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105. rocznica Ludobójstwa Ormian

ROCZNICA | Tegoroczne obchody rocznicy Ludobójstwa Ormian były  
zupełnie nietypowe, tak jak wszystko w tym roku. Z powodu pandemii 
odwołano marsze i uroczystości upamiętniające na całym świecie.

Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը

Andrzej LAch pod chAczkArem w Łodzi. Fot. jAninA LAch

przy chAczkArze w Szczecinku zApŁonęŁy znicze, zŁożone zoStAŁy tAkże 
kwiAty. Fot. pAtryk witczuk

Անջեյ ԼԱխը՝ Լոձի խԱչքԱրի մոտ. ԼուսԱնկԱրը՝ յԱնինԱ ԼԱխի 

ՎԱռՎեցին մոմերը Շչեչինեկի խԱչքԱրի մոտ, դրՎեցին նԱև ծԱղիկներ
ԼուսԱնկԱրը՝ ՊԱտրիկ Վիտչուկի

տԱրեԼից | Մեծ Եղեռնի 105-րդ տարելիցին 
նվիրված միջոցառումները բավականին 
անսովոր էին, ինչպես ամեն ինչ այս 
տարի: Պանդեմիայի պատճառով ամբողջ 
աշխարհում չեղարկվեցին երթերն ու 
ոգեկոչման արարողությունները: 

Nie odbył się chociażby co-
roczny marsz w Warszawie. Je-
dynie pojedyncze osoby w ma-
seczkach udały się 24 kwietnia 
pod chaczkary rozsiane po ca-
łej Polsce, by choć symbolicz-
nie upamiętnić rocznicę. Część 
obchodów przeniosła się do 
internetu, gdzie transmitowa-

no m.in. ormiańskie msze św. 
za ofiary Ludobójstwa. Niestety 
w prawie pustych kościołach.

W tym roku przypada również 
15. rocznica przyjęcia przez 
Sejm RP uchwały „W 90. rocz-
nicę ludobójstwa popełnio-
nego na ludności ormiańskiej 

w Turcji podczas I Wojny Świa-
towej”, co wiązało się z uzna-
niem przez Sejm tych wyda-
rzeń za ludobójstwo. Z okazji 
rocznicy najważniejsze orga-
nizacje ormiańskie w Polsce, 
również w imieniu Kościołów 
ormiańskich, wystosowały do 
Sejmu list z podziękowaniem 
za przyjęcie uchwały i stanię-
cie po stronie prawdy (zob. 
też tekst na s. 16). Z kolei ze 
strony państwa polskiego list 
do Ormian wystosował De-
partament Wyznań Religijnych 
oraz Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych MSWiA, zapew-
niając o pamięci i wsparciu dla 
wspólnoty ormiańskiej w tym 
ważnym dniu.

Ks. prof. Józef Naumowicz – 
duszpasterz Ormian katolików, 
przekazał nam na odległość 
następujące przesłanie: „Za-
chęcam, byśmy 24 kwietnia 
w sposób szczególny uczcili 
Dzień Pamięci o Ludobójstwie 
Ormian przez indywidualne 
czy rodzinne kultywowanie pa-
mięci”. Podkreślił również, że 
„możemy także się modlić za 
ofiary tej Rzezi, o pokój, ale 
także modlić się do męczen-
ników ormiańskich”. Przypo-
mniał również o męczennikach 
Ludobójstwa wyniesionych na 
ołtarze: bł. Ignacym Maloja-
nie, bł. Flawianie Michale Mel-
ki, i o zbiorowej kanonizacji 
ofiar Ludobójstwa dokonanej 
przez Apostolski Kościół Or-
miański w 100. rocznicę wy-
darzeń. Ks. prof. Naumowicz 
23 kwietnia udzielił też wywia-
du w Radiu WNET, w którym 
przypomniał, że wtedy oprócz 
1,5 miliona Ormian zamordo-
wano też setki tysięcy Asyryj-
czyków i Greków, a dodatkowe 
tysiące deportowano.

Okrojone obchody odbyły się 
m.in. w Warszawie, Gliwicach, 
Wrocławiu, Szczecinku. Poniżej 
(s. 3) relacje z Wrocławia i Gli-
wic.
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Չեղարկվեց Վարշավայում անցկացվող ամենամյա երթը: 
Ապրիլի 24-ին միայն եզակի անձինք, կրելով դիմակներ, 
Լեհաստանի ամբողջ տարածքում սփռված խաչքարերի մոտ 
գնացին, որպեսզի գոնե խորհրդանշական կերպով ոգեկոչեին 
այդ տարելիցը: Միջոցառումներից մի մասը տեղափոխվեց 
ինտերնետ, հեռարձակվեցին ցեղասպանության զոհերի 
ոգեկոչման սուրբ պատարագներ, ցավոք, գրեթե դատարկ 
եկեղեցիներից:

Այս տարի լրանում է նաև Լեհաստանի Սեյմի կողմից՝ 
«Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Թուրքիայում հայ 
բնակչության նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության 
90-րդ տարելիցի կապակցությամբ» բանաձևի ընդունման  
15-ամյակը, որով Սեյմն այդ իրադարձությունները 
ճանաչում է որպես ցեղասպանություն: Այդ տարեդարձի 
կապակցությամբ Լեհաստանում գործող հայկական 
ամենակարևոր կազմակերպությունները, նաև Հայ 
Եկեղեցու անունից, շնորհակալագիր հղեցին Սեյմին` 
բանաձևն ընդունելու և ճշմարտության կողմն անցնելու 
համար: Իր կողմից Ներքին գործերի և ադմինիստրացիայի 
նախարարության կրոնական դավանանքների և ազգային 
ու էթնիկ փոքրամասնությունների դեպարտամենտը նամակ 
է հղել հայությանը՝ այս կարևոր օրը հայ համայնքի համար 
հիշողության և աջակցության հաստատմամբ:

Շարունակությունը` էջ 2
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Drodzy Czytelnicy!

Drugi kwartał 2020 r. z pew-
nością zapadnie nam w pamięć 
jako trudny czas kwarantanny 
i wyrzeczeń, zmęczenia oraz 
wzbierającego kryzysu – a to 
wszystko spowodowane oczy-
wiście pandemią, w której do-
tychczas zmarło ok. 500 tys. 
osób. Na szczęście świat powo-
li się otwiera, choć wielu ma 
wątpliwości, i słusznie, że już 
nie wróci do stanu poprzed-
niego. Przykładem choćby 
Armenia, gdzie już w połowie 
marca wprowadzono stan wy-
jątkowy i nie zniesiono go do 
dziś, do tego zamknięto gra-
nice z Gruzją i Iranem (przez 
co ogromnie cierpi i tak słaba 
gospodarka Armenii), a sam 
premier z rodziną zaraził się 
wirusem.

Dla polskich Ormian i Ormian 
na całym świecie pandemia 
oznaczała także, że odwołane 
zostały obchody 105. rocznicy 
Ludobójstwa, które przypadły 
w naszpikowanym restrykcja-
mi kwietniu, o czym piszemy 
na s. 1. Odwołano też więk-
szość mszy św. i wydarzeń 
religijnych, które jeśli w ogó-
le się odbywały, to w bardzo 
ograniczonym zakresie. Efek-
tem tego jest, że w tym nume-
rze znajdziemy więcej artyku-
łów historycznych, biografii 
i wspomnień, a mniej relacji 
z aktualnych wydarzeń.

Na s. 6 dr hab. Andrzej Zięba 
pisze o niezwykle ciekawym 
produkcie sprzedawanym 
przez Ormian w Polsce pod 
zaborami na początku XX w. 
pod nazwą „Prawdziwy kau-
kaski proszek z góry Aragac”. 
Na s. 8 dr Andrzej Gliński 
porusza równie interesujący 
temat mniejszości pocho-
dzenia ormiańskiego żyjącej 
w północno-wschodniej Tur-
cji – Hemszynów. Na s. 10 
Bogdan Kasprowicz kontynu-
uje serię artykułów o udziale 
polskich Ormian w wojnie 
polsko-bolszewickiej (lub pol-
sko-rosyjskiej) 1919–1920. Na 
s. 12 prof. Ara Sayegh zbie-
ra ciekawe ślady ormiańskie 
z całego świata, a na s. 13 wy-
wiadu Andrzejowi Glińskiemu 
udziela dr Marcin Łukasz Ma-
jewski – historyk i pracownik 
Ośrodka Badań nad Kulturą 
Ormiańską w Polsce. Zapra-
szamy do lektury.
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Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու հոգևոր հովիվ 
պրոֆ. Յուզեֆ Նաումովիչը հեռակա 
կարգով մեզ է փոխանցել հետևյալ ուղերձը. 
«Կոչ եմ անում, որպեսզի ապրիլի 24-ին 
հատուկ ձևով նշենք Մեծ Եղեռնի զոհերի 
հիշատակի օրը` անհատապես կամ 
ընտանիքներում»: Նա նաև շեշտեց, որ 
«կարող ենք աղոթել այս սպանդի զոհերի, 
խաղաղության համար, ինչպես նաև աղոթել 
հայ սուրբ նահատակների համար»: Նա 
հիշեցրեց ցեղասպանության սրբադասված 
նահատակների մասին՝ Իգնացի Մալոյան, 
Միքայել Մելկի, և Մեծ Եղեռնի 100-րդ 
տարելիցի առթիվ Հայ առաքելական 
եկեղեցու կողմից ցեղասպանության զոհերի 
հավաքական սրբադասման մասին: Ապրիլի 
23-ին պրոֆ. Նաումովիչը հարցազրույց 
տվեց նաև «WNET» ռադիոկայանին, որում 
հիշեցրեց, որ բացի 1,5 միլիոն հայերից, 
այդ ժամանակ սպանվել են նաև հարյուր 
հազարավոր ասորիներ և հույներ, իսկ 
հազարավոր մարդիկ արտաքսվել են:

Սահմանափակված միջոցառումներ տեղի 
ունեցան Վարշավայում, Գլիվիցեում, 
Վրոցլավում և Շչեչինեկում: Ստորև՝ 
զեկույցներ Վրոցլավից և Գլիվիցեից:

Խմբագրություն
Վրոցլավում 

Ապրիլի 24-ը համայն հայության 
համար ամենակարևոր օրն է, որը 
հիշեցնում է Օսմանյան կայսրությունում 
հայերի ոչնչացման ողբերգական 
իրադարձությունների մասին: Այդ օրը 
Ստորին Սիլեզիայի հայերը ոգեկոչեցին 
այս տխուր տարեդարձը: Պանդեմիայի 
պատճառով արդեն ավանդական 
դարձած արարողություններ չէին կարող 
տեղի ունենալ: Այնուամենայնիվ, այս 
տարի նույնպես Վրոցլավի հայկական 
համայնքը, սանիտարական բոլոր 
նորմերին և պարտադիր ուղեցույցներին 
համապատասխան, նշեց այդ տարելիցը: 
Այդ պատճառով, ընդմիջումներով, ժամը 
16-18-ն ընկած ժամանակահատվածում, 
պահպանելով թույլատրելի հեռավորությունը, 
մեծ կենտրոնացմամբ և լրջությամբ, 
Հայկական պուրակում գտնվող խաչքարի 

մոտ դրվեցին ծաղկեպսակներ և ծաղիկներ, 
վառվեցին մոմեր: Վրոցլավում Լեհահայերի 
միության նախագահ դոկտոր Ադամ 
Դոմանասևիչը, փոխնախագահ Արարատ 
Քոչարյանը և գանձապահ Քշիշտոֆ 
Մոյզեսովիչը ծաղկեպսակ դրեցին խաչքարի 
մոտ, վառեցին մոմեր և հարգեցին զոհերի 
հիշատակը: Դոմինիկյան հայր Մարեկ 
Միլավիցկին աղոթեց ցեղասպանության 
զոհերի հոգիների հանգստության 
համար: Ինչպես ամեն տարի, ներկա էին 
հունական սփյուռքի ներկայացուցիչները, 
որոնց անունից ծաղիկներ դրեց «Odys-
seas» միության խորհրդի անդամ 
Ստեֆան Սկոտիսը: Արժե հիշեցնել, որ 
ցեղասպանության ընթացքում սպանվել է 
ավելի քան 500 հազար պոնտոսցի հույն: 
Ցավոք, պանդեմիայի և հավաքույթների 
արգելքի պատճառով ավելի ընդլայնված 
կազմով միջոցառման անցկացումն անհնար 
էր, սակայն ամենակարևորը` հիշատակը 
և աղոթքն է սպանված հայերի համար, 
որոնք հավերժ կմնան հաջորդ սերունդների 
սրտերում և մտքերում:

Բլանդինա Ռասոլ-Նեմիրովսկա 

Գլիվիցեում
2020 թվականի ապրիլի 24-ը Թուրքիայի 
իշխանությունների կողմից իրականացված 
Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցն 
է: Այս կարևոր օրը հավաքվել ենք 
Գլիվիցեի Սուրբ Երրորդության եկեղեցու 
մոտ տեղադրված խաչքարի մոտ: Այն ՀՀ 
Պաշտպանության նախարարության նվերն 
է՝ «Նախորդ դարում սպանված հայերի 
և լեհերի հիշատակին»: Կցանկանայի 
ավելացնել, որ չնայած տիրող պանդեմիային, 
իմ և որդուս՝ Սամվելի հետ միասին Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակը 
հարգելու էին եկել մեր սիրելի եղբայրներն ու 
բարեկամները՝ Ադամ Մայխժակը՝ «Զաբժե 
քաղաքի Կուրկովե եղբայրության» հետմանը 
և «Արմիա կռայովայի հիշատակի» միության 
նախագահ Վոյչեխ Ռադոմսկին իր տեղակալի 
հետ: Շնորհակալություն ենք հայտնում 
Անտոնի Վիտվիցկուն և «Իմպերիում» 
հեռուստաընկերության լրագրողներին 
լուսանկարների և ռեպորտաժի համար:

Հրաչյա Բոյաջյան

Od redakcji W skrócie
Prymas Wyszyński 
jako ordynariusz 
ormian

W 45. numerze „Studiów 
Gdańskich” wydawanych przez 
Gdańskie Seminarium Du-
chowne ukazał się ciekawy arty-
kuł dr. Michała Białkowskiego 
pt. Prymas Stefan Wyszyński 
jako ordynariusz wiernych ob-
rządku ormiańskiego. Szkic 
do dziejów religijnych diaspo-
ry Ormian polskich w latach 
1957–1981. Autor streszcza lo-
sy wygnanej z Kresów po woj-
nie wspólnoty Ormian polskich 
w latach stalinizmu do 1956 r. 
i opisuje ukształtowanie się 
nowych ośrodków duszpaster-
skich dla wiernych obrządku 
ormiańskokatolickiego na zie-
miach polskich – w Gliwicach 
i Gdańsku. Omówione zostały 
przyczyny prawne otrzymania 
przez kardynała Wyszyńskiego 
zwierzchnictwa nad obrząd-
kiem oraz problemy, z jakimi 
musiał się zmagać jako ordy-
nariusz, z których najważniej-
szymi były brak własnych świą-
tyń, malejąca liczba kapłanów 
i rozproszenie wspólnoty.

Pamięć o jadWidze 
zarugieWiczoWej 
W dzień matki

Jadwiga Zarugiewicz to polska 
Ormianka, której syn Konstan-
ty poległ w bitwie pod Zadwó-
rzem w 1920 r. W 1925 r. Ja-
dwiga dokonała wyboru trumny 
ze szczątkami bezimiennego 
obrońcy Lwowa, które zosta-
ły przewiezione do Warszawy 
i złożone w Grobie Nieznane-
go Żołnierza. Zmarła 16 maja 
1968 r. w Suwałkach. W 2011 
r. na ścianie Dowództwa Garni-
zonu Warszawa przy pl. Piłsud-
skiego w Warszawie z inicjatywy 
Fundacji Armenian Foundation 
odsłonięto pamiątkową tablicę 
poświęconą Jadwidze i Kon-
stantemu, a w 2016 r., również 
z inicjatywy Fundacji, przenie-
siono szczątki Jadwigi z Suwałk 
na Cmentarz Wojskowy na Po-
wązkach. To przy powązkow-
skim grobie 26 maja tego roku 
delegacja władz państwowych, 
Wojska Polskiego oraz Ambasa-
dor Armenii Samvel Mkrtchian 
złożyli wieńce i w Dzień Matki 
oddali cześć symbolicznej mat-
ce nieznanego żołnierza.

Հայոց ցեղասպանության 
105-րդ տարելիցը

Շարունակություն 1-ին Էջի

fot. instytut PrymasoWski stefana 
kardynała Wyszyńskiego

Przy chaczkarze W gliWicach

Գլիվիցեի խաչքարի մոտ
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We Wrocławiu 
24 kwietnia to dla wszystkich 
Ormian najważniejsza data 
przypominająca tragiczne 
wydarzenia eksterminacji na-
rodu ormiańskiego na terenie 
Imperium Osmańskiego. Dol-
nośląscy Ormianie w tym dniu 
upamiętnili tę smutną roczni-
cę. Ze względu na panującą 
pandemię nie mogły się od-
być uroczystości w wymiarze 
tradycyjnym, jak w poprzed-
nich latach. Jednak wrocław-
ska społeczność ormiańska 
zgodnie z wszystkimi zasada-
mi sanitarnymi i obowiązują-
cymi wytycznymi upamiętniła 
tegoroczną rocznicę. Dlatego 
w odstępach czasowych, mię-
dzy godz. 16–18, z zachowa-
niem prawidłowej odległości, 
w dużym skupieniu i powadze 
pod chaczkarem na Skwerze 
Ormiańskim składano wień-
ce, kwiaty i zapalano znicze. 
Prezes Towarzystwa Ormian 
Polskich we Wrocławiu dr 
Adam Domanasiewicz, wi-
ceprezes Ararat Kocharyan 
oraz skarbnik Krzysztof Moj-
zesowicz złożyli wieniec pod 
chaczkarem, zapalili znicze 
i oddali cześć pomordowa-
nym. Dominikanin o. Marek 
Miławicki poprowadził krót-
ką modlitwę za zmarłych 
w Ludobójstwie. Obecni byli, 
jak co roku, przedstawiciele 
greckiej diaspory, w imieniu 
której kwiaty złożył czło-
nek zarządu Stowarzyszenia 
,,Odysseas” Stefan Skotis. 
Warto dodać, że w czasie 
ludobójstwa zginęło ponad 
500 tys. Greków Pontyjskich. 
Niestety pandemia i zakaz 
zgromadzeń uniemożliwiły 
szerszą oprawę, ale najważ-
niejsza jest pamięć i modli-
twa za pomordowanych Or-
mian, które na zawsze trwać 
będą w sercach i umysłach 
kolejnych pokoleń.
Blandyna Rosół- Niemirowska

W Gliwicach
24 kwietnia 2020 r. przypa-
dała 105. smutna rocznica 
Ludobójstwa Ormian dokona-
nego przez władze tureckie. 
W tym ważnym dla nas dniu 
zebraliśmy się pod chacz-
karem ustawionym przy ko-
ściele św. Trójcy w Gliwicach. 
Ten dar Ministerstwa Obrony 
Narodowej Republiki Arme-
nii jest dedykowany „Pamięci 
Ormian i Polaków pomordo-
wanych w ubiegłym stuleciu”. 
Chciałbym dodać, iż mimo pa-

nującej pandemii wraz ze mną 
i moim synem Samwelem hołd 
ofiarom ludobójstwa Ormian 
składali nasi drodzy bracia 
i przyjaciele: Adam Majchrzak 
– hetman Bractwa Kurkowego 
Grodu Zabrzańskiego, oraz 
pan prezes Stowarzyszenia 
Pamięci Armii Krajowej Woj-
ciech Radomski z zastępcą. 
Za zdjęcia i reportaż dzięku-
jemy Antoniemu Witwickiemu 
i dziennikarzom z telewizji re-
gionalnej „Imperium”.

Hraczja Bojadżjan

Համառոտ
Արքեպիսկոպոս 
Վիշինսկին 
ՀԱյ կԱթողիկե 
թեմի ԱռԱջնորդ

Գդանսկի հոգևոր ճեմարանի 
կողմից հրատարակվող 
«Ստուդիա Գդանսկիե» 
լրագրի 45-րդ համարում 
տեղ է գտել դոկտոր Միխալ 
Բյալկովսկու մի հետաքրքիր 
հոդված՝ «Արքեպիսկոպոս 
Ստեֆան Վիշինսկին Հայ 
կաթողիկե թեմի առաջնորդ: 
1957–1981 թթ. լեհահայ 
համայնքի կրոնի պատմու- 
թյան ուրվագիծ» վերնագրով։ 
Հեղինակն ամփոփ ներկայ- 
ացնում է Կրեսիից վտարված 
լեհահայ համայնքի ճակա-
տագիրը պատերազմից 
հետո՝ ստալինիզմից մինչ 
1956 թ., և նկարագրում 
է Հայ կաթողիկե թեմերի 
ձևավորումը լեհական 
հողերի վրա` Գլիվիցիեում 
և Գդանսկում: Հոդվածում 
ներկայացված է կարդինալ 
Վիշինսկու կողմից 
թեմի առաջնորդության 
ընդունման օրինական 
պատճառներն ու խնդիր-
ները, որոնց պետք է 
հանդիպեր որպես թեմի 
առաջնորդ, որոնցից 
ամենակարևորներն էին՝ 
սեփական տաճարների 
բացակայությունը, 
քահանաների թվի 
նվազումը և համայնքի 
ցաքուցրիվ վիճակը: 

յԱդՎիգԱ ԶԱրուգևիչի 
ՀիշԱտԱկը 
մԱյրերի տոնին 

Յադվիգա Զարուգևիչը 
լեհահայուհի է, որի որդին՝ 
Կոնստանտինը զոհվել է 
1920 թվականին Զադվուժեի 
ճակատամարտում: 1925 
թվականին Յադվիգան է 
ընտրել Լվովի անանուն 
պաշտպանի աճյունը, որը 
տեղափոխվել է Վարշավա և 
ամփոփվել է Անհայտ զին- 
վորի գերեզմանում: Յադ-
վիգա Զարուգևիչը մահացել 
է 1968 թվականի մայիսի 
16-ին՝ Սուվալկիում: 2011 
թվականին, Հայկական 
հիմնադրամի նախաձեռնու-
թյամբ, Վարշավայի Պիլսու-
դսկու հրապարակում գտն- 
վող կայազորային հրամանա- 
տարության պատին 
բացվեց Յադվիգային և 
Կոնստանտինին նվիրված 
հուշատախտակը, իսկ 2016-
ին, նույնպես Հիմնադրամի 
նախաձեռնությամբ, Յադվի- 
գայի աճյունը Սուվալկիից 
տեղափոխվեց Պովոնզկիի 
Ռազմական գերեզմանա-
տուն: Սույն թվականի 
մայիսի 26-ին պետական 
մարմինների, Լեհական 
բանակի և ՀՀ դեսպան 
Սամվել Մկրտչյանի պատվի- 
րակությունը ծաղկեպսակներ 
դրեց այդ գերեզմանին և 
Մայրերի տոնին հարգեց 
անհայտ զինվորի խորհրդան- 
շական մոր հիշատակը:

W skrócie
102. rocznica powstania 
i republiki armenii

Chociaż I Republika Armenii 
istniała zaledwie dwa i pół ro-
ku (28 maja 1918–2 grudnia 
1920), to była niezwykle waż-
nym epizodem w ormiańskiej 
historii i pierwszym niepodle-
głym państwem ormiańskim 
od czasów średniowiecza. 
Dlatego współczesne władze 
i mieszkańcy Armenii oraz 
Diaspora chętnie odnoszą się 
do tamtych czasów, naznaczo-
nych traumą wojny i Ludobój-
stwa, a jednak z iskrą nadziei 
na lepszą przyszłość. 28 ma-
ja jest świętem państwowym 
w Armenii, w tym roku z wia-
domych przyczyn obchodzo-
nym w ograniczonym zakresie. 

105. rocznica 
Ludobójstwa Ormian

Համառոտ
ՀԱյԱստԱնի ԱռԱջին 
ՀԱնրԱպետությԱն 
ՀիմնԱդրմԱն 
102-ԱմյԱկը

Չնայած որ Հայաստանի 
Առաջին Հանրապետությունը 
գոյություն ունեցավ 
ընդամենը երկուսուկես 
տարի (1928 թ. մայիսի 28-ից 
մինչև 1920 թ. դեկտեմբերի 
2-ը), այնուամենայնիվ, դա 
չափազանց կարևոր դրվագ 
էր հայոց պատմության 
մեջ և առաջին անկախ 
հայկական պետությունը՝ 
միջնադարից ի վեր: Ահա 
թե ինչու ժամանակակից 
իշխանությունները, 
Հայաստանի և Սփյուռքի 
հայերը ուրախությամբ են 
հիշում այդ ժամանակները, 
որոնք, ցավոք, նաև 
ընդգծվել են պատերազմի 
և ցեղասպանության 
արհավիրքով, բայց ավելի 
լավ ապագայի հույսի 
կայծով: Մայիսի 28-ը 
Հայաստանում պետական 
տոն է։ Այս տարի, ակնհայտ 
պատճառներով, այն նշվեց 
սահմանափակ ձևով:

„W sobotni poranek będziemy 
mówić po ormiańsku”
radio | Jak anonsował lubelski „Gość Niedzielny” 3 maja w Lublinie ruszyła 
rozgłośnia radiowa „Nowe Radio”.

Pomysł wyszedł od ks. Mieczy-
sława Puzewicza, a za tworze-
nie dzieła wzięli się lubelscy ar-
tyści wraz z lubelskim Centrum 
Wolontariatu. W ofercie pro-
gramowej jest stała audycja, 
emitowana w soboty od godz. 
8.00, której gospodarzami 
mają być cudzoziemcy. Audy-
cje mają być prowadzone w ję-

zykach narodowych. 16 maja 
wystartował program w języku 
ormiańskim. Gospodynią ra-
diowego poranka była Armine 
Ożga-Margaryan (socjolog, do-
radca zawodowy) – Ormianka 
od 25 lat mieszkająca w Polsce. 
Na profilu http://dlawszystkich.
lublin.eu/twarze/armine-ozga-
margaryan/ pisze o sobie:

Pracuję w Stowarzyszeniu 
Centrum Wolontariatu, gdzie 
zajmuję się projektem „Omnes 
Gentes – Integracja na Lu-
belszczyźnie”, w ramach któ-
rego angażujemy chętnych 
cudzoziemców mieszkających 
w Lublinie do działania w mię-
dzynarodowej grupie wolon-
tariuszy. Prowadzę zajęcia 

z edukacji międzykulturowej 
w różnych środowiskach. Do-
świadczenia z dzieciństwa spra-
wiły, że dziś po 20-tu latach od 
przybycia do Polski mogę być 
głosem uchodźców na ante-
nie radia eR, realizując swój 
autorski program „Bo byłem 
przybyszem...”. Porusza on te-
maty związane z integracją cu-
dzoziemców. Poza tym jestem 
współzałożycielem (formalnie 
jeszcze nieistniejącego) Stowa-
rzyszenia Ormian w Lublinie.

Nowe Radio nadaje na często-
tliwości 93,8 MHz i w interne-
cie: www.noweradio.pl, fb.com/
noweradio2020

Redakcja

Pod chaczkarem we wrocławiu. Fot. krzysztoF mojzesowicz

ՎրոցլԱՎի խԱչքԱրի մոտ. լուսԱնկԱրը՝ քշիշտոֆ մոյԶեսոՎիչի
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Tato Adam Wspomnienie o śp. Marcie 
Krzysztofowicz-Olszańskiej

wspomnienie | Erudyta, historyk genealog, 
miłośnik sztuki, fotograf, filatelista, podróżnik, 
pływak, nurek, narciarz, kinoman. Adam 
Kieniewicz, Tata Adam (Maja chyba pierwsza 
zaczęła na niego tak mówić), Ojciec, tak go 
nazywaliśmy.

wspomnienie | Miałam piękną Mamę... Ale 
nie było to piękno powierzchowne, to była 
emanacja Jej wspaniałej natury, szlachetności 
i wrażliwości.

Zawsze spędzał z nami dużo 
czasu, był bardzo rodzinny, 
świetnie nawiązywał relacje 
z dziećmi, do tego stopnia, że 
był ulubionym opiekunem pod-
czas zielonych szkół, na które 
często jeździł i na których or-
ganizował górskie wycieczki.

Adam Kieniewicz urodził się 
11 lutego 1944 r. w Wilnie 
jako najmłodszy z trojga ro-
dzeństwa (wcześniej na świat 
przyszli siostra Elżbieta i brat 
Tomasz), skąd rodzina posta-
nowiła uciec w związku z wojną 
i coraz trudniejszymi warunka-
mi życia pod okupacją rosyjską. 
Jak sam wspominał, do rodziny 
w Krakowie, tzn. do Babki Izy 
z Giełgudów (wdowy po Teo-
dorze Axentowiczu) i Ciotek 
przyjechali ostatnim wagonem 
towarowym, w którym był do-
karmiany mlekiem zabranej 
z Wilna kozy. Wczesne lata 
dzieciństwa również nie nale-
żały do najłatwiejszych. Ojciec 
w wieku 8 lat stracił Matkę 
i był wychowywany przez Cio-
cie, Tata Kazimierz („Kazio”, 
redaktor Polskiego Radia) sta-
rał się utrzymać rodzinę.

Jazdę na nartach i turystykę wy-
sokogórską trenował od dziecka 
w Zakopanem, gdzie uczęszczał 
do szkoły z internatem prowa-
dzonej przez siostry urszulanki. 
Będąc oderwanym od rodziny, 
która mieszkała w Krakowie, 
nie zachował najlepszych wspo-
mnień z tego okresu. Opowia-
dał jedynie o poznanych kole-
gach, dzięki którym pokochał 
góry, oraz o szkolnych grach 
i zabawach (np. kto zeskoczy 
z najwyżej rozbujanej huśtawki). 
Miłość do gór spowodowała, że 
w późniejszym okresie powró-
cił do Zakopanego i mieszkał 
w willi swojego dziadka zapro-
jektowanej przez Stanisława 
Witkiewicza.

Tata Adam był świetnym spor-
towcem i oprócz wspomnia-
nej jazdy na nartach trenował 
również pływanie oraz koszy-
kówkę. Jako młody chłopak 
wolne chwile spędzał na base-
nie, szkoląc się na ratownika 
i trenera, był też sternikiem 
podczas zawodów kajakowych. 
Te pasje do sportu przekazał 
nam i od najmłodszych lat dbał 
o naszą sportową edukację.

Jako dorosła już osoba zakła-
dał jeden z pierwszych klubów 
nurkowych przy krakowskiej 
AGH, następnie wraz kolegami 
własnoręcznie tworzyli nurko-
we kombinezony oraz elemen-
ty ekwipunku. Opowiadał nam, 

jak godzinami, a nawet dniami 
stał w kolejkach po paszport. 
Wyprawy nurkowe do Egiptu, 
Grecji i krajów byłej Jugosławii 
zaczynały się od nadania kole-
ją łódki – pierwszą ochrzczono 
Orka, kolejną – Orka II. Slajdy 
i pamiątki przywiezione z tych 
wypraw towarzyszyły nam 
przez całe dzieciństwo. O czę-
ści tych wspomnień mogliśmy 
również poczytać w książkach 
Piotra Frołowa.

Poza sportem Ojciec posiadał 
zamiłowanie do historii i sztuki. 
Zapewne wynikało to z wycho-
wania w domu pełnym obrazów, 
antyków i książek, które zawsze 
czytał do późna w nocy. Nie by-
ło książki czy autora, którego by 
nie znał, było to bardzo pomoc-
ne szczególnie w szkole, kiedy 
jako dzieci omawialiśmy lektury 
lub zagadnienia historyczne, 
o których opowiadał ciekawiej 
niż podręczniki. W opowie-
ściach wplatał również własne 
historie, np. o tym, jak w dzie-
ciństwie wraz z bratem Tom-
kiem harcował po muzeum XX 
Czartoryskich, w którym praco-
wały Ciotki Axentowicz.

Miał ogromną łatwość zapa-
miętywania i łączenia faktów 
historycznych, dat i nazwisk, 
może gdyby nie trudna rzeczy-
wistość powojenna i czasy PRL 
skończyłby studia historyczne, 
a nie inżynierskie.

Często bywał w Piwnicy pod 
Baranami, znał osobiście le-
gendy krakowskiego kabaretu, 
które tworzyły niepowtarzalny 
klimat Krakowa w siermięż-
nych, opresyjnych, komuni-
stycznych czasach. Jak mówił, 
dane mu było poznać wielu 
wybitnych ludzi w jednej pała-
cowej piwnicy.

Ojca pasjonowała również 
genealogia i śledzenie koliga-
cji rodzinnych, przeszukiwał 
domowe archiwa i dokumen-
ty. Dzięki niemu poznaliśmy 
historię naszej rodziny i wielu 
jej członków zasłużonych dla 
polskiej historii. Oprócz tego 
postawił sobie za cel pielę-
gnowanie spuścizny swojego 
dziadka malarza, organizowa-
nie wystaw, ale też archiwizację 
listów oraz kartek pocztowych 
z fotografiami obrazów nama-
lowanych przez Axentowicza.

Udzielał się również w krakow-
skim środowisku ormiańskim, 
uczęszczał na msze w kościele 
Bożego Miłosierdzia, a póź-
niej jako prezes Ormiańskie-
go Towarzystwa Kulturalnego 

w Krakowie współorganizował 
wiele wydarzeń kulturalnych 
i religijnych.

Zawsze miał ze sobą aparat fo-
tograficzny, posiadał dużą wraż-
liwość artystyczną i zamiłowa-
nie do piękna. Dokumentował 
wszystkie uroczystości rodzinne 
oraz msze św. ormiańskie i spo-
tkania przy chaczkarze przy ko-
ściele św. Mikołaja w Krakowie. 
Przyjaźnił się z wybitnymi foto-
grafami – Zbyszkiem Łagodz-
kim i Tadkiem Płaszewskim, 
z którymi prowadził długie 
debaty o fotografii i aparatach. 
Fotografował krajobrazy, przy-
rodę, architekturę. Szczególnie 
podczas wakacji, kiedy zatrzy-
mywaliśmy się, aby obejrzeć 
jakiś zabytek, Tata uwieczniał 
je na fotografiach. Jako dzieci 
siadaliśmy oczarowani wielkim 
błękitem w fotografii podwod-
nej, którą ze slajdów wyświetlał 
na ścianie za pomocą rzutnika. 
Zostawił po sobie pełne zdjęć 
albumy, ale wraz z postępującą 
cyfryzacją niezmiernie ubolewał 
nad trzymaniem zdjęć w kom-
puterze i brakiem czasu na ich 
wywołanie.

Mało kto wie, ale Tata był rów-
nież znakomitym kucharzem. 
Sztukę tę opanował na wy-
prawach nurkowych, gdzie ze 
względu na delikatny żołądek 
chciał uniknąć szybkiego i zwy-
kle tłustego jedzenia. W domu 
również gotowanie przychodzi-
ło mu z dużą łatwością, łączył 
i udoskonalał różne przepisy 
które przekazały mu Ciocie. 
Piekł doskonałe ciasta, wśród 
rodziny i znajomych słynne by-
ły jego wielkanocne mazurki 
czy bożonarodzeniowy prze-
kładaniec, do którego składniki 
przygotowywał w ciągu roku.

Wszystkie te cechy w połącze-
niu z szarmanckimi maniera-
mi oraz elegancją sprawiały, 
że był osobą niezwykle inte-
resującą, co pozwoliło na na-
wiązanie szerokich kontaktów 
i znajomości w bardzo różnych 
środowiskach. Tata zawsze się 
śmiał, że jeśli przejdzie przez 
krakowski Rynek i nie spo-
tka 5–10 znajomych, to jest 
to dzień stracony. To, że był 
uczynny, wrażliwy i zawsze po-
mocny wszystkim, którzy tego 
potrzebowali, owocowało wiel-
ką sympatia, jaką był obdarzo-
ny przez licznych znajomych 
i przyjaciół.

Jan Kieniewicz,  
Maja Kieniewicz-Żółtowska

Moja przyjaciółka uznała, że 
najlepiej opisują Ją wielobarw-
ne, subtelne frezje, konwalie, 
śpiew słowika i muzyka Chopi-
na. Tak, to właśnie Ona – Mar-
ta Krzysztofowicz-Olszańska, 
urodzona 24 kwietnia 1942 ro-
ku, ochrzczona i bierzmowa-
na w katedrze ormiańskiej we 
Lwowie przez ks. infułata Dio-
nizego Kajetanowicza, który 
ponad rok wcześniej Jej rodzi-
com – Cesi i Janowi Krzysztofo-
wiczom, udzielił ślubu. Splotła 
się w niej uroda, wrażliwość, 
niezłomny charakter i patrio-
tyzm kresowej Polki i Ormiani-
na polskiego.

Uzdolniona artystycznie, za-
kochana w sztuce, wybrała 
jednak jako kierunek studiów 
stomatologię na Śląskiej Aka-
demii Medycznej, realizując 
swe zamiłowanie do piękna 
w doktoracie z estetyki stoma-
tologicznej, w pracy naukowej 
i dydaktycznej oraz w praktyce, 
jako adiunkt i wykładowca na 
tejże uczelni. Niełatwe życie, 
wiele cierpień, w tym ciężki 
wypadek w młodości, zamiast 
Ją złamać, dały siłę, której 
zewnętrznym przejawem był 
czasem surowy ton lub wład-
czo uniesiona brew. Ale choć 
bardzo wymagająca (zarówno 
od siebie, jak i od innych), była 
sprawiedliwa, więc podziwiali 
i uwielbiali Ją koledzy z pracy, 
studenci i pacjenci, którym 
również była bardzo oddana.

W wolnych chwilach rysowa-
ła, haftowała, śpiewała. Po-
chłaniała niewyobrażalne ilo-
ści książek z zakresu historii 

i historii sztuki, słuchając arii 
operowych, muzyki baroku 
i oczywiście, przede wszystkim 
– Chopina.

Miałam piękną Mamę... Mia-
łam dwoje pięknych Rodziców. 
Połączyło ich miejsce uro-
dzenia: Lwów. Poznali się już 
w Gliwicach, tu złączyła ich 
miłość i ślub w obliczu Boga, 
wspólne pasje (medycyna, hi-
storia, sztuka, muzyka klasycz-
na), a rozdzieliła przedwczes-
na śmierć mojego Taty. Wtedy 
w łagodnej i pełnej słodyczy 
twarzy mojej Mamy pojawił się 
cień smutku, który nigdy już 

nie zniknął – przez 40 długich 
lat.

13 maja 2020 roku w święto 
Matki Bożej moja Mama umar-
ła. Teraz moi Rodzice znów są 
jedno – ze sobą i z Bogiem. 
I „to nie jest tak, że oni umarli, 
a my żyjemy. To oni żyją, a my 
umieramy” – jak mawiał śp. 
ks. Piotr Pawlukiewicz. Więc 
nadal mam Rodziców i kiedyś 
znów się z Nimi zobaczę. Tylko 
skoro życie jest krótką chwilką, 
to czemu już tak bardzo za ni-
mi tęsknię?...

Anna Olszańska

Z powodu śmierci Mamy skła-
damy na ręce Anny Olszań-
skiej – prezes Związku Ormian 
w Polsce im. Ks. Abpa Józefa 
Teodorowicza w Gliwicach 
– najszczersze kondolencje. 
Panie, zmiłuj się, Ter woghor-
mia! 

Redakcja
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Jest córką Ormianina i Po-
lki. Ojciec był katolikiem ob-
rządku ormiańskiego, a mat-
ka – obrządku łacińskiego. 
W domu rodzina rozmawiała 
po rosyjsku, ponieważ ojciec 
nie mówił po polsku, a matka 
– po ormiańsku. Córka na-
uczyła się ormiańskiego przez 
język staroormiański (grabar). 
W 1941 r. Margarita Darbinian 
ukończyła Moskiewski Instytut 
Pedagogiczny. Po powrocie do 
Armenii została zatrudniona 
w Czibuklu (obecnie Cowa-
gjugh), a od 1951 do 1957 r. 
wykładała w Erywańskim 
Państwowym Lingwistycznym 
Instytucie im. W. Briusowa. 
W latach 1958–1959 była star-
szym pracownikiem naukowym 
w Instytucie Archeologii, od 
1959 r. do dziś jest starszym 
pracownikiem naukowym 
w Matenadaranie.

Jej wkład w badanie historii i li-
teratury ormiańskiej oraz przy-
bliżanie ormiańskiej literatury 
światu jest bezcenny. Kobieta, 
która pomimo zaawansowane-
go wieku nadal jest pracow-
nikiem naukowo-badawczym 
w Matenadaranie, teraz czeka 
na publikację innego wielkiego 
dzieła – rosyjskiego tłumacze-
nia słynnej Historii domu Si-
sakan autorstwa pisarza z XIII 
wieku, arcybiskupa Stepanosa 
Orbeliana (Stepanos Sjunecy).

Tylko w wąskim gronie na-
ukowym wiedzą, że słynne 
na całym świecie rosyjskie 
tłumaczenia Księgi śpiewów 
żałobliwych (orm. Matjan Wo-
ghbergutjan) Grzegorza z Na-
reku, wydane przez Nauma 
Grebniewa (1969) i Władimira 
Mikuszewicza (1985), oparte 
są na interlinearnym tłuma-
czeniu Margarity Darbinian 
i jej współpracowniczki Leny 
Chanlarian ze staroormiań-
skiego. Już w 1988 r. w ramach 
serii „Pomniki piśmiennictwa 
Wschodu” opublikowano peł-
ną naukową wersję rosyjskiego 

tłumaczenia Księgi śpiewów ża-
łobliwych, przygotowaną przez 
współpracowników M. Darbi-
nian-Melikian i L. Chanlarian.

Dr Darbinian jest także autorką 
przekładu Notatek podróżnych 
Symeona Lehacego – siedem-
nastowiecznego podróżnika 
ormiańskiego z Zamościa. 
Dzieło na język rosyjski zosta-
ło przetłumaczone i wydane 
w 1965 r. z wersji ormiańskiej, 
opracowanej przez znanego 
armenistę i mechitarystę ojca 
Nersesa Akiniana. Pierwodruk 
Notatek podróżnych o. Akinian 
opublikował po ich odnalezie-
niu w archiwach Lwowa: naj-
pierw w „Handes Amsorya” 
(czasopismo armenologiczne, 
wydawane w Wiedniu pod pa-
tronatem oo. mechitarystów) 
w latach 1932–1935, a później 
w 1936 r. jako osobną książkę. 
Zbigniewa Kościów w swoim 
przekładzie fragmentów Nota-
tek podróżnych na język polski 
korzystał z wersji rosyjskiej dr 
Darbinian. Można jeszcze do-
dać, że Margarita Darbinian 
tłumaczyła także teksty z języ-
ków: perskiego, niemieckiego, 
angielskiego, francuskiego, 
włoskiego i arabskiego.

Warto także wspomnieć, że 
Margarita Darbinian jest we-
teranką II wojny światowej. 
Wstąpiła ochotniczo do 352 
pułku pocisków przeciwlotni-
czych, który chronił obszar 
przybrzeżny Batumi przed 
atakiem powietrznym wroga, 
za co otrzymała „Order Woj-
ny Ojczyźnianej” oraz „Medal 
za Obronę Kaukazu”. W 75. 
rocznicę zwycięstwa w II woj-
nie światowej prezydent Arme-
nii Armen Sarkisjan osobiście 
dziękował dr Darbinian za jej 
uczestnictwo w walce. Wcze-
śniej – 18 marca 2020 r. – pre-
zydent złożył Jubilatce życzenia 
z okazji 100. rocznicy urodzin 
i gratulował osiągnięć na polu 
nauki.

Hripsime Mamikonyan

Stuletnia Margarita 
Darbinian do dziś 
pracuje w Matenadaranie

Przypadek czy przeznaczenie... 
o wardapecie Taronie Ghulikyanie

biogram | Margarita Darbinian (Darbinian-Me-
likian) – ormiański historyk, tłumaczka, doktor 
nauk historycznych. Urodziła się 18 marca 1920 r. 
w Batumi, w byłym ZSRR, dzisiejszej Gruzji.

biogram | Wykorzystując pozytywną stronę kwarantanny z powodu pan-
demii koronawirusa, zacząłem układać swoje zbiory elektroniczne i papie-
rowe zgromadzone w ciągu wielu lat. Wśród tych zbiorów znalazłem mój 
artykuł w „Awedisie” („Awedis” nr 7 lato 2011, s. 14). Pisałem o udzieleniu 
sakramentu chrztu św. osobie dorosłej przez ormiańskiego hieromnicha 
(աբեղա – abegha to stopień przed wardapetem) ks. Tarona Ghulikyana  
w klasztorze Geghard.

Zastanawiam się teraz, czy to 
czysty przypadek, czy prze-
znaczenie, że pisałem o tym 
kapłanie przed prawie 10 laty, 
nie wiedząc, że kiedyś on bę-
dzie duszpasterzem Apostol-
skiego Kościoła Ormiańskiego 
w Polsce. A następnym zda-
rzeniem było, kiedy czytałem 
ciekawy artykuł Pana Bogdana 
Kasprowicza („Awedis” nr 35 
lato 2018, s. 10-11), gdzie zo-
baczyłem zdjęcie tego samego 
ks. Tarona, ale tym razem jako 
przeora klasztoru Chor Wirap 
w Armenii. Podwójne sygnały 
mówią, że nie ma przypadków, 
lecz tylko przeznaczenie, które 
tym razem zaanonsowało misję 
duchową ks. Tarona, z odległej 
Armenii do Polski.

Sanasar Ghulikyan, późniejszy 
ks. Taron, archimandryta (war-
dapet), urodził się 21 września 
1976 r. w Eczmiadzynie w Ar-
menii. W latach 1983–1993 
kształcił się w Liceum Ecz-
miadzyńskim nr 1, a w okre-
sie 1993–1996 – w Ducho-
wym Seminarium Diecezji 
Szirak w Armenii. Następnie 
od 1996 do 2001 r. studiował 
w Seminarium Teologicznym 

Geworgian w Eczmiadzynie. 
Swoją posługę kapłańską roz-
począł w 2001 r. wśród Ormian 
mieszkających w południowej 
Gruzji, w regionie Samcche-
-Dżawacheti. Jego duchowej 
opiece w tym regionie zostało 
powierzonych 13 ormiańskich 
wiosek. Zadanie to wykony-
wał do 2004 r. Jednocześnie 
w latach 2001–2003 studiował 
na Wydziale Prawa Uniwersy-
tetu Erywańskiego. W latach 
2002–2004 był też kapelanem 
w armeńskiej armii.

Ks. Ghulikyan 25 września 
2005 r. przyjął święcenia ka-
płańskie z rąk biskupa Tarona 
Dżeredżiana, został hierom-
nichem, i przyjął imię Taron. 
(W Apostolskim Kościele Or-
miańskim imię kapłańskie jest 
nadawane przez biskupa przy 
pierwszych święceniach.) Od 
stycznia do kwietnia 2006 r. 
kształcił się w Centralnym 
Instytucie Języków Obcych 
w Hajdarabadzie w środkowo- 
-południowych Indiach. Od 
15 kwietnia 2006 r. pełnił 
posługę duchowną w diecezji 
Południowa Rosja Apostol-
skiego Kościoła Ormiańskiego  

– w Abchazji. W lutym 
2010 r. został duchowym 
sługą klasztoru Geghard,  
a od września 2011 r. był tam 
przeorem. 15 marca 2013 r. 
otrzymał tytuł archimandry-
ty (wardapeta) z rąk biskupa 
Geworga Saroyana. Od lute-
go 2017 r. do końca sierpnia 
2019 r. służył jako przeor 
w klasztorze Chor Wirap.

We wrześniu 2019 r. Jego 
Świątobliwość Garegin II, Naj-
wyższy Patriarcha i Katolikos 
Wszystkich Ormian, mianował 
archimandrytę Tarona Ghuli-
kyana na funkcję duszpasterza 
Apostolskiego Kościoła Or-
miańskiego w Polsce. W nie-
dzielę 27 października 2019 r. 
w Warszawie ks. Taron odpra-
wił pierwszą mszę św. w cer-
kwi greckokatolickiej Zaśnięcia 
NMP przy ul. Miodowej 16. 
W tym roku mija 10-lecie no-
wej ery: obecności Apostol-
skiego Kościoła Ormiańskiego 
w Polsce. Ks. Taron jest trze-
cim duszpasterzem tego Ko-
ścioła. Zastąpił ks. Dadżada 
Tsaturyana i ks. Nersesa Haru-
tyunyana.

Życzymy ks. Taronowi owocnej 
służby duchowej oraz chary-
zmatu współpracy, a także ak-
tywnej działalności kościelnej 
w wielowiekowej społeczności 
polskich Ormian, utrzymania 
dobrego imienia i upowszech-
niania bardzo bogatego dzie-
dzictwa chrześcijańskiego, 
zwyczajów kulturowych i na-
rodowych Apostolskiego Ko-
ścioła Ormiańskiego wśród 
Polaków.

prof. Ara Sayegh

Spotkanie u kS. tarona, przeora klaSztoru chor wirap w 2018 r . od lewej: 
wahan arsenian, grażyna kasprowicz, ksiądz przeor, bogdan kasprowicz

ks. taron w swoim biurze w chor wirap z goścmi z polski

ks. taron ghulikyan. Fot. ze zbiorów 
własnych ks. tarona
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Kaukaski proszek
HISTORIA | „Aragac” i „Kazbek” – takie nazwy towarowe nosił tajemniczy proszek, którego dystrybucją na ziemiach polskich pod 
zaborami zajmowała się na początku XX w. ormiańska rodzina Ter-Petrosjanców z Aleksandropola (dzisiejszego Giumri). Rekla-
my proszku w polskich gazetach są śladem jednego z ostatnich wątków wielowiekowej historii handlu ormiańskiego w Polsce.

„Śmierć wszelkiemu  
robactwu!”

Czytelnicy polskich gazet 
z początku wieku XX, głównie 
tych wydawanych w ówczesnej 
Rosji, bezustannie napotkać 
mogli pewien anons. Zamiesz-
czany był on i w szeroko czyta-
nym „Kurierze Warszawskim”, 
i w mniej popularnych, ale 
też warszawskich „Poranku” 
i „Kurierze Polskim”, wresz-
cie w wielu lokalnych orga-
nach prasowych, wydawanych 
w Wilnie, Lublinie, Łodzi, So-
snowcu i innych miastach pol-
skiej prowincji.

Anons ten miał zazwyczaj spo-
re wymiary, aby rzucał się 
w oczy, ozdobiony był bor-
diurą i wizerunkami licznych 
medali (zapewne przyznanych 
producentowi za reklamowany 
towar), uatrakcyjniony rysun-
kami przedstawiającymi a to 
jakiegoś owada albo lwa, a to 
górę w kształcie trójkąta wy-
pełnionego arabeskami.

Zachęcał do nabycia „praw-
dziwego kaukaskiego proszku 
z góry Aragac”, który miał 
być „najsilniejszym proszkiem 
przeciw wszystkim owadom”. 
Niekiedy zalecano ów pro-
szek pod marką „Lew”, innym 
razem pod nazwą „Kazbek” 
lub „Aragac”. Oferowano go 
w „pudełkach blaszanych lub 
tekturowych z pulweryzato-
rem”, czyli przyrządem do 
rozpylania. Podawano adresy 
głównych w danym mieście 
aptek lub po prostu odsyłano 
do najbliższej, względnie do 
składów towarów aptecznych 
i kolonialnych. Czasem odwo-
ływano się do zmysłu prak-
tycznego „dobrej gospodyni”, 
która „może obecnie wytępić 
wszelkie owady i robactwo oraz 
mole, nabywając choćby jedno 
tylko pudełko proszku Kazbek 
i Aragac”. Czasem uderzano 
w ton rewolucyjnego patosu, 
wybijając w reklamie wielki-
mi literami hasło: „ŚMIERĆ 
WSZELKIEMU ROBACTWU”, 
lub po rosyjsku: „СМЕРТЬ 
ВСЕМ НАСЕКОМЫМ!”, jak 
w „Kurierze Litewskim” czyta-
nym nie tylko przez Polaków, 
ale i wileńskich rosyjskojęzycz-
nych Żydów.

Niezmiennie powtarzała się 
w tych anonsach fraza: „żądać 
firmy Petrosianc”, albo „Br[aci] 
A. i A. Ter Petrosianc z Alek-
sandropola”, bo to oni mieli 
być „pierwszymi wynalazca-
mi”, „którzy wynaleźli nowy 

radykalny środek, doszczętnie 
tępiący wszystkie owady”. A że 
oczywiście tylko oni produko-
wali go wedle autentycznej re-
ceptury, zalecano „wystrzegać 
się bezwartościowych naśla-
downictw, których mnóstwo 
jest w obiegu”.

Reklama ta zwraca naszą uwa-
gę na towar, który był chyba 
ostatnim w dziejach obiektem 
importu ormiańskiego na ska-
lę hurtową, adresowanego do 
Polaków. Czasy perskich ko-
bierców, orientalnych tkanin 
i przypraw, pysznego uzbro-
jenia i ekwipunku końskiego 
należały już do bezpowrotnej 
przeszłości. Sprzedaż kauka-
skiego proszku braci Ter-Pe-
trosjanc była więc w pewnym 
sensie epilogiem kupieckiego 
procederu, jaki od średnio-
wiecza Ormianie uprawiali 
w naszym kraju. Epilog ten 
zupełnie zatarł się w pamięci. 
Warto przyjrzeć się mu nieco 
dokładniej.

Z Aleksandropola do Odessy

Objaśnimy najpierw egzotycz-
ne nazwy firmowe kaukaskiego 
proszku. Kazbek to drzemią-
cy wulkan, zbudowany z law 
trachitowych, wznoszący się 
na północnym Kaukazie, na 
dzisiejszym pograniczu Rosji 
i Gruzji. Aragac to także góra 
wulkaniczna, zamykająca od 
południa płaskowyż Szirak 
(dzisiejsza Armenia). Ślady 
prasowego anonsu prowadzą 
właśnie w okolice tej góry, do 
drugiego pod względem wiel-
kości miasta dzisiejszej Arme-
nii i największego skupiska 
ludności katolickiej w tym kra-
ju – Giumri. W czasach pro-
sperity firmy Ter-Petrosjan-
ców (tak byśmy dziś zapisali 
po polsku to nazwisko) miasto 
nosiło nazwę Aleksandropol, 
było prężnie rozwijającym się 
ośrodkiem handlu w guberni 
erywańskiej.

Ówczesną nazwę zawdzięczało 
podróży Mikołaja I, którą ro-
syjski car odbył w tamte strony 

w 1837 roku. Nadając staro-
żytnemu Kumajri nowe miano, 
chciał uwiecznić oficjalne, pra-
wosławne imię swej małżonki, 
carycy Aleksandry, z urodze-
nia Charlotty, Prusaczki. War-
to może tu dodać, że – formal-
nie rzecz biorąc – Aleksandra, 
jako żona Mikołaja, zasiadała 
poza carskim także na tro-
nie Królestwa Polskiego, przy 
czym z funkcji polskiego mo-
narchy jej mąż został przez 
polski sejm zwolniony w 1831 
roku, raz na zawsze wraz z ca-
łą dynastią Romanowów.

Dla Aleksandropola rządy 
rosyjskie, datujące się od po-
czątku wieku XIX, okazały 
się w sumie korzystne. Choć 
zrazu rozwijała się tu głów-
nie infrastruktura wojskowa, 
potrzebna z uwagi na konflik-
ty Rosji z Persją i Turcją, pod 
koniec tego wieku zrodziło się 
też miasto w prawdziwym tego 
słowa znaczeniu, liczące ponad 
30 tysięcy mieszkańców, trze-
cie pod względem wielkości 
w regionie kaukaskim, po Tyfli-
sie (Tbilisi) i Baku. Proces ten 
zdynamizowało doprowadzenie 
w 1899 roku linii kolejowej, 
która połączyła Aleksandropol 
z Tyflisem, potem z Erywaniem 
(wówczas mniej istotnym pod 
względem ekonomicznym), 
Karsem i Tabrizem (w Persji). 
Dzięki kolei produkty aleksan-
dropolskich fabryk i warszta-
tów rzemieślniczych, a także 
okolicznych pól uprawnych, 
mogły być rozprowadzane sze-
roko, po całym olbrzymim te-
rytorium Imperium Rosyjskie-
go. Ponad cztery setki sklepów 
i 30 przedsiębiorstw, wytwa-
rzających mydło, piwo, teksty-
lia i inne produkty, świadczyło, 
że miasto stało się ważnym dla 
Armenii Wschodniej centrum 
handlowym. Pojawiły się też 
instytucje społeczne i kultural-
ne oraz rozpoczął działalność 
miejski samorząd.

W pierwszych wyborach do 
dumy miejskiej w 1897 roku 
burmistrzem obrany został 
Gegham Markarowicz Ter-Pe-

trosjanc – przedstawiciel wpły-
wowej i rozrodzonej tu rodzi-
ny. Siedziba dumy mieściła się 
w jego „domu posagowym”, 
jak do dziś mówią mieszkań-
cy Giumri, który burmistrz 
otrzymał od bogatego teścia. 
Kadencja Ter-Petrosjanca by-
ła czasem dobrym dla mia-
sta. Zbudowano trzy mosty, 
rzeźnię miejską, stację dezyn-
fekcji, otwarto bibliotekę pu-
bliczną, bank miejski, szpital, 
progimnazjum dla dziewcząt, 
powstała organizacja dobro-
czynna. Nic więc dziwnego, 
że gdy ustrój Rosji zmienił się 
pod wpływem rewolucji 1905 
roku, burmistrz Aleksandro-
pola został w maju następnego 
roku wybrany posłem do Du-
my Państwowej w Petersburgu 
z guberni erywańskiej.

Innym jeszcze wybitnym 
przedstawicielem rodziny Ter-
-Petrosjanców był w tym cza-
sie ksiądz Minas, który spisaną 
w grabarze kronikę jedenasto-
wiecznego historyka Arystake-
sa Łastiwercy, opisującą ów-
czesne wtargnięcie do Armenii 
Turków seldżuckich, przełożył 
na język nowo-wschodnio-
ormiański według wydania 
dokonanego przez mechitary-
stów w 1844 roku. Przekład 
ten ukazał się właśnie w Alek-
sandropolu w 1893 roku.

Z tej właśnie rodziny pochodzi-
li bracia energicznie rozprowa-

dzający na przełomie XIX i XX 
wieku cudowny proszek z góry 
Aragac. Ich dom handlowy za-
łożyli przodkowie w 1835 roku, 
a więc na dwa lata przed wizy-
tą cara Mikołaja i utworzeniem 
przez niego Aleksandropola. 
Firma używała jako swego 
znaku rozpoznawczego (dziś 
byśmy powiedzieli – logoty-
pu) wyobrażenia lwa z dwoma 
mieczami. Prosperowała bez 
zakłóceń aż do wspomnianych 
już wydarzeń rewolucyjnych lat 
1905–1907. Kaukaz ogarnęły 
wówczas walki etniczne. Rze-
zie z rąk tatarskich sąsiadów 
(dziś zwących się Azerami) do-
tknęły między innymi Ormian. 
O ciężkim położeniu Aleksan-
dropola mówił w Dumie poseł 
Ter-Petrosjanc: „Ludność nie 
może opuścić domów, chłopi 
nie mogą iść do pracy w polu, 
a tam rządzenie jest zupełnie 
inne, nic nie rośnie bez sztucz-
nego nawadniania. Dlatego 
jeśli chłop spóźnia się choćby 
o dzień i nie podlewa swo-
ich pól, jest skazany na głód. 
Oprócz ofiary z ludzi trwa ru-
ina gospodarcza”.

W tych warunkach produkcja 
i handel były niemożliwe. Fir-
ma Ter-Petrosjanców przenio-
sła więc swój skład główny do 
Odessy. To właśnie z okresu 
odeskiego pochodzi większość 
reklam zamieszczanych w pol-
skiej prasie. Wygląda na to, że 
firma zaczęła wtedy ekspansję 

Reklama pRoszku kaukaskiego pRodukcji bRaci TeR-peTRosjanc w „poRanku” 
(1906, nR 2)

gegham TeR-peTRosjanc – pieRwszy buRmisTRz aleksandRopola (giumRi).  
FoT. z albumu Burmistrzowie imperium rosyjskiego, opublikowanego  
w 1903 Roku w peTeRsbuRgu (www.Facebook.com/aleqpol/posTs)
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handlową na ziemiach polskich 
Rosji, co może łączyło się z za-
trudnieniem jakiegoś Polaka, 
który przygotował kampanię 
reklamową w języku polskim. 
Bez wątpienia kampania ta 
prowadzona była w bardzo 
profesjonalny sposób, i nie 
dziw, że stała się przykładem 
podręcznikowym reklamy han-
dlowej dla autorki rosyjskiej 
pracy na ten temat, Lidii Be-
rezowej (Historia światowej re-
klamy, albo starodawne recep-
ty na otrzymanie „bezpłatnego 
sera”, 2008).

Jak się wydaje, interesy firmy 
Ter-Petrosjanców prowadził 
w Odessie w tym czasie Arszak 
Iwanowicz Ter-Petrosjanc. 
Urodzony w Aleksandropo-
lu w 1864 roku, przejechał 
po 1905 roku do Odessy 
wraz z żoną, Ekateriną, oraz 
pięciorgiem dzieci. Podczas 
pierwszej wojny światowej, 
a zwłaszcza po zwycięstwie re-
wolucji bolszewickiej, o konty-
nuacji przedwojennego handlu 
nie mogło być mowy. Arszak 
Ter-Petrosjanc nadal miesz-
kał w Odessie, aż w 1937 roku 
został aresztowany z przyczyn 
politycznych przez sowiecką 
władzę. Zmarł w więzieniu 
na kilka dni przed formalnym 
wyrokiem, który mimo to za-
padł, choć podsądny nie mógł 
już ponieść zasądzonej kary. 
Represje dotknęły także jego 
synów: Arutiuna i Michaiła (ar-
tystę rzeźbiarza).

Proszek kaukaski  
względnie perski,  

ale handel – ormiański

Czymże jednak był ów proszek 
braci Ter-Petrosjanców, dla-
czego nosił nazwy kaukaskich 
gór i jakie były przyczyny, że 
znalazł się w tak szerokiej dys-
trybucji?

Mikstura zwana proszkiem 
kaukaskim albo perskim była 
w drugiej połowie XIX wieku 
najbardziej popularnym środ-
kiem na pluskwy i mole – nie 
dające się nigdy zwalczyć do 
końca plagi ówczesnych do-
mów i mieszkań. Wyrabiana 
była z kwiatu, który jednak 
rozmaicie definiowano. Wedle 
autora piszącego dla Ency-
klopedii Orgelbranda, najpo-
pularniejszego vademecum 
polskiego w XIX wieku, była 
to roślina o łacińskiej nazwie 
chrystantenum rosum, czyli ja-
struń. Inni wskazywali na zło-
cień dalmatyński lub psi rumia-
nek. Bracia Ter-Petrosjancowie 
w swej reklamie twierdzili, że 
przetwarzają unikatowe kwiaty 
porastające stoki góry Aragac, 

nazywając je dosyć mgliście – 
„fiołkowymi”.

Tajniki proszku i drogi jego 
dystrybucji w Europie opisał 
szerzej polski lekarz Julian 
Chmielewski na łamach kra-
kowskiego tygodnika „Ogni-
sko”, poświęconego „intere-
som rolnictwa, przemysłu 
i handlu, sztuk i rzemiosł”. 
Jak we wstępie do artykułu 
pisał redaktor Walery Wielo-
głowski, ziemianin i polityk, 
przyświecała tej publika-
cji intencja antyimportowa: 
„Podajemy tu pracę doktora 
Chmielewskiego, w nadziei, 
iż z niej ubożsi szczególniej 
gospodarze korzystać będą, 
i nie tylko się krajowi dobrze 
przysłużą, dostarczając dro-
go dzisiaj zza granicy sprowa-
dzonego proszku, ale i sami 
znaczne z produkcyi tej ro-
śliny znajdą zyski. Ja w mojej 
wiosce, zaraz część lepszego 
gruntu na plantacyą tej rośli-
ny oddzielam, i na przyszłą 
wiosnę latoroślami sąsiadom 
przysłużyć się będę w moż-
ności”.

Doktor Chmielewski pisał: 
„użycie proszku perskiego jest 
dopiero znanem od lat dwu-
dziestu kilku, z początku w se-
krecie go utrzymywano, i tyl-
ko niektórzy Ormianie handel 
nim prowadzili”. Zauważmy, że 
datacja ta odpowiada czasowi 
powstania firmy Ter-Petrosjan-
ców. Że faktycznie mogli oni 
być pionierami w wytwórstwie 
na skalę handlową i promo-
cji owego specyfiku, wskazują 
też inne informacje dokto-
ra Chmielewskiego. Warto 
je w tym miejscu przytoczyć: 
„Wyrabiają go w Kaukazie, 
a głównym punktem handlu 
jego jest Erywań – i z tego 
powodu perskim go mianu-
ją. W roku 1838 najprzód do 

Wiednia sprowadzonym został 
(z Tyflisu), a później dopiero 
do Moskwy i Petersburga. 
W roku 1848, zaczął się wię-
cej upowszechniać, a wówczas 
jeszcze jeden funt kosztował 
w Tyflisie rubla […]. W roku 
1852 na miejscu w Kaukazie  
1 pud proszku kosztował 4 do 
5 rubli srebrnych, a w Ty-
flisie, który za główny skład 
tegóż uważa się, już go w ap-
tece pana Schmidta po 7 do 
8 rubli płacono, sprzedawano 
zaś 1 funt po 40 kopijek, co 
14 rubli 1 pud wynosi, w głę-
bi zaś Rossyi, w przecięciu 
po 2 ruble. […] Takiej sławy 
nabył, i tak się upowszech-
nił, iż coraz większa ilość te-
góż, jest w handlu potrzebną, 
a produkcya jego w Kaukazie 

dochodzi już teraz do 2000 
pudów”.

Pyrethrum roseum, czyli ma-
runa różowa, miała być tą 
kaukaską „plantą, z której 
się proszek perski wyrabia”. 
Roślina ta rosła „w górach 
na 4500 do 6500 stóp nad 
poziom morza wyniesionych, 
w ziemi świeżej, żyznej i bo-
gatej w humus; ani konie, 
ani owce nie jedzą tego zie-
la, i żadne insekta nie siadają 
na tej roślinie, nawet gdy jest 
w ogrodach pielęgnowaną, nie 
dostrzeżono na niej mrówki 
ani gąsienicy. […] Świeża 
roślina nie posiada żadnego 
prawie zapachu, ususzona 
wydaje lekki odór, zabijający 
insekta, z powodu tej własno-
ści proszek perski takiego na-
był wzięcia i sławy”.

Z artykułu Chmielewskiego 
dowiadujemy się także, że 
popularność ta sprawiła, iż – 
dokładnie tak, jak ostrzegali 
bracia Ter-Petrosjancowie 
– proszek stał się przedmio-
tem nagminnych fałszerstw. 
„Prawdziwy i dobry proszek 
perski urządza się z samego 
kwiatu tej rośliny; na nieszczę-
ście rzadko bardzo dostajemy 
go w stanie czystym, zwykle 
mieszają go z proszkiem liści 
i łodyg tejże rośliny, a nawet 
czasem jeszcze gorzej, bo 
z proszkiem innych roślin. 
[…] Prawdziwy proszek perski 
powinien być żółto-zielonko-
waty, bez mocnego zapachu; 
jeżeli zapach jest mocniejszy, 
to dowodzi, że proszek jest 
fałszowanym, co najczęściej 
przez domieszanie rumianku 
w proszku uskuteczniają”.

Cytowany tu autor podał tak-
że szczegółowy opis „jak go 
na miejscu w Kaukazie przy-
rządzają”: „Zbiera się kwiat 
zupełnie rozkwitły i dobrze 
rozwinięty; świeżo rozkwitłe 
za wiele części wodnistych 
posiadają, i zarówno, jak te, 
które przekwitły, nie zdat-
ne są do użycia. […] Aby je 
zbierać, mieszkańcy wsi po-
bliskich, udają się w góry, 
w dnie pogodne, a pracowity 
jeden człowiek przez dzień 
cały nazbiera od 30 do 40 
funtów. Ubożsi sprzedają bo-
gatszym swój zbiór, a ci do-
piero przyrządzają proszek 
[…]. Suszą na słońcu, ale 
suszone w cieniu, zachowują 
mocniejszy zapach, a tem sa-
mem i skutek. Na noc lub gdy 
jest wilgoć, wnoszą do domów 
– z tego powodu, czasem, to 
jest gdy niepogody nastaną, 
suszenie odbywa się zupełnie 
po domach. Jeżeli jest pogo-
da, to we trzech lub czterech 
dniach suszenie uskutecznia 
się; a jeżeli kto nieostrożnie 
zbiór swój wilgotny jeszcze 
zapakuje, to w skutek te-
go zafermentuje, a przez to 
proszek swą własność utraci. 
W suszeniu % części cięża-
ru traci się; a więc na 1 funt 
proszku trzeba około 1000 
kwiatów. Po ususzeniu kwiatu 
kruszy go się w ręku rozcie-
rając, a potem na młynkach 
ręcznych miele się i przesie-
wa”.

Do Europy nasiona rośliny 
przywiózł w 1841 roku Ru-
dolph Friedrich Hohenacker, 
szwajcarski misjonarz i lekarz 
pracujący wśród Szwabów 
osiadłych w kolonii Helenen-

dorf (dziś Göygöl w Azerbej-
dżanie). Był twórcą zielnika 
„z północnej Persji”, który 
znalazł się także w zbiorach 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i tu być może studiował go 
doktor Chmielewski. Długo 
„w sekrecie utrzymywano” 
wartość handlową maruny ró-
żowej i sposób użytkowania, 
pierwszy opis szczegółowy po-
chodzi dopiero z roku 1854. 
Do tego czasu różne jej od-
miany upowszechnił w hodow-
li ogrodowej belgijski florysta  
H. J. Bedingshaus, który „zajął 
się gorliwie uszlachetnieniem 
tej rośliny, a za wyprowadzenie 
kilku pięknych odmian, odzna-
czonym został medalem srebr-
nym 1-szej klasy na wystawie 
paryskiej”.

Proszek kaukaski służył nie 
tylko celom domowym. Jak 
pisze Chmielewski, „prawdzi-
wem dobrodziejstwem stał 
on się dla oranżeryi i roślin, 
ochraniając je od insektów, 
przez które pomimo wszelkich 
pieczołowitości i troskliwości, 
ginęły. Wieluż to zmartwień, 
kłopotów i strat, stały się nie-
raz przyczyną muszki, gdy zja-
dły rozsadę kapusty, o którą 
przy proszku perskim można 
być spokojnym. Nadto, jest 
użytecznym szczególniej dla 
zbiorów naturalnych i biblio-
tek, zachowując je w całości, 
od moli i chrząszczyków, rów-
nie do zachowania sukni i fu-
ter, przez posypywanie nim 
takowych. {…] Można także 
robić mocny odwar, którym 
(n[ota] b[ene] zimnym) skra-
piają się rośliny, z dobrym 
skutkiem, przeciwko wszel-
kiego rodzaju insektom. Na 
koniec, można go destyllować 
ze spirytusem, – a esencya, 
może być użytą gdy potrzeba, 
z wodą pomięszana; skrapiając 
tąż otrzymuje się dobry skutek 
przeciwko owadom, nie szko-
dząc zupełnie roślinom”.

Okazuje się, że i artykuł 
Chmielowskiego był klasyczną 
reklamą, tyle że sprytnie ukry-
tą. Na koniec autor informował 
bowiem, że „ktoby sobie życzył 
sprowadzić nasiona takowe 
najłatwiej dostać można przez 
Dom Komissowy Krakowski 
z Erfurtu”.

Nic jednak nie wiadomo, aby 
pod Krakowem rozwinęła 
się uprawa kwiatów dających 
cudowny proszek. Być mo-
że Wielogłowskiego sprawy 
polityczne odciągnęły od za-
powiadanego eksperymentu 
hodowlano-predykcyjnego we 
własnych dobrach. Być może 
wskazany przez Chmielewskie-
go gatunek kwiatowy nie był 
tym, który zwierał ów skład-
nik, cenny i niezbędny dla sku-
teczności proszku. Być może 
po prostu klimat był tu nie ten 
najwłaściwszy. Tak czy inaczej, 
ormiański import proszku 
kaukaskiego czy też perskiego 
trwał w najlepsze i nieprze-
rwanie aż do wybuchu pierw-
szej wojny światowej.

dr hab. Andrzej A. Zięba

Reklama pRoszku kaukaskiego pRodukcji bRaci TeR-peTRosjanc w „Rozwoju” 
(1911, nR 167, s. 8)

aRszak TeR-peTRosjanc (1864 aleksandRopol–1937 odessa), foT. ze zbioRów 
Rodzinnych (hTTp://odessasToRy.info)
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Hemszyni – zapomniani ludzie
HISTORIA | Muzułmanie o ormiańskich korzeniach żyją w różnych miejscach dzisiejszej Anatolii. Część z nich została zmuszona 
przejść na islam stosunkowo niedawno, głównie podczas ormiańskiego Genocydu w 1. połowie XX wieku. Niektórzy jednak zosta-
li muzułmanami już kilka stuleci temu. Niniejszy artykuł poświęcony jest bliżej w Polsce nieznanej społeczności Hemszynów [co 
po ormiańsku brzmi Hamszenahajer, Համշենահայեր (czyli Ormianie z Hamszenu, tak jak Lehahajer – Ormianie z Lehastanu)].

Hemszynów można określić 
mianem „zapomnianych ludzi”. 
O innych mniejszościach et-
nicznych i religijnych pisze się 
więcej (Alawici, Jazydzi, Asyryj-
czycy, Abchazi, Grecy pontyj-
scy etc.). Generalnie przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest to, że 
Turcja zakazuje badań na ten 
temat. Również sami Hemszyni 
nie chcą o sobie przypominać. 
Jest to zamknięta społeczność, 
która przyjęła taką strategię 
przetrwania. Na pierwszy rzut 
oka wydaje się, że Hemszyni 
czują się Turkami mówiącymi 
w ormiańskim dialekcie. Raczej 
chyba nie uważają się oni za 
odrębnych etnicznie. Nie wy-
kształcili ani przypuszczalnie 
nie zachowali takiej odrębnej 
tożsamości. Jednak z całą pew-
nością istnieje wśród nich silne 
poczucie solidarności i zbioro-
wa regionalna tożsamość.

Muzułmańskich Hemszynów 
należy podzielić na dwie różne 
grupy. Zachodni Hemszyni (jest 
ich około 29 tysięcy) mieszkają 
w tureckiej prowincji Rize (nad 
Morzem Czarnym) i mówią 
w języku tureckim (z pojedyn-
czymi ormiańskimi słowami). 
Drugą grupą są, mówiący po 
ormiańsku, wschodni Hemszy-
ni (jest ich około 26 tysięcy), 
którzy mieszkają przy miastach 
Hopa i Borçka, w graniczą-
cej z Gruzją prowincji Artwin. 
Istnieje również niewielka, 
kilkutysięczna społeczność 
chrześcijańskich Hemszynów 
mieszkających w Abchazji i Ro-
sji. Łączna liczba Hemszynów 
mieszkających również w in-
nych miejscach w Turcji może 
sięgać nawet ponad 100 tysię-
cy ludzi.

Warto również zauważyć, że 
w dających pewną protekcję 
górach Kaukazu i Pontu ży-
ją inne zislamizowane grupy 
etniczne, mówiące po grecku 
(Grecy pontyjscy) lub gruziń-
sku (Lazowie).

* * *
Na początku warto pokusić się 
o odpowiedź na pytanie o ge-
nezę Hemszynów. W końcu 
VIII wieku dominacja arabskie-
go Kalifatu Abbasydów nad 
Armenią była ogromna. Kilka-
naście tysięcy Ormian na czele 
z księciem Szapuhem Amatu-
nim i jego synem Hamamem 
opuściło Oszakan (w prowincji 
Aragacotn) i dotarło do Pon-
tu rządzonego przez Bizan-
tyjczyków. Wydarzenie to jest 
poświadczone w dokumentach 
(mówią one, że cesarz Kon-
stantyn VI witał przybywają-
cych Ormian). Zbudowali oni 

miasto, które nazwali Hama-
maszen (z czasem skrócono 
nazwę do Hamszen). Niektórzy 
wywodzą Hemszynów od ucie-
kinierów z miasta Ani, ale jest 
to najprawdopodobniej popu-
larny mit, czerpiący swą siłę 
z prestiżu tego „miasta tysiąca 
kościołów” (podobne legendy 
dotyczą polskich Ormian).

Przez wiele wieków mieszkańcy 
tej krainy żyli jako wasale sil-
niejszych regionalnych potęg: 
Imperium Bizantyjskiego, or-
miańskiego królestwa Bagraty-
dów czy też Cesarstwa Trape-
zuntu i królestw gruzińskich. 
Turcy podbili Hamszen około 
roku 1486, o czym świadczą 
pierwsze urzędowe zapiski po-
twierdzające władzę Imperium 
Osmańskiego nad tym tery-
torium (Cesarstwo Trapezun-
tu zostało zniszczone w 1461 
roku). Chrześcijańscy władcy 
tego regionu są wymieniani 
w dokumentach z połowy XV 
wieku. Źródłowo poświadczo-
ne są też trzy monastyry wraz 
ze skryptoriami, w których 
kopiowano liczne dokumenty. 
Warto również zauważyć, że 
okolice Ispiru, łączące tery-
torialnie Hamszen z innymi 
regionami Armenii, Ormianie 
zamieszkiwali co najmniej do 
XVII wieku. Sam Hamszen po-
został głównie chrześcijański 
przez co najmniej półtora stu-
lecia po tureckim podboju.

Transformacja chrześcijań-
skich Hamszenów w muzuł-
mańskich Hemszynów roz-
poczęła się na początku XVII 
i dobiegła końca w drugiej 
połowie XIX wieku. Wenecki 
mechitarysta i historyk Ghe-
wond Aliszan datował tę kon-
wersję na połowę XVIII wieku. 
Według samych rejestrów 
osmańskich chrześcijaństwo 
przeważało w tym regionie 

do końca lat 20. XVII wieku. 
Mieszkańcy dystryktu płacili 
wtedy wymagany przez muzuł-
manów specjalny podatek dla 
chrześcijan (w formie miodu, 
wosku i masła), który był wy-
syłany do pałacu w Stambule. 
Chrześcijańska diecezja Ham-
szenów trwała co najmniej do 
końca XVII wieku. Ostatni za-
pisek potwierdzający istnienie 
tej diecezji pochodzi z 1695 
roku z monastyru Chaczekar. 
Ten ostatni ormiański klasztor 
w tym regionie istniał najpraw-
dopodobniej do 1915 roku. 
Wioska w pobliżu tego klaszto-
ru – Eghiovit/Elevit – pozostała 
głównie chrześcijańska aż do 
połowy XIX wieku.

Pierwszy muzułmański kamień 
nagrobny jest datowany na 
1699/1700 rok. W XVII wie-
ku wybudowano też pierwszy 
meczet. W tym czasie w oko-
licznych wioskach wciąż były 
kościoły. Brakowało w nich 
jednak księży, którzy tylko cza-
sem przyjeżdżali z Elewit, żeby 
odprawić nabożeństwo.

Proces konwersji na religię 
muzułmańską nie był gwał-
towny, lecz najprawdopodob-
niej powolny i stopniowy. Jedną 
z przyczyn zmiany religii było 
agresywne zachowanie mu-
zułmańskich sąsiadów, gdyż 
zabierali oni siłą ziemię i do-
bytek należący do chrześcijan, 
którzy nie mogli znaleźć żad-
nej pomocy w sądach. Dodat-
kowo w XVII wieku w Impe-
rium Osmańskim chrześcijanie 
narażeni byli na rosnący ucisk 
fiskalny, który miał w znacz-
nej części finansować liczne 
agresywne kampanie wojsko-
we tego państwa. Trzeba pa-
miętać, że górzysty i nieuro-
dzajny region Hamszenu był 
bardzo ubogi i ci mieszkańcy, 
którzy chcieli pozostać chrze-

ścijanami, musieli go opuścić, 
natomiast ci, którzy zostali, 
musieli zostać muzułmanami, 
gdyż inaczej groziła im pewna 
śmierć głodowa. Zdarzało się 
też, że chrześcijanie byli bez-
pośrednio zmuszani do kon-
wersji. W połowie XVIII wieku 
spalono liczne domy należące 
do pozostałych chrześcijan, 
opierających się konwersji. 
Warto zauważyć, że ataki na 
chrześcijan miały związek 
z tym, że od XVII wieku słabła 
władza centralna w Imperium 
Osmańskim i lokalni muzuł-
mańscy możnowładcy mogli 
prowadzić tak agresywną po-
lityką w stosunku do chrześci-
jańskich poddanych, jaką tylko 
chcieli.

Rezultatem była emigracja 
części chrześcijan i konwer-
sja pozostałych. Sytuacja ta 
sprzyjała powstaniu tzw. kryp-
tochrześcijaństwa. Było ono 
prawdopodobnie dominujące 
wśród pierwszych muzułmań-
skich konwertytów, by później 
stopniowo zanikać. Kolejny 
mechitarysta (Bżyszkian), który 
odwiedził region w 1817 roku, 
pisał, że mieszkańcy przeszli 
oficjalnie na islam, ale zacho-
wali chrześcijańskie zwyczaje, 
modlitwy, palą świeczki, czczą 
krzyż, chodzą do opuszczonych 
kościołów i wszyscy mówią po 
ormiańsku. Liczni obserwato-
rzy zwrócili również uwagę, że 
kobiety wydawały się bardziej 
przywiązane do religii chrze-
ścijańskiej i częściej modliły się 
w opuszczonych kościołach. 
Według zapisów z połowy XIX 
wieku zdarzało się, że kobiety, 
poddane wymuszonej islami-
zacji, potajemnie oddawały 
własne dzieci na wychowanie 
chrześcijanom w Trebizondzie. 
Niektóre rodziny jeszcze w XIX 
wieku trzymały naczynia z po-
święconą niegdyś wodą, którą 

z czasem uzupełniano zwykłą 
wodą, żeby prywatnie, bez 
udziału księży, chrzcić pota-
jemnie dzieci.

Z czasem zwyczaje te traciły 
jednak religijne znaczenie, np. 
wciąż świętowano Wardawar, 
ale traktowano go jak świeckie 
święto. W 2. połowie XIX wieku 
islamizacja Hemszynów była 
najprawdopodobniej niemalże 
zakończona.

* * *
Warto zwrócić uwagę, że 
w 1. połowie XIX wieku doszło 
w Imperium Osmańskim do 
chwilowych reform liberalnych 
i ogłoszono wolność wyznawa-
nia różnych religii. W latach 
50. i 60. XIX wieku niektóre 
zislamizowane rodziny z okolic 
Karadere dokonały powtórnej 
konwersji i wróciły do chrześci-
jaństwa. Działalność misjonar-
ską w tamtej okolicy prowadził 
ksiądz Ter Karapet. Lokalne 
władze tureckie podjęły jed-
nak aktywne działania, żeby 
powstrzymać dalsze apostazje. 
Powstawały liczne szkoły uczą-
ce islamu oraz skutecznie sta-
rano się ograniczyć zasięg języ-
ka ormiańskiego. Mówienie po 
ormiańsku było przedstawiane 
jako ciężki grzech. Kampania 
zabraniania mówienia po or-
miańsku była bardzo skutecz-
na, co obrazuje fakt, że w oko-
licach Karadere w początku XX 
wieku tylko pojedynczy starsi 
ludzie wciąż używali języka 
ormiańskiego. Proces zanik-
nięcia języka ormiańskiego 
w zachodnim Hemszynie był 
szybki, gdyż część ludzi jeszcze 
na początku XIX wieku nie mó-
wiła w żadnym innym języku 
niż ormiański, a sto lat później 
już niemalże nikt nie używał 
tego języka. Proces ten można 
próbować tłumaczyć tym, że 
w Imperium Osmańskim ludzie 
wiązali swoją przynależność 
z wyznaniem i nie przykładano 
tak dużej wagi do narodowości 
– ważniejszą rolę odgrywała 
wyznawana religia. Czyli bycie 
Ormianinem, zgodnie z ideą 
narodową, było równoznacz-
ne z byciem chrześcijaninem, 
zmiana tego wyznania równała 
się ustaniu przynależności do 
narodu ormiańskiego. Dlatego 
też ktoś, kto czuł się muzuł-
maninem lub nim był, musiał 
mówić w języku dominującej 
grupy, a nie w „grzesznym ję-
zyku niewiernych”. Pomimo to 
w tureckim języku z zachodniej 
części Hemszynu przetrwa-
ło wiele słów, wypowiedzeń 
etc. wywodzących się z języka 
ormiańskiego. Dialekt języka 
ormiańskiego przetrwał we 

Kobiety z regionu Hamszen. Fot. azator.gr



9

nr 43

wschodniej, bardziej prowin-
cjonalnej i oddalonej od cen-
trum części Hemszynu, w re-
gionie Hopa.

W XIX wieku podróżnicy od-
wiedzający to pogranicze Ro-
sji i Turcji opisywali lokalnych 
mieszkańców jako ubranych 
podobnie do Kurdów i z wiel-
kim zaskoczeniem wspominali 
o ich dialekcie przypominają-
cym język ormiański. Dodatko-
wo sprawę gmatwa jeszcze fakt, 
że w regionie Hopa mieszkała 
wtedy mała grupa ludzi okreś- 
lających się jako Kurdo-Hem-
szynowie, którzy nie mówili 
jednak ani po ormiańsku, ani 
kurdyjsku, tylko po turecku.

Niewykluczone, że fakt zacho-
wania ormiańskiego języka 
we wschodnim Hemszynie, 
w regionie Hopa, ma związek 
z tym, iż był to region po pro-
stu mało ważny i oddalony od 
centrum. Władze tureckie nie 
wywierały tam takiej presji jak 
w zachodniej części Hemszynu. 
Zabrakło też tureckich szkół 
prowadzonych przez mułłów. 
Można domniemywać również 
brak ekonomicznej mobilno-
ści Hemszynów z okolic Hopa, 
którzy rzadziej stykali się z ję-
zykiem tureckim i byli mniej 
zintegrowani z imperialnym 
państwem osmańskim.

* * *
Ważnym punktem historycz-
nym dla regionu była woj-
na turecko-rosyjska w latach 
1877–1878, która spowodo-
wała różne fale migracyjne. 
Część muzułmańskich Hem-
szynów opuściła wtedy swoje 
ziemie ojczyste i osiedliła się 
w północno-zachodniej Anato-
lii. Część Hemszynów została 
na terenach zaanektowanych 
wówczas przez Rosję. Jako cie-
kawostkę można przytoczyć 
fakt, że ówcześni Hemszyni 
zasłynęli w różnych miastach 
w Cesarstwie Rosyjskim z pro-
wadzenia dochodowych pie-
karni i ciastkarni.

Na początku XX wieku więk-
szość Hemszynów była już 
całkiem dobrze zintegrowana 
z osmańskim systemem impe-
rialnym. Hemszyni zostawali 
urzędnikami, politykami oraz 
religijnymi autorytetami.

Na przełomie XIX i XX wieku 
Ormianie, podobnie jak Turcy, 
uważali, że nie można być jed-
nocześnie Ormianinem i mu-
zułmaninem, dlatego różni 
politycy zalecali, żeby Kościół 
ormiański rozpoczął prace 
misyjne wśród muzułmanów 
z korzeniami ormiańskimi.

W wyniku Genocydu zniknęły 
ostanie ślady chrześcijaństwa 
na terytorium Hemszynów. Za-
mordowano lub deportowano 
ostatnich chrześcijan mieszka-
jących w Eghiowit/Elewit oraz 
zamknięto definitywnie mona-
styr Chaczekar. Klasztor został 
wysadzony w powietrze, a ru-
iny tak doszczętnie zniszczone, 
że nie został po nich żaden 
ślad. Dzisiaj nie znamy nawet 

jego dokładnej lokalizacji. Jako 
muzułmanie Hemszyni w więk-
szości przetrwali mordy i de-
portacje. Jednak nie obyło się 
bez kilku siłowych incydentów, 
co pozwala sądzić, że muzuł-
mańska konwersja Hemszynów 
nie była w dalszym ciągu uzna-
wana przez władze za szczerą. 
Na przykład jednego z mło-
dych mężczyzn ze wsi Gomno 
zaaresztowano pod pozorem 
jego „ormiańskości” i nikt go 
już nigdy nie widział. Również 
część Hemszynów z Hopa zo-
stała zamordowana w związku 
z tym, że używali języka or-
miańskiego i zostali wzięci za 
ukrywających się Ormian.

Hemszyni zajęli różne stanowi-
ska i postawy wobec toczącego 
się obok nich ludobójstwa Or-
mian. Niektórzy ormiańskoję-
zyczni Hemszyni z Hopa ukry-
wali Ormian z Artwin w swoich 
wioskach. Natomiast część 
Hemszynów z Basz atakowała 
Ormian i zajmowała należący 
do nich majątek.

Warto zauważyć, że w jakimś 
momencie przekazywanie tra-
dycji kryptochrześcijańskiej 
z jednej generacji Hemszynów 
do drugiej zostało przerwane. 
Możliwe, że młode pokolenie 
odrzuciło tę tradycję albo to 
rodzice zdecydowali o nie-
przekazywaniu jej swym dzie-
ciom. Ich potomkowie mogli 
odczuwać na jakimś poziomie 
sympatię do Ormian i nawet 
im pomagać. Jednak byli już 
szczerymi muzułmanami i nie 
chcieli wracać do chrześcijań-
stwa, czego dowodem jest to, 
że gdy była taka sposobność 

w czasie wojny rosyjsko-turec-
kiej i rosyjskiej okupacji Hem-
szynu, mieszkańcy pozostali 
muzułmanami. Howakim Ho-
wakimian propagował rozpa-
lenie uczuć narodowych wśród 
zislamizowanych Ormian 
i Greków w czasie rosyjskiej 
okupacji tych terenów (1916–
1918). Nie ma jednak żadnych 
dokumentów ani świadectw 
o powrotach do chrześcijań-
stwa. Być może powodem bra-
ku takich konwersji było to, że 
przejęcie tych terenów przez 
Rosję było tylko krótkotrwałe 
i mieszkańcy po prostu czekali 
na wyklarowanie się sytuacji.

Co należy podkreślić: nawet 
w okresie istnienia niepodle-
głej Republiki Armenii (1918–
1920) nie wykorzystywano 

w żaden sposób na arenie 
międzynarodowej faktu, że te-
rytoria starożytnego Pontu za-
mieszkuje muzułmańska lud-
ność o greckich, gruzińskich 
i ormiańskich korzeniach. Jeśli 
Armenia miała roszczenia te-
rytorialne do tego regionu, to 
akcentowano tylko, że młode 
państwo nie przetrwa bez do-
stępu do morza.

Współcześnie bardzo wielu 
Hemszynów zaprzecza swoje-
mu ormiańskiemu pochodze-
niu, podejmuje próby udo-
wodnienia swojej „odwiecznej 
tureckości” (Türklük) lub po 
prostu odmawia mówienia 
o tych kwestiach. Ważną przy-
czyną takiego stanu rzeczy jest 
opresyjna polityka państwa 
tureckiego. Najprawdopodob-
niej również wielu Hemszynów 
szczerze wierzy w swoje turec-
kie pochodzenie i nie chce mieć 
nic wspólnego z Armenią.

* * *
W 1930 roku turecki mini-
ster sprawiedliwości Mehmet 
Esat powiedział o Turcji: „To 
jest kraj Turków, a ci, którzy 
nie mają czystego tureckiego 
pochodzenia, mają tylko jed-
no prawo w tym kraju, prawo 
do bycia służącymi, prawo do 
bycia niewolnikami”. Fabryko-
wanie etnicznego pochodzenia 
i zwyczajne fałszowanie histo-
rii jest standardem uniwersy-
teckim w Turcji, promowanym 
przez instytucje rządowe tego 
państwa. Można mówić nawet, 
że fałszowanie historii jest 
tam elementem konstytucyj-
nej ideologii stanu. Wszystkie 
etniczne grupy zamieszkujące 
niegdyś Anatolię, jak np. He-
tyci, Awarowie, Sakowie, Scy-
ci, Partowie etc., nazywa się 

prototureckimi lub turańskimi. 
Czołowym turańskim ideolo-
giem był Hasan Rewit Tankut 
(1893–1980). Skonstruował 
on teorię, w myśl której język 
turecki był protoplastą wszyst-
kich języków na świecie (sic!). 
Takie teorie były i w znacznym 
stopniu są dalej promowane 
przez państwo tureckie. War-
to zauważyć, że spora część 
pseudohistoryków aktywnych 
w „turkizowaniu” mniejszości 
etnicznych to byli lub aktywni 
oficerowie armii tureckiej. Za 
oficjalne stanowisko uznaje się 
sześciotysięczną obecność pro-
toturków w Anatolii. Współcześ- 
nie w Turcji, w odróżnieniu od 
niemal całego cywilizowanego 
świata, mniejszości wyróżnia się 
według kryterium religijnego: 
jeśli jesteś muzułmaninem, to 
jesteś Turkiem. W ten sposób 
jedynymi oficjalnymi członka-
mi mniejszości są chrześcijań-
scy Grecy, chrześcijańscy Or-
mianie oraz Żydzi.

Zmyśloną teorię o tureckim 
pochodzeniu Hemszynów 
stworzył „duchowy ojciec” 
wszystkich tureckich reak-
cyjnych pseudohistoryków – 
profesor Mehmet Fahrettin 
Kırzıoğlu. Standardową meto-
dą badawczą tego „naukowca” 
było wyszukiwanie w nazwach 
historycznych, w dokumentach 
źródłowych etc. różnych fone-
tycznych zbieżności i podo-
bieństw między zapisanymi tam 
słowami a na przykład nazwa-
mi starych tureckich plemion. 
W ten sposób zbudowano całą 
teorię o tureckim pochodzeniu 
Hemszynów. Co ciekawe, or-
miańskojęzyczność wschodnich 
Hemszynów z Hopa tłumaczy 
się tym, że tureckie plemiona 
zostały w starożytności zarme-
nizowane i poddane konwersji 
na chrześcijaństwo przez nie-
zwykle agresywny Kościół or-
miański. Używanie niektórych 
słów ormiańskich i składni 
przez zachodnich Hemszynów 
tłumaczy się ich osiedlaniem 
blisko Ormian.

Współcześnie co najmniej sie-
dem ormiańskich słów jest uży-
wanych w języku tureckim jako 
przekleństwa. Do dziś Ormia-
nie są symbolem mniejszości, 
która stanowi konstytucyjne 
zagrożenie integralności pań-
stwa tureckiego. Można powie-
dzieć, że armenofobia w Turcji 

osiągnęła rozmiary psychozy. 
Politycy potrafią nawzajem 
udowadniać sobie ormiańskie 
pochodzenie, żeby zohydzić je-
den drugiego w oczach społe-
czeństwa. Do dzisiaj likwiduje 
się wszelkie ślady ormiańskiej 
architektury w Anatolii lub 
określa się je jako „seldżuckie”. 
W takiej armenofobicznej at-
mosferze, jaka panuje obecnie 
w Turcji, nie dziwi, że Hemszy-
ni nie chcą się przyznawać do 
mówienia w języku ormiańskim 
lub do ormiańskich korzeni. 
Według spisu powszechnego 
z 1965 roku tylko jedna oso-
ba w prowincji Artwin, gdzie 
mieszkają wschodni Hemszy-
ni, zadeklarowała, że mówi po 
ormiańsku, dla pozostałych 
ormiańskojęzycznych miesz-
kańców ich język był jednym 
z tureckich dialektów.

Na koniec warto dodać, że mu-
zułmańscy Hemszyni mogą być 
tematem delikatnym z uwagi 
na agresywną politykę mię-
dzynarodową, jaką prowadzi 
Turcja. Niedawno mieliśmy do 
czynienia z prawdziwymi czyst-
kami etnicznymi dokonanymi 
przez Turcję w północnej Syrii 
(Afrin). Zmuszono do opusz-
czenia dystryktu mieszkających 
tam Kurdów i zasiedlono te te-
reny inną ludnością. Istnieje 
potencjalna groźba, że Turcja 
mogłaby użyć muzułmańskich 
Hemszynów jako geopolitycz-
nego lewara przeciwko Ar-
menii. Chociaż ze względu na 
turecką armenofobię wymaga-
łoby to solidnego ideologiczne-
go szpagatu i odrzucenia m.in. 
teorii o odwiecznej tureckości 
tych ludzi. Jednak z uwagi na 
agresywną postimperialną po-
litykę Turcji w stosunku do Ar-
menii oraz innych państw moż-
na sobie wyobrazić ludobójcze 
czystki etniczne w Karabachu 
i powrót odwiecznych muzuł-
mańskich mieszkańców Arme-
nii do „ojcowizny” (sic!).

Rolą naukowców jest rzetelne 
informowanie opinii publicznej 
o potencjalnych zagrożeniach 
i warto wcześniej zaakcento-
wać tak niemoralny scenariusz, 
żeby jak najszybciej ukrócić 
wszelkie możliwe przyszłe pró-
by manipulowania międzyna-
rodową opinią publiczną w od-
niesieniu do Hemszynów.

dr Andrzej Gliński

Północno-wschodni fragment maPy administracyjnej turcji z zaznaczonymi Prowincjami rize i artvin,  
w których mieszkają hemszyni

Pochodzący z rodziny hemszynów (region hoPa) aktywista i dziennikarz 
cemil aksu został wraz z żoną nurcan vayiç aksu, również ormiańskiego 
Pochodzenia, aresztowany w 2017 r. za krytyczne wobec tureckiego rządu 
wPisy w mediach sPołecznościowych. fot. bianet.org
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Rok 1920 – część II. Wiosna 
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.

Sejm cały przez usta moje wi-
ta cię, wodzu naczelny, wra-
cającego ze szlaku Bolesława 
Chrobrego. Od czasu Kirchol-
mu i Chocimia naród polski 
takich triumfów oręża swego 
nie przeżywał. Historia nie wi-
działa jeszcze kraju, który by 
w tak trudnych warunkach jak 
nasz tworzył swą państwowość. 
W takiej chwili zwycięski twój 
pochód na Kijów dał narodowi 
poczucie własnej siły, wzmoc-
nił wiarę w przyszłość, wzmógł 
jego dzielność duchową.

Tymi słowami w maju 1920 r. 
w Sejmie Rzeczypospolitej Pol-
skiej Wojciech Trąmpczyński, 
jego marszałek, przywitał po-
wracającego z Kijowa Naczel-
nika Państwa – Józefa Piłsud-
skiego. Ale w tym momencie 
był wyrazicielem powszechnej 
opinii całego narodu polskie-
go od Bałtyku po Karpaty i od 
Odry po Berezynę i Dniepr. Był 
to czas powszechnej euforii. Mi-
mo wszelkich politycznych po-
działów i pomysłów na budowę 
państwa po 123 latach niewoli 
– ten „piękny maj” 100 lat te-
mu obudził poczucie narodowej 
dumy, a Józef Piłsudski – Na-
czelnik Państwa i wódz naczelny 
– mógłby się był bez sprzeciwu 
koronować na króla Polski.

Późniejsze lata, a szczególnie 
po 1945 r. propaganda komu-
nistyczna i fałszowana historia, 
przyniosły w odczuciu społecz-
nym negatywny wydźwięk dla 
nazwy „wyprawa kijowska”, jako 
agresji polskiej na Rosję, ekspe-
dycji „polskich panów” (jak do 
dzisiaj piszą niektórzy laureaci 
nagrody Nobla – polscy koloni-
zatorzy) po majątki na Ukrainie. 
A przecież w całej wojnie pol-
sko-rosyjskiej 1918–1920 (nie-
słusznie moim zdaniem nazywa-
nej „wojną polsko-bolszewicką”, 
bowiem Rosja bolszewicka była 
tak samo wielkim zaborczym 
imperium Wielkorusów, jak Ro-
sja carska) – żołnierz polski nie 
zajął ani piędzi rosyjskiej ziemi. 
Walki nie tylko toczyły się na 
ziemiach, które od XIV w., od 
czasu Władysława Jagiełły i Jad- 
wigi Andegaweńskiej należa-
ły do państwa polskiego do 
1772 r., ale były zamieszkane 
przez Polaków, Litwinów i Ru-
sinów (później zwących się Bia-
łorusinami i Ukraińcami), a nie 
przez Rosjan.

Budząca się do niepodległego 
bytu Rzeczpospolita Polska by-
ła jesienią 1918 r. państwem 
nieposiadającym granic. Mię-
dzynarodowa opinia politycz-
na, w tym prezydent USA 
Woodrow Wilson i jego słynne 
14 punktów, widziała państwo 
polskie jako twór zbliżony do 

Księstwa Warszawskiego z epo-
ki napoleońskiej, a nie do Rze-
czypospolitej Obojga Narodów 
z czasów przedrozbiorowych. 
Mimo przychylnego dla naszej 
niepodległości stanowiska zwy-
cięskich mocarstw w Wersalu, 
bez walki na wszystkich fron-
tach o granice wyglądalibyśmy 
tak jak z dostępem do Bałty-
ku – bez Gdańska, bez portów 
morskich.

Od pierwszych listopadowych 
dni 1918 r. musieliśmy z bronią 
w ręku, przelaną polską krwią 
udowadniać – gdzie jest Pol-
ska. Bodaj najdosadniej ujął to 
marszałek Francji Ferdinand 
Foche: W chwili, kiedy wykre-
ślano granice Europy, biedząc 
się nad pytaniem, jakie są gra-
nice Polski, Lwów wielkim gło-
sem odpowiedział: „Polska jest 
tutaj”, ale oczywiście najpierw 
trzeba było ofiary krwi Orląt 
Lwowskich. I tak było z każ-
dym kawałkiem polskiej ziemi 
– w Wielkopolsce, na Śląsku, 
Małopolsce wschodniej, Po-
morzu, Podlasiu, Polesiu, Wo-
łyniu itd. Decyzje konferencji 
pokojowej w Wersalu w spra-
wie zachodnich granic Polski 
zapadły dopiero 28 czerwca 
1919 r., po długich, kilku-
miesięcznych pertraktacjach, 
często niepozbawionych dra-
matyzmu. Wschodnie kresy 
polskiego obszaru etnicznego 
były natomiast od 1917 r. tere-
nem zaburzeń rewolucyjnych. 
O kształcie granic wschodnich 
sprzymierzone z Polską mo-
carstwa nie wypowiadały się 
jednoznacznie. Nie zapadły 
też w tej sprawie żadne de-
cyzje w podpisanym traktacie 
wersalskim, choć Polska upo-
minała się o swoje terytoria 
sprzed pierwszego rozbioru 
(1772). Najistotniejszą przyczy-
ną powściągliwości aliantów, 
a w przypadku Wielkiej Bry-
tanii – wręcz wrogości wobec 
polskich planów i żądań, była 
obawa przed antagonizowa-
niem „białej” Rosji, dotychcza-
sowego i największego sojusz-
nika w tym regionie. Interesy 
Polski były na dalszym planie.

A Polska rościła sobie prawo nie 
tylko do swoich historycznych 
ziem, ale również – jak wspo-
mniałem wyżej – do polskiej 
ludności tych ziem. Dzisiaj zbyt 
łatwo zapominamy o tym, że na 
terenach od Bugu po Berezynę 
i Dniepr żyły setki tysięcy ro-
dzin polskich. W samym Kijo-
wie i okręgu kijowskim liczono 
Polaków na ponad 200 tysięcy. 
Wystarczy wspomnieć, że kiedy 
w 1905 r. zawitał do tego miasta 
na gościnne występy Teatr Wiel-
ki ze Lwowa – przez dwa tygo-
dnie przy pełnej widowni grano 

polskie spektakle (największym 
powodzeniem cieszyła się Ze-
msta Fredry). Do Odessy na 
zakontraktowane spektakle nie 
udało się już wyjechać z po-
wodu rewolucji 1905. Warto 
też przypomnieć losy polskiej 
szlachty zaściankowej na Bia-
łorusi, tak pięknie opisane 
przez Floriana Czarnyszewicza 
w Nadberezyńcach, podczas 
gdy nam dzisiaj Berezyna koja-
rzy się wyłącznie z pochodem 
Napoleona na Moskwę... Należy 
też o tamtych Polakach pamię-
tać przez pryzmat pierwszego 
wielkiego ludobójstwa w Euro-
pie, czyli wymordowania 200 
tysięcy polskich mieszkańców 
„marchlewszczyzny” i „Dzier-
żyńska” w 1937–1938 r. w ra-
mach tzw. akcji polskiej NKWD. 
Łatwo dzisiaj mówić, że tereny 
te to etniczna Białoruś i Ukra-
ina, gdy wcześniej dokonano 
morderczej depolonizacji.

Ale oddajmy głos Ormianom, 
którzy już od 1914 r., od wyj-
ścia Pierwszej Kadrowej z kra-
kowskich Oleandrów, przele-
wali krew i oddawali życie za 
polską ojczyznę. Jednym z nich 
był Kornel Krzeczunowicz, 
urodzony w majątku rodzinnym 
w Bołszowcach, w powiecie ro-
hatyńskim, w starej ormiańskiej 
rodzinie, której udokumento-
wane korzenie sięgały czasów 
założenia Stanisławowa. Jego 
ojciec, Aleksander, był znanym 
politykiem galicyjskim zwią-
zanym ze stronnictwem tzw. 
Podolaków, posłem na sejm 
galicyjski oraz marszałkiem 
powiatu rohatyńskiego. Kor-
nel w 1914 r. został zmobili-
zowany do armii austriackiej. 
Początkowo służył w korpu-
sie automobilowym, później 
w 1 Galicyjskim Pułku Uła-
nów w Krakowie. Brał udział 
w walkach na froncie wschod-
nim i włoskim, wyróżniając się 

i awansując. W październiku 
1918 r. został zdemobilizowany 
w stopniu porucznika i wrócił 
do rodzinnych Bołszowiec, któ-
re wkrótce zostały zajęte przez 
wojska Ukraińskiej Armii Gali-
cyjskiej. Do Lwowa udało mu 
się przedostać dopiero w lutym 
1919 r., i tam wstąpił do Woj-
ska Polskiego. Tam również 
spotkał się ze swoim bliskim 
kuzynem Leonem Krzeczu-
nowiczem z Jaryczowa, młod-
szym o kilka lat, ale już w glorii 
i chwale „obrońcy Lwowa”, jed-
nym z ułanów kawalerii „Wilki”, 
aktualnie w 8 pułku ułanów.

Kornel – doświadczony oficer 
kawalerii, na własną prośbę zo-
staje przydzielony do 8 pułku 
ułanów, obejmując w marcu 
1919 r. dowództwo 4 szwadro-
nu. Jest nie tylko – jak wszyscy 
Krzeczunowicze – znakomitym 
kawalerzystą, mistrzem jazdy 
konnej, ale również świetnym 
dowódcą. Awansuje do stopnia 
rotmistrza i w końcu dowodzi 
pułkiem jako pełniący obowiąz-
ki dowódcy. To on prowadzi 
ułanów do największych zwy-
cięstw zarówno w kampaniach 
1919, jak i 1920 r. Wreszcie 
31 sierpnia 1920 r. pod Koma-
rowem, w największej bitwie ka-
waleryjskiej XX w., dowodząc 
pułkiem, prowadzi brawurową 

szarżę, która przechyliła szalę 
na stronę Polaków, doprowa-
dzając do panicznej ucieczki 
Konarmii Budionnego.

Po latach tak wspominał nastrój 
początku owej kampanii: Pięk-
ny był ranek 25 kwietnia 1920 
roku. Po kilku dniach deszczu 
w połowie kwietnia, wiosna wy-
buchła nagle, jak tylko zdarza 
się to na Ukrainie. (...) Trud-
no opisać entuzjazm wojska 
przekraczającego Słucz w ten 
wiosenny poranek – wojska 
maszerującego na oczach swe-
go Naczelnego Wodza, w głąb 
Ukrainy, ku historycznym kre-
som dawnej Rzeczypospolitej, 
do najbogatszego, najbuj-
niejszego, mlekiem i miodem 
płynącego kraju, pachnącego 
zielem i kwieciem. (...) Nasza 
generacja, wszyscy oficerowie 
od dowódcy szwadronu w dół 
do ostatniego umiejącego czy-
tać szeregowca, była wycho-
wana na lekturze „Trylogii” 
Sienkiewicza. I teraz chętnie 
na skrzydłach lecielibyśmy ku 
tym stepom, na których mie-
liśmy powrócić do tradycyj-
nych konnych bojów, na ziemi 
pokrytej przedhistorycznymi 
kurhanami i zroszonej krwią 
naszych przodków, którzy tu 
właśnie pełnili swoje zadanie 
przedmurza chrześcijaństwa.

„To nie była jednak bajka ani 
powrót do pięknej powieści. 
Zaczynała się decydująca fa-
za wojny między Polską i Ro-
sją sowiecką, wojny między 
Leninem i Piłsudskim, wojny 
o przyszłość narodów bałtyc-
ko-czarnomorskiego Między-
morza” – jak napisał w swojej 
znakomitej książce Klęska im-
perium zła – Rok 1920 prof. 
Andrzej Nowak.

Jak wyglądały stosunki państwa 
polskiego in statu nascendi  

Bitwa pod Komarowem (prawa część tryptyKu Jerzego KossaKa). 8 pułK ułanów rotmistrza Kornela 
Krzeczunowicza wspaniałą szarżą decyduJe o ostatecznym zwycięstwie całodzienneJ Bitwy.

Kornel Krzeczunowicz w 1936 r. 
Fot. narodowe archiwum cyFrowe
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Odznaka pamiątkOwa – maj 1920 
przyczółek kijów. FOt. ze zbiOrów 
autOra

– dni triumfu i chwały
z Rosją sowiecką, również in 
statu nascendi – czyli w stanie 
tworzenia? „Poczynania rządu 
moskiewskiego rażąco odbie-
gały od ogłoszonej 16 listopada 
1917 r. i szeroko propagowanej 
deklaracji o prawie narodów 
do samookreślenia. Realizując 
swoje dalekosiężne zamysły po-
lityczne, władze na Kremlu skła-
dały polskiemu rządowi oferty 
pokojowe, obiecując w nich 
korzystne ułożenie wzajemnych 
stosunków i wytyczenie przy-
szłej granicy, podczas gdy ich 
celem było uśpienie czujności 
rządu i polskiej opinii publicz-
nej” – to z kolei prof. Grzegorz 
Łukowski w Wojnie polsko-bol-
szewickiej 1918–1920.

Jak zawsze w stosunkach z Ro-
sją – na zewnątrz piękne słów-
ka, a w praktyce szykowanie 
potężnej milionowej armii do 
ataku na Polskę i takie „drobia-
zgi”, jak internowanie (25 XI 
1918 r.) polskich przedstawi-
cieli dyplomatych wraz z rodzi-
nami. Zakładników zwolniono 
dopiero w marcu 1919 r., kiedy 
rozpoczęła się ofensywa wojsk 
Aleksandra Kołczaka i zagro-
żona była sowiecka władza, 
jednak (jak to w Moskwie) nie 
oddano pieniędzy i ruchomo-
ści polskich dyplomatów.

Rok 1919 upłynął na formowa-
niu się frontu polsko-bolsze-
wickiego wzdłuż długiej, ma-
jącej ponad 1500 kilometrów 
granicy. Powstające państwo, 
które z wielkim trudem mogło 
zebrać i uzbroić 140-tysięczną 
armię, nie było w stanie zabez-
pieczyć takiej linii granicznej. 
Mimo to jednak w roku 1919 
na froncie południowym wy-
parto zarówno wojska Ukra-
ińskiej Republiki Ludowej, jak 
i Ukraińskiej Armii Galicyjskiej 
(Zachodnioukraińska Republi-
ka Ludowa) za Zbrucz, a na 
froncie północnym odzyskano 
Wilno, Mińsk, Bobrujsk i Bory-
sów, dzieki czemu, gdy chodzi 
o kierunek białoruski, wszyst-
kie tereny, gdzie występowało 
zwarte osadnictwo polskie, 
w zasadzie w całości znalazły 
się w naszych rękach. Kolejny 
rok wojny przyniósł dalsze na-
silenie walk, które rozpoczęły 
się wkrótce po Nowym Roku. 
3 stycznia 1920 r. zgrupowa-
nie gen. Edwarda Rydza-Śmi-
głego (1 i 2 Dywizja Piechoty 
Legionowej) uderzyło na Dy-
neburg wespół z wojskami 
łotewskimi. Tereny te oddano 
Łotyszom.

Tymczasem 28 stycznia 1920 r.  
Rada Komisarzy Ludowych 
wystosowała do władz pol-
skich deklarację w sprawie wa-
runków pokoju, a jednocześ- 
nie dzień wcześniej Lenino-
wi przedłożony został referat 
szefa wydziału operacyjnego 
Sztabu Polowego Wojskowej 
Rady Rewolucyjnej Republiki 

(Riewwojensowietu), Borisa 
Szaposznikowa, zawierający 
ogólne założenia generalnej 
ofensywy przeciwko Polsce, 
z adnotacją Trockiego: „kon-
frontacja z Polską jest nieunik-
niona”. Dokument ten stał się 
podstawą do przeprowadzenia 
koncentracji wojsk i określe-
nia zadań dla poszczególnych 
związków operacyjnych i od-
działów. Każdy kolejny dzień 
przynosił nowe rozkazy i in-
strukcje, a z najodleglejszych 
regionów bolszewickiej Rosji 
zaczęto ściągać jednostki, któ-
re miały wcielić je w życie.

Polski radiowywiad prowadził 
stały nasłuch bolszewickich 
radiostacji, a dzięki złamaniu 
kodów szyfrowych udawało 
się wszelkie przesyłane dro-
gą radiową meldunki i rozkazy 
odczytywać. Powziąwszy więc 
z dużym wyprzedzeniem wie-
dzę, iż bolszewicy przygotowu-
ją się do generalnej rozprawy 
z Polską, zamierzając skoncen-
trować na odcinku białoruskim 
silną gerupę uderzeniową – Po-
lacy postanowili wykonać ruch 
wyprzedzajacy. Wiosną 1920 r. 
Józef Piłsudski doszedł do poro-
zumienia z niedawnym wrogiem 
– ukraińskim atamanem Symo-
nem Petlurą, szefem rządu 
Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
21 kwietnia Piłsudski i Petlura 
podpisali umowę polityczną. 
Dokument ten sankcjonował 
prawo Ukrainy do niezależnego 
bytu i uznawał Dyrektoriat nie-
podległej Ukraińskiej Republiki 
Ludowej. Jako przyszłą granicę 
państw określono linię Zbru-
cza i Horynia, a zasady współ-
działania wojskowego określiła 
specjalna konwencja (24 IV), 
która stwierdziła, że wojska 
ukraińskie będą walczyły obok 
polskich sił zbrojnych i wezmą 
udział w operacjach militarnych 
kierowanych przez naczelne do-
wództwo WP. W zamian Polska 
gwarantowała pomoc materia-
łową i organizacyjną w rozbu-
dowie wojsk ukraińskich.

Zdawać by się mogło – po 
obronie Lwowa i niezwykle za-
ciętych walkach zarówno z Pe-
tlurą, jak i Ukraińską Armią 
Galicyjską w latach 1918–1919 
– że sojusz taki jest niemożli-
wy, ale przecież już w listopa-
dzie 1918 r., w czasie zawiesze-
nia walk we Lwowie oficerowie 
polscy i ukraińscy na odcinku 
Bema urządzili wspólną kola-
cję z toastami za wspólną wal-
kę przeciw Moskwie! Wkrótce 
okazało się, że Ukraińcy Petlu-
ry był to najwaleczniejszy (jak 
Marko Bezruczko – późniejszy 
dowódca obrony Zamościa) 
i najwierniejszy nasz sojusznik, 
czego niestety nie da się po-
wiedzieć o polskiej stronie.

Operacja kijowska rozpoczę-
ła się 25 kwietnia 1920 r. Na 
północnym skrzydle nacierała 

3 Armia gen. Rydza-Śmigłego 
z zadaniem zdobycia Żytomie-
rza i Korostenia. W centrum 
natarciem w kierunku na Ber-
dyczów szła 2 Armia pod do-
wództwem gen. Antoniego Li-
stowskiego, a prawe skrzydło 
stanowiła 6 Armia, którą do-
wodził gen. Wacław Iwaszkie-
wicz. 26 kwietnia wojska pol-
skie wkroczyły do Żytomierza. 
Następnego dnia weszły do 
Berdyczowa oraz zajęły waż-
ny węzeł kolejowy Koziatyn, 
Bar i Winnicę. Do 28 kwietnia 
nasze wojska osiągnęły linię 
Czarnobyl – Koziatyn – Winni-
ca, granica rumuńska. 1 maja 
polscy żołnierze zdobyli Fastów 
i stanęli u bram Kijowa.

Gen. Tadeusz Kutrzeba, pod-
ówczas szef sztabu 3 Armii, tak 
przedstawił „marsz na Kijów”: 
Idąc na Ukrainę, mogła Pol-
ska włączyć w strefę działań 
wojennych wielki szmat kraju 
i duży zasób ludzi broniących 
„swego” i przez to zwiększyć 
potencjał w wojnie... W czasie 
polskiej okupacji, pod osłoną 
frontu polskiego tworzy się 
armia ukraińska, która na-
stępnie przejmuje na siebie 
dalszą obronę Ukrainy Prawo-
brzeżnej, a więc na południe 
od Prypeci. Wojska polskie 
zluzowane przez nowosformo-
waną armię ukraińską zostaną 
przegrupowane na front biało-
ruski do dalszych działań prze-
ciw głównym siłom sowieckim. 
Do czasu ukończenia kampanii 
kijowskiej front białoruski po-
zostanie w obronie.

A sam Józef Piłsudski w dniu 
5 maja w Berdyczowie, przy 
okazji narady sztabowej tak 
tłumaczył gen. Listowskiemu 
swoje decyzje: Postawiłem na 
kartę, gram ostatnią stawkę, 
żeby coś zrobić na przyszłość 
Polski, choć takim sposobem 
osłabić możliwość przyszłej 
potężnej Rosji! I jeżeli się uda 
dopomóc w stworzeniu Ukra-
iny, która będzie zaporą mię-
dzy nami i Rosją; na długie 
lata (Rosja) nie będzie nam 
groźną..., ale w tym sęk, czy 
ta Ukraina powstanie, czy ma 
dostatecznie sił i ludzi, żeby 
się stworzyć i zorganizować, 
bo przecież wiecznie tu sie-
dzieć nie możemy... Granic 
z 1772 r. tworzyć nie mogę, 
jak kiedyś chciałem. Polska 
nie chce tych kresów, Polska 
nie chce ponosić ofiar... Zatem 
innego wyjścia nie ma – jak 
spróbować stworzyć samostij-
ną Ukrainę...

Ten wiosenny, błyskawiczny 
pochód armii polskiej, kolej-
ne nazwy historyczne zajmo-
wanych miast – Bar, Winnica, 
Żytomierz, Berdyczów, wy-
wołały w udręczonym wojną 
i niepewnym swego losu kraju 
euforię. Okazało się, że Rosję 
można pokonać w walce, że 

z Ukraińcami możemy się do-
gadać, że budowane państwo 
i społeczeństwo wcale nie jest 
„sezonowe”, że sen o wielkości 
Polski może się ziścić – nie dla-
tego, że cud lub ktoś coś nam 
podarował. Jeszcze niedawno 
przedmiot dziejów – a tu za 
sprawą własnego wysiłku pod-
miot dyktujący warunki.

7 maja polski patrol zwia-
dowczy wjechał tramwajem 
do Kijowa, który ostatecznie 
opanowały jednostki 3 Armii 
Rydza-Śmigłego. Symboliczny 
wymiar tego momentu histo-
rycznego był ogromny. Nastrój 
chwili oddawał towarzyszący 
polskiemu wojsku Juliusz Ka-
den-Bandrowski, tak pisząc do 
warszawskiego dziennikarza, 
by ten zrozumiał i przekazal 
swoim czytelnikom tę prawdę: 
Jesteś pan synem wielkiego na-
rodu. Naród ten młodą krwią 
żołnierską rozwiązuje kwestię 
Wschodu Europy. Żołnierze, 
których tu widzisz w oknach, 
na drogach, po lasach i ście-
żynach – to najwznioślejsze 
marzenie historii. Niezliczo-
ne wsie umierające z głodu 
i brudu, miasta, uschłe dro-
gi, zesztywniałe koleje, światy 
ogromne, aż po Kubań, wa-
tahy straceńców skaczących 
po śniegach Elbrusu, stalowe 
zatoki Finlandii, wszyscy ryba-
cy Estonii, każdy łotewski liczy-
krupa – wszystko to drży z ra-
dosnej nadziei, że naród, do 
którego pan należy, rozetnie 
swym mieczem niezawodnym 
tę boleść straszliwą, jaka toczy 
Wschód Europy.

Ten nastrój triumfu i chwały za-
panował w pierwszych dniach 
maja w całej Polsce. Święto 
3 Maja miało w tym roku wy-
miar szczególny. Jedyny taki 
w dziejach. Nigdy – ani przed-
tem, ani potem – nie śpiewa-
no tak prawdziwie i donośnie: 
Witaj maj, piękny maj, u Pola-
ków błogi raj! „Ilustrowany Ku-
rier Codzienny” z dnia 5 maja 
1920 r. donosił o wielotysięcz-
nych tłumach świętujących we 
Lwowie, w Wilnie, w Poznaniu, 
Krakowie, Gdańsku, we wszyst-
kich miastach plebiscytowych 
Górnego Śląska... A w War-
szawie: „Uroczystość 3 maja 
wypadła imponująco jak ni-
gdy. (...) Wojsko prezentowało 
broń, kawaleria dobyła szabel, 
a wielotysięczne tłumy powta-
rzały rotę przysięgi: Ojczy-
zno, Matko nasza umiłowana, 
my nieodrodni synowie Twoi, 
potomkowie ducha Bolesła-
wów, Kazimierzów, prawnuki 
Chodkiewiczów, Czarnieckich, 
Kościuszków, wnuki Mickiewi-
czów, Słowackich, Krasińskich 
oświadczamy uroczyście wo-
bec Boga i wobec świata, że 
Ciebie, o Polsko, położylismy 
na początku wesela naszego, 
że poza Tobą nie masz dla nas 
szczęścia, a w Tobie cała nasza 

pomyślność, wszystko nasze 
kochanie na ziemi! Miłujemy 
Cię ponad korzyść własną, 
miłujemy Cię ponad wszelkie 
stronnictwa, ponad wszelkie 
obozy i podziały; znamy i mi-
łujemy całą Polskę, znamy 
i miłujemy jedną Polskę. Tak 
nam dopomóż Bóg!”

Pośród składających tę przy-
sięgę byli wszyscy Ormianie 
polscy – bowiem nie tylko listy 
chorych, rannych, zabitych i za-
ginionych legionistów polskich 
do 1918 r., jak i wykazy zabitych 
i zaginionych żołnierzy polskich 
w latach 1918–1920 pełne są 
ormiańskich nazwisk – od Axen-
towiczów po Zachariasiewiczów 
i Zarugiewiczów – ale nazwisk 
tych nie znajdziemy ani pośród 
idących z Armią Czerwoną pol-
skich odszczepieńców (Mar-
chlewski i inni), ani pośród tych 
przedstawicieli mniejszości na-
rodowych, którzy już w pierw-
szych dniach niepodległości byli 
jej przeciwni.

A wyprawa kijowska dla Or-
mian miała jeszcze i ten sku-
tek, że uratowała na jakiś 
czas wolne republiki zakauka-
skie – Armenię i Gruzję, gdyż 
polska ofensywa na Ukrainie 
sprawiła, że Lenin zdecydował 
natychmiast przerwać rozwi-
jającą się już doskonale ofen-
sywę Armii Czerwonej w tym 
kierunku. Dzisiejsza niepodle-
gła Armenia do tamtej właśnie 
I Republiki Armenii nawiązuje, 
przyjmując taką samą nazwę 
państwa, godło i narodowy 
sztandar.

I jeszcze taka drobna cieka-
wostka polsko-ormiańsko-kre-
sowa. Z wyprawą kijowską zwy-
kle łączymy nazwisko zdobywcy 
tego miasta – gen. Rydza-Śmi-
głego. Zanim został słynnym 
wojskowym, próbował swych 
sił w malarstwie. Zatrudnili go 
kresowi Ormianie z Brzeżan. 
Na fasadzie kościoła ormiań-
skokatolickiego w Brzeżanach 
do dzisiaj widnieją ślady fre-
sku przedstawiającego Mat-
kę Boską, wykonanego przez 
młodego Edwarda Rydza. Do 
dzisiaj miejscowi Ukraińcy, gdy 
zapytać o ormiańskie pamiątki 
w Brzeżanach, prowadzą do 
zrujnowanego kościoła i, po-
kazując fasadę, mówią – a to 
malował słynny polski generał 
Rydz-Śmigły.

(cdn.)

Bogdan Stanisław Kasprowicz
Astwacatur Ilovecy Gasparian



12

nr 43

Z życia Diaspory 
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Ślady armeńskie zostały zacho-
wane w najbardziej niesamo-
witych miejscach na świecie, 
szczególnie tam gdzie społecz-
ności Ormian nie były liczne, ale 
dzięki pozostawionemu przez 
nich dziedzictwu historycznemu 
i kulturowemu zapisali swoje 
imię w odległych miejscach.

Na przykład Singapur, gdzie 
ormiańscy kupcy pojawili się 
w XVIII wieku. Jeden z najbar-
dziej znanych hoteli na świecie, 
singapurski Raffles Hotel, za-
łożyli w 1887 r. czterej bracia 
Sarkies (Martin, Tigran, Aviet, 
Arshak). Bracia urodzili się 
w Isfahanie w Iranie. Do dzisiaj 
wydawaną, najbardziej wpły-
wową angielskojęzyczną gaze-
tę w Singapurze „The Straits 
Times” założył Ormianin Kha-
chik Moses 15 lipca 1845 r.

Kolumbia. Kraj położony bar-
dzo daleko od Armenii, po dru-
giej stronie kuli ziemskiej. Znaj-
duje się w nim miasto o nazwie 
Armenia, założone pod koniec 
XIX w., dzięki ormiańskiej ro-
dzinie z Antiochii. Specjalny 
rodzaj kawy nazywany jest „Ar-
menia”. A dzieje się tak w Ame-
ryce Łacińskiej, gdzie produk-
cja kawy jest ważnym sektorem 
gospodarki. W kraju uprawia 
się i produkuje około 300 
rodzajów kawy. Smak kawy 
jest bardzo wyjątkowy, produ-
kowana jest w ograniczonych 
ilościach i od 2012 r. znalazła 
się w menu oficjalnych przyjęć 
prezydenta Kolumbii.

Portugalia. W przeciwień-
stwie do wielu innych krajów, 

w Portugalii wiele osób słysza-
ło o Armenii. Z reguły miej-
scowi doskonale wiedzą, kim 
są Ormianie. Bez przesady 
można powiedzieć, że przyczy-
nił się do tego jeden człowiek 
– Calouste Gulbenkian.

Calouste Sarkis Gulbenkian 
(ur. 1869 w Konstantynopo-
lu – zm. 1955 w Lizbonie) 
– jeden z najbogatszych ludzi 
w ówczesnym świecie – był 
ormiańskim przedsiębiorcą, 
kolekcjonerem i filantropem. 
Ten magnat naftowy stworzył 
jedną z największych prywat-
nych kolekcji sztuki w Europie. 
W testamencie ogromną for-
tunę i wspaniałe zbiory prze-
kazał fundacji noszącej jego 
imię. Zarejestrowana 18 lipca 
1956 r. Fundação Calouste 
Gulbenkian prowadzi działal-
ność artystyczną, naukową, 
edukacyjną i charytatywną. 
W lizbońskim parku wybudo-
wano siedzibę Fundacji, a także 
Muzeum Gulbenkiana prezen-
tujące publiczności całą kolek-
cję dzieł sztuki zgromadzoną 
przez ormiańskiego milionera. 
Imię fundatora noszą orkie-
stra, chór i balet, zakładane 
w latach 60. XX w. Ponadto 
w Oeiras powstało międzyna-
rodowe centrum badań biolo-
gicznych i biomedycznych – In-
stituto Gulbenkian de Ciência 
(IGC). Fundacja wspiera także 
społeczność ormiańską na 
całym świecie; przyznaje sty-
pendia, udziela pomocy ma-
terialnej, działa na rzecz za-
chowania języka ormiańskiego 
oraz dziedzictwa kulturowego 
i historycznego Ormian.

Etiopia. Może się to wydawać 
niewiarygodne, ale pierwszy 
hymn narodowy Etiopii, śpiewa-
ny do 1992 r., został napisany 
przez Ormianina. Autorem jest 
kompozytor i dyrygent Kework 
Nalbandian, który otrzymał 
to zadanie od cesarza Haile  
Selassie. W 1924 r. Kework 
Nalbandian udał się do Jerozo-
limy i założył orkiestrę religij-
ną ze studentami Domu Dziec-
ka Patriarchatu Armeńskiego. 
W tym samym roku przyszły 
cesarz Etiopii, Haile Selassie, 
odwiedził Jerozolimę. Podczas 
nabożeństwa słuchał z podzi-
wem przemówienia ormiań-
skich sierot, które przeżyły 
ludobójstwo Ormian w 1915 r. 
Następnie poprosił patriarchę 
o przekazanie mu sierocińca. 
Patriarcha nie mógł odmó-
wić, następca tronu przyjął 40 
młodych muzyków i zabrał ze 
sobą do Addis Abeby. Tam pod 
kierownictwem Nalbandiana 
utworzyli orkiestrę cesarską. 
Mówiąc o śladach Ormian 
pozostawionych w historii te-
go kraju, należy zauważyć, że 
pierwszym ambasadorem Etio-
pii w Europie był ormiański du-
chowny ks. Matios (Mateusz). 
W imieniu Cesarskiego Domu 
Etiopii negocjował z Portugalią 
i Rzymem, aby poprosić kraje 
europejskie o pomoc w zorga-
nizowaniu walki z najazdami 
muzułmańskimi. Ogólnie zwią-
zek między Ormianami a Etio-
pią ma ponad dwa tysiące lat. 
Nasi przodkowie handlowali 
z mieszkańcami odległego 
kraju afrykańskiego od I wieku 
naszej ery.

Bangladesz. W odległym i go-
rącym Bangladeszu nie ma już 
społeczności ormiańskiej, ale 
kościół ormiański Surb Haru-
tyun (Zmartwychwstania Pań-
skiego), położony w centrum 
Dhaki, nadal przyciąga wielu 
turystów. Miejscowi nazywa-
ją kościół „dotykiem historii”, 
ponieważ architektura gmachu 
przypomina o dawnej społecz-
ności, która odegrała ważną ro-
lę nie tylko w lokalnym handlu, 
ale także w życiu politycznym 
i edukacyjnym miasta. Ponad-
to kościół, wzniesiony w 1781 
r., jest jedną z najstarszych bu-

dowli w stolicy. Obok kościoła 
znajduje się cmentarz, na któ-
rym ponad 400 nagrobków 
wykonano z białego i czarnego 
marmuru. W 1848 r. Ormia-
nin Nikolas Boghos założył 
w Dhace pierwszą prywatną 
szkołę, która wciąż jest uważa-
na za jedną z najbardziej pre-
stiżowych stołecznych szkół 
średnich. Zarówno kościół, jak 
i szkoła znajdują się w dziel-
nicy Armanitola, co z bengal-
skiego tłumaczy się jako „mia-
sto ormiańskie”.

Warto dodać, że Mikael How-
sep Martirossian, ostatni 
Ormianin, znany jako Mar-
tin z Bangladeszu, zmarł 
11 kwietnia 2020 r. w wieku 
89 lat, co położyło kres ponad 
300-letniej obecności działają-
cej z powodzeniem i potężnej 
niegdyś mniejszości chrze-

ścijańskiej. Martin odegrał 
kluczową rolę w utrzymaniu 
i przetrwaniu w Dhace Apo-
stolskiego Kościoła Ormiań-
skiego. Zajmował się kościo-
łem pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego (Սուրբ Յարութիւն 
Հայ Առաքելական Եկեղեցի) 
i cmentarzem, na którym po-
chowanych jest 400 Ormian, 
w tym jego żona, która zmar-
ła w 2006 roku. Kiedy dzieci 
Martirossianów opuściły Ben-
gal, Martin został jedynym Or-
mianinem w Dhace i mieszkał 
samotnie w rezydencji przy 
kościele. Stolica Bangladeszu 
była kiedyś domem dla setek 
Ormian, którzy przybyli po raz 
pierwszy w XVI w., a pod ko-
niec XVIII w. stanowili już liczną 
kolonię i byli głównie kupcami, 
prawnikami lub urzędnikami 
publicznymi w Bangladeszu.

prof. Ara Sayegh

O śladach ormiańskich w Singapurze, 
Kolumbii, Portugalii, Etiopii i Bangaldeszu
świat | Zawsze jest miło widzieć w obcym kraju coś wartościowego związanego ze swoim narodowym i kulturowym 
dziedzictwem. Jest to podwójnie przyjemne, gdy jest to w kraju, który wydaje się nie mieć nic wspólnego z Armenią. To 
ma szczególne znaczenie dla narodu ormiańskiego, kiedy trzy czwarte populacji Ormian mieszka w różnych krajach nie 
z własnego wyboru.

Zmarły w tym roku ostatni ormianin w BangladesZu - mikael Howsep 
martirossian (micHael JosepH martin) – opiekun kościoła i cmentarZa 
ormiańskiego w dHace. Fot. Hyetert.org

luksusowy raFFles Hotel w singapurZe Założony prZeZ Braci sarkies 
w 1887 r. Fot. wikimedia commons kościół ormiański w stolicy BangladesZu – dHace. Fot. wikimedia commons
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publikacja dr. majewskiego Węgrzy, 
Szkoci i ormianie. Studia nad 
Składem etnicznym mieSzkańcóW 
PiotrkoWa Przyjętych do PraWa 
miejSkiego W okreSie StaroPolSkim 
wydana przez fundację kultury 
i dziedzictwa ormian polskich  
w 2017 r.

Piotrkowski handel w rękach Ormian
WYWIAD | Prezentujemy kolejną z serii rozmów przeprowadzonych przez dr. Andrzeja Glińskiego – historyka z Wrocławia. 
Tym razem rozmawia on z dr. Marcinem Łukaszem Majewskim – historykiem z Piotrkowa Trybunalskiego zajmującym się 
historią polskich Ormian i innych nacji w czasach nowożytnych.

Andrzej Gliński. Jakie są 
zainteresowania badawcze 
Pana Doktora?

Marcin Łukasz Majewski. 
Moje zainteresowania badaw-
cze skupiają się na problema-
tyce etnicznej na ziemiach pol-
skich od czasów nowożytnych 
do XX wieku oraz historii miast 
w epoce staropolskiej.

AG. Jest Pan autorem książki 
Węgrzy, Szkoci i Ormianie. 
Studia nad składem etnicz-
nym mieszkańców Piotrkowa 
przyjętych do prawa miej-
skiego w okresie staropol-
skim. Czy mógłby nam Pan 
powiedzieć, jakie były różni-
ce między tymi nacjami?

MŁM. Zachowane źródła 
umożliwiają nam dokonanie 
porównań jedynie między 
Szkotami a Ormianami. Miesz-
czan piotrkowskich pochodze-
nia węgierskiego spotykamy 
w większej liczbie w XVI wieku, 
a więc w czasie, kiedy Ormian 
jeszcze w Piotrkowie nie było. 
Różnica między tymi nacjami 
polegała przede wszystkim na 
stopniu wpływów, jakie osią-
gnęły w życiu ekonomicznym 
i politycznym miasta. Ormia-
nie, dzięki licznym kontaktom 
oraz osiągnięciu monopolu 
w handlu niektórymi towara-
mi, np. safianami, dorobili się 
znacznych majątków. Zyski 
pozwoliły im na inwestowanie 
w nowe, bardziej dochodowe 
gałęzie handlu, przede wszyst-
kim w handel alkoholem. To 
z kolei pozwoliło im zbudować 
pokaźne fortuny, co pociągało 
za sobą możliwość uzyskania 
wpływów w miejscowej Konfra-
terni Kupieckiej oraz samorzą-
dzie. Inaczej było ze Szkotami, 
którzy przybywali do Piotrko-
wa z dalekiego kraju przeważ-
nie w charakterze emigrantów 
trudniących się w dużej mierze 
drobnym handlem. Tylko nie-
którym z nich udało się osią-
gnąć silną pozycję w miejskim 
patrycjacie. Znamienne jed-
nak jest, że w II połowie XVII 
wieku najbogatszymi kupca-
mi w Piotrkowie byli Ormia-
nin Krzysztof Derjakubowicz 
i Szkot Jerzy Burnet. 

AG. Skąd Ormianie wzięli się 
w Piotrkowie?

MŁM. W okresie staropolskim 
Piotrków należał do najważ-
niejszych miast Rzeczypospo-
litej. W XV i XVI wieku był 
miejscem zjazdów sejmowych, 
zaś od XVI do XVIII wieku – 
obrad Trybunału Koronnego. 
Na czas obrad tych instytucji 
do miasta ściągała liczna i bo-
gata klientela, do tego miasto 

było położone na korzystnych 
szlakach handlowych. Or-
mianie dostrzegali możliwość 
prowadzenia w Piotrkowie 
dochodowych interesów. Z za-
chowanych źródeł wynika, że 
w II połowie XVII i I połowie 
następnego stulecia byli naj-
liczniejszą poza Żydami grupą 
etniczną odwiedzającą Piotr-
ków w celach handlowych. 
Część z nich osiadła w mieście 
na stałe. Warto również za-
znaczyć, że w XV i XVI wieku 
Piotrków był miejscem, gdzie 
podczas obrad sejmowych wy-
dawano dla tej grupy etnicznej 
ważne przywileje, na czele ze 
statutami prawa ormiańskiego 
z 1519 roku.

AG. W niedawnej publika-
cji pisze Pan, że Ormianie 
w Piotrkowie handlowali 
winem. Dlaczego akurat tym 
trunkiem?

MŁM. Podczas obrad Trybu-
nału Koronnego, na które do 
Piotrkowa licznie zjeżdżała 
szlachta, wino było towarem 
cieszącym się ogromnym po-
pytem. Ormianie, dostrzega-
jąc fortuny zbudowane przez 
piotrkowskich handlarzy wi-
nem, próbowali swych sił 
w handlu tym trunkiem. Po-
czątkowo nie było to proste, 
ponieważ środowisko handla-
rzy alkoholem było niezwy-
kle hermetyczne i wszelkimi 
sposobami starało się nie do-
puścić do pojawienia się kon-
kurencji. Choć pierwsze ślady 
wskazujące na zaangażowanie 
Ormian w handel szlachetnym 
trunkiem pochodzą z lat 80. 
XVII wieku, szerokie wejście 
na miejscowy rynek winiarski 
umożliwiła Ormianom dopiero 

wielka wojna północna. Dzia-
łania wojenne i przede wszyst-
kim zajęcie przez Szwedów 
Krakowa, który był głównym 
ośrodkiem, z którego piotr-
kowscy kupcy sprowadzali wi-
no, spowodowały niemożność 
dostarczenia towaru i falę ban-
kructw. W sposób naturalny 
pojawiło się miejsce dla innych 
kupców, dotąd pozbawionych 
możliwości wejścia do wąskie-
go kręgu handlarzy winem. 
W ciągu kilku lat Ormianom 
udało się zmonopolizować ry-
nek winiarski w Piotrkowie, co 
zawdzięczali dwóm czynnikom. 
Po pierwsze, posiadali znacz-
ny kapitał uzyskany w handlu 
safianami i tekstyliami. Po 
drugie, w przeciwieństwie do 
innych kupców handlujących 
winem, sprowadzali trunek 
z różnych kierunków, szybko 
reagując na zmiany wywoły-
wane na szlakach handlowych 
przez działania wojenne. Po-
zwalało to minimalizować stra-
ty oraz gwarantowało ciągłość 
dostaw trunku do miasta.

AG. Jakie były losy piotrkow-
skiej diaspory?

MŁM. Diaspora piotrkowska 
osiągnęła apogeum swojego 
znaczenia w I połowie XVIII 
wieku. W tym czasie Ormia-
nie zasiadali w ławie i radzie 
miasta, pełnili funkcje burmi-
strzów i wójtów oraz cechmi-
strzów w miejscowej Konfra-
terni Kupieckiej. Pomnażali 
swoje fortuny poprzez koliga-
cje z miejscowymi rodami pa-
trycjuszowskimi, kupowali 
nieruchomości położone głów-
nie przy piotrkowskim Rynku 
oraz liczne majątki ziemskie 
na przedmieściach Piotrkowa. 

Dobra koniunktura załamała 
się jednak w II połowie stule-
cia. Wpływ na to miały przede 
wszystkim liczne klęski żywio-
łowe oraz zniszczenia poczy-
nione przez wojska rosyjskie 
w czasie konfederacji barskiej. 
Być może Ormianie byliby 
w stanie odbudować swoją po-
zycję, gdyby nie fakt powstania 
w połowie XVIII wieku nowego 
szlaku handlowego z Imperium 
Osmańskiego, który przebie-
gał przez Macedonię i Serbię. 
Poszczególne punkty na tym 
szlaku opanowywali stopniowo 
kupcy greccy, którzy pojawili 
się również w Piotrkowie. Po-
nieważ byli wyznawcami pra-
wosławia, nie mogli przyjmo-
wać prawa miejskiego i trudnić 
się handlem na terenie miasta. 
Wykorzystali jednak możliwość 
osiedlenia się w otaczających 
miasto jurydykach będących 
własnością szlachty. Głównym 
towarem, którym handlowali 
Grecy, było wino. Dysponując 
kontaktami i dużymi zasobami 
gotówki oraz przede wszyst-
kim nie dotknięci kryzysem tak 
jak Ormianie i inni piotrkow-
scy kupcy, zaczęli skutecznie 
wypierać ich z miejscowego 
rynku. Nie mogąc sprostać 
konkurencji, Ormianie zaczęli 
opuszczać Piotrków, szuka-
jąc możliwości zarobkowania 
w innych miastach Rzeczypo-
spolitej. Był to koniec istnie-
nia piotrkowskiej diaspory, ale 
pojedynczy Ormianie pojawiali 
się w Piotrkowie także w XIX 
i XX wieku. Ich obecność mia-
ła jednak charakter czasowy. 
Przykładem Ormianina, który 
okresowo związał swoje losy 
z Piotrkowem, był mjr Albin 
Kajetanowicz wywodzący się 
z ormiańskiej rodziny zie-
miańskiej. Był on pierwszym 
kierownikiem i głównym or-
ganizatorem Stada Ogierów 
w pobliskich Bogusławicach, 
które funkcjonuje do dziś. 
Obecnie Piotrków zamieszkują 
przedstawiciele współczesnej 
emigracji z Armenii. Podobnie 
jak przed wiekami wielu z nich 
trudni się handlem.

AG. Jak to się stało, że zain-
teresował się Pan tą tematy-
ką?

MŁM. Interesując się historią 
miast oraz przede wszystkim 
problematyką etniczną, styka-
łem się z Ormianami, jednak 
początkowo nie poświęcałem 
im zbyt dużej uwagi. Przełomo-
wy okazał się list do Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa Ormian 
Polskich w sprawie niszczeją-
cego na piotrkowskim cmen-
tarzu nagrobka rodziny Augu-
stynowiczów. W odpowiedzi na 
mój list prof. Andrzej Zięba za-

Dr Marcin Łukasz Majewski 
– pracownik Ośrodka Badań 
nad Kulturą Ormiańską w 
Polsce przy Polskiej Akade-
mii Umiejętności, autor prac 
na temat historii polskich 
Ormian w czasach nowożyt-
nych, współpracownik zespo-
łu badawczego Narodowego 
Programu Rozwoju Humani-
styki pt. „Pomniki dziejowe 
Ormian polskich” realizo-
wanego w Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Pol-
skich.

Andrzej Gliński – doktor nauk 
humanistycznych (Uniwersy-
tet Wrocławski), prezes Insty-
tutu Grzegorza Piramowicza, 
autor prac na temat historii 
polskich Ormian w czasach 
nowożytnych, współpracow-
nik zespołu badawczego 
NPRH pt. „Pomniki dziejowe 
Ormian polskich” realizo-
wanego w Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Pol-
skich.

dr marcin Łukasz majewski. fot. wŁadysŁaw deńca

sugerował mi podjęcie badań 
nad społecznością ormiańską 
w Piotrkowie, tym samym sta-
jąc się siłą sprawczą moich or-
miańskich zainteresowań.

AG. Został Pan pracowni-
kiem nowo powstającego 
Ośrodka Badań nad Kulturą 
Ormiańską w Polsce przy 
Polskiej Akademii Umiejęt-
ności. Proszę powiedzieć 
coś więcej o tej Instytucji, 
jakie będą jej cele?

MŁM. Celem Ośrodka są wie-
lokierunkowe badania nad 
dziejami Ormian polskich oraz 
ich dziedzictwem kulturowym. 
Jako Ośrodek chcemy przede 
wszystkim prowadzić badania 
źródłowe i ubogacać stan wie-
dzy o Ormianach o nowe, do-
tychczas nieznane wątki. 
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KULTURA
Droga do nieba
POEZJA | Polka z Gdańska Beata Poźniak, obec-
nie mieszkająca w Los Angeles, nagrała audio-
book Droga do nieba – z wierszami Sony Van 
z Armenii, w tłumaczeniu Nairy Makhchanyan 
mieszkającej w Polsce.

Nowość wydawnicza
Jakub Osiecki, Bolszewicy 

a Kościół Ormiański. 
Apostolski Kościół Ormiań-

ski w Armenii sowieckiej 
w latach 1920-1938, 

Kraków 2020

Najnowsza publikacja Bol-
szewicy a Kościół Ormiański. 
Apostolski Kościół Ormiański 
w Armenii sowieckiej w la-
tach 1920-1938, autorstwa 

dr. Jakuba Osieckiego, opu-
blikowana w serii „Biblioteka 
Lehahayer”, została zapre-
zentowana na seminarium 
Ośrodka Badań nad Kulturą 
Ormiańską w Polsce, który 
wspólnie z Księgarnią Akade-
micką jest wydawcą książki. 
Chrześcijaństwo ormiańskie, 
które przez wieki spajało Or-
mian w ich ojczyźnie oraz 
spajało z kulturą ormiańską 
diasporę na różnych konty-
nentach, na początku XX wie-
ku doświadczyło dwóch wiel-
kich traumatycznych ciosów. 
Najpierw w dobie pierwszej 
wojny światowej ludobójstwo 
popełnione przez Turków na 
chrześcijanach ormiańskich 
w Imperium Osmańskim. 
A kilka lat potem rozpoczął 
się jeszcze jeden, dłuższy już, 
ale tragiczny okres w dziejach 
chrześcijaństwa ormiańskiego 
związany z dominacją bolsze-
wików nad Armenią – powie-
dział dr hab. Andrzej A. Zięba 

tytułem wprowadzenia na spo-
tkaniu z autorem książki. Wła-
śnie ten drugi okres, bolszewi-
zacja kultury Armenii, stał się 
polem badawczym dr. Jakuba 
Osieckiego. Książka już zebra-
ła bardzo dobre recenzje. Pu-
blikacja dr. Jakuba Osieckiego 
opiera się na bardzo szerokiej 
bazie archiwalnej i stano-
wi unikatowy, istotny wkład 
w rzadko podejmowane bada-
nia nad współczesną Armenią 
i jej Kościołem – skomentował 
prof. George Bournoutian (Io-
ne College, New York). Książ-
kę do zbiorów Archiwum Fun-
dacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich podarował 
Autor. Serdecznie dziękuje-
my! Publikacja jest dostęp-
na w Księgarni Akademickiej 
(akademicka.pl).
Więcej o „Bibliotece Leha-
hayer” – na nowo powstałej 
stronie Ośrodka: http://arme-
nopolonia.pl/biblioteka-leha-
hayer/  Red.

Nowy tomik wierszy – audio-
book Droga do nieba Sony 
Van – zdobywczyni nagro-
dy Homera, to hołd złożony 
ofi arom ludobójstwa i wojen. 
Z niezwykłą kobiecą wrażli-
wością poetka przygląda się 
światu w jego kontrastowych 
odmianach, nieustannie eks-
perymentuje w słowie i pod-
daje swoją świadomość licznym 
próbom. Zbiór wierszy składa 
się z wierszy ulotnych i drama-
tycznie orbitujących ku nicości, 
w których górę bierze przeni-
kliwość i umiejętność wskazy-
wania sytuacji ekstremalnych. 
Poezje Sony Van z tego tomu 
są najprawdziwszym świadec-
twem czasu dokonanego i rze-
czywistości, w której bytuje, 
chwil pierwszych i ostatnich. 
Wiersze czyta Beata Poźniak, 
jej audiobooki zdobyły presti-
żowe nagrody Audies, Earpho-
nes Awards i tytuł Audiobooka 
Roku przyznawany przez Wa-
shington Post. (informacja ze 
strony wydawcy, www.audible.
com)

Sona Van
Tłumaczenie: 

Naira Makhchanyan

kiedy zrzuciłam łuski
i znalazłam się w piekielnym 
ogniu pustyni
w nieprzezroczystych pończo-
chach wygnańca

jestem dziewicą konkubiną 
i sługą pustyni sutenera
ich widzeniem sprzedającym 
kobiety i poetkę

czyje ciało nie pływało na wo-
dzie
nie pozostało namaszczone 
słońcem 
albo aromatycznym balsamem

naprawdę chwała narzeczo-
nym 
młodym dziewczętom
liliom wodnym że synchro-
nicznie jak tancerki
ręka w rękę wskoczyły do 
Eufratu
mieszając kwiaty spódnic 
w błyskotliwej radosnej pia-
nie 
odruchowo podkurczających 
różowe kolana pod słońcem 
napełniając piersi obfi te 
mlecznym światłem świtu 
pluskającym z wolna

potem tylko znieruchomiałym 
z nieprzezroczystymi oczami
podobnym do obrazu rozwod-
nionego barwami akwareli

pomóż mi muzo pustyni 
chcę śpiewać dla nich

które czołgały się z szorstki-
mi włosami do śmierci
z krwawymi kolanami pod 
słońcem 
i zakurzonymi wargami wciąż 
pijącymi żółtą ciemność pia-
sków

tańczą „taranina, taranina”
chwała Anuszowi za ślub bez 
narzeczonej
chwała choremu Krikorowi 
[…]

bezradne słońce pustyni nie 
przynosi oczom iluzji
jedynie miraż wzburzony 
szalone dziewice z rozczo-
chranymi włosami 
biegnących zwariowanych 
dziewic
i podobne rybom Chrystusa

nieskończone mnożące jataga-
ny w żółtym lusterku stepu

ciernie pamiętają
zapytaj
mogą i podpowiadać jeśli po-
słuchasz
po prostu trudno się przy-
słuchać opierając się o nie 
uszami

a więc kto opowie jeśli nie ja
ja ostatnia nadzieja
ostatni świadek
ostatni poeta pustyni

jestem dziewicą konkubiną 
i sługą pustyni sutenera
sprzedającego kobiety

chwała tym których kolana nie 
rozchylały się od strachu przed 
jataganem

jestem ostatnią narzeczoną 
Der Zoru
jedynym dyrygentem nie-
ziemskiego świata
ciągłe wiatry wieją i wywrócą 
wszystko na głowę

jestem dyrygującą do góry no-
gami półtora milionom w nie-
ziemskim świecie
upiór w białym fraku w kosz-
marach waszych snów
czemu rusza się pod piaskiem

Bóg patrzy i nie widzi
zgrzybiały starzec z katarak-
tą
ten kto mówi z piekła
może przeklinać i Boga

słuchajcie 
jestem ostatnim świadkiem
ostatnim spojrzeniem pustyni

widziałam niebo w tamtym 
kwietniu
jako przerażona matka
ze swoimi gwiazdami i swoim 
księżycem
naprężonym do świtu nie-
szczęśliwego

(spisane z recytacji 
w wykonaniu Beaty Poźniak)

Pismo „Mówią Wieki” jest wyda-
wane w Warszawie od 1958 r. 
i należy do najbardziej rozpo-
znawanych periodyków popu-
laryzujących historię w Polsce. 
Do dziś ukazało się ponad 700 
numerów tego pisma, a współ-
pracowali i współpracują z nim 
najbardziej rozpoznawalni 
historycy w kraju (pospołu 
z mniej doświadczonymi bada-
czami czy studentami). Dlatego 
cieszy wybór majowego tematu 
miesiąca, bo szersze porusze-
nie zagadnienia Ormian pol-
skich z pewnością przyczyni się 
do popularyzacji tej problema-
tyki wśród Polaków. W czasopi-
śmie znalazło się 5 artykułów 
w tym obszarze tematycznym 
oraz wywiad:

- Claire Mouradian, Niekoń-
czące się wygnanie

- Jakub Kopczyński, Jak Or-
mianie lwowscy płacili oku-
py Chmielnickiemu i Szwe-
dom

- Sławomir Koper, Tomasz 
Stańczyk, Lwowscy Ormianie 
(fragment książki Ostatnie lata 
polskiego Lwowa)
- prof. dr hab. Janusz Odziem-
kowski, Ormianie w obronie 
Rzeczypospolitej. Bitwa pod 
Zadwórzem 1920
- Andrzej Bohosiewicz, O po-
wojennych losach Ormian pol-
skich starej emigracji
- Ormiańskie tradycje – wy-
wiad z Robertem Makłowi-
czem przeprowadzony przez 
Bogdana Boruckiego

„Mówią Wieki” można nabyć 
w formie elektronicznej bądź 
zamówić tradycyjną prenume-
ratę na stronie http://www.mo-
wiawieki.pl/

Redakcja

Majowy numer „Mówią 
Wieki” o polskich Ormianach
CZASOPISMA | Tematem miesiąca w majowym miesięczniku popularnonau-
kowym o historii „Mówią Wieki” byli Ormianie w Rzeczypospolitej.

NA OKŁADCE ZNALAZŁA SIĘ KATEDRA 
ORMIAŃSKA WE LWOWIE
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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
www.facebook.com/kosciolormian-
skokatolicki/

Apostolski kościół ormiański

o. taron Ghulikyan – duszpasterz 
Apostolskiego kościoła ormiań- 
skiego
kontakt: 
Fb: ormiański kościół Apostolski  
w polsce / Հայ Առաքելական 
Եկեղեցի Լեհաստանում

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
www.facebook.com/kosciolormian- 
skokatolicki/

Հայ Առաքելական Եկեղեցի
Տ. Տարոն ղուլիկյան
Լեհահայոց հոգևոր հովիվ
կապ՝
Fb: ormiański kościół Apostolski  
w polsce / Հայ Առաքելական Եկեղեցի 
Լեհաստանում

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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Wdzięczna pamięć  
o jubileuszu 15-lecia uchwały 
Sejmu RP o uznaniu 
Ludobójstwa Ormian
ROCZNICA | 19 kwietnia 2005 r. Sejm RP przyjął 
przez aklamację historyczną uchwałę, w której 
masowe mordy w 1915 r. dokonane na Ormia-
nach określił mianem Ludobójstwa. Stało się to 
w 90. rocznicę Ludobójstwa z 1915 r.

kwiaty przy zniczu pomnika cycernakaberd w erywaniu w rocznicę 
ludObójstwA. FOt. mAssIspOst

Inicjatorami uchwały sejmo-
wej byli: Zbigniew Ziobro, 
Kazimierz Michał Ujazdow-
ski i Marek Jurek. Lapidarny, 
dwuzdaniowy dokument głosi: 
Sejm RP składa hołd ofiarom 
ludobójstwa popełnionego na 
ludności ormiańskiej w Tur-
cji podczas Pierwszej Wojny 
Światowej. Pamięć o ofiarach 
tej zbrodni i jej potępienie jest 
moralnym obowiązkiem całej 
ludzkości, wszystkich państw 
i wszystkich ludzi dobrej wo-
li. Inicjatywa zyskała wsparcie 
ówczesnego senatora pocho-
dzenia ormiańskiego Łukasza 
Abgarowicza i jego brata Jana 
Abgarowicza oraz duchow-
nych obrządku ormiańskiego, 
a także profesorów oraz wielu 
ludzi kultury, mężów stanu, 
zwykłych obywateli, członków 
towarzystw i organizacji pol-
skich lub polsko-ormiańskich 
i innych.

Ormianie na całym świecie, 
również w Polsce, co roku 
w dniu 24 kwietnia upamiętnia-
ją nieludzką tragedię ich przod-
ków. Tak było też w 2020 r., 
w tym trudnym czasie, mimo 
ogólnoświatowej kwarantanny, 
kiedy świat walczył z koronawi-
rusem. Obchody 105. rocznicy 
Ludobójstwa mają zupełnie in-
ny charakter, bez wielkich zbio-
rowych wydarzeń religijnych 
i świeckich. W bieżącym roku 
przede wszystkim w naszych 
myślach, sercach i nieustannej 
modlitwie pamiętać musimy 
o 1,5 mln zamordowanych Or-
mian, którzy zostali świętymi. 
Zbiorowa kanonizacja dokona-
na w Armenii 23 kwietnia 2015 
r. w wigilię 100. rocznicy Ludo-
bójstwa, pozostaje największą 
zbiorową kanonizacją w historii 
ludzkiej.

Jednocześnie trzeba pamiętać, 
że zgładzonych Ormian uczcił 
też papież Jan Paweł II podczas 
pielgrzymki do Armenii, od-
wiedzając we wrześniu 2001 r. 
mauzoleum w Erywaniu i be-
atyfikując ofiarę Ludobójstwa 
Ormian – arcybiskupa Igna-
cego Maloyana, oraz papież 
Franciszek, który udał się do 
Armenii z wizytą w czerwcu 
2016 r. i hołd pomordowanym 
złożył w kompleksie pomni-
kowym Cycernakaberd (orm. 
Ծիծեռնակաբերդ, pol. Twier-
dza Jaskółki).

W Polsce znakiem upamiętnie-
nia m.in. martyrologii Ormian 
są chaczkary – kamienne krzy-
że ormiańskie ustawiane na 
przy kościołach, na skwerach, 
w parkach lub ogródkach, 
m.in. w Krakowie, Warszawie, 
Łodzi, Gliwicach, Wrocławiu, 
Kielcach, Gdańsku i Elblągu, 
Klebarku Wielkim, Lublinie, 
Szczecinku itd.

Jako potomek Ormian ze 
strony ojca i matki ocalałych 
z tego okrutnego ludobój-
stwa pragnę tymi skromnymi 
słowami złożyć hołd ofiarom 
oraz wyrazić wdzięczność 
i podziękowanie dla wszyst-
kich narodów, rządów i par-
lamentów oraz wszystkich 
instytucji w Polsce lub na 
świecie, które uznały i po-
tępiły Ludobójstwo Ormian. 
Oby głos domagający się 
uczciwości i sprawiedliwo-
ści historycznej dla wymor-
dowanych chrześcijańskich 
mniejszości etnicznych oraz 
pamięci o ofiarach genocydu 
z 1915 roku wydobył się z na-
kładanych na prawdę pęt.

prof. Ara Sayegh

Շաբաթ առավոտյան 
կխոսենք հայերեն
ՌԱԴԻՈ | Ինչպես հայտարարվել էր լյուբլինյան «Gość Niedzielny» 
(թարգմ.՝ Կիրակնօրյա հյուր) օրաթերթում, մայիսի 3-ից Լյուբլինում 
գործում է «Նոր ռադիո» ռադիոկայանը:

Գաղափարը հայր Մեչիսլավ Պուզևիչինն 
էր, իսկ Լյուբլինի Կամավորականության 
կենտրոնը լյուբլինյան արվեստագետների 
հետ միասին գործը ավարտին հասցրեցին: 
Ծրագիրը ներառում է կանոնավոր 
ռադիոհեռարձակում շաբաթ օրերին ժամը 
8.00-ին: Հաղրդավարները պետք է լինեն 
օտարերկրացիներ, իսկ հեռարձակումը 
պետք է իրականացվի ազգային լեզուներով: 
Մայիսի 16-ի առավոտյան մեկնարկեց առաջին 
հայերեն ծրագիրը: Ռադիոհեռարձակման 
վարողը Արմինե Օժգա-Մարգարյանն է 
(սոցիոլոգ, մասնագիտական խորհրդատու), 
հայուհի, ով 25 տարի է բնակվում է 
Լեհաստանում: 
Նա հետևյալ կայքում զետեղված՝ http://dlaw-
szystkich.lublin.eu/twarze/armine-ozga-marga-
ryan/ պրոֆիլում իր մասին գրում է. 
Աշխատում եմ «Կամավորականության 
կենտրոն» միությունում, որտեղ 
ներգրավված եմ «Օմնես Գենտես՝ 

ինտեգրացիա Լյուբլինում» նախագծում, 
որի շրջանակներում մենք ներգրավում ենք 
Լյուբլինում բնակվող օտարերկրացիներին՝ 
աշխատելու կամավորների միջազգային 
խմբում: Վարում եմ միջմշակութային 
կրթության դասընթացներ տարբեր 
միջավայրերում: Իմ մանկության փորձի 
արդյունքում այսօր՝ Լեհաստան գալուց 20 
տարի անց, ես կարող եմ փախստականների 
ձայնը լինել «eR» ռադիոկայանի եթերում՝ 
իրականացնելով իմ հեղինակային 
ծրագիրը` «Քանի որ ես օտար էի...»: Որը 
թեմաներ է շոշափում, որոնք վերաբերում 
են օտարերկրացիների ինտեգրմանը: 
Բացի այդ, հանդիսանում եմ պաշտոնապես 
դեռ գոյություն չունեցող Լյուբլինի հայերի 
միության համահիմնադիրը: 
«Նոր ռադիոն» հեռարձակվում է 93.8 ՄՀց 
հաճախությամբ www.noweradio.pl 
fb.com/noweradio2020

Խմբագրություն

Czarno-biały dokument z epo-
ki,  z uszkodzeniami celuloido-
wej taśmy pokazuje żmudny 
proces wytwarzania małych 
słonych gomółek z owcze-
go mleka. Rzecz dzieje się 
w Afganistanie. W górskiej 
pieczarze tradycyjnie ubrane 
kobiety z dziećmi gotują mle-
ko w kotłach na ognisku, na-
stępnie zakwaszają, oddzielają, 

mieszają, wyciskają, formują… 
Tylko jak znalazło się tam pla-
stikowe wiaderko z recyklingu? 
Dopełnieniem całości jest żar-
tobliwy komentarz. Reżyserem 
filmu jest Shahrbanoo Sadat. 
Film wyemitowany przez TVP 
dostępny jest na stronie vod.
tvp.pl 
 

RO

W „churutowych” 
klimatach pozostając
FIlm | Z rozbawieniem ogląda się film „Qurut”, choć sprawa jest poważna, 
bo być może dotyczy przodka naszego churutu. 
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