gmina 
ormiańska w Stanisławowie 
w II połowie XVII i w XVIII 
wieku – organizacja, gospo-
darka, codzienność” jest An-
drzej Gliński – rocznik 1986. 
Promotorem – dr hab. Marek 
Górny, prof. UWr. Jednym 
z recenzentów – prof. dr hab. 
Krzysztof Stopka. Andrzeja 
Glińskiego mieliśmy okazję 
poznać w czerwcu 2016 r. 
podczas konferencji naukowej 
„Ormianie – historia i kultura” 
w Muzeum Rolnictwa w Szre-
niawie (zob. „Awedis” nr 28, s. 
6), dokąd przybył z wykładem 
„Kupcy ormiańscy w mieście 
staropolskim na przykładzie 
Piotrkowa Trybunalskiego”.
Zainteresowania badawcze 
doktoranta skrystalizowały się 
już z początkiem studiów. Ja-
kieś znaczenie, ale nie zasadni-
cze, ma kresowe pochodzenie 
mojej rodziny – mówi Andrzej 
Gliński – brat mojego dziadka 
był wiceprezydentem Lwowa. 

Ważniejsza okazała się wizy-
ta w Ossolineum, do którego 
nas, studentów, zaprowadził 
prof. Marek Górny. Fascynacja 
zbiorami dotyczącymi Ormian 
w Polsce była tym impulsem, 
który wyznaczył moją nauko-
wą ścieżkę.
Tak więc temat wyboru pracy 
magisterskiej był już oczywisty. 
Dyplom magisterski Andrzej 
Gliński uzyskał w 2010 r. na 
podstawie pracy: „Rodzina or-

miańska w województwie ruskim 
w końcu XVII i na początku XVIII 
wieku na podstawie wybranych 
akt sądowych”. Przewód dok-
torski otworzył w 2013 r.
Publiczna obrona rozprawy 
doktorskiej odbyła się 23 listo-
pada 2016 r. Recenzent, prof. 
Stopka, na wstępie zaznaczył, 
że pracę – opartą na źródłach 
– której autor m.in. weryfi-
kuje wiele powielanych opinii 
nieznajdujących uzasadnienia 
w dokumentach, należy powitać 
z radością. Dysertacja zosta-
ła oceniona jako istotny wkład 
do badań nad historią Ormian 
w dawnej Polsce. Po uwzględ-
nieniu uwag krytycznych recen-
zentów materiał zostanie opu-
blikowany w formie książkowej, 
na którą czekamy niecierpliwie.
Redakcja „Awedisu” składa 
gratulacje dr. Andrzejowi Gliń-
skiemu z okazji zdobycia stop-
nia naukowego w dziedzinie 
drogiej redakcyjnym sercom.

RO

dr andrzej gliński. Fot. r. obrocka

kolumna śW. krzysztoFa jaśnieje W zaułku ormiańskim. Fot. paulina pytlak
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Շարունակություն 1-ին Էջի

Քրիստոնեական սրբապատկերներում այն 
պատկերված է խաչի վրա, նրա ձևը որոշակի 
փոխվել է՝ դառնալով եռակողմ, երբեմն վրան 
առկա է Քրիստոսի միացագիրը (լատ. Monogram-
ma Christi) կամ խաչի նշանը: Կանգնած գառնուկը 
դիմացի ոտքով բռնել է «լաբարում» դրոշը, իսկ 
կողքին դրված է մի գավաթ, որտեղ լցվում է իր 
կողմից զոհաբերվող արյունը: Այս խորհրդանիշը 
ժամանակի հետ դարձավ զանազան եկեղեցական 
(վանքերի, եղբայրությունների, թեմերի) և 
աշխարհիկ (քաղաքային) միավորումների, ինչպես 
նաև եպիսկոպոսների և արիստոկրատների 
խորհրդանիշը:

Հայերն իրենց գառնուկին Լեհաստան էին բերել 
ամենայն հավանականությամբ Ղրիմից, որտեղ 
այս խորհրդանիշն արդեն գոյություն ուներ 
առնվազն XIV դարից:
Այն պատկերված էր հայկական եկեղեցիների և 
վանքերի պատերին, հանդիսանում էր Կաֆֆայի 
(այժմյան Ֆեոդոսիա) հայերի զինանշանը, որն 
էլ ամենայն հավանականությամբ ընդօրինակվել 
էր Ջենովայի (այդ ժամանակ գլխավորում էր 
սևծովյան առևտրային միությունը) զինանշանից: 
Այնուհանդերձ, հայտնի են նաև գառնուկի՝ 
ավելի վաղ շրջանի, սակայն ոչ հաճախակի 
պատկերումները հայերի կողմից, օրինակ՝ 
Սկևռայի ավետարանում (XII դ. վերջ):
Այնուհետև, մի քանի դար անց հայտնվեց նաև 
Կեսարիայի, Արդվինի, Գրիգորիոպոլսի (XVII–XVIII 
դդ.) հայերի մոտ: Ավելի ուշ ժամանակաշրջանի 
որոշ խորհրդանիշներ երևում են նաև սբ. Էջմիածնի 
թանգարանի հավաքածուների կրոնական 
ձեռակերտ աշխատանքների և զգեստների վրա:
Սակայն գրեթե կասկած չկա, որ լեհահայերը 
իրենց գառնուկի համար պարտական էին 
հենց իրենց հայրենի Կաֆֆային և այսպիսով 
ծագումը ուղղակիորեն կարելի է համարել 
արևմտաեվրոպական, լատինական:

Հայ տարբեր համայնքներում օգտագործվել են 
այդ նշանի տարբեր արտապատկերներ: Որոշ 
դեպքերում գառնուկը դեպի աջ էր թեքված, 
երբեմն` դեպի ձախ, կամ փոքր-ինչ տարբերվում 
էր իր ձևով և ատրիբուտներով: Շատ դեպքերում 
պատկերված էր այլ խորհրդանիշների հետ, 
երբեմն էլ եզրային մասում ուղեկցված էր 
համապատասխան գրությամբ:

Նշանն այդ հանդիպում է նաև հայ անհատական 
նիշագիտության (հերալդիկա) մեջ: Այն իր կնիքի 
մեջ է օգտագործել արքեպիսկոպոս Նիկողայոս 
Թորոսովիչը, ով հայտնի է նրանով, որ միավորել է 
հայ եկեղեցին կաթոլիկ եկեղեցու հետ, այնուհետև 
իր հետևորդներից մեկը՝ Քշիշտոֆ Բերնատովիչը ( 
XVIII դարի սկզբում): Զատկի գառը նախ ծառայում 
էր որպես անհատական կնիք, այնուհետև դարձավ 
լեհ ազնվականության ներկայացուցիչ, Լիպկովի 
կոնտուշային մեջքկապների (ազնվականների 
հագուստի տարր Ռեչ Պոսպոլիտայում) 
գործարանի տիրոջ` վաճառական Պասխալիս 
Յակուբովիչի զինանշանը:

Նշանի եզրային մասում կար հայերեն գրություն՝ 
տիրոջ հայատառ անուն- ազգանունը՝ Հարություն 
որդի Հակոբի: Նշանն այս հանդիպում է նաև 
գերեզմանաքարերի և քարե քանդակների 
վրա. դրա վառ օրինակներից այսօր կարելի է 
տեսնել Լվովի հայ եկեղեցու 2 խաչքարերի և 
պատի գրության վրա, որտեղ տեր Գրիգորն է 
հիշատակվում:

Կամենեց-Պոդոլսկ քաղաքի առևտրական 
Զախարիաշ Մըսրովիչը, երբ 1760թ. հուլիսի 
27-ին հայերի անունից դիմավորում էր Ադամ 
Կրաշինսկուն՝ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու նոր 
եպիսկոպոսին, դատական զինանշանի վրա 
տեղադրել էր հայկական գառնուկի պատկերը՝ 

որպես հաշտության և համերաշխության 
խորհրդանիշ` պատրաստ լեհական 
թագավորությունում խաղաղ ապրելու այլ ազգերի 
հետ: 
(մեջբերում. Կամենեց-Պոդոլսկի հայ ազնվականու- 
թյան ներկայացուցչության ողջույնի խոսքը 
հարգարժան պարոն Ադամ Կրաշինսկուն՝ 
Կամենեց-Պոդոլսկի եպիսկոպոսին և «Սպիտակ 
արծիվ» պատվո շքանշանակրին, հայազգի 
խորհրդական և քարտուղար Զախարիաշ 
Միսիրովիչի միջոցով):

Լեհահայերի գառնուկի մասին հիմնականում 
տեղեկանում և հանդիպում ենք կնիքների կամ 
պատերի վրայի պատկերներից. բարեբախտաբար 
պահպանվել է ևս մեկ օրինակ՝ համասեռ, սակայն 
հարուստ գունային համադրությամբ: 
Հայ կանոնագրքի պատճենի մեջ, որն 
օգտագործվում էր Լվովում 1658 թ., հանդիպում է 
«Լվովի հայկական զինանշանը» (մինչ 1815 թ. այն 
գտնվում էր Լվովի հայ եկեղեցու տնօրինության 
տակ, ներկայումս պահվում է Կուռնիկի հանրային 
գրադարանում (BK 00797 կնիքը. «Լվովի 
հայերի իրավունքներն ու հոդվածները 1601թ. 
լատիներենից շտապ լեհերեն թարգմանված, 
իսկ 1658թ. [...] արտագրված [...] Յակոբ 
Վարդանովիչի կողմից [...] »): 
XX դարի սկզբին այն տեսել և նկարագրել է 
այդ կանոնագրքերի գիտակ և հրատարակիչ, 
լեհ անվանի պատմաբան Օսվալդ Բալդերը. 
«Երկրորդ էջի վրա ոսկեգույն շրջանակով և 
վերևի մասում նույնպիսի գրությամբ՝ ԼՎՈՎԻ ՀԱՅ 
ԶԻՆԱՆՇԱՆ, պատկերված է Լվովի հայ համայնքի 
զինանշանը: Կարմիր դաշտի մեջ՝ մուգ գույներով 
զարդանախշերի ֆոնի վրա, պատկերված է 
գառնուկը՝ կանգնած կանաչ խոտի վրա և դեպի 
ձախ թեքված, որ սկզբում ուներ արծաթագույն 
երանգ, իսկ այսօր […] գրեթե ամբողջովին 
մաշված է (պահպանվել է մուգ մոխրագույն 
երանգը միայն), գառնուկը դիմացի ոտքով բռնել 
է եռակի դրոշը, իր առջև կա մի գավաթ. բոլոր այս 
առարկաները ոսկեգույն երանգով են պատված: 
Զինանշանը եզրային մասում պատված է […] 
կանաչ ծաղկեպսակով՝ ամրացված [4 մասում] 
ոսկեգույն և սև ժապավեններով»: 

Ներկայումս Լեհաստանում գառնուկի սեփական 
տարբերակն է մշակել հայերի մի խումբ, որը 
մասնակցել է Գրունվալդի ճակատամարտի 600-
ամյակին նվիրված բեմադրությանը:
Վարշավայի «Լեհահայոց մշակույթի և 
ժառանգության հիմնադրամը» այն օգտագործում 
է որպես իր ինտերնետային կայքէջերից 
մեկի պատկերանիշ (www. Wiki.Ormianie.pl – 
լեհահայերի ազատ հանրագիտարան): Այն 
միագույն է, եզրային մասում կա մի գրություն՝ «հայ 

մագիստրատի զինանշանի գառնուկ»՝ մեջբերելով 
Զախարիաշ Մըսրովիչի խոսքերը: Պատկերանիշը 
ստեղծվել է 2010 թ.՝ գրաֆիկական դիզայներ 
Կլաուդիա Մաշլեյի հեղինակությամբ:

Այս տարի (2016 թ.) Կրակովի Հայ մշակութային 
ընկերության խնդրանքով վերը նշված Օսվալդ 
Բալզերի նկարագության, Լվովի և Կամենեց-
Պոդոլսկի հայ համայնքների փաստաթղթերում 
պահպանված կնիքների պատճենների հիման 
վրա, ինչպես նաև Յագելոնյան համալսարանի 
դասախոս, նիշագիտության ակնառու մասնագետ 
պրոֆ. Զենոն Պիեխի հետ խորհրդակցելուց 
հետո, Կատաժինա Ագոպսովիչը մշակել է 
երեք նոր գրաֆիկական պատկերներ՝ Զատկի 
գառան խորհրդանիշով: Առաջինը լեհահայերի 
խորհրդանիշն է, որը Հայ մշակութային 
ընկերությունը մտադիր է օգտագործել 
առանձնակի կարևոր միջոցառումների ժամանակ, 
երկրորդը լեհահայերի զինանշանն է՝ համաձայն 
նիշագիտության կանոնների կամ այլ կերպ 
ասած՝ պատկերանիշը կամ լոգոտիպը, երրորդ 
տարբերակում առկա է նաև գրություն՝ լեհահայերի 
650-րդ ամյակի վերաբերյալ: Կատաժինա 
Ագոպսովիչի մշակած պատկերը թեև պատմական 
բնույթի է, սակայն իր հեղինակած աշխատանքն է՝ 
եզրագծված երկլեզու գրությամբ՝ «ԼԵՀԱՀԱՅԵՐ» 
(հայերեն և լեհերեն տարբերակներով), իսկ 
հոբելյանական միջոցառման համար՝ հատուկ 
ձևափոխված և հարստացված հետևյալ գրությամբ՝ 
«ԼԵՀԱՀԱՅԵՐԻ 650 ԱՄՅԱԿԸ»: 

Կատաժինա Ագոպսովիչը Կրակովի 
գեղարվեստի ակադեմիայի գրաֆիկայի 
բաժնի շրջանավարտ է: Իր դիպլոմը ստացել 
է անիմացիոն ֆիլմերի ստուդիայում պրոֆ. 
Յեժի Կուչիայի ղեկավարությամբ, իսկ իր 
դիպլոմային աշխատանքը՝ «Վաղը» ֆիլմը, 2007 
թ. արժանացել է «Փոքր Սաթ» մրցանակին՝ 
Կոշալինում կայացած «Երիտասարդները և 
Ֆիլմը» դեբյուտային ֆիլմերի փառատոնում: 
Երկար տարիներ համագործակցում է անիմացիոն 
և վավերագրական ֆիլմերի հեղինակների հետ 
(այդ թվում «Ամեն ինչ անցողիկ է» ռեժ.՝ Էդիտա 
Տուրչանիկ, 2008 թ., «Դու լեգենդ ես դառնալու, ա’յ 
մարդ» ռեժ.՝ Մարչին Կոշալկա, 2012 թ., «Ֆուգա 
թավջութակի, շեփորի և բնապատկերի համար» 
ռեժ.՝ Յեժի Կուչիա): Կատաժինան Ազգային 
մշակույթի և ժառանգության նախարարության, 
Կրակովի քաղաքապետարանի, ինչպես 
նաև լեհական ֆիլմերի ասոցիացիայի 
կրթաթոշակակիր է: Հանդիսացել է նաև «Green 
2» ճարտարապետական ամսագրի հեղինակն ու 
գրաֆիկ դիզայներներից մեկը, համագործակցել է 
BB պատկերասրահի և «Fly with Art» հիմադրամի, 
ինչպես նաև «Play with Glass» ապակու եվրոպական 
փառատոնի կազմակերպիչների հետ: Ներկայումս 
աշխատում է իր դեբյուտային ֆիլմի վրա՝ «Ասպետը 
հրուշակեղենի խանութում» վերնագրով՝ ըստ 
Մարկ Բենչիկի սցենարի, և կազմակերպում է 
անիմացիոն ֆիլմերի դասընթացներ երեխաների 
համար: Հանդիսանում է ASIFA միջազգային 
անիմացիոն ֆիլմերի հեղինակների ասոցիացիայի 
և լեհ կինոգործիչների միության անդամ: 

Հայ մշակութային ընկերությունը պատահական 
չէ, որ դիմել է Կատաժինա Ագոպսովիչին. բացի 
վերը նշված բարձր որակավորումներից՝ որոշիչ 
դեր է խաղացել նաև Կատաժինայի ազգային 
պատկանելությունը. ինչպես ազգանունն է հուշում, 
Կատաժինա Ագոպսովիչն ունի հայկական ծագում, 
համարվում է լեհահայ համայքի ներկայացուցիչ: 
Երկար տարիներ գործում է Հայ մշակութային 
ընկերությունում, ներկայումս ընկերության 
խորհրդի անդամ է, աշխատում է նաև «Հայ 
մշակութային ընկերության տեղեկագրի» 
խմբագրական կազմում: Միգուցե իր հետագա 
անիմացիոն ֆիլմերից մեկը նվիրված կլինի 
լեհահայերի պատմությա՞նը: Հուսանք:

Անջեյ Ա. Զիեմբա

Աստծո գառը՝ պատկերված հռոմեական «լաբարում» 
դրոշով (լատ. Agnus Dei cum labaro) - լեհահայերի 
ներկայիս խորհրդանիշն ու զինանշանը:
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Wystawie towarzyszy ekspo-
zycja zdjęć wykonanych przez 
Pawła Grzesika w Armenii 
latem ubiegłego roku, które 
można oglądać w odrębnej sali 
muzeum.

Goście mogli zapoznać się z or-
miańskimi kobiercami z róż-
nych regionów, pasami kontu-
szowymi tkanymi w Stambule, 
Wenecji, Słucku i w Lipkowie, 
eksponatami z dziedziny mi-
litariów (karabele, karwasze, 
buława) oraz manuskryptami 
i starodrukami wykonanymi 
w Armenii, Lwowie, Zamościu 
i w Amsterdamie. Aranżacja 
umożliwiła również przedsta-
wienie zwiedzającym wielu 
przykładów ornamentów or-
miańskich, świetnie dobra-
nych tekstów ubogacających 
prezentowane obiekty oraz 
fotografii w dużych formatach 
ukazujących przykłady śre-
dniowiecznej architektury, jak 
gawit (przedsionek kościoła) 
i chaczkary z klasztoru Sanahin 
oraz portal klasztoru Geghard. 
W wernisażu uczestniczyło 
ponad 120 osób – byli wśród 
nich mieszkańcy Kielc, Ormia-
nie z regionu świętokrzyskie-
go, a także goście z Warszawy, 
w tym przedstawiciele Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich. Spotkanie zaszczycił 
swoją obecnością ambasador 
Republiki Armenii w Polsce, 
Edgar Ghazaryan, który objął 
honorowy patronat nad wysta-
wą. W opiniach gości powta-
rzały się słowa podziwu dla 
doskonale dobranych obiektów 
i ich pięknej aranżacji. Ekspo-
zycja jest dzięki temu bardzo 
interesująca i oryginalna, sło-
wem – trzeba ją koniecznie 
zobaczyć!

Kurator wystawy podziękował 
naukowcom ormiańskim, któ-
rzy wspierali go merytorycz-
nie: z Państwowego Uniwer-
sytetu w Erywaniu, Instytutu 
Rękopisów Matenadaran oraz 
Muzeum Historii Armenii. 
Podziękowania skierował tak-
że do pracowników placówek 
polskich użyczających ekspo-
natów na wystawę: w Krako-
wie – z Muzeum Narodowego, 
Muzeum i Biblioteki Książąt 
Czartoryskich; w Warszawie – 
z Biblioteki Narodowej, Zamku 

Królewskiego – Fundacji Tere-
sy Sahakian, a także Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich. Szczególnie podzię-
kowania od autora wystawy 
trafiły do Moniki Agopsowicz za 
użyczenie na wystawę kobierca 
ze zbiorów rodzinnych, a także 
za pięć lat twórczej współpracy 
oraz postawę dużej życzliwości 
i pomocy. Dziękował również 
zespołowi pracowników mu-
zeum: Monice Rosmanowskiej 
– za trud włożony w koordyna-
cję wystawy, Arturowi Ptakowi 
– za artystyczne opracowanie 
aranżacji ekspozycji, Mag-
dalenie Śniegulskiej-Gomule 
i współpracownikom z Działu 
Rzemiosła Artystycznego oraz 
Działu Historii – za pomoc 
merytoryczną, Małgorzacie 
Stępnik – za wkład w plastycz-
ny wizerunek wystawy, oraz 
wszystkim osobom, których 
praca przyczyniła się do po-
wstania ekspozycji.

Patronat honorowy nad wysta-
wą sprawuje również marszałek 
województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas. Dyrektor Mu-
zeum Narodowego w Kielcach, 
dr hab. Robert Kotowski, pod-
czas przemówienia wspominał 
o inspiracjach autorów ekspo-
zycji, które wyrastają z kilku-
letnich zainteresowań i badań 
nad historią Ormian polskich. 
Dyrektor Kotowski wprowadził 
również uczestników spotkania 
w tematykę ekspozycji, zazna-
czając że kultura ormiańska 
miała duży wpływ na kulturę 
polską. Ambasador Ghazaryan 
podziękował Muzeum Narodo-
wemu w Kielcach za zorganizo-

wanie wystawy. Podkreślił przy 
tym wielowiekową obecność 
Ormian na ziemiach polskich 
oraz fakt, że Ormianie mogli 
przybywać do Polski, rozwijać 
tu swoje talenty, przyczynia-
jąc się zarazem do rozwoju 
Rzeczypospolitej. Ambasador 
poinformował również zebra-
nych o przyszłorocznej, 650. 
rocznicy diaspory ormiańskiej 
w Polsce oraz o przewidywa-
nych wydarzeniach kultural-
nych związanych z tym ważnym 
jubileuszem. Wyraził jedno-
cześnie nadzieję, że Muzeum 
Narodowe w Kielcach włączy 
się w obchody.

Wystawę będzie można oglą-
dać do 12 marca 2017 roku. 
Towarzyszyć jej będą warsztaty 
edukacyjne oraz cykl wykła-
dów kuratorskich poświęco-
nych historii i sztuce Armenii.

pg

Umieszczano ją w ikonografii 
chrześcijańskiej na krzyżu, jej 
kształt nieco się zmienił, bo 
przybrała formę trójdzielną, 
czasem umieszczano na niej 
monogram Chrystusa (chry-
stogram) lub znak krzyża. Sto-
jący baranek trzymał labarum 
przednią nóżką, a obok znaj-
dował się kielich, w którym 
zbierała się jego krew ofiarna. 
Symbol ten stał się z czasem 
znakiem różnych wspólnot 
chrześcijańskich – kościel-
nych (klasztorów, bractw, bi-
skupstw) i świeckich (miasta), 
a także jednostek (biskupów, 
arystokratów).

Do Polski Ormianie przywieźli 
swego baranka prawdopodob-
nie z Krymu, gdzie symbol ten 
funkcjonował już co najmniej 
w XIV w. Umieszczany był na 
ścianach ormiańskich kościo-
łów i klasztorów, był herbem 
Ormian Kaffy, którzy zapo-
życzyli go prawdopodobnie 
z herbu Genui, wtedy rządzą-
cej tą nadczarnomorską empo-
rią handlową. Owszem, znamy 
jeszcze wcześniejsze – ale rzad-
kie – ormiańskie wyobrażenia 
baranka, na przykład w ewan-
geliarzu ze Skewry (schyłek XII 
w.). Potem, po kilkuwiekowej 
przerwie, pojawiają się równo-
czesne polskim – wśród Ormian 
Cezarei, Artwinu, Grigoriopola 
(XVII–XVIII w.). Nieco symboli 
z tych późnych czasów widnie-
je też na artefaktach i szatach 
liturgicznych, przechowanych 
w zbiorach muzeum św. Ecz-
miadzyna. Jednak wydaje się 
niemal pewnym, że popular-
ność wśród Ormian w Polsce 
zawdzięcza baranek ich ma-
tecznikowi – Kaffie, a więc po-
średnio ma genezę zachodnio-
europejską, łacińską.

Gminy ormiańskie w Polsce 
posługiwały się rozmaitymi wa-
riantami tego znaku. Czasem 
baranek zwrócony był w pra-
wo, czasem w lewo, miał roz-
maity kształt i atrybuty, niekie-
dy stowarzyszony był z innymi 
jeszcze symbolami, niekiedy 
w otoku wzbogacał go i obja-
śniał stosowny napis. Pojawia 
się też w heraldyce indywidu-
alnej Ormian polskich. Używał 
go na swej pieczęci arcybiskup 
Mikołaj Torosowicz, twórca 
unii kościelnej, a także sekre-
tarz jednego z jego następców, 
Krzysztof Bernatowicz, żyjący 
na początku XVIII w. Baranek 
paschalny był gmerkiem (her-
bem mieszczańskim), a następ-
nie stał się herbem szlachec-
kim nobilitowanego w 1791 r. 
Paschalisa Jakubowicza, kupca 
i właściciela manufaktury pa-
sów kontuszowych w Lipkowie 
pod Warszawą. Jako gmerk 
miał w otoku napis, który odda-
wał imię i nazwisko właściciela 
w alfabecie i języku ormiań-
skim: Arutiun worti Hagopi 

(Arutiun syn Jakuba). Trafiał 
też na płyty grobowe lub wo-
tywne, widzimy go na przykład 
na alabastrowej tabliczce wraz 
z dwoma krzyżami ormiański-
mi (chaczkarami) w katedrze 
ormiańskiej we Lwowie, gdzie 
upamiętnia Der Kirkora.

Zachariasz Mysyrowicz, kupiec 
z Kamieńca Podolskiego, gdy 
27 lipca 1760 r. w imieniu Or-
mian witał Adama Krasińskie-
go, nowego rzymskokatolickie-
go biskupa (Mowa do J. W. Imci 
X. Adama na Krasnem Krasiń-
skiego, biskupa kamienieckie-
go, kawalera Orła Białego, 
od szlachetnego magistratu 
ormiańskiego kamienieckiego 
przez Jmści Pana Zacharyasza 
Misyrowicza, radcę i sekreta-
rza J. K. M. nacyi ormiańskiej), 
nawiązał do symboliki „herbo-
wego magistratu ormiańskiego 
baranka”, który „idzie w opiekę 
pasterską, należący do trzody 
J[aśnie] W[ielmożnego] Pana 
[…], i niezbłąkany pilnuje te-
go respektu, na którym całość 
i uszczęśliwienie prześwietnej 
diecezji oraz i narodu mojego 
docześnie i wiekopomnie zawi-
sła”. A więc baranek był tu ro-
zumiany jako symbol ładu i po-
koju, wyrażał intencję godnego 
współżycia z innymi nacjami 
miast Królestwa Polskiego.

Ormiańskiego baranka z Pol-
ski znamy najczęściej z pieczęci 
lub kamieniarki, a więc w jed-
nolitej barwnie, ale szczęśliwie 
zachował się też jeden jego 
wizerunek oddany w bogac-
twie heraldycznej kolorystyki. 
W przepięknie zdobionej kopii 
statutów prawa ormiańskiego, 
sporządzonej w 1658 r. we 
Lwowie, która do 1815 r. znaj-
dowała się w posiadaniu kapi-
tuły katedralnej ormiańskiej 
we Lwowie, a przechowywanej 
obecnie w Bibliotece Kórnic-
kiej (sygn. BK 00797, Prawa 
y Artykuły Ormian Lwowskich 
z łacińskiego oryginału pilnie 
na polski język przełożone 
roku 1601 a przepisane przez 
[...] Jakoba Wartanowicza, 
starszego praw Ormian lwow-
skich [...] 1658 [...]) znajduje 
się bowiem „herb lwowski or-
mienski”. Widział go i tak opi-
sał na początku XX w. znawca 
i wydawca tych statutów, wy-
bitny polski historyk, Oswald 
Balzer: „Na karcie 2 w obra-
mowaniu złocistem i z takim-
że napisem u góry: HERB 
LWOWSKI ORMIENSKI, wy-
obrażony w górnej części herb 
gminy ormiańskiej lwowskiej” 
W czerwonym polu, na którym 
widnieją wykonane ciemniej-
szą barwą cienkie arabeski, 
wyobrażona postać baranka, 
stojącego na zielonej murawie, 
zwróconego ku stronie lewej, 
który pierwotnie wykonany był 
barwą srebrzystą, dziś […] pra-
wie zupełnie startą (pozostał 
podkład barwy ciemno-popie-
latej), baranek przednią stopą 

Pięknymi elementami wystawy były fotografie z armenii. w głębi – kobierce 
ormiańskie. fot. krzysztof sowiński

wernisaż zgromadził wyjątkowo wiele osób. fot. krzysztof sowiński

Paweł grzesik, kurator wystawy, 
Podczas wernisażu. fot. krzysztof 
sowiński

Ormiańska wystawa w Kielcach
Dokończenie ze str. 1

Dokończenie ze str. 1

Agnus Dei 
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podtrzymuje krzyż z zawieszo-
ną na nim trójdzielną chorą-
giewką, przed barankiem kie-
lich, wszystkie trzy przedmioty 
wykonane barwą złocistą. Pole 
herbowe ujęte w […] wieniec 
zielony, przewiązany [w czte-
rech miejscach] wstęgami zło-
cisto-czarnemi”.

Współcześnie w Polsce swoją 
wersję ormiańskiego baranka 
opracowała grupa Ormian, 
która wzięła udział w insceni-
zacji bitwy pod Grunwaldem, 
w 600-lecie jej stoczenia. Fun-
dacja Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich w Warszawie 
używa go jako logotypu jednej 
ze swoich stron internetowych 
(www. Wiki.Ormianie.pl) – 
wolnej encyklopedii Ormian 
w Polsce. Jest on, jak pieczę-
cie, jednobarwny, w otoku 
znajduje się napis: „Herbowny 
magistratu ormiańskiego bara-
nek”, nawiązujący do słów Za-
chariasza Mysyrowicza. Znak 
powstał w 2010 r., a jego au-
torką jest Klaudia Maślej, gra-
ficzka z Wrocławia.

W tym roku (2016), na proś-
bę Ormiańskiego Towarzystwa 
Kulturalnego, na podstawie cy-
towanego wyżej opisu Oswalda 
Balzera i odcisków pieczętnych 
zachowanych w dokumentach 
gmin ormiańskich ze Lwowa 
i Kamieńca, oraz po konsulta-
cji z prof. Zenonem Piechem 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wybitnym specjalistą z zakresu 
heraldyki, Katarzyna Agop-
sowicz opracowała trzy nowe 
formy graficzne zawierające 
symbol baranka paschalnego. 
Pierwsza to znak Ormian pol-
skich, który będzie służył OTK 
w momentach szczególnie uro-
czystych; druga to herb Or-
mian polskich, sformalizowana 
wedle zasad heraldyki wersja 
znaku, mówiąc językiem dzisiej-
szym – logotyp; trzecia to znak 
opatrzony okolicznościowym 
napisem, symbol uroczystości 
650-lecia Ormian polskich. 
Znak opracowany przez Kata-
rzynę Agopsowicz nawiązuje 
do wizerunków historycznych, 
ale jest jej autorskim dziełem. 
Otacza go dwujęzyczny napis: 
„ORMIANIE POLSCY”, wzbo-

gacony w wersji jubileuszowej 
o frazę: „650 LAT ORMIAN 
POLSKICH”.

Katarzyna Agopsowicz jest 
absolwentką Wydziału Grafi-
ki Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Dyplom uzyskała 
w Pracowni Filmu Animowane-
go pod kierunkiem prof. Jerzego 
Kuci w 2005 r., a jej praca dy-
plomowa, film Jutro, nagrodzo-
na została m.in. statuetką „Mały 
Jantar” podczas Koszalińskiego 
Festiwalu Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film” w 2007 r. Od 
wielu lat współpracuje z twór-
cami filmów animowanych i do-
kumentalnych (m.in. Wszystko 
płynie, reż. Edyta Turczanik, 
2008; Będziesz legendą, czło-
wieku, reż. Marcin Koszałka, 
2012; Fuga na wiolonczelę, 
trąbkę i pejzaż, reż. Jerzy Ku-
cia). Była stypendystką Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Prezydenta Miasta Krakowa 
oraz Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich. Była wydawcą i jed-
nym z projektantów graficznych 
kwartalnika architektoniczne-
go „Green2”. Współpracowała 
z Galerią BB i fundacją „Fly with 
Art”, organizatorami Europej-
skiego Festiwalu Szkła „Play 
with Glass”. Obecnie realizuje 
swój debiut filmowy pt. Książę 
w cukierni, według scenariusza 
Marka Bieńczyka, i prowadzi 
warsztaty filmu animowanego 
dla dzieci. Należy do Między-
narodowego Stowarzyszenia 
Twórców Filmów Animowanych 
ASIFA i Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich.

Prośba Ormiańskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego nieprzy-
padkowo i nie tylko z uwagi na 
wysokie kwalifikacje zawodowe 
skierowana została do pani 
Agopsowicz. Jak samo jej na-
zwisko wskazuje, jest ona bo-
wiem polską Ormianką. Od lat 
działa w OTK, a obecnie jest 
członkiem jego Zarządu, jak 
również pracuje w Kolegium 
Redakcyjnym „Biuletynu Or-
miańskiego Towarzystwa Kul-
turalnego”. Być może jeden 
z jej następnych filmów animo-
wanych poświęcony zostanie 
historii Ormian polskich? Oby!

Andrzej A. Zięba

cum labaro

13 listopada o godzinie 16.00 
Ormianie i sympatycy Ormian 
zgromadzili się licznie w ko-
ściele Bożego Ciała. Bogata 
oprawa muzyczna podkreślała 
wyjątkowy charakter mszy, bo-
wiem do wspólnoty wiernych 
Kościoła ormiańskiego został 
przyjęty nowy wierny – przez 
udzielenie Sakramentu Chrztu 
i Bierzmowania – Dawid Jacek 
z ormiańsko-polskiego mał-
żeństwa, z rodzin Asatrianów 
(od Galiny) i Wołczyńskich.

W słowie do wiernych ksiądz 
przywołał słowa Jezusa z Łu-
kaszowej Ewangelii (Łk 9, 
44–50), …wziął dziecko, po-
stawił je przy sobie i rzekł do 
nich: «Kto przyjmie to dziecko 
w imię moje, Mnie przyjmuje; 
a kto Mnie przyjmie, przyjmu-
je Tego, który Mnie posłał. Kto 
bowiem jest najmniejszy wśród 
was wszystkich, ten jest wiel-
ki».

Wspomniał też ksiądz postać 
śp. Antoniego Agopszowicza, 
za którego sprawowana by-
ła ta msza św. w 10. rocznicę 
śmierci. To właśnie ks. Tade-
usz odprawił 10 lat temu mszę 
św. pogrzebową za Jego duszę 
w katowickiej katedrze Chry-
stusa Króla (w koncelebrze 
z ówczesnym jej proboszczem). 
Antoni Agopszowicz był nie-
zwykle zasłużony dla środowi-
ska górniczego. Profesor nauk 
prawnych, kierownik Katedry 
Prawa Górniczego, potem Ka-
tedry Prawa Samorządu Te-
rytorialnego Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego. W 1999 r. obcho-
dził jubileusz 80. urodzin.

Osobne wspomnienie poświę-
cił ksiądz Tadeusz majorowi 
Walerianowi Tumanowiczowi 
– urodzonemu w Baniłowie 
nad Czeremoszem legioniście, 
oficerowi Wojska Polskiego, 
uczestnikowi walk o niepod-
ległość Polski, skazanemu na 
śmierć przez komunistyczny 
sąd w pokazowym procesie. 
Wyrok wykonano w 1947 r., 
właśnie 13 listopada. W przy-
szłym roku, w Krakowie, 

w okrągłą rocznicę, planowane 
są uroczyste obchody związane 
z tą postacią.

Ksiądz zaprosił również na 
zbliżające się wydarzenie 
w Obornikach Śląskich. W 60. 
rocznicę śmierci ks. Samu-
ela Manugiewicza – kapłana 
niezwykle zasłużonego dla 
rozwoju Kut, nie tylko pro-
boszcza kuckiej parafii, ale 
także burmistrza Kut, senato-
ra II Rzeczypospolitej Polskiej, 
wielkiego patrioty i społeczni-
ka – w kościele Judy Tadusza 
i Antoniego Padewskiego, 26 
grudnia o godzinie 17 (drugi 
dzień Świat Bożego Narodze-
nia) zostanie odprawiona msza 
św. z poświęceniem tablicy 
upamiętniającej duchowne-
go ormiańskokatolickiego. Po 
mszy planowany jest koncert 
kolęd Ormian polskich.

I jeszcze modlitwa o zdrowie 
dla Zosi Bogdanowicz, która 
dzień wcześniej znalazła się 
w szpitalu, aby poddać się po-
ważnej operacji.

Wiele intencji… Narodziny, pa-
mięć, zdrowie, choroba, śmierć 
przeplatają się ze sobą, czyli 
„nic, co ludzkie nie jest nam 
obce”. Wszystkim – modlitwa, 
którą ofiarowali: celebrans, 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, 
oraz ministranci Jakub Szyszko 
i Krzysztof Ciarach. Oprawę 
muzyczną zapewnili: Georg Say-

egh (skrzypce), Aram Sayegh 
(gitara), Ara Sayegh (śpiew), 
Chór Kameralny Politechniki 
Wrocławskiej „Wrocławscy Ma-
drygaliści” pod dyrekcją Haliny 
Zwiercan. We mszy uczestni-
czyli rodzice i rodzice chrzestni 
Dawida Jacka, wraz z najbliższą 
rodziną, i bardzo liczna rzesza 
wiernych.

Kuluarowe i publiczne dyskusje 
przy kawie, herbacie i słody-
czach – ofiarowanych przez or-
miańskie gospodynie – toczyły 
się w salce na plebanii. Ciekawą 
relację z podróży do Syrii i po-
bytu w Damaszku zdał Jakub 
Szyszko. Jego spostrzeżenia 
różnią się od doniesień płyną-
cych z oficjalnych mediów.

Została również przekaza-
na informacja o wszczęciu 
procedury wpisania elemen-
tów z tradycji ormiańskiej na 
Krajową listę niematerialne-
go dziedzictwa. Wpis będzie 
dotyczył dwóch elementów: 
Kolędy Ormian polskich oraz 
Gandżabur z churutem – zu-
pa Ormian polskich. Zebrani 
– depozytariusze – pisemnie 
wyrazili na to zgodę oraz upo-
ważnili Romanę Obrocką do 
przeprowadzenia procedury.

Na stoisku, którym zarządzała 
Anna Przytulecka z Krzyszto-
fem Ciarachem pospołu, moż-
na było nabyć książki autorstwa 
ks. Tadeusza, a także wydaw-
nictwa o tematyce ormiańskiej. 
Program uroczystości przygo-
towała, jak zwykle, wrocławska 
część Rady Parafialnej Parafii 
Południowej.

Następnego dnia, po powrocie 
do Radwanowic, ksiądz Tade-
usz przysłał do „wikarego” – 
Elżbiety Łysakowskiej – wiado-
mość: Co do wczoraj, to było 
super! A wieczorem dojecha-
liśmy szybko i szczęśliwie. Tak 
trzymać! No to TRZYMAMY!

Romana Obrocka
Za: ordynariat.ormianie.pl

Wiele intencji modlitewnych
KOŚCIÓŁ | W ostatnią niedzielę przed rozpoczynającym się okresem  
poprzedzającym Boże Narodzenie w kościele ormiańskokatolickim (trwa 
on 6 tygodni przed Świętem Objawienia Pańskiego 6 stycznia) ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski przyjechał do Wrocławia, aby odprawić uroczystą mszę 
św. ormiańskokatolicką.

SaKrament Chrztu I BIerzmOwanIa przyjmuje DawID jaCeK

jaKuB SzySzKO zDaje relaCję z pODrÓży DO SyrII
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Franciszek Wasyl. Mówiliśmy 
ostatnio o pogrzebie Pani pra-
dziadka Hermana Jekla, prze-
mysłowca z Kut. W kwietniu 
1927 roku przy jego trumnie 
zgromadzili się kapłani trzech 
wyznań i dwóch obrządków: 
pastor, rabin i dwaj księża: ła-
ciński oraz ormiański. To mu-
siał być zamożny i szanowany 
człowiek.

Alicja Grażyna Gäntner. W cza-
sie, gdy umierał pradziadek, 
rodzina Jeklów świetnie pro-
sperowała finansowo. Gdy 
jego ojciec, czyli mój prapra-
dziadek, Ludwik Jekel, przyje-
chał do Kut z żoną Anną, był 
prostym młynarzem. Kupił od 
Żydów mały drewniany młyn 
kukurydziany. To był młyn 
wodny, usytuowany blisko Cze-
remoszu. Wkrótce pobudowali 
drugi, trzypiętrowy młyn, tzw. 
żytni. Nie dało się, z braku 
miejsca, zrobić tego przy rze-
ce, więc wzięli inżyniera i za-
projektowali młynówkę. Miała 
trzy kilometry, była dość sze-
roka, przerzucono przez nią 
kilkanaście mostków. Kajakiem 
i łódkami się tam jeździło, moż-
na było też pływać – dobrze, 
głęboko była wykopana ta mły-
nówka, nie żaden strumyczek. 
Równocześnie Jeklowie zabrali 
się do budowy tartaku. Przy 
ostatnim, „pszennym”, młynie, 
który istnieje zresztą do dziś, 
a funkcjonował do lat 70.–80. 
XX wieku, stanęły trzy budyn-
ki. Jeden był sześcioizbowy 
z piwnicą i stryszkiem, drugi: 
trzyizbowy, i trzeci: dwuizbo-
wy. W największym budynku 
mieszkał Obermüller, czyli 
nadzorca młyna, nazywał się 
Piotr Trześniowski [1875– 
–1922]. Jego córka Jadwiga [ur. 
1911] wyszła za mąż w 1934 
roku za jednego z Mojzesowi-
czów, Bogdana, kuzyna moje-
go dziadka. W trzypokojowym 
domu była tak zwana kanto-
ra, czyli biuro, bo trzeba by-
ło wszystkim zarządzać. Była 
w Kutach także ulica Młyńska, 
przy której mieszkali robotni-
cy z młyna Jekla. Do dziś żyją 
tam ich potomkowie. W czasie 
jednej z wizyt w Kutach, gdy 
wlazłam na tę ulicę, to wołali 
za mną: „Hermanowa, Her-
manowa detyna pryjechała!”… 
Śmiech… Ktoś nawet przyniósł 
i podarował mi zdjęcie pra-
dziadka Hermana… 

FW. Młyny, tartak, własna 
młynówka. Herman Jekel miał 
także sady owocowe, o czym 
mówiliśmy ostatnio.

AGG. Gdy urodzili się trzej sy-
nowie z drugiego małżeństwa 
i zaczęli dorastać, potrzeba by-
ło pieniędzy. Pradziadek myśli 

sobie: dobrze, że wykopaliśmy 
młynówkę, ale skoro w Bory-
sławiu pokazała się ropa, to 
dlaczego wszystko ma działać 
na wodę, skoro może na ro-
pę, czyli na prąd? Więc kupuje 
agregat…

FW. Człowiek idący z duchem 
czasu…

AGG. Uwielbiał nowości. Ale 
nie głupie nowinki, typu ten 
czy inny nowy samochód. Sa-
mochody to kupowali chłopcy, 
jego synowie. Dziadek inwesto-
wał w maszyny. Kupił agregat, 
ropę sprowadzał koleją do Kut. 
Agregat dawał dwa razy więcej 
prądu, niż było potrzeba. Cze-
mu ma się marnować? No to 
pradziadek mówi: kto chce, to 
mu sprzedam.

FW. Miał „głowę do intere-
sów”… Czy wśród tych wszyst-
kich przedsięwzięć Pani pra-
dziadka była też i budowa 
domu?

AGG. Owszem. Na koniec wy-
budował willę, w której zresztą 

potem umarł. Dom liczył jede-
naście pokoi, na górze znajdo-
wały się chyba cztery sypialnie, 
balkonik, na którym grało się 
w karty. Okna od środka by-
ły wykończone półkoliście, od 
zewnętrznej strony zrobiono 
między nimi coś na kształt imi-
tacji kolumn. Podjazd przy do-
mu prowadzący do zabudowań 
gospodarczych był wybruko-
wanym płaskimi otoczakami 
z Czeremoszu, zakopanymi 
pionowo. Gdy byłam pierw-
szy raz w Kutach, nie brako-
wało ani jednego kamienia, 
tak porządnie były ułożone… 
Do domu wchodziło się przez 
ganeczek, w którym dziś jest 
kapliczka. Przez całe wnętrze, 
wzdłuż domu, wiódł korytarz. 
Do budynku doprowadzony 
był prąd, zainstalowany hy-
drofor, w łazience i ubikacjach 
była bieżąca woda. Były w Ku-
tach i inne domy murowane, 
z różnymi udogodnieniami, 
ale tylko nasz miał wszystkie 
nowoczesne urządzenia naraz. 
W willi były poza tym prze-
piękne piece kaflowe, sprowa-
dzane z Wiednia, z motywami 

kwiatów. Najpiękniejsze piece 
umieszczono na dole, jeden 
zdobił gabinet pradziadka.
Gdy w czasie wojny wszystkich 
nas stamtąd wyrzucono, So-
wieci urządzili na miejscu szpi-
tal wojskowy (szpital zresztą 
jest tam nadal, ale już przeciw-
gruźliczy). W jadalni, w której 
znajdował się stół na dwadzie-
ścia parę osób, i gdzie leżał po 
śmierci dziadek, urządzono 
salę operacyjną. Kierowniczka 
szpitala opowiadała, że „zasta-
wiała sobą” zabytkowe piece, 
bo ciągle ktoś je chciał wy-
szabrować. „A dlaczego je za-
bierać” – wołała do intruzów 
– „Tu się urodziły, tu jest ich 
miejsce! Tu mają być”. Obroni-
ła kobieta te piece. Do dzisiaj 
zresztą tam mieszka, przy ul. 
Zielonej 9. Opowiadała mi, że 
pewnej ciężkiej zimy pozrywa-
li boazerie i wrzucili do pieca, 
bo nie było czym palić. Tam, 
gdzie tyle lasów dookoła!... Po-
tem stłukły się muszle klozeto-
we, więc wyrzucili je, została 
dziura. Hydrofor zardzewiał, 
no cóż, trudno, można spłu-
kać wiadrem. Po co bieżąca 

woda?... A to szpital miał być 
przecież.

FW. Herman Jekel zostawił po 
sobie nie tylko duży majątek, 
dom, ale i sporą rodzinę.

AGG. Był dwukrotnie żona-
ty: z pierwszego małżeństwa 
z Austriaczką Elżbietą Marią 
German miał córki: Kornelię 
[ur. w 1891 roku w Kutach, 
od 1910 zamężna z Bogdanem 
Kazimierzem Mojzesowiczem, 
zm. w 1918 roku na hiszpankę 
w Wiedniu], Hildę [wł. Hilde-
garda Jekel, ur. w 1892 roku 
w Kutach, w 1926 roku wyszła 
za mąż za Stanisława Augusty-
niaka, zm. w Niemczech] oraz 
Erykę [Erika Jekel, ur. w 1894 
roku w Kutach, zm. tamże 
ok. 1912 roku]. Hilda była 
niezwykle utalentowaną pia-
nistką, uczyła się początkowo 
u organisty w Kutach. Potem 
pojechała do Wiednia, do kon-
serwatorium, i przystąpiła do 
egzaminu do najniższej klasy. 
Kazali jej usiąść i grać, a potem 
pytają: „Dlaczego pani chce do 
najniższej klasy? Przecież pani 
powinna iść na trzeci kurs”. Nie 
skończyła, niestety, tego kon-
serwatorium, ale grała wspa-
niale. W czasie okupacji była 
jedyną żyjącą córką Hermana 
z pierwszego małżeństwa. Moja 
mama była z nią bardzo blisko. 
Ciotka uważała, że powinna jej 
matkować, no bo to sierota po 
najstarszej siostrze. Również 
dziadzio Bogdan Mojzesowicz 
był ze swoją szwagierką Hildą 
zżyty, uważał ją za odważną 
i obytą w świecie.

FW. A jak doszło do małżeń-
stwa Bogdana Kazimierza Moj-
zesowicza z Kornelią Jeklów-
ną?

AGG. Wyobraźmy sobie małe 
miasteczko przed pierwszą woj-
ną światową i co w nim znaczy 
jeden jedyny inżynier. Tak sa-
mo było z lekarzami dwadzie-
ścia lat później. Mój ojciec był 
drugim lekarzem po Zbyszku 
Tustanowskim [ur. 1904], któ-
ry nie wywodził się stamtąd. 
Potem się mówiło: poszedł się 
uczyć na Tustanowskiego, po-
szedł się uczyć na Gäntnera, 
to znaczy na ludzkiego leka-
rza, albo na lekarza wetery-
narii. Więc było oczywiste, że 
jak jest ten jeden inżynier – 
Mojzesowicz – po wiedeńskich 
studiach i jest w miasteczku 
bogata dziewczyna, to musi 
dojść do ślubu. Babcia Korne-
lia, w odróżnieniu od młodszej 
siostry, Hildy, nie miała żad-
nych talentów, ale miała prze-
piękne fiołkowe oczy. Pewnie 
uważała, że złapała Pana Boga 
za nogi, bo wyszła za mąż za 

Rozmowy o Kutach: Dom 
WYWiad | Z pochodzącą z Kut Alicją Grażyną Gäntner rozmawia Franciszek Wasyl. Pierwsza część wywiadu została 
opublikowana w „Awedisie” nr 28, s. 8–9.

Herman Jekel z drugą żoną, anielą Wolską, oraz synami ludWikiem (starszy) i eWaldem, kuty, ok. 1910 r.
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pradziadka
tego, w kim się zakochała. On 
natomiast tak bardzo chyba się 
nie zakochał, ale żyli ze sobą 
dobrze, choć bardzo krótko.

FW. Wróćmy jeszcze na chwi-
lę do ojca Kornelii. Pani nie-
miecki pradziadek musiał być 
niezwykłą osobą. Proboszcz 
katolicki Wincenty Smal zosta-
wił w swoich księgach taką oto 
notatkę na jego temat: „Jekel 
Herman, ewangelik, właściciel 
dwóch młynów, protestant za-
ciekły, dzieci ochrzczone w na-
szym kościele przez Starostwo 
przepisał na protestantyzm 
[…]”. Ksiądz Smal odnotował 
też, że druga żona Hermana 
„ur. 1871, przeszła z katolicy-
zmu na protestantyzm na żą-
danie męża, u niego była po-
kojówką [naprawdę była nianią 
córek] i nałożnicą, ślub odbył 
się w zborze ewangelickim 
[…]”.

AGG. Zacznijmy od początku: 
dzieci z pierwszego małżeń-
stwa – z ewangeliczką – nie by-
ły nigdy ochrzczone w kościele 
katolickim, wszystkie wieziono 
do Kołomyi do zboru. A więc 
córki z pierwszej żony, w tym 
moją babcię Kornelię, na pew-
no tam zawiózł.
„Protestant zaciekły”… A wie 
pan, co ten „zaciekły prote-
stant” potrafił robić? Miał pra-
dziadek ciężkie, duże konie, 
niemieckie perszerony do wo-
żenia zboża na lorach. I wła-
śnie te konie ciągnęły dzwony 
na dzwonnicę do kościoła ła-
cińskiego w Kutach. A dawniej 
był to poważny problem: zwy-
kle pół miasta ciągnęło za linę, 
czasem lina się zerwała, czasem 
dzwon spadł… Pradziadek zo-
stał ojcem chrzestnym dwóch 
dzwonów. Jeden nazywał się 
„Ludwik”, a drugi, nie pamię-
tam, może „Herman”. Kiedy 
mieliśmy już agregat prądo-
twórczy na ropę, przy młynie, 
to do kościoła prąd szedł za 
darmo. Czy Jeklowie przecią-
gnęli też prąd do ormiańskie-
go kościoła, nie wiem.
Co on jeszcze takiego zrobił, 
ten protestant Jekiel? Zgodził 
się na ślub córki Kornelii z Or-
mianinem i na jej zmianę ob-
rządku na ormiańskokatolicki. 
I dał jej wielką wyprawę. Jak 
młynarze Jeklowie wydawa-
li córkę za mąż za inżyniera 
Mojzesowicza, to trzeba było 
pokazać, że coś za nią dają. 
Dostała w wyprawie między in-
nymi srebrną zastawę na dwa-
dzieścia cztery osoby zapako-
waną do skrzyni, której jeden 
człowiek nie mógł udźwignąć. 
Dwóch niosło. Nawiasem mó-
wiąc, nie została z tego ani jed-
na łyżeczka, ponieważ druga 
żona dziadka (z którą ożenił się 
jakieś pięć lat po śmierci Kor-
nelii, na początku lat 20.), już 
kiedy mieszkali w Bydgoszczy, 
sprzedała dokładnie wszystko. 
To była mądra kobieta. Calutką  

biżuterię po babci, srebro, 
porcelanę – wszystko sprzeda-
ła i kupiła w to miejsce nowe. 
Powód? A dlaczego ktoś miał 
powiedzieć: „Ludka, popatrz, 
to po twojej mamie”. Ciekawe 
podejście, ale – zrobiła, jak 
uważała. W ten sposób moja 
mama nic po swojej mamie nie 
miała, nawet chusteczki do no-
sa. Ale ostatecznie bez tego się 
można obejść.

FW. Drugą żoną Hermana Je-
kla była Polka, jego gospody-
ni: Aniela (Stanisława) Wolska. 
Mieli trzech synów i córkę, 
która zmarła we wczesnym 
dzieciństwie [Elisabeth Karoli-
na Jekel, ur. 13 września 1911 
roku]. Jaki był los tej rodziny, 
zwłaszcza w czasie wojny?

AGG. My bardzo mało wiemy 
na ten temat od momentu, gdy 
nas rozłączono w Kutach.
Każdy z synów Hermana miał 
dwa imiona: ale te drugie po-
znałam dopiero, zaglądając do 
metryk, więc będę się posłu-
giwać pierwszymi. Najstarszy 
był Ludwik [Ludwig Julian Je-
kel, ur. 16 grudnia 1901 roku 
w Kutach, zm. po II wojnie 
w Brunszwiku w Niemczech]. 
Ożenił się z Erną Czerwen-
ką, wiedenką podejrzanej 
konduity. Nie podobała się 
matce Hermana. Mieli jedno 
dziecko, które umarło zaraz 
po urodzeniu, prawdopodob-
nie z powodu jakiejś wady lub 
uszkodzenia. Po wojnie Ludwik 
uciekł do Niemiec i uproszony 
o to, zabrał ze sobą Ukraińca, 
który służył w naszym młynie 
jako furman. Pierwsza rzecz, 
którą ów Ukrainiec zrobił za 
granicą, to pobiegł na policję 
zgłosić, że Ludwik jest gesta-
powcem. A przecież w Kutach 
nigdy nie było gestapo, to po 
pierwsze. Po drugie, Ludwik 
całe życie spędził w Kutach, 
nigdzie się stamtąd nie ruszał. 
Po takim oskarżeniu zamknię-
to go w obozie, spędził tam 
dłuższy czas, już ciężko chory 
na cukrzycę. Jego siostrzeniec 
przyjechał do Niemiec i razem 
z matką (przyrodnią siostrą 
Ludwika, Hildą) odwiedzili go 
już po zwolnieniu z obozu. 
Idąc po schodach, w pewnym 
momencie siostrzeniec zauwa-
żył: „Wujku, chyba pobrudzi-
łeś sobie nogę, coś tu jest…”. 
A tamten na to: „Nie, nie, ja 
tak mam…”. I wyjaśniło się, że 
w obozie bito go deską, z cze-
go zrobiły się pod skórą, od 
pasa do pięt, siniaki w kolorze 
brązowo-sinym. To mu zostało 
do śmierci.
Przykra sprawa, bo akurat 
o Ludwiku słyszałam w Ku-
tach najwięcej dobrych rze-
czy. Na przykład za Sowietów 
przynosił dawnym robotnikom 
przemycaną w kieszeni kaszę 
mannę dla dzieci. Ale dla mo-
jej mamy, a swojej siostrzenicy 
nie był wcale taki czarujący, 

bo tam już chodziło o mają-
tek rodzinny i pieniądze. Mi-
mo wszystko mama szanowała 
wujka Ludwika, mówiła, że był 
niezwykle zdolny. Głowę miał 
„jak ćwierć”, co usłyszał, to 
zapamiętał. Szkoda, że nigdy 
nie poszedł na studia. Przy-
jaźnił się z dwójką Polaków 
w Kutach: braćmi Koziorowski-
mi, z których jeden był leka-
rzem neurologiem-psychiatrą 
[Władysław, ur. w 1899 roku], 
a drugi, młodszy – wspania-
łym adwokatem [Kazimierz, 
ur. w 1904 roku].
Po Ludwiku był Ewald zwany 
Bubi, czyli chłopczyk [Her-
man Ewald Jekel, „Bubi”, ur. 5 
sierpnia 1906 roku w Kutach, 
zaginął w czasie wojny, data 
i miejsce zgonu nieznane]. Był 
bardzo przystojny. Gdy dorósł, 
to kupił sobie – oczywiście za 
pieniądze tatusia – Buicka, 
chyba kabriolet, którym jeździł 
do Krynicy i Zakopanego.

FW. Prawdziwy playboy!

AGG. I to jak! Celebryta! Lu-
dzie zapamiętali, że miał pięk-
ną pelisę podbitą rysią skórką. 
Ciepłą, leciutką. Widać, że 
chłopak z fantazją! Nie ożenił 
się i nie miał dzieci, mimo że 
wciąż towarzyszyły mu jakieś 
dziewczyny, szczególnie let-
niczki. Kuty stały się bowiem 
w międzywojniu popularnym 
letniskiem, dzięki ks. Manu-
giewiczowi, który jako senator 
RP rozsławił w Warszawie to 
miasto.
Ewald nie zdążył się ożenić, bo 
wybuchła wojna. Nie wiemy, 
co się z nim stało, poza tym, że 
zaginął na froncie białoruskim. 
Mama podejrzewała, a właści-
wie miała takie przeczucie, że 
Ewald leży w Kuropatach.

FW. A może był w Wehrmach-
cie?

AGG. Ktoś mnie kiedyś zapytał, 
czy Ewald służył w polskim, 
czy w niemieckim wojsku. Ale 

skąd ja mam to wiedzieć? … 
Nie mówiono mi o tym. A po-
za tym ważny jest też kontekst, 
wiele przecież zależało od te-
go, o jakim okresie mówimy, 
jakie wojska okupowały Lwów 
i Pokucie…
 
FW. Stanisław Łucki napisał 
w swojej pracy pt. Od Kut do 
Paryża. Wspomnienia (Paryż 
1996, s. 24): „Rodzina ta [Je-
klów] została zgodnie z Paktem 
Ribbentrop–Mołotow, repa-
triowana do Niemiec. Z tego, 
co mnie później opowiadano, 
Wilhelm szedł przez Kuty na 
front wschodni i to z bardzo 
wielkim strachem”…

AGG. Po Ewaldzie był wspo-
mniany Wilhelm, student 
medycyny we Lwowie [Karl 
Wilhelm Jekel, ur. 29 czerw-
ca 1916 roku w Kutach, data 
i miejsce zgonu nieznane]. 
Gdy wybuchła wojna, miał 
dwadzieścia kilka lat, poszedł 
na front jako sanitariusz.

FW. Ale po czyjej stronie?

AGG. Nie po polskiej, tak mi 
się wydaje. Chociaż u nas wte-
dy była już okupacja sowiecka, 
więc nie jestem pewna, czy to 
był Wehrmacht.

FW. Nawet jeśli, to prawdopo-
dobnie nie miał żadnego wy-
boru. Wehrmacht to było woj-
sko z poboru. Jeśli znalazł się 
– jako syn Niemca, wyznania 
ewangelickiego – na liście po-
borowej niemieckiego wojska, 
to czy chciał, czy nie, musiał 
„iść w kamasze”.

AGG. Nie, nie… Wiluś poszedł 
na ochotnika. To mogło być 
jednak polskie wojsko. Mama, 
od której jej wujek Wilhelm 
był tylko dwa lata młodszy (!), 
mówiła, że on był najbardziej 
„normalny”. Bardzo się lubili. 
Jakiś młody chłopak przyszedł 
do nas do domu w Kutach 
i powiedział, że Wiluś wyleciał 

na minie i zginął na miejscu. 
A stało się to w pobliżu dawnej 
granicy polsko-węgierskiej. 
A więc prawie pod domem. 
Zdążył tylko powiedzieć do 
żołnierza z brygady sanitarnej, 
że ma tu rodzinę, którą trzeba 
zawiadomić. Grobu nie ma.

FW. Jaki był los drugiej żony 
Hermana?

AGG. Kto był żyw z rodziny, 
to z Kut wyjechał: i pasierbica 
Hilda, i syn Ludwik. Hilda do-
tarła do Niemiec, zatrzymując 
się przedtem na pewien czas 
w Bydgoszczy, u dziadka Moj-
zesowicza. Ludwik też osiadł 
z żoną Erną w Niemczech. 
A Jeklowa została i umarła 
w Kutach [Aniela Stanisława 
Wolska-Jekel, ur. 9 kwietnia 
1871 roku w Kutach, zm. tam-
że około 1956 roku. Ks. Smal 
zapisał jeszcze przed wojną, 
że „po śmierci męża wróci-
ła do Kościoła katolickiego 
17.04.1937”].
W ten sposób niemiecka część 
rodziny rozsypała się w oczach. 
Nikt już nie żyje z tej rodziny, 
poza mną.

[ciąg dalszy nastąpi]

Sprostowanie: do poprzed-
niej części wywiadu, opubli-
kowanej w „Awedisie” nr 28,  
s. 8–9, wkradła się nieści-
słość. W dawnym kościele or-
miańskim w Kutach mieści się 
obecnie cerkiew prawosławna, 
a nie grekokatolicka.

Na moście Nad Prutem w Jaremczu. od leweJ stoJą mikołaJ łazarowicz, aNtoNi GäNtNer (doktor weteryNarii  
w kutach), aNNa roseNbusz-Pudłowska, ewald Jekel (w PumPach). Na lewym Przęśle mostu stoi ludwika moJzesowicz 
(NarzeczoNa aNtoNieGo GäNtNera), Na Prawym Przęśle zbiGNiew roseNbusz, brat aNNy z NarzeczoNą marią. ok. 1937 r.

Alicja Grażyna Gäntner (ur. 
1943 r.) – dr nauk leśnych, 
emerytowany pracownik Uni-
wersytetu Rolniczego w Kra-
kowie.
Franciszek Wasyl – dr histo-
rii, pracownik Uniwersytetu 
Wrocławskiego, autor książ-
ki Ormianie w przedauto-
nomicznej Galicji. Studium 
demograficzno-historyczne 
(Kraków 2015).
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Wiedeńskie bożonarodzeniowe marzenia 

RELACJA | Wiedeń w listopadzie? Chłodno, mokro i ten nieprzyjemny wiatr od Dunaju? No chyba, że Adventsmarkt  
i beaujolais, zwane tutaj Heuriger, na Grinzingu... I owszem, to wszystko też było, ale przy okazji. Głównym powodem 
najazdu polskich Ormian na Wiedeń był klasztor mechitarystów.

Już od dawna, a co najmniej 
od marca ubiegłego roku i pa-
miętnego spotkania Ormian 
u ks. kardynała Kazimierza 
Nycza po warszawskich uro-
czystościach 100-lecia ludobój-
stwa Ormian – umawialiśmy się 
z o. Vahanem Hovakimianem 
na wizytę (a właściwie rewizy-
tę) w słynnym ormiańskokato-
lickim klasztorze mechitary-
stów w Wiedniu. Trzeba było 
jednak dopiero zdecydowania 
profesorów Andrzeja Zięby 
i Krzysztofa Stopki oraz obrot-
ności Małgosi Malkiewicz, że-
by dzieło to do skutku dopro-
wadzić. Bo to przecież wstyd, 
żeby tak ważną dla ormiań-
skiej nauki, sztuki, kultury, 
tożsamości placówkę, jaką jest 
Mechitaristenkloster in Wien, 
znało tylko kilku naukowców 
zajmujących się dziejami Or-
mian w Polsce, a tak wielu 
z nas ośrodek ten znało tylko 
ze słyszenia.

Wyprawa była mocno nauko-
wa – zważywszy na liczbę pro-
fesorów, doktorów i doktorów 
habilitowanych (nawet takich 
świeżutkich jak p. Dorota Wa-
syl – gratulacje!), punkt noc-
legowo-zborny w placówce 
Polskiej Akademii Nauk przy 
Boerhaavegasse, a nawet bły-
skawiczne kopiowanie ręko-
pisów (Monika Agopsowicz) 
i kwerendę pism Antoniewi-
czów w zbiorach klasztornej 
biblioteki (Bogdan Kaspro-
wicz), ale przecież również tu-
rystyczna, bo były całe rodziny 
Abgarowiczów, Agopsowiczów, 
Ohanowiczów, Teodorowi-
czów-Pendereckich, Janików, 
Wasylów, Kasprowiczów etc., 
i wiedeńskie spacery, hulan-
ki i śpiewy. Clou programu 
było oczywiście zwiedzanie 
klasztoru wraz z jego muzeum 
i biblioteką (to w sobotę 26 li-
stopada) oraz ormiańskokato-
licki Surp Patarag w niedzielę 
wraz ze spotkaniem ze środo-
wiskiem Ormian wiedeńskich 
i agapą – degustacją przysma-
ków przy wspaniałej, zarówno 
ormiańskiej, jak i wiedeńskiej 
kawie w klasztornym refekta-
rzu.

Zanim o klasztorze i ojcach 
mechitarystach, dla porząd-
ku sprawozdania wspomnę, 
że w piątkowy wieczór, po 
przybyciu, urządziliśmy sobie 
zapoznawczą kolację w Baye-
rischerestaurant na wiedeń-
skiej starówce (z tyłu ratusza). 
A więc Wienerschnitzel, Kar-
toffelsalat i kufelek Winterbier 
lub lampka (przepraszam, nie 
lampka – państwo Deńcowie 

postawili dzbanek) Heurigera. 
A potem spacer przez pra-
wie całą wiedeńską rozświe-
tloną starówkę, przez słynny 
Christkindlmarkt („jarmark 
adwentowy”) na ogromnym 
placu przed ratuszem. Niby – 
przynajmniej mnie osobiście 
– wadzi uprawianie radosnych 
świąt w adwencie, jednakże, 
witani pozdrowieniem „Gruess 
Gott” (Szczęść Boże) przy każ-
dym stoisku, podziwiamy cuda 
austriackiego rękodzieła zwią-
zane z Bożym Narodzeniem, 
choinką, szopką...

Wszak te nasze tradycyjne 
święta w całym swoim sztafa-
żu uznawanym przez Polaków 
za odwiecznie sarmacko-sło-
wiański są z gruntu niemiec-
kie i utrwaliły się w Europie 
dopiero w XIX wieku, w dużej 
mierze za sprawą nieboszcz-
ki cesarskiej Austrii. No i ten 
Wiedeń – listopadową no-
cą rozświetlony, świątecznie 
udekorowany i mimo późnej 
pory tłumami spacerowiczów 
gęstniejący – jawi się jeszcze 
piękniejszy niż w dzień, cokol-
wiek by mówić, mglisty, szary 
i wilgotny. Ratusz, parlament 
i od razu stajemy na ścieżkach 
polskiej historii. To w tych mu-
rach Ormianin Dawid Abraha-
mowicz, wiceprzewodniczący 
parlamentu, jako jedyny (gdy 
Austriacy stchórzyli) dawał 
odpór uzbrojonym „młodo-
niemcom”. To tu w 1917 r. póź-
niejszy ormiańsko-polski poseł 
abp Józef Teodorowicz grzmiał 
stentorowym głosem, że po tej 
wojnie musi powstać niepodle-
głe państwo polskie...

Sobotni ranek jest wcale, wca-
le, niekoniecznie „Donau blau”, 

ale niebo błysnęło słońcem 
i błękitem. Takoż i my w po-
godnym nastroju witamy się na 
stopniach Maria-Schutz Kirche 
z ojcami Vahanem i Narekiem, 
którzy zdradzą nam 300-letnią 
historię zakonu mechitarystów 
i ponad 200-letni dorobek 
wiedeńskiej placówki, opro-
wadzając po kościele, klaszto-
rze, bibliotece i muzeum. Tyle, 
ile udało mi się zapamiętać, 
przekazuję (chętnych większej 
porcji wiedzy odsyłając do ma-
teriałów z sympozjum „200 
Jahre Mechitaristen in Wien” 

dostępnych w czytelniach Fun-
dacji Kultury i Dziedzictwa Or-
mian Polskich w Warszawie, 
Związku Ormian w Gliwicach 
i Ormiańskiego Towarzystwa 
Kulturalnego w Krakowie – 
przywieźliśmy!).

Dom zakonny oo. mechitary-
stów mieści się w starej części 
Wiednia (niedaleko parlamen-
tu i ratusza), przy ulicy wła-
snego imienia, tj. Mechitari-
stengasse 4, którą to nazwę 
władze miejskie w uznaniu dla 
dorobku klasztoru nadały już 
w roku 1843. Fasada kościoła 
pw. Marii Opiekunki (Maria 
Schutz), choć piękna, po prze-
róbce w 1874 r. przez wiedeń-
skiego architekta Camillo Sitte 
starego kościoła oo. kapucy-
nów – budzi natychmiast pyta-
nie: a gdzież ten wielki klasztor 
z muzeum i biblioteką, skoro 
po jednej stronie ogromny 
(iście austriacki) gmach pała-
cu sprawiedliwości, po dru-
giej XIX-wieczne mieszkalne 
kamienice, a w środku niczym 
średniowieczna krakowska czy 
lwowska kamieniczka, wciśnię-
ta nieco z tyłu fasada kościo-

ła? Okazuje się, że wszystko 
jest, tyle że schowane na za-
pleczu. Trzeba najpierw wejść 
do świątyni, otrzepać z butów 
wielkomiejski pył, za drzwia-
mi zostawić garb bezbożnej 
współczesności, przywitać się 
z ormiańskimi świętymi, zgiąć 
kolana i wyszeptać: „Hanun 
Hor jew Wortwo jew Hokwujn 
Syrpo. Amen”. Wnętrze ko-
ścioła nie jest wielkie, na pla-
nie krzyża łacińskiego, wąska 
podłużna nawa główna i nie-
wielkie ramiona krzyża z bocz-
nymi ołtarzami, budzi jednak 

zachwyt konesera sztuki rzeź-
bami, obrazami, freskami, 
złoceniami – wszystko całkiem 
niedawno pięknie odrestauro-
wane z okazji 200-lecia wie-
deńskiego klasztoru. Od razu 
czuje się tutaj ducha Wscho-
du, a postacie ormiańskich 
świętych w głównym ołtarzu – 
choćby Grzegorza Oświeciciela 
i Mesropa Masztoca, przypomi-
nają nam, że choć zgromadze-
nie mechitarystów w Wiedniu 
ma dopiero 200 lat, to prze-
chowuje ono dowody 1700 lat 
chrześcijaństwa armeńskiego 
ludu i państwa. W głównym 

ołtarzu u stóp Matki Boskiej 
Opiekunki znajdziemy też por-
tret założyciela zakonu, o. Me-
chitara z Sebasty. I już poprzez 
zakrystię o. Vahan prowadzi 
nas do pięknego refektorium 
z obrazem pędzla znanego 
wiedeńskiego malarza Ludwi-
ga Ferdinanda Schnorra von 
Carolsfelda – Nakarmienie 
pięciu tysięcy. Ojciec Vahan 
w skrócie opowiada historię 
oo. mechitarystów.

Mechitar (Mechithar, Mkhitar, 
Mochtor) Sebastianc przyszedł 
na świat w 1676 r. w staro-
żytnym ormiańskim mieście 
Sebasta, dzisiaj tureckie Si-
vas, oczywiście wówczas (i do 
dzisiaj) będącym częścią pań-
stwa tureckiego. Urodził się 
w zamożnej rodzinie jako Piotr 
Manuk, natomiast imię Mechi-
tar (orm. Pocieszyciel) przyjął 
jako imię zakonne, wybierając 
życie mnicha. W wieku 20 lat 
został wyświęcony na księdza 
w obrządku ormiańskokatolic-
kim i zaczął gromadzić wokół 
siebie uczniów. Bardzo szybko 
zorientował się, że upłynęło 
dużo czasu od tych dni, kiedy 
Armenia była niepodległym 
państwem, znaczącym w wa-
runkach Bliskiego Wschodu, 
od Kaukazu do Morza Śród-
ziemnego, odgrywającym istot-
ną rolę polityczną i kulturową 
pomiędzy Persją, Bizancjum 
i Arabią, tworzącym niezwykle 
ciekawą i oryginalną kulturę 
chrześcijańską. Rozproszenie 
ludności ormiańskiej, podziały 
w Kościele (apostolski i kato-
licki), adaptacja do warunków 
politycznych i kulturowych 
miejsc osiedlenia, brak sil-
nego państwowego centrum 
i mecenatu spowodowały, iż 
Ormianie zaczęli odstawać od 
najważniejszych trendów roz-
wojowych świata, a szczególnie 
przodującej wówczas w nauce 
i kulturze Europy Zachodniej.

Mechitar wraz ze swoimi dzie-
więcioma uczniami, wzorując 
się na doświadczeniach zakonu 

o. Vahan opowiada dzieje zakonu. fot. władysław deńca

księża i członkowie polsko-ormiańskiej ekspedycji (autor w pierwszym rzędzie, czwarty z prawej) u stóp ołtarza 
w kościele oo. mechitarystów. fot. władysław deńca

jest oczekiwaniem na radość czyli Trzy 
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czyli Adventszeit ist Vorfreude – Adwent
dni u wiedeńskich mechitarystów
benedyktynów, w roku 1701 
w Konstantynopolu utworzył 
zgromadzenie, które za cel 
postawiło sobie, obok spraw 
typowo religijnych, działalność 
edukacyjną wśród Ormian. Od 
tego czasu – jak powiedział 
katolikos Nerses Bedros XIX 
w swoim wystąpieniu z okazji 
300-lecia zakonu – Mekhitar de 
Sebaste stał się, po św. Sahaku 
(katolikos w IV i V w. n.e.) i św. 
Mesropie Masztocu (twórca 
alfabetu ormiańskiego w V w.  
n.e.), jedną z najwybitniejszych 
postaci w historii i kulturze 
ormiańskiej, w szczególności 
zasłużoną dla badania filologii 
języka ormiańskiego.

Wskutek pogarszającej się sy-
tuacji politycznej w Konstanty-
nopolu Mechitar i jego ucznio-
wie wkrótce opuścili państwo 
osmańskie i osiedli w klasz-
torze ormiańskim w Methoni, 
ówczesnej kolonii weneckiej na 
Peloponezie, gdzie uzyskali ak-
ceptację papieską dla zgroma-
dzenia, a Mechitar został wy-
znaczony pierwszym opatem. 
Niespożyte siły i zdolności 
Mechitara, jak również w porę 
zdiagnozowana potrzeba pracy 
w dziele ratowania spuścizny 
kulturowej Ormian i tworze-
nia bazy dla wejścia w bieg 
zdarzeń kreujących nowocze-
sną Europę, naukę, technolo-
gię itp. sprawiły, że powstały 
kolejne szkoły mechitarystów 
i nowe domy zgromadzenia, 
w tym w 1717 r. ten najważniej-
szy w Wenecji na wyspie San 
Lazzaro. Wybudowany tam ko-
ściół i klasztor stały się nowym 
domem macierzystym zakonu, 
a jednocześnie (do dzisiaj) 
ważnym ośrodkiem kultury or-
miańskiej.

Po śmierci Mechitara (1749) 
kilku mnichów z San Lazza-
ro założyło w 1773 r. konwent 
w Trieście. W trakcie wojen 
napoleońskich cały majątek 
triesteńskiego klasztoru został 
skonfiskowany, a mnisi w kon-
sekwencji wrócili do Wenecji. 
Niespodziewanie cesarz Austrii 
Franciszek I zaprosił ich do 
Wiednia, oferując opuszczony 
kościół i klasztor pokapucyń-
ski w podmiejskiej wówczas 
okolicy dzielnicy Sankt Ulrich. 

Dobre serce Habsburga wiąza-
ło się też i z interesami impe-
rium. Wenecki zakon miał już 
ugruntowaną sławę naukową 
w dziedzinie historii Ormian, 
a w wielonarodowej monarchii 
Habsburgów (szczególnie po 
I rozbiorze Polski) Ormianie 
– katolicy mieli niemałe zna-
czenie w handlu, gospodarce, 
kulturze, no i generalnie byli lo-
jalni wobec władzy (czas na nie-
pokornych dopiero przyjdzie).

Już wkrótce wiedeński dom 
mechitarystów stał się nie 
mniej sławny niż macierzyta 
placówka w Wenecji. Powtórz-
my za Nersesem Bedrosem 
XIX – „Au cours des annees 
suivantes l’ordre a connu de 
grandes floraisons spiritu-
elles et culturelles, formant 
ainsi une «forteresse» dont 
l’influence fut enorme dans la 
vie des Armeniens.” (W ciągu 
lat następnych zakon przyczy-
nił się do wielkiego rozkwitu 
duchowego i kulturowego Or-
mian, także stając się „twier-
dzą” ducha, mającą olbrzymi 
wpływ na życie Ormian). 

Głównym celem kongrega-
cji jest oczywiście służba na 
chwałę Bożą. Jednak obok, na 
równie ważnym miejscu, ojco-
wie postawili przed sobą zada-
nie ochrony dziedzictwa kultu-
rowego Ormian. Jak zauważył 
o. Mechitar – siła witalna na-
rodu jest w jego języku. Dla 
trwania narodu, budowy kul-

tury, świadomej tożsamości 
język jest najważniejszy. Toteż 
aby zabezpieczyć przyszłe po-
kolenia w świadomości przyna-
leżności narodowej i umocnić 
powiązanie z ojczyzną – naj-
ważniejszym zadaniem jest na-
uczanie i wychowanie i to jest 
główne (obok modlitwy) powo-
łanie ojców mechitarystów.

W XIX w. powstawały dziesiąt-
ki szkół prowadzonych przez 
zakonników w Turcji, Persji, 
Austrii, na Krymie, we Wło-
szech, Francji, USA i w zasadzie 
wszędzie tam, gdzie znajdo-
wali się Ormianie. To właśnie 
prace mechitarystów nad języ-
kiem ormiańskim – starożyt-
nym liturgicznym grabarem 
oraz słownictwem i gramatyką 
współczesnego aszcharabaru 
– pozwoliły przenieść dorobek 
kultury Ormian ze starożytności 
i średniowiecza we współcze-
sne czasy, a zarazem usadowić 
trwale język i kulturę w nowo-
czesnej Europie i świecie. Ze 
szkół mechitarystów wychodziły 
w XIX i XX w. rzesze wybitnych 
lekarzy, prawników, architek-
tów, artystów, pisarzy (Bechik-
tachlian, Dzerentz, Terzian, Va-
roujan i in.).

W ciągu 200 lat działalności 
ojcowie mechitaryści zgro-
madzili w Wiedniu ogromne 
zbiory zapełniające bibliotekę, 
muzeum, skarbiec. To wielkie 
bogactwo kultury i dziedzictwa 
Armenii. W bibliotece znajdu-
je się 2600 manuskryptów, 
z których najstarszy liczy po-
nad 1200 lat, blisko pół milio-
na woluminów, w tym 120 000 
ormiańskich, a pozostałe w ja-
kiś sposób o Ormianach i Ar-
menii traktujących. Praktycznie 
wszystko, co tylko ukazało się 
w piśmie i drukiem, a dotyczy 
dziejów Ormian. Najważniej-
szym jednak zbiorem biblio-
teki jest największy w świecie 
zespół czasopism ormiańskich 
od najstarszych po dzisiejsze. 
Zbiory te stanowią fundament 
pracy naukowej nie tylko braci 

zakonnych, ale i badaczy z ca-
łego świata, o czym doskonale 
wiedzą nasi polscy „specjaliści 
ormiańscy” Krzysztof Stopka, 
Andrzej Zięba, Monika Agop-
sowicz, Jacek Chrząszczewski, 
Maciej Janik (którego praca by-
ła cytowana w niedzielnej ho-
milii), Franciszek Wasyl i wielu 
innych.

W muzeum zachwyt budzą 
stroje codzienne i odświętne 
Ormian, jak też z pietyzmem 
i dbałością o najdrobniejszy 
szczegół odtworzona izba 
w domu ormiańskim, z jej 
mieszkańcami. Wspaniałe 
zbiory malarstwa z Ajwazow-
skim włącznie, unikatowy zbiór 
numizmatów liczący 8000 mo-
net ormiańskich (od starożyt-
ności) oraz 30 000 obcych, 
przez Ormian użytkowanych. 
Oczywiście jest też pokaźna ko-
lekcja dywanów i kilimów, ce-
ramiki użytkowej, paramentów 
kościelnych itd., itp. Żeby całe 
to bogactwo ogarnąć, trzeba by 
spędzić tu co najmniej tydzień, 
a najlepiej dwa. Niestety czas 
nagli, więc o. Vahan prezentuje 
jeszcze produkowany od 1898 
r. (ale na podstawie receptur 
z 1680 r.) likier klasztorny 
Mechitharine, na oryginalnych 
ziołach Wschodu.

Opuszczamy muzeum, ale to 
nie koniec atrakcji. Dzięki Ani 
Łoś mamy niebywałą możliwość 
zwiedzić pałac arcybiskupów 
Wiednia z prywatną częścią 
kard. Christopha Schoen- 
borna, z kaplicą, biblioteką 
i gabinetem. Niby skromnie, 
a jednak wynajdujemy takie 
perełki jak – obraz „Chrystusa 
rozstrzelanego”, średniowiecz-
ną drewnianą, pięknie rzeźbio-
ną kapliczkę podróżną, a także 
figurkę Matki Boskiej Kore-
ańskiej (w stroju ludowym). 
Oprowadzający nas sekretarz 
kardynała opowiada niezwykłą 
historię obrazu „rozstrzela-
ny Chrystus”: w czasie wojny 
kardynał Innitzer w swoim pa-
łacu ukrywał Żydów. Niemcy 

się o tym dowiedzieli i zrobili 
przeszukanie. Kardynał scho-
wał się przed żołdakami w ka-
plicy, za obrazem. Nie mogąc 
go znaleźć – ze złości i dla 
zabawy strzelali do obrazu 
Chrystusa na krzyżu. Kardy-
nałowi nic się nie stało, a po 
wojnie zawiesił obraz (bez jego 
naprawiania i usuwania dziur 
po kulach) w swojej prywat-
nej kaplicy. Wisi tu do dzisiaj 
jako świadek historii. I jeszcze 
jedna atrakcja – z tarasu na VII 
piętrze arcybiskupiego pałacu 
podziwiamy kolorowy dach ka-
tedry św. Stefana, jawiący się 
nam niemal na wyciągnięcie 
ręki.

Niedziela – Surp Patarag, msza 
święta koncelebrowana przez 
o. Vahana i o. Nareka, z udzia-
łem ks. Henryka Błaszczyka 
(który jako archimandryta ko-
ścioła ormiańskokatolickiego 
i długoletni współpracownik 
oo. mechitarystów jest dobrym 
duchem naszej wyprawy). Po-
czątkowo (przyszliśmy sporo 
wcześniej) wydaje nam się, że 
będzie to msza wyłącznie dla 
Polaków. Powoli jednak kościół 
wypełnił się tak szczelnie, że 
brakowało miejsc. „Hanun Hor 
jew Wortwo...” i... zabrzmiał 
chór... Jak zabrzmiał! Chóry 
anielskie, czy opera wiedeń-
ska? No tak, przecież jesteśmy 
w prawdziwym królestwie mu-
zyki – „Wien, Wien nur du al-
lein...”. A na zakończenie mszy 
organista zaintonował „Czarną 
Madonnę”. Specjalnie dla nas, 
Ormian z Polski. Jest tak swoj-
sko – ormiańsko, polsko, wie-
deńsko. Zapraszają na agapę. 
My nagle dziwimy się, że tak 
dużo jest Ormian starej i no-
wej emigracji w Wiedniu, oni 
– że w Polsce jest tylu Ormian, 
którzy zachowują narodową 
świadomość, tradycję, wyzna-
nie... Jeszcze pamiątkowe zdję-
cie austriackich i polskich Or-
mian pod chaczkarem i trzeba 
zbierać się z powrotem.

Na koniec wyprawy spacer 
ulicami słonecznego Wiednia. 
Przy Rennweg (obok Belwe-
deru) mijamy kościół polski 
z pomnikiem św. Jana Pawła II 
i kamieniem pamięci katyńsko-
-smoleńskim. Mówimy sobie, 
że trasa europejskich tradycji 
winna łączyć Lwów, Kraków 
i Wiedeń. I nachodzi mnie taka 
ostatnia refleksja. Tylko na 50 
lat odpuściła sobie Austria po-
litykę represji wobec Polaków 
w Galicji i to sprawiło, że do 
dzisiaj c.k. imperium Habs-
burgów wspominamy z jakimś 
sentymentem, którego próżno 
by szukać w naszym stosunku 
do pozostałych zaborców: Pru-
saków i Moskali.

Naoczny świadek – Bogdan 
St. Kasprowicz vel Astwacatur 

Ilovacy Gasparian

ormianie z Wiednia i polsko-ormiańska Wycieczka przy chaczkarze na dziedzińcu klasztoru oo. mechitarystóW.  
Fot. WładysłaW deńca

Xii-Wieczny ormiański rękopis pokazyWany przez o. Vahana W bibliotece oo. 
mechitarystóW Wzbudził praWdziWą sensację. Fot. monika agopsoWicz
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Są to mało zaludnione, najbied-
niejsze i rzadko odwiedzane 
przez turystów tereny. Stolicą 
tego regionu jest nieodbudo-
wane jeszcze całkowicie po 
trzęsieniu ziemi w 1988 r., ok. 
120-tysięczne miasto Giumri 
(starożytna nazwa: Kumajri, 
w średniowieczu: Giumri, po-
tem: Aleksandropol, następnie: 
Leninakan; dziś przywrócono 
średniowieczną nazwę).

Przy wjeździe do miasta od 
południa straszy szkielet wiel-
kiego hotelu, pozostały po 
trzęsieniu ziemi, ale zaraz wita 
okazały pomnik francuskiego 
piosenkarza Charles’a Azna-
voura, postawiony w dowód 
wdzięczności za ogromną po-
moc rodakom, okazaną im po 
tym kataklizmie. W centrum 
miasta, przy rozległym placu 
Wardananc, znajduje się pięk-
ny, obszerny, o wręcz pałaco-
wym wnętrzu, nowoczesny bu-
dynek merostwa, przed którym 
stanął ołtarz i gdzie Mszę św. 
odprawił papież Franciszek. 
Obok są jeszcze pozostałości 
po zrujnowanej przez trzęsie-
nie ziemi katolickiej katedrze 
(dach) i zabytkowy kościół oraz 
katedra Apostolskiego Kościo-
ła Ormiańskiego. Na obrzeżu 
placu zwraca zaś uwagę duży 
pomnik figuralny z wieloma 

obok płasko leżącymi płytami, 
poświęcony ofiarom ostatniego 
trzęsienia ziemi i darczyńcom 
ratującym pozostałych przy ży-
ciu mieszkańców. Ciekawy jest 
też stojący obok pomnik jedne-
go z największych ormiańskich 
bohaterów narodowych z V w. 
Wardana Mamikoniana, świę-
tego Apostolskiego Kościoła 
Ormiańskiego. Wzdłuż miej-

skiego placu stoi szereg trady-
cyjnych chaczkarów, przy zie-
leni na tle miejskiej zabudowy. 
Nie brak i miejskiego źródła 
w pięknej, kamiennej oprawie 
architektonicznej.

Sama uroczystość spotkania 
z papieżem Franciszkiem w so-
botę 25 czerwca 2016 r. z naj-
większą ormiańską społeczno-
ścią katolicką i Msza św. przez 
Niego odprawiona w obecności 
Najwyższego Patriarchy i Ka-
tolikosa Wszystkich Ormian, 
Garegina II, miała niezwykle 
ważne znaczenie dla wszyst-
kich Ormian w kraju, szcze-
gólnie jednak dla katolików. Po 
raz pierwszy bowiem w historii 
papież przyjechał na spotkanie 
i Mszę św. do katolików ormiań-
skich, i to do Giumri, umacnia-
jąc ich i doceniając ich wielo-
wiekową, niezwykłą wierność 
i przywiązanie do tradycyjnie 
wyznawanej tu wiary katolic-
kiej. Przybyli oni tłumnie nie 
tylko z tego regionu, gdzie jest 
ich większość, ale także z za-
granicy, zwłaszcza z pobliskiej 
Gruzji, gdzie bardzo wielu ich 
nadal mieszka.

Czekali na Niego z ogromną 
radością i nadzieją. Mogłam 
się o tym przekonać osobiście, 
rozmawiając z nimi na placu 
w czasie oczekiwania na przy-
bycie Ojca Świętego. Miałam 
bowiem szczęście mieć rewela-
cyjny, imienny, VIP-owski, nie-
bieski bilet wejściowy nr 11.072 
z piękną parafialną pieczęcią 
Kościoła katolickiego obrząd-
ku ormiańskiego, który umoż-
liwił mi dojście aż do barierki 
przed przejściem i rozwinięcie 

mojej polskiej flagi, trzymanej 
potem wspólnie przez stojące 
obok sąsiadki Ormianki. Przy-
gotowany na placu ołtarz o no-
woczesnej, skromnej oprawie 
był stosunkowo mało widoczny 
z dalszej (mojej) perspektywy, 
ale po uroczystości zobaczyłam 
go z bliska, zachwycając się 
stojącym z boku ołtarza, pięk-
nym, koloru terakoty chaczka-
rem i wciąż jeszcze obleganym 
przez wiernych obrazem Matki 
Bożej z Dzieciątkiem i św. Grze-
gorzem z Nareku modlącym 
się u Jej stóp. Po uroczystości 
spotkałam m.in. znanego wie-
lu z nas o. Petrosa Yesayana, 
posługującego już aktualnie 
Ormianom katolickim w Mo-
skwie, a nawet polskiego po-
chodzenia ks. abpa Tomasza 
Petę z Astany w Kazachstanie.

Odbyłam też wyprawę tury-
styczną po okolicznych gór-
skich terenach regionu Szirak, 
gdzie od kilku lat pracuje jako 
proboszcz kilku dużych parafii 
ormiańskokatolickich ks. Rafał 
Krawczyk, także wielu z nas 
znany. Są to tereny pasterskie, 
najbiedniejsze, mocno wylud-
nione, bo wielu mieszkańców 
tamtejszych wiosek (zbudowa-
nych z szarego tufu), zwłasz-
cza młodych ludzi, wyemigro-
wało za pracą do Rosji i krajów 
europejskich, także do Polski. 
Odwiedziłam niektóre kościoły 
i stare, wiekowe nieraz, kapli-
ce górskie o ciekawych wnę-
trzach, z miejscowymi, ludowy-
mi, artystycznymi przejawami 
kultu chrześcijańskiego, wraz 
z przyległymi cmentarzykami 
i chaczkarami. Wśród górskich 
uroczysk był i ogromny sza-

ry Diabelski Kamień z okrą-
głym otworem wielkości głowy 
i w pustkowiu stojące drzewa 
podobne do tych z Indii, gęsto 
obwieszone różnymi szmatka-
mi, chusteczkami, wstążkami, 
a nawet skarpetkami. Podobno 
to taki tu młodzieżowy zwyczaj, 
jak u nas wieszanie kłódek 
z imionami na mostach. W naj-
bardziej urokliwych zakątkach, 
w dolinkach rzek, wśród kwit-
nących łąk, w cieniu niewielu 
tu drzew (były i wierzby) moż-
na było spotkać przy stolicz-
kach ucztujące, odpoczywające 
i bawiące się grupy kilku czy 
kilkunastu wielopokoleniowych 
rodzin. Czyżby to był Warda-
war? Nie chcąc przeszkadzać 
w zabawie, nie podchodziłam, 
by zapytać.

Na zakończenie muszę choćby 
tylko wspomnieć o ormiańskiej 
perle zabytkowej tego regionu 
– o zespole klasztornym Mar-
maszen. Tym razem nie byłam 
tam, ale miejsce to ma wyjątko-
we znaczenie historyczne i od-
znacza się wielką urodą. Zespół 
powstał za panowania księcia 
Wahrama Pahlawuni w X w., 
niedaleko Giumri, w pięknym 
zielonym zakolu urwistego, le-
wego brzegu rzeki Achurian. 
Do dziś podziwiać można trzy 
kościoły z czerwonego tufu, 
zabytkowy cmentarzyk oraz 
sad przyklasztorny z wieloma 
drzewami owocowymi. Zacho-
wany pomimo trzęsienia ziemi 
niezwykle piękny (szczególnie 
zewnętrzna ściana południowa) 
i ciekawy, największy kościół 
klasztorny ma cechy zdobnicze 
i architektoniczne „szkoły Ani”. 
Ruiny zaś Ani, starej stolicy 
Armenii z czasów dynastii Ba-
gratuni, znajdują się teraz na 
terenie Turcji, w odległości kil-
kudziesięciu kilometrów w linii 
prostej od Giumri. Dodam, że 
nazwa Szirak jest starożytnego 
jeszcze pochodzenia, a w re-
gionie zachowały się do dziś 
urartyjskie klinopisy, ruiny 
starych twierdz (np. w Giumri) 
i zamków, ślady mostów i inne 
wyjątkowe zabytki, pomimo 
niszczących wojen i najaz-
dów, które dotknęły tę ziemię 
w ciągu wieków. Region więc 
jest bogaty nie tylko pięknem 
przyrody – górskimi stepami 
i alpejskimi łąkami, ale i wy-
jątkowymi, choć nielicznymi 
zabytkami.

Maria Staszałek 
vel Augustynowicz

Więcej fotografii z podróży 
można znaleźć na stronie 
ordynariat.ormianie.pl

Giumri i region Szirak z mojej perspektywy 
podczas wizyty Ojca Świętego w Armenii
RELACJA | Podczas mojej ostatniej, krótkiej podróży związanej z wizytą papieża Franciszka, poza stolicą Erywaniem oraz  
kilkoma znanymi, historycznymi miejscami Armenii środkowo-wschodniej i południowej, odwiedziłam m.in. górzyste  
obszary północno-zachodniego regionu Szirak, położone na wysokości ok. 2000 m n.p.m.

We Wnętrzu katedry z ks. rafałem kraWczykiem

z Polski też była delegacja PielgrzymóW na uroczystości W giumri
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„Ormianin 
papieżem?“*
POSTACIE | Do mało znanych, a interesujących 
faktów z historii Kościoła ormiańskokatolickiego 
należy... dwukrotna możliwość wyboru na pa-
pieża ormiańskiego duchownego Grigora Petro-
sa XV Aghaczaniana (Գրիգոր Պետրոս ԺԵ 
Աղաճանեան), uczestnika Soboru Watykań-
skiego II i prefekta Kongregacji Rozkrzewiania 
Wiary.

Przyszły kardynał urodził się 
jako Ghazaros (Łazarz) Agha-
czanian 18 września 1895 r. 
w miejscowości Achalciche 
(dziś Gruzja, wtedy Imperium 
Rosyjskie). Uczęszczał do se-
minarium tyfliskiego, a na-
stępnie wstąpił na Papieski 
Uniwersytet Urbaniana w Rzy-
mie. W wieku 22 lat został tam 
wyświęcony na prezbitera i do 
czasu inwazji Armii Czerwonej 
na Gruzję (1921) pełnił funkcję 
wikarego w Tyflisie. Ze wzglę-
du na problemy natury poli-
tycznej i związki z kościelnymi 
organizacjami zachodnimi 
musiał opuścić kraj, udając się 
do Rzymu. Jego matka Isku-
hi została internowana i poza 
szczątkowymi informacjami nie 
miał jakiegokolwiek kontaktu 
z rodziną. Dopiero w 1962 r., 
na podstawie osobistej prośby 
skierowanej do Nikity Chrusz-
czowa, zezwolono jego siostrze 
Elżbiecie na wyjazd do Włoch 
w celu spotkania.

W 1921 r. nadano Aghaczania-
nowi tytuł wicerektora Papie-
skiego Kolegium Ormiańskiego 
(Pontificio Collegio Armeno), 
uczelni dla alumnów Kościoła 

katolickiego obrządku ormiań-
skiego założonej przez papieża 
Leona XIII. Rektorem tej uczel-
ni był Aghaczanian od 1932 
do 1937 r. 11 czerwca 1935 r. 
otrzymał godność biskupią ze 
stolicą tytularną Comana di Ar-
menia (Armenia Komneńska, 
obszar dawnego Trapezuntu), 
kilka dni później został uroczy-
ście wyświęcony przez Serża 
Ter-Abrahamiana na hierarchę 
kościoła św. Mikołaja z To-
lentino. Jako biskup birytuali-
sta (mogący odprawiać mszę 
w dwóch obrządkach), zgod-
nie ze zwyczajem ormiańskim 
nie stworzył dla siebie herbu 
biskupiego, a jako zawołanie 
przyjął słowa: „Iustitia et Pax” 
(łac. Sprawiedliwość i Pokój).

30 listopada 1937 r. podczas 
jednego z synodów Kościoła 
ormiańskokatolickiego w Pon-
tificio został wybrany na pa-
triarchę Cylicji dla Ormian ka-
tolików i przybrał imię Grigor 
Petros XV (tj. Grzegorz Piotr; 
każdy patriarcha Ormian, po-
dobnie jak np. patriarchowie 
chaldejscy, zgodnie ze zwy-
czajem ma imię dwuczłonowe; 
w tym przypadku drugi ele-

GriGor Petros XV AGhAczAniAn (w środku) z GrzeGorzem Petrowiczem (Po lewej) i kAzimierzem roszką. Fot. FundAcjA 
kultury i dziedzictwA ormiAn Polskich

Armenia. Dziedzictwo 
a współczesne kierunki 
przemian kulturowo- 

-cywilizacyjnych 
redakcja naukowa Paweł 

Nieczuja-Ostrowski

Poniżej przedstawiamy frag-
ment recenzji książki, zamiesz-
czony na IV stronie okładki, 
autorstwa prof. dr. hab. Ta-
deusza Bodio – kierownika 
Zakładu Badań Wschodnich 
Instytutu Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
członka Komitetu Nauk Poli-
tycznych PAN:

„... W bieżącym roku przy-
pada 25 rocznica odzyskania 
niepodległości przez Armenię. 
Rocznica ta prowokuje do py-
tania o bilans osiągnięć trans-
formacyjnych kraju, o którym 

niewiele pisze się w Polsce. 
Tym bardziej należy docenić 
inicjatywę publikacji niniejszej 
książki. Jej autorzy, znakomici 
specjaliści, koncentrują uwagę 
na analizie węzłowych czynni-
ków na styku tradycji i moder-
nizacji, geofizyki i globalizacji, 
współpracy i konfliktów regio-
nalnych implikujących życie 
społeczno-gospodarcze w Ar-
menii oraz aktywność tego 
kraju w otoczeniu zewnętrz-
nym. Opisują m.in. geopoli-
tyczne uwarunkowania pozycji 
międzynarodowej Armenii, 
wyjaśniają specyfikę prze-
mian ustrojowo-politycznych 
oraz rolę sektora energetycz-
nego w gospodarce narodo-
wej. Wiele uwagi poświęcają 
konsekwencjom ludobójstwa 
Ormian, Diasporze Ormiań-
skiej oraz znaczeniu konfliktu 

o Górski Karabach w życiu 
politycznym Armenii. Książka 
jest bardzo cenna, rzetelnie 
napisana i godna polecenia 
wszystkim zainteresowanym 
przemianami zachodzącymi 
w Armenii oraz w regionie 
Kaukazu...”
Poznań, Fundacja na rzecz 
Czystej Energii, 2016

ment nawiązuje do św. Piotra 
Apostoła). 18 lutego 1946 r. 
Pius XII mianował patriarchę 
kardynałem bazyliki św. Bar-
tłomieja na Wyspie Tyberyj-
skiej (apostoł głoszący Ewan-
gelię w Armenii, miał tam też 
zginąć), co było niewątpliwie 
wielkim zaszczytem dla Ko-
ścioła ormiańskiego (wcześniej 
godność kardynalską piastował 
jedynie Anton Petros IX Hasu-
nian w XIX w.).

Dwanaście lat później, 
w 1958 r., mianowano go pro-
prefektem, a następnie prefek-
tem Kongregacji Rozkrzewiania 
Wiary (Congregatio de Propa-
ganda Fide), przez co stał się 
odpowiedzialny za nauczanie 
i stan moralny misjonarzy na 
całym świecie. W pełnieniu 
tej posługi zasłynął gorliwo-
ścią i częstymi podróżami na 
tereny misyjne znajdujące się 

Nowości wydawnicze

pod jego jurysdykcją. Miał 
też popierać działania mające 
na celu dostosowanie liturgii 
i obrzędów do tradycji miej-
scowych ludów. Ze względu na 
swój tytuł brał udział w kon-
klawe 1958 i 1963 r., a nawet 
jako jednego z niewielu kardy-
nałów Kościoła wschodniego 
zaliczono go, co prawda wbrew 
jego oczekiwaniom i woli, do 
grona tzw. papabili, czyli po-
tencjalnych kandydatów na pa-
pieża. W 1958 r. zdarzały się 
przypadki, że na ulicach ota-
czali go spontanicznie zebrani 
ludzie, wołający: „Niech żyje 
nowy papież!”. Jego kandyda-
tura była żywo dyskutowana. 
Istnieją nawet pogłoski, choć 
w żaden sposób niepotwier-
dzone, że w 1963 r. miał być 
wybrany w głosowaniu kardy-
nalskim, lecz ze względu na 
skromność odmówił przyjęcia 
godności papieskiej. Przekazy 
te, bardziej pasujące do le-
gendy o Patriarsze, są jednak 
wyrazem jego wysokiej pozycji 
i szacunku, jakim był darzony 
przez kler i wiernych.

Podczas Soboru Watykańskie-
go II zasiadał w ławie prze-
wodniczących jako przewodni-
czący Komisji ds. misji, pełnił 
funkcję moderatora dyskusji, 
a szczególnie przyczynił się do 
powstania dwóch dokumen-
tów – konstytucji soborowych 
Ad gentes – o zaangażowaniu 
misyjnym Kościoła, i Gaudium 
et spes – o stosunku chrześci-
jan do dokonań technicznych 
i zmian socjologicznych świata 
współczesnego oraz o działa-
niach ekumenicznych.

Grigor Petros XV Aghaczanian 
zmarł na raka 16 maja 1971 r. 
i został pochowany w rzym-
skim kościele św. Mikołaja, 
który był jego stolicą biskupią. 
Według relacji współczesnych 
potrafił posługiwać się wielo-
ma językami: ormiańskim, ro-
syjskim, włoskim, francuskim, 
łaciną, poznał w pewnym stop-

niu niemiecki, hiszpański, gre-
kę klasyczną i arabski. Potrafił 
też komunikować się w wielu 
językach słowiańskich oraz bli-
sko- i dalekowschodnich.

Warto nadmienić, że osobi-
stym sekretarzem Grigora 
Petrosa XV był polski Or-
mianin ze Stecowej k. Śnia-
tyna, ks. Grzegorz Petrowicz 
(1916–2004). Co ciekawe, był 
on także uczniem Papieskie-
go Kolegium Ormiańskiego 
i został wyświęcony na kapła-
na przez tego samego Serża 
Ter-Abrahamiana. Przez pe-
wien czas służył jako kape-
lan II Korpusu Polskiego gen.
Władysława Andersa we Wło-
szech. Był ostatnim księdzem 
ormiańskokatolickiej archidie-
cezji lwowskiej. Ze względu na 
przejście Polski pod sowiecką 
strefę wpływów nie mógł już 
nigdy powrócić do kraju i swo-
ich parafian. W „Duszpasterzu 
Polskim Zagranicą” apelował 
(1958): „błagalne głosy tych 
Ormian, którzy nie chcą zgi-
nąć, dochodzą z dala do nas, 
a oni, świadomi wspaniałej 
karty zapisanej ręką swych 
przodków w dziejach naszej 
wspólnej matki – ojczyzny, 
modlą się do Pana Zastępów, 
błagając go o wskrzeszenie 
ich Kościoła i hierarchii, aże-
by móc jeszcze żyć i pracować 
dla dobra i chwały katolickiej 
Polski”. Współpracował także 
z następnym patriarchą cyli-
cyjskim Ignatiosem Petrosem 
Patanianem. Do jego zna-
nych dzieł należy monografia 
La chiesa armena in Polonia 
(Kościół ormiański w Polsce, 
1971), był także współtwórcą 
Encyklopedii katolickiej i Pol-
skiego słownika biograficzne-
go.

Grzegorz Waliszczak

* Ormianin papieżem? („An 
Armenian as Pope?”) – tytuł 
artykułu historyka Ary San-
dżiana.
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KULTURA

Jubilat urodził się 22 lipca 
1948 r. w Opolu, w rodzinie 
Sybiraków, którzy po powrocie 
do Polski odegrali niepośled-
nią rolę w odbudowie opolskiej 
administracji miejskiej. Maturę 
i dyplom szkoły muzycznej uzy-
skał przyszły muzykolog w ro-
dzinnym mieście, studia odbył 
w Warszawie, doktoryzował się 
w Opolu, gdzie jeszcze w la-
tach szkolnych debiutował jako 
bardzo młody dziennikarz.

Przez 50 lat publikował artyku-
ły muzyczne w wielu pismach, 
współpracował z radiem i te-
lewizją, napisał i wydał ważne 
książki poświęcone m.in. śpie-
wakom polskim, pieśniom pa-
triotycznym, jazzowi, rozrywce 
muzycznej, upowszechnianiu 
kultury… Prace jego pozytyw-
nie oceniali recenzenci niema-
łej rangi; był też nagradzany, 
m.in. we Włoszech.

Dr Panek odegrał również waż-
ną rolę jako edytor publikacji 
poświęconych rzadko porusza-
nej tematyce. Jego zasługą jest 
wydanie pierwszej w Polsce 
biografi i Arama Chaczaturiana 
i Kultury muzycznej Ormian 
polskich, którą muzykolog Sta-
nisław Dybowski określił jako 
rzecz „o znaczeniu fundamen-
talnym”. Mało tego, 13 lutego 
1968 r. nagrał pieśni Ormian 
kuckich i przeprowadził jeden 
z ostatnich wywiadów z osia-
dłym po wojnie w Obornikach 
Śląskich Mikołajem Mojzeso-
wiczem (1893–1972) – znawcą 
obyczajów i pieśni ormiańskich. 
Wprawdzie Mojzesowicz nie 
był w pełni zdrowy, ale z ocho-
tą nagrał bezcenne utwory 
i przekazał opis obrzędów, 
którym towarzyszyły śpiewy 
w „kuckich czasach”. Ofi arował 
także młodemu muzykologowi 
unikatową kantyczkę rękopi-

śmienną z tekstami pieśni wiel-
kanocnych, śpiewów pogrze-
bowych („katafalkowych” – jak 
je określił) i kolęd. Rękopis ten 
znajduje się teraz w Muzeum 
w Zabrzu, gdzie projektowano 
„izbę ormiańską”, której nie 
zdołano zorganizować z po-
wodu „oporów” posiadaczy 
pamiątek i byłego proboszcza 
ormiańskiego z Gliwic.

Dr Panek starał się także na-
kłonić do nagrania śpiewów 
liturgicznych ks. Kazimierza 
Romaszkana. Doszło do tego 
(nie bez trudu) dopiero w li-
stopadzie 1971 r. w Gliwicach.

Gratulujemy naszemu Przy-
jacielowi sukcesów i życzymy 
dalszych, dziękujemy też za 
bezcenną pomoc w utrwalaniu 
naszej kultury muzycznej.

Redakcja

Wystawa, której wernisaż od-
był się 16 listopada w Centrum 
Promocji Kultury przy ul. Pod-
skarbińskiej 2 na warszawskiej 
Pradze-Południe, niestety za-
kończyła się już 30 listopada. 
Szkoda, że była czynna tak 
krótko i niech żałują ci, co nie 
mieli okazji jej zobaczyć, raz 
ze względu na ciekawe osobo-
wości twórcze artystek, a poza 
tym ze względu na różnorod-
ność prezentowanych technik 
plastycznych, co niezwykle 
wzbogaciło i urozmaiciło eks-
pozycję.

Helen Arut prezentowała ma-
larstwo olejne charakteryzują-
ce się ogromną ekspresją, ko-
lorystyczną różnorodnością, 
specyfi cznymi tylko dla jej prac 
fakturami. Grubo, energicznie 
nakładana farba tworzy nie-
zwykle ciekawe efekty, Rozpal 
we mnie płomień – autentycz-
nie płonie żywym ogniem. 
Światło dnia emanuje spoko-
jem poranka. W jej zdawałoby 
się abstrakcyjnych pejzażach 
jest sporo realizmu, ruchu i dy-
namiki, przykładem są Wodne 
rumaki. Prócz obrazów, Helen 
oczywiście pokazała swoje pra-
ce witrażowe, m.in. kolejną 
wersję ważki, która natych-
miast znalazła nabywcę.

Kolejną uczestniczką tego ar-
tystycznego przedsięwzięcia 
była Basia Bielecka-Woź-
niczko. Artystka, której prace 
mamy okazję oglądać kilka ra-
zy do roku, za każdym razem 

zaskakuje nowymi odsłonami. 
Obrazy pełne elegancji, wy-
smakowane kolorystycznie, 
przemyślane i perfekcyjnie do-
pracowane. Jesienny tryptyk – 
pejzaże atakujące oko żywym 
kolorem i przestrzenią, ale 
równocześnie pełne nostalgii 
i zadumy. Przenikanie zachwy-
ca nową gamą kolorystyczną. 
Obraz tematem nawiązuje do 
wcześniejszych prac tego cy-
klu, zwracają uwagę tajemni-
cze drugie plany i ciekawa głę-
bia. Basia zaprezentowała 
również to, w czym jest abso-
lutną specjalistką, czyli obrazy 
malowane na jedwabiu. Pięk-
ne, zwiewne w swej materii 
wizerunki inspirowane są ilu-
minacjami ze starych manu-
skryptów. Fantastyczne ptaki 
i rośliny w ciepłej kolorystyce, 
lekkie w rysunku, są pełne ru-
chu, potęgowanego przez 
zwiewność materiału. Również 
chaczkar to zdecydowanie or-
miańskie klimaty.

Nową postacią w tym gronie 
jest rodowita Ormianka, wy-
kształcona w krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych, Ani Mu-
radyan. Ani przed laty, wraz 
z rodzicami, jako 13-letnia 
dziewczynka, trafi ła z Erywa-
nia do Polski, jak twierdził jej 
tato, tylko na kilka miesięcy, 
które widać przerodziły się 
w wieloletni związek z naszym 
krajem. Projektuje wnętrza, 
maluje, uprawia rzeźbę w ce-
ramice. Na warszawską wysta-
wę przywiozła z Krakowa swoje 
ceramiczne rzeźby. W wejściu 
na salę ekspozycyjną witały nas 
dwie urocze ceramiczne posta-
cie, zapraszające do przeżycia 
magicznych chwil. Obok wisia-
ły świetne ceramiczne maski – 
odrealnione twarze pełne wy-
razu i emocji, pokryte 
fantazyjnymi zdobieniami i or-
miańskimi napisami. Dalej 
w przestrzeni wystawowej wi-
dzieliśmy stojące stylizowane 
ptaki. Wszystkie prace w swej 
fakturze łączyły matowe chro-
powate powierzchnie ze szkli-
wionymi kolorowymi elemen-
tami – dając tym szalenie 

ciekawe efekty. W swoich pra-
cach Ani Muradyan zawarła 
elementy związane z Armenią, 
choćby litery niepowtarzalne-
go ormiańskiego alfabetu.

W trakcie tego wydarzenia na-
strój budował swoją muzyką 
pianista Marcin R. Malinowski, 
prywatnie mąż rodowitej Or-
mianki. Podsumowując: dawno 

nie mieliśmy okazji zobaczyć 
tylu różnorodnych i efektow-
nych prac w jednym miejscu 
i czasie.

mot

MUZYKA | Wśród kontynuatorów prac pierwszych polskich autorów piszą-
cych o muzyce Ormian polskich (Andrzeja Lubelczyka z XVI w., Wincente-
go Pola z XIX w. oraz Zbigniewa Kościowa z XX w.) poczesne miejsce zajmu-
je dr Wacław Panek, który w roku 2016 obchodzi 50-lecie działalności.

Dr Wacław Panek – 
muzykolog proormiański

„Ormiańsko-Polska Natura”
WYSTAWY | Pod takim hasłem zaprezentowały swoje ostatnie artystyczne osiągnięcia trzy ormiańskie artystki. Panie – wymieniam 
w porządku alfabetycznym, by nie być pomówioną o stronniczość – Helen Arut, Barbara Bielecka-Woźniczko i Ani Muradyan, 
pokazały swój dorobek twórczy.

DYREKTOR CENTRUM PROMOCJI KULTURY BARBARA GEBLER-WASIAK I KOMISARZ WYSTAWY MAREK KOKOSZKO W TOWARZYSTWIE 
ARTYSTEK WITAJĄ ZGROMADZONYCH I ZAPRASZAJĄ DO ZWIEDZENIA WYSTAWY

ANI MURADYAN, CERAMICZNY PTAK

BARBARA BIELECKA-WOŹNICZKO, 
JESIENNY TRYPTYK

HELEN ARUT, WAŻKA
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AmbAsAdA Republiki ARmenii 
w polsce

Ambasador Je 
edgar Ghazaryan
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

pRzedstAwiciel mnieJszości  
oRmiAńskieJ w komisJi wspólneJ 

Rządu i mnieJszości 
nARodowych i etnicznych

edward mier-Jędrzejowicz
kontakt:
e-mail: przedstawiciel@ormianie.pl

szkółki oRmiAńskie
Gdańsk

kontakt:
mgr Gajane hakopian
mgr Aszchen simonian
tel. (+48) 500 062 065
miejsce zajęć:
szkoła podstawowa nr 58
ul. skarpowa 3, 80-145 Gdańsk

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

warszawa – płock
kontakt:
mgr margarita Jeremian
tel. (+48) 601 068 368
e-mail: maga379@wp.pl
miejsca zajęć:
szkoła podstawowa nr 210
ul. karmelicka 13, 00-163 warszawa
szkoła podstawowa nr 1
pasaż Vuka karadzica 1, 09-400 płock

duszpAsteRze
kościół katolicki 

obrządku ormiańskiego
www.ordynariat.ormianie.pl

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. Józef naumowicz – duszpasterz  
ormiańskokatolickiej parafii  
centralnej z siedzibą w warszawie
kontakt:
e-mail: jozef.naumowicz@ormianie.pl

ks. tadeusz isakowicz-zaleski  
– proboszcz ormiańskokatolickiej 
parafii południowej z siedzibą  
w Gliwicach
kontakt:
www.gliwice.ormianie.pl
http://www.isakowicz.pl

Apostolski kościół ormiański
o. dadżad tsaturyan – duszpasterz 
ormian w polsce
kontakt: 
tel. (+48) 794 515 741 
e-mail: duszpasterzormian@yahoo.com

koRespondent mediów 
oRmiAńskich

smbat howannisjan
Akredytowany przez msz  
korespondent „pierwszego serwisu 
informacyjnego” publicznej telewizji  
Armeńskiej ARm1 w polsce
kontakt:
tel. (+48) 787 391 461
e-mail: smbat.armtv@gmail.com

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

dr 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

margarita Jeremian
kontakt:
ul. Jana krysta 8 m. 30
01-112 warszawa
tel. (+48) 601 068 368
e-mail: maga379@wp.pl

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) 22 629 56 91
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: porady@pomocprawna.org
http://www.pomocprawna.org

ważne adresy i telefony
ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ

Դեսպան՝ ՆԳ Էդգար Ղազարյան 
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

ԼՀ ԿԱռԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ և 
ԱզԳԱՅԻՆ ՈՒ ԷթՆԻԿԱԿԱՆ 

ՓոքՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՏԵՂ ՀԱՆձՆԱժոՂոՎՈՒՄ 

ՀԱՅ ՓոքՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱցՈՒցԻչ

Էդվարդ Միեր-Ենդժեյովիչ
կապ`
էլ. փոստ` przedstawiciel@ormianie.pl

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐոցՆԵՐ 
Գդանսկ

կապ`
Մագիստրոս Գայանե Հակոբյան
Մագիստրոս Աշխեն Սիմոնյան
Հեռ.` (+48) 500 062 065
պարապմունքների վայրը`
թիվ 58 հիմնական դպրոց
Սկարպովա փող. 3, 80-145 Գդանսկ 

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

Վարշավա – Պլոցկ
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: 
Պասաժ Վուկա Կարաջիճիա փող. 1, 
09-400 Պլոցկ

քԱՀԱՆԱՆԵՐ
Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցի

www.ordynariat.ormianie.pl

քհն. ցեզարի Աննուսևիչ`
ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ 
Հյուսիսային ժողովրդապետութեանը 
նստաւայրը՝ 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
http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl

քհն. Հովսեփ Նաումովիչ՝ հոգեւոր հովիւ
Հայ Կաթողիկէ Կենտրոնական 
ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ 
Վարշավա:
կապ՝ 
էլ. փոստ` jozef.naumowicz@ormianie.pl

քհն. Տադեուշ Իսակովիչ-զալեսկի`
ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ 
Հարավային ժողովրդապետութեանը 
նստաւայրը՝ Գլիվիցե (արձակուրդ):
կապ՝
Կայքէջ՝ www.gliwice.ormianie.pl 
http://www.isakowicz.pl

Հայ Առաքելական Եկեղեցի
Տ. Տաճատ աբեղա Ծատուրյան
Լեհահայոց հոգևոր հովիվ
կապ՝
հեռ.` (+48) 794 515 741
էլ. փոստ` duszpasterzormian@yahoo.com

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋոցՆԵՐԻ 
թՂթԱԿԻցՆԵՐ 

Սմբատ Հովհաննիսյան
Լեհաստանի Արտաքին 
Գործերի Նախարարությունում 
հավատարմագրված՝
Հ1 Հայաստանի Հանրային 
Հեռուստաընկերության «Առաջին 
լրատվական» ծառայության թղթակից  
կապ՝ 
հեռ.՝ (+48) 787 391 461 
էլ. փոստ՝ smbat.armtv@gmail.com

ՀԱՅԵՐԵՆ 
ԵՐԴՎՅԱԼ թԱՐԳՄԱՆԻչՆԵՐ

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

դոկտոր Հայկ Հովհաննիսյան
կապ՝
փող. ռաջիկովսկեգո 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

Մարգարիտա Երեմյան
կապ՝
Յանա Կրիստա փող. 8/30
01-112 Վարշավա
հեռ. (+48) 601 068 368
էլ. փոստ՝ maga379@wp.pl

ՕՏԱՐԵՐԿՐԱցԻՆԵՐԻ 
ՀԱՐցԵՐոՎ 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) 22 629 56 91
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` porady@pomocprawna.org 
http://www.pomocprawna.org
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Święta Bożego Narodzenia 
i Objawienia Pańskiego

Wesołych ŚWiąt i szczęŚliWego NoWego roku życzy redakcja „aWedisu”

kaplica sióstr BeNedyktyNek W WołoWie. siostra Maria tryBała przekazuje 
Mszał orMiański do archiWuM polskich orMiaN. W tle ołtarz, W NiM 
WizeruNek Matki Boskiej z kaplicy Matki Bożej Nieustającej poMocy Na 
pohulaNce We lWoWie. Fot. roMaNa oBrocka

„BłogosłaWieństWa do stołu W uroczyste ŚWięta”. Mały ForMat, opraWa 
Miękka, NieNuMeroWaNe stroNy

Baklawa, pastyrma, anuş-abur 
według Varujana Vosganiana

Dar do Archiwum Polskich Ormian

literatura | Poniższy fragment pochodzi z Księgi szeptów Varujana Vosganiana – rumuńskiego 
pisarza ormiańskiego pochodzenia, tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Europy Środkowej 
„Angelus”, przyznanej 15 października. Powieść została wydana w 2015 r. przez Książkowe Klimaty 
w przekładzie Joanny Kornaś-Warwas, współlaureatki nagrody. Wcześniej książka zdobyła Nagrodę 
Czytelników im. Natalii Gorbaniewskiej.

dziedzictWo | Siostry benedyktynki z Wołowa na Dolnym Śląsku –  
spadkobierczynie benedyktynek ormiańskich ze Lwowa – przekazały  
do Archiwum Polskich Ormian kolejną grupę armeników.

W zbiorze są dwa drukowane 
modlitewniki z 1891 r., w ję-
zyku ormiańskim, przekaza-
ne jako „pamiątka ze Lwowa, 
którą siostry przywiozły ze 
sobą do klasztoru w Wołowie” 
– podkreśla siostra Maria Try-
bała OSB w notce przekazania. 
Jest też oprawny w skórę ze 

złoconymi zdobieniami Mszał 
(Missale Armenum) z 1904 r. 
Osobną grupą są rękopiśmien-
ne zbiory modlitw i pieśni na 
różne okazje, w języku polskim 
i ormiańskim (zapisane alfabe-
tem łacińskim). Częstą prakty-
ką jest, że tytuł modlitwy lub 
pieśni zapisany jest po polsku, 

„Gdybym musiał skupić całe 
moje dzieciństwo w wybranej 
formie materii, powiedziałbym 
«ciasto». A dokładnie, ciepłe 
ciasto z misy mojej babci. 
Wyrastało od wieczora do ra-
na niczym żywa istota. Byłem 
zafascynowany. I tak związany 
z życiem, które rosło w nim, 
że czułem, iż każdy ruch dło-
ni, który je wyrabiał, sprawia 
mu ból. Uspokajałem się tylko 
wtedy, gdy widziałem babcię 
Arşaluis, po rumuńsku Auro-
ra, i jej siostrę Armenuhi, jak 
rozkładały je i głaskały, aż 
nie przemieniło się w cien-
kie płaty. Kobiety rozścielały 

na łóżkach i stołach wilgotne 
prześcieradła, na których roz-
kładały cienkie płaty ciasta na 
baklawę.
W tamte noce spaliśmy stło-
czeni na kanapach. Płatom 
ciasta nie powinien przeszka-
dzać żaden ruch ani żaden 
hałas. Przechodziliśmy pomię-
dzy nimi ostrożnie i mówiliśmy 
szeptem. Od czasu do czasu 
babcia budziła się i przy świe-
tle lampy naftowej smarowała 
je olejem zbełtanym z jajkiem. 
Rankiem, wysuszone jak płyt-
ki gliny i szeleszczące jak ze-
szłoroczne siano, układano je 
jeden na drugim. Pomiędzy 

nimi sypano zmielone orzechy, 
a wierzch polewano ciepłym 
syropem. Krawędzie odcina-
ło się tak, by płaty przybrały 
kształt form, które rumieniły 
się powoli w piecach. W nie-
dzielę, po południu, dziadek 
Garabet kroił baklawę długim 
nożem i rozdzielał po równo 
każdemu.
Tego samego noża używał do 
krojenia suszonej wołowiny, 
którą nazywaliśmy po turecku 
pastyrma. Mięso przyczepiano 
do daszka domu, by wysuszył 
je wiatr i osłodziło światło. «Ze 
wszystkich smaków najlepszy 
jest smak wiatru. Musisz wie-

dzieć jak pozwolić mu wniknąć 
do jedzenia». Suszone mięso 
wkładało się, dla zmiękcze-
nia, do pasty zwanej cemen, 
przysyłanej z Erywania. Dzia-
dek brał do ręki nóż i odcinał 
pierwszy plaster. Wychodziłem 
na podwórze i patrzyłem przez 
plaster czerwonawego mięsa. 
«Nie widać księżyca» – mówi-
łem. A dziadek odpowiadał: 
«To niedobrze». Ostrzył nóż na 
wilgotnym kamieniu i ucinał 
kolejny plaster. Cienkie mięso, 
przez które przenikały pro-
mienie księżyca, przybierało 
żółtawy kolor. «Teraz widać» – 
mówiłem. «To dobrze – stwier-

dzał dziadek. – Światło i wiatr 
są najsmaczniejsze spożywane 
razem. Wtedy owoc jest wy-
starczająco dojrzały, a mięso 
kroi się jak należy».
Zapach owoców wypełniał 
cały dom. Zwłaszcza w No-
wy Rok, gdy u Ormian trwa 
jeszcze post adwentowy i go-
tuje się w wielkich rondlach 
anuş-abur, co w tłumaczeniu 
oznaczałoby «słodką zupę». 
To rodzaj kutii, tylko że do 
gotowanej pszenicy dodaje się 
wszelkiego rodzaju owoce: figi, 
daktyle, rodzynki, orzechy, po-
marańcze. A wierzch posypuje 
się cynamonem.”

a już sama treść – po ormiańsku 
(alfabetem łacińskim). Tak jest 
w przypadku dzieł pod tytułem 
Błogosławieństwa do stołu 
w Uroczyste Święta oraz Mo-
dlitwy i pieśni. W zbiorze są 
również druki i wydawnictwa 
związane nie tylko z benedyk-
tynkami, ale i z lwowską Archi-
diecezją Ormiańską.
Ciekawostką jest zeszyt siostry 
Urszuli Łachtajówny z pierw-
szej klasy gimnazjum, gdzie 
między innymi znajdujemy 
temat: „O niektórych prawi-
dłach i formach towarzyskich 
odpowiednich dla zakon-
nic”, z którego fragmentu pt. 
o „Grzeczności w ogólności” 
dowiadujemy się: Grzeczność 
jest to dyskretne i baczne sta-
ranie się, by w całym zewnętrz-
nym zachowaniu się okazywać 
ludziom szacunek i życzliwość. 
Nie ogranicza się ona jednak 
na zewnętrznych formach, 
ale jest wyrazem usposobienia 
pełnego pokory, skromności 
i dobroci, to słusznie nazwano 
ją wonią tychże cnót. Aktual-
ne? Stosowane?
Natomiast do zdigitalizowa-
nia siostry udostępniły m.in.: 
Zbiorek i porządek pacierzy, 
modlitw i pieśni zakonnych. 
Napisane w roku konsekra-
cji 1905 i Sumarjusz z r. św.  
O. Benedykta sygnowany 
przez siostrę Janinę w 1929 r. 
A także osobisty pamiętnik 
s. Bernardy, który zaczyna 
się od wpisów koleżanek, kie-
dy była ona jeszcze Zosią. Rę-
kopiśmienny podarunek, ze  

zbiorem „aktów modlitewnych”, 
od siostry Elekty dla siostry 
Bernardy z 1951 r. już w Lu-
biniu. Udostępnienie obejmuje 
jeszcze inne zbiorki modlitw 
i pieśni oraz pisma urzędowe 
z lwowskich czasów.

Fundacja Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich składa ser-
deczne podziękowanie siostrom 
benedyktynkom z Wołowa za 
przekazanie do zbiorów Archi-
wum Polskich Ormian bezcen-
nych armeników.  RO

«ԱՒԵՏԻՍ»-Ի ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ Է ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԸ ԵՒ 
ԱՄԱՆՈՐԸ
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