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Armenika w nowej 
ekspozycji Muzeum 
Książąt Czartoryskich
DZIEDZICTWO | Od niedawna można podziwiać 
odnowioną ekspozycję słynnego Muzeum 
Książąt Czartoryskich w Krakowie, a na niej 
także cenne pamiątki po polskich Ormianach.

Dokończenie na str. 5

30. rocznica pogromu w Baku

HISTORIA | 13 stycznia 1990 r. w Baku, stolicy ów-
czesnej Azerbejdżańskiej SRR, wybuchła masowa 
przemoc, która skutkowała największym pogro-
mem Ormian w najnowszej historii. Było to kolej-
ne z ciągu wydarzeń, które finał znalazły w nieza-
kończonej do dziś wojnie o Górski Karabach.

Բաքվի ջարդերի 30-րդ տարելիցը

19 stycznia 1990 r. Uchodźcy z BakU wysiadają z samolotU na lotniskU zwartnoc pod ErywaniEm. Fot. asBarEz.com

1990 թ. հունվարի 19-ը. Բաքվից փախստականները երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանում դուրս են գալիս 
ինքնաթիռից: լուսանկարը՝ asbarez.com

Պատմություն | 1990 թ.-ի հունվարի 13-ին 
Ադրբեջանի ԽՍՀ մայրաքաղաք Բաքվում 
սկսվեցին զանգվածային բռնություններ, 
որոնք հանգեցրին նորագույն պատմության 
մեջ ամենամեծ հայկական ջարդին: Դա այն 
իրադարձությունների շարքից էր, որն իր 
եզրափակումը գտավ մինչ օրս անավարտ 
Արցախյան պատերազմում:

Կարելի է ասել, որ ԽՍՀՄ-ի գոյության վերջին շրջանը 
ծայրահեղ ծանր էր Անդրկովկասի հանրապետությունների 
համար: Այնտեղ վերսկսվեցին հին բախումներն ու 
հակամարտությունները, որոնք մինչ այդ սրվում էին 
խորհրդային «ավագ եղբոր» կողմից: Ադրբեջանա-
հայկական հարաբերությունների թեժ կետը դարձյալ դարձավ 
Լեռնային Ղարաբաղը, որը խորհրդային իշխանության 
օրոք հանդիսանում էր ինքնավար մարզ Ադրբեջանի ԽՍՀ-ի 
կազմում՝ ՀԽՍՀ-ից առանձնացված նեղ հողատարածքով, 
որը բնակեցված էր մեծամասամբ հայերով:

Շարունակությունը` էջ 2

Można powiedzieć, że okres 
schyłkowy ZSRR był dla jego 
zakaukaskich republik wyjąt-
kowo trudny. Odnowiły się 
tam dawne zaszłości i konflik-
ty, które do tej pory były tem-
perowane przez sowieckiego 
„starszego brata”. Punktem 
zapalnym w stosunkach azer-
bejdżańsko-ormiańskich zno-

wu stał się Górski Karabach, 
który pod rządami sowieckimi 
był autonomiczną enklawą 
w granicach Azerbejdżańskiej 
SRR, oddzieloną od Armeń-
skiej SRR wąskim pasem zie-
mi, zamieszkaną w większości 
przez Ormian.

Dokończenie na str. 3

29 marca 2020 r. zmarł

krzysztoF pEndErEcki
wyBitny kompozytor mUzyki wspÓłczEsnEj, dyryGEnt, pEdaGoG, jEdna z ikon polskiEj kUltUry.

Urodzony w 1933 r. w dĘBicy, po BaBci zE strony ojca miał pochodzEniE ormiaŃskiE.  
znany wŚrÓd ormian na całym ŚwiEciE, wiElokrotniE GoŚcił 

w armEnii w trasach koncErtowych.
artysta ma ByĆ pochowany w pantEoniE narodowym  

w koŚciElE Św. piotra i pawła w krakowiE.
wiEczny odpoczynEk racz mU daĆ, paniE, a ŚwiatłoŚĆ wiEkUista niEchaj mU ŚwiEci.

tEr woGhormia!
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Drodzy Czytelnicy!

Nie sądziliśmy, że kiedykol-
wiek nadejdzie taki moment, 
a jednak. Gdziekolwiek spoj-
rzeć, panuje tylko jeden te-
mat – epidemia. Skala i pręd-
kość rozprzestrzeniania się 
wirusa jest niespotykana 
w XXI wieku. Niesamowicie 
trudna sytuacja jednostek, 
organizacji, przedsiębiorstw, 
a wreszcie krajów i całego 
świata, i niepewność jutra, 
i trudy kwarantanny. Ale 
to wszystko wiemy i trzeba 
jakoś przetrwać ten czas. 
Warto też pamiętać o cięż-
kiej pracy ludzi na pierw-
szej linii frontu – lekarzy, 
pielęgniarek, ratowników..., 
i pomyśleć, czy nie możemy 
w tej sytuacji komuś pomóc, 
choćby na odległość.

Tymczasem nasza redakcja 
kontynuuje pracę, mając na-
dzieję, że artykuły w „Awedi-
sie” pomogą odwrócić choć 
na chwilę uwagę od tego, 
co za oknem, i zająć czas, 
gdy na zewnątrz prawie nie 
wychodzimy. W naszym cza-
sopiśmie jak zawsze dużo 
wspomnień, biografii, histo-
rii, są też relacje z wyda-
rzeń i omówienia nowości 
wydawniczych. Liczymy, tak 
jak z pewnością i Państwo, 
że sytuacja możliwie szybko 
ulegnie poprawie i życie po-
wróci na swoje tory.

Redakcja

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych

Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց.
Օրհնյալ է Հարությունը Քրիստոսի

1988 թ. սկզբին Լեռնային Ղարաբաղի 
Ինքնավար Մարզի (ԼՂԻՄ) մայրաքաղաք 
Ստեփանակերտում սկսվեցին 
խաղաղ ցույցեր, տեղի հայերն իրենց 
պատրաստակամություն էին հայտնում 
միանալու ՀԽՍՀ-ին: Այնուհետ, ի 
պատասխան այդ ցույցերի, երևանցիները 
նույնպես դուրս եկան փողոց՝ ԼՂԻՄ-ը ՀԽՍՀ-
ին միացնելու կոչերով: Չնայած որ ԽՍՀՄ-ը 
տարիներ շարունակ գտնվում էր ծանր 
ճգնաժամի մեջ, ոչ ոք լրջորեն չէր մտածում 
իշխանության փլուզման և անկախության 
շանսերի մասին (մոտ չորս տարի անց այն 
դադարեց գոյություն ունենալ): Սակայն 
1988 թ. ներքին բախումներն անընդհատ 
խորանում էին:

ԼՂԻՄ-ը ՀԽՍՀ-ին միացնելու՝ ԼՂԻՄ 
Գերագույն ազգային խորհրդի կողմից 
պաշտոնական պահանջին հաջորդող աճող 
լարվածությունը փետրվարին հանգեցրեց 
անկարգությունների ԼՂԻՄ Ասկերան 
քաղաքում, շատերը վնասվածքներ 
ստացան, լուր տարածվեց, որ երկու 
ադրբեջանցի է զոհվել: Հակամարտության 
պարույրը ձգվեց և մի քանի օր անց 
Բաքվի մերձակայքում գտնվող Սումգայիթ 
քաղաքում ադրբեջանցիներն հայերի 
եռօրյա ջարդեր կազմակերպեցին: 
Զանգվածային բռնությունները ուղեկցվում 
էին կողոպուտներով, հրկիզմամբ և 
ոստիկանության կողմից այս ամենի 
թույլտվությամբ: Այդ ժամանակ առնվազն 
մի քանի տասնյակ մարդ զոհվեց: Այդ 
ջարդով սկսվեց նաև հայերի զանգվածային 
արտագաղթը Ադրբեջանի ԽՍՀ-
ից, իսկ տարվա երկրորդ կեսին նաև 
ադրբեջանցիների և մյուս մուսուլմանների 
արտագաղթը Հայաստանի ԽՍՀ-ից:

Մինչդեռ, չնայած սովետական 
իշխանությունների կողմից ԼՂԻՄ-ի և 
ՀԽՍՀ-ի միաձուլման դիմումի մերժմանը և 
ցույցերի արգելքին, Հայաստանում մարդիկ 
շարունակում էին փողոց դուրս գալ, իսկ 

անհանգստությունը միայն աճում էր: 1988 
թ. աշնանը Կիրովաբադում (այժմ՝ Գանձա) 
տեղի ունեցավ հերթական հայկական 
ջարդը, ինչը նույնպես պատճառ դարձավ 
տեղի հայերի փախուստի: Միայն 1988 թ. 
դեկտեմբերի 7-ի աղետալի երկրաշարժը 
(տե՛ս «Ավետիսի 37-րդ համար, էջ 1), 
որի հետևանքով զոհվեցին տասնյակ 
հազարավոր մարդիկ, շեղեց ուշադրությունը 
ցույցերից և բախումներից:

Մեկ տարի անց՝ 1989 թ. դեկտեմբերին, 
ՀԽՍՀ և ԼՂԻՄ Ազգային խորհուրդները, 
ընդդիմանալով «վերևների» կամքին և 
արտահայտելով իրենց ինքնորոշման 
իրավունքը, քվեարկեցին այս երկու 
տարածքների միավորման օգտին: Բաքվի 
ջարդերը, որոնք տեղի ունեցան որոշ 
ժամանակ անց, կարող էին ուղղակի 
արձագանք լինել այս բանաձևին: Բռնությունը 
սկսվեց 1990 թ. հունվարի 12-ին և տևեց յոթ օր, 
մինչև խորհրդային ուժերը վերջնականապես 
ճնշեցին անկարգությունները: Ջարդերի 
կազմակերպիչների թիրախ էր դարձել 
Բաքվի հայ համայնքը, որը դեռ չէր 
արտագաղթել Հայաստան: Ըստ 
աղբյուրների, զոհվածների թիվը մի քանի 
տասնյակից հասնում էր մի քանի հարյուրի, 
իսկ վիրավորների թիվը շատ ու շատ 
ավելին էր: Ինչպես մյուս ջարդերի դեպքում, 
սպանությունից, բռնաբարությունից և ծեծից 
բացի նաև թալանվեց ամեն հայկականը, 
իսկ մնացածը հրկիզվեց և ոչնչացվեց: 
Այս իրադարձությունները արագորեն 
հանգեցրեցին Բաքվից բոլոր հայերի 
փախուստին կամ տարհանմանը՝ Հայաստան 
ու Ռուսաստան, և ԽՍՀՄ-ի լուծարման 
պայմաններում կրկին հանգեցրեցին 
իրավիճակի սրմանը: Իսկ որոշ ժամանակ անց 
ամբողջ մասշտաբով սկսվեց ադրբեջանա-
հայկական պատերազմը Արցախի համար, 
որը մինչ օրս ավարտված չէ: Կենդանի են դեռ 
մարդիկ, ովքեր այդ իրադարձությունների 
վկան են եղել, իսկ վերքերը չեն սպիանում, 
քանի որ հանցագործները երբեք չեն 
դատապարտվել:

Խմբագրություն

Od redakcji W skrócie
W PacanoWie…

Któż, z nas, dorosłych, nie 
uśmiechnie się z czułością na 
dźwięk słów „Pacanów”, „ko-
ziołek Matołek”? A tu, pro-
szę, bohater bajek naszego 
dzieciństwa zawędrował do 
Armenii albo Ormianie – do 
Pacanowa. Tak czy siak, pią-
tek 21 lutego był Dniem Kul-
tury Ormiańskiej „Armenia 
oczami Ormian” w Centrum 
Bajki w Pacanowie. W progra-
mie przewidziano atrakcje dla 
dzieci bez górnego limitu wie-
kowego. Był dla nich koncert 
zespołu Zwartnoc, warsztaty 
kulinarne, oczywiście przyrzą-
dzania ormiańskich smako-
łyków, oraz stoisko handlowe 
z biżuterią i typowymi dla or-
miańskiej kultury rękodzieła-
mi. Pomiędzy licznymi gośćmi 
dnia kręcił się, a jakże, nasz 
koziołek Matołek. Wydarzenie 
zorganizowano we współpracy 
z Biurem Podróży Armenia-
ca Tour, które prowadzi Anna 
Martyrosyan.

Fot. archiwum Centrum  
Bajek w Pacanowie

Nowy wygląd stroNy 
iNterNetowej FKidoP

Strona Fundacji Kultury i Dzie-
dzictwa Ormian Polskich www.
dziedzictwo.ormianie.pl otrzy-
mała w lutym 2020 r. nową 
szatę! Po prawie 13 latach 
stare wydanie strony odeszło 
w przeszłość z powodów tech-
nicznych. Adres strony nie 
zmienia się. Fundacja dzięku-
je Monice Zołoteńkiej i firmie 
Magia Usług za projekt i wy-
konanie nowej strony, a Mini-
sterstwu Spraw Wewnętrznych 
i Administracji za sfinansowa-
nie prac. Na stronie, tak jak 
zawsze, znajdują się aktualno-
ści ormiańskie, przydatne linki 
i wiele innych. Zapraszamy!

dyreKtor CeNtrum BajeK – PaNi 
KaroliNa KęPCzyK, w towarzystwie 
gosPodarza CeNtrum wita gośCi

KoNCert zesPół zwartNoC 
z erywaNia

Բաքվի ջարդերի 
30-րդ տարելիցը

Շարունակություն 1-ին Էջի

 Plurimos aNNos

Przebrzmiały już echa święto-
wania dziesięciolecia „Awedi-
su”, a tu jeszcze niespodzian-
ka. Powinszowania z okazji 
rocznicy ukazały się w „Życiu 
Kresowian” (nr 22, grudzień 
2019), którego redaktorem 
naczelnym jest pan Jan Jóźków. 
Zaprzyjaźniony z nami Redak-
tor regularnie darowuje do 
zbiorów FKiDOP egzemplarze. 
Biuletyn jest wydawany przez 
wrocławski oddział Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-wschodnich. 
Oprócz relacji z wydarzeń 
bieżących, recenzji książek 
pismo zawiera sporą porcję 
wiedzy historycznej, np. Zapi-
ski wojenne, r. 1915 Zygmunta 
Hawlinga, Lwowskie peregry-
nacje rodziny Fastnachtów au-
torstwa Anny Partyki, Ostatnie 
dni obrony Lwowa, fragmenty 
wspomnień gen. Władysława 
Langnera, Biłyk opuścił Lwów 
Stanisława Sławomira Niciei. 
A powinszowania dla „Awedi-
su” kończy zdanie: Dla nas, 
rzymskich katolików, może być 
ciekawe, jak Ormianie wyzna-
ją swoja wiarę. Jakie piękne 
zaproszenie do współpracy.
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Համառոտ
Պացանովում...

Մեծերից ով չի մեղմորեն 
ժպտա՝ լսելով «Պացանով», 
«Կոզյոլեկ-մատոլեկ» 
(բառացի թարգմ.՝ «Հիմարիկ 
այծիկ» կամ գեղ. թարգմ.՝ 
«Այծիկ-պայծիկ») բառերի 
հնչյունները։ Մեր մանկու-
թյան հեքիաթային հերոսը 
հասել է Հայաստան, կամ 
հայերն են եկել Պացանով։ 
Այսպես թե այնպես, 
փետրվարի 21-ը Պացանովի 
հեքիաթների կենտրոնում 
հայկական մշակույթի օր էր 
հայտարարվել՝ «Հայաստ-
անը հայերի աչքերով» 
խորագրով։ Ծրագրում 
նախատեսված էին միջոցա-
ռումներ բարձր տարիքային 
խմբի երեխաների համար. 
Զվարթնոց խմբի համերգ, 
խոհարարական վարպետու- 
թյան դասեր՝ հայկական 
ուտեստների պատրաստում, 
ինչպես նաև հայկական 
ձեռագործ զարդերի վաճառք։ 
Բազմաթիվ հյուրերի թվում 
էր նաև մեր Կոզյոլեկ-մատոլե- 
կը։ Միջոցառումը կազմա-
կերպվել էր Աննա Մարտի- 
րոսյանի «Armeniaca Tour» 
տուրիստական գործակալու-
թյան հետ համատեղ։ 

Լուսանկարը՝ Պացանովի 
հեքիաթների կենտրոնի 

արխիվից

Plurimos annos

«Ավետիսի» տասնամյակը 
նշելու արձագանքներն 
արդեն հնչել են, և ահա 
մեկ անակնկալ։ Այդ առթիվ 
շնորհավորական ուղերձներ 
հրապարակվեցին «Կրեսո-
վյանների կյանքը» տեղեկա- 
գրում (թիվ 22, դեկտեմբեր 
2019 թ.), որի գլխավոր 
խմբագիրն է Յան Յուժկովը, 
որը մշտապես այդ տեղեկա-
գրի համարները նվիրում է 
մեր հիմնադրամին։ Տեղե-
կագիրը լույս է տեսնում 
Լվովի և հարավարևելյան 
Կրեսների նվիրյալների 
ընկերակցության կողմից։ 
Բացի ընթացիկ իրադարձու- 
թյուններից և գրքերի վերլու- 
ծություններից տեղեկա-
գրում առկա են բավականին 
պատմական նյութեր, 
ինչպիսիք են՝ Զիգմունդ 
Հավլինգի «Պատերազմյան 
գրառումներ, 1915 թ.», Աննա 
Պարտիկի «Ֆաստնախտ 
ընտանիքի Լվովյան ճամ- 
փորդությունները», պատա- 
ռիկներ գեն. Վլադիսլավ 
Լանգների հիշողություննե-
րից «Լվովի պաշտպանության 
վերջին օրերը», Ստանիսլավ 
Սլավոմիր Նիչյեի «Բիլիկը 
լքել է Լվովը»։ Իսկ Ավետի- 
սին նվիրված շնորհավորա-
կան ուղերձն ավարտվում է 
հետևյալ խոսքերով. «Մեր՝ 
հռոմեակաթոլիկներիս 
համար, հետաքրքիր կարող 
է լինել այն թե ինչպես 
են հայերը պահպանում 
իրենց հավատքը»։ Համա-
գործակցության ինչպիսի 
գեղեցիկ հրավերք է։

W skrócie
Anons dr. FrAnciszkA 
WAsylA z 1 mArcA 2020

Zapraszam do polubienia stro-
ny na Facebooku „My Kutcza-
nie”, którą dzisiaj „włączyłem”, 
tam będę informował o ma-
teriałach genealogicznych 
i postępach w pracach badaw-
czych. Będzie to też platforma 
komunikacji do strony, którą 
robię na platformie WikiMe-
dia: www.mykutczanie.pl

Franciszek Wasyl – doktor na-
uk humanistycznych, historyk. 
Pracownik Ośrodka Badań 
nad Kulturą Ormiańską w Pol-
sce przy PAU. Wiceprezes za-
rządu Instytutu Piramowicza. 
Absolwent historii na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim (2005). 
Doktorat uzyskał w 2012 r. 
w Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Zajmuje się dziejami 
społeczno-gospodarczymi Or-
mian oraz źródłami dotyczą-
cymi tej mniejszości etnicznej 
w Europie Wschodniej. Autor 
książki Ormianie w przed- 
autonomicznej Galicji. Stu-
dium demograficzno-histo-
ryczne. W latach 2015–2017 
adiunkt w Katedrze Judaistyki 
Uniwersytetu Wrocławskie-
go, gdzie pod kierunkiem 
prof. Marcina Wodzińskiego 
realizował projekt NCN FU-
GA 4 pt.: „Sąsiedzi. Historia 
istnienia wielonarodowego 
miasteczka – społeczeństwo, 
kultura, języki”, poświęcony 
Kutom nad Czeremoszem – 
info z www.mykutczanie.pl. 

Polo i nikA – 
katedra ormiańska

Świetna inicjatywa i realizacja 
Narodowego Instytutu Pol-
skiego Dziedzictwa Kulturo-
wego za Granicą POLONIKA: 
seria komiksowych animacji 
dla dzieci „Polo i Nika”. Na 
stronie internetowej Insty-
tutu www.polonika.pl zosta-
ła m.in. opublikowana „Polo 
i Nika – katedra ormiańska 
we Lwowie”. Krótkometrażo-
we animacje „Polo i Nika” są 
skierowane do dzieci rozpo-
czynających swoją przygodę 
ze szkołą. Dwoje sympatycz-
nych bohaterów – rodzeństwo 
Polo i Nika – podczas wizyty 
u babci przypadkiem odkrywa 
tajemniczy kuferek, który za-
biera ich w magiczną podróż 
tropem poloników... – czytamy 
w zajawce jednej z animacji. 
Jest tam również opublikowa-
na animacja, już nie w formie 
komiksowej: „Przebudzone 
spojrzenia” – która przeno-
si widzów do Lwowa okresu 
międzywojennego, by mogli 
poznać katedrę ormiańską i jej 
twórców... W filmie „wystę-
pują”: Franciszek Mączyński, 
Józef Mehoffer, Jan Henryk 
Rosen, Dionizy Kajetanowicz, 
Józef Teodorowicz, Jacek Mal-
czewski, św. Odilon…

30. rocznica 
pogromu w Baku
Na początku 1988 r. w stoli-
cy Autonomicznego Obwodu 
Górskiego Karabachu (AOGK) 
– Stepanakercie, rozpoczęły 
się pokojowe demonstracje 
wyrażające chęć tamtejszych 
Ormian do przyłączenia Ob-
wodu do Armeńskiej SRR. 
Niedługo potem w odpowiedzi 
na te demonstracje na ulice 
wyszli mieszkańcy Erywania, 
również opowiadający się za 
przyłączeniem AOGK do Ar-
meńskiej SRR. Mimo że ZSRR 
znajdował się już od lat w cięż-
kim kryzysie, nikt na poważnie 
nie myślał jeszcze wtedy o roz-
padzie mocarstwa i szansach 
na niepodległość (chociaż nie-
całe cztery lata później mocar-
stwo przestało istnieć). Jednak 
w 1988 r. cały czas nasilały się 
wewnętrzne konflikty pomię-
dzy republikami związkowymi 
ZSRR.

Narastające napięcie po oficjal-
nym żądaniu połączenia AOGK 
z Armeńską SRR, wystosowa-
nym przez Najwyższą Radę Na-
rodową AOGK, doprowadziło 
w lutym do zamieszek w Aske-
ranie, miejscowości położonej 
w AOGK, w wyniku których 
zginęło dwóch Azerów, a wiele 
innych osób zostało rannych. 
Spirala konfliktu nakręcała 
się, by po kilku dniach zna-
leźć ujście w trzydniowych 
pogromach Ormian w położo-
nym niedaleko Baku mieście 
Sumgait. Masowej przemo-
cy towarzyszyły też rabunki, 
podpalenia i przyzwolenie na 
takie działania ze strony poli-
cji. Zginęło wtedy co najmniej 
kilkadziesiąt osób. Pogrom ten 
rozpoczął też masową emigra-

cję Ormian z Azerbejdżańskiej 
SRR, a w drugiej połowie roku 
także Azerów i innych muzuł-
manów z Armeńskiej SRR.

Tymczasem mimo odrzuce-
nia przez władze zwierzchnie 
ZSRR wniosku o połącze-
nie AOGK i Armeńskiej SRR 
i wprowadzenia zakazu demon-
stracji, ludzie w Armenii dalej 
wychodzili na ulice, a niepokój 
tylko narastał. Kolejny pogrom 
Ormian miał miejsce jesienią 
1988 r. w Kirowabadzie (ob. 
Gandża), co również spowodo-
wało ucieczkę tamtejszych Or-
mian. Uwagę od demonstracji 
i konfliktu odwróciło dopiero 
katastrofalne trzęsienie zie-
mi z 7 grudnia 1988 r. (zob. 
„Awedis” nr 37, s. 1), w któ-
rym zginęły tysiące ludzi.

Rok później, w grudniu 
1989 r., rady narodowe 
Armeńskiej SRR i AOGK, 
sprzeciwiając się woli „góry” 
i wyrażając swoje prawo do 
samostanowienia, przegłoso-
wały rezolucję o połączeniu 
tych dwóch terytoriów. Pogro-
my w Baku, które nastąpiły 
niedługo potem, mogły być 
bezpośrednią reakcją na tę 

rezolucję. Przemoc wybuchła 
12 stycznia 1990 r. i trwała 
siedem dni, do czasu aż siły 
sowieckie wreszcie stłumiły 
rozruchy. Na celowniku spraw-
ców pogromu znalazła się 
społeczność ormiańska Baku, 
która jeszcze nie wyemigrowa-
ła do Armenii. Źródła podają 
liczbę zabitych od kilkudzie-
sięciu do kilkuset osób i wie-
lokrotnie więcej rannych. Tak 
jak w przypadku innych po-
gromów, oprócz mordowania, 
gwałtów i bicia, rabowano też, 
podpalano i niszczono dobytek 
Ormian. Te wydarzenia do-
prowadziły szybko do ucieczki 
bądź ewakuacji wszystkich Or-
mian z Baku do Armenii i Rosji 
oraz do ponownego zaostrze-
nia sytuacji w warunkach po-
stępującego rozkładu ZSRR. 
A niedługo później wybuchła 
na pełną skalę azersko-ormiań-
ska wojna o Górski Karabach, 
która nie została zakończona 
do dzisiaj. Żyją wciąż ludzie, 
którzy są świadkami tamtych 
wydarzeń, a rany po nich nie 
są zagojone, ponieważ spraw-
cy nigdy nie zostali osądzeni. 
Pozostaje pamięć o ofiarach 
i nadzieja na przyszłość.

Redakcja

Napis po rosyjsku Na ściaNie kamieNicy w Baku: „tu mieszka ormiaNiN”
Ռուսերեն գրություն Բաքվի Բնակելի տան Պատին. «այստեղ հայ է 
աՊրում»:

Dokończenie ze str. 1

9 styczNia 2020 r. zmarł

AnToni AdAm kiEniEWicz
prezes ormiańskieGo towarzystwa kuLturaLNeGo 
w krakowie. urodzoNy w wiLNie w 1944 r. miłośNik 

szTUki, WnUk TEodorA AXEnToWiczA. 

poGrzeB odBył siĘ 20 styczNia Na cmeNtarzu 
rAkoWickim.

wieczNy odpoczyNek racz mu daĆ, paNie
a światłośĆ wiekuista NiecHaj mu świeci.

NiecH odpoczywa w pokoju. ameN

ter woGHormia!



4

nr 42

Համառոտ
Դ-ր Ֆրանչիշեկ 
Վասիլի 2020 թ. 
մարտի 1-յան անոնսը

Հրավիրում եմ հավանելու 
«Մենք Կուտերյանցիներս» 
(լեհ.՝ My Kutczanie) 
ֆեյսբուքյան էջը, որը բացել 
եմ այսօր։ Էջում տեղադրելու 
եմ ծագումնաբանական 
նյութեր ու տեղեկացնելու 
եմ հետազոտական 
աշխատանքների 
ընթացքի մասին։ Այն 
նաև կհանդիսանա www.
mykutczanie.pl կայքի 
հաղորդակցման հարթակը։ 
Ֆրաչիշեկ Վասիլ 
– հումանիտար 
գիտությունների դոկտոր, 
պատմաբան։ Կրակովի 
Գիտությունների և 
Արվեստի ակադեմիային 
կից գործող Հայկական 
մշակույթի հետոզոտության 
կենտրոնի աշխատակից։ 
Պիրամովիչի ինստիտուտի 
խորհրդի փոխնախագահ։ 
Ժեշովի համալսարանի 
պատմության բաժնի 
շրջանավարտ։ 
Դոկտորական աշխատանքը 
պաշտպանել է Յագելլոնյան 
համալսարանում։ Զբաղվում 
է Լեհաստանի հայ ազգային 
փոքրամասնության՝ 
լեհահայերի 
հասարակական-
տնտեսական 
գործունեության և 
նրանց վերաբերյալ 
արևելյան եվրոպական 
երկրների աղբյուրների 
ուսումնասիրություններով։ 
Հեղինակել է «Հայերը 
նախաինքնավար 
Գալիցիայում. 
պատմաժողովրդագրական 
ուսումնասիրություններ» 
գիրքը։ 2015-2017 թթ. 
աշխատել է Վրոցլավի 
համալսարանի Հրեական 
ուսումնասիրությունների 
բաժնում, որտեղ պրոֆ. 
Մարչին Վոջինսկու 
ղեկավարությամբ 
իրականացրել է NCN 
FUGA 4 ծրագիր՝ 
«Հարևաններ. Բազմազգ 
քաղաքի պատմությունը. 
Հասարակություն, մշակույթ, 
լեզուներ» անվանումով, 
որը նվիրված էր՝ 
Կուտեր Չերեմոշի ափին 
բնակավայրին։ «Ավետիս» 
թերթի խմբագրական 
կազմը շնորհավորում 
է Ֆ. Վասիլին իր նոր 
նախաձեռնության համար և 
մաղթում է հաջողություններ 
այդ բարդ մտահղացումն 
իրականացնելու 
ճանապարհին։

Համառոտ
լմևԺՀ կայքի նոր տեսքը

Լեհահայոց մշակույթի և 
ժառանգության հիմնա-
դրամի կայքը՝ www.
dziedzictwo.ormianie.pl 
2020 թ. փետրվարից նոր 
տեսք ունի։ Համարյա 
13-ամյա հնացած կայքը 
տեխնիկական պատճա-
ռներով արխիվացվեց, 
սակայն հասցեն չի փոխվել։ 
Հիմնադրամը շնորհակալ-
ություն է հայտնում Մոնիկա 
Զոլոտենկային և «Մագիա 
Ուսլուգ» կազմակերպու-
թյանը նոր կայքի դիզայնի և 
պատրաստման համար, իսկ 
Ներքին գործերի և վարչա- 
րարության նախարա-
րությանը՝ աշխատանքների 
ֆինանսական աջակցման 
համար։ Կայքում, ինչպես 
միշտ, տեղադրվելու են 
հայկական նորություններ, 
օգտակար հղումներ և այլն։ 
Հրավիրում ենք։ 

Պոլո և նիկա – լՎոՎի 
Հայկական տաճարը

Լեհաստանի մշակութային 
ժառանգության ազգային 
ինստիտուտը՝ ՊՈԼՈՆԻԿԱ-ն 
հիանալի նախաձեռնու-
թյամբ է հանդես եկել, 
երեխաների համար 
թողարկվել է «Պոլո և 
Նիկա» կատակերգական 
մուլտֆիլմերի շարքը։ 
Ինստիտուտի կայքում՝ www.
polonika.pl, հրապարակվել 
են՝ «Պոլո և Նիկա. Ռապե-
րսվիլի թանգարանի 
գաղտնիքը», «Պոլո և Նիկա. 
Ջոդպուրի պալատը»: Եվ 
ինչը մեզ հատկապես ուրա- 
խացրեց. «Պոլո և Նիկա. 
Լվովի հայկական տաճարը»:
«Պոլո և Նիկա» կարճամ-
ետրաժ անիմացիան 
ուղղված է այն երեխան-
երին, ովքեր նոր են սկսում 
իրենց դպրոցային արկա- 
ծները: Երկու հաճելի հերո- 
սներ՝ քույր և եղբայր՝ 
Նիկան և Պոլոն իրենց 
տատիկի տանը հյուրըն-
կալվելու ժամանակ 
պատահաբար հայտն-
աբերում են մի կախարդա-
կան սնդուկ, որը նրանց 
տարբեր ճանապարհո-
րդության է տանում՝ լեհերի 
հետքերով, — կարդում 
ենք մուլտֆիլմերից մեկի 
նկարագրության մեջ։ 
Կայքում հրապարակված 
է նաև մեկ այլ անիմացիա՝ 
«Արթնացող հայացքներ», 
որը մեզ՝ դիտողներիս 
տեղափոխում է 
միջպատերազմյան 
շրջանի Լվով, որպեսզի 
ծանոթանանք հայկական 
տաճարին և այն 
ստեղծողների հետ։ 
Ֆիլմում հանդես են գալիս՝ 
Ֆրանչիշեկ Մոնչինսկին, 
Յուզեֆ Մեհոֆֆերը, Յան 
Հենրիկ Ռոսենը, Դիոնիզի 
Կայետանովիչը, Յուզեֆ 
Թեոդորովիչը, Յացեկ 
Մալչևսկին, Սբ. Օդիլոնը...

Wiadomości kościelne

Miło jest powspominać te świę-
ta i spotkania po mszach św. 
zwłaszcza w obecnej sytuacji, 
gdy światowa epidemia w prak-
tyce uniemożliwia uczestnictwo 
w obrzędach. Niestety tego-
roczna Wielkanoc też będzie 
przeżywana przez każdego 
w swoim domu zamiast wspól-
nie w kościele. Przypomnijmy 
więc chociaż te wydarzenia 
związane z naszym Kościołem, 
które odbyły się w pierwszym 
kwartale tego roku przed trud-
nym czasem kwarantanny.

5 i 6 stycznia ks. prof. Józef 
Naumowicz odprawił uroczy-
ste msze św. połączone z ob-
rzędem błogosławienia wody, 
najpierw w Warszawie, a na-
stępnego dnia w Gliwicach 
i w Krakowie. Do Wrocławia ks. 
Józef pojechał 12 stycznia. Jak 
zawsze w święto Astwacahajtnu-
tjun obrzędowi błogosławienia 
wody symbolizującemu chrzest 
Jezusa towarzyszyło oprócz ka-
płanów także czterech „ojców 
chrzestnych” trzymających 
białe i czerwone wstążki – jest 
to tradycja typowa dla Or-
mian polskich. Po każdej mszy 
św. i obrzędzie wierni zabrali 
oczywiście trochę poświęco-
nej wody do domu. Warto też 
wspomnieć, że na mszy św. 
w warszawskiej parafii central-
nej gościli ks. Taron Ghulikyan 
– duszpasterz Apostolskiego 
Kościoła Ormiańskiego w Pol-
sce, oraz ambasador Armenii 
Samvel Mkrtchian.

2 lutego w Warszawie ks. Jó-
zef odprawił mszę św. w świę-
to Ofiarowania Pańskiego, po 
której pobłogosławił świece. 
Po mszy Monika Agopsowicz 
opowiedziała o zeszłorocznej 
wyprawie do Rumunii i bliż-
szym poznaniu z tamtejszymi 
wspólnotami ormiańskimi, któ-

re, jak się okazało, są bardzo 
zbliżone kulturowo do Ormian 
polskich. Prelekcji towarzy-
szyła młoda wolontariuszka 
pochodząca z tamtych stron 
– Sanda János, która opowie-
działa też nieco o zwyczajach 
i imprezach kulturalnych or-
ganizowanych przez Ormian 
z regionu.

Uroczysta msza św. ormiań-
skokatolicka została odprawio-
na 16 lutego przez ks. Józefa 
w Kaplicy Literackiej warszaw-
skiej archikatedry św. Jana 
w związku z pierwszą rocznicą 
odsłonięcia w archikatedrze 

tablicy poświęconej abp. Józe-
fowi Teodorowiczowi. Pisaliśmy 
o tym wydarzeniu obszernie 
w „Awedisie” nr 38, s 1. Tabli-
ca upamiętnia setną rocznicę 
kazania, jakie abp Teodorowicz 
wygłosił 9 lutego 1919 r., dzień 
przed pierwszym posiedze-
niem Sejmu Ustawodawczego 
w odradzającej się Polsce.

23 lutego zaczął się w kalen-
darzu ormiańskim Wielki Post, 
niestety wszystkie marcowe 
msze św. zostały już odwoła-
ne. Mamy nadzieję, że sytuacja 
poprawi się możliwie szybko 
i będziemy mogli wrócić do 
zwykłego porządku mszy św. 
Tymczasem zachęcamy do od-
wiedzenia strony Ordynariatu 
www.ordynariat.ormianie.pl, 
która jest aktualizowana na 
bieżąco. Można przeczytać tam 
m.in. rekolekcje wielkopostne 
ks. dr. Marcina Kołodzieja, 
który towarzyszy swoją posłu-
gą we wrocławskich mszach 
św. ormiańskokatolickich.

red
więcej informacji kościelnych 
na stronie www.ordynariat.

ormianie.pl

kościół | Pierwszy kwartał roku zawsze obfituje w wiele świąt 
z ormiańskiego kalendarza liturgicznego z pięknym Bożym Narodzeniem 
połączonym z Epifanią i Chrztem Pańskim – Astwacahajtnutjun, na czele.

obrzęd błogosławienia wody 12 stycznia we wrocławiu. Fot. romana 
obrocka

po mszy św. 5 stycznia w warszawie. Fot. władysław deńca

ks. JózeF naumowicz ministrantami 
16 lutego pod tablicą w archikate-
drze. Fot. maria ohanowicz
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Muzeum Książąt 
Czartoryskich

Կրակովի Չարտորիսկի իշխանների 
թանգարանը Լեհաստանի ամենահին 
թանգարաններից մեկն է:  Այն 
հասարակության համար առաջին անգամ 
բացվել է 1878 թվականին, սակայն 
ստեղծվել է դեռ  1801 թվականին, երբ 
իշխանուհի Իզաբելա Չարտորիսկան 
իր գեղարվեստի հավաքածուն վերածեց 
թանգարանի և այն տեղակայեց 
պուլավյան պալատի համալիրում: Միայն 
ավելի ուշ այն տեղափոխվեց Կրակով, 
որտեղ բարդ ճակատագիր ունեցավ: 
2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ից, երբ 
Լեհաստանի կառավարությունը գնեց 
այն, Չարտորիսկի իշխանների անսովոր 
հավաքածուն ազգային սեփականության 
մաս կազմեց՝ դառնալով Կրակովի 
Ազգային թանգարանի մասնաճյուղը: 
Վերջերս, 2019-ի դեկտեմբերի 19-ին, ինը 
տարվա նորոգումից և վերակառուցումից 
հետո, վերաբացվեց Պիյարսկա փողոցի 
թանգարանը: Երկու հարկերում 
գտնվող ավելի քան քսան սրահներում 
ցուցադրությունն այժմ կազմակերպվում է 
նոր սցենարի համաձայն՝  ներկայացնելով 
ոչ միայն Լեոնարդո դա Վինչիի «Կզաքիսով 
տիկինը» և Ռեմբրանդ վան Ռեյնի «Բարի 
Սամարացու հետ բնանկարը», այլև լեհական 
գեղանկարչության նմուշներ, հնագույն 
արվեստի առարկաներ, զարդեր, մարմարե, 
փղոսկրյա, մարջանե և սաթե քանդակներ, 
կերամիկա, գորգեր, գործվածքներ, զինամ- 
թերք, հին տպագրեր, ձեռագրեր և նոտաներ: 

Այս գեղարվեստական հարստության մեջ 
արժե ուշադրություն դարձնել լեհահայերի 
հետ կապված ցուցանմուշներին: 
Ամենաթանկագին նմուշներից մեկը 
վերարտադրվել է վերաբացման 
կապակցությամբ լույս տեսած հավաքածուի 
նոր ուղեցույցի շապիկին, որի հեղինակն 
է Մատեուշ Խրամեցը: Դա Թեոդոր 
Աքսենտովիչի նկարած իշխան Վլադիսլավ 
Չարտորիսկու դիմանկարն է (1892–1893 
թթ.): Արևելյան զարդագործությունը, որում 
հայ առևտրականները մասնագիտացել 
են ընդհուպ մինչև 18-րդ դարը, 
առանձնահատուկ ուշադրություն է գրավում 
և ամենաշատն է  ներկայացված: Իշխան 
Ադամ Կազիմիր Չարտորիսկու հիասքանչ 
սուրը և եզակի ձիու թամբը այդպիսի 
զարդապատման հիանալի օրինակներ 
են: Թուրքական ոճով զարդարված 
թրեր, լախտեր ու գուրզեր շատ շատ կան 
այստեղ: Կան նաև ասպարներ, վահաններ, 
վառոդաեղջյուրներ: Կարելի է հիանալ նաև 
Սլուցկի գոտիներով, որոնք արտադրվել 
են Մաջարսկիների կողմից, ինչպես 
նաև Լիպկովից և Կոբիլկայից, այսինքն՝  
Պասխալիս Յակուբովիչի (Սաքսոնյան 
սրահ) մանուֆակտուրաներից, բազմաթիվ 
արվեստի և արհեստի առարկաների 

կողքին՝  պատրաստված տեղի հայկական 
արհեստանոցներում կամ ներմուծված 
Պարսկաստանից և Թուրքիայից: 11-ից 13-
րդ դդ. սրահները ընդգրկում են արևելյան 
արվեստի ամենագեղեցիկ նմուշները` 
պարսկական գործվածքներ և գոբելեններ, 
որոնք պատրաստված են Քաշանի և 
Սպահանի հայկական արտադրամասերում, 
ներառյալ եղերդակի ջրելու տեսարանը 
պատկերող գործվածքը 17-րդ և 18-րդ 
դարերի սահմանագծից և ամպահովանին` 
դրախտի այգու պատկերով:

Հարկավոր է առանձին անդրադառնալ 
հայկական ձեռագրերի արժեքավոր 
հավաքածուին, որը սակայն չի ցուցադրվում, 
քանի որ այն խնամքով պահվում է 
Չարտորիսկի իշխանների գրադարանի 
առանձին հավաքածուի մեջ: Այս 
մագնատական ընտանիքը ոչ միայն սեր 
էր տածում արևելյան արվեստի հանդեպ, 
այլև շրջապատված էր, հատկապես 18-րդ 
դարում, շատ հայազգի աշխատակիցներով: 
Տոմաշ Բերնատովիչը Պոդոլիայի Մենձիբուժ 
քաղաքում գտնվող նրանց կալվածքների 
նահանգապետն էր, իսկ Պուլավի հետ 
կապված էր Պիրամովիչների ընտանիքը՝ 
իշխան Գժեգոժը՝ գրող, կրթության գործիչ, 
և Մարիանը՝ իշխանական գանձապահը:

AAZ

Muzeum Książąt Czartoryskich 
w Krakowie jest jednym z naj-
starszych w Polsce. Po raz 
pierwszy zostało otwarte dla 
publiczności w 1878 r., ale jego 
początki sięgają roku 1801, kie-
dy to księżna Izabela Czartory-
ska przekształciła w muzeum 
swe zbiory artystyczne i umie-
ściła je w kompleksie pałacu 
puławskiego. Dopiero potem 
przeniesiono je do Krakowa, 
gdzie miały swe skomplikowa-
ne losy. Od 29 grudnia 2016 r., 
dzięki zakupowi dokonanemu 
przez rząd polski, niezwykła 
kolekcja książąt Czartoryskich 
stała się włas-nością narodową 
jako oddział Muzeum Narodo-
wego w Krakowie. Niedawno, 
19 grudnia 2019 r., po dzie-
więciu latach remontu i prze-
budowy muzeum przy ulicy 
Pijarskiej zostało otwarte na 
nowo. W ponad dwudziestu 
salach na dwóch piętrach mie-
ści teraz ekspozycję urządzoną 
wedle nowego scenariusza, 
prezentującą nie tylko Damę 
z gronostajem Leonarda da 
Vinci i Krajobraz z miłosiernym 
Samarytaninem Rembrandta 
van Rijna, ale też malarstwo 
polskie, artefakty sztuki staro-
żytnej, biżuterię, rzeźby z mar-
muru, kości słoniowej, koralu 

i bursztynu, ceramikę, kobier-
ce, tkaniny, militaria, starodru-
ki, rękopisy i nuty.

Wśród tego bogactwa arty-
stycznego warto zwrócić uwa-
gę na eksponaty związane 
z Ormianami polskimi. Jeden 
z najcenniejszych reproduko-
wany został na okładce nowe-
go przewodnika po zbiorach, 
autorstwa Mateusza Chramca, 
wydanego z okazji powtórnego 
otwarcia. Jest to portret księcia 
Władysława Czartoryskiego 
pędzla Teodora Axentowicza, 
wykonany w latach 1892–
1893. Zdobnictwo orientalne, 
w którym specjalizowali się aż 
do XVIII wieku kupcy ormiań-
scy, zwraca szczególną uwagę 
i reprezentowane jest na eks-
pozycji najszerzej. Wspaniała 
szabla i unikatowy rząd koń-
ski księcia Adama Kazimierza 
Czartoryskiego są tej orienta-
lizacji świetnymi przykładami. 
Szabel, buław i buzdyganów, 
zdobnych na turecką modłę, 
jest tu zresztą znacznie więcej. 
Są kałkany, tarcze, rogi pro-
chowe. Podziwiać też można 
pasy kontuszowe ze Słucka, 
produkowane przez Madżar-
skich, oraz z Lipkowa i Kobył-
ki, czyli manufaktur Paschalisa 
Jakubowicza (w Sali Saskiej), 
obok licznych przedmiotów 
rzemiosła artystycznego, wy-
rabianych w krajowych warsz-
tatach ormiańskich lub impor-
towanych z Persji i Turcji. Sale 
od XI do XIII zawierają naj-
piękniejsze okazy sztuki Orien-
tu – perskie tekstylia i tapise-
rie, wyrabiane w ormiańskich 
warsztatach Kaszanu i Isfaha-
nu, w tym tkaninę z przełomu 
XVI i XVII wieku, przedstawia-
jącą scenę podlewania kwiatu 
cykorii, i baldachim z wyobra-
żeniem rajskiego ogrodu.

Osobnego omówienia wymaga 
cenna kolekcja ormiańskich 
rękopisów, nie pokazywana 
jednak na ekspozycji, bo pie-
czołowicie przechowywana 
w osobnym zbiorze Bibliote-
ki Książąt Czartoryskich. Ten 
magnacki ród miał zresztą 
nie tylko zamiłowanie do sztu-
ki Orientu, ale i otaczał się, 
zwłaszcza w wieku XVIII, wielo-
ma ormiańskimi współpracow-
nikami. Tomasz Bernatowicz 
był gubernatorem ich dóbr na 
Podolu z siedzibą w Międzybo-
rzu, a z Puławami związani byli 
Piramowiczowie – ksiądz Grze-
gorz, literat i działacz oświato-
wy, oraz Marian, kasjer zwany 
też książęcym podskarbim.

AAZ

Dokończenie ze str. 1

Złota buława „Michała wiśniowiec-
kiego”,dZieło orMian lwowskich, 
Zdobi okładkę „katalogu Zbrojowni 
MuZeuM książąt cZartoryskich” 
autorstwa  toMasZa kusiona. Fot. 
Zbiory cyFrowe MuZeuM narodowe-
go w krakowie

«Արմենիկան» Չարտորիսկի 
իշխանների թանգարանի 
նոր ցուցադրությունում
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ | Այժմ կարելի է հիանալ Կրակովի Չարտորիսկի 
իշխանների հայտնի թանգարանի թարմացված ցուցադրությունով, որում 
նաև լեհահայերի արժեքավոր նմուշներ կան:

Portret księcia władysława cZartoryskiego PędZla 
teodora axentowicZa Zdobi okładkę „PrZewodnika Po 
Zbiorach MuZeuM” autorstwa MateusZa chraMca.  
Fot. Zbiory cyFrowe MuZeuM narodowego w krakowie

ԿրԱԿՈվՈՒմ ԳտՆվՈղ ՉԱրտՈրիսԿի իշխԱՆՆերի ԹԱՆԳԱրԱՆ
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Mój ojciec – Wartan Grigorian
BIOGRAFIE | Publikujemy ciekawy biogram zmarłego w zeszłym roku Wartana Grigoriana – wybitnego historyka, który 
wiele miejsca w swoich pracach poświęcił historii Ormian w dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Biogram napisał 
syn Wartana – Aram Grigorian.

Wartan Grigorian urodził się 
26 stycznia 1929 r. w Dilidżanie, 
letniskowym mieście na półno-
cy Armenii, jako Władimir. Jego 
ojciec, Ruben (1902–1968), był 
żołnierzem i akurat służył tam 
w tym czasie. Matka przyszłego 
uczonego, Armenuhi Howhan-
nisjan (1900–1949), była go-
spodynią domową. Poprzednie 
pokolenia rodziny Grigorianów 
mieszkały w prowincji Musz, 
czyli w Armenii Zachodniej, 
która dziś znajduje się pod pa-
nowaniem tureckim. W wyniku 
wojny rosyjsko-tureckiej, toczo-
nej w latach 1877–1878, wielu 
mieszkańców tych okolic zosta-
ło przesiedlonych do Cesarstwa 
Rosyjskiego, gdzie przydzielono 
im terytorium na pustynnych 
północnych zboczach najwyż-
szej góry wschodniej Armenii 
– Aragac. Tak powstała wioska 
Paros, zwana obecnie Nahape-
tawan, która stała się siedzibą 
klanu Grigorianów.

Dzieciństwo Wartana (takie 
imię ormiańskie wybrał sa-
modzielnie) nie było łatwe. 
W 1943 r. ojciec założył drugą 
rodzinę. Sześcioro dzieci dora-
stało pod opieką matki – cztery 
siostry: Pajcar (ur. 1924), Flo-
ra (1927–2006), potem zna-
na miniaturzystka i znawczyni 
strojów ludowych, Swietłana 
(1930–2014), primadonna 
Operetki i Teatru Komediowe-
go, i Stella (ur. 1941), oraz brat 
Frunze (1937–1984). Matka 
wychowała ich samotnie w wa-
runkach wojny i głodu. Jednak 
to ojciec dał dziewięcioletnie-
mu chłopcu podarunek, który 
zdecydował o jego przyszłości 
– tom z serii Zbiór dokumen-
tów dotyczących historii Arme-
nii. Po jego przeczytaniu War-
tan raz na zawsze wybrał swą 
przyszłą profesję historyka.

Edukacja postępowała zgod-
nie z tym wyborem: po liceum 
i szkole artyleryjskiej, studia 
na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Erywańskiego, 
aspirantura, a następnie pra-
ca w Instytucie Historii Aka-
demii Nauk Armenii, wreszcie 
w 1959 r. obrona rozprawy na 
stopień kandydata nauk histo-
rycznych, czyli doktorat.

W tym czasie otwarty został 
nowy budynek Matenadaranu 
– instytutu gromadzącego stare 
rękopisy ormiańskie. W 1959 
r. Wartan Grigorian podjął 
tam pracę i wykonywał ją aż po 
kres swego życia. Najpierw był 
sekretarzem naukowym, po-
tem kierownikiem działu gro-
madzenia rękopisów, w 1975 r. 
znakomicie obronił rozprawę 
habilitacyjną, wreszcie w roku 
1997 został zastępcą dyrektora 
ds. naukowych i na tym stano-

wisku pracował do 2009 r. Po 
tej dacie, z uwagi na pogorsze-
nie stanu zdrowia, był w Mate-
nadaranie doradcą przez kolej-
ne pięć lat. Trudno przecenić 
jego zasługi dla powiększania 
zbiorów Matenadaranu. Ponad 
300 cennych manuskryptów 
znalazło tam swe miejsce dzięki 
staraniom i pomysłowości tego 
badacza, pozyskanych nie tylko 
w kraju, ale i wśród Ormian 
mieszkających w diasporze.

Zainteresowania naukowe War-
tana Grigoriana były szerokie. 
Pisał o historii chanatu erywań-
skiego w XVIII wieku, diasporze 
ormiańskiej, narodowym ruchu 
wyzwoleńczym, stosunkach or-
miańsko-azerbejdżańskich. Jak 
się wydaje, największym jego 
osiągnięciem stało się rozpozna-
nie naukowe, wydanie i analiza 
źródeł historycznych do dziejów 
katolikosatu eczmiadzyńskiego. 
W tej dziedzinie zwraca uwagę 
dwutomowa praca poświęcona 
analizie literackiej i religijnej 
spuścizny katolikosa Ghukasa 
Karnecy, kierującego Kościołem 
ormiańskim w dwóch ostatnich 
dziesięcioleciach XVIII wieku. 
Publikacja ta odnowiła trady-
cję edycji źródłowych materia-
łów archiwalnych, dotyczących 
działalności katolikosatu w nie-
zwykle szerokich horyzontach 
geograficznych, obejmujących 
Rosję, Persję, Gruzję, Bułgarię, 
Rumunię, Indie, Chiny, Bliski 
Wschód, a także w rozmaito-
ści problemów bytu ormiań-
skiego w ojczyźnie i diasporze, 
ich spraw ogólnospołecznych 
i życia codziennego. Wkrótce 
ukazać się ma tom trzeci tego 
dzieła, który będzie dedykowa-
ny pamięci dr. Grigoriana.

Szczególne miejsce w dzie-
dzictwie naukowym Wartana 
Grigoriana zajmują studia nad 
historią ormiańskich kolonii 
na ziemiach dzisiejszej Pol-
ski i Ukrainy. Zagadnieniom 
tym poświęcił wiele lat swojej 
pracy naukowej. W podstawo-
wym dziele pt. Historia kolonii 
ormiańskich Ukrainy i Polski 
(Ormianie na Podolu), opar-
tym na wielojęzycznych źró-
dłach, opisał historię diaspory 
ormiańskiej w tym regionie od 
średniowiecza do XIX wieku. 
Kompleksowo przestudiował 
wszystkie aspekty życia migran-
tów: polityczne, gospodarcze 
i kulturowe. Pisał o przywile-
jach nadawanych Ormianom 
przez wielkich książąt litew-
skich i polskich monarchów, 
o wewnętrznym samorządzie 
ormiańskim, własnym prawie 
sądowym, wolności religijnej, 
statusie kobiet, bractwach 
młodzieżowych. We Lwowie, 
Kamieńcu Podolskim, Jazłow-
cu, Zamościu, Mohylewie Po-

dolskim powstały dogodne 
warunki dla rozwoju kultury 
i literatury ormiańskiej. Dzięki 
tolerancyjnej postawie władz 
tworzyli tam Ormianie cechy, 
szkoły, biblioteki, drukarnię, 
a nawet teatr. Ze swej stro-
ny oddawali usługi nowej oj-
czyźnie w zakresie kontaktów 
z państwami Orientu, wykorzy-
stując swe szerokie kompeten-
cje w tamtej strefie kulturowej. 
Grigorian analizował rela-
cje między królami polskimi 
a Persją i Turcją, utrzymywa-
ne za pośrednictwem Ormian, 
fakty świadczące o wysyłaniu 
ich z ważnymi misjami dyplo-
matycznymi.

Trzeba tu jeszcze dodać, że 
przed Grigorianem badacze 
ormiańscy, zajmujący się tymi 
zagadnieniami, nie znali zaso-
bów dokumentacyjnych prze-
chowywanych w bibliotekach 
i archiwach Ukrainy i Polski, 
zwłaszcza materiałów w języku 
łacińskim i polskim, zaś polscy 
i ukraińscy badacze, z nielicz-
nymi wyjątkami, nie mieli poję-
cia o źródłach i opracowaniach 
ormiańskich.

Podczas gromadzenia mate-
riałów do swych studiów Gri-
gorian współpracował z wybit-
nymi polskimi armenologami 
i orientalistami: Edwardem 
Tryjarskim, Eugeniuszem 
Słuszkiewiczem, Andrzejem 
Pisowiczem, Włodzimierzem 
Zajączkowskim. Zrodziły się 
jego przyjaźnie z nimi i wielo-
letnia korespondencja.

Zainteresowanie Grigoriana Pol-
ską nie ograniczało się tylko do 
badań historycznych. W 1964 r. 
został wybrany wiceprezesem 
ormiańskiego oddziału Towa-
rzystwa Przyjaźni Polsko-Ra-
dzieckiej i kilkakrotnie odwie-
dzał w tym charakterze różne 
polskie miasta. Szczerze kochał 
Polskę i Polaków, wdzięczny za 
to, że kiedyś Polacy przychylnie 
i gościnnie przyjęli jego dale-
kich przodków.

Krąg naukowych i publicystycz-
nych zainteresowań Grigoriana 
był bardzo rozległy. Ważne 
miejsce w jego dorobku zaj-
muje praca pt. Życie poświę-
cone Ormianom, naświetlająca 
sylwetkę Anny Hedvig Büll, Es-
tonki, które oddała całe swo-
je życie ratowaniu ofiar ludo-
bójstwa Ormian w Imperium 
Osmańskim. Również ruch 
wyzwolenia narodu ormiań-
skiego na przełomie XIX i XX 
wieku znalazł miejsce w jego 
bogatej twórczości. Ten wątek 
reprezentuje biografia naczel-
nika Szawarsza Basencjana, 
bojownika o wolność Armenii 
w latach 1917–1922, oraz zbiór 
artykułów i wspomnień o wy-
bitnym polityku partii Dasz-
nakcutiun i I Republiki Arme-
nii (1918–1920) – Arszalujsie 
Astwacatrianie, rodzonym bra-
cie dziadka żony Grigoriana.

Od samego początku ruchu na-
rodowego w Arcachu Grigorian 
wielokrotnie podróżował do tego 
zbuntowanego regionu, w licz-
nych artykułach, na podstawie 

faktów naukowych, opisywał 
jego historię, polemizując z fał-
szerstwami autorów azerbej-
dżańskich. Zorganizował także 
fundusz pomocy dla uchodźców 
z masakry w Sumgaicie w 1988 
r. Bohaterowi walk wyzwoleń-
czych, Razmikowi Petrosjanowi, 
poświęcił książkę.

W wielu krajach prowadził 
wykłady na temat Matenada-
ranu i Armenii oraz organizo-
wał wystawy. Austria, Niemcy, 
Włochy, Izrael, Syria, Buł-
garia, Gruzja, Liban – to ich 
niepełna lista. Na początku lat 
90. mieszkał, pracował i uczył 
przez dłuższy czas w diecezji 
jerozolimskiej Ormiańskiego 
Kościoła Apostolskiego.

Od 1952 r. Grigorian był żo-
naty z koleżanką szkolną, Irik 
Antonian (1929–2003), która 
większość życia spędziła, pra-
cując w redakcji „Czasopisma 
Historyczno-Filologicznego” 
(Patma-Banasirakan Handes) 
wydawanego przez Akademię 
Nauk Armenii, gdzie cieszyła 
się wielkim autorytetem i sza-
cunkiem. Szczęśliwa para do-
czekała się dwojga dzieci: syna 
Arama (1954) i córki Armine 
(1960), która również pracu-
je w Matenadaranie. Dali oni 
swoim rodzicom pięcioro wnu-
ków i dwójkę prawnuków.

Aram Grigorian
Z języka rosyjskiego przetłu-

maczył Andrzej A. Zięba

Aram Grigorian, syn Wartana 
i autor powyższego wspomnie-
nia, jest absolwentem sekcji 
tureckiej Wydziału Studiów 
Wschodnich na Uniwersytecie 
Erywańskim, początkowo pra-
cował w instytucjach nauko-
wych, muzealnych i filmowych 
w Moskwie i Erywaniu, od 1992 
r. związany jest z Minister-
stwem Spraw Zagranicznych 
Republiki Armenii. Był m.in. 
posłem w Turkmenistanie i Ta-
dżykistanie oraz konsulem ge-
neralnym w Adżarii, a obecnie 
reprezentuje swój kraj w Uz-
bekistanie. Pełny tekst wspo-
mnienia ukaże się w 7. rocz-
niku czasopisma „Lehahayer” 
za rok 2020. Za pomoc w jego 
uzyskaniu dziękujemy pp. Je-
remianom. Zainteresowanych 
biografią Wartana Grigoria-
na, którego w Armenii na-
zywa się „jednym z ostatnich 
Mohikanów starego Matena-
daranu”, odsyłamy także do 
filmu biograficznego z serii 
„Zasłużeni działacze ormiań-
scy”, pt. „Wartan Grigorian – 
wybitny historyk–armenolog”, 
autorstwa i produkcji Laury 
Minasjan (operator: Karen 
Charatian), dostępnego pod 
adresem: https://www.youtube.
com/watch?v=ah8vh6KaJ8U .

Wartan GriGorian (1929–2019)
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Wykładem „Relacja Armenia – 
Unia Europejska” ambasador 
Samvel Mkrtchian otworzył 
spotkanie. Artystycznych wzru-
szeń dostarczyli muzycy Aram 
i George Sayegh oraz tancerka 
Susanna Garibian. Konkurs „Co 
wiesz o Armenii?” wygrała pol-
ska drużyna z nagrodą: ormiań-
skimi winami. Przy ormiańskich 
smakołykach i deserze, m.in. 
„wypchanych jabłkach” (w fejs-
bukowym tłumaczeniu) uczest-
nicy porozumiewali się ormiań-
skimi zwrotami zadanymi na 
przygotowanych kartkach, by 
nie powiedzieć: ściągach. Na fo-
tografiach widać, że uczestnicy 
bawią się świetnie!

Źródło: FB Tatevik Hovhanni-
syan i 10 innych użytkowników

Głos uczestnika:
Jak w każdym roku, studen-
ci Kolegium Europejskiego 
w Natolinie* mieli przygotować 
wieczór, w którym przedstawią 
swój kraj, w tym kulturę, kuch-
nię, muzykę itd. (o ile mają 
możliwość). Uczestnikami wy-
darzenia byliśmy po raz drugi. 
Jako Ormianie bardzo chętnie 
przedstawiliśmy muzykę Ar-
menii. Było bardzo przytulnie. 
Pozostali studenci z chęcią słu-
chali muzyki, wystąpienia Pana 
Ambasadora, Ormianek, które 
przygotowały ciekawą grę (za 
pomocą aplikacji do quizów). 
Polegała na tym, że pozostali 
studenci z różnych krajów Eu-

ropy i nie tylko (np. z Libanu, 
Jordanii) musieli uczestniczyć 
w quizie w grupkach 4–5-
osobowych. Padały przeróżne 
pytania na temat Armenii, jej 
historii, muzyki, kuchni, sław-
nych ludzi itp. I grupa, która 
miała najwięcej punktów, do-
stała jako nagrodę sławny ko-
niak produkowany w Armenii – 
Ararat. Przykładowe pytania:
 
Pyt.: Erewań jest nazywa-
ny miastem jakiego koloru? 
Odp.: Różowego (ponieważ 
liczne budynku w Erywaniu 
są zbudowane z kamienia 
wulkanicznego nazywanego 
tuf, który ma kolor różowy). 
 
Pyt.: Kto jest prekursorem 
lub legendarnym założycie-
lem narodu ormiańskiego? 
Odp.: Hayk.

Oprócz muzyki i kultury była 
także obecna cudowna kuch-
nia ormiańska z przekąskami.
Wydarzenie zorganizowały stu-
dentki: Anzhela Mnatsakanyan, 
Tatevik Hovhannisyan, Anna 
Sargsyan, Varduhi Bejanyan.

George Sayegh

* Kolegium Europejskie jest 
ośrodkiem badań nad Euro-
pejską Polityką Sąsiedztwa. 
Obejmuje ona 16 krajów, 
w tym Armenię. W ramach 
tego programu przyznawane 
są stypendia z funduszy Ko-
misji Europejskiej. Studentami 
Kolegium mogą być osoby po 
ukończonych studiach magi-
sterskich. Studia trwają rok. 
Obecnie w Kolegium kształci 
się 133 studentów z 38 krajów. 
Armenię reprezentuje czwórka 
studentów.

Wystawa w Koszalinie 
o abp. Teodorowiczu

Obraz św. Barbary 
już pod ziemią

wydarzenia | 5 marca 2020 r. w Koszalińskiej 
Bibliotece Publicznej odbyło się oficjalne otwar-
cie wystawy „Wielki zapomniany. Arcybiskup 
ormiański Józef Teodorowicz (1864–1938) – wy-
bitny polski kapłan i mąż stanu”.

wydarzenia | W poprzednim „Awedisie” (nr 41, 
s. 7) pisaliśmy o ciekawych okolicznościach,  
w jakich jeden z numerów naszego pisma znalazł 
się w „kapsule czasu” dołączonej do obrazu  
św. Barbary – patronki górników.

Wieczór kultury ormiańskiej  
w College of Europe w Natolinie
wydarzenia | Wieczór z 14 lutego jeszcze nie dobiegł końca a już fejsbuko-
we relacje pełne były filmowych i fotograficznych relacji. Z zachwytami dla 
wykonawców, organizatorów, fotografów, ormiańskich smakołyków, warsz-
tatów, dyskusji…

Od prawej: GeOrGe SayeGh, TaTevik hOvhanniSyan, anna SarGSyan, anzhela 
MnaTSakanyan, varduhi Bejanyan, araM SayeGh. FOT. alekSandra Blin

Przygotowana przez Fundację 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich ekspozycja gościła już 
w wielu polskich miastach, do 
Koszalina sprowadziło ją Sto-
warzyszenie Ormiańskie „Mer 
Hajrenik” im. Abp. Józefa 
Teofila Teodorowicza. Stowa-
rzyszenie pragnęło przybliżyć 
swego Patrona koszalinianom, 
ale i oddać hołd rodakom – 
polskim Ormianom, których 
siedmiowiekowa obecność 
mocno zaznaczyła się na kar-
tach historii Rzeczypospolitej.

Oficjalnego otwarcia dokonali 
członkowie zarządu koszaliń-
skiego stowarzyszania: prezes 
Vahan Hakobyan oraz sekre-
tarz Łukasz Trzeciak, którzy 
przybliżyli idee oraz treść 
wystawy. Podkreślano wielo-
wiekową obecność Ormian na 
ziemiach polskich, co znalazło 
odzwierciedlenie w części eks-
pozycji przybliżającej tematykę 
ormiańską.

Przypomniano, że abp Józef Teo-
fil Teodorowicz był nie tylko wy-
bitnym pasterzem ormiańskich 
katolików, ale i mężem stanu, 
który sprawy polskie przedsta-
wiał w Sejmie Krajowym we 
Lwowie i Izbie Panów w Wiedniu, 
w odrodzonej Rzeczypospolitej 
był posłem na Sejm Ustawodaw-
czy, a następnie senatorem.

Podczas wernisażu usłyszeć 
można było fragmenty nagrań 
kazań wielkopostnych abp. 
Teodorowicza. Zwiedzający 
wystawę zostali poczęstowani 
wypiekami inspirowanymi or-
miańską kuchnią.

Koszalińskie stowarzyszenie 
zrzesza Ormian (głównie z tzw. 
nowej emigracji, ale także po-
tomków tych Ormian, którzy 
przybyli na Kresy kilkaset lat 
temu) i sympatyzujących z ni-
mi Polaków. Wśród celów sto-
warzyszenia są m.in. działania 
na rzecz wspierania ormiań-
skiej mniejszości narodowej; 
podtrzymywanie i upowszech-
nianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie ormiańskości 
i polskości, języka i kultury 
ormiańskiej oraz reprezento-
wanie lokalnej społeczności 
ormiańskiej. Koszalińscy Or-
mianie organizują obchody 
Dnia Upamiętnienia Ludobój-
stwa – na Świętej Górce w gm. 
Polanów (gdzie znajduje się 
pomnik w formie chaczkaru), 
współpracują m.in. ze środo-
wiskiem ze Szczecinka repre-
zentowanym przez Szczeci-
neckie Stowarzyszenie Kultury 
Ormiańskiej.

Warto podkreślić, że po 
1945 r. rodziny polskich Or-
mian osiedlały się również 
w Koszalinie i okolicach (m.in. 
Donigiewiczowie, Minasie-
wiczowie, Romaszkanowie, 
Tumanowiczowie i Zerygiewi-
czowie). Jednym z najbardziej 
znanych Polaków ormiańskie-
go pochodzenia związanym 
z Koszalinem był Stanisław 
Ohanowicz (zm. w 1992), dy-
rektor Długoterminowego 
Sanatorium Przeciwgruźlicze-
go, a po likwidacji placówki 
kierownik Działu Metodyczno-
Organizacyjnego Wojewódz-
kiej Przychodni Przeciwgruź-
liczej.

Łukasz Trzeciak

na otwarciu wystawy była teresa ohanowicz (w środku), córka 
związanego z koszalinem doktora stanisława ohanowicza

wystawa wzbudziła duże 
zainTereSOwanie

Teraz obraz wraz z kapsułą, 
a więc i naszym czasopismem, 
został już zwieziony w głębiny 
jednej z komór kopalni Rudna 
na Dolnym Śląsku. Jak napisa-
li uczestnicy tego wydarzenia 
w zakładowym piśmie: Data 
zjazdu obrazu została ustalo-
na na drugą zmianę 31 stycz-
nia. Brygada „B” w komplecie, 
obraz odpowiednio zabez-
pieczony i zjeżdżamy. Potem 
kawałek wozem i jesteśmy na 
miejscu. Tam już zostanie. Na 
rewersie kapsuła czasu – lista 
fundatorów, „Curier” z otwar-

ciem szybu L-VI, „Gość Nie-
dzielny” i ormiańsko-polskie 
czasopismo „Awedis”, w któ-
rych opisano historię obrazu. 
To dla przyszłych pokoleń, 
a dla osób, które codziennie 
będą go oglądać? Dla nas, 
górników, to wyjątkowy obraz. 
Święta Barbara daje nam po-
czucie bezpieczeństwa, zawsze 
wiemy, że ktoś nad nami czu-
wa. To dla nas bardzo ważne – 
mówi Dawid Nowosz, ślusarz-
mechanik maszyn i urządzeń 
górniczych.

red

SyGnalizujeMy. 
GraTulujeMy!

Która nieduża górska wieś 
może pochwalić się swoją ga-
zetą? Bawra w północnej Ar-
menii (prowincja Szirak) liczy 
jedynie niecałe 500 mieszkań-
ców, a jednak młodzież z lo-
kalnego Ormiańskokatolickie-
go Związku Młodzieży wraz ze 
swoim duszpasterzem ks. Hov- 
sepem Galstyanem wydają 
własne czasopismo, które nosi 
tytuł «Կանթեղ» („Lampka”). 
Pierwszy numer ukazał się 
w listopadzie 2019, a kolejny 
– w lutym 2020 r. Pismo do 
domostw młodzież doręcza 
osobiście.

red

Więcej informacji na:  
www.ordynariat.ormianie.pl 
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Wychowałam się w domu, w którym 
WYWiad | Prezentujemy kolejną z serii rozmów przeprowadzonych przez dr. Andrzeja Glińskiego – historyka z Wrocławia. 
Tym razem rozmawia on z Bogusławą Romaniewską – wiceprezeską tarnowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich.

Andrzej Gliński. Wiem, że 
jest Pani wiceprezesem To-
warzystwa Miłośników Lwo-
wa i Kresów Południowo- 
-Wschodnich.

Bogusława Romaniewska. 
Oddziału w Tarnowie, bo To-
warzystwo jest ogólnokrajo-
wą organizacją i ma oddziały 
w poszczególnych miejscowo-
ściach.

AG. Czy mogłaby Pani przy-
bliżyć naszym czytelnikom, 
co to jest za organizacja?

BR. Towarzystwo powsta-
ło w 1988 roku, a oddział 
w Tarnowie powstał niewiele 
później, bo w 1989. Staramy 
się popularyzować i utrwalać 
historię kresową, wspierać 
Polaków, którzy tam pozostali, 
dbać o miejsca pamięci na-
rodowej, wspierać ratowanie 
polskich śladów. Poświęcamy 
czas i zapewniamy środki mło-
demu pokoleniu Polaków, żeby 
poznali historię i kulturę Pol-
ski i by podnosić w nich ducha 
polskości.

AG. Jak się żyje Polakom na 
Ukrainie?

BR. Różnie. Powiedziałabym, 
że był czas, kiedy żyło się bar-
dzo źle. Teraz można powie-
dzieć, że u tych, którzy mają 
rodziny pracujące w Polsce, 
zwiększył się poziom dostatku. 
Poza tym wzrosła u nich świa-
domość. Bardzo dużo mło-
dzieży przyjeżdża do Polski 
na studia. Jest zaangażowana 
w różne inicjatywy, np. organi-
zowane przez konsulat, samo-
rządy etc. Nie słyszałam, żeby 
były teraz jakieś takie akty,  

które by dyskryminowały Po-
laków w taki sposób, w jaki to 
było dawniej.

AG. A czy program Karta Po-
laka pomaga?

BR. O tyle pomaga, że moż-
na łatwiej przebrnąć granicę. 
Większość Polaków, którzy 
mieli możliwość, to ją wyrobili. 
Karta Polaka otwiera im moż-
liwość opieki medycznej w Pol-
sce, studiowania, w tym różne 
ulgi, np. kolejowe, w muzeach.

AG. Wróćmy do Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich. 
Słyszałem, że bardzo poma-
gacie dzieciom na Ukrainie.

BR. Jest to taka nasza najwięk-
sza praca, która rzeczywiście 
dała dość dobre rezultaty. Nie-
malże od początku istnienia To-
warzystwa kontaktowaliśmy się 
ze szkołami i poszczególnymi 
środowiskami polskimi, które 
tworzą pewne skupiska na Kre-
sach. Byliśmy też inicjatorami 
wspierania ich w różnych dąże-
niach, jak na przykład powsta-
nie szkoły w Strzelczyskach, 
które udało się dzięki temu, że 
ci ludzie byli bardzo nieugięci, 
a myśmy też ich w tym wspie-
rali. A ponieważ Senat włączył 
się do tego dzieła, powstała 
jedna z najładniejszych szkół 
na Ukrainie. Można powie-
dzieć, że ta miejscowość była 
„utopiona w wódce”, jak sami 
stwierdzili Ukraińcy, że to jest 
miejsce bez żadnej przyszło-
ści. A tam przecież mieszkała 
większość Polaków. Na szczę-
ście przyjechał bardzo aktyw-
ny ksiądz Andrzej Rams, który 
zajął się tymi ludźmi i zwalczył 

pijaństwo. Uruchomił zakład 
stolarski dzięki temu, że miał 
możliwość sprowadzić z zagra-
nicy maszyny. Nauczył tych lu-
dzi fachu. Zaczęli oni coś robić, 
coś dawać od siebie. Żyć aktyw-
niej. Ludzie wybudowali piękny 
kościół, który jeszcze łączy się 
z ciekawą historią, bo przed-
tem była tam tylko niewielka 
kaplica, która spłonęła. Ksiądz 
w zgliszczach znalazł nieuszko-
dzoną lakierowaną drewnianą 
figurę Matki Bożej, podniósł ją 
i to był znak, że trzeba kościół 
budować. Mieszkańcy sami się 
tego podjęli i budowa została 
szczęśliwie ukończona. To była 
wspólna więź i cel tych ludzi, 
oni umieli się wszyscy razem 
zabrać do roboty. W sąsiedniej 
miejscowości Krysowice był 
bardzo duży majątek ziemski, 

który należał do Stadnickich. 
Po wojnie był zrujnowany 
przez Sowietów i ksiądz zaini-
cjował tam budowę ośrodka, 
w którym siostry służebniczki 
śląskie [zakonnice ze śląskiej 
gałęzi Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP] opiekują 
się ludźmi. Jest tam przychod-
nia zdrowia, przedszkole.

Jeśli chodzi o dzieci, to mamy 
kontakty z kilkoma miejscowo-
ściami i co roku się staramy or-
ganizować kolonie. Dwutygo-
dniowy turnus, nastawiony na 
program edukacyjny. Staramy 
się operować językiem polskim 
podczas pobytu. Dzieci, kiedy 
z nami rozmawiają, to mówią 
po polsku, ale ze sobą, kiedy 
się np. kłócą, mówią po ukra-
ińsku. Tak to wygląda. To są 
dzieci nie tylko ze Strzelczysk, 
ale z Sambora, Szczerca, czy 
też Stanisławowa.

AG. Co zobaczą dzieci w Pol-
sce?

BR. Przyjeżdżają do Tarnowa. 
Sam Tarnów jako miasto ma 
bardzo dużo pięknych zabyt-
ków. Poza tym odwiedzają Kra-
ków. Mają tam lekcję muzealną 
na zamku wawelskim, zwiedza-
ją katedrę, dzwon Zygmunta, 
Starówkę. Zawsze dodatkowo 
jest jakaś wycieczka po Mało-
polsce, w 2019 roku byliśmy 
jeszcze w Ojcowie. Bardzo się 
udała. Dzieci były zachwycone 
skałami, które zrobiły na nich 
duże wrażenie. Dodatkowo 
jest tam świetnie zorganizo-
wane muzeum przyrodnicze. 
Uprzednio byliśmy w Bieczu, 
Gorlicach, w tzw. Karpackiej 
Troi w okolicach Jasła, gdzie jest 
skansen archeologiczny. Nie-
daleko Tarnowa odwiedzamy  

malowaną wieś Zalipie, gdzie 
wszystkie domy są ozdobio-
ne wymalowanymi bukietami 
kwiatów.

Oprócz wycieczek staramy się 
zwrócić uwagę na inne rze-
czy. Żeby dzieci miały dobre 
warunki, zakwaterowanie, 
wyżywienie, zajęcia rekreacyj-
ne, sportowe, prelekcje, lek-
cje języka polskiego, zajęcia 
z udzielania pierwszej pomocy. 
Dzieciom najbardziej podoba 
się zawsze pływalnia, ścianka 
wspinaczkowa. Mamy dobrą 
kierowniczkę kolonii, która ma 
wiele pomysłów i dzieci nigdy 
się u nas nie nudzą.

AG. Przejdźmy jeszcze do in-
nych waszych działań. Wiem, 
że zajmujecie się ratowa-
niem zabytkowych polskich 
mogił na Kresach.

BR. Tak, już od wielu lat 
w dzień Wszystkich Świętych 
i w dni sąsiadujące organizu-
jemy zbiórki publiczne i z tych 
środków odnowiliśmy już około 
50 grobów. Zawsze dobieramy 
takie obiekty, które są ważne 
ze względu na postacie, które 
są pochowane w tych grobach. 
Zazwyczaj są to ludzie zasłu-
żeni dla Kresów Wschodnich. 
Dbamy o miejsca pamięci na-
rodowej. We Lwowie o cmen-
tarz Łyczakowski i cmentarz 
Janowski. Co roku robimy też 
remonty na cmentarzu Janow-
skim, bo ten cmentarz jest 
bardzo zaniedbany. Tutaj czas 
zadziałał i też była dawniej ce-
lowa dewastacja. Teraz jest wię-
cej wprowadzonego porządku, 
w pewnym stopniu dzięki te-
mu, co my robimy i Krakow-
skie oraz Katowickie Towa-
rzystwo Miłośników Lwowa,  

Grupa TML z Tarnowa przy poMniku ofiar zaGłady inTeLiGencji sTanisławowskiej w czarnyM Lesie. czwarTa  
z prawej – boGusława roManiewska. foT. edward dudek

dzieci poLskie z ukrainy przed braMą sekLerską w Tarnowie. foT. MarTa drabik
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Bogusława Romaniewska 
– wiceprezes tarnowskiego 
Oddziału Towarzystwa Mi-
łośników Lwowa i Kresów 
Południowo–Wschodnich. 
Urodzona podczas II wojny 
w Kamionce Strumiłowej, 
kilkadziesiąt kilometrów od 
Lwowa. 
Obszerny, ilustrowany bio-
gram Anny Stefanowicz, mat-
ki Bogusławy Romaniewskiej, 
znajduje się w Wiki.Ormianie: 
http://www.wiki.ormianie.pl/
index.php?title=Anna_Stefa-
nowicz

Andrzej Gliński – dok-
tor nauk humanistycznych 
(Uniwersytet Wrocławski), 
prezes Instytutu Grzegorza 
Piramowicza, autor prac na 
temat historii polskich Or-
mian w czasach nowożytnych, 
współpracownik zespołu ba-
dawczego NPRH pt. „Pomni-
ki dziejowe Ormian polskich” 
realizowanego w Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich.

na ścianach wisiały kilimy
staramy się znajdować groby, 
które można wyremontować, 
na których remont nas stać. 
Na samym początku dawali-
śmy też pieniądze na odbu-
dowę cmentarza Obrońców 
Lwowa, ale od czasu, kiedy 
nasze państwo się w to zaan-
gażowało, to staramy się na-
sze działania ulokować gdzie 
indziej. Staramy się wspie-
rać i co roku przeznaczamy 
środki na cmentarz, który 
jest w okolicach Stanisławowa 
w Czarnym Lesie, gdzie Niem-
cy rozstrzelali więźniów – in-
teligencję ze Stanisławowa. 
Była to przeważnie tamtejsza 
elita, ludzie wykształceni, na-
uczyciele zgromadzeni przez 
hitlerowców pod pozorem 
przygotowania do rozpoczęcia 
roku szkolnego, prawnicy, le-
karze. Cmentarz jest na tere-
nie dwóch hektarów, więc jest 
to duży obszar, sporo pracy 
i znaczne potrzeby, żeby to 
utrzymać. Wspieramy tam-
tejsze Towarzystwo Kultury 
Polskiej w Stanisławowie, by 
pozostało świadectwo o tym, 
co się działo. Jeszcze chcia-
łam wspomnieć o wsi Wolica 
niedaleko Mościsk (tuż przy 
granicy), wcześniej wieś się 
nazywała Lacka Wola. Byli-
śmy inicjatorami budowy przy 
kościele groty pamięci, gdyż 
batalion „Nachtigall” w cza-
sie wojny zdziesiątkował wieś. 
Wybudowana jest scena Pie-
ty i zamieszczone tablice, na 
których wypisano nazwiska 
zamordowanych osób.

W okolicy Mościsk, dzięki 
wskazówkom uzyskanym od 
księdza proboszcza w Pniku-
cie, odnaleźliśmy mogiłę żoł-
nierzy Nowogrodzkiej Brygady 
Kawalerii gen. Władysława An-
dersa, poległych we wrześniu 
1939 r. Staraniem parafian 
i przy naszym wsparciu finan-
sowym udało się wykonać mały 
pomnik, który widoczny jest na 
wzgórzu, z drogi do Sambora, 
we wsi Władypol. Dzięki na-
szym staraniom i środkom na 
innych mogiłach wojskowych 
zostały wykonane nagrobki 
i pomniki, np. w Krysowicach 
i Dawidowie.

AG. Chciałbym zapytać, czy 
jakieś groby Polaków po-
chodzenia ormiańskiego 
były odnawiane przez Pani 
organizację?

BR. Przede wszystkim odnowi-
liśmy na cmentarzu Łyczakow-
skim grób matki arcybiskupa 
Józefa Teodorowicza – Gertru-
dy Teodorowiczowej. Dwa lata 
temu zrobiliśmy remont na 
cmentarzu Łyczakowskim gro-
bowca rodziny Gidlewskich, 
w którym spoczywają Wacław 
Aksentowicz h. Jaxa – uczest-
nik powstania styczniowego, 
i Ludwik Aksentowicz h. Jaxa 
– weteran powstania stycznio-
wego. Dalej szukamy takich 

obiektów i jest prawdopodob-
ne, że się nimi zajmiemy.

AG. Wasza organizacja znana 
jest jeszcze z organizowania 
corocznej imprezy w Tarno-
wie pt. Dni Lwowa…

BR. Dni Lwowa są poświęcone 
właśnie tematom kresowym. 
Każdy rok ma swój temat prze-
wodni, w tym chcemy nagłoś-
nić bitwę pod Zadwórzem, bo 
w 2020 r jest okrągła roczni-
ca bitwy. To jest jednak mało 
znany temat i kiedy się omawia 
wojnę polsko-bolszewicką, to 
zbyt mało uwagi poświęca się 
tej bitwie, a przecież tam pod 
Lwowem zatrzymano Konną 
Armię Budionnego.

AG. Warto też przypomnieć, 
że poległo tam bohatersko 
dwóch polskich Ormian. Po-
rucznik Antoni Dawidowicz 
oraz Konstanty Zarugiewicz.

BR. Chciałam jeszcze powie-
dzieć, że Dni Lwowa to impre-
za, która utrwaliła się w ka-
lendarzu w naszym mieście, 
ważna dla tarnowian. Cieszy 
się wielkim zainteresowaniem. 
Zapraszamy co roku na nią 
polskie organizacje działające 
na Ukrainie, które chcemy jak 
najlepiej ugościć. Mamy dzięki 
Dniom Lwowa ważne święto, 
w czasie którego się razem 
spotykamy. Dni Lwowa są po-
łączone z występami artystycz-
nymi, wykładami, wystawami 
etc. Pomagają nam szkoły 
i angażuje się młodzież. Mło-
dzi ludzie zapoznają się z te-
matami, których wcześniej nie 
znali, pomagają nam później 
w innych naszych inicjatywach, 
zbierają na przykład podczas 
kwest pieniądze, dzięki którym 
pozyskujemy środki na remont 
mogił, pomagają organizować 
pomoc świąteczną dla Polaków 
na Ukrainie, z którą corocznie 
docieramy do Rodaków.

AG. Proszę powiedzieć coś 
o członkach Pani organizacji.

BR. Jesteśmy trochę też sami 
dla siebie. Są osoby, które ma-
ją wspomnienia i chcą się nimi 
podzielić, a przedział wiekowy 
to przeważnie 70 plus. Dzięki 
temu, że się razem organizu-
ją, są aktywniejsi i czują się 
jeszcze potrzebni. Staramy się 
wprowadzać ten lwowski na-
strój, przyjemny, wesoły. Cza-
sem śpiewamy różne piosenki 
lwowskie. Lwowski humor jest 
naprawdę bardzo sympatyczny 
i przy różnych okazjach sta-
ramy się jakąś perełkę z tego 
repertuaru nagłośnić.

AG. Proszę mi powiedzieć, 
jak to się stało, że prywatnie 
się zaczęła Pani interesować 
tematami kresowymi?

BR. Pochodzę z rodziny kreso-
wej, zresztą ja się na Kresach 

urodziłam. Gdy dowiedziałam 
się o powstaniu Towarzystwa, 
zgłosiłam się i zaczęłam działać.

AG. Chciałem zapytać Panią 
o korzenie ormiańskie?

BR. Moja mama była po-
chodzenia ormiańskiego. Jej 
dziadkiem (ze strony matki) 
był Grzegorz Janowicz, babcią 
była – spoczywająca zresztą 
na cmentarzu Łyczakowskim 
– Rozalia Janowicz z domu Do-
nigiewicz, więc też Ormianka. 
Ojciec mojej mamy nie był 
Ormianinem, ale pochodził 
ze Stanisławowa. Był pracow-
nikiem kolejowym na stacji 
w Stanisławowie.

AG. Kolejarz to pracownik 
państwowy w drugiej RP.

BR. Tak. Mama wcześnie stra-
ciła oboje rodziców i później 
jej bardzo pomogło to, że mia-
ła duże ulgi kolejowe po ojcu, 
dzięki czemu mogła się uczyć 
w Krakowie. Mój tata o nazwi-
sku Stefanowicz również był 
pochodzenia ormiańskiego. 
Mama mojego taty nie była Or-
mianką (z domu Halecka), ale 
mieszkała w Kutach i Kołomyi. 
Przejęła sporo ormiańskich 
zwyczajów, kuchnię. Ojciec ta-
ty – Gabriel Stefanowicz, był 
w pełni Ormianinem.

AG. Czyli ma Pani mieszane 
polsko-ormiańskie pocho-
dzenie z obu stron…

BR. Tak, to prawda. Rodzice 
brali w Kutach ślub w kościele 
ormiańskim. Byłam w Kutach. 
Tak się złożyło, że zorganizo-
wałam wycieczkę do Kołomyi, 
na Pokucie. Pojechaliśmy też 
do Kut i byliśmy na cmentarzu 
ormiańskim, gdzie jest dużo 
grobów ormiańskich. Właśnie 
w takim grobie spoczywa mój 
pradziadek Grzegorz Jano-
wicz. Jestem pełna uznania 
dla Pani Marty Bohosiewicz, 
która dba o ten cmentarz, co 
roku tam organizuje przyjazd 
z młodzieżą i rzeczywiście ten 
cmentarz jest zadbany. Szcze-
gólnie, że niektóre tamtejsze 
groby to naprawdę zabytki 
i to wszystko jeszcze prze-

trwało i jest w dalszym ciągu 
zadbane.

AG. Czy można w jakiś spo-
sób powiązać Pani ormiań-
skie pochodzenie z zamiło-
waniem do Kresów?

BR. Wychowałam się w domu, 
gdzie na ścianach wisiały kili-
my stamtąd i były przedmio-
ty, które się udało uratować. 
Porcelanowe elementy, cu-
kierniczka srebrna, huculskie 
pamiątki, to, co udało się wy-
wieźć. Wciąż wspominało się 
minione zdarzenia z Kresów. 
Dziadkowie od strony ojca 
przyjechali później niż my, bo 
my przyjechaliśmy jeszcze za 
Niemców. W jednym wagonie 
towarowym była cała nasza 
rodzina plus koń – „Mercedes” 
mojego ojca. Długo służył 
nam później w Gorlicach. Mój 
tata był lekarzem weterynarii 
i jego pierwsza posada była 
w Kamionce Strumiłowej. Za 
Sowietów niewiele brakło, że-
by został deportowany w cza-
sie wywózek na Sybir, ale roz-
poczęła się wojna z Niemcami 
i już mojej rodziny nie zdąży-
li wywieźć. Później straszne 
rzeczy wydarzyły się w 1944. 
Kamionka była w pobliżu Wo-
łynia, bo to na północ od Lwo-
wa. Miałam wtedy 3 lata, ale 
pamiętam łuny pożarów, które 
widziałam z okna. A tam rze-
czywiście wtedy był pogrom 
polskich wsi. To był rozpacz-
liwy obraz. Moją rodzinę ta 
straszna tragedia dotknęła 
w Kutach. Moja mama w związ-
ku z tym, że była sierotą, wy-
chowywała się u siostry swojej 
matki – Petroneli Donigiewicz, 
która wcześnie owdowiała, ale 
potrafiła sobie świetnie po-
radzić. Wybudowała piękną 
willę, gdzie gościła turystów, 
letników z Warszawy. Zawsze 
w lecie miała gości. Kuty są 
pięknie położone, plaża nad 
Czeremoszem, góra Owidiusz, 
to była miejscowość turystycz-
na, kurort. Petronela Doni-
giewicz została zamordowana 
w czasie zmasowanego ataku 
Ukraińców na Kuty. Część ludzi 
schroniła się kościele ormiań-
skim, ale Petronela, w drodze 
do kościoła, zajrzała do domu 

swojej siostry przyrodniej i jej 
córek, a tam na podwórzu już 
niestety byli Ukraińcy i je za-
mordowali. Niedawno ufun-
dowałam granitową tablicę na 
ich grób, bo była tylko prowi-
zoryczna tabliczka blaszana. 
Jest na niej napisane: Petro-
nela Donigiewicz, Anna, Zofia, 
Stefania Bogdanowicz 1944 r. 
Wszystkie leżą w tym wspól-
nym grobie. Właśnie ta ciocia 
Petronela wychowała moją 
mamę. Czuję ogromny żal…

AG. Czasem niektórzy ludzie 
stwierdzają, że nie wolno 
o tym mówić, bo to może 
konfliktować, powodować 
animozje. Jednak o takiej 
tragedii trzeba wspominać 
i pamiętać, żeby już nigdy 
się nie powtórzyła.

BR. To jest przerażające, że lu-
dzie są do tego stopnia w stanie 
oszaleć i stracić miarę w okru-
cieństwie i przecież tyle razy 
to się już powtarzało… Ja tego 
nie rozumiem. W każdym razie 
pokolenie moich rodziców mia-
ło ciężkie przeżycia. To dziwne, 
że oni po tym wszystkim byli 
normalni i potrafili odbudo-
wać swoje życie, zabrać się do 
pracy, tworzyć. Mieli dużo we-
wnętrznej siły. Moja mama była 
patriotką, zawsze przeżywała 
sprawy polskie. Wspominała, że 
w 1919 roku, gdy nauczycielka 
powiedziała, że już mamy wolną 
Polskę, to tak głośno zaśpiewała 
hymn, że zdarła gardło.

Żałuję, że kiedy byłam młod-
sza i jeszcze była okazja, aby 
dowiedzieć się więcej o życiu 
mojej rodziny na Kresach, 
nie wykorzystałam tej szansy. 
Teraz, kiedy się postarzałam, 
wiele pytań chciałabym jeszcze 
zadać, ale już nie ma tych, któ-
rzy mogliby na nie odpowie-
dzieć. Staram się gromadzić 
i utrwalić wiedzę o rodzinnych 
dziejach, którą dane mi było 
poznać, żeby nie umknęło.

Członkowie TML z Tarnowa na CMenTarzu obrońCów Lwowa. TrzeCia  
z prawej – bogusława roManiewska. FoT. edward dudek
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Rok 1920 – część I
HISTORIA | Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy bitwy warszawskiej 
1920 r. zachęcamy do lektury serii artykułów poświęconych historii  
tego zwycięstwa i udziałowi w nim polskich Ormian. 

„...historia narodu zaczyna 
się od historii

zasłużonych rodzin...”
Leon Theodorowicz,  

Lwów 1925

Wlaściwie wypadałoby zacząć 
od cytatu z Mickiewicza:

„O roku ów! Kto ciebie widział  
w naszym kraju!
(...) dotąd lubią starzy
O tobie bajać, dotąd pieśń 
o tobie marzy.”

Jednak są bardzo poważne 
różnice między rokiem 1812 
i wojną „polską” Napoleona 
a rokiem 1920 i wojną polsko-
-bolszewicką. „Napoleoniada” 
zaczęła się zdobyciem Moskwy, 
a skończyła Lipskiem i osta-
tecznie Waterloo. Natomiast 
wojna polsko-bolszewicka za-
kończyła się sukcesem zarów-
no wojskowym na polu bitwy, 
od Warszawy po Kamieniec 
Podolski na południu, Mińsk 
na wschodzie i Dyneburg na 
północy, jak i politycznym – 
podpisaniem pokoju w Rydze, 
w którym to Polska jako zwy-
cięzca dyktowała warunki.

Obrazy i pieśni dla kampanii 
moskiewskiej – to głównie zi-
mowy odwrót spod Moskwy, 
i klęska, i książę Józef Ponia-
towski tonący w nurtach Elste-
ry. Obrazy 1920 – to głównie 
Cud nad Wisłą Jerzego Kossa-
ka z Matką Boską i księdzem 
Ignacym Skorupką, Wojciecha 
Kossaka Piłsudski na Kasztan-
ce i Zaślubiny Polski z Bałty-
kiem z gen. Hallerem, a z licz-
nych pieśni najbardziej chyba 
znana jest, jak Polska długa 
i szeroka, ułańska żurawiejka 
Lance do boju, szable w dłoń! 
Bolszewika goń!. Brak tylko na-
dal niestety w Warszawie łuku 
triumfalnego, bo o projekcie 
„kolumny” lepiej nie mówić... 
Pozostaje nam więc cieszyć 
sie, że przynajmniej Sejm RP 
zachował się jak trzeba i pod-
jął stosowną uchwałę ustana-
wiającą rok 2020 – Rokiem Bi-
twy Warszawskiej. Szczególną 
uwagę PT Czytelników chciał-
bym zwrócić na dwa ustępy 
w tekście uchwały. „15 sierpnia 
1920 roku był dniem zwycię-
stwa wszystkich Polaków. (...) 
To zjednoczenie Polaków było 
w tych dniach prawdziwym Cu-
dem nad Wisłą”.

Tak było, mobilizacja narodu 
była powszechna, a w obronie 
ledwo co odzyskanej niepodle-
głości z bronią w ręku stanęli 
nie tylko Polacy – Lechici, ale 
również wielu przedstawicieli 
mniejszości narodowych za-
mieszkujących ziemie polskie, 

w tym najpowszechniej polscy 
Ormianie. Przecież jeszcze 
w 1919 i w początkach 1920 r. 
nie tylko nie udawał się pobór 
do polskiego wojska i masowe 
były dezercje, ale Ukraińcy, 
Żydzi, Niemcy w zdecydowa-
nej większości uchylali się od 
służby wojskowej. Według hi-
storyka Piotra Korczyńskiego: 
„15 czerwca [1920 r. – red.], 
w trakcie odwrotu wojsk pol-
skich, Sejm uchwalił nowy 
pobór do wojska. Nie dał on 
spodziewanych rezultatów. 
W Małopolsce zarówno chłopi, 
jak i robotnicy masowo uchyla-
li się od obowiązku służby woj-
skowej. Najgorzej było w kro-
śnieńskim, gdzie do punktów 
poboru na 28 gmin stawiła się 
tylko jedna. Prawie całkowicie 
wezwania do poboru ignoro-
wały mniejszości narodowe.”

Lwowa w 1920 r. przed woj-
skami Budionnego broniły 
Małopolskie Oddziały Armii 
Ochotniczej (a więc ochotnicy, 
nie wojsko z poboru), wśród 
nich wielu Ormian i jak klejnot 
błyszczące nazwisko jednego 
z zadwórzańskich „termopi-
lan” – Konstanty Zarugiewicz, 
przez swoją matkę Jadwigę, 
rzec można, „patron” Grobu 
Nieznanego Żołnierza.

Kiedy jednak ruszyła bol-
szewicka ofensywa, a wieści 
z frontu, miast i wiosek zajmo-
wanych, rabowanych i równa-
nych z ziemią przez „azjatyckie 
hordy” jeżyły włos na głowie – 
naród masowo stanął w kolej-
kach do ochotniczego zaciągu. 
Brak żołnierza – bez którego 
nijak było mierzyć się z Armią 
Czerwoną – to jedno. Tych 
wojsk, które udało się zorgani-
zować, nie było czym wyposa-
żyć. Przecież w Polsce nie było 
żadnych fabryk broni. Wszyst-
ko – od karabinu i amunicji, po 
armaty, samochody, samoloty 
– trzeba było kupić za granicą. 
A nawet, gdy już udało się zdo-
być kredyty i dokonać zakupu 
– zrewoltowane i podpuszczo-
ne przez bolszewicką propa-
gandę społeczeństwa Europy 
odmawiały pomocy Polsce.

Przeciwnie, gdy chodzi o Ro-
sję, Niemcy natychmiast udzie-
liły jej wszelkiej pomocy, łącz-
nie z tajną, wojskową. Jeszcze 
bolszewickie zagony nie minęły 
„bramy smoleńskiej”, jeszcze 
organizowała się 700-tysięczna 
armia Tuchaczewskiego nad 
Berezyną – a już podpisali 
(Rosja i Niemcy) tajny układ 
(prawzór paktu Ribbentrop 
– Mołotow), w którym dzielili 
między siebie polskie ziemie. 
Rosja gwarantowała Niemcon 

zwrot wszystkich ziem, które 
utracili na rzecz Rzeczypospo-
litej po 1918 r. Że Niemcy – to 
było nawet zrozumiałe, ale 
Francuzi, Anglicy, Belgowie et 
consortes – również blokowali 
dostawy dla Polski, robotnicy, 
portowcy odmawiali prac zała-
dunkowych i transportowych. 
Więc „cudu” trzeba było, żeby 
Anglicy wprowadzili w Gdań-
sku stan wyjatkowy, a w porcie 
pracowało brytyjskie i polskie 
wojsko. No, i na wysokości za-
dania stanęli Węgrzy, którzy 
jedyni przepuścili transporty 
z wyposażeniem wojennym dla 
Polski. Oprócz Węgrów warto 
też przypomnieć symboliczny, 
ale nie bez znaczenia militar-
nego czyn ochotników amery-
kańskich, którzy sformowali 
we Lwowie lotniczą Eskadrę 
Kościuszki. Aspekt braku po-
mocy – nawet, a szczególnie 
po 100 latach i w świetle wie-
dzy o wydarzeniach, które 
przyszły potem – musimy mieć 
stale w pamięci i przypominać 
go wszem i wobec. Stanęliśmy 
osamotnieni i niemal bezbron-
ni przeciwko „Goliatowi”, który 
„po trupie pańskiej Polski” 
zmierzał do panowania nad 
światem. 

Do narodowego zjednoczenia 
droga wiodła wyboista, trud-
na, pełna zakrętów i prze-
ciwieństw. Już od 1910 r. 
tworzyły się organizacje para-
militarne w Galicji – socjaliści 

sobie (Związek Strzelecki), 
narodowcy sobie (Strzelec), 
chłopi sobie (Drużyny Barto-
szowe). Kiedy na moment uda-
ło się Piłsudskiemu w 1914 r. 
wszystko scalić, za chwilę zno-
wu drogi się rozeszły i jedni 
z Komendantem, a drudzy 
z Sikorskim i Hallerem. A jesz-
cze do tego legiony polskie 
po stronie rosyjskiej (Korpus 
Polski gen. Dowbora-Muśnic-
kiego). Zszyć z tego materiału 
jednolity polski mundur – gdy 
wszystkie szwy i fastrygi roz-
łaziły się w trakcie, zbudować 
armię, naród i państwo rze-
czywiście zakrawało na „cud” 
i wolno nie wątpić w to, że za-
uważone przez gen. Weygan-
da w lipcu i sierpniu 1920 r. 
pełne kościoły i rozmodlone 
tłumy ściągnęły nad polskie 
ziemie i ten kawałek świata – 
oko Opatrzności.

W tych modłach mocno 
brzmiało ormiańskie TER WO-
GHORMIA, głównie za sprawą 
lwowskiego arcybiskupa Jó-
zefa Teodorowicza, który był 
wielkim autorytetem dla całej 
Polski, nie tylko dla kresowych 
Axentów, Astwacaturów i Boho-

sów. Już w 1917 r. w austriac-
kim parlamencie prorokował, 
że „po tej wojnie musi powstać 
i powstanie niepodległe pań-
stwo polskie, złożone z ziem 
wszystkich zaborów”. A w czas 
ukraińskiej pożogi we Lwowie 
to on tłumaczył: „Nikt nie ma 
prawa wyciągać ręki po pol-
ski Lwów, mówiąc, że kiedyś, 
przed wiekami, jego to były 
ziemie – jak nikt dziś nie wycią-
ga ręki po Berlin, kiedyś prze-
cież słowiański!”. Wreszcie 10 
lutego 1919 r., w warszawskiej 
katedrze św. Jana ten świątobli-
wy biskup otwierał kazaniem 
pierwsze posiedzenie Sejmu 
RP i wzorem ks. Piotra Skar-
gi napominał posłów i wzywał 
do jedności (zob. też „Awedis” 
nr 38, s. 1). „Cud nad Wi-
słą” – a jakże, ale jaką ofiarną 
i trudną pracą całego narodu 
i bohaterskich jednostek wy-
pracowany! I wymodlony!

Zeszłoroczna uchwała sejmo-
wa wprawdzie nic nie mówi 
o udziale Ormian (i innych 
mniejszości narodowych, i bra-
terstwie broni z Ukraińcami 
– sic!), ale przecież myślę, że 
spokojnie możemy podczepić 
się pod nazwisko gen. Tade-
usza Jordana-Rozwadowskie-
go. Wszak cytowany przeze 
mnie na wstępie (motto) Leon 
Theodorowicz był mężem jego 
bardzo bliskiej kuzynki, Janiny, 
a pałac Jordan-Rozwadowskich 
w Tuchowie stał się w okre-
sie międzywojennym znanym 
i znaczącym siedliskiem dla 
obu połączonych rodzin, tj. 
Rozwadowskich i Theodorowi-
czów.

Zdawać by się mogło, że to 
był moment. „Cud”, jeden 
sierpniowy dzień i „ni z tego 
ni z owego mamy Polskę na 
pierwszego...” A przecież był to 
już siódmy rok walki o niepod-
ległość, o wymarzoną wolną  
Polskę. Od listopada 1918 r. 
toczonej formalnie przez pań-
stwo uznane w sensie prawa 
międzynarodowego, państwo 
dysponujące zasobami mate-
riałowymi i ludzkimi. Jednakże 
pamiętać trzeba, że państwo 
to po 123 latach niewoli było 
przecież in statu nascendi – 
w stanie tworzenia, z wojną 
na wszystkich granicach, go-
spodarką nie tylko wyeksplo-
atowaną przez zaborców, ale  
leżącą w powojennych gru-Antoni KAsprowicz

Odprawa plutOnu MSO, ObrOna lwOwa – Meldunek Składa karOl Sernicki; 
ostAtni w szeregu – KAziK KruczKowsKi (12 lAt)
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zach, z ludnością zdziesiąt-
kowaną głodem, epidemiami 
i poborem do obcych wojsk.

Kiedy mówimy więc „Cud nad 
Wisłą” (trawestując francuski 
„cud nad Marną” z 1914 r.), 
musimy pamiętać, że rodził 
się on już od 1914 r., od wy-
marszu I Kadrowej z krakow-
skich Oleandrów. A zaczynał 
właściwie jeszcze wcześniej, 
od powołania Drużyn Strze-
leckich. Kiedy w 1914 r. wybu-
chła śniona przez Mickiewicza 
„powszechna wojna ludów” – 
możliwe było tworzenie pol-
skich oddziałów wojskowych, 
z których miały powstać ka-
dry dla przyszłej armii pol-
skiej. Od samych początków 
byli tam również Ormianie. 
Szlak walki legionów 1914–
1917, obrona Lwowa, Armia 
Hallera, wojna polsko-ukraiń-
ska 1918–1919, wreszcie woj-
na polsko bolszewicka 1919–
1920 – wszędzie tam perlą 
się ogólnie znane ormiańskie 
nazwiska polskich bohate-
rów: Abgarowicze, Agop- 
sowicze, Axentowicze, Boho-
siewicze, Eminowicze, Hołu-
basze, Kasprowicze, Krze-
czunowicze, Krzysztofowicze, 
Stefanowicze, Teodorowicze, 
Tumanowicze, Wartanowicze, 
Zachariasiewicze, Zarugiewi-
cze itd., itp. O nich, od Filipa 
Axentowicza (syna Teodora, 
rektora krakowskiej ASP) – 
legionisty poległego 25 lip-
ca 1915 r. pod Łuckiem, po 
Konastantego Zarugiewicza 
– poległego 17 sierpnia 1920 
pod Zadwórzem, i Kajeta-
na Stefanowicza – poległego 
20 września 1920, tuż przed 
zawarciem rozejmu – a więc 
o nich wszystkich, ich boha-
terskich czynach i splątanych, 
a często tragicznych losach 
będziemy pisać w niniejszym 
cyklu, w kolejnych numerach 
„Awedisu”.

Tymczasem jednak – zgodnie 
z mottem niniejszego tekstu 
– pozwólcie autorowi na za-
branie głosu pro domo sua. 
Gdzie w tym wszystkim byli 
Kasprowicze? Nie, nie byli ge-
nerałami, dowódcami, znaczą-
cymi symbolami, jak choćby 
ci, co zginęli. Byli prostymi 
żołnierzami i raczej to oni za-
bijali, niż dali się zabijać. Choć 
wielu też oddało życie. Pragnę 
napisać tych parę słów o nich 
szczególnie dlatego, że w zasa-
dzie pozostali tylko w pamięci 
rodzinnej. Pamiątek, doku-
mentów tak niewiele się zacho-
wało...

Mój dziadek Antoni Kasprowicz 
– bodaj ostatni w rodzinie stu-
procentowy Ormianin – został 
w 1941 r. wywieziony (w ramach 
odpowiedzialności zbiorowej za 
ucieczkę syna Stanisława z ka-
zamat NKWD) z żoną i synem 
Kazimierzem na Sybir, gdzie 
zmarł. Dom i warsztat stolarski 
zostały splądrowane, zrabowa-
ne i zniszczone. Nie ostały się 
żadne dokumenty ni pamiątki. 
Trzeba do tego dodać, że w tej 
linii lwowskiej rodziny Kaspro-
wiczów od trzech pokoleń nie 

dbano o potomstwo – Anto-
ni Hadzi Kasprowicz z żoną 
Barbarą z Eminowiczów mie-
li jednego syna – Antoniego. 
Tenże Antoni, znany we Lwo-
wie przedsiębiorca budowlany 
z ul. Blacharskiej 17 (zwany 
„Sinobrodym” – trzykrotnie 
żonaty i trzykrotnie wdowiec), 
z żoną Julią z Możdżanów mieli 
jedno dziecko – syna Antonie-
go, właśnie mojego dziadka, 
urodzonego we Lwowie w roku 
1893. 

Antoni od wczesnego dzieciń-
stwa był buntownikiem. Naj-
pierw zbuntował się przeciw 
„Ormianom”. Kiedy 7-letniego 
chłopca odumarła matka (dru-
ga żona „Sinobrodego” – Julia), 
ojciec ożenił się po raz trzeci, 
a przeszkadzającego młodej 
żonie malca oddano do ter-
minu do lwowskiego mistrza 
stolarskiego. Wygladało to 
tak, że mały Antek przez cały 
tydzień pracował w warsztacie 
i mieszkał u mistrza Schustera, 
a tylko na niedziele przycho-
dził do rodzinnego domu. Był 
bardzo zdolny – bardzo dużo 
czytał, pisał wiersze i malował, 
chciał się kształcić, a tu: idź do 
stolarza... (Skończył z wyróż-
nieniem Szkołę Przemysłową, 
a jego artystyczne meble były 
wystawiane na lwowskich wy-
stawach przemysłowych w 1911 
i 1912 r.) Chłopiec obraził się 
nie tylko na macochę, ale rów-
nież na ojca i „jego Ormian”.

Na przekór – bo większość 
Ormian, a szczególnie ci bo-
gatsi, była narodowcami zwią-
zanymi ze Stronnictwem Na-
rodowym – został socjalistą. 
Już w 1910 r. był członkiem 
Drużyn Bartoszowych i ćwi-
czył pilnie wojaczkę pod kie-
runkiem kpt. Karola Baczyń-
skiego. Z nim też i tworzonymi 
przez niego formacajami był 
związany przez okres legio-
nów, wojny i okres międzywo-
jenny. W sierpniu 1914 r. wstą-
pił do Legionu Wschodniego, 
który formował się w Msza-
nie Dolnej. Niestety wskutek 
nieporozumień politycznych 
w łonie dowództwa legionów 
Legion Wschodni rozwiązano, 
a Antoni Kasprowicz został 
wcielony do armii austriackiej 
i wylądował na froncie wło-
skim. Tam poważnie ranny, 
został w 1917 r. zwolniony 
do cywila. Po powrocie do 
Lwowa wstąpił do Polskiej 
Organizacji Wojskowej, gdzie 
Karol Baczyński znowu zbie-
rał swoich „podopiecznych”. 
W dniu 31 października 1918 
r., w chwili ukraińskiej irre-
denty we Lwowie – jedynie 
kpt. Baczyński dysponował 
gotowym oddziałem (blisko 
100 osób) przeszkolonych 
żołnierzy, wprawdzie bez bro-
ni – ale to właśnie oni (wraz 
z moim dziadkiem Antonim) 
w nocy 31 października ob-
sadzili Szkołę Sienkiewicza, 
rozpoczynając zbrojny opór 
społeczeństwa polskiego. Na-
stępnego dnia w tej placówce 
stawili się kolejni Ormianie – 
Leon i Kornel Krzeczunowicze 
oraz Kajetan Stefanowicz.

Od 1 listopada zaczęła się na 
dobre walka o Lwów. Bezpar-
donowa walka na śmierć i ży-
cie. O polski Lwów. Śmierć 
zbierała obficie żniwo – z mo-
jej rodziny najbliższej jednak 
nie zabierała na szczęście ni-
kogo. Z dalszej zginęli – Rudolf 
Szendzielarz (brat późniejsze-
go „Łupaszki”) i Olgierd Emi-
nowicz. A Kasprowicze – ro-
mantycy..., na przekór śmierci 
kochają się. W Szkole Sien-
kiewicza Antoni Kasprowicz 
poznał swoją przyszłą żonę, 
Aleksandrę Sernicką. 

Jej ojciec – Karol Sernicki (pół-
-Ormianin po matce z Bukowi-
ny) – był jednym z dowódców 
Milicji Obywatelskiej, a później 
Miejskiej Straży Obywatelskiej. 
Cała rodzina była zaangażowa-
na w Szkole Sienkiewicza – Ana-
stazja Sernicka (żona Karola)  
w kuchni, córki Aleksandra 
i Helena, jako pielęgniarki. 

W sierpniu 1919 r. w oswobo-
dzonym Lwowie Antoni i Alek-
sandra wzięli ślub w koście-
le św. Elżbiety. Rok później, 
30 września, urodził się mój 
ojciec – Stanisław. A w Szkole 
Sienkiewicza właściwie spo-
tkała się cała moja rodzina, 
zarówno po mieczu, jak i po 
kądzieli. O Sernickich była już 
mowa, warto tylko dodać, że 
Anastazja Sernicka była grec-
kokatolicką Rusinką z Rawy 
Ruskiej, ale z tych Rusinów 
co byli gente Ruthenus – na-
tione Polonus. Jej trzej bracia: 
Jerzy, Mikołaj i Filip Palamarz 
(pałamar to po ukraińsku ko-

ścielny), wstąpili do legionów 
i wszyscy trzej zginęli w wojnie 
polsko-bolszewickiej w 1920 r. 
Wraz ze wspomnianymi wyżej 
Ormianami Krzeczunowiczami 
i Stefanowiczem (legionowymi 
ułanami) w Szkole Sienkiewi-
cza pojawił się mój wuj Stani-
sław Szmoniewski, zawołany 
koniarz. Ten przyprowadził 
z Rzęsny Polskiej konie i tak 
powstał pierwszy oddział uła-
nów w Obronie Lwowa – Kawa-
leria „WILKI”.

Stanisław Szmoniewski od-
był całą kampanię 1920 roku 
bez szwanku. Zmobilizowany 
w 1939 r. jako oficer rezer-
wy – zginął w Katyniu. Jego 
krewnym był Andrzej Wajda 
(matka Szmoniewska). Z ko-
lei Szmoniewscy to rodzina 
z Kruczkowskimi (moja bab-
cia ze strony matki – Janina 
z Kruczkowskich Bielecka, 
córka Marii ze Szmoniewskich 
i Franciszka Kruczkowskich), 
a Kruczkowscy wszyscy by-
li w Obronie Lwowa, łącznie 
z 12-letnim Kazikiem. Ale 
o Kruczkowskich i Kaziku na-
pisałem monodram „Orlątko” 
wydany przez Instytut Lwow-
ski w 2018 r., do którego 
wszystkich zainteresowanych 
odsyłam. Bo też jest tam tro-
chę o polskich Ormianach.
Wszak żoną Hipolita Krucz-
kowskiego (dziadka Kazimie-
rza i Janiny) była Ormianka – 
Emilia z Adamowiczów. Do ich 
małżeństwa doszło za sprawą 
Bołoz Antoniewiczów, którzy 
w swoim majątku w Skwarza-
wie przygarnęłi rodzinę byłych 
powstańców styczniowych.

I tak mógłbym ciągnąć tę ro-
dzinną historię dalej i dalej..., 
aż zabrakłoby stron w „Awe-
disie”. Więc na zakończenie 
niniejszego tekstu, a przed 
kolejnymi z cyklu „Rok 1920”, 
pozwolę sobie spuentować cy-
tatem z księcia Ludwika Jabło-
nowskiego (Pamiętnik szlach-
cica z pierwszej połowy XIX 
stulecia): W owych to latach 
urosły dziś szanowane, bo po-
czciwe ormiańskie rodziny, 

trzeźwo sądząc o rzeczach, 
a prawdziwą wartość dóbr 
upatrując w ziemi. Pamiętam 
ja dobrze ich antenatów, jak 
siedzieli za ladami po skła-
dach sukien, win, bakalij, jak 
w zatłuszczonych kożuchach, 
koło starego teatru, częstowa-
li przechodniów weyzem lub 
kawiorem, jak z kawałem ko-
ziny i bryłą tłuszczu w torbie, 
ciągnęli za stadami wołów do 
Ołomuńca. Pamiętam to do-
brze, szanuję ich wytrwałość 
i wysoko ich cenię, bo się czuli 
zawsze dziećmi przybranej oj-
czyzny i nie wyparli się jej ni-
gdy.

Mój pradziad Antoni „Sino-
brody” Kasprowicz prowa-
dził swoje wnuki, Stanisława 
i Kazimierza, raz w miesiącu 
do katedry ormiańskiej na 
ormiańską mszę, po której 
w krużganku południowym 
prowadził chłopców pod ta-
blicę z napisem „Cerne via-
tor, in haec fossa Gaspardis 
ossa” (przechodniu zatrzymaj 
się w tym dole Kasprowicza 
kości). Mój ojciec, Stanisław 
Kasprowicz (zastępca dowód-
cy komórki wywiadu AK we 
Lwowie), kiedy kończył 80 lat, 
w trakcie rodzinnego zjazdu, 
ormiańskim obyczajem jako 
nestor rodu wzniósł toast za 
rodzinę, a kiedy już podzięko-
wał wszystkim, zwrócił się na-
gle do mnie słowami: „synu, 
w twoje ręce przekazuję spra-
wy pamięci rodzinnej, Ormian 
i Lwowa”. A więc posadziłem 
„dęby w ogrodzie” i pierwszy 
nazwałem „Antoni – pamięci 
Antoniego Kasprowicza, Or-
mianina lwowskiego, legionisty 
i Obrońcy Lwowa, wywiezione-
go wraz z rodziną w 1941 roku 
na Sybir, gdzie zmarł”. A choć 
grób jego bezimienny gdzieś 
na „pastwisku na Braginie” 
w Kargasoku – póki Kaspro-
wiczów, póki dębów będzie żył 
w naszej pamięci. Ter woghor-
mia!

Bogdan Stanisław Kasprowicz
Astwacatur Ilovecy Gasparian

Zdjęcia ze zbiorów Autora

KargasoK, KrasnojarsKi Kraj, 1942. antoni Kasprowicz – stoi drugi od lewej, Kazimierz Kasprowicz – czwarty od 
lewej; aleKsandra Kasprowicz – siedzi druga od prawej

Karol SernicKi
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Kenneth L. Khachigian – 
doradca prezydentów USA

Parlament Syrii 
uznaje Ludobójstwo 
Ormian 1915 roku

POSTACIe | Kenneth Khachigian – ormiańsko-amerykański konsultant  
polityczny, pisarz przemówień i prawnik – urodził się 14 września 1944 r. 
w Kalifornii. Jego dziadek wyemigrował do Stanów Zjednoczonych  
z Armenii, aby uniknąć ludobójstwa Ormian.

SYRIA | Przed 105. rocznicą Ludobójstwa Ormian, 
w czwartek 13 lutego 2020 r., parlament Syryj-
skiej Republiki Arabskiej na swoim posiedzeniu 
głosował jednogłośnie za uznaniem i potępieniem 
ludobójstwa Ormian dokonanego przez Imperium 
Osmańskie w 1915 r.

Ken KChAChIgIAn z PRezYdenTem ROnAldem ReAgAnem w SAmOlOCIe AIR FORCe One

Zbliżają się wybory prezydenc-
kie nie tylko w Polsce, ale tak-
że w USA. W mojej codzien-
nej drodze do pracy mijam 
jedną z najważniejszych pętli 
komunikacyjnych we Wrocła-
wiu: rondo Ronalda Reagana. 
Wspominam tę wielką postać 
polityki Stanów Zjednoczo-
nych, ale też polityki światowej. 
Jednocześnie znanego aktora. 
Ale wspominam też pewnego, 
ciągle aktywnego Ormianina. 
Z Ronaldem Reaganem zwią-
zany był wybitny Ormianin 
Kenneth (Ken) Khachigian 
(Chaczikian). Ken w ciągu kilku 
dziesiątków lat był zaufanym 
i specjalnym doradcą w wielu 
amerykańskich kampaniach 
politycznych i wyborczych, 
w tym głównym autorem wy-
borczych przemówień. Dopro-
wadził Reagana do stanowiska 
prezydenta USA. Reagan, jako 
prezydent, nazwał masakry 
Ormian z lat 1915–1918 lu-
dobójstwem. Wcześniej Kha-
chigian był też autorem prze-
mówień prezydenta Richarda 
Nixona, a także był zastępcą 
jego specjalnego doradcy. Po-
magał również w redagowaniu 
wspomnień Nixona.

Kachigian od lat 80. ubiegłego 
wieku przyczyniał się do sukce-

sów, które odnosiła Partia Re-
publikańska w Kalifornii, i zdo-
był tytuł „Lwa kalifornijskiej 
republikańskiej polityki”. W la-
tach 1982 i 1986 był głównym 
doradcą w kampanii wyborczej 
gubernatora George’a Deok-
mejiana. Był także doradcą 
gubernatora Pete’a Wilsona 
w wyborach do Senatu.

Jego działalność polityczną 
zwykle wieńczył sukces. Jest 
weteranem dziewięciu kam-
panii prezydenckich. Ostatnio 
pełnił funkcję starszego do-
radcy kampanii prezydenc-
kich Boba Dole’a (1996), Joh-
na McCaina (2000) i Freda 
Thompsona (2008).

Kenneth L. Khachigian zdo-
był uznanie w kraju za swoją 
pracę i służbę na najwyż-
szych i najbardziej wymagają-
cych poziomach politycznych, 
korporacyjnych i rządowych 
USA. Słynie z wybitnej służ-
by w Białym Domu dla trzech 
prezydentów Stanów Zjed-
noczonych. Doprowadził do 
zwycięstw wyborczych w stanie 
Kalifornia dwóch gubernato-
rów, senatora i prokuratora 
generalnego. Obecnie jest 
starszym partnerem w reno-
mowanych kancelariach praw-

nych Brownstein Hyatt Farber 
Schreck w hrabstwie Orange 
i Los Angeles oraz członkiem 
zarządu Kalifornijskiej Rady 
ds. Równowagi środowiskowej 
i ekonomicznej.

Warto dodać, że Ken Kha-
chigian w 2015 r. znalazł 
się na liście „100 Ormian, 
którzy zmienili świat”. Jest 
żonaty z Ormianką Meredith 
Khachigian, która przez trzy 
kadencje pełniła funkcję prze-
wodniczącej Rady Regentów 
Uniwersytetu Kalifornijskiego. 
Kachigian został uhonorowany 
przez wiele środowisk ormiań-
skich w USA.

prof. Ara Sayegh

Syryjskie Zgromadzenie Lu-
dowe jest drugim parlamen-
tem wśród krajów arabskich, 
który uznał ludobójstwa Or-
mian. Pierwszym było libań-
skie Zgromadzenie Narodowe, 
a rezolucję przyjęto w maju 
1997 r. w 82. rocznicę Ludo-
bójstwa Ormian.

Syryjska rezolucja nie tylko 
uznaje i potępia ludobójstwo 
Ormian jako zbrodnię przeciw 
ludzkości, ale jednocześnie ape-
luje do wszystkich parlamentów 
świata, aby uznały i potępiły 
ludobójstwo Ormian. Uchwała 
wyraża współczucie przyjazne-
mu narodowi ormiańskiemu 
i całkowitą solidarność z Ormia-
nami, Syryjczykami i Asyryjczy-
kami, którzy byli ofiarami czystek 
etnicznych zorganizowanych 
przez Osmanów. Dokument 
przygotowała parlamentarna 
Komisja Przyjaźni Syryjsko-Or-
miańskiej, popierana w obec-
nym Zgromadzeniu Ludowym 
przez dwoje parlamentarzystów 
ormiańskich – panią dr Norę 
Arisian i pana Jirajra Reyisyana. 
Jak zawsze rząd Turcji szybko 
potępił czwartkową rezolucję, 
nazywając ją „hipokryzją”.

Warto dodać że prezydent Sy-
rii Baszar al-Asad w styczniu 
2014 r., po brutalnych atakach 
tureckich na Syrię, powiedział 
w wywiadzie dla Agence France 
Presse, że ataki przypomniały 
mu o „ludobójstwie popełnio-
nym przez Turków przeciwko 
Ormianom, kiedy zabili półto-
ra miliona Ormian i pół milio-
na Syryjczyków…”.

Ormianie na całym świecie 
z zadowoleniem przyjęli uzna-
nie przez Syrię ludobójstwa Or-

mian, jako kolejny wyraz sprze-
ciwu wobec tureckiej polityki 
negacjonizmu. W diasporze or-
miańskiej rezolucja parlamentu 
Syryjskiej Republiki Arabskiej 
jest bardzo cenionym doku-
mentem, bo masakry dokona-
ne przez rząd Młodych Turków 
w znacznej części miały miej-
sce na północnym terytorium 
obecnej Syrii, w Der Zor, Mar-
kada, Raqqa itd. W owym cza-
sie terytorium znajdowało się 
pod panowaniem osmańskim, 
a teraz jest częścią wspólnych 
wspomnień obydwu narodów, 
ormiańskiego i arabskiego.

Naród arabski w Syrii jest so-
lidnym świadkiem nieszczęścia 
narodu ormiańskiego, w naj-
drobniejszych szczegółach. 
Wiele tysięcy wspomnień zo-
stało zapisanych w języku 
arabskim. Jest także jednym 
z pierwszych narodów, który 
wyciągnął pomocną dłoń do 
ofiar ludobójstwa, nie tylko Or-
mian. Wiele pokoleń Ormian, 
ci, którzy przeżyli, odnalazło 
swoją nową ojczyznę w Sy-
rii, tworząc jedną z najlepiej 
prosperujących i najbardziej 
zorganizowanych społeczności 
ormiańskich w diasporze, przy-
czyniając się do rozwoju życia 
społecznego, przemysłowego, 
kulturowego Syrii. Ta pierwsza 
oficjalna rezolucja jest dosko-
nałym i wzorowym dowodem 
wielowiekowej przyjaźni i wza-
jemnej sympatii między naro-
dami Ormian i Arabów w Sy-
rii. To jest imponujący i ważny 
wkład w przywrócenie histo-
rycznej sprawiedliwości oraz 
zapobieganie i karanie zbrodni 
ludobójstwa Ormian.

prof. Ara Sayegh
Fot. www.kantsasar.com

Ken KChAChIgIAn. FOT. ASbARez.COm
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Leon Theodorowicz (1874–1940)
POSTACIE | Publikujemy życiorys Leona Theodorowicza (ur. 1874 w Chomiakówce, zm. 1940 w Tuchowie) – ziemianina inte-
resującego się historią Ormian polskich. Życiorys pochodzi z portalu WikiOrmianie – wolnej encyklopedii Ormian w Polsce 
(http://www.wiki.ormianie.pl), którą każdy może edytować.

Leon Albin de Kaminiczanul 
Theodorowicz herbu Serce 
urodził się 14 marca 1874 r. 
w Chomiakówce, powiat Koło-
myja w parafii Horodenka. Był 
czwartym dzieckiem Ignacego 
Kajetana i Marceliny Johanny 
de Oroszeny Bohdanowiczów. 
Swoje dzieciństwo i młode lata 
spędził w majątku rodzinnym 
na Pokuciu, gdzie odebrał sta-
ranne wychowanie domowe. 
Pochodził ze starego i zasłu-
żonego rodu ormiańskiego, od 
dawna osiadłego na południo-
wo-wschodnich Kresach Rze-
czypospolitej i początkowo sil-
nie związanego z Kamieńcem 
Podolskim. To właśnie dlatego 
ormiański ród Theodorowi-
czów herbu Serce nosił przy-
domek de Kaminiczanul – po-
chodzący z Kamieńca.

Leon rozpoczął dalszą edukację 
w gimnazjum, w którym zdał 
maturę. Z przekazów rodziny 
wiadomo, że później studiował 
we Lwowie i ukończył wydział 
historii na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza. Wkrótce nastąpiły 
też zmiany w jego życiu osobi-
stym, gdyż Leon zdecydował 
się poprosić o rękę Janiny Roz-
wadowskiej, która była siostrą 
jego bratowej. Został przyjęty 
i w roku 1911 we Lwowie Leon 
Theodorowicz pojął za żonę 
Janinę Rozwadowską – córkę 
Bronisława Rozwadowskiego 
herbu Trąby i Wandy z Kar-
niewskich herbu Rogala. Do 
1911 r. Janina Rozwadowska 
gospodarowała w swoim ma-
jątku ziemskim w Łówczu nie-
daleko Lwowa. Potem Leon 
Theodorowicz zamieszkał ze 
swą żoną we Lwowie, gdyż tam 
pracował jako urzędnik Gali-
cyjskiego Towarzystwa Kredy-
towego Ziemskiego. Po ślubie 
z Janiną czasami Leon bywał 
w Tuchowie. W lipcu 1904 r. 
jego brat, Jan Deodat Theodo-
rowicz, ożenił się tam z Marią 
Rozwadowską, siostrą Janiny.

Niestety w 1914 r. Leon uległ 
wypadkowi i doszło u niego 
do poważnej kontuzji kolana. 
Choroba się stopniowo roz-
wijała, co spowodowało, że 
Leon miał znacznie ograniczo-
ną możliwość poruszania się, 
gdyż był przykuty do wózka 
lub łóżka. Wywiązała się z te-
go gruźlica kości, ale Leon nie 
chciał zgodzić się na amputa-
cję nogi, wymagał więc stałej 

opieki. Jego żona Janina zdała 
egzamin troskliwej opiekunki 
i pielęgniarki, gdy Leon choro-
wał przez 26 lat. Wiadomo, iż 
po wybuchu I wojny światowej 
część rodziny Theodorowiczów 
i Rozwadowskich ewakuowała 
się pod koniec 1914 r. z tere-
nów zagrożonych do Wiednia, 
aby bezpiecznie przeczekać 
działania wojenne na froncie. 
Wówczas zamieszkali w Wied-
niu Janina i Leon Theodoro-
wiczowie, hrabina Ludwika 
Rozwadowska oraz pozostałe 
osoby z rodziny, które przyje-
chały ze swymi dziećmi. Wszy-
scy przeczekali najgorsze mie-
siące, aby wkrótce powrócić 
w rodzinne strony do swych 
majątków i odbudować je po 
zniszczeniach wojennych.

Przykładem tego był zdewa-
stowany przez zawieruchę wo-
jenną Tuchów i ogołocony pa-
łac, który nawet z mebli został 
doszczętnie wyrabowany przez 
żołnierzy zarówno armii rosyj-
skiej, jak i austro-węgierskiej. 
Jednak dzięki zaangażowaniu 
kilku osób, w tym Janiny The-
odorowiczowej – żony Leona, 
oraz jego brata, Jana Theodo-
rowicza, rodzina szybko mogła 
zamieszkać w pałacu. Po odzy-
skaniu niepodległości w 1918 r. 
Leon Theodorowicz większość 
czasu spędzał we Lwowie, 

gdzie mieszkał ze swoją żoną 
Janiną przez blisko 18 lat.

Dzisiaj wiadomo, że Leon 
Theodorowicz interesował się 
historią Polski, a szczególnie 
historią Ormian. Jeszcze w cza-
sach, gdy mieszkał we Lwowie, 
napisał opracowanie histo-
ryczne, które własnym sump-
tem wydał drukiem w formie 
niewielkiej publikacji pod 
znamiennym tytułem: Nieco 
o heraldyce i rodach Ormian 
polskich. Leon Theodorowicz 
trafił na stałe do kanonu lite-
ratury ormiańskiej w Polsce 
dotyczącej wiedzy o historii ro-
dów ormiańskich i ich losach 
w Rzeczypospolitej. Dziś każ-
dy, kto bada historię polskich 
Ormian, zapewne natrafi na 
jego publikację, którą ukoń-
czył pisać w czerwcu 1925 r. 
i wydał w drukarni Stanisława 
Küblera we Lwowie przy placu 
Mariackim 4.

Kilka lat później, w sierpniu 
1928 r., po śmierci hr. Ludwi-
ki z Zamoyskich Rozwadow-
skiej, Janina Theodorowiczo-
wa odziedziczyła dożywotnio 
spory majątek ziemski w Tu-
chowie. Wówczas małżonko-
wie przeprowadzili się już na 
stałe do Tuchowa w powiecie 
tarnowskim. Tak więc jeszcze 
w 1928 r. Theodorowiczowie  

zamieszkali w tuchowskim pa-
łacu. Zapewne tam trafiły też 
wszystkie archiwa rodziny The-
odorowiczów, które przez lata 
gromadził do swych publikacji 
i prac naukowych Leon The-
odorowicz (w 1945 r. niemal 
wszystko spłonęło wraz z tu-
chowskim pałacem, który pod-
palili Niemcy).

Wiadomo z przekazów, że 
w końcówce lat dwudziestych 
i trzydziestych XX wieku nie-
którzy starsi mieszkańcy mia-
sta Tuchowa zapamiętali Leona 
Theodorowicza jako osobę 
poruszającą się na wózku in-
walidzkim. Mimo tych okolicz-
ności Theodorowicz był oso-
bą aktywną, ciągle pisał listy 
do swej żony, gdy ona lub on 
opuszczali Tuchów i wyjeżdżali 
do sanatorium. Bez wątpienia 
w sztuce epistolografii Leon 
osiągnął mistrzostwo, gdyż po-
trafił pisać codziennie nowy list 
i wysyłać go do swej ukocha-
nej Janiny. Listy Leona Theo- 
dorowicza to swoista kronika 
wydarzeń – opis dzień po dniu 
nie tylko tego, co działo się 
w majątku, kto i w jakiej sprawie 
odwiedził pałac, ale też jaki był 
ruch na tuchowskim jarmarku, 
co działo się w miasteczku i do 
jakiego zdarzenia doszło na sta-
cji kolejowej. Leon odnotowywał 
nawet to, jaka w danym dniu by-
ła pogoda w Tuchowie. Dowo-
dem tego jest bogata korespon-
dencja zachowana do dziś – ten 
potężny zbiór kilkudziesięciu 
starych listów pochodzi z lat 20. 
i 30. ubiegłego wieku i znajduje 
się w zbiorach autora – przeka-
zany przez rodzinę.

Korespondencja dowodzi także, 
że mimo problemów z porusza-
niem się, Leon Theodorowicz 
dużo podróżował, a szczegól-
nie pomiędzy Lwowem, Tucho-
wem i Truskawcem, gdzie znaj-
dowała się ich Willa Saryusz. 
Tam czasami Leon przyjeżdżał 
na wypoczynek, podobnie jak 
jego żona. Gdy Leon zostawał 
w Tuchowie, a Janina wyjeżdża-
ła, to wówczas rozporządzał 
on służbą dworską i decydo-
wał o wszystkich sprawach, 
które dotyczyły pałacu i jego 
mieszkańców, począwszy od 
bieżących napraw po sprawy 
kuchenne.

W roku 1937 Leon Theodo-
rowicz z Tuchowa występuje 

w wykazie prenumeratorów 
Polskiego Słownika Biogra-
ficznego wydawanego przez 
Polską Akademię Umiejętności 
Krakowie, co świadczy o tym, 
iż był na bieżąco z nowymi wy-
dawnictwami. Gdy na początku 
grudnia 1938 r. zmarł ksiądz 
arcybiskup Józef Teodorowicz, 
to Leon tak pisał do swej żony 
w liście wysłanym z Tuchowa 
5 grudnia 1938 r.: Kochana 
Janiu. Z niecierpliwością będę 
jutro oczekiwać wiadomości 
od Ciebie, jak zajechałaś do 
Lwowa [...] Dziś przeczytałem 
w gazecie o śmierci śp. Arcb. 
Teodorowicza, ogromna strata 
dla wszystkich zejście tak wiel-
kiej i dostojnej osobistości! [...]. 
Na drugi dzień, 6 grudnia 1938 
r., Leon Theodorowicz napi-
sał kondolencje, które pocztą 
z Tuchowa wysłano do Kapituły 
Ormiańskiej we Lwowie jako 
telegram o następującej treści: 
Szczere Wyrazy Współczucia 
i Hołdu dla Pamięci Naszego 
Wielkiego Arcypasterza – Prze-
syłają Leonowie Theodorowi-
czowie. Powyższe przykłady 
dowodzą tego, jak bardzo Leon 
Theodorowicz i jego żona inte-
resowali się sprawami polskimi 
i polskich Ormian.

Janina i Leon Theodorowiczo-
wie nigdy nie doczekali się 
potomstwa. Leon Albin The-
odorowicz ostatnie 12 lat swe-
go życia spędził w Tuchowie. 
Jak wynika z zapisu w księdze 
zgonów, Leon Theodorowicz 
zmarł po długiej i ciężkiej 
chorobie w dniu 14 czerwca 
1940 r. w Tuchowie. Ostatnie-
go namaszczenia udzielił mu 
ksiądz doktor Tomasz Włoch, 
który rezydował w pałacu. Cia-
ło wystawiono w kaplicy pałacu 
Rozwadowskich, gdzie miesz-
kańcy mogli oddać mu hołd. 
Jak wiadomo z metryki zgonu, 
kilka dni później – 17 czerwca 
1940 r. – odbył się pogrzeb, 
który ze względu na okupację 
niemiecką nie był uroczysty. 
Leon Albin de Kaminiczanul 
Theodorowicz spoczął na tu-
chowskim cmentarzu w kaplicy 
rodu Rozwadowskich, a ponad 
dwadzieścia lat później obok 
męża spoczęła też jego żona – 
Janina z Rozwadowskich The-
odorowiczowa, która zmarła 
w Bytomiu-Karbiu na Śląsku 
w 1962 r.

Tomasz Wantuch

Leon theodorowicz z żoną, janiną z rozwadowskich. Fot. z archiwum 
tomasza wantucha
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KULTURA

Komitas w pracach 
Adel Hayrapetyan

Przegląd reportaży 
i filmów w Krakowie

KULTURA | 4 lutego w warszawskim pałacu Pod Blachą odbyło się wyda-
rzenie związane z 150. rocznicą urodzin Komitasa Wardapeta. To postać 
niezwykle ważna dla kultury Armenii – mnich, kompozytor, muzykolog, 
uważany za twórcę współczesnej muzyki ormiańskiej. Jego twórczość 
została przerwana przez dramatyczne przeżycia, jakich doznał w czasie 
genocydu w 1915 roku.

FILM | Przegląd odbył się w ramach programu „Tacy ludzie jak my”, który 
trwał w kolejnych dniach lutego w Centrum Kultury Żydowskiej w Kra-
kowie. Dokumenty zostały zrealizowane przez TVP Kraków w cyklach: 
„Etniczne Klimaty”, „U siebie” i „U siebie – At home”.

Koncert zespołu 
Zwartnoc z Erywania
MUZYKA | Koncert kwintetu Zwartnoc z Arme-
nii, zorganizowany ad hoc w niedzielę 23 lutego, 
dzięki życzliwości Ojca Przeora, odbył się w ko-
ściele dominikanów pw. św. Jacka przy ul. Freta 
w Warszawie.

ZESPÓŁ ZWARTNOC Z ERYWANIA W KOŚCIELE OO. DOMINIKANÓW NA FRETA

Dla upamiętnienia tej posta-
ci znana i ceniona ormiańska 
artystka Adel Hayrapetyan 
stworzyła cykl prac malar-
sko-grafi cznych. W pracach 
Adel pojawiają się charaktery-
styczne dla jej stylu elementy: 
fragmenty odręcznie pisanych 
tekstów, reliefy, symbole sa-
kralne, metaliczne elementy 
i stonowana kolorystyka, choć 

nie brakuje w niektórych ob-
razach ostrych, wyrazistych 
barw. Artystka posłużyła się 
również starymi fotografi ami, 
modyfi kując je na różne spo-
soby. Adel jak zawsze w swoich 
obrazach łączy ogromną daw-
kę emocji z elegancją, wspa-
niałym wyczuciem formy i ko-
lorystyki. Po długim milczeniu 
artystycznym z jej strony dużą 

przyjemnością jest ponowne 
oglądanie jej prac. Uzupeł-
nieniem tej uroczystości był 
występ zespołu polskich mu-
zyków Sol et Luna specjalizują-
cego się w interpretacji muzyki 
różnych kultur. Na koncert 
przygotowali utwory Komita-
sa w wersji wokalnej i instru-
mentalnej. A wszystko to na 
tle wspaniałych, orientalnych 
kobierców z kolekcji Teresy 
Sahakyan.

MOT

Koncert przerósł nasze wszel-
kie oczekiwania. Wspaniała 
muzyka ormiańska w murach 
kościoła oo. dominikanów nio-
sła się pięknym, pełnym gło-
sem, akustyka wnętrza dodała 
muzyce blasku w jej brzmie-
niach. Śpiewacy i instrumen-
talista grający na duduku dali 
pokaz muzyczny najwyższej 
klasy. Śpiewali: Armine Oja-
khyan – sopran, Nune Ha-
royan – mezzosopran, Tigran 
Koninyan – tenor, Georgy Ara-
kelov – bas, na duduku grał 
Saro Poghosyan. Artyści są 
śpiewakami opery w Erywaniu. 
W ich wykonaniu usłyszeliśmy 
m.in. melodie, które znamy 
z mszy ormiańskokatolickich, 
ale również całkiem nieznane 
utwory. Prócz pieśni sakral-
nych zaprezentowali pieśni lu-
dowe, niektóre w opracowaniu 
Komitasa.

Ania Martyrosyan tłumaczyła, 
co jest treścią niektórych utwo-
rów, to niewątpliwie pomagało 
wczuć się w ich atmosferę. 
Koncert spotkał się z bardzo 
dobrym przyjęciem, widzowie 
nagrodzili artystów brawami 
na stojąco. Po koncercie człon-
kowie zespołu podpisywali się 
na sprzedawanych albumach, 
a składały się nań: książeczka 
w jęz. ormiańskim i angielskim 
oraz dwie płyty – na DVD fi lm 
z widokami architektury i przy-
rody Armenii ze wspaniałym 
podkładem muzycznym (śpie-
wane części mszy św., pieśni 
m.in. Komitasa) oraz płyta CD 
z nagraniem koncertu w wyko-
naniu zespołu Zwartnoc.

Teraz należy się Państwu wy-
tłumaczenie, co było okazją 
i powodem tak nagle zorgani-

zowanego koncertu. Ormianka 
mieszkająca w Polsce – Anna 
Martyrosyan, i Polka Doro-
ta Chojnowska to dwie młode 
osoby, które postanowiły pro-
mować Armenię. Własnym 
sumptem sprowadziły arty-
stów z Armenii, aby zachwycić 
nas muzyką i kulturą Armenii, 
spowodować zainteresowanie 
tym krajem – i chyba im się 
to udało. Obie panie zajmują 
się turystyką międzynarodową. 
Dorota Chojnowska prowadzi 
blog www.AlePieknySwiat.pl 
i stronę https://alepieknyswiat.
pl o podróżach, jest dzienni-
karką podróżniczą i konstruuje 
bambusowe rowery, przygoto-
wuje prezentacje podróżnicze, 
warsztaty i wystawy fotografi cz-
ne. Anna Martyrosyan prowadzi 
fi rmę Armeniaca Tour – oferu-
je kompleksową obsługę tury-
styczną na obszarze Armenii, 
Górskiego Karabachu, Gruzji 
i Iranu. Tak więc panie Anna 
i Dorota wybrały dla swoich 
działalności bardzo interesują-
cą, atrakcyjną formę reklamy 
na najwyższym poziomie.

mot
Zdjęcia: Władysław Deńca

W spotkaniu inauguracyjnym 
4 lutego wzięli udział redakto-
rzy Waldemar Janda, Krzysztof 
Krzyżanowski i Brian Scott. 
Zaprezentowanych zostało 
ponad 40 dokumentów fi lmo-
wych, których bohaterami są 
obywatele Rzeczypospolitej 
Polskiej, identyfi kujący się et-

nicznie według narodowości, 
z której pochodzą. W fi lmach 
o swoich sprawach opowiada-
li: Ukraińcy, Łemkowie, Żydzi, 
Słowacy, Białorusini, Kurdo-
wie, Niemcy, Romowie i, co 
nas szczególnie cieszy, Ormia-
nie: w fi lmie „Tam, gdzie osie-
dli Ormianie”. Inną kategorią 

były fi lmy, których bohaterowie 
identyfi kują się religijnie bądź 
silnym związkiem z regionem 
zamieszkania, czyli muzułma-
nie oraz Ślązacy, Warmiacy, 
Mazurzy, Kaszubi.
Piękne świadectwo dziedzictwa 
Polski.

RO

ARMINE OJAKHYAN – SOPRAN 

ADEL HAYRAPETYAN
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AmbAsAdA Republiki ARmenii 
w polsce

Ambasador Je samvel mkrtchian
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 i biblioteka 
przy towarzystwie ormian polskich
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  
i administrator parafii południowej  
z siedzibą w Gliwicach
kontakt:
e-mail: jozef.naumowicz@ormianie.pl

tłumAcze pRzysiĘGli 
JĘzykA oRmiAńskieGo

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

mgr 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 Սամվել Մկրտչյան
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 և Գրադարան
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

ՀԱՅԵՐԵՆԻ և ԼԵՀԵՐԵՆԻ 
ԵՐԴՎՅԱԼ թԱՐԳՄԱՆԻչՆԵՐ

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

մագիստրոս 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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Na miecz, umieszczony 
w klasztornych zbiorach mu-
zealnych w dziale obiektów 
średniowiecznych, zwróciła 
uwagę doktorantka arche-
ologii Vittoria Dall’Armellina 
z weneckiego uniwersytetu. 
Vittoria specjalizuje się wła-
śnie w starożytnym uzbroje-
niu. Miecz nie przypominał 
jej wcale średniowiecznych 
egzemplarzy broni, a raczej 
miecze pochodzące z odległej 
starożytności i odnalezione na 
wykopaliskach na wzgórzu Ar-
slantepe we wschodniej Turcji. 
Po dokładniejszym zbadaniu 

wyglądu miecza i stopu metali, 
z jakiego został wykonany, ba-
daczka doszła do wniosku, że 
jego wiek może wynosić nawet 
5000 lat, co plasowałoby go 
w grupie najstarszych zacho-
wanych mieczy na świecie. Nie-
stety dokładna datacja nie jest 
możliwa ze względu na brak 
kontekstu archeologicznego. 
Jednak znalezisko rozpala wy-
obraźnię i skłania do zasta-
nowienia, co jeszcze może się 
kryć w zbiorach ormiańskich 
zakonników?

red
Fot. www.metropolitano.it

„Plemię hurutowe”

Najstarszy miecz 
jest w klasztorze 
mechitarystów?

KUCHNIA | W „Lehahayerze” numer 6 opublikowany został  artykuł, 
w którym autor zauważa ciekawą, wspólną cechę różnych środowisk 
ormiańskich w Polsce i sąsiednich krajach.

WYDARZENIA | Na początku marca w weneckim 
klasztorze mechitarystów na wyspie San Lazzaro, 
o którym niedawno pisaliśmy w kontekście powo-
dzi („Awedis” nr 41, s. 12), dokonano odkrycia być 
może najstarszego zachowanego miecza na świecie.

Autor, Andrzej A. Zięba, widzi 
potrzebę badań porównaw-
czych nad spokrewnionymi ze 
sobą wspólnotami ormiańskiej 
diaspory w Polsce, Siedmio-
grodzie, na Białorusi, Pokuciu, 
Bukowinie, dalszej Ukrainie. 
Czyli nad tymi Ormianami, 
których nazywamy nieco żar-
tobliwie „plemieniem huruto-
wym”, ze względu na wspólne 
upodobanie do zupy gandża-
bur wyrabianej z „hurutu”, 
albo „ludem barankowym” 
z uwagi na popularność wśród 
ormiańskich gmin i rodów 
w całej środkowoeuropejskiej 
ojczyźnie znaku herbowego 
„Angelus cum labaro”. 
Słowa autora traktujemy jako 
wskazówkę do podjęcia jedne-
go z poruszonych przez niego 
zagadnień. Szanowni Czytel-
nicy, zwracamy się z prośbą 
o nadsyłanie przepisów wy-
rabiania churutu i gotowania 
gandżaburu. Niby wiadomo co 
i jak, ale każda gospodyni mia-

ła (ma) jakieś swoje tajemnice, 
aby produkt końcowy był uda-
ny. U jednej gospodyni ważna 
była zielona bluzeczka, u innej 
– w zapasie trochę wyciśnięte-
go zielonego soku, u jeszcze 
innej – szary kamień (może 
ktoś wie, o co chodzi?). O wiel-
kości, raczej małości, uszek do 
zupy nie wspominając. Jeżeli 
możliwe, prosimy o dołączenie 

fotografi i. A już prawdziwym 
rarytasem byłby skan dawne-
go, odręcznego przepisu. Na-
desłane wskazówki dotyczące 
sposobu przygotowywania 
churutu będziemy drukować 
na łamach „Awedisu”. W pla-
nach mamy publikację, która 
przedstawi też przepisy i ich 
wytwórców z innych krajów.

Romana Obrocka

Maria Krawcec

Erywań 1983

sześć godzin poza ojczyzną
Elbrus u nóg
za chwilę zamiast pustyni 
wyrosną
matki ziemi zielone włosy
przy glinianych murach 
pieką się bliny
krowie karawany hamują
naszą ciekawość życia gwar
wybucha na drogach życia 
dokoła

Na targu w Erywaniu

ach
to gadanie
otwiera mi oczy i uszy
a ręce naśladują dym odci-
śnięty
na plecionym marmurze
staruszki ze wsi
swój spracowany dzień 
do kobiałek kładą
granatowe jabłka
po jednym sprzedają
aby najlubszy został ci
wierny

Maria Krawcec
Poetka serbołużycka, 
ur. w roku 1948. Wiersze 
o Armenii zamieścił Kito 
Lorenc w zbiorze z cyklu 
„Serbska poezija”, 
Budziszyn 1998, s. 20–21

Tłumaczenie: Zbigniew 
Kościów

Nowości wydawnicze
Szósty numer czasopisma 

„Lehahayer”
Kraków, 2019

Ukazał się szósty numer cza-
sopisma naukowego „Leha-
hayer” pod redakcją prof. An-
drzeja A. Zięby. Czasopismo 
jest poświęcone badaniom nad 
dziejami Ormian polskich. 

Tom zawiera:
Artykuły. Monika Agopso-
wicz, Ormianie kamienieccy 
w ostatniej ćwierci XVII wieku 
– próba rekonstrukcji spisu 
imiennego; Dorota Jarząbek-
Wasyl, Jak kupiec Symonowicz 
trafi ł do polskiej komedii; Mak-
sym Potapenko, Ormianie 
Mohylowa Podolskiego w świe-
tle materiałów V rewizji 1795 
roku; Marek Miławicki OP, 
Źródła do dziejów Kościoła 
ormiańskokatolickiego w Ga-
licji w zbiorach wiedeńskich; 
Wahan Ohanian, Ojciec Ghe-
wond Aliszan: poeta i historyk 
promiennej Armenii; Tomasz 
Krzyżowski, Korespondencja 
arcybiskupa ormiańskokato-
lickiego Józefa Teodorowicza 
z prymasem polski kardyna-
łem Augustem Hlondem z lat 
1924-1938; Romana Obroc-
ka, Listy z łagru Issaka Anto-
niego Donigiewicza.
Glosy, recenzje, informa-
cje. Krzysztof Stopka, Jesz-
cze o losach ‘Ewangeliarza 
ze Skewry’; Anna Jasińska, 
Portret trumienny nieznane-
go Ormianina polskiego; An-
drzej Pisowicz, Pendereccy 
wywodzą się z Iranu; Andrzej 
A. Zięba, Nowe znalezisko 
z Jass jako źródło do anali-
zy obrazu ‘Chrzest Armenii’ 
pędzla Teodora Axentowicza; 
Andrzej A. Zięba, Inaugura-
cja prac Ośrodka Badań nad 
Kulturą Ormiańską w Polsce 
przy Polskiej Akademii Umie-
jętności w Krakowie; Edgar 
Ghazaryan, List do uczest-
ników ceremonii otwarcia 
Ośrodka Badań nad Kulturą 
Ormiańską w Polsce.
Wydawcą jest Księgarnia Aka-
demicka w Krakowie. Tam też 
pismo jest do nabycia oraz on-
line: akademicka.pl. Współ-
praca: Ośrodek Badań nad 
Kulturą Ormiańską w Polsce, 
Polska Akademia Umiejętno-
ści. 

Publikacja została wydana 
dzięki dotacji Fundacji Lanc-
korońskich oraz ze środków 
przeznaczonych na działal-
ność statutową Wydziału Hi-
storycznego UJ.

red

Kresowa Atlantyda. Histo-
ria i mitologia miast kreso-
wych. T. XIV, Stanisławów, 
Buczacz, Zabłotów, Ilińce, 

Trójca i Chlebiczyn
Opole, 2019

Stanisław Nicieja w tomie 
XIV postanowił wrócić do 
Stanisławowa i napisać nową 
wersję jego dziejów – popra-
wioną, poważnie poszerzoną 
i z nową ikonografi ą. Dwa 
kolejne miasta, na których au-
tor skoncentrował swą uwa-
gę w tym tomie, to Zabłotów 
i Buczacz, a także otaczające 
je duże wsie – Ilińce, Trójca 
i Chlebiczyn. Zabłotów był 
klasycznym sztetlem na gali-
cyjskiej prowincji i wszedł do 
historii dzięki słynnej fabry-
ce papierosów i cygar oraz 
imponującemu mostowi na 
Prucie – „cudowi architektury 
transportowej”. Autor w swo-
jej niekończącej się Kresowej 
Atlantydzie szczególnie skupia 
się na ludziach, którzy tam 
mieszkali – fragment wstępu 
do tego tomu najlepiej oddaje 
myśl autora: „W Stanisławo-
wie, Zabłotowie i Buczaczu 
na przestrzeni wieków żyły 
setki tysięcy ludzi i nie sposób 
przywołać wszystkich, którzy 
tworzyli historię i koloryt tych 
miast. Po większości z tych 
ludzi nie pozostał najmniej-
szy ślad ich istnienia i nikt ich 
już nie przywoła, choćby był 
najgenialniejszym historykiem 
z najlepszym warsztatem na-
ukowym. Iluż było tych, któ-
rzy z syberyjskich lodowni nie 
wyszli, nie doszli, nie zdążyli 
na odchodzący pociąg, nie 
dopchali się do wypełnionego 
po granice możliwości wagonu 
i zostali na zawsze, pozbawieni 
nawet nadziei, że ktoś kiedyś 
wymieni choćby ich nazwi-
sko!” Ale w „Kresowej Atlan-
tydzie” autorowi często udaje 
się wydobyć ich z otchłani za-
pomnienia.

Informacja Wydawcy
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