
Że było wspaniale? Tak, było 
wspaniale! Bo kiedy za robotę 
biorą się samorządowcy, któ-
rzy rozumieją, czym jest służ-
ba publiczna, i społecznicy, 
których wiedzie pasja, to, jak 
mówi ezoteryka, wibracje są na 
wysokich poziomach, więc suk-
cesy, radości, serdeczności się 

dzieją. Myśl krzesze materiali-
zujące się idee, a dusza wzlata 
gdzieś hen wysoko. Dość powie-
dzieć, że nim skończyły się Dni  
Ormiańskie 2018, wieczorne  
Ormian rozmowy toczyły się już 
wokół przyszłorocznych dni.

Nowe chaczkary w Zamościu, 
Warszawie i Kurowie

wydarzenia | W tym roku Polska wzbogaciła się o kilka nowych chaczkarów, 
a do końca roku mają być jeszcze odsłonięte kolejne.

Նոր խաչքարեր Զամոշչում, 
Վարշավայում և Կուրովում 

Dokończenie na str. 2

Nowy chaczkar Na tle ŚwiątyNi opatrzNoŚci Bożej w warszawie. Fot. władysław deńca

Նոր խաչքար ՎարշաՎայի աստՎածայիՆ արարողությաՆ տաճարի առջև: Լուս.՝ ՎԼադիսԼաՎ դեՆցայի

իրադարՁություՆՆեր | Այս տարի Լեհաստանը հարստացավ մի 
քանի նոր խաչքարերով, իսկ մինչ տարվա վերջ սպասվում են ևս մի 
քանիսը: Շարունակությունը` էջ 3

To były piękne dni...
wydarzeNia | Dni Ormiańskie w ramach 
Festiwalu Dziedzictwa Kresów zorganizowała 
Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 
w dniach 2–4 sierpnia tego roku w Jarosławiu, 
Zamościu i Lubaczowie.

Dokończenie na str. 16
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Հրաշալի օրեր էին...
իրադարՁություՆՆեր |Լեհահայոց 
մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամը ս.թ. 
օգոստոսի 2-ից 4-ը Յարոսլավում, Զամոշչում 
և Լուբաչովում կազմակերպել էր Հայկական 
օրեր՝ Կրեսների Ժառանգության փառատոնի 
շրջանակներում։

Հրաշալի՞ էր։ Այո՛, իրոք հրաշալի էր: Երբ գործի են անցնում 
տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որոնք 
հասկանում են, թե ինչ է հասարակական ծառայությունը, և 
հանրությունը, ում մղում է կիրքը, դա, ինչպես էզոթերիկան 
է ասում՝ երբ տատանումները բարձր մակարդակի վրա 
են, առաջանում են հաջողությունը, ուրախությունը 
և ջերմությունը: Միտքը ստեղծում է նյութական 
գաղափարներ, իսկ ոգին թռչում է ինչ-որ տեղ, բա՜րձր-
բա՜րձր: Բավական է նշել, որ դեռ այս տարվա Հայկական 
օրերը չավարտված, հայերը երեկոյան զրույցներում արդեն 
ծրագրում էին հաջորդ տարվա հայկական օրերը:

Շարունակությունը` էջ 4
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Drodzy Czytelnicy!

Tam gdzie Ormianie, tam 
i chaczkary – piszemy o tym 
w tym numerze „Awedisu”. 
Bez tych kamiennych krzyży 
inaczej wyglądałaby Armenia 
oraz cały świat ormiańskiej 
Diaspory. Krzyż kamienny, 
a jednak żywy, kwitnący, tak 
jak kwitnie ormiańska trady-
cja i kultura w wielu krajach, 
również w Polsce. Kultywowa-
nie swojej specyficznej kultury 
i tożsamości jest na szczęście 
jednym z praw mniejszości 
narodowych we współczes-
nych demokracjach. Ale nie 
zawsze tak było. W przypadku 
Ormian w Polsce najdobitniej 
uwidoczniło się to w niechęci 
do Kościoła ormiańskokato-
lickiego w czasach PRL-u. Pa-
miętając o tej smutnej prze-
szłości, powinniśmy cieszyć 
się, że obecnie nic nie stoi na 
przeszkodzie, by organizować 
wydarzenia takie jak corocz-
ne Dni Ormiańskie, bądź że 
władze nie utrudniają stawia-
nia symboli religijnych (w for-
mie chaczkarów) w ekspono-
wanych miejscach polskich 
miast.

W tym numerze „Awedisu” 
przenosimy się też w prze-
szłość. Prezentujemy kilka 
wywiadów oraz artykułów 
wspomnieniowych. Niektó-
re dotyczą czasów odleglej-
szych – od początku XX w., 
inne dotykają spraw teraź-
niejszych, takich jak sytuacja 
w Armenii w maju tego roku, 
podczas pokojowej rewolucji, 
która doprowadziła do zmia-
ny władzy w tym kraju. Mamy 
nadzieję, że te artykuły zain-
teresują wszystkich, którym 
bliskie są skomplikowane losy 
Ormian w Polsce i na świecie. 
Zapraszamy do lektury.

Redakcja

Czytelnikom „Awedisu” z pew-
nością nie trzeba przypominać, 
czym są chaczkary, ormiańskie 
kamienne krzyże wotywne. 
Kwitnący krzyż to stały motyw 
w sztuce i teologii ormiańskiej 
od wczesnego średniowiecza. 
Tam, gdzie są Ormianie, tam 
są i chaczkary – to oczywistość. 
Pełnią funkcję nagrobków, 
pomników, wotów... Dlatego 
i w Polsce nie mogło zabraknąć 
tych wytworów kamieniarskiej 
sztuki ormiańskiej. Najwięcej 
ich sprowadzono (bo przeważ-
nie powstają za granicą) już 
w XXI wieku. Od odsłonięcia 
pierwszego we współczesnej 
Polsce chaczkaru krakowskie-
go (2004 r.) do dziś dorobi-
liśmy się kilkunastu nowych 
kamiennych krzyży. Chaczkary 
„zakwitły” m.in. w Elblągu, Ło-
dzi, Gdańsku, Wrocławiu, Kle-
barku, Polanowie, Lublinie... 
Być może czas już stworzyć 
pełną listę owych ormiańskich 
pomników bądź opracować 
trasę „śladem ormiańskich 
chaczkarów”? Pytanie tylko, 
jak szybko taka lista zdezaktu-
alizuje się? Wydaje się bowiem, 
że w tym roku odsłonięto naj-
więcej chaczkarów we współ-
czesnej historii Polski. Polska 
dostała niedawno, z inicjatywy 
ambasadora Armenii w Polsce 
Edgara Ghazaryana, trzy nowe 
chaczkary: w Zamościu, War-
szawie i Kurowie, a do końca 
roku mają być odsłonięte jesz-
cze co najmniej dwa – w Szcze-
cinku i na Świętym Krzyżu.

16 września w Zamościu, jed-
nym z miast z najliczniejszą 
gminą ormiańską w dawnej 
Polsce, odsłonięto „Chaczkar 
przyjaźni ormiańsko-polskiej”. 
Przy ul. Łukasińskiego na 
zamojskim Starym Mieście, 
w okolicy miejsca, w którym 
dawniej istniał kościół ormiań-
ski, stanął sporych rozmiarów 
chaczkar z czerwonego tufu 
mający upamiętniać ormiań-

skich mieszkańców Zamościa, 
sprowadzonych niedługo po 
założeniu miasta w XVI w., jak 
również być pomnikiem przy-
jaźni pomiędzy naszymi naro-
dami. Inicjatywa postawienia 
kamiennego krzyża wyszła od 
ambasadora Edgara Ghaza-
ryana i to on razem z prezy-
dentem Zamościa Andrzejem 
Wnukiem odsłonił pomnik. 
W odsłonięciu uczestniczyli też 
fundator chaczkaru, prezes 
Fundacji Polsko-Ormiańskiej 
Arsen Ovsepyan, oraz kosmo-
nauta Mirosław Hermaszew-
ski. Uroczystości towarzyszyła 
również msza św. ormiańska 
odprawiona przez nowo przy-
byłego do Polski ks. Nersesa 
Harutjuniana oraz koncert 
na zamojskim rynku zespołu 
Miqayel Voskanyan & Friends 
i wykład dr. Piotra Kondra-
ciuka z Muzeum Zamojskiego 
o zamojskich Ormianach.

Wydaje się, że największą 
pod względem rozmachu uro-
czystością wokół odsłonięcia 
chaczkaru była ta z 22 wrze-
śnia w warszawskiej Świątyni 
Opatrzności Bożej. Inicjatywa 
postawienia chaczkaru znowu 
leżała po stronie ambasadora 
Ghazaryana. Uroczystą mszę 
św. ormiańskokatolicką od-
prawił przybyły z Armenii abp 

Rafael Minassian, ordynariusz 
Kościoła ormiańskokatolickie-
go dla Gruzji, Rosji i Europy 
Wschodniej, wraz z asystą 
m.in. ks. prof. Józefa Naumo-
wicza – duszpasterza Ormian 
katolików w Polsce. W liturgii 
uczestniczył też ordynariusz 
wiernych obrządku ormiań-
skokatolickiego w Polsce  
ks. kardynał Kazimierz Nycz. 
Ogromne wnętrze Świątyni 
Opatrzności Bożej wybrzmiało 
po raz pierwszy w historii or-
miańskimi śpiewami liturgicz-
nymi, a licznie zgromadzeni 
wierni wysłuchali również kon-
certu trzech utworów na chór 
mieszany skomponowanych 
przez Krzysztofa Teodorowi-
cza. Utwory wykonał Chór Po-
litechniki Warszawskiej. Po li-
turgii i koncercie zebrani udali 
się przed Świątynię, by uczest-
niczyć w odsłonięciu i obrzę-
dzie poświęcenia chaczkaru.

Nowy warszawski chaczkar ma 
upamiętniać w pierwszej ko-
lejności św. Jana Pawła II, któ-
rego pielgrzymka do Armenii 
w 2001 r. jest do dziś pamię-
tana i komentowana. W tym 
roku obchodzimy też 40-lecie 
początku pontyfikatu papieża–
Polaka. Dodatkowo chaczkar 
ma być pamiątką stulecia nie-
podległości I Republiki Arme-
nii i Rzeczypospolitej Polskiej.

Na koniec tej krótkiej relacji nie 
możemy zapomnieć o Kurowie. 
Ta mała miejscowość niedaleko 
Puław w woj. lubelskim rów-
nież otrzymała chaczkar dzięki 
inicjatywie ambasadora Ghaza-
ryana. Powód? Obecność tam 
i działalność XVIII-wiecznego 
polsko-ormiańskiego działacza 
oświeceniowego ks. Grzego-
rza Piramowicza (1735–1801). 
23 września, dzień po uroczy-
stościach warszawskich, abp 
Minassian poświęcił kamienny 
krzyż koło kurowskiego kościo-
ła, w którym również odprawił 
mszę św. ormiańskokatolicką.

Redakcja

Od redakcji W skrócie
Etnolodzy w oławiE

Od 1 do 11 lipca 2018 r. w Oła-
wie przebywali studenci et-
nologii z Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Pod kierunkiem 
prof. UWr dr hab. Grzegorza 
Pełczyńskiego prowadzili ba-
dania wśród osób o ormiań-
skich korzeniach. Oława jest 
miastem, w którym po wojnie 
osiedliło się stosunkowo wielu 
Ormian z Pokucia i Bukowi-
ny, a pierwszym powojennym  
burmistrzem Oławy był Jakub 
Axentowicz. Badania miały na 
celu poznanie historii rodzin 
ormiańskich w Oławie oraz 
ustalenie, w jaki sposób ich or-
miańskość się dziś manifestuje. 
Okazuje się, że dla niejednego 
oławianina, mimo niewątpli-
wych procesów asymilacyjnych, 
jest ona wciąż bardzo ważna.
Grzegorz Pełczyński, prof. US 

Spotkania autorSkiE 
Bogdana kaSprowicza

Autor, poeta i stały współpra-
cownik „Awedisu” Bogdan Ka-
sprowicz odbył kilka spotkań 
autorskich promujących jego 
najnowszą książkę „My Ormia-
nie polscy” wydaną w tym ro-
ku przez Związek Ormian im. 
ks. abpa Józefa Teodorowicza 
w Gliwicach (zob. „Awedis”  
nr 35, s. 16). 13 września 
odbyło się spotkanie w sie-
dzibie Związku Ormiańskiego 
w Gdańsku, a 20 września 
w Bytomiu, rodzinnej miejsco-
wości Autora. Jeszcze raz po-
lecamy książkę „My Ormianie 
polscy”, bogato ilustrowaną 
i o szerokim zakresie tema-
tycznym, dotyczącą historii 
i kultury Armenii jako państwa 
i Ormian jako narodu.

wyStawa na 
dworcu cEntralnym

15 września na piętrze holu 
głównego Dworca Central-
nego w Warszawie otwarto 
wystawę fotograficzną „Dzie-
dzictwo UNESCO”, zorgani-
zowaną z inicjatywy polskiego 
Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych. Wystawa odbyła się 
w ramach Europejskiego Ro-
ku Dziedzictwa Kulturowego, 
w okresie tradycyjnych Dni 
Dziedzictwa Europejskiego. 
Do zaprezentowania obiek-
tów wpisanych na listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO 
zaproszono ambasady krajów 
współpracujących z Unią Eu-
ropejską w ramach programu 
Partnerstwa Wschodniego: 
Armenii, Azerbejdżanu, Biało-
rusi, Gruzji, Mołdawii i Ukra-
iny. Ze strony Armenii zapre-
zentowano fotografie katedry 
w Eczmiadzynie, klasztorów 
w Haghpat, Sanahin i Ge-
ghard.

po odSłonięciu chaczkaru w zamościu. Fot. amBaSada armEnii

Odszedł 
Charles 
Aznavour
W ostatniej chwili przed wy-
daniem „Awedisu” dowiedzie-
liśmy się, że w wieku 94 lat 
odszedł Charles Aznavour, 
światowej sławy piosenkarz, 
kompozytor i aktor. Przyszedł 
na świat w Paryżu, z pocho-
dzenia był Ormianinem. Jego 
prawdziwe nazwisko to Szah-
nur Waghinak Aznawurian. 
Występować zaczął w wie-
ku 9 lat. W swojej karierze 
skomponował ok. 1000 pio-
senek, sprzedał ponad 200 
mln płyt, wystąpił w ponad 
60 filmach. Zmarł 1 paź-
dziernika.

Զամոշչի խաչքարի բացումից հետո: Նկարի հեղիՆակ՝ հայաստաՆի դեսպաՆատուՆ

Nowe chaczkary w Zamościu, 
Warszawie i Kurowie

Dokończenie ze str. 1

կուրովի խաչքարի օծումը: Նկարի 
հեղիՆակ՝ կուրովի եկեղեցի

poświęcEniE chaczkaru w kurowiE. 
Fot. paraFia kurów
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Համառոտ
Հայ առաքելական 
եկեղեցու նոր Հոգևոր 
Հովիվ լեՀաստանում

 

Հայր ներսես Հարությունյան: 
նկարի Հեղինակ՝ լիպարիտ 
պապոյան

Ks. Nerses HarutjuNiaN. Fot. Liparit 
papojaN

Այս տարվա օգոստոս 
ամսին ամենայն հայոց 
կաթողիկոս Գարեգին 2-րդի 
որոշմամբ հայր Ներսես 
Հարությունյանը նշանակվեց 
Լեհաստանում Հայ առա-
քելական եկեղեցու նոր 
հոգևոր հովիվ՝ փոխարինելով 
հայր Տաճատ Ծատուրյանին: 
Հայր Ներսես Հարությու-
նյանը նախկինում որպես 
հայ եկեղեցու հոգևոր հովիվ 
է ծառայել Ավստրալիայում: 
Առաջին իր պատարագը 
հայր Ներսեսն անցկացրեց 
օգոստոսի 26-ին՝ Վարշա-
վայի Միոդովա 16 հասցեում 
գտնվող բազիլյան եկե-
ղեցում, որտեղ նախկինում 
պատարագներ էր անցկա-
ցնում նաև հայր Տաճատը: 
Կաթողիկոսի նույն որոշմամբ 
հայր Տաճատը տեղափոխվեց 
Երուսաղեմ, ուր աշխատելու 
է Երուսաղեմի հայոց 
պատրիարքությանը 
պատկանող դպրոցում: 
Երկու հոգևորականներին էլ 
մաղթում ենք ամենայն 
բարիք իրենց նոր 
առաքելությունների մեջ:

Հեղինակային 
Հանդիպումներ Բոգդան 
կասպրովիչի Հետ

 
Հեղինակ, բանաստեղծ, 
«Ավետիսի» մշտական 
թղթակից Բոգդան 
Կասպրովիչը վերջերս 
մի շարք հեղինակային 
հանդիպումներ 
անցկացրեց իր նոր 
գրքի շնորհանդեսների 
շրջանակներում: Գիրքը, 
որի վերնագիրն է 
«ՄԵՆՔ՝ ԼԵՀԱՀԱՅԵՐՍ» 
լույս է տեսել այս տարի 
Գլիվիցեի արքեպիսկոպոս 
Յուզեֆ Թեոդորովիչի 
անվան հայ համայնքի 
ջանքերի շնորհիվ (տե’ս 
«Ավետիս», համար 35, էջ 
16): Սեպտեմբերի 13-ին 
հանդիպում տեղի ունեցավ 
Գդանսկի հայ համայնքում, 
իսկ սեպտեմբերի 20-ին՝ 
Բիտոմում՝ հեղինակի 
հարազատ քաղաքում:
Խորհուրդ ենք տալիս 
ընթերցել «ՄԵՆՔ՝ 
ԼԵՀԱՀԱՅԵՐՍ» 
գիրքը, որը հարուստ է 
պատկերազարդումներով 
և հայոց պատմության, հայ 
մշակույթի և հայ ժողովրդի 
վերաբերյալ թեմաներով:

W skrócie
Nowy duszpasterz 
apostoLsKiego 
Kościoła ormiańsKiego 
w Polsce

W sierpniu tego roku katolikos 
Apostolskiego Kościoła Or-
miańskiego Garegin II powołał 
na funkcję duszpasterza tego 
Kościoła w Polsce ks. Ner-
sesa Harutjuniana w miejsce 
dotychczasowego duszpaste-
rza – ks. wardapeta Dadżada 
Caturiana. Ks. Nerses wcześ-
niej sprawował posługę m.in. 
wśród Ormian w Australii. 
Pierwszą mszę św. w Polsce 
odprawił 26 sierpnia w cerkwi 
bazylianów przy ul. Miodowej 
16 w Warszawie, gdzie najczę-
ściej sprawował liturgię także 
ks. Dadżad. Na mocy tej samej 
decyzji katolikosa ks. Dadżad 
został przeniesiony do Jerozoli-
my, gdzie objął posadę w szko-
le należącej do ormiańskiego 
Patriarchatu Jerozolimy. Obu 
księżom życzymy wszystkie-
go dobrego na nowej drodze 
duszpasterskiej.

medal 100-lecia

Uchwałą Rady Ministrów z dnia  
8 maja 2018 r. dla uczczenia 
100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości oraz na pamiątkę od-
rodzenia Państwa Polskiego 
ustanowiono polską odznakę 
okolicznościową – Medal 100- 
-lecia Odzyskania Niepodległo-
ści. Odznakę stanowi metalowy, 
posrebrzany medal w kształ-
cie prostokąta o wymiarach 
80×80 mm, mający na stronie 
przedniej (awersie) wizerunek 
orła białego w koronie na gło-
wie zwróconej w prawo, z roz-
winiętymi skrzydłami, z dzio-
bem i szponami, wokół którego 
umieszczone zostały wizerunki 
Wojciecha Korfantego, Ignace-
go Jana Paderewskiego, Win-
centego Witosa, Józefa Piłsud-
skiego, Romana Dmowskiego, 
Ignacego Daszyńskiego oraz 
Józefa Hallera, a w dolnej, lewej 
części napis: 100-LECIE ODZY-
SKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Na 
stronie odwrotnej (rewersie) w 
górnej części znajduje się cytat z 
kazania O miłości Ojczyzny au-
torstwa ormiańskokatolickiego 
arcybiskupa Lwowa Józefa Teo-
dorowicza: TO, CO ZDOŁAŁY 
POKOLENIA TAMTE, DLACZE-
GO BYŚCIE TEMU NIE MOGLI 
PODOŁAĆ I WY?, a w dolnej 
części wizerunek Legionów Pol-
skich. Odznakę nadawać będzie 
Prezes Rady Ministrów lub oso-
ba przez niego upoważniona. 
Przypominamy, że abp Józef 
Teodorowicz miał ogromne 
zasługi dla odzyskania przez 
Polskę niepodległości i jako 
takiemu powierzono mu wy-
głoszenie 9 lutego 1919 roku 
w katedrze św. Jana w Warsza-
wie kazania na otwarcie Sejmu 
Ustawodawczego.

red

Նոր խաչքարեր Զամոշչում, 
Վարշավայում և Կուրովում 
«Ավետիսի» ընթերցողներին, ամենայն 
հավանականությամբ, հարկ չկա հիշեցնելու՝ 
ինչ է խաչքարը՝ հայ ճարտարապետության 
քարե անկրկնելի կոթողը: Դեռևս վաղ 
միջնադարից՝ ծաղկող խաչը միշտ եղել 
է հայ արվեստի և աստվածաբանության 
հիմնական թեման: Այնտեղ, ուր հայեր 
կան, այնտեղ կա խաչքար - դա պարզից 
էլ պարզ է: Խաչքարերը լինում են տարբեր 
նշանակության՝ տապանաքարերի, 
հուշարձանների, եկեղեցական պատկերների 
տեսքով: Այդ իսկ պատճառով Լեհաստանում 
ևս չէին կարող չհայտնվել հայ արվեստի 
քարե այդ գլուխգործոցները: Ամենաշատը 
ներկրվել է XXI դարում: Կրակովում 
առաջին խաչքարի տեղադրումից (2004 
թ.) մինչ օրս Լեհաստանը հարստացել է 
տասնյակից ավել նոր քարե խաչերով: Նոր 
խաչքարեր «ծաղկեցին» Էլբլոնգում, Լոձում, 
Գդանսկում, Վրոցլավում, Կլեբարկում, 
Պոլանովում, Լուբլինում և այլուր: Միգուցե 
արդեն ժամանա՞կն է ստեղծել հայկական այս 
բացառիկ հուշարձանների ամբողջական 
ցուցակ կամ մշակել երթուղի՝ «հայկական 
խաչքարերի հետքերով»: Միակ հարցն այն 
է՝ որքան արագ կհնանա այդ ցուցակը: 
Թվում է, կարծես, այս տարի ամենաշատ 
թվով խաչքարեր բացվեցին ներկայիս 
Լեհաստանի տարածքում: Վերջերս 
Լեհաստանում Հայաստանի դեսպան 
Էդգար Ղազարյանի նախաձեռնությամբ 
Լեհաստանը համալրվեց երեք նոր 
խաչքարերով՝ Զամոշչում, Վարշավայում 
և Կուրովում, իսկ մինչ տարվա վերջ 
նախատեսվում են նոր խաչքարերի բացում 
Շչեչին և Շվիենտի Կշիժ (թարգմանաբար 
Սուրբ Խաչ) քաղաքներում: 
Սեպտեմբերի 16-ին Զամոշչում, որը 
նախկինում Լեհաստանի խոշորագույն 
հայկական համայնքներից մեկն էր, բացվեց 
«հայ-լեհական բարեկամության» խաչքար: 
Զամոշչի կենտրոնական հրապարակին 
կից գտնվող Լուկասինսկի փողոցում, 
ուր նախկինում գործում էր հայկական 
եկեղեցի, բացվեց կարմիր տուֆից 
քանդակված մի հսկա չափսերի խաչքար՝ ի 
հիշատակ Զամոշչի հայերի, որոնք այնտեղ 
էին հաստատվել XVI դարում՝ քաղաքի 
հիմնադրումից անմիջապես հետո, և ի նշան 
մեր երկու ժողովուրների բարեկամության: 
Խաչքարի տեղադրման նախաձեռնության 
հեղինակն էր դեսպան Էդգար Ղազարյանը, 
և հենց նա էլ Զամոշչի քաղաքապետ Անջեյ 
Վնուկի հետ միասին հանդիսավոր բացեց 
խաչքարը: Բացման արարողությանը 
ներկա էին նաև խաչքարի հեղինակը, Լեհ-
հայկական հիմնդրամի նախագահ Արսեն 
Հովսեփյանը, տիեզերագնաց Միրոսլավ 
Հերմաշևսկին և այլոք: Միջոցառմանը 
հաջորդեց պատարագ, որն անցկացրեց 
Լեհաստանում իր հոգևոր առաքելությունը 
նոր սկսած հայր Ներսես Հարությունյանը: 
Այնուհետև տեղի ունեցավ համերգ՝ Mi-
qayel Voskanyan & Friends համույթի 
մասնակցությամբ, որին հաջորդեց Զամոշչի 
թանգարանի դոկտոր Պիոտր Կոնդրաչիուկի 
ելույթը՝ Զամոշչի հայերի վերաբերյալ: 
Խաչքարերի բացման միջոցառումներից 
ամենամեծը, թերևս, Վարշավայի 
Աստվածային Արարողության տաճարում 
սեպտեմբերի 22-ին խաչքարի բացումն էր: 
Բացման մտահղացումը կրկին դեսպան 
Ղազարյանինն էր: Հաջորդիվ տեղի 
ունեցավ նաև հայ կաթոլիկ արարողակարգի 
պատարագ՝ Հայաստանից ժամանած 
արքեպիսկոպոս Ռաֆայել Մինասյանի 
գլխավորությամբ, ցայսօր
ով Վրաստանի, Ռուսաստանի և Արևելյան 
Եվրոպայի հայ կաթողիկե եկեղեցու 
ներկայացուցիչն է, որին օգնում էր քահանա, 

պրոֆ. Յուզեֆ Նաումովիչը՝ Լեհաստանում 
հայ կաթողիկե եկեղեցու հոգևոր հովիվը: 
Պատարագին իր մասնակցությունը 
ցուցաբերեց նաև Լեհաստանի հայ կաթողիկե 
եկեղեցու հովիվ, կարդինալ Կաժիմեժ Նիչը: 
Առաջին անգամ Աստվածային Արարողության 
տաճարի ներսում հնչեցին հայ կրոնական 
երգեր (շարականներ), իսկ հավաքված 
մեծ թվով հավատացյալներ ունկնդիր 
եղան Վարշավայի Պոլիտեխնիկական 
համալսարանի երգչախմբի համերգին, որի 
ընթացքում հնչեցին Կշիշտոֆ Թեոդորովիչի 
երեք ստեղծագործություններ: Պատարագից 
և համերգից հետո ներկաները հավաքվեցին 
տաճարի առջև՝ ներկա գտնվելու խաչքարի 
բացման և օծման արարողությանը:
 
Վարշավայի նոր խաչքարն առաջին հերթին 
(և հավանաբար առաջինն աշխարհում) 
նվիրված է Հռոմի պապ Հովհաննես Պողոս 
II-ին, որի 2001թ.-ի ուխտագնացությունը 
Հայաստան հիշվում և մեկնաբանվում է 
ցայսօր: Այս տարի լրանում է Հովհաննես 
Պողոս II-ի՝ որպես Հռոմի պապ գահին 
նստելու 40- ամյակը: Բացի այդ, խաչքարը 
նպատակ ունի հիշատակելու Հայաստանի 
առաջին հանրապետության և Լեհաստանի 
հանրապետության անկախության 
հարյուրամյակը: Ի հավելումն այս 
ամենին՝ խաչքարի բացման նախորդ օրը՝ 
սեպտեմբերի 21-ին, Հայաստանը նշում էր 
իր անկախության օրը:

Եվ, իհարկե, վերջում չենք կարող չնշել 
Կուրովի մասին: Պուլավի քաղաքի մոտ 
գտնվող այս փոքրիկ տեղամասում նույնպես 
խաչքար բացվեց դեսպան Ղազարյանի 
նախաձեռնությամբ: Ինչու՞ հենց այստեղ. 
քանի որ հենց այստեղ է գործել XVIII 
դարի լեհահայ գործիչ, քահանա Գժեգոժ 
Պիրամովիչը (1735–1801): Սեպտեմբերի 
23-ին, Վարշավայի միջոցառումից մեկ օր 
անց, արքեպիսկոպոս Մինասյանն օծեց 
նաև Կուրովի եկեղեցու խաչքարը, որին 
հաջորդեց հայ կաթոլիկ արարողակարգի 
պատարագ:

Խմբագրություն

Շարունակություն 1-ին Էջի

odsłonięcie chaczKaru Przed świątynią oPatrzności 
Bożej. amBasador edgar ghazaryan i Ks. Kardynał 
Kazimierz nycz. Fot. śoB

վարշավայի աստվածային արարողության տաճարի 
խաչքարի Բացումը: դեսպան ղազարյանը քաՀանա, 
կարդինալ կաժիմեժ նիչի Հետ: նկարի Հեղինակ՝ 
վարշավայի աստվածային արարողության տաճար
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Հրաշալի օրեր էին...Համառոտ
ԱզգԱգրԱգետները 
ՕլԱվԱյում

Հուլիսի 1-ից 11-ն ընկած 
ժամանակահատվածում 
Վրոցլավի համալսարանի 
ուսանողներն այցելեցին 
Օլավա: Պրոֆ. 
Գժեգոժ Պելչինսկու 
գլխավորությամբ նրանք 
հետազոտություն 
անցկացրին հայկական 
ծագում ունեցող անձանց 
հետ: Պատերազմից հետո 
համեմատաբար մեծ թվով 
հայեր են հաստատվել 
Օլավայում՝ Պոկուտյեից և 
Բուկովինայից: Օլավայի 
առաջին հետպատերազմյան 
քաղաքապետն էր Յակուբ 
Աքսենտովիչը:
Հետազոտության 
նպատակն էր 
ուսումնասիրել Օլավայի 
հայկական ընտանիքների 
պատմությունը, ինչպես 
նաև ներկայիս դրությունը. 
ինչպե՞ս է դրսևորվում 
նրանց հայկականությունն 
այսօր: Ինչպես պարզվում 
է՝ շատերի համար այն 
դեռ բավականին մեծ 
կարևորություն ունի:

Գժեգոժ Պելչինսկի

ՑուՑԱհԱնդես 
ԿենտրոնԱԿԱն 
ԿԱյԱրԱնում

 

Սեպտեմբերի 15-ին 
Վարշավայի Կենտրոնական 
կայարանի սրահում բացվեց 
Լեհաստանի արտաքին 
գործերի նախարարության 
կողմից նախաձեռնված 
լուսանկարչական 
ցուցահանդես՝ «ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
ժառանգությունը» խորա-
գրով: Ցուցահանդեսը 
կազմակերպվել էր 
եվրոպական մշակութային 
ժառանգության տարվա 
շրջանակներում՝ եվրոպա-
կան ժառանգության 
ավանդական օրերի 
ընթացքում: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
համաշխարհային ժառա-
նգության ցանկում 
ընդգրկված օբյեկտների 
ներկայացման համար 
հրավիրվել էին Արևելյան 
գործընկերության ծրագրի 
շրջանակներում 
Եվրոպական Միության հետ 
համագործակցող երկրների 
դեսպանատները՝ Հայա-
ստանի, Ադրբեջանի, 
Բելառուսի, Վրաստանի, 
Մոլդովայի և Ուկրաինայի: 
Հայաստանի կողմից 
ներկայացված էին 
Էջմիածնի Մայր Տաճարի, 
Հաղպատի, Սանահինի և 
Գեղարդի վանքերը: 

Սակայն, առաջին հերթին, ըստ 
կարգի ամփոփենք այն, ինչ տեղի 
ունեցավ օգոստոսի 2-ին, 3-ին և 
4-ին Յարոսլավում, Լուբաչովում և 
Զամոշչում, ուր ժամանել էին հայերը և 
նրանց սերունդները, ինչպես նաև նրանց 
համակիրները Խոժովից, Գդինիայից, 
Գլիվիցեից, Յարոսլավից, Ելենիա 
Գուրայից, Կոշալինից, Օբորնիկի 
Շլոնսկից, Ժեշովից, Սուլեյկովից, 
Վարշավայից, Վրոցլավից: Իհարկե 
դեսպան Էդգար Ղազարյանը նույնպես 
ներկա էր, ընտանիքի հետ միասին, 
որը ծաղկում և բարգավաճում է, 
մաղթում ենք բարի ազատում: Իսկ ինքը 
դեսպանը Զամոշչում ելույթ ունեցավ 
ոսկեգույն, «ԶԱՄՈՇՉ» գրությամբ 
շապիկով, որով գրավեց ներկաների 
սիրտը: Միջոցառմանը մասնակցում էին 
Լուբաչովի և մերձակայքի բնակիչները, 
ինչպես նաև հյուրեր Յարոսլավից, 
Պշեմիշլից և Հորինեցում գտնվող 
առողջարաններից:
Տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններից մեզ համար հոգ էր տանում 
վույտ (թարգմ.՝ գյուղապետ) Վիեսլավ 
Կապելը (ով ինքնակառավարման 
մարմիններում ավելի քան 20 տարվա 
փորձ ունի, իսկ վույտի պաշտոնը՝ 
10 տարի է զբաղեցնում) և Աննա 
Կոբյալկան, որի հետ ուղղակիորեն 
բանակցություններ էր վարում Մարիա 
Օհանովիչ-Տարասյուկը, ինքը` Մկնիկը: 
Իր փոքրիկ ձեռքով նա ամեն ինչ պահում 
էր գործադիր-կազմակերպչական, 
կառուցողական, գրաֆիկական 
սահմաններում` Կրեսների ժառա-
նգության փառատոնում մեր 
ներկայության սկզբից մինչև վերջին 
օրը: Տեղավորվել էինք հարմարավետ 
կացարաններում՝ տեղական սնունդով:
Տրանսպորտի պատճառով, ոչ բոլորն 
էին հասցրել գալ օգոստոսի 2-ի 
Յարոսլավի տեսարժան վայրերով 
շրջագայությանը, որը, հայկական 
հետքերով անց էր կացնում հատուկ 
այդ առիթով նախապատրաստված 
էքսկուրսավար՝ Վերոնիկա Սոպելը: 
Շատ ափսոս, քանի որ Օրսետտիների 
շենքում գտնվող թանգարանում մեզ 
համար դուրս բերեցին տասնութերորդ 
դարի կեսերին պատրաստված 
փայտե մի հուշատախտակ, որի 
վրա հավերժացված է ժանտախտի 
ժամանակ բնակչությանն օգնություն 
ցուցաբերած անձանց անունները: 
Օգնողների և միաժամանակ 
տուժածների մեջ էր հոգևորական 
Ցիպրիան Կիերկորովիչի անունը: 
Դիտեցինք հիանալի օդափոխությամբ, 
մի քանի հարկ խորության վրա գտնվող 
ստորգետնյա շինությունները, որոնք 
տեղի առևտրականների համար 
ծառայել են որպես պահեստ:
Սակայն Լուբաչովում բոլորն էին 
ներկա՝ Հելեն Արութի և Սուրեն 
Վարդանյանի աշխատանքների 
վերնիսաժին, որը կազմակերպվել էր 
Կրեսների թանգարանում՝ նույն օրը: 
Նկարիչներից յուրաքանչյուրը ընթանում 
է իր ուրույն ստեղծագործական 
ճանապարհով՝ օգտվելով տարբեր 
արտահայտչամիջոցներից, սակայն, 
նրանց կապում է երեք կարևոր գործոն՝ 
ծնվել են Հայաստանում, որպես 
ստեղծագործողներ կազմավորվել են 
Լվովի արվեստի կրթօջախներում, 
որպեսզի վերջնականապես 
հաստատվեն Լեհաստանում: Երկուսի 
կենսագրություններ էլ ներկայացվել 
են 2018 թվականի օրացույցում: 

Իսկ ցուցահանդեսի նրբաճաշակ 
ազդագրից տեղեկանում ենք, որ 
հերթական միասնական ցուցահանդեսը 
սեպտեմբեր ամսին կայանալու է 
Յարոսլավում: Թանգարանի տնօրեն 
Ստանիսլավ Պյոտր Մակարան 
հրավիրեց մեզ դիտելու Կրեսների 
թանգարանը և «Ծաղկող գործվածքներ. 
Գործվածքների ծաղկային թեմաները 
Լուբաչովի Կրեսների թանգարանի 
հավաքածուներում» ժամանակավոր 
ցուցադրությունը: Ցուցադրված էին 
եկեղեցական հանդերձանքներ, 
որոնցից ամենաթանկարժեքներն ու 
ամենահները կարվել են պարսկական 
և թուրքական գործվածքներից, սլուցկի 
գոտիներից: 

Օգոստոսի 3, ուրբաթ
Լուբաչովի կենտրոնը և Պետական 
երաժշտական դպրոցը մեր 
տրամադրության տակ էին: Շուկայում իր 
շարժական ձեռագրասեղանն էր բացել 
Դանիել Լալիկը: Համապատասխան 
կերպով հագնված (միջնադարյան 
ակնոցների կրկնօրինակով), զինված 
ներկերով, բրիչներով և վայելչագրության 
թղթերով, նա առավոտից սովորեցնում 
էր հայերեն այբուբենի գեղեցիկ տառերը 
գրելու արվեստը: Նրա ձեռագրասեղանն 
ամեն կողմից շրջապատել էին 
ամենաերիտասարդները:
Երաժշտական դպրոցի հենց մուտքից 
երևում էր, որ այնտեղ հայերն են 
իշխում: Հայկական տեսակ-տեսակ 
կերակուրների հոտն ու օդում հնչող 
հայերեն խոսքը կանչում էին դեպի գրքերի 
տաղավար, որը վարում էր Մոնիկա 
Ագոպսովիչը: Հրատարակությունների 
մեջ, հավանաբար, ամենամեծ 
հաջողությունն էր վայելում ամենանորը՝ 
«Օվիդիուսի ստորոտին. Չերեմոշի 
Կուտիի համայնքի ծաղկունքն ու 
ոչնչացումը»: Հետաքրքրությունն 
այնքան մեծ էր, որ հեղինակներից 
մեկը՝ Զբիգնև Մանուգևիչը նստած 
ստորագրում էր գրքերը: Պետք է 
նշել, որ այդ գրքի համար Գդինիայից 
Լուբաչով էր ժամանել Կուտիում 1926 թ. 
ծնված Ստանիսլավ Նապպը: Այո-այո, 
նա 92 տարեկան է, լավատես է և ունի 
հիանալի հիշողություն: Ժամանել էր 
որդու՝ Ադամի հետ: 
Զբիգնև Մանուգևիչը սկսեց նաև 
այդ օրվա համար նախատեսված 
դասախոսությունների շարքը: Ասաց, 
թե որտեղից է վերցրել գիրք գրելու 
գաղափարը (ա՜խ, այդ ուժեղ ներքին 

հրամայականը, որը ոմանց ստիպում 
է շրջվել և խորանալ անցյալում), այդ 
ժամանակների փաստաթղթերի և 
վկաների որոնման մասին, ինչպես 
Յոհանեսբուրգում: Գիրքը կարելի 
է գնել Կրակովի Ակադեմիական 
գրախանութում:
Հանպատրաստի ձայն խնդրեց 
Ստանիսլավ Նապպը, որպեսզի 
պատմի գրքի երկրորդ հեղինակի՝ Եժի 
Տուստանովսկու հոր, Կուտիի բժիշկ, 
Զբիգնև Տուստանովսկու մասին: 
Ստանիսլավ Նապպը պատերազմի 
ժամանակ սղոցարանում աշխատելիս 
ծանր վնասվածք է ստացել: 
Ապաքինման, ավելի ճիշտ, իր կյանքը 
փրկելու համար երախտապարտ է 

բժիշկ Տուստանովսկուն, ով իր մարմնի 
վնասված հատվածները միացնելուց 
հետո ամեն օր այցելել է իրեն: Իհարկե 
չպակասեցին նաև հիշողություններ 
սպանդի ժամանակաշրջանից (1944 
թ. գարուն), քանի որ գրքի հիմնական 
շարժառիթը՝ ուսումնասիրելն է, 
թե ինչպես պատահեց, որ չարիքի 
դևը հանգեցրեց Կուտիի համայնքի 
ոչնչացմանը:
Հաջորդ դասախոսությունը՝ «Կուտիի 
հայերի տոնախմբությունները» վերնա-
գրով, Ռոմանա Օբրոցկայինն էր: Այն 
պատրաստվել է, նախևառաջ, Զբիգնև 
Կոշչյովի կողմից՝ հայ հասարակության 
վերաբերյալ հավաքված նյութերի 
հիման վրա: Քանզի լեհահայերի 
համերգային պատարագների և՛ 
մշակումը, և՛ համադրումը կատարվել 
է նրա կողմից տրված նյութերի հիման 
վրա: Երաժշտական օրինակներն այդ 
ստեղծագործություններից էին վերցված: 
Ռոմանա Օբրոցկան պատրաստել էր 
նաև երկու անակնկալ՝ 1) Սրտաձև 
կոճապղպեղով թխվածքներ՝ «Arme-
nian ornamental art» ալբոմից վերցված 
մոտիվներով, 2) Թռուցիկներ՝ Կուտիի 
հայերի հեքիաթներով և ոչ միայն, որոնք 
հավաքել և թարգմանել էր Զբիգնև 
Կոշչիովը:
«Լեհական արվեստում հայ նկարիչների» 
մասին թեմայով բանախոսությամբ 
հանդես եկավ Մարիա Օհանովիչ-
Տարասյուկը, ներկայացրեց հիանալի 
պատրաստված ցուցադրում, որը 
նվիրված էր հայ նկարիչներին՝ սկսած 16-
րդ դարից մինչև ներկա ժամանակներ: 
Ընդմիջմանը կարելի էր սնվել հայկական 
կերակրատեսակներով՝ տոլմա, մածուն-
սխտորի անփոխարինելի սոուսով, 

Uczestnicy Dni Ormiańskich na rynkU w zamOściUհԱյԿԱԿԱն Օրերի մԱսնԱԿիՑները զԱմոշչում:
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լավաշ, խաչապուրի, թաբուլե և գաթա, 
առատորեն պատրաստված Յարոսլավում 
բնակվող թարգմանչուհի և երգչուհի Աստղիկ 
Գասպարյանի և վերջինիս ամուսնու՝ Մհեր 
Տիգրանյանի կողմից: Կազմակեպիչները 
մեզ էին տրամադրել սուրճ և քաղցրավենիք՝ 
պատրաստված տեղի տնային 
տնտեսուհիների ակումբի կողմից:
Ընդմիջումից հետո հերթական 
դասախոսությունը՝ «Լեհահայերի արխիվը 
և նրա հետաքրքրությունները» խորագրով, 
կարդաց Հաննա Կոպչինսկա-Կլոսը: Նախքան 
այդ բանախոսությունը լսելը շատերին էր 
հայտնի, որ ԼՀԱ հավաքածուների մեջ 
գտնվողներից ամենաթանկը Սկվերայի 
ավետարանն է, սակայն այն, որ առաջին 
հայերեն տպագիր Աստվածաշնչերից 
մեկը նույնպես գտնվում է ԼՀԱ-ում, քչերին 
էր հայտնի: Ասեկոսեների համաձայն, 
այն, ամենայն հավանականությամբ, 
միակ օրինակն է Լեհաստանում: ԼՀԱ-ի 
թվայնացված հավաքածուները մասամբ 
հասանելի են լեհահայերի վիրտուալ 
արխիվների էջում և www.szukajwarchiwach.pl 
կայքում:
Պրոֆեսոր Յուզեֆ Նաումովիչը հանդես 
եկավ «Հայկական պատարագը, նրա 
հոգևոր խորությունը և գեղեցկությունը» 
թեմայով բանախոսությամբ: Ինչը առավել 
հետաքրքրաշարժ էր քանզի նա իր հետը բերել 
էր գիտական օժանդակ առարկաներ` հոգևոր 
հանդերձանք, խաչքար, Աստվածաշունչ։ 
Բանախոսը պատմեց յուրաքանչյուրի 
կիրառության և խորհրդանիշի մասին: 
Սկսեց ձեռքի և մատների դասավորության 
բացատրությունից, թե ինչ են խորհրդանշում 
քրիստոնյաների հիմնական նշանը 
կատարելիս` խաչակնքվելիս, և ինչպես են 
այն կատարում տարբեր ծիսակարգերում:
Ցուցադրությունների շարքը փակվեց 
2015 թվականին Լվովի հայկական 
տաճարում լեհական վերականգնողական 

աշխատանքների մասին ֆիլմով, որի ռեժիսորը 
Արթուր Յավորսկին է: Այսպես մոտեցանք 
օրվա գեղարվեստական մասին, այսինքն՝ 
հայկական երաժշտության համերգին։ Ելույթ 
ունեցան Աստղիկ Գասպարյանը (հայկական 
երգեր), Զոֆիա Տրիստուլա-Հովհաննիսյանը 
(դուդուկ, զուռնա), Մհեր Տիգրանյանը (դհոլ): 
Իհարկե, հանդիսատեսը կանչեց բիս, որի 
ժամանակ երաժիշտները բեմ հրավիրեցին 
հանդիսատեսին: Վիոլա Խոնդկարյանին 
պետք չէր երկու անգամ կրկնել: Իր 
հայկական ոգու ամբողջ ուժով բեմ դուրս 
բերեց հանդիսատեսի զգալի մասին:

Oգոստոսի 4, շաբաթ, Զամոշչ
Զամոշչի գեղեցկությունը հնարավոր չէ 
նկարագրել: Այնտեղ պետք է լինել և տեսնել 
այդ հրաշքը սեփական աչքերով: Այդ 
հրաշքները ներկայացրեց և նրանց մասին 
պատմեց Զամոշչի թանգարանի փոխտնօրեն՝ 
Պիոտր Կոնդրաչիուկը, տանելով մեզ Զամոշչի 
հայերի հետքերով: Այստեղ լինելու հաջորդ 
առիթը կլինի սեպտեմբերին՝ Զամոշչում 
խաչքարի բացման արարողությանը: Իսկ 
արդեն երեկոյան Լուբաչովի Բարյացակամ 
Աստվածամոր տաճարում Հայր Յուզեֆը 
պատարագ մատուցեց հայ Կաթողիկե 
եկեղեցու ծիսակարգով՝ տեղի հոգևոր հովիվ 
Անջեյ Ստոպիրայի համաձայնությամբ: 
Պատարագին մասնակցեցին տեղի 
ծխական համայնքի քահանաները, 
եկեղեցական խորանի հոգևոր ծառայողները 
և տղամարդկանց երգչախումբը հետևյալ 
կազմով՝ Ադամ Սլավինսկի, Գժեգոժ Վիշնևսկի, 
Միրոսլավ Գրաբսկի, Պիոտր Ստավարսկի, 
Բոգումիլ Կոզլովսկի և Յակուբ Կոպչինսկի 
(երգչախմբի դիրիժոր): Հավատացյալները, 
որոնք խիտ կերպով լցրել էին ողջ տաճարը, 
ստացան «Հայր մեր»-ի տեքստը և Աղոթարան: 
Հանդիսավորությամբ, խունկի հոտով, երգով, 
ինչպես ոչ մի այլ եկեղեցում... Նշանակություն 
չունի, որ հավատացյալների մեծ մասը 
շփոթում էր պատարագի կարգը: Գործում էր 
արևելքի, Կրեսների, անցյալի և պատարագի 
առեղծվածի շունչը: Եվ զարմանալի չէ, որ 
պատրաստակամորեն ընդունվեց Հայր 
Յուզեֆի կողմից տրված անհատական 
օրհնությունը, իսկ երգչախումբն արժանացավ 
երկարատև ծափահարությունների:
Հայ Կաթողիկե սրբ. պատարագով 
պսակավորվեցին Լուբաչովում Կրեսերի 
ժառանգության 2018 թ. փառատոնի 
շրջանակներում անցկացվող Հայկական 
օրերը: Պատարագի մեծ մասը կարելի 
է ունկնդրել Զամոշչի կաթոլիկ ռադիոյի 
շնորհիվ։
Պատմությունն ավարտենք Կուտիի հայերի 
բարեմաղթանքով. «Աստված Քեզի ղըսմաթ 
շնորհե»։

Ռոմանա Օբրոցկա
Լուս.՝ Վլադիսլավ Դենցայի,  

Մարիա Օհանովիչի
Po koncercie muzyki ormiańskiej w Lubaczowie: zofia 
TrysTuła-HovHannisyan, mHer Tigranyan i asTgHik 
gasParyan

Pierwsza gruPa zwiedzającycH zebrała się w jarosławiu, gdzie Przewodniczka weronika soPeL oProwadzała Po 
zabyTkacH związanycH z ormianami. w Ten uPaLny dzień wszyscy cHęTnie cHroniLi się w cieniu drzewa.

bLandyna rosół-niemirowska (druga od Prawej) w gronie odznaczonycH. 
foT. auTora

Լուբաչովի հայկական համերգից հետո: նկարում՝ 
Զոֆիա տրիստուԼա-հովհաննիսյան, մհեր տիգրանյան 
և աստղիկ գասպարյան:

Wyróżnienie przyznano za 
zasługi społeczne, kulturalne 
i działalność na rzecz mniejszo-
ści narodowych i etnicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
mniejszości ormiańskiej.
Blandyna Rosół-Niemirowska 
ma korzenie ormiańskie (po-
chodzi z ormiańskiej rodzi-
ny Mojzesowiczów), aktywnie 
działa w Towarzystwie Ormian 
Polskich (TOP) we Wrocławiu, 
jest stałą korespondentką cza-
sopisma polsko-ormiańskiego 
„Awedis”. Wychowana w tra-
dycji polsko-ormiańskiej od lat 
angażuje się w inicjatywy tej 
mniejszości narodowej. Była 
organizatorką wieczoru poezji 
ormiańskiej w klubie literac-
kim Pieśniarze we Wrocławiu. 
W Liceum Ogólnokształcącym 
nr I w Oławie, gdzie pracuje, 
zorganizowała spotkanie z Ro-
bertem Makłowiczem – kryty-
kiem kulinarnym pochodzenia 

ormiańskiego, oraz z ks. Ta-
deuszem Isakowiczem-Zale-
skim – duszpasterzem Ormian 
w Polsce.
Zorganizowała siedem konfe-
rencji naukowych w Liceum 
we współpracy z Uniwersyte-
tami Wrocławskim i Opolskim, 
w trakcie których wystąpiły 
wątki ormiańskie w odniesie-
niu do twórców literatury i kul-
tury. Zorganizowała również 
w Oławie pokaz filmu ,,Przy-
rzeczenie” i była moderatorem 
dyskusji po projekcji filmu. 
Wspólnie z mężem zorganizo-
wała spotkanie dla mieszkań-
ców Oławy z dr. Adamem Do-
manasiewiczem – znakomitym 
chirurgiem i prezesem TOP.

Środowisko wrocławskich Or-
mian cieszy się z wyróżnienia 
dla Blandyny Rosół-Niemirow-
skiej.

Krzysztof Mojzesowicz

Srebrny Krzyż 
Zasługi dla Blandyny 
Rosół-Niemirowskiej

Drzewo życia, drzewo pamięci. 
1915–2018. Wystawa w Łodzi

wydarzenia | Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda na wniosek wojewody dol-
nośląskiego Pawła Hreniaka odznaczył Blandynę 
Rosół-Niemirowską Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zapraszamy do wysłuchania 
historii narodu, którego je-
dyną winą było to, że istniał 
i swoim istnieniem zaprzeczał 
wizji jednolitego etnicznie Im-
perium Osmańskiego. Historii 
pełnej straty, cierpienia ponad 
ludzką miarę i bezimiennych 
grobów na pustyni. Historii 
zapomnianej, ale przez to za-
pomnienie – koniecznej do 
przypominania.

Pretekstem do jej opowie-
dzenia będzie organizowana 
przez Centrum REGIO wysta-
wa „Drzewo życia, drzewo pa-
mięci. 1915–2018”, dostępna 

w Centrum Dialogu im. Mar-
ka Edelmana w Łodzi między 
18 października a 15 listopada 
2018 r.
Podczas wernisażu ekspozy-
cji 18 października o godz. 
18.00 odbędzie się spotkanie 
z Varujanem Vosganianem – 
rumuńskim poetą i pisarzem 
ormiańskiego pochodzenia, 
autorem wielokrotnie nagra-
dzanej i tłumaczonej na całym 
świecie Księgi szeptów.
Wystawa jest objęta Patrona-
tem Honorowym Ambasady 
Republiki Armenii w Polsce.

Informacja Organizatorów
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Lwów – opowieść dygresyjna
WSPOMNIENIA | Zachęcamy do lektury dalszego ciągu wspomnień krakowskiego malarza Tadeusza Łukasiewicza Tigrana. 
Poprzednia część ukazała się w „Awedisie” nr 32, s. 7.

Jak się znalazłem we Lwowie 
pod troskliwą opieką wuja 
Bogdana i cioci Józi, jego żony, 
o tym nic nie wiem. Domyślam 
się, że od chwili aresztowania 
przez Sowietów do znalezienia 
się we Lwowie musiało upły-
nąć dużo czasu. Gdzie i u ko-
go wtedy byłem – nie wiem. 
Wiem tylko, że zawdzięczam 
im życie. Ratowali i uratowa-
li mnie. Niech królują teraz 
w Królestwie Bożym. Co zdo-
łałem zapamiętać, to zdumie-
wające przekonanie, że pomi-
mo wojny, pozbawiony opieki 
rodziców, czułem się otoczony 
czułą opieką wujostwa. I tak 
za te dni niosące lata, które 
z nimi spędziłem, aż do końca 
1945 roku, moje wielkie dzięki 
i niech zaznają nagrody w Nie-
bie.

Czy mam prawo napisać, że 
był to czas, gdy, mimo wojny, 
czułem się bezpieczny? Tak – 
bo byłem może jeden, jedyny 
raz w życiu kochany. Po 1945 
roku już się wszystko zmieni-
ło. Co pamiętam ze Lwowa? 
Drobne epizody. Na przykład 
ten. W naszym mieszkaniu 
zamieszkał młody wojskowy. 
Sowiet – jak o takich pogardli-
wie mówili Polacy. Lecz on był 
inny. Bardzo go lubiłem. Gdy 
przychodził, brał mnie na ba-
rana, nastawiał płytę i masze-
rowaliśmy wokół stołu. Byłem 
wtedy bardzo szczęśliwy. Wróg 
czy przyjaciel? Nie, nie tak. 
Człowiek! Jemu też niech Bóg 
da wiele szczęścia w Niebie.

W naszym domu zamieszkali 
okupanci. Rodzina Austriaków 
ze śliczną blondyneczką Eriką. 
Była w moim wieku. Pamiętam 
takie zdarzenie. Było lato, le-
żeliśmy w ogrodzie przykry-
ci kocem jak dachem domu 
i przez wąską szczelinę w bo-
kach nakrycia patrzyliśmy na 
świat. Dlaczego zapamiętam 
taki drobny epizod? Widocznie 
był ważny. Dwoje dzieci pod 
dachem koca patrzy na świat, 
w którym dzieją się takie rze-
czy, których żadne słowo nie 
wyrazi.

Była wojna i głód. Ciocia zbie-
rała obierki z ziemniaków, 
mieliła je i smażyła jak placki 
na blasze kuchni. Ohyda – nie 
dało się tego jeść, ale widocz-
nie je jadłem. Był stół, a na 
stole stała butelka z aroma-
tycznym erzacem rumu, nazy-
wał się Herbatol, a na nalepce 
był piękny profil indiańskiego 
wodza w pióropuszu. Herbatol 
– wódz Indian – wojna – dziec-
ko. Gdzieś to wszystko się łą-
czy. Ale gdzie…?

Były także – już później – nie-
dzielne obiadki, w których na 

stole jako główne danie kró-
lował Schnitzel – bo ciocia by-
ła wspaniałą gospodynią. Nie 
na darmo była Austriaczką. 
Duduś – jak mnie zwało wu-
jostwo – miał mały kufelek, 
a w nim do obiadu pieniło się 
piwo. „Dziecko i piwo? Jak to 
możliwe i to w czasie okupa-
cji?” – ktoś „pedagogicznie” 
spyta. Tak – wiele jest w życiu 
zdarzeń, które nie przylegają 
do przykrojonych szablonów. 
Kto jest temu winien? Wia-
domo – samo życie, ono jest 
winne.

Wielkanoc 1944 noc
Mamy dzień, a raczej późny 
wieczór, drugiego dnia Świąt 
Wielkiej Nocy. Leżymy już 
w łóżkach. Przed snem zawsze 
była wspólna modlitwa: „Anie-
le Boży, stróżu mój, Ty zawsze 
przy mnie stój, rano, wieczór, 
we dnie, w nocy, bądź mi za-
wsze ku pomocy. Strzeż duszy, 
ciała mego i zaprowadź mnie 
do żywota wiecznego. Amen. 
Boziu – proszę Ciebie za ma-
musię, za tatusia, za ciocię, za 
wujka i za… za Krzysia…”.
W naszym skromnym miesz-
kaniu teraz, w tym pokoju, 
pojawił się wśród nas, przytu-
lony do piersi cioci Józi nowy 
domownik – Krzyś, mój stry-
jeczny braciszek. Braciszek…? 
Bardzo mnie rozczarował, gdy 
wziąłem zabawki do szpitala, 
żeby się z nim pobawić, a on 
zupełnie nie zareagował na 
moje zaproszenie.

Bombardowanie Lwowa, 
część pierwsza

Wuj Bodzio przed snem miał 
zwyczaj stać przy otwartym luf-
ciku okna, dopóki pokój nie na-
pełnił się świeżym powietrzem. 
Tak też było i teraz. W pewnym 
momencie bardzo podekscyto-
wany woła: „Chodźcie szybko 
do okna – zobaczycie coś zupeł-
nie niezwykłego”. Istotnie, na 
niebie było biało jak w dzień. To 
od niezliczonej ilości lampionów, 
które spływały z góry i zalewały 
całe miasto światłem tak przeni-
kliwym, że widziało się najdrob-
niejszy szczegół lub literę. Kto 
przygotował nam taki niezwy-
kły świąteczny prezent? Byłem 
zafascynowany tym widokiem. 
Świat zmienił się w niezwykłą 
bajkę. Wokół mnie było tylko 
światło i zupełna cisza. Cisza 
aż do chwili, gdy nagle… Gdy 
nagle domem zatrzęsły strasz-
ne wybuchy bomb. Cały dom 
zaczął się chwiać, jakby to była 
jakaś zabawka. Od wybuchów 
wszystkie szyby rozprysły się 
po całym mieszkaniu, a firanki 
w pustych oknach, jak żywe po-
stacie, histerycznie rzucały się 
na ściany, nim spadły na pełną 
szkła podłogę i na nasze łóżka. 
Pokój zamienił się w przestrzeń 
rozbłysków oślepiającego świa-
tła i głębokiej czerni! Obraz 
Picassa Guernica doskonale ilu-
struje taki moment. Moim zda-
niem to najlepszy obraz o woj-
nie i bombardowaniu. Lecz aby 
tak go ocenić, trzeba to przeżyć 
osobiście.

Bombardowanie Lwowa, 
część druga

Za murem ogrodu naszego do-
mu, w pałacu hrabiego Skarb-
ka, mieściła się siedziba nie-
mieckiego gubernatora Lwowa. 
Sowieci wiedzieli, gdzie mają 
zrzucać bomby. Samoloty, 
które zaczęły bombardowanie 
tej nocy, nadleciały podobno 
w zupełnej ciszy, z wyłączony-
mi motorami. Nie wydaje mi 
się to możliwe, by ani artyle-
ria niemiecka, ani zazwyczaj 
ponury głos silników samo-
lotów nie był słyszalny, gdy 
nadlatywały nad miasto. Może 
co innego wspomnienia, a co 
innego rzeczywistość. Nie było 
czasu na ucieczkę. Bombar-
dowanie złapało nas w nocnej 
bieliźnie w środku mieszkania. 
Schronienie się w piwnicy nie 
było możliwe – wejście było od 
ogrodu. Zostaliśmy osaczeni 
w małym korytarzu, gdzie na 
kolanach wołałem rozpaczli-
wie: „Boziu ratuj! Boziu ratuj! 
Boziu ratuj”. Już nigdy potem 
nie modliłem się tak żarliwie 
do Boga.
Każda chwila była dla mnie 
przerażająca. Pamiętam do-
kładnie, co się wtedy stało. Pa-
miętam ten straszny gwizd spa-
dających bomb, które zdawało 
się, że uderzą mnie w środek 
głowy, a potem potworny, 
ogłuszający huk, by za chwilę 
usłyszeć to samo tylko jeszcze 
mocniej. W porażającym stra-
chu na kolanach wołaliśmy: 
„Boże ratuj nas! Boże ratuj 
nas!”. Dzisiaj jestem pewien, 
że ta modlitwa została wysłu-
chana i dzięki niej żyję.
Są rany zadane ciału i są rany 
zadane psychice. Oba rodzaje 
w postaci blizn, choć ukryte, 
pozostają w nas na całe życie.

Ucieczka ze Lwowa
Rosjanie zbliżali się do Lwo-
wa, a to zapowiadało wiado-
me skutki. Wujostwo podjęło 
więc decyzję o ewakuowaniu 
się wtedy, kiedy można było to 
jeszcze zrobić. Pamiętali czas, 
w którym Sowieci „ewakuowa-

li” Polaków do miejsc, z któ-
rych mało kto wracał. Woleli 
tego nie doświadczać. Z tego 
czasu pamiętam dwa epizody. 
Pierwszy, gdy wujostwo chcieli 
wyjść ze mną na zewnątrz, co 
spowodowało u mnie taki atak 
lęku, że rzuciłem się na podło-
gę, chwytając wszelkie możliwe 
sprzęty, krzyczałem i broniłem 
się, jak tylko mogłem, przed 
wyjściem. Od chwili strasznego 
bombardowania zapanował we 
mnie jakiś przerażający strach, 
bez możliwości jego przełama-
nia. Stały strach bez wiadome-
go mi powodu.

Bombardowanie podczas 
transportu

Wujostwo ze Lwowa ewaku-
owali się na zachód pociągiem. 
Jechali w bydlęcym wagonie, 
zabrali ze sobą jakieś domowe 
przedmioty, może jakieś meble 
– nic na ten temat nie wiem. 
Pamiętam jedno wydarzenie 
związane z tą podróżą, które 
potem wryło mi się w pamięć 
na całe życie.
Jechaliśmy wolno, drzwi wa-
gonu były otwarte, siedziałem 
w ich pobliżu i patrzyłem na 
zmieniający się krajobraz i czu-
łem coraz większy, trudny do 
opisania, okropny strach. Było 
spokojnie, niemal idyllicznie, 
słonecznie, ciepło i pięknie, 
lecz czułem wzrastający coraz 
mocniej, ogromny lęk, którego 
powód wyjaśnił się już tej nocy. 
Pociąg pod wieczór przyjechał 
do wielkiej stacji rozrządowej, 
na której stało wiele niemiec-
kich wojskowych transportów, 
wagonów z paliwem i amuni-
cją, może także i z wojskiem.
Gdy nadeszła noc, Rosjanie 
nadlecieli ogromną falą samo-
lotów i zaczęli bombardować to 
zgrupowanie. Wszyscy, którzy 
jechali tym transportem, rzu-
cili się przez tory do panicz-
nej ucieczki. Uciekała ciocia 
z malutkim Krzysiem, uciekał 
wuj Bodzio i ja. Dawniej przy 
stacjach były rozpięte nisko 
nad ziemią druty do obsługi 
semaforów. W trakcie ucieczki  

Tadeusz Łukasiewicz ze swym wujosTwem, Bogdanem i józefą (józią) 
z alBusTinów Łukasiewiczami, lwów, ok. 1943 r. foT. ze zBiorów auTora

wuj Bogdan ByŁ mechanikiem loTniczym, przed wojną pracownikiem pll loT. 
foT. ze zBiorów auTora
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Tadeusz Łukasiewicz Tigran na Tle panoramy krakowa. FoT. ze zbiorów auTora

zaplątałem się w te druty 
i upadłem. W tym momencie, 
jak Anioł Stróż, na ratunek po-
śpieszył przyjaciel wuja, pan 
Hebda – mistrz Polski w teni-
sie. Chwycił mnie w pół i po-
niósł do schronu. Była to piw-
niczka pełna przerażonych, 
modlących się ludzi.
W każdej chwili także w to 
miejsce mogła upaść bomba 
i nikt by się nie uratował. Co 
decyduje w takiej sytuacji o ży-
ciu lub śmierci? Nasz transport 
chyba ocalał, ale składy woj-
skowe zamieniły się w prze-
rażające widowisko eksplozji, 
wybuchów amunicji i paliwa. 
Co z tego zostało – trudno po-
wiedzieć, ale jedno jest pewne 
– wojna widziana okiem dziec-
ka jest straszna.
Nasunęła mi się tu jeszcze 
jedna refleksja. Skąd ja, ma-
łe dziecko, mogłem wiedzieć, 
co się wydarzy nocą? Widocz-

nie czułem podświadomie, że 
trwają już wojenne przygo-
towania do nalotu, ustala się 
rozkazy, kierunki, podwiesza 
bomby, tankuje paliwo, na lot-

niskach trwa wzmożony ruch. 
Wszystko to czułem instynk-
townie i dlatego tak bardzo się 
bałem.

Tadeusz Łukasiewicz Tigran

Chcę namalować obraz pod 
tytułem „Światło Armenii”. Jak 
się tłumaczy ten tytuł?
Jest światło fizyczne, światło 
tego miejsca i jest ŚWIATŁO 
drogie. Światło, którego nie 
mógł badać Newton, bo go 
nie widział oczami, ale czuł je 
swoją duszą.
Myśląc o ARMENII widzę to 
Światło, które przenika przez 
wszystkie czasy tego boleśnie 
doświadczonego narodu.
Jest to Światło Ducha Narodu 
Armenii, Światło Ducha Świę-
tego.
Dzięki Ci Panie Boże – że mi to 
w mojej przeogromnej Miłości 
zechciałeś – mnie, Twojemu 
niegodnemu Słudze, objawić.
Wiem, co mówię – to jest prze-
cież takie proste, lecz do wielu 
naprawdę mądrych głów nie 
zawsze przychodzi, a słyszą 
je tacy prostaczkowie jak ja, 
i dlaczego?
Bo nie wymyślili tego, lecz to 
usłyszeli!
Usłyszeć, to znaczy mieć ser-
ce otwarte na Boże Podszepty, 
tak ciche, że ledwo słyszalne.

Dlatego tak łatwo pomylić to, 
co pochodzi od nas, z tym, co 
pochodzi od Boga.
Wszystko co dobre, piękne, 
duchowe jest Darem od Niego 
dla nas, którzy często przez 
swoją pychę i ślepotę duchową 
głoszą, że to oni są wyłącz-
nymi twórcami tych wartości. 
Bóg jest – jest w każdym za-
kątku tego świata, jest w każ-
dym z nas, tylko dajmy Mu 
możliwość, aby mógł w nas 
przemówić, i słuchając Jego 
Głosu, idźmy za nim!
Armenia to kraj ludzi ciężko 
pracujących, bo żyjących na 
Kamieniu i z tego kamienia 
tworzących środki swojego 
życia.
Kamień – który rodzi wodę, 
rodzi gałąź zieloną, na koń-
cu rodzi człowieka, który ten 
kamień uświęca, zmienia-
jąc go w dom, w świątynię, 
w spłachetki ubogiej gleby, na 
której chce żyć pod niebem, 
w którym widzi swego Stwór-
cę. Lecz źli ludzie przez wieki 
nie widzą w nim umiłowanego 
brata, lecz niewolnika, który 

będzie dla nich ciężko praco-
wał. Myślą tak – mieczem nie 
zaorzę tej ziemi – potrzebuję 
kogoś, kto zrobi to za mnie.
Zamiast za pług rolny, sięgają 
po miecz i niszczą nim wszyst-
ko, co ich brat na tej ubogiej 
kamienistej ziemi stworzył. 
Niszczą i zabijają. Niszczą 
miasta i wioski, niszczą domy 
i świątynie, niszczą uprawy i na 
końcu niszczą życie pod jaką-
kolwiek widzą je postacią.
O, ślepy i biedny, bo głupi czło-
wieku – co uczyniłeś? Przela-
łeś Kainie krew brata twojego 
Abla i Bóg się o niego upomni. 
Jesteś nie tylko zabójcą, jesteś 
także mordercą, bo nie czy-
nisz pokuty, lecz się chlubisz 
swoją straszną zbrodnią.
I tak jest przez wieki. Lecz 
Bóg, który jest wszechmocny, 
na nowo rodzi tam z kamie-
nia Człowieka, który patrzy 
w Niebo i zaczyna na nowo sta-
wiać dom, stawiać świątynię, 
a w niej kuć kamień w chacz-
kar – w Krzyż – w święty znak 
jego narodu.

Tadeusz Łukasiewicz Tigran

Światło Armenii

Tadeusz Łukasiewicz Tigran i ani muradyan podczas wernisażu wysTawy 
ViVaT armenia, na kTórej prezenTowane byŁy ich prace, paŁac szTuki 
w krakowie, 16 maja 2015. FoT. ze zbiorów auTora

Uroczyste honorowanie Laure-
atów odbyło się na finał Świę-
ta Wrocławia – 24 czerwca 
2018 r. Maria Woś (ur. 1934) 
– nauczycielka, dziennikarka 
radiowa związana z Polskim 
Radiem Wrocław, wielokrotnie 
nagradzana ważnymi odzna-
czeniami, znana jest i ceniona 
w naszym środowisku. Wielka 
Dama Pióra czasami bierze na 
swój warsztat ormiańskie te-
maty…
Wzruszona Laureatka w po-
dziękowaniu powiedziała: Na-
groda ma dla mnie ogrom-
ne znaczenie symboliczne, 
a zwłaszcza jej termin, dla-
tego że dokładnie 72 lata te-
mu, między 18 a 27 czerwca, 
zamieszkałam przy ulicy Jana 

Henryka Dąbrowskiego, na 
torach w bydlęcym wagonie, 
który mnie przywiózł z mego 
ukochanego Lwowa, transpor-
tem, który ze Lwowa wyruszył 
11 czerwca. Nigdy nie my-
ślałam, że w tym mieście, do 
którego jechało się godzinami 
przez kilometry gruzów, spełni 
się moje życie, i że będzie mi 
dane dokonanie rzeczy, które 
będą tak wysoko ocenione. 
Oczywiście jestem wdzięczna 
Opatrzności za życie, za zdro-
wie, że do tej pory mogę jesz-
cze pracować. 

Romana Obrocka
Laureatce Nagrody Wrocławia 
2018, Pani Marii Woś, redakcja 
„Awedisu” kłania się tak nisko, 
jak wysoki jest Ararat!

Była profesorem historii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, 
wybitnym znawcą dziejów sta-
rożytnych i średniowiecznych, 
filologiem klasycznym. Jej pra-
ce naukowe wysoko ceniono na 
świecie, niektóre zyskały rangę 
bestselerów w anglojęzycznej 
strefie czytelniczej. Należała 
do tych badaczy przeszłości, 
którym nie były obce proble-
my współczesności. W czasach 
komunistycznych wraz z mę-
żem, Mirosławem Dzielskim, 
angażowała się w działalność 
opozycyjną, w ostatnich dzie-
sięcioleciach uczestniczyła 
w wielu różnych inicjatywach 
społecznych i politycznych. 
Wspierała wytrwale nurt su-
werennościowy i chrześcijań-
ski w polskiej polityce.
Mniej znana była jej fascynacja 
dziejami kresów południowo-
-wschodnich. Między innymi 
przewodniczyła Akademii Dzie-
dzictwa Kresów – Towarzystwu 
Kultury Pamięci im. Księcia 
Adama Kardynała Sapiehy. 
Martyrologia polska na Wscho-
dzie, zwłaszcza ludobójstwo 
na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej, odpowiedzialność 
ukraińskich nacjonalistów za te 
zbrodnie, etyczna wina arcybpa 
Szeptyckiego, który nie potrafił 
ich potępić, heroizm bpa Cho-
myszyna, stanowczego krytyka 
nacjonalizmów – to były tematy, 
którymi żywo się interesowała. 
Mówiła o nich także, prowadząc 
w Polskiej Akademii Umiejętno-
ści w Krakowie w czerwcu tego 
roku obrady konferencji „Ludo-
bójstwo na kresach południo-
wo-wschodnich, 1943–1944: 
aspekt eklezjalny i teologiczny”.
Prof. Dzielska była przyja-
cielem spraw ormiańskich. 
Była członkiem Rady Naro-
dowego Programu Rozwoju 
Humanistyki, która popar-
ła starania Fundacji Kultury 

i Dziedzictwa Ormian Polskich 
o 5-letni grant Ministerstwa 
Nauki na edycję kilkutomowej  
serii Pomników dziejowych 
Ormian polskich. Pani Profe-
sor uczestniczyła także w po-
święconym rocznicy 650-lecia 
obecności Ormian w Polsce se-
minarium Akademii Dziedzic-
twa Kresów, jakie odbyło się 8 
i 9 grudnia 2017 roku w Mu-
zeum Kamienicy Orsettich 
w Jarosławiu. Zainteresowanie 
Ormianami polskimi było po-
chodną nie tylko jej działań 
na rzecz polskiego dziedzictwa 
kresowego, ale też pamięci ro-
dzinnej. Wspominała kiedyś 
w liście: „Mój wuj, brat mojej 
matki, Lucjan Morawski, poślu-
bił Krystynę de Oroszeny Boh-
danowicz, która i jako dziecko, 
i po wojnie przez jakiś czas 
mieszkała w Krakowie. Byłam 
jako małe dziecko na ich ślubie 
w Krakowie w 1947”.
Na uroczystościach pogrze-
bowych prof. Marii Dzielskiej 
w kościele ss. Norbertanek i na 
cmentarzu Salwatorskim w Kra-
kowie obecni byli przywódcy 
państwa polskiego: prezydent 
Andrzej Duda, premier Mateusz 
Morawiecki, prezes Jarosław Ka-
czyński, przyszli jej przyjaciele, 
koledzy, uczniowie. Pozostanie 
we wdzięcznej pamięci polskich 
środowisk kresowych.

Andrzej A. Zięba

Profesor Maria Dzielska

Maria Woś laureatką 
Nagrody Wrocławia 2018

wspomnienie | W Krakowie 30 lipca 2018 roku 
zmarła w wyniku obrażeń odniesionych podczas 
wypadku w Krynicy profesor Maria Dzielska.
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Babcia Ormianka
WYWiad | W ostatnich ośmiu numerach „Awedisu” opublikowaliśmy cykl wywiadów wspomnieniowych „Rozmowy o Kutach” 
przeprowadzonych przez Franciszka Wasyla z pochodzącymi z Kut osobami związanymi z dawnym światem polskich Ormian. 
Teraz prezentujemy pierwszy z wywiadów z wrocławskimi naukowcami związanymi rodzinnie bądź naukowo z tematyką or-
miańską. Wywiad z prof. Romualdem Gellesem przeprowadził dr Andrzej Gliński – historyk z Wrocławia.

Andrzej Gliński. Panie Pro-
fesorze, proszę powiedzieć – 
kiedy i gdzie rodzina Gellesów 
osiadła na terenie Polski?

Romuald Gelles. Nie wiem te-
go dokładnie, ale myślę, że Gel-
lesowie pojawili się na Kresach 
w ramach kolonizacji, u schył-
ku XVIII wieku, po pierwszym 
rozbiorze Polski, gdy te tereny 
znalazły się pod władzą Habs-
burgów. Tradycja rodzinna 
przekazuje, że było ich pięciu 
braci Austriaków m.in.: Anton, 
Josef i mój prapradziadek Filip. 
To imię Filip cały czas pojawia-
ło się regularnie w mojej ro-
dzinie. Znalazłem w internecie 
akt ślubu mojego pradziadka 
Filipa z 1864 r. Niedługo za-
mierzam pojechać do Warsza-
wy i popracować trochę nad 
sagą rodzinną.

AG. Słyszałem, że babka Pana 
Profesora była Ormianką. Mo-
że mógłby Pan Profesor coś 
o niej opowiedzieć?

RG. To prawda. Babcia Mi-
chalina z rodziny Filewiczów 
(1884–1960) mieszkała w Śnia-
tynie i była Ormianką. Była ona 
córką Wojciecha Filewicza i An-
ny Musiałowicz, która też była 
Ormianką. Kiedy rozmawiałem 
z babcią, to mówiła, że Ormia-
nie na tych terenach mieszkali 
od zawsze. Od dziecka wiedzia-
łem, że była Ormianką i mia-
łem od małego o Ormianach 
bardzo dobre zdanie. Babcia 
odróżniała się od innych ko-
biet, bo miała ciemną karnację 
i ciemne włosy. Teraz po latach 
żałuję, że nie dowiedziałem się 
więcej. Bardzo ją lubiłem. Bab-
cia od strony mamy była wysoka 
i surowa. A ta babcia Ormian-
ka była bardzo ciepła. Potra-
fiła gotować wspaniałe rzeczy. 
Na Święta piekła zawsze takie 
wyborne buły z warkoczami 
i z makiem [prawdopodobnie 
chodzi o kołacz – przyp. red.]. 
Wtedy wydawało mi się oczywi-
ste, że wszyscy tak robią, ale to 
tylko babcia takie rzeczy potra-
fiła zrobić. Miałem w zwyczaju 
pukać do pokoju babci i prosić 
ją o coś słodkiego, a babcia 
zawsze coś miała przygotowa-
nego, jakieś andruty i ciasta. 
Naśmiewała się ze mnie, że 
powinienem być dzieckiem cu-
kiernika.

Babcia codziennie rano chodzi-
ła do kościoła. Pamiętam, że 
było dla niej ważne, jak przy-
wieziono do Brzegu Dolnego 
ze Śniatyna obraz. W ogóle 

babcia bardzo nie chciała wy-
jeżdżać ze Śniatyna. Po woj-
nie, gdyśmy wyjechali, to ona 
jeszcze została. Zdecydowała 
się czekać na syna Kazimierza, 
który został zmobilizowany do 
wojska. Babcia martwiła się, że 
nie będzie miał gdzie wrócić.

I w tym tyglu narodowościowym 
babka poznała Austriaka Filipa 
Gellesa, który był właścicielem 
kuźni i miał gospodarstwo rol-
ne. I to byli moi dziadkowie. 
Z tego małżeństwa było czte-
rech synów i dwie córki. Naj-
starszym synem był mój ojciec 
Jan (czyli w połowie Ormianin). 
Drugim był Kazimierz, później 
Tadeusz, Karol i dwie córki: 
Edwarda i Czesława. Jedna 
z nich zmarła jeszcze przed 
wojną, a druga w trakcie. Mąż 
babci – Filip, zginął w 1924 r. 
w nieszczęśliwym wypadku. 
Trafił go piorun w czasie burzy. 
Babcia została sama z sześcior-
giem dzieci. Najstarszy – mój 
ojciec, miał dwie lewe ręce 
do fizycznej roboty i został 
nauczycielem. Kuźnię przejął 
drugi syn – 16-letni Kazimierz. 
Kolejni dwaj bracia, Karol i Ta-
deusz, zdali maturę. Mam do 
dzisiaj zachowane świadectwo 
maturalne Tadeusza.

Uważam, że babcia była bar-
dzo dzielną osobą, nie zała-
mała się po śmierci dziadka, 
potrafiła utrzymać dyscyplinę 
w domu i wykształciła swoje 
dzieci. Myślę, że to dlatego, że 

wyszła z takiej rodziny, która 
nie poddaje się trudnościom 
i coś jej z tego zostało.

AG. Czy mógłby Pan Profesor 
opowiedzieć jeszcze o rodzi-
cach i braciach taty?

RG. Moi rodzice to ojciec Jan, 
urodzony w 1905 r., i dwa lata 
młodsza mama Helena – cór-
ka drohobyckiego telegrafisty, 
Szymona Skoczylasa. Jak się 
skończyła pierwsza wojna, 
oboje poszli do seminarium 
nauczycielskiego, gdzie był wy-
soki poziom nauczania. Kiedy 
Piłsudski zajął Wileńszczyznę, 
to brano przepojonych patrio-
tyzmem nauczycieli z Galicji 
i tam wysyłano. Rodzice po-
znali się w pociągu jadącym na 
Wileńszczyznę. Uczyli kilka lat 
dzieci w powiecie bracławskim. 
Ich ślub odbył się 23 czerwca 
1928 r. w kościele św. Ducha 
w Wilnie. Później udało im się 
wrócić do Śniatyna. Moi rodzi-
ce przeżyli obie wojny świato-
we i to musiało odbić się na 
ich zdrowiu, bo umarli bardzo 
młodo. Stryj Karol, najmłod-
szy brat ojca, który po wojnie 
znalazł się we Francji i miał 
tam dobre warunki egzysten-
cji, dożył 98 lat.

Moi dwaj stryjowie – Tadeusz 
i Karol – przedostali się przez 
Rumunię na Zachód. Jeden 
we Francji dostał się do nie-
woli niemieckiej, drugiemu 
udało się wyjechać do Anglii. 

Początkowo służył w 1. Dywi-
zji Grenadierów pod dowódz-
twem gen. Bronisława Ducha. 
Trzy lata temu zdigitalizowano 
dziennik rozkazów tej Dywizji 
z 1943 r., w którym znalazłem 
stryja Tadeusza, starszego uła-
na w Brygadzie Spadochrono-
wej, skazanego na dwa tygo-
dnie twierdzy za niewykonanie 
rozkazu. Po wojnie korespon-
dował on z babcią i wysyłał jej 
paczki. Z kolei stryj Kazimierz 
w czasie II wojny światowej 
trafił do armii gen. Zygmunta 
Berlinga, do saperów. Należy 
do rekordzistów w ilości roz-
brojonych min. W 1945 r., 
idąc za frontem, rozbroił około 
16 tysięcy min i otrzymał przy-
domek „Nieomylny”. Po wojnie 
osiadł pod Oławą w Bystrzycy 
Oławskiej i pracował w kuźni 
jak na Wschodzie. Jego losy 
opisał Alojzy Sroga w książce 
pt. Saperskie opowieści.

AG. Czy pamięta Pan coś 
z okresu dzieciństwa?

RG. Jestem rocznik 1941, pa-
miętam jeden epizod. Jak były 
ukraińskie napady na Polaków 
– to Polacy chowali się na noc 
do kościoła, barykadowali się 
i czuli się bezpiecznie. Pamię-
tam taką scenę jako dziecko, że 
zakładali mi kominiarkę i za-
cząłem krzyczeć, że to mnie 
gryzie, i matka mówi, żebym 
był cicho, bo banderowcy… 
i wtedy spojrzałem przez okno 
i zobaczyłem ogień. Gdzieś 

tam podpalili samochód i on 
płonął. Ja tylko tę scenę pa-
miętam. Kiedyś ojciec wziął 
moją starszą siostrę w nocy na 
kościelną wieżę, żeby zobaczy-
ła płonące wioski pod Śnia-
tynem. Siostra tak się czuła 
zobligowana tym apelem ojca, 
że spisała później wspomnie-
nia ze Wschodu i pionierskie 
z Oławy.

AG. Jak rodzinie Gellesów uda-
ło się przetrwać drugą wojnę 
światową?

RG. Urodziłem się parę kilo-
metrów od Śniatyna w wiosce 
Wołoczkowce. Jak wybuchła 
wojna i wkroczyli Rosjanie, to 
rodziców wyrzucili ze szko-
ły w Śniatynie. Znaleźli pracę 
właśnie w tej wiosce w Wo-
łoczkowcach. W Śniatynie zo-
stał brat ojca Kazimierz, który 
prowadził kuźnię. Stryj wspo-
minał, że w styczniu 1940 r., 
gdy jechał na moje chrzciny 
ze Śniatyna do Wołoczkowiec, 
to była taka zima, że nie dało 
się saniami przejechać. Bar-
dziej niebezpiecznie zrobiło 
się w 1941 r., jak wkroczyli 
Niemcy, gdyż wtedy ukraińskie 
organizacje nacjonalistyczne 
zaczęły kolaborować z Niemca-
mi. Dochodziły do nas sygnały 
o różnych mordach. Rodzice 
czuli się zagrożeni i postano-
wili wrócić do Śniatyna. Oj-
ciec powiedział, że pójdzie do 
miasta i załatwi furmankę. Po-
szedł nie drogą, tylko żeby by-
ło bezpieczniej – wzdłuż Pru-
tu, gdzie można było się skryć 
w łozach przed Ukraińcami. 
Minął jednak dzień i zrobiło 
się ciemno, a ojciec nie wracał. 
Mama została z trojgiem dzie-
ci: siedmioletnia siostra, czte-
roletni brat i ja – najmłodszy. 
Mama w desperacji zabrała 
nas wszystkich do swojego ko-
legi z pokoju nauczycielskiego, 
ukraińskiego popa. Powiedzia-
ła mu, że się boi, że nas wy-
mordują i żeby dał jej schro-
nienie, bo ma nadzieję, że mąż 
jutro wróci. Pop zgodził się 
tylko na jedną noc. Mama i sio-
stra opowiadały mi później, jak 
w nocy usłyszały poruszenie 
na podwórzu. Świecił jasny 
księżyc i zobaczyły, że przyszli 
i mówią do popa: „Dawaj ich”. 
Pop odpowiedział, że póki je-
steśmy pod jego dachem, to 
nie może nas wydać. Powie-
dział, że jutro sobie pójdziemy 
i żeby wtedy robili sobie z na-
mi, co chcą. Miał jednak wy-
starczająco przyzwoitości i nie 
dał nas zamordować w swoim 

Rodzina Gellesów. stoją: bRacia KaRol (2. od lewej), dalej jan i KazimieRz. siedzą: Helena Gelles (2. od lewej) oRaz 
micHalina Gelles (4. od lewej). Fot. ze zbioRów R. Gellesa
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ze Śniatyna
domu. Rano przyjechał mój 
ojciec furmanką obłożoną sno-
pami siana i z dwoma uzbrojo-
nymi węgierskimi żołnierzami, 
którym zapłacono za eskortę. 
W Śniatynie było bezpieczniej, 
chroniliśmy się w kościele.

AG. Wróćmy może jeszcze do 
Śniatyna. Mógłby Pan Pro-
fesor coś opowiedzieć o tym 
mieście?

RG. To był fenomen. W ta-
kim niewielkim miasteczku 
mieszkali obok siebie Ukraiń-
cy, Żydzi, Polacy, Ormianie. 
Oni wszyscy musieli ze sobą 
współżyć i jakoś to się układa-
ło. W 2000 r. pojechałem do 
Lwowa w ramach obowiązków 
służbowych, gdyż przyznano 
na Uniwersytecie Lwowskim 
doktorat honoris causa nasze-
mu byłemu rektorowi Alfre-
dowi Jahnowi, który mieszkał 
i studiował przed wojną we 
Lwowie. Niestety, zmarł on 
i nie można mu było wręczyć 
tej nagrody. Rektor ze Lwowa 
uznał, że przywiezie ten dy-
plom do Wrocławia, ale nie 
doszło do tego. I w końcu poje-
chałem z prorektorem Józefem 
Ziółkowskim do Lwowa, żeby 
zaprosić rektora na uroczy-
stości 300-lecia Uniwersytetu 
Wrocławskiego. I przy okazji 
odebrałem ten dyplom. Gdy 
byłem we Lwowie, poprosiłem 
rektora, żeby dał nam samo-
chód, ale zgłosił się młody 
prorektor prawnik, który wró-
cił z Niemiec z nowym autem, 
i zaproponował, że on chętnie 
z nami pojedzie. Zrobiliśmy 
w ciągu dnia 600 kilometrów: 
Lwów, Tarnopol, Husiatyn, 
Śniatyn i Kołomyja. Drogi by-
ły kiepskie, ale on miał dobre 
auto i się udało.

Śniatyn w 2000 r. przypominał 
polskie miasteczka z początku 
lat 90. ubiegłego wieku. Ludzie 
handlowali na ulicy. Odczu-
wałem wtedy pewne emocje. 
Myślałem o tym, że moi przod-
kowie mieszkali tutaj od wie-
ków. Dolina Prutu jest piękna. 
Patrzyłem z jednego miejsca 
z góry, niedaleko kościoła or-
miańskiego, i widziałem most 
na Prucie i tę wspaniałą rzekę. 
Dzwoniłem wtedy ze Śniatyna 
do mojego stryja, najmłodsze-
go brata ojca, który od wojny 
mieszkał we Francji, i on mną 
sterował. Na przykład mówi-
łem mu, że jestem przed cmen-
tarzem. On pytał, czy widzę na 
wprost kaplicę, i polecił mi iść 
na lewo od kaplicy, gdzie powi-
nien być rodzinny grobowiec. 
Rzeczywiście zachował się duży, 
okazały grobowiec z wysokim 
kamiennym napisem: „grobo-
wiec rodziny Gellesów”. Spo-
czywa tam dziadek Filip i jego 
dwie córki. Znalazłem jeszcze 
zrujnowany kościół ormiański. 

Była tam też synagoga i kościół 
katolicki oraz prawosławny. To 
były dla mnie wielkie przeżycia. 
Był maj, gdy widziałem tę bujną 
przyrodę, te pola, czarnoziem 
i wszystko kwitnące. Czułem 
jakąś więź, rodzaj atawizmu. 
Szukałem jeszcze naszego do-
mu, ale nie pamiętałem, gdzie 
stał, tylko tak mniej więcej 
z opisów. Obok pobudowali już 
wysokie wieżowce i hotel Prut. 
Nagle patrzę, jest jeszcze jakiś 
dom. Rozwalony już. Stoi dźwig 
i mają dalej budować. Intuicyj-
nie coś wyczułem i porobiłem 
zdjęcia. Po miesiącu już go nie 
było. A to, jak się okazało, był 
właśnie nasz dom. Poznaliśmy 
po tym, że jak porównałem 
zdjęcie od frontu z fotografią 
przedwojenną, to okazało się, 
że okna miały takie charakte-
rystyczne uszy, taką ozdobę ar-
chitektoniczną oraz takie samo 
wejście, drzwi. Żałuję, że dom 
nie był w takim stanie, żebym 
mógł wejść do środka. To prze-
życie było dla mnie ważne, bo 
od dawna bardzo mnie męczy-
ło, żeby tam pojechać. Stryj 
z Francji, gdy u nas się zmienił 
ustrój, również bardzo chciał 
odwiedzić Śniatyn, bo przyjeż-
dżał do Polski, ale mu się nie 
udało. Jego jedyny syn Bogdan, 
z którym mam kontakt, również 
przyjeżdżał do Polski. Zrobiłem 
wtedy sporo zdjęć, m.in. bardzo 
ładnego ratusza, domu, boiska 
szkolnego. Żona stryja mówiła 
mi potem, że on całymi noca-
mi siedział z lupą i oglądał ze 
wzruszeniem fotografie.

AG. Jak wyglądał wyjazd Pana 
rodziny ze Śniatyna? Jak to się 
stało, że Gellesowie trafili do 
Oławy?

RG. To że trafiliśmy akurat 
do Oławy, to przypadek. Oj-
ciec spotkał przedwojennego 
inspektora oświaty ze Lwowa 
Jana Reitera, którego znał 
i który zaproponował mu Oła-
wę. Mam nawet zachowany 
imienny bilet kolejowy ojca 
z Przemyśla do Oławy z czerw-
ca 1945 r. W sierpniu 1945 r. 
zamieszkaliśmy w Oławie  
w dużym 6-pokojowym miesz-
kaniu. Należało do nas całe 
pierwsze piętro w dużej willi. 

Ojciec pojechał najpierw do 
Oławy jako nauczyciel. Znalazł 
to miejsce i wrócił po nas do 
Przemyśla, gdzie się zatrzy-
maliśmy u rodziny. Mieszkała 
z nami babcia Ormianka – Mi-
chalina. Żyliśmy tam od 1945 
do 1954 r. Ojciec organizo-
wał szkolnictwo, doprowadził 
do odbudowy budynku szko-
ły i zorganizował warunki do 
nauki dla około 600 uczniów 
z rodzin przesiedleńców. Mam 
taki dokument skierowany do 
kierownika szkoły J. Gellesa, 
na odwrocie strony zachował 
się niemiecki tekst urzędowy 
z napisem Heil Hitler.

Po wojnie w Oławie była du-
ża bieda. Często żywiliśmy się 
wschodnią potrawą – kaszą 
kukurydzianą. Do dziś lubię 
tę kaszę w różnej postaci. 
Pamiętam, że jak stryj Tade-
usz w 1950 r. przysłał nam 
w paczce długopisy, to w szko-
le była ogromna sensacja. Każ-
dy w klasie chciał zobaczyć, jak 
działa taki długopis.

Pamiętam, że w Oławie miesz-
kali Ormianie, dyrektorem 
poczty był z pochodzenia Or-
mianin. Pani Axentowicz uczy-
ła w szkole młodsze klasy. 
Jestem pod wrażeniem, że do 
dzisiaj sprawami ormiańskimi 
zajmuje się tam m.in. pani Ja-
nina Kordys, którą znam oso-
biście. W 1954 r. wyjechaliśmy 
do Przemyśla, gdzie zdawałem 
maturę, i wróciłem na studia 
do Wrocławia.

AG. Czy to, że Pańska rodzi-
na pochodziła z Kresów, miało 
jakiś wpływ na Pana badania 
naukowe?

RG. Na pewno tak. W uniwer-
syteckim Instytucie Historycz-
nym w tym okresie, kiedy stu-
diowałem w latach 1958–1963, 
panowała wspaniała atmo-
sfera. To była oaza tolerancji. 
Była tam wtedy np. prof. Ewa 
Maleczyńska – członek Komi-
tetu Centralnego PZPR, obok 
niej prof. Stefan Inglot i prof.  
Władysław Czapliński czy do-
cent Henryk Zieliński – par-
tyjny wykładowca, oraz prof. 
Adam Galos. Wszyscy jednak 

ze sobą współpracowali. Pa-
miętam, że docent Zieliński 
mówił w otwarty sposób na 
wykładzie o Katyniu. Nie by-
ło wtedy podręczników, wie-
dzę czerpaliśmy z wykładów. 
W związku z tym, że była to 
w większości profesura lwow-
ska, to panowała taka kresowa 
atmosfera. Wybrałem semina-
rium z historii Galicji u prof. 
Galosa. Pisałem pracę magi-
sterską o wyborach do Sejmu 
galicyjskiego w 1913 r. Byłem 
zaskoczony tym, że takie barw-
ne wtedy było życie polityczne 
w Galicji. Różne stronnictwa 
miały swoje organy prasowe: 
socjaliści mieli Naprzód, ludo-
wcy – Przyjaciela Ludu, kon-
serwatyści – Czas, wielcy ob-
szarnicy – Gazetę Narodową 
itd. W 1913 r. głównym polem 
starcia w kampanii wyborczej 
była sprawa utworzenia Uni-
wersytetu Ukraińskiego we 
Lwowie. Interesowały mnie 
wybory, ordynacja wyborcza. 
Były różne kurie wyborcze: 
chłopów, mieszczan, wielkich 
właścicieli ziemskich. Była 
również grupa wirylistów, któ-
rzy wchodzili do Sejmu z racji 
pełnionych funkcji. To był rek-
tor Uniwersytetu we Lwowie, 
rektor Politechniki Lwowskiej 
i rektor UJ oraz biskupi. We 
Lwowie było trzech biskupów 
katolickich: abp Józef Bilczew-
ski (rzym.-kat.), abp Aleksan-
der Szeptycki (grec.-kat.) i abp 
Józef Teodorowicz (orm.-kat.). 
W dalszym ciągu interesują 
mnie sprawy galicyjskie. Nie-
dawno mój seminarzysta wydał 
książkę o Galicji i we wstępie 
mi podziękował, że zachęciłem 
go do tej tematyki.

AG. Dlaczego wybrał Pan aku-
rat studia historyczne na Uni-
wersytecie Wrocławskim?

RG. Na studia historyczne tra-
fiłem po części dzięki profeso-
rowi szkoły średniej w Prze-
myślu, doktorowi Franciszkowi 
Persowskiemu, koledze ze stu-
diów prof. S. Inglota. Był daw-
nym oficerem legionistą i po-
trafił trzymać dyscyplinę na 
lekcjach. Moje liceum w Prze-
myślu było bardzo dobre i po 
wojnie uczyła nas jeszcze ka-
dra przedwojenna. Byłem po 
nim świetnie przygotowany 
do studiów i często wiedzia-
łem więcej niż moi rówieśni-
cy. Ważne było również to, że 
pochodziłem z nauczycielskiej 
rodziny i od najmłodszych lat 

miałem kontakt z książkami. 
Na studiach 80% egzaminów 
zdawałem przed terminem.

AG. Jakie są Pana sukcesy jako 
rektora UWr?

RG. W latach 1987–1990 by-
łem prorektorem do spraw 
studenckich i to były czasy 
zmiany ustroju w Polsce. Mia-
łem wtedy pracy od rana do 
wieczora, wśród studentów 
byli liczni działacze opozy-
cji, pełniący obecnie funkcje 
państwowe (jak np. Grzegorz 
Schetyna, Jacek Protasiewicz 
i in.). Bez przerwy brałem 
udział w wiecach studenc-
kich. Kiedy byłem rektorem, 
dużo mojej uwagi wymagała 
kwestia utworzenia wydziału 
teologicznego. Według mojej 
wizji, którą przedstawiłem na 
początku kadencji, można było 
go przywrócić, ale wtedy, gdy 
spełni warunki akademickie. 
Dużo pozytywnej pracy wy-
konał wtedy Rektor Fakultetu 
Teologicznego, a ocenie biskup 
świdnicki Ignacy Dec. Absor-
bowały również przygotowania 
do 300-lecia UWr. Wyremon-
towano gmach główny, przede 
wszystkim dach i elewację, bo 
to wszystko się rozsypywa-
ło. Powstał również budynek 
Wydziału Prawa. Co najważ-
niejsze, udało się zdobyć duże 
fundusze (ponad 200 mln zł) 
na budowę Biblioteki Uniwer-
syteckiej. Myślę, że ten gen 
ormiański po babci, w całej 
mojej karierze akademickiej 
i nie tylko, dawał o sobie znać, 
bo zawsze mówiono, że byłem 
pracowity.

Andrzej Gliński – historyk, 
doktor (Uniwersytet Wro-
cławski), autor prac na te-
mat historii polskich Ormian 
w czasach nowożytnych, 
współpracownik zespołu ba-
dawczego NPRH pt. „Pomni-
ki dziejowe Ormian polskich”, 
realizowanego w Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich.

Romuald Gelles – historyk, 
profesor (Uniwersytet Wro-
cławski), rektor Uniwersyte-
tu Wrocławskiego w latach 
1999–2002. Autor licznych 
prac z zakresu historii Pol-
ski oraz Niemiec i stosunków 
polsko-niemieckich w XIX 
i XX w., bibliografistyki ślą-
skiej oraz historii Wrocławia.

Cmentarz w Śniatynie. GrobowieC rodziny Gellesów. Fot. Janina Kordys

ProF. romuald Gelles. Fot. andrzeJ GlińsKi
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„Rewolucja otwartych rąk”, czyli 
relacja | Poprzednia część artykułu ukazała się w „Awedisie” nr 35, s. 10. Zachęcamy do lektury ciągu dalszego relacji  
z wycieczki do Armenii okresu tegorocznej pokojowej rewolucji.

To był maj. Armenia cała 
wszerz i wzdłuż, jak ją prze-
mierzyliśmy autokarem, ży-
ła tylko jednym marzeniem 
Wielkiej Zmiany, która przy-
niesie lepsze, słoneczne ju-
tro. Przyroda jakby sprzęgła 
swoje siły z serdecznymi od-
czuciami, nadziejami i wątpli-
wościami Ormian. Pierwsze 
dwa dni naszej wyprawy były 
zimne, deszczowe, ponure..., 
ale 8 maja zaświeciło słoń-
ce... Cała Armenia jakby nagle 
wstrzymała oddech, oczekując 
wieści z parlamentu, gdzie wa-
żyły się tego dnia sprawy naj-
ważniejsze. Czy Sarkisjan rze-
czywiście ustąpi i czy posłowie 
obiorą ulubieńca „ludu” Nikola 
Paszyniana premierem?

Przy czym to błękitne, bez-
chmurne niebo i złote słońce 
podsycało nadzieję i dobry na-
strój. A my – no cóż, wyciecz-
ka. Wcześnie rano pobudka, 
wspaniałe, smakowite i uroz-
maicone śniadanie. Objadam 
się pysznym serem, smażonymi 
bakłażanami, trochę basturmy 
na lawasz i jeszcze słodka ba-
klawa do kawy, i jeszcze melo-
nik na deser, i... basta!, bo już 
jesteśmy w drodze do Garni.

Nasza przewodniczka Ania 
Martyrosjan jakby od rana 
była w innym świecie – ra-
zem z „Jaśkiem” cały czas na-
słuchują wieści z radia. To co 
prawda „Radio Erywań”, ale 
dzisiaj nadaje na innych niż 
za komuny falach. A rzeczony 
„Jaśko” – to ja tak nazwałem 
naszego kierowcę Howanesa, 
niezwykle sympatycznego, za-
wsze eleganckiego, pomocne-
go, uśmiechniętego etc. Więc 
o Garni głównie opowiada 
nam (ze znawstwem) nasz pol-
ski pilot Jacek. Zresztą niezbyt 
długo, bo to tylko 30 km od 
Erywania.

Z parkingu, na którym zatrzy-
mał się nasz autokar, idzie-
my spacerkiem długą aleją, 
na końcu której otwiera się 
przed naszymi oczami zaiste 
zupełnie niekaukaski widok. 
Panteon? Grecja? Rzym? Wi-
dok jest zaskakujący i zarazem 
porywający. Wzrok, trochę już 
przyzwyczajony do starożytnej 
armeńskiej architektury, nagle 
dostrzega stojącą nad urwi-
skiem (800 m w dół) świątynię 
grecko-rzymską z I w. n.e. Wg 
informacji przewodnika jest 
to jedyny taki obiekt nie tylko 
w Armenii, ale w całym regio-
nie zakaukaskim. Jest to świąty-
nia boga Mitry, bóstwa Słońca. 
Jak to się stało, że podczas gdy 
wszystkie inne pogańskie świą-
tynie zostały po 301 r., a więc 
po przyjęciu przez króla Arme-
nii Trdata chrześcijaństwa jako 

religii panującej, zburzone, 
ta jedna miała tyle szczęścia, 
żeby się w tak znakomitym 
stanie ostać? Jako przepiękna 
pamiątka i dowód na ścisłe 
związki narodu ormiańskiego 
z Europą, z cywilizacją grec-
ko-rzymską. Otóż jak to często 
w dziejach bywa – cherchez la 
femme... W IV w., kiedy bu-
rzono wszystko co pogańskie, 
kompleks zamkowo-pałaco-
wy w Garni upodobała sobie 
księżniczka Chosrowiducht – 
siostra króla Trdata, i ulokowa-
ła tu swoją letnią rezydencję. 
Świątynię rozkazała natomiast 
przekształcić w kościół chrze-
ścijański. I tak już zostało.

Warto zwrócić uwagę na fakt 
znakomitego wkomponowa-
nia całego kompleksu w kra-
jobraz – co świadczy o klasie 
ówczesnych architektów. Klasę 
pokazali również rzeźbiarze, 
kamieniarze i inni artyści i rze-
mieślnicy, wykuwając kapitele 
24 kolumn jońskich, na któ-
rych opiera się strop i dach, 
oraz ozdabiając fryz płasko-
rzeźbami lwich głów i wijącym 
się akantem. Uwagę zwracają 
też pylony oraz postacie dwóch 
atlantów patrzących jeden 
na wschód, drugi na północ. 
Przypuszcza się, że w prze-
szłości na pylonach opiera-
ły się ołtarze ofiarne. Uroku 
i majestatu dodają też świątyni 
9-stopniowe schody wzdłuż 
całej fasady. A jeszcze do tego 
pałac wyposażony we wspania-
łe łaźnie, ozdobiony mozaika-
mi, ogrody... I to wszystko tak 
pięknie wykonano już dwa ty-
siące lat temu... A w XII w., gdy 
bizantyjscy Grecy ostrzegali 
krzyżowców przed zbytnią za-
żyłością z Ormianami z Cylicji, 
przestrzegali „jerozolimskich 
królów” przed tymi „dzikimi, 
nieokrzesanymi góralami”. Kto 
tu był dzikusem...

Zespół ten trwał i funkcjono-
wał do XVII w., kiedy to trzę-
sienie ziemi dokonało rujnacji 
obiektu. W XX w. okazało się 
jednak, że świątynię zbudo-
wano z wielkich bazaltowych 
ciosów nie na zaprawę, lecz  

metodą tzw. suchego ukła-
dania kamienia na kamień, 
spoiwo zastępując żelaznymi 
klamrami, zalewanymi w miej-
scach ich zagłębienia w bazal-
towe skalne bloki – ołowiem. 
Świątynia rozpadła się więc 
tak, że wszystkie głazy leża-
ły sobie równo tak, jak były 
wyciosane w miejscu i wokół 
świątyni. W roku 1968 ar-
chitekt Aleksander Sahakjan 
sporządził plan rekonstrukcji 
świątyni Mitry i odbudowa-
no ją wiernie z zachowanych 
elementów. Aktualnie trwają 
prace rekonstrukcyjne mają-
ce doprowadzić do odbudowy 
również łaźni pałacowej.

Chciałoby się jeszcze posie-
dzieć na tych tysiącletnich gła-
zach, podumać, pomarzyć..., 
ale już wołają, że czeka na 
nas kolejna atrakcja – klasztor 
w Geghard – Geghardawank. 
Inaczej mówiąc – Klasztor św. 
Włóczni. Według staroormiań-
skich legend to święci aposto-
łowie Tadeusz Juda i Bartło-
miej, pierwsi ewangelizatorzy 
Armenii, przynieśli ze sobą 
i podarowali świątyni włócznię, 
którą rzymski legionista Lon-
ginus przebił ciało Chrystusa, 
żeby potwierdzić jego śmierć. 
Ze względu na wielką wartość 
tej relikwii dla chrześcijan po-
winna być ona przechowywa-
na w miejscu dającym dobre 
schronienie, a takim był wyku-
ty w skałach klasztor, który od 
nazwy włóczni wziął też i swoją 
nazwę „Geghard”.

Ania Martyrosjan opowiada 
nam jeszcze dodatkowo pięk-
ną historię powstania świątyni; 
bliźniacy, brat i siostra, zapra-
gnęli zbudować na chwałę Bo-
ga kościół. Obeszli całą Arme-
nię i wszędzie, gdzie znajdowali 
dobre miejsce pod budowę, 
jakiś wewnętrzny głos mówił 
im – „nie tu, nie tu”... Pewne-
go dnia siostra wzniosła ręce 
do nieba i, modląc się, prosiła 
Boga, aby wskazał im miejsce, 
które jemu najbardziej przy-
padnie do gustu. Nazajutrz, le-
dwo wzeszło słońce i ozłociło 
szczyty gór, bliźniacy otworzyli 

oczy i ujrzeli jasny promień 
światła. Wbijał się on w szczyt 
ogromnej skały. Weszli więc 
na skałę i brat, wziąwszy młot 
i żelazny pręt, zaczął dłubać 
w skale. Z każdym dniem 
wchodził w głąb i w dół skały, 
coraz dalej i dalej. A siostra, 
przywiązawszy sobie kosze do 
warkoczy, opuszczała je puste 
i wyciągała pełne kamieni. Tak 
pracowali przez dni, tygodnie, 
miesiące, aż w końcu wyku-
li w twardej skale ogromną 
świątynię. I sami zdumieli się, 
że powstał kościół tak piękny, 
uderzający harmonią, wspa-
niałymi rzeźbami, kolumnami, 
ozdobiony majestatyczną ko-
pułą. Jednocześnie część ko-
ścioła była tak ukryta w skale, 
że tylko osoby wtajemniczone 
wiedziały, że oprócz głównej 
sali są jeszcze inne. Właśnie 
dlatego w tym klasztorze prze-
chowywano świętą włócznię, 
uznawaną za relikwię mającą 
moc czynienia cudów.

O tej mocy przekonał się wódz 
Mongołów Tamerlan. Timur 
Lenk – dosłownie Timur Ku-
lawy (z czego Europejczycy 
zrobili Tamerlan) – w końcu 
XIV w. zawładnąwszy dziedzic-
twem Czyngis Chana, podbił 
praktycznie prawie całą Azję, 
od zachodnich prowincji Chin, 
przez Azję Środkową, po Ana-
tolię i Egipt. Nie oszczędził 
też Armenii, którą doszczęt-
nie złupił. Pewnego razu, gdy 
stał obozem w okolicy Garni, 
zwiadowcy donieśli mu, że 
niedaleko jest bogaty klasztor, 
w którym obok wielkich ilości 
złota jest też wielkiej wartości 
święta włócznia. Tamerlan ze-
brał więc wojsko i ruszył na 
klasztor. Byli w połowie dro-
gi, gdy zerwał się silny wiatr, 
lunął deszcz, błysnęły błyska-
wice. Gromy biły w okoliczne 
szczyty gór. Mimo to doszli do 
klasztoru i weszli do świątyni. 
Zobaczywszy włócznię stojącą 
przed ołtarzem, nagle jakby 
zastygli w bezruchu. Niektórzy 
oślepli od jej blasku, a ręce wy-
ciągnięte po włócznię zawisły 
nieruchomo w powietrzu. Uj-
rzawszy to, Tamerlan padł na 
kolana, zdjął hełm i zaczął mo-
dlić się, zapomniawszy, skąd 
i po co tu przybył. Następnego 
dnia Tamerlan rozkazał zwró-
cić wszystkie zrabowane dro-
gocenne zdobycze do kościoła 
w Geghard i niczego z niego 
nie zabierać. Powiedziawszy 
to, Tamerlan zwinął obóz i wy-
cofał się z Armenii.

Nasza wycieczka nie ujrza-
ła wprawdzie świętej włócz-
ni, gdyż jest ona aktualnie 
w Muzeum Katedralnym 
w Eczmiadzynie, ale i my rów-
nież zastygliśmy nieruchomo  

w zasłuchaniu, gdy specjalnie 
dla nas w najniższym poziomie 
świątyni wystąpił ormiański 
chór. To było tylko pięć dziew-
cząt i tylko struny głosowe, 
żadnych instrumentów – a bli-
sko półgodzinny koncert pie-
śni religijnych i kilku innych 
Komitasa przeniósł nas z tych 
pieczar w rajskie rejony har-
monii...

Posileni duchową strawą opo-
wieści Ani i ormiańskich sza-
rakanów ruszamy w dalszą 
drogę. Przed nami Noratus 
– największe na świecie cmen-
tarzysko chaczkarów. Blisko 
tysiąc tych fantastycznych ar-
cydzieł sztuki, pomników – na-
grobków w jednym miejscu. 
Większy od Noratus był cmen-
tarz w Dżulfie, jednej ze staro-
żytnych stolic Armenii, dzisiaj 
w granicach Azerbejdżanu. 
Niestety Azerowie w okresie 
1998–2006 obiekt ten, nale-
żący do „cudów świata”, mimo 
protestów UNESCO całkowicie 
zniszczyli, tak że po chaczka-
rach nie został nawet ślad.

Po cmentarzu oprowadzają 
nas szczególni przewodnicy. 
To wiejskie babiny, złotozębne 
i okutane we wszelkie możliwe 
chusty i chałaty, dziergające 
i sprzedające pamiątkowe „weł-
niane skarpety”. Na pierwszy 
rzut oka jakbyśmy się znaleźli 
gdzieś w jakiejś zapadłej po-
dolskiej wsi z „Samych swoich”. 
Kiedy jednak zaczynają opowia-
dać (oczywiście po rosyjsku) ze 
znakomitym znawstwem tema-
tu, prowadzić ku co piękniej-
szym rzeźbom i historycznym 
nagrobkom – wracamy honor. 
Ot, taki tu koloryt...

Co usłyszałem, to przekazu-
ję dalej. Według ormiańskich 
podań chaczkary – kamienie 
krzyże, stawiane jako nagrob-
ki bohaterom, pomagały też 
żywym odnosić zwycięstwa. 
Było bowiem tak. W czasie, 
gdy Turcy seldżuccy najechali 
Armenię, zwykle napadali bez 
ostrzeżenia na miasta i wioski 
bezbronne. Jeśli na przykład 
chcieli zdobyć i zrabować ja-
kąś wieś, to wybierali czas, 
kiedy mieszkańcy byli zajęci 
jakąś świąteczną ceremonią 
(ślub, pogrzeb itp.). Nie zwra-
cali uwagi na obyczaje nawet 
dzikich, niecywilizowanych 
ludów, szanujących okres po-
koju w takich chwilach. Prze-
wodniczki na dowód pokazały 
nam pięknie rzeźbiony chacz-
kar przedstawiający historię 
rodziny wymordowanej w dniu 
ślubu – życie stracili młodzi, 
rodzice, goście.

Tymczasem jednak opowieść 
biegnie dalej. Pewnego razu 

Świątynia w Garni 
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1600 km dookoła Armenii (część 2)
tureckiego szacha Melika po-
wiadomiono, że ormiański król 
Gegam opłakuje śmierć swoje-
go przyjaciela w Noratus i że 
jest tam z bardzo niewielkim 
oddziałem wojska. A w wiosce 
są tylko nieuzbrojeni chłopi, 
kobiety i dzieci. Rzeczywiście 
Gegam był wtedy na cmenta-
rzu w Noratus z niewielkim od-
działem. Kiedy dano mu znać, 
że zbliża się Melik z wielkim 
wojskiem, w pierwszej chwili 
myślał ze strachu o ucieczce. 
Jednak uniósł się rycerskim 
honorem i zdecydował się 
przyjąć walkę. Wymyślił jed-
nak fortel. Polecił żołnierzom 
zdjąć mundury i ubrać w nie 
chaczkary, stawiając przy nich 
długie tyczki – niby włócznie. 
Przed kamieniami ustawił żoł-
nierzy. Kiedy Turcy podeszli 
pod Noratus, ujrzeli na skło-
nach góry wojsko Gegama, 
a za nim wojowników – gigan-
tów. Tureckie pułki w panice 
rozbiegły się, a Gegam długo 
jeszcze ścigał Turków i pobił 
ich na głowę!

A więc dziękujemy za opo-
wieść, kupujemy po „skarpe-
cie” i w dalszą drogę nad jezio-
ro Sewan. Jest też i przerwa. 
Zatrzymujemy się na obiad 
w wiejskiej tawernie. Obiad 
oczywiście znowu suty, wspa-
niały, bogaty. Ale od tej uczty 
o wiele ważniejszy jest nastrój 
i oprawa. Na samym wejściu 
właścicielka tawerny z pięknie, 
odświętnie ubranymi córkami 
wnoszą tace z kielichami peł-
nymi wina. Toast – za Arme-
nię! Nasza przewodniczka Ania 
przekazuje nam informację 
z radiowego nasłuchu: „Rewo-
lucja otwartych rąk wygrała! 
Nikol Paszynian został wybra-
ny premierem! Brawo! Zwy-
cięstwo!”. Więc i my wznosimy 
stosowne toasty i życzenia, 
żeby wszystko, o czym marzą 
Ormianie, się spełniło, żeby 
ten dzisiejszy piękny, zwycięski 
dzień stał się pierwszym kro-
kiem ku szczęśliwej przyszłości 
itd., itp. Wszyscy otaczający 
nas Ormianie są autentycznie 
radośni i szczęśliwi. Widać, że 
nie jest to zwycięstwo jakiejś 
konkretnej siły politycznej, 
że to spełnienie woli całe-
go narodu. Przypominają się 
sierpniowe dni „Solidarności” 
i nasz polski festiwal wolności 
1980–1981.

Ledwie rozprawiliśmy się 
z przystawką pełną ormiań-
skich przysmaków (tołma, hu-
mus, bakłażan), a tu dziewczy-
ny wnoszą kieliszki „tutowki” 
(ormiański destylat z owoców 
morwy). To specjalny prezent 
od „Jaśka”, naszego kierowcy 
Howanesa. Więc znowu toast. 
Za Armenię! Ania, Howanes, 
właścicielka zajazdu i wszyscy 
pracownicy po prostu nie wie-
dzą już, co nam jeszcze podać, 
jak nieba przychylić, żebyśmy 
dzielili razem z nimi ich wielką 

radość. Co najmniej jakbyśmy 
to my swoim przyjazdem spra-
wili zwycięstwo. A my mówimy, 
że doskonale ich rozumiemy 
– bo sami taką euforię kiedyś 
przeżywaliśmy. I póki co nie 
zamierzamy studzić ich zapa-
łu, opowiadając nasze polskie 
dzieje..., jak łatwo stracić kie-
runek i zagubić ducha..., jak 
szybko rewolucja pożera swoje 
dzieci (wszak prezydent Sar-
kisjan też kiedyś objął władzę 
jako przedstawiciel buntu spo-
łecznego przeciwko postso-
wieckiemu establishmentowi).

Niestety psuje się pogoda. 
Kiedy dojeżdżamy nad jezioro 
Sewan, leje jak z cebra i jest 
zimno. Więc tylko z autokaru 
przyglądamy się wodom wiel-
kiego jeziora, w którym podob-
no jest moc przepysznych ryb, 
głównie armeńskiego pstrąga. 
Sewan, należący do światowej 
czołówki jezior wysokogór-
skich, bo położony na wyso-
kości 1916 m n.p.m., kiedyś 
zwany Gegamskim Morzem, to 
dzisiaj największe jezioro w Ar-
menii. W czasach historycz-
nych Królestwa Armenii razem 
z jeziorami Wan i Urmia był 
nazywany jednym z trzech or-
miańskich mórz. W dzisiejszej 
Republice Armenii Sewan (do 
którego wpływa 28 rzek) sta-
nowi główny zbiornik świeżej 
słodkiej wody. Mimo ulewnego 
deszczu próbujemy zwiedzić 
jeszcze klasztor Sewanawank 
położony na półwyspie Sewan, 
który wprawdzie w IX w. był 
budowany na wyspie, jednak 
upływ setek lat i praca jeziora 
sprawiły, że ląd wciął się w je-
zioro i połączył się z wysepką 
i z klasztorem. Niestety, chyba 
wskutek niepogody, wszystko 
pozamykane, a na oglądanie 
z zewnątrz zbyt wieje i le-
je – więc w drogę, zmoczeni 
i zziębnięci, w wysokie góry do 
zajazdu Selim Karawanseraj 
z 1332 r.

Mimo fatalnej pogody widoki 
są wspaniałe. Od parkingu, 
gdzie zatrzymał się autokar, 
brodzimy ok. pół kilometra 
w błocie, żeby dojść do ka-
rawanseraju. Teraz docho-
dzi do nas świadomość, jak 
ważna to była instytucja dla 
będących w trasie kupców. 
Szczególnie w taką pogodę! 
Obiekt, który z daleka wyglą-
da jak spory płaski bunkier 
wkopany w ziemię, w rzeczy-
wistości jest ogromny i mógł 
pomieścić w czasach świetno-
ści setki osób i zwierząt (koni 
i wielbłądów). My, przyzwy-
czajeni do obsługi turystycz-
nej na światowym poziomie, 
liczyliśmy na – jeśli nawet 
nie McDonalda czy KFC – to 
chociaż gorącą herbatę – nie-
stety nic. Żadnego kiosku, 
bufetu czy choćby górala ze 
śliwowicą..., ot, góry dooko-
ła i tyle... Więc dalej w dro-
gę do Dilidżanu, „zielonego 

serca Armenii”. Do tej pory 
mijane góry były nie tylko su-
rowe, ale i puste. Praktycznie 
skały i połoniny bezdrzewne. 
I nagle wjechaliśmy w „kar-
packi krajobraz”. Zielone, 
wysokie, wielkie drzewa, pla-
tany, sosny, świerki, a wśród 
nich ośrodki wypoczynkowe 
niczym w jakimś Zakopanem 
czy Krynicy. Instalujemy się 
w wielkim postkomunistycz-
nym ośrodku wczasowym, 
na najwyższym turystycznym 
poziomie, i żartujemy, że był 
to ośrodek szkoleniowo-wypo-
czynkowy KGB albo Komitetu 
Centralnego...

Ale to tylko przez chwilę, bo 
lokujemy się w kawiarni z na-
szą przewodniczką Anią i wy-
ciągamy ją na zwierzenia, jak 
to jest z tą „ormiańską rewo-
lucją”. Ania wyjaśnia, że w la-
tach 2011–2012 studiowała 
w Polsce ekonomię. Jest jedną 
z przedstawicielek młodych 
Ormian, którzy liznęli trochę 
świata i nie chcą już u siebie 
mieszkać i żyć jak w dawnym 
Sojuzie. Już nie chodzi o to, 
żeby na takim poziomie jak 
Niemcy, Francuzi, Anglicy, ale 
żeby chociaż tak jak w Polsce. 
Polska też przecież wyrwała 
się w tym samym czasie z czu-
łych objęć ZSRS – a gdzie jest 
dzisiaj... Wolny, suwerenny, 
demokratyczny kraj otwartych, 
sympatycznych ludzi, gdzie bo-
gactwo nie jest domeną tylko 
garstki oligarchów, ale gdzie 
stale rośnie poziom życia war-
stwy średniej. (Ach, jak serce 
rośnie, gdy słyszymy, że tak 
nas widzą!) Ania jest jedną 
z przedstawicielek zbuntowa-
nej młodzieży. Nie należy do 
żadnej partii politycznej, ale 
od początku „rewolucji” osobi-
ście bierze w niej udział. Kiedy 
tylko może wyrwać się z pracy, 
jest w gronie manifestantów na 
placu Republiki.

Nazywają siebie „pokoleniem 
internetu”. Z niego wyszedł 
cały ruch opozycji. Zaczęło się 
wszystko 10 kwietnia – partia 
prezydenta Sarkisjana podję-
ła decyzję, że były prezydent 
będzie jedynym kandydatem 
na premiera. Jednocześnie 
już wcześniej prezydent prze-
pchnął przez parlament usta-
wy, które zmieniały ustrój 
polityczny państwa z prezy-
denckiego na kanclerski. Tym 
sposobem Sarkisjan, stosując 
„manewr Putina”, rządziłby 
w Armenii do śmierci. Żeby 
chociaż był to zwierzchnik 
państwa mądry, sprawiedliwy, 
uczciwy, ale gdzie tam – rządy 
Sarkisjana to rządy oligarchii, 
powszechna korupcja, bogac-
two nielicznych i bieda więk-
szości narodu.

Mówi Ania, że nikt ich nie or-
ganizował. To był samoistny 
wybuch spowodowany obie-
giem informacji w internecie. 

Przez sieć, facebook i wszyst-
kie dostępne fora przeszła 
potężna fala. Młodzi ludzie 
przekazywali sobie informacje 
i zwoływali się na plac Repu-
bliki, polityczne centrum sto-
licy. To nie Nikol Paszynian 
obalił Sarkisjana, lecz or-
miańska młodzież. Opowiada 
Ania dalej – wyszliśmy na uli-
cę. Na placu Republiki zebrało 
się 250 tysięcy ludzi, czwarta 
część mieszkańców Erywania, 
niemal sama młodzież. Kiedy 
władze wysyłały na nas policję 
– podnosiliśmy do góry ręce, 
pokazując otwarte, puste dło-
nie – nie mamy żadnej broni 
i stąd „rewolucja otwartych 
rąk”, rewolucja jak najbardziej 
pokojowa.

Jesteśmy w swoim kraju, u sie-
bie, żądamy wolności i demo-
kracji! Żądamy zmian, chcemy 
żyć jak ludzie w XXI w. Pilno-
waliśmy każdego kroku władz. 
Blokowaliśmy drogi, żeby po-
słowie partii Sarkisjana nie 
mogli dojechać do parlamen-
tu, póki prezydent nie ogłosi, 
że rezygnuje z fotela premie-
ra. Codziennie zwoływaliśmy 
się na plac Republiki, ale ma-
nifestacje odbywały się także 
w innych miastach Armenii. 
Czuliśmy, że popiera nas cały 
naród – Sarkisjan musi odejść! 
We wszystkich naszych rozmo-
wach i działaniach przypomi-
naliśmy Polskę i „Solidarność”. 
Polskę, która wolą i mocą ca-
łego narodu potrafiła dopro-
wadzić do upadku sowieckiego 
systemu i wyprowadzić narody 
środkowej i wschodniej Europy 
z „komuny”, nędzy i bezna-
dziei.

Z radością opowiadała o pol-
skich wycieczkach, które 
w tym czasie oprowadzała, jak 
przeżywali razem z Ormiana-
mi ten czas, jak ich popiera-
li, kupowali ormiańskie flagi 
i specjalne czapki, a niektórzy 
w wolnym czasie nawet uczest-
niczyli w manifestacjach. Sil-
ne emocje, uniesienie, błysk 
wielkich czarnych oczu Ani 
sprawił, że porwaliśmy się 
z miejsc – jedziemy do Erywa-
nia. Z Dilidżanu to tylko ok. 90 
kilometrów – więc zamówimy 
taksówki i jedziemy na mani-
festację, na plac Republiki. By 
osobiście poczuć wiatr historii, 
wiatr zmian!

Niestety szybko trzeba było 
ochłonąć. To przecież zorga-
nizowana wycieczka. Ania jest 
nie tylko w pracy, ale jest od-
powiedzialna za kilkadziesiąt 
osób. Jeden z uczestników i tak 
chciał jechać, nawet sam, ale 
udało nam się mu wytłuma-
czyć, że wszyscy chcielibyśmy, 
jednak nie można. Tak czy 
owak owego 8 maja długo nikt 
nie mógł zasnąć! A ja, będąc 
pod wrażeniem, napisałem 
wiersz:

HAJOCY SIRT  
(ormiańskie serce)

czyli
W głębokich oczach Ani

Jest miasto, które ujrzeć 
możesz
tylko w snach
na jawie bowiem tylko gruz 
i piach
zagłębiam się więc w oczy twe
i śnię...

O! Ani, O! Ani w oczach twych
mój Hajastan!

Autokar trzęsie, góry kryje 
mgła
a my od Chor Wirap do No-
rawank
w Hajocy dramat zagłębiamy 
się
jak w sen...

O! Ani, O! Ani w oczach twych
mój Hajastan!

Surowe piękno groźnych, 
dzikich gór
w dolinach żyzna zieleń, wino-
grad
ożywia wszystko czerwień –
maków kwiat...

O! Ani, O! Ani w oczach twych
mój Hajastan!

Z Areni granatowy wina smak
i oczu twoich głębię, czar 
i blask
zabiorę z sobą w Lehastan
niech trwa...

O! Ani, O! Ani w oczach twych
mój Hajastan!

A w następne dni już cały au-
tokar śpiewał na melodię „Oh, 
mamy blue” – O! Ani, w oczach 
twych mój Hajastan!

c.d.n.

Bogdan Stanisław Kasprowicz
Astwacatur Ilovacy Gasparian

Przewodniczka ania Martyrosjan
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Երբ ազատության մասին չկա քննարկում
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ |Ս.թ. մարտի 23-ից 25-ը Գդանսկում կայացավ գրականության «ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊՈԵՏ» 
փառատոն-մրցանակաբաշխությունը, որի գլխավոր մրցանակի 8 հավակնորդների թվում ընտրվել էր հայ երիտասարդ 
բանաստեղծուհի Տաթեւ Չախեանի «ԱՆԱՆՁՆԱ(ԳՐԱ)ՅԻՆ» ժողովածուն՝ Հայկ Հովհաննիսյանի եւ Պավել Սակովսկու 
թարգմանությամբ։ Ստորեւ ներկայացնում ենք Ադամ Պլուշկայի հարցազրույցը Հայկ Հովհաննիսյանի հետ։

Ադամ Պլուշկա. Որքանո՞վ է երիտասարդ 
բանաստեղծուհի Տաթև Չախյանը՝ ծնված 1992 
թ., հասցրել իր ներկայությունը ապահովել 
հայկական պոեզիայի քարտեզին։ 
Հայկ Հովհաննիսյան. Տաթև Չախեանը սկսել 
է տպագրվել դեռ դպրոցական տարիքից 
և անմիջապես էլ գրավել ընթերցողի և 
գրականագիտական շրջանակի ուշադրությունը: 
Այդ են վկայում հեղինակի պարբերական 
հրապարակումները մամուլում, նրա պոեզիայի 
վերաբերյալ գրվող վերլուծականները, ստացած 
պարգևները, ինչպես նաև նրա ակտիվ 
մասնակցությունը գրական-արվեստային 
կյանքին, համագործակցությունը երաժիշտների, 
նկարիչների, ռեժիսորների, սթրիթ-արտիստների 
հետ, գրականության դուրս բերումը գրքի 
սահմաններից և ռեալիզացումը հանրային-
սոցիալական դաշտում: Տաթևի գրական կյանքը 
չի տեղայնացվում միայն երկուս ու կես միլիոն 
բնակչությամբ Հայաստանի շրջանակներում, 
ուր, ինչպես գրողներն են կատակում. «Ամեն 
գրող իր ընթերցողներին ճանաչում է դեմքով»: 
Թարգմանվելով մի շարք լեզուներով, հեղինակն 
ընդլայնում է իր ընթերցողիների շրջանակը, 
համագործակցում րատարակչությունների 
հետ, օրինակ՝ «Carl Hanser Verlag», ընթերցվում 
Ավստրիայում, Իրանում, Լիբանանում, 
Կանադայում և այլուր:
Ա.Պ. Նա գրել է. «Երբ կյանքը շատ է ծանրանում, 
տ/ո/ղ/ա/տ/ի/ր, որ հեշտ ապրվի»։ Պոեզիան 
օգնո՞ւմ է ապրել։ 
Հ.Հ. Երբ առաջին անգամ կարդացի Ձեր 
մեջբերած բանաստեղծությունը, հիշեցի 
ինչպես էր դպրոցում ուսուցիչս սովորեցնում 
վանկատելով արտասանել դժվար բառերը: 
Տաթևի պոեզիան էլ, իր հերթին վանկատում, 
տողատում, բացում և այդպիսով՝ ավելի 
ընթեռնելի, ավելի հասկանալի է դարձնում 
կյանքը: Իր հարցազրույցներից մեկում հեղինակն 
ասում է. «…գրում եմ, որ հասկանամ…», 
և ուրեմն՝ տողատումը միջոց է ներհայելու, 
բացահայտելու կյանքի գաղտնավանկերը: 
Մյուս կողմից էլ՝ բանաստեղծական կարճ 
տողը զգայուն ու խստապահանջ տարածք է, 
որը մատնում է ցանկացած սխալ, ջրի երես 
դուրս բերում ամեն ավելորդ բան: Եվ քանի 
որ բանաստեղծությունն ինքնին սխեմատիկ 
կառույց է, ստացվում է, որ գրելով կարելի է 
կազմակերպել կյանքը:
Ա.Պ. Ի՞նչ տեղ ունի պատերազմը Տաթև Չախյանի 
պոեզիայում։ 
Հ.Հ. Տաթև Չախեանի մոտ պատերազմի 
գաղափարը պետք է դիտարկել այն 
կոնտեքստում, որտեղից ծնվում է հեղինակի 
պոեզիան: Խոսքս մի երկրի մասին է, որի 
սահմաններն այսօր խաղաղ չեն: Այստեղ 
կան սահմանային գյուղեր, ուր ժամանակն 
ունի երկու չափում՝ կրակոցների ժամանակը 
և կրակոցներին սպասելու ժամանակը։ Ուր 
զենքը ձեռքին մարդը խաղաղությունը սիրող 
մարդն է: Ուր չկա տուն, որի պատերին 
փամփուշտների հետքեր չլինեն: Ուր հերոս 
հայրիկ չունենալը ամոթ է, իսկ հերոս դառնալ 
չցանկանալը՝ կրկնակի ամոթ: Սա աչքի առաջ 
ունենալով, պոետն իր «ՀՀ, ճամփի գյուղեր» 
բանաստեղծության մեջ գրում է.  
…Պարզապես հեռացիր այստեղից։
Հարցեր մի տուր պատի տակ նստածին,
կանանց կնճիռներին ուշադիր մի զննիր,
տղամարդկանց տունդարձին մի սպասիր,
մի կռացիր ու սիրիր նորածնին,
չթրջվեն աչքերդ,
վերջում ձեռքով չանես, չժպտաս…
Սովորաբար, պատերազմի մասին երկու տեսակի 
տեքստեր են գրվում՝ լրագրողական հոդվածներ 
և գեղարվեստական ստեղծագործություններ: 
Պատրեազմի թեման Տաթևի պոեզիայում 
արծարծվում է լրագրողական սառնությամբ 

և գեղարվեստական նրբանկատությամբ 
միաժամանակ … Սիրտս ավերված է, ոնց 
Բեռլինը 45-ին…: Գաղտնիքը չհորինելու մեջ 
է, որովհետև պատերազմի մասին հորինված 
գրականությունն անբարոյականության միտում 
ունի: Միայն ականատեսը, կրակոցների ձայնից 
զենքի տեսակը կռահողը կարող է պատերազմի 
մասին հաջող կատակներ անել:
Ա.Պ. Չախյանն իր մեջ պայքարո՞ւմ է՝ ելնելով 
իր ազգային ինքնությունից և մշակութային 
պատկանելությունից։ 
Հ.Հ. Գրողը չի կարող ոչ մի տեղից ու ոչ 
մի բանից պատմություններ պատմել: Նա 
կամա թե ակամա, իր էթնիկ և մշակութային 
իրականության կրողն է: Չախեանի 
գրականության մեջ ուժեղ կերպով նկատելի 
են մի կողմից փոքր երկրի, աշխարհի կողմից 
մոռացված մարդու տիեզերական մենությունը, 
մյուս կողմից՝ այդ նույն մարդու ներքին կռիվը, 
ձգտումը դեպի դուրս, դեպի մեծ աշխարհ:
…Սահմանն ընտրությունն է քո փայ աշխարհի,
չափը՝ ստամոքսիդ գյորա,
աչքիդ գյորա,
ոտքիդ գյորա,
ու չափն անցնելը է քո հենման կետը երեկ ու 
հիմա…

Սա մարդ է, ով ուսապարկում ունենալով տնից 
վերցված ամենակարևոր իրերը, ճամփա է ընկել 
դեպի անիմանալի հեռուն: Սա պարզապես 
մարդ է, ով ճանապարհին խոսում է իր նմանի 
հետ մարդկային ձայնով: Կարևոր է, որ ձայնը 
հասկանալի լինի բոլորին, իսկ լեզուն միշտ էլ 
հնարավոր է թարգմանել:
Ա.Պ. Որքանո՞վ են նրա բանաստեղծությունները 
տեղ գտել հասարակական կյանքում և այսօրվա 
ներկայիս կյանքում։ 
Հ.Հ.Չախեանի գրականությունը միանշանակ 
կարող ենք համարել «սոցիալական պոեզիա», 
քանի որ այստեղ մարդը հանդես է գալիս իր 
սոցիալական կոնտեքստում: Կարդալիս ունենում 
ես «հիմա»-ի և «այստեղ»-ի զգացողությունը, 
բայց նաև միաժամանակ հասկանում ես, որ 
հիմա և այստեղ գոյություն ունեցող սոցիալական 
խնդիրները, մարդկանց մտահոգությունները, 
հարաբերությունները, իրադարձությունները 
անվերջ կրկնվում են: Գուցե բանաստեղծի 
ժուռնալիստական աշխատանքը, ինչպես նաև 
սոցիալ-քաղաքական ակտիվիզում ներգրավված 
լինելն են օգնում այսքան ճշգրտորեն մատը 
դնել հասարակության զարկերակին: Հեղինակի 

ժողովածուն, որը ներկայացված է «Ազատության 
եվրոպական պեոտ» մրցույթում, նույնպես ունի 
քաղաքացիական փաստաթղթի կառուցվածք: 
«Անանձնա(գրա)յին» վերնագիրը հուշում է, 
որ գործ ունենք գրականության հետ՝ իբրև 
փաստաթղթի, որը թույլ է տալիս ազատ 
տեղաշարժվել անձնայինից (osobisty) դեպի 
անանձնային (społeczny) տարածք և հակառակը:
Ա.Պ. «Ու, մանավանդ,
թե չգիտես ոնց խոսել ցեղասպանության,
հայրենիքի ու թշնամու մասին,
անպայման բանաստեղծություն գրիր,
որ պատմության դասագիրքը հեշտ մարսվի»։
Բանաստեղծություն գրելը կարո՞ղ է հեշտացնել 
պատմության ընկալումը և մեղմացնել ցավը։ Թե՞ 
միգուցե վրեժը։
Հ.Հ. Երբևէ լսե՞լ եք օրորոցային երգեր 
պատերազմի, հայրիկի տունդարձին սպասելու, 
մեծանալուն պես զինվոր դառնալու մասին: 
Չգիտեմ ինչպես, բայց մեր երկրում երեխաները 
հեշտորեն քնում են նման օրորոցայինների 
տակ… Տաթևը պատմում է. «Պապիս հայրը 
դարասկզբին տեսել էր ցեղասպանություն, 
բայց ոչինչ չէր փոխանցել պապիս, բացի մի 
մարտական երգից: Տարիներ անց պապիկս 
Ստալինի կողմից աքսորվեց Սիբիր, իսկ 
վերադարձից հետո ոչինչ չփոխանցեց 
հայրիկիս՝ բացի մի քանի առօրյա զավեշտալի 
պատմությունից: Երբ ամիսներ առաջ 
առաջնագծում կռված եղբայրս վերադարձավ 
բանակից, ոչինչ չպատմեց, բացի մի քանի 
բանակային անեկդոտից և ծոցատետրում գրած 
երկու սիրային բանաստեղծությունից»: Իհարկե, 
բանաստեղծությունը չի ապաքինում, բայց 
խնամքով ցավազրկում է:
Ա.Պ. Ի՞նչ է Չախյանի համար ազատությունը։
Հ.Հ. Ամիսներ առաջ, երբ միասին Կոպերնիկոսի 
թանգարանում փորձարկում էինք ֆիզիկայի 
հազար ու մի օրենք, Տաթևը ծիծաղելով ասաց. 
«Իմ կարծիքով Նյուտոնը շատ պոետիկ է»: 
Նյուտոնի ձեռքը սեղմելով թույլ տվեք ասել, որ 
Տաթև Չախեանի հերոսը ձգտում է դեպի այն 
ազատությունը, ուր ոչ մի արտաքին խոչընդոտ 
չի ազդում ուղղաձիգ հավասարաչափ շարժման 
վրա: Ուր շարժումը կա իբրև գոյության բնական 
ձև: Այնքան բնական, որ դադարում ես նկատել, 
ինչպես սենյակը լուսավորող լամպը չես 
նկատում մինչև չի փչանում: Տաթևի հերոսը, ով 
հրավիրում է Հիտլերին զրուցել պատերազմից 
բացի ցանկացած այլ բանի մասին, հուշում է, որ 
ազատությունը ազատության մասին դիսկուրսի 
[լատ.՝ discursus - հանրային խոսք որոշակի 
նպատակի հասնելու համար, դատողություն, 
քննարկում:] բացակայությունն է, դիսկուրսի 
անհրաժեշտության բացակայությունը: Իր 
բառերով ասած.
…Հեղափոխությունից,
հաղթած պատերազմից,
անկախության տոնից հետո
փողոցը մաքրող հավաքարարը՝
մռայլ, գլխիկոր,
երբեք չի մտածում հեղափոխության,
հաղթանակի 
ու անկախության մասին հատկապես...
Ա.Պ. Ինչո՞ւ է որոշել բնակություն հաստատել 
Լեհաստանում։
Հ.Հ. Մեղավորը Շիմբորսկան է: Վերջինիս 
գրականությունը բացահայտելուն պես, մեկ 
տարի առաջ Տաթևը որոշեց այն հասանելի 
դարձնել հայ ընթերցողին: Այս առիթով էլ 
տեղափոխվեց Լեհաստան՝ հասկանալու 
այն իրականությունը, որը ծնունդ է տվել 
իր սիրելի գրողին, ինչպես նաև սովորելու 
լեզուն և բնագրով ծանոթանալու լեհական 
ժամանակակից գրականությանը: Ինչպես 
Չախեանն է խոստացել, 2019-ին պատրաստ 
կլինի Վիսլավա Շիմբորսկայի հայերեն 
ժողովածուն՝ իր թարգմանությամբ:

«ԱՆԱՆՁՆԱ(ԳՐԱ)ՅԻՆ» ԳՐՔԻ ԿԱԶՄԸ
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Kiedy nie ma dyskusji o wolności
WYWIAD | W dniach od 23 do 25 marca w Gdańsku odbył się Festiwal Literatury EUROPEJSKI POETA WOLNOŚCI. 
Wśród 8 nominowanych tomików znalazł się zbiór wierszy młodej ormiańskiej poetki Tatev Chakhian pt. Dowód (nie)osobisty, 
którego przekładu podjęli się Hayk Hovhannisyan i Paweł Sakowski. Poniżej przedstawiamy wywiad Adama Pluszki  
z Haykiem Hovhannisyanem.

Adam Pluszka. Na ile Tatev 
Chakhian – młoda poetka, 
rocznik 1992 – zaznaczyła już 
swoją obecność na mapie or-
miańskiej poezji?
Hayk Hovhannisyan. Tatev 
Chakhian wydała swoje pierw-
sze publikacje jeszcze w wieku 
szkolnym i od razu zwróciła 
na siebie uwagę czytelników 
oraz koła literackiego. Świad-
czą o tym regularne publikacje 
autorki w prasie, analizy doty-
czące jej poezji, otrzymane na-
grody, aktywne uczestnictwo 
w życiu literackim, współpraca 
z muzykami, malarzami, reży-
serami, twórcami street artu, 
jak również wyprowadzenie 
literatury poza granice książki 
i realizacje w sferze publiczno-
społecznej. Tatev swojej dzia-
łalności nie ogranicza tylko do 
dwu i pół miliona mieszkań-
ców Armenii, gdzie, jak żartują 
pisarze: „Każdy pisarz osobi-
ście zna swojego czytelnika”. 
Poezja Tatev jest tłumaczona 
na wiele języków obcych, ona 
sama współpracuje z wydaw-
nictwami zagranicznymi (np. 
z niemieckim Carl Hanser Ver-
lag) i dzięki temu jest znana 
czytelnikom obcojęzycznym.
AP. Skąd się bierze jej popu-
larność?
HH. Trudno rozpoznać dzisiej-
szego czytelnika. To człowiek 
w codziennym szybkim biegu, 
w ciągle narastającym ruchu, 
w niekończącym się hałasie 
dnia, który na zawiłych auto-
stradach świata jakimś cudem 
znajduje drogę do książki. Po-
ezja Tatev Chakhian jest jak 
towarzysz naszego pędu życia, 
idzie z tobą i widzi więcej od 
ciebie. Czytelnik, który otwiera 
jej książkę, odnajduje w niej to, 
czego nie zauważył na drodze, 
przypomina sobie, co zobaczył, 
ale zdążył zapomnieć, a te-
raz może na nowo przeżywać 
przeszłość… Przypomina to 
nieco przeglądanie starego al-
bumu ze zdjęciami, w którym 
za każdym razem odkrywa się 
jeszcze jedno zdjęcie, o którym 
się całkowicie zapomniało, któ-
re daje drugi oddech naszym 
przeżyciom, pozwalając zoba-
czyć rzeczywistość z zupełnie 
innej perspektywy. Literatura 
Tatev jest właśnie tą towarzysz-
ką drogi, z aparatem w ręku. 
A czytelnik sięga po nią, ponie-
waż nie chce być sam. Jest to 
ludzkie pragnienie rozmowy, 
które nie uznaje narodowości 
ani przestrzeni. I właśnie dla-
tego poezja autorki łatwo staje 
się przyjacielem czytelnika. Nie 
jest ona za siedmioma górami, 
lecz okazuje się żywą mową 
z człowiekiem w jego języku. 
Warto przypomnieć jak w Bie-
sach Dostojewskiego Szatow, 

przed rozpoczęciem rozmowy, 
mówi do Stawrogina: „Jesteśmy 
dwiema istotami, które spotka-
ły się w nieskończoności… po 
raz ostatni w świecie. Niech pan 
zostawi swój ton i przybierze 
ton ludzki! Niech pan choć raz 
przemówi ludzkim głosem”.
AP. Napisała:, Gdy życie jest 
zbyt trudne, / podziel / je / na / 
wersy, / aby móc je przeżywać 
prościej. Poezja pomaga żyć?
HH. Gdy po raz pierwszy prze-
czytałem cytowany przez pana 
wiersz, przypomniało mi się, 
jak w podstawówce nauczy-
cielka uczyła nas wymawiać 
trudne słowa, dzieląc je na 
sylaby. Poezja Tatev jest jak 
sylabizowanie życia, tak żeby 
było łatwiejsze do zrozumie-
nia i przeżywania. W wywia-
dzie autorka mówi: „Piszę, aby 
zrozumieć…”, a więc dzielenie 
wyrazów to sposób na odkry-
cie i ujawnienie tajnych sylab 
życia. Z drugiej strony, krótki 
wers poetycki jest przestrzenią 
wrażliwą i wymagającą, która 
zdradza każdy błąd, ujawnia 
to, co jest zbędne. Ponieważ 
wiersz jest strukturą schema-
tyczną, tworząc go, można so-
bie układać życie.
AP. Stąd obecność wojny w jej 
wierszach? Aby okiełznać chaos?
HH. O wojnie można pisać 
w formie wywiadu dziennikar-
skiego lub tworząc literaturę. 
Tematyka wojenna w poezji 
Tatev poruszana jest z zimną 
krwią dziennikarza i jednocześ- 
nie z artystyczną wrażliwością 

(„Moje serce jest zniszczone 
jak Berlin w ’45”). Sekret tej 
poezji to wyzbycie się sztucz-
ności, ponieważ wymyślona 
literatura o wojnie jest czymś 
niemoralnym.
Poezja Tatev powstała w pań-
stwie, gdzie granice nie są 
spokojne. W przygranicznych 
wioskach czas ma dwa wymia-
ry: strzelanie i oczekiwanie na 
strzały. Człowiek trzymający 
broń jest tym, który kocha 
pokój. Tu nie ma domu, na 
ścianach którego nie widnia-
łyby ślady kul. Wstydem jest 
nie mieć ojca bohatera, a nie 
chcieć stać się bohaterem jest 
wstydem podwójnym. Mając to 
wszystko przed oczami, autor-
ka pisze:
Omiń je po prostu.
Nie zadawaj pytań osobie spod 
ściany,
nie przyglądaj się kobiecym 
zmarszczkom na czole,
nie czekaj na powrót mężczyzn 
do domu,
nie pochylaj się nad niemowlę-
cą kołyską,
aby twe oczy nie zaczęły łzawić,
nie machaj ręką na pożegna-
nie, nie uśmiechaj się…
AP. Doświadczyła osobiście 
wojny?
HH. Kobiety w Republice Ar-
menii nie są wzywane do od-
bycia obowiązkowej służby 
wojskowej. Oczywiście w razie 
potrzeby stoją obok walczących 
mężczyzn, ale Tatev nie była 
na granicy i nie brała udziału 
w operacjach bojowych.

AP. A jeśli nie wiesz, co mówić, 
w szczególności o ludobójstwie, 
/ o straconej ziemi ojczystej 
i wrogu, / to zdecydowanie na-
pisz wiersz, / aby podręcznik 
historii dało się przetrawić. Na-
pisanie wiersza może ułatwić 
zrozumienie historii i złagodzić 
ból? A nie na przykład zemsta?
HH. Czy słyszeliście kiedyś 
państwo kołysanki: o wojnie, 
o dziecku czekającym na po-
wrót taty, o tym, że jak doroś- 
niesz, to staniesz się żołnie-
rzem…? Nie wiem jak u was, 
ale w naszym kraju dzieci z ła-
twością zasypiają, słuchając ta-
kich kołysanek…
Tatev opowiada: Mój pradzia-
dek był świadkiem ludobójstwa 
na początku wieku i przekazał 
mojemu ojcu tylko jedną pio-
senkę. Minęły lata, dziadek 
został wygnany przez Stalina 
na Syberię, a po powrocie nic 
nie przekazał tacie oprócz try-
wialnych opowieści. A gdy kilka 
miesięcy temu mój brat wrócił 
z wojska, przekazał mi tylko 
kilka wojskowych dowcipów 
i miłosnych wierszy zapisanych 
w notesie. Wracając do pytania, 
wiersz oczywiście nie leczy, ale 
znacznie uśmierza ból.
AP. Chakhian zmaga się ze 
swoją tożsamością etniczną 
i kulturową?
HH. Pisarz nie może wymy-
ślać opowieści z niczego. On 
chcący lub niechcący staje się 
nosicielem swojej rzeczywisto-
ści etnicznej i kulturowej. W li-
teraturze Chakhian są mocno 
podkreślone z jednej strony 
samotność człowieka z małe-
go kraju, zapomnianego przez 
świat w ogromie wszechświata, 
a z drugiej strony wewnętrzna 
walka tego człowieka, aby się 
na ten duży świat wydostać.
Granica to twój wybór udziału 
w świecie,
miarą są wielkość żołądka,
zasięg wzroku,
długość kroku,
a jej przekroczenie to równo-
waga między wczoraj i dziś…
To jest człowiek, który zabrał 
z domu do plecaka najważniej-
sze rzeczy, ruszył w podróż 
w nieznany świat. To po prostu 
człowiek, który po drodze roz-
mawia ludzkim głosem z kimś 
podobnym do siebie. Ważne, 
żeby ten głos był zrozumiały 
dla wszystkich, a język zawsze 
można przetłumaczyć.
AP. Na ile jej wiersze zanurzo-
ne są w życiu społecznym i te-
raźniejszości?
HH. Literaturę Chakhian mo-
żemy zdecydowanie nazwać 
poezją „społeczną”, ponieważ 
człowiek jest pokazany w kon-
tekście społecznym. Czytając, 
mamy wrażenie teraźniejszości, 
ale jednocześnie rozumiemy, 

że społeczne problemy, które 
są tu i teraz, ludzkie niepokoje, 
relacje, wydarzenia powtarzają 
się w nieskończoność. Być mo-
że praca dziennikarska i zaan-
gażowanie w życie społeczno-
-polityczne pisarki pomagają 
jej w ciągłym trzymaniu ręki 
na pulsie spraw społecznych. 
Książka autorki, która jest pre-
zentowana w konkursie Euro-
pejski Poeta Wolności, również 
ma strukturę społecznego do-
kumentu. Tytuł Dowód (nie)
osobisty wskazuje, iż mamy do 
czynienia z literaturą jako do-
kumentem tożsamości, który 
zezwala na swobodne porusza-
nie się pomiędzy poziomami 
osobistym a społecznym.
AP. Czym dla Chakhian jest 
wolność?
HH. Kilka miesięcy temu, gdy 
w Centrum Nauki Kopernik 
wspólnie robiliśmy doświadcze-
nia z fizyki, Tatev z uśmiechem 
stwierdziła: „Myślę, że Newton 
jest bardzo poetycki”. Trzyma-
jąc się przykładu Newtona, po-
zwólcie mi stwierdzić, że Tatev 
Chakhian dąży do takiej wolno-
ści, w której żadna zewnętrza 
bariera nie stawia przeszkody 
na drodze ruchu jednostajne-
go. Gdzie ruch jest naturalnym 
sposobem istnienia. Tak natu-
ralnym, że przestajesz go za-
uważać, tak jak nie zwraca się 
uwagi na lampę w pokoju, póki 
nie przestaje świecić.
Bohater poezji Tatev, który 
zaprasza Hitlera na rozmowę 
na jakikolwiek temat oprócz 
wojny, wskazuje, że wolność 
to brak dyskusji o wolności, to 
brak potrzeby rozpoczęcia tej 
dyskusji. Cytując jej słowa:
Po rewolucji,
po wygranej wojnie,
po dniu niepodległości,
człowiek sprzątający ulice,
posępny, pochylony,
nigdy nie myśli o rewolucji,
o zwycięstwie,
a zwłaszcza o niepodległości.
AP. Dlaczego zdecydowała się 
mieszkać w Polsce?
HH. To wina jej ulubionej poet-
ki – Szymborskiej. Po odkryciu 
jej twórczości Tatev rok temu 
zdecydowała się dostarczyć ją 
ormiańskiemu czytelnikowi. 
W związku z tym przeprowa-
dziła się do Polski, żeby głę-
biej zrozumieć społeczny kon-
tekst tej poezji, żeby nauczyć 
się języka oraz zapoznać się ze 
współczesną polską literaturą. 
Chakhian złożyła obietnicę, że 
do 2019 roku przygotuje tomik 
wierszy Wisławy Szymborskiej 
w języku ormiańskim.

Źródło: http://europejski-
poetawolnosci.pl/article/

wolnosc-to-brak-dyskusji-o-
wolnosci-rozmowa-z-haikiem-

howannisjanem/

TATev ChAkhIAn (TATeW CzAChIAn). FoT. WIkIpeDIA Commons
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Dostałam od Romy zupełnie 
niebywałą szansę przedstawie-
nia mojego Ojca. Jestem tym 
naprawdę szczerze wzruszona. 
Romeczko – z całego serca Ci 
dziękuję.

***
Roman Łysakowski, Roman 
Hubert Marian – artysta 
malarz.
Mój Ojciec.
Był niezwykle wartościowym, 
szlachetnym, dobrym czło-
wiekiem. O dużej wiedzy ogól-
nej. I – nawet jak na artystę 
– nieprzeciętnie wrażliwym, 
o ogromnej wyobraźni. 
Nie był osobą bardzo otwartą. 
Mało się odzywał i nie do każ-
dego. Z tych ludzi, którzy mają 
przyjaciół niewielu, ale za to 
do grobowej deski.
Był wymagający, bezkompro-
misowy. Ludzi dosyć surowo 
oceniał, ale zawsze oceniał 
człowieka jako takiego. Jego ty-
tuły czy pozycja społeczna nie 
miały na to żadnego wpływu.
Nigdy, ale to nigdy nie poszedł 
na żadne układy. Płacąc za to 
brakiem zleceń.
Pisał listy. Większość właściwie 
spraw załatwiał koresponden-
cyjnie – czy to nieporozumie-
nia z sąsiadami drzwi w drzwi, 
czy moje szkolne sprawy, czy 
ze mną, czy… z mamusią.
Pewnie nie potrafił o wielu 
sprawach mówić. Więc – pisał 
listy. Pisał wspaniale, dlatego 
w tej krótkiej opowieści cza-
sem Ojca zacytuję, by i ten je-
go talent pokazać.  By troszkę 
sam opowiedział.

Ojciec urodził się we Lwowie 
w przedostatnim roku XIX 
wieku. Syn Ormianki, Marii 
z rodziny Agopsowiczów, a ze 
strony swojego ojca – wnuk 
Ormianki, Felicji z Krzeczuno-
wiczów.
Wychowywał się pomiędzy 
Lwowem a Kobylcem na Poku-
ciu, gdzie jego dziadek Jakub 
Agopsowicz, a nasz wspólny 
– mój i Moniki Agopsowicz – 

pradziadek, wybudował dwór.
O dworze w Kobylcu pisze:
Bardzo dziwna ta ludzka pa-
mięć. Jak się to dzieje, że po 
upływie siedemdziesięciu 
(i więcej) lat mogę wywołać 
przy jej pomocy dokładny ob-
raz tego domu, ogrodu, wszyst-
kich drzew i kwiatów; usłyszeć 
chrzęst żwiru pod podeszwą 
i ujrzeć znowu rozległy krajo-
braz, jaki rozpościerał się przed 
oczyma patrzącego z werandy 
przez prześwity pomiędzy gru-
pami drzew na obrzeżu ogrodu 
pod ogromnym niebem. Z tego 
niewielkiego wzniesienia lekko 
sfalowana równina wyglądała 
jak wklęsły talerz. Pola, nie-
liczne grupy wierzb (Słyszę 
utyskiwania babci: „Ciągle ma-
lujesz te jakieś kulki zamiast 
drzew”).
To jeszcze o babci z tego opisu:
Ta była cały czas zajęta go-
spodarstwem domowym i po-
brzękiwała pękiem kluczy przy 
pasku. Wszystkiego doglądała 
sama.
Na werandzie stał oryginalny 
sprzęt, rodzaj niskiego fote-
la, który można było jednym 
ruchem zamienić w klęcznik. 
Tam często klęczała, odma-
wiając różaniec, nie spuszcza-
jąc z oka dziewek pracujących 
w ogrodzie i wplatając pomię-
dzy „zdrowaśki” pokrzykiwania 
pod ich adresem.

Ojciec dwa lata studiował ar-
chitekturę na Politechnice 
Lwowskiej, a następnie w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie u profesorów Wojciecha 
Weissa, Fryderyka Pautscha, 
Władysława Jarockiego. Po 
ukończeniu Akademii przeby-
wał pół roku w Paryżu w pra-
cowni prowadzonej przez Józe-
fa Pankiewicza.
Wrócił do Krakowa, gdzie 
stworzył własną pracownię, 
początkowo wspólnie z kolegą 
grafikiem, Andrzejem Jurkie-
wiczem. Wielokrotnie też wte-
dy wystawiał.
Ale przyszła wojna.
We wrześniu 1939 został 
zmobilizowany. Po kampanii 
wrześniowej przebywał w obo-
zie internowanych oficerów 
w Egerze na Węgrzech. Mając 
względna swobodę, malował 
wówczas portrety olejne, akwa-
rele (pejzaże), nawet wystawiał, 
zilustrował też przewodnik po 
Egerze. Później były inne cięż-
sze obozy jenieckie na terenie 
Austrii i Niemiec, m.in. oflag 
w Luckenwalde koło Berlina, 
gdzie doczekał końca wojny.
A tak koniec niewoli, dość hu-
morystycznie, wyglądał w opi-
sie Ojca:
Na koniec coś weselszego też 
z tego obozu.
Po oswobodzeniu zaczęły się 
wędrówki ludów. Ludzie róż-

nych narodowości ciągnęli 
we wszystkich kierunkach, 
wracając do domu z obozów, 
z pracy u chłopów itd. i często 
obozowali po drodze w pobli-
żu. Zdarzało się, że niemieckie 
„panienki” łase na pieniążki, 
lub czekoladę, zawierały z ni-
mi bliższą znajomość. Ruski 
komendant obozu był tym wy-
raźnie zgorszony i po namyśle 
wynalazł świetne zajęcie dla 
polskich oficerów [po których, 
nota bene, nikt się nie zgła-
szał – E.Ł.]: „Wy – powiada – 
będziecie po kilku chodzić wo-
koło obozu w promieniu ± 2 
km, a jak spotkacie te Niemki, 
to przyprowadzajcie je tutaj!” 
– My oczywiście spacerowali-
śmy, bo był maj i pogoda pięk-
na, ale nikogo nie łapaliśmy.
Jednak cuda się zdarzają; gdy-
by mi ktoś powiedział – gdy wy-
ruszałem na wojnę w r. 1939, 
że za 5 lat będę pod Berlinem 
łapał niemieckie hm… panien-
ki pod rosyjską komendą po 
brandenburskich krzakach, to 
chyba popukałbym się w czoło 
i zmierzyłbym mu puls (czy aby 
nie gorączkuje?).

W końcu wrócił do Krakowa. 
Tam Ojca pracownia została 
zniszczona i rozgrabiona.
Po kilku miesiącach spędzo-
nych w Gostyniu, u dalszej 
rodziny, zdecydował się na wy-
jazd na Ziemie Odzyskane. Po 
linii ich koneksji w przemyśle 
cukrowniczym znalazł zatrud-
nienie jako kulturalno-oświato-
wy w cukrowni pod Świdnicą, 
gdzie osiadł jesienią 1945 r. 
Przez pewien czas miał naj-
rozmaitsze zajęcia, mające 
niewiele wspólnego z wyuczo-
nym zawodem. Opiekował się 
też Ogniskiem Plastycznym. 
Co – można powiedzieć – za-
ważyło na dalszym Ojca życiu. 
Mianowicie w ramach tego za-
jęcia prowadził kurs liternic-
twa. Brała w nim udział moja 
mamusia, która miała zdolno-
ści i ciągoty plastyczne. Ponie-
waż, jak wspomniałam, Ojciec 
był człowiekiem wymagają-
cym, nie miał też specjalnych 
zdolności pedagogicznych – 
z czasem szeregi kursantów 

przerzedziły się, na koniec 
została jedna, najbardziej 
wytrwała słuchaczka… moja 
mamusia. Finał – wiadomy…
Ojciec był zauroczony Dolnym 
Śląskiem, jego przyrodą, kra-
jobrazami, górami, lasami – co 
widać przez wszystkie lata w je-
go twórczości, a czego bardzo 
brakowało mu na Pokuciu.
Jeszcze z opisu Kobylca:
Ale też żadnego lasu w odle-
głości co najmniej dziesięciu 
kilometrów. Niewielkie laski 
dopiero w majątkach kuzynów 
mojej matki, w takiej właśnie 
odległości. Dlatego zawsze las 
tak bardzo mnie pociągał, jako 
coś nowego i tajemniczego – 
urokiem niezwykłości.

Mieszkając i tworząc w Świdni-
cy, wielokrotnie wystawiał swo-
je prace. A twórczość ta była 
różnorodna: oleje, akwarele, 
kredka, grafiki (akwaforty), 
szkice kredką, ołówkiem, pió-
rem, kolaże (niewielkie mozai-
ki z najróżniejszych materia-
łów), tusze, projekty elewacji, 
projekty wnętrz i częściowa ich 
realizacja (malowidła ścien-
ne, mozaiki – np. cała ściana 
w sklepie rybnym). 

***
Na gościnnych okiennicach 
starłam się pokrótce zapre-
zentować Ojca życie i twór-
czość, prowadząc dzieje 
chronologicznie, wpasowując 
w poszczególne etapy życia 
przykładowe prace związane 
z danym okresem.

***
Na koniec – co ja najlepiej pa-
miętam? Niejedno – i lepsze, 
i gorsze. Jak to w życiu. Wiele 
z czasem ulatuje.
Ale np. ciągle wyraźnie pamię-
tam zapach nowego pudełka 
kredek, które ojciec wyciągał 
z biblioteczki – bo zawsze tam 
czekało – jak poprzednie kred-
ki już zarysowałam na śmierć. 
Bo rysowałam mnóstwo do 
pewnego wieku. To był piękny 
moment, wręcz świąteczny. 
I pamiętam to – naprawdę! – 
właśnie zapachem... 
Dziękuję.

Elżbieta Łysakowska

O Ojcu

Upamiętnienie Romana Łysakowskiego (1899–1992)
WYDARZENIA | I w tym roku pietruszkę skubali my też pod okiem Romana Łysakowskiego.

Spoglądał na nas z wystawo-
wych czterech okiennic. Pla-
styczną opowieść o Ojcu uło-
żyła córka, Elżbieta. Całość 
złożona z: esencjonalnych 
informacji tekstowych, rodzin-
nych fotografii i przykładów 
przebogatej i różnorodnej 
aktywności twórczej została 
obramowana – stosownie do 
okoliczności – zielnikiem i szki-
cami portretowymi. Ponadto 
Elżbieta podarowała nam oso-
biste wspomnienie o Ojcu – 
także stosownie do okoliczno-
ści towarzyskiej – ujęte w lekką 
formę. Pokazujemy i cytujemy 
poniżej.

Oprócz pietruszki w ruch po-
szły też bajki Mechitara Gosza 
(1130–1213) i zagadki Nersesa 
Sznorhali (1102–1173) zaczerp-
nięte z wyboru i tłumaczenia 
dokonanego przez Kazimie-
rza Roszkę, a opublikowane 
w książce Pod Araratem i Ka-
zbekiem. Oprawna w płótno, 
niewielkich rozmiarów ksią-
żeczka, elegancko wydana 
w oszczędności koloru i wy-
mownym zdobieniem graficz-
nym, mówi nam nie tylko to, 
co mówi, ale również to, czego 
nie mówi. Jest niemym zna-
kiem swego czasu – wydanie 
Wiedzy Powszechnej z roku 

1962. Wstęp napisał również 
Kazimierz Roszko. Jest tam 
m.in. obszerna informacja (jak 
na warunki słowa wstępnego) 
o historii Armenii, prawodawcy 
Mechitarze Goszu i ani słowa 
o Nersesie Sznorhali. No prze-
cież nie dlatego, że Roszko 
nie wiedział, kim był Nerses 
Sznorhali. Wyobrażam sobie, 
że gdyby została podana choć-
by najkrótsza informacja: ka-
tolikos, pisarz, autor poematu 
„Jezus, Syn jedyny Ojca”, książ-
ka by się nie ukazała. Zresztą 
informacji, że sam Kazimierz 
Roszko jest osobą duchowną, 
próżno by w książeczce szukać.  

A tak do czytelniczego obiegu 
publicznego została wprowa-
dzona, choćby w formie sy-
gnalnej, postać Nersesa Pah-
lavuni. Wszak nie zagadki są 
reprezentatywne dla twórczo-
ści tego męża wielkiego ducha. 
Ujmuje mnie ten namysł i ta 
ekwilibrystyka intelektualna, 
jak w niesprzyjających okolicz-
nościach – rugowania wszyst-
kiego, co nie jest świeckie – 
nie stracić z pola widzenia, co 
wartościowe, przemycić i za-
szczepić zainteresowanie głęb-
sze. Dla książeczki Pod Arara-
tem i Kazbekiem namyślali się 
Kazimierz Roszko, Jan Braun, 

Szymon Kobyliński, Edward 
Tryjarski.
Poemat „Jezus, syn jedyny Ojca” 
mam w tłumaczeniu ks. Mar-
ka Starowieyskiego w wydaniu 
WAM z 1998 roku. We wstępie 
jest tam taki passus: „pocho-
dzenia ormiańskiego był zasłu-
żony dla Polski i Kościoła kar-
dynał W. Rubin”. Na początku 
sierpnia w Lubaczowie odbywa-
ją się Dni Kultury Ormiańskiej. 
Kardynał Władysław Rubin 
(1917–1990) spoczywa w luba-
czowskiej konkatedrze.
Więc jedźmy, Miły, do Luba-
czowa!

Romana Obrocka
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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: 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

wrocław
kontakt: Ruzan Gevorgyan
tel. (+48) 501 122 726
miejsce zajęć:
centrum kultury ormian przy towa-
rzystwie ormian polskich top
ul. kościuszki 37Ab, wrocław

nAukA JĘzykA oRmiAńskieGo
kontakt: mgr Ruzanna Ghardaszjan
tel. (+48) 791 016 215
e-mail: ormianski@lehahayer.pl
miejsce zajęć:
szkoła podstawowa nr 50 
ul. katowicka 28, 31-351 kraków 

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

Apostolski kościół ormiański
o. ks. nerses harutjunian
duszpasterz ormian w polsce

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/10
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
mgr 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՝ 
դոկտոր Գոհար Խաչատրյան 
հեռ.` (+48) 600 402 169 
էլ. փոստ` gohar.khachatryan@gmail.com 
http://www.szkola.armenia.pl 
պարապմունքների վայրը՝ 
Վոյևոդային գրադարան, ii հարկ, 
ռայսկա փող. 1, 31-124 Կրակով

Վարշավա – Պլոցկ
կապ՝
մագիստրոս Մարգարիտա Երեմյան 
հեռ.՝ (+48) 601 068 368 
էլ. փոստ` maga379@wp.pl
պարապմունքների վայրը՝ 
թիվ 210 հիմնական դպրոց, 
Կարմելիցկա փող. 13, 00-163 Վարշավա: 
թիվ 1 հիմնական դպրոց, Պասաժ 
Վուկա Կարաջիճիա փող. 1, 09-400 Պլոցկ

Վրոցլավ
կապ՝
ռուզան Գևորգյան
հեռ.` (+48) 501 122 726
պարապմունքների վայրը`
Լեհահայոց Միության կից Հայկական 
Մշակույթի Կենտրոն
Կոստյուշկի փող. 37Ab, Վրոցլավ

ՀԱՅոց ԼԵզՎԻ ՈՒՍՈՒցՈՒՄ
կապ՝ 
մագիստրոս ռուզաննա Ղարդաշյան
հեռ.` (+48) 791 016 215
էլ-փոստ՝ ormianski@lehahayer.pl
թիվ 50 հիմնական դպրոց
Կատովիցկա փող. 28, 31-351 Կրակով

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

Հայ Առաքելական Եկեղեցի
Հ. Ներսես Հարությունյան
Լեհահայոց հոգևոր հովիվ

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

ՀԱՅԵՐԵՆԻ և ԼԵՀԵՐԵՆԻ 
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՝
ռաջիկովսկեգո փող. 77Ա/10
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
մագիստրոս 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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To były piękne dni...
Najpierw jednak, dla porządku, 
podsumujmy, co działo się 2, 3 
i 4 sierpnia w Jarosławiu, Luba-
czowie i Zamościu, do których 
to miast najechali się Ormianie 
i ich potomkowie oraz sympa-
tycy z Chrzanowa, Gdyni, Gli-
wic, Jarosławia, Jeleniej Góry, 
Koszalina, Obornik Śląskich, 
Rzeszowa, Sulejówka, Warsza-
wy, Wrocławia. Oczywiście Pan 
Ambasador Edgar Ghazaryan 
był też, z rodziną – kwitnącą 
i rozwojową – życzymy szczęś- 
liwego rozwiązania. A sam 
Pan Ambasador w Zamościu 
wystąpił w koszulce ze złoco-
nym napisem: ZAMOŚĆ – coś 
pięknego…, czym ujął za ser-
ce całą podróżną kompanię. 
W wydarzeniach uczestniczyli 
mieszkańcy Lubaczowa i oko-
lic, a także przyjezdni z Jaro-
sławia, Przemyśla i kuracjusze 
z sanatoriów w Horyńcu.
Ze strony gminnego samorzą-
du troskliwie się nami opieko-
wali wójt Wiesław Kapel (w sa-
morządzie od ponad 20 lat, 
a na stanowisku wójta lat 10) 
i Anna Kobiałka – dyrektor 
artystyczny Festiwalu, z którą 
bezpośrednio ustalenia pro-
wadziła Maria Ohanowicz-Ta-
rasiuk. Swoją drobną rączką 
trzymała wszystko wykonaw-
czo – organizacyjnie, meryto-
rycznie, graficznie – w ryzach 
od początku po ostatni dzień 
naszego pobytu na Festiwalu 
Dziedzictwa Kresów. Zakwate-
rowani byliśmy wygodnie, z po-
siłkami o lokalnym smaku.

Nie wszyscy, z powodów komu-
nikacyjnych, zdążyli we czwar-
tek, 2 sierpnia, na zwiedzanie 
Jarosławia, po którym ormiań-
skimi śladami oprowadzała spe-
cjalnie na tę okazję przygotowa-
na przewodniczka, Weronika 
Sopel. A szkoda, bo w zwiedza-
nym Muzeum – w Kamienicy 
Orsettich – wyciągnęli dla nas 
pamiątkową tablicę drewnia-
ną z połowy XVIII wieku, na 
której uwieczniono nazwiska 
osób, które pomagały ludności 
w trakcie trwania zarazy. Wśród 
pomagających, i ofiar zarazem, 
był zakonnik Ormianin, Cy-
prian Kierkorowicz. Zwiedza-
liśmy wspaniale wentylowane 
kilkukondygnacyjne podziemia, 
służące onegdaj za magazyny 
dla miejscowych kupców.

Wszyscy natomiast stawili się 
w Lubaczowie na wernisażu 
wystawy prac Helen Arut i Su-
rena Vardaniana, zorganizowa-
nym w Muzeum Kresów tegoż 
dnia. Każde z nich idzie własną 
drogą twórczą, posługując się 
różnymi środkami wyrazu, ale 
łączą ich trzy istotne sprawy: 
urodzili się w Armenii, jako 
twórcy formowali się na arty-
stycznych uczelniach Lwowa, 
by ostatecznie osiąść w Polsce. 
Oboje szerzej zostali przed-
stawieni w Kalendarzu 2018, 

a z wystawowego eleganckiego 
folderu dowiadujemy się, że 
kolejna wspólna wystawa już 
we wrześniu w Jarosławiu.
Dyrektor Muzeum, Stani-
sław Piotr Makara, zaprosił 
nas również do zwiedzenia 
Muzeum Kresów i wystawy 
czasowej „Kwitnące tkaniny. 
Kwiatowe motywy na tkaninach 
w kolekcji Muzeum Kresów 
w Lubaczowie”, eksponowa-
nej w Oficynie. Prezentowane 
szaty liturgiczne, te najcenniej-
sze i najstarsze, uszyte zostały 
z tkanin perskich i tureckich, 
także z pasów kontuszowych.

3 sierpnia, piątek
Lubaczowski Rynek i znajdująca 
się przy nim Państwowa Szkoła 
Muzyczna zostały nam oddane 
do dyspozycji. Na Rynku swoje 
przenośne skryptorium roz-
łożył Daniel Lalik. Stosownie 
ubrany (w replice średniowiecz-
nych okularów!), zaopatrzony 
w tusze, rysiki i papiery do kali-
grafii, od samego rana nauczał 
sztuki pisania pięknych liter 
alfabetu ormiańskiego. W oble-
ganym skryptorium prym wiedli 
najmłodsi.

Od samego wejścia do budynku 
szkoły muzycznej znać było, że 
Ormianie wzięli ją w posiada-
nie. Nęcił zapach ormiańskich 
przysmaków oraz gwar przy 
stoisku książkowym, które pro-
wadziła Monika Agopsowicz. 
Spośród publikacji chyba naj-
większym powodzeniem cieszy-
ła się najnowsza – U podnóża 
Owidiusza. Rozkwit i zagłada 
wspólnoty kuckiej nad Czere-
moszem. Tym większym, że 
jeden z autorów, Zbigniew Ma-
nugiewicz, podpisywał książ-
ki. Tu trzeba dodać, że dla tej 
książki zdecydował się na przy-
jazd do Lubaczowa, z Gdyni, 
urodzony w Kutach Stanisław 
Napp – rocznik 1926. Tak, tak 
– ma ukończone 92 lata, po-
godę ducha i świetną pamięć. 
Przyjechał w towarzystwie sy-
na, Adama.

Zbigniew Manugiewicz rozpo-
czął też cykl prelekcji prze-
widzianych na ten dzień. Mó-
wił, skąd wziął się pomysł na 
pisanie książki (ach, ten silny 
wewnętrzny imperatyw, któ-
ry niektórym każe odwrócić 
się i zagłębić w przeszłość), 
o poszukiwaniach dokumentów 
i świadków owego czasu, choć-
by w Johannesburgu. Książka 
jest do nabycia w Księgarni 
Akademickiej w Krakowie.
Spontanicznie o zabranie głosu 
poprosił Stanisław Napp, aby 
opowiedzieć o Ojcu drugiego 
autora książki, Jerzego Tusta-
nowskiego – lekarzu w Kutach, 
Zbigniewie Tustanowskim. Sta-
nisław Napp w czasie wojny 
pracując w tartaku, uległ cięż-
kiemu wypadkowi. Powrót do 
zdrowia, a tak naprawdę urato-
wanie życia, zawdzięcza właśnie 
doktorowi Tustanowskiemu,  

który po poskładaniu uszko-
dzonych części ciała, przez 
kolejne dni – codziennie – 
doglądał Stasia w domu. Nie 
obyło się też bez wspomnień 
z czasu mordów (wiosna 1944), 
bo i głównym motywem książki 
jest dociekanie, jak to się stało, 
że demon zła doprowadził do 
zagłady kuckiej wspólnoty.

Następna prelekcja – „Święto-
wanie u Ormian kuckich” – na-
leżała do Romany Obrockiej. 
Przygotowana przede wszyst-
kim na podstawie materiałów 
o ormiańskiej społeczności ze-
branych przez Zbigniewa Ko-
ściowa, bo też i opracowanie, 
i komponowanie koncertowych 
Mszy polskich Ormian odbyło 
się z materiałów przez niego 
podanych. Przykłady muzycz-
ne pochodziły z tych utworów. 
Romana Obrocka przygoto-
wała też dwie niespodzian-
ki: 1. Piernikowe serduszka 
zdobione motywami zaczerp-
niętymi z albumu Armenian 
ornamental art – oczywiście 
tymi najprostszymi; 2. Ulotkę 
z hekiatnierami (opowiastkami) 
nie tylko Ormian kuckich, ze-
branymi i tłumaczonymi przez 
Zbigniewa Kościowa.

O „Artystach ormiańskich 
w sztuce polskiej” mówiła Ma-
ria Ohanowicz-Tarasiuk z pięk-
nie przygotowaną prezentacją, 
poczynając od pierwszych or-
miańskich malarzy z XVI wieku 
po czasy współczesne.

W przerwie można było się po-
silić przysmakami kuchni or-
miańskiej: tołma z nieodzow-
nym sosem czosnkowym, 
lawasz, chaczapuri, sałatka 
tabule i ciasto gata, przygoto-
wanymi pod dostatkiem przez 
mieszkającą w Jarosławiu Ast-
ghik Gasparyan – tłumaczkę 
i pieśniarkę, oraz jej męża Mhe-
ra Tigraniana. Organizatorzy 
zapewnili nam serwis kawowy 
i słodycze przygotowane przez 
lokalne Koło Gospodyń.

Po przerwie prelekcję „Archi-
wum Polskich Ormian i jego 
ciekawostki” wygłosiła Hanna 

Kopczyńska-Kłos. Wiadomo, że 
najcenniejszą księgą w zbiorach 
jest Ewangeliarz ze Skewry, ale 
to, że np. jeden z pierwszych 
drukowanych po ormiańsku 
egzemplarzy Biblii znajduje 
się w APO, raczej wiedzą po-
wszechną nie jest. A według 
prelegentki jest to najprawdo-
podobniej jedyny egzemplarz 
w Polsce. Zdigitalizowane zbio-
ry APO w części udostępnione 
są na stronie Wirtualnego Ar-
chiwum Polskich Ormian oraz 
na stronie internetowej www.
szukajwarchiwach.pl.

Ksiądz profesor Józef Naumo-
wicz podjął się wyjaśniania za-
gadnienia „Liturgia ormiańska 
– jej duchowa głębia i piękno”. 
Z pomocami naukowymi – sza-
ty liturgiczne, chaczkar, Biblia 
– mówił o przeznaczeniu i sym-
bolice poszczególnych, a zaczął 
od objaśniania układu dłoni 
i palców, i co symbolizują, przy 
wykonywaniu podstawowego 
znaku chrześcijanina – znaku 
krzyża, i jak to wygląda w róż-
nych obrządkach.
Cykl prelekcji zamknął film 
o polskich pracach konserwa-
torskich w katedrze ormiań-
skiej we Lwowie z roku 2015, 
wyreżyserowany przez Artura 
Jaworskiego. I tak zbliżyliśmy 
się do części artystycznej dnia, 
czyli koncertu muzyki ormiań-
skiej: Astghik Gasparyan (or-
miańskie pieśni), Zofia Trystuła 
(duduk, zurna), Mher Tigrany-
an (ormiański bęben). Oczywi-
ście, że był bis, na który artyści 

zaprosili na scenę publiczność. 
Pani Wioli Khondkaryan nie 
trzeba było tego powtarzać 
dwa razy. Siłą swojej ormiań-
skiej duszy porwała na scenę 
znaczną część zgromadzonej 
publiczności.

4 sierpnia, sobota. Zamość
Urody Zamościa nie da się opo-
wiedzieć. Tam trzeba być i zoba-
czyć te cuda własnymi oczami. 
Pokazywał te cuda i opowiadał 
o nich Piotr Kondraciuk, wice-
dyrektor Muzeum Zamojskiego, 
prowadząc śladami zamojskich 
Ormian. Okazją kolejną byt-
ności tam będzie zbliżające się 
wrześniowe wydarzenie – po-
święcenie chaczkaru w Zamo-
ściu. I jeszcze wieczorna msza 
św. ormiańskokatolicka w Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Lubaczowie, odprawiona 
przez ks. Józefa Naumowicza za 
zgodą proboszcza miejsca, ks. 
Andrzeja Stopyry. Z udziałem 
księży parafii i liturgicznej służ-
by ołtarza oraz chóru męskiego 
w składzie: Adam Sławiński, 
Grzegorz Wiśniewski, Mirosław 
Grabski, Piotr Stawarski, Bogu-
mił Kozłowski i Jakub Kopczyń-
ski (dyrygent chóru). Wierni, 
wypełniający świątynię po brze-
gi, otrzymali tekst „Hajr mer/
Ojcze nasz” oraz Mszalik. Uro-
czyście, z zapachem kadzidła, 
śpiewem jak w żadnym innym 
kościele… To nic, że większość 
wiernych gubiła się w porządku 
mszy św. Powiew Orientu, Kre-
sów, minionych czasów i Tajem-
nicy mszy św. działał. Toteż nie 
dziwota, że chętnie było przyj-
mowane indywidualne błogo-
sławieństwo udzielane przez ks. 
Józefa, a chór został obdarowa-
ny długo trwającymi brawami.

Msza św. ormiańskokatolicka 
ukoronowała Dni Ormiańskie 
na Festiwalu Dziedzictwa Kre-
sów 2018 w Lubaczowie. Jej 
większej części można posłu-
chać dzięki nagraniu i uprzej-
mości Katolickiego Radia Za-
mość.
Relację zakończmy pozdrowie-
niem Ormian kuckich: Astwadz 
khezi chyzmat aczohe! / Bóg 
niech da ci szczęście!

Romana Obrocka
Fot. Władysław Deńca, 

Maria Ohanowicz

Dokończenie ze str. 1

Mszę św. w lubaczowskiej konkatedrze celebruje ks. prof. józef nauMowicz

helen arut i suren vardanian podczas otwarcia wystawy ich prac  
w MuzeuM kresów w lubaczowie 
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