
Warszawa pamięta o stuleciu
stulecie | Ogólnopolskie uroczystości w 100. rocznicę ludobójstwa zostały zainaugurowane w dniach 14–15 marca w Warszawie.

Վարշավան հիշում է հարյուրամյակի մասին

ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿ | Մարտի 14-ից 15-ը Վարշավայում մեկնարկեցին ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված 
համալեհական միջոցառումները:

Uczestnicy spotkania w warszawskim DomU spotkań z Historią. Fot. tomasz Świątek

ՎԱՐշԱՎԱՅի ՊՀՏ-ՈՒՄ ԿԱՅԱցԱծ ՀԱնդիՊՄԱն ՄԱսնԱԿիցնեՐը: ԼՈՒս.՝ ՏՈՄԱշ շՎիՈնՏեԿ

Pierwszego dnia, w sobotę 
14 marca, w warszawskim Do-
mu Spotkań z Historią (DSH) 
odbyło się całodniowe spotkanie 
pod nazwą „Ormianie 2015. Na-
ród odradzający się z popiołów 
zagłady”, które zorganizowała 
Fundacja Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich (FKiDOP).

W obecności Edgara Ghazaryana 
– ambasadora Republiki Armenii 
w Polsce, abpa Rafaela Minassia-
na – ordynariusza Armenii, Gru-
zji, Rosji i Europy Wschodniej 
dla Ormian katolików, przed-
stawicieli polskiej administracji 
państwowej i samorządowej, du-
chownych, przedstawicieli orga- 
nizacji ormiańskich i innych 

licznie zgromadzonych gości 
z Polski i zagranicy, uroczystego 
otwarcia spotkania dokonał pre-
zes FKiDOP, Jan Abgarowicz. 
Potem nastąpiły przemówienia 
J.E. Ambasadora Edgara Gha-
zaryana oraz Edwarda Mier-Ję-
drzejowicza – przedstawiciela 
mniejszości ormiańskiej w Ko-
misji Wspólnej Rządu i Mniej-
szości Narodowych i Etnicz-
nych.

W kolejnej części spotkania ze-
brani wysłuchali prelekcji Ar-
mena Artwicha, który zarysował 
tragiczne losy narodu ormiań-
skiego na przestrzeni dziejów. 

Առաջին օրը՝ մարտի 14-ին, Վարշավայի 
Պատմություն հետ Հանդիպման Տանը կայացավ 
«Հայեր 2015. Եղեռնի մոխիրներից վեր հառնող 
ժողովուրդ» խորագրով հանդիպումը, որը 
կազմակերպել էր Լեհահայոց Մշակույթի և 
Ժառանգության Հիմնադրամը (ԼՄևԺՀ):

Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության 
դեսպան Էդգար Ղազարյանի, Հայաստանի, 
Վրաստանի, Ռուսաստանի և Արևելյան 
Եվրոպայի հայ կաթոլիկների առաջնորդ Ռաֆայել 
արքեպիսկոպոս Մինասյանի, Լեհաստանի 
պետական և տեղական կառավարման ներկայա-
ցուցիչների, հոգևորականների, հայկական  
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների 
և Լեհաստանից ու արտասահմանից ժամանած 
բազմաթիվ այլ հյուրերի ներկայությամբ 
հանդիպման անդիսավոր բացումը կատարեց 
ԼՄևԺՀ-ի նախագահ Յան Աբգարովիչը: 
Այնուհետև տեղի ունեցան Ն.Գ. դեսպան Էդգար 

Ղազարյանի և ԼՀ կառավարության և ազգային ու 
էթնիկական փոքրամասնությունների համատեղ 
հանձ-նաժողովում հայ փոքրամասնության 
ներկայացուցիչ Էդվարդ Միեր-Ենդժեյովիչի 
ելույթները:

Հանդիպման հաջորդ մասում մասնակիցները 
ունկնդրեցին ստորև ստորագրյալի դասա- 
խոսութունը, ով ուրվագծեց հայ ազգի 
ողբերգական ճակատագրերը ողջ պատ- 
մության ընթացքում՝ իր ելույթը նկա-
րազարդելով Լեհաստանում վերջերս հրա-
տարակված «Հայեր 2015. Եղեռնի մոխիրներից 
վեր հառնող ժողովուրդ» միջազգային օրացույցի 
լուսանկարներով (որի վերնագրով անվանվեց 
ողջ հանդիպումը):

Դասախոսությունն ավարտվեց անակնկալով: 
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Drodzy Czytelnicy!

Głównym tematem tego i na-
stępnego numeru „Awedisu” 
jest smutna rocznica stulecia 
ludobójstwa Ormian w Impe-
rium Osmańskim. Z optymi-
zmem zauważamy, że nasza 
gazeta jest jednym z tysięcy 
mediów, tradycyjnych i in-
ternetowych, rozpowszech-
niających wiedzę o tamtych 
tragicznych wydarzeniach. 
Jesteśmy przekonani, że dzięki 
ogromnemu wzrostowi zainte-
resowania tą tematyką, dzień 
24 kwietnia na świecie nie 
przejdzie bez echa.

Hołd ofiarom ludobójstwa 
można oddawać na wiele spo-
sobów. Jednym z nich jest 
walka o uznanie prawdy histo-
rycznej. Pogłębianie wiedzy 
pozwala uzbroić się w argu-
menty do dyskusji, w której 
niestety zbyt często przeważa-
ją emocje. Każdy Ormianin zna 
fakty związane z wydarzenia-
mi sprzed stu lat i wie, kto był 
odpowiedzialny za tę zbrodnię. 
Nasze artykuły mają jedynie 
na celu poszerzyć tę wiedzę 
i umożliwić łatwiejsze dotarcie 
do źródeł historycznych. Te-
mu m.in. ma służyć przegląd 
książek (s. 9) i pierwsza część 
kalendarium (s. 16). Przypo-
minamy też o 50. rocznicy 
ludobójstwa (1965) w kontek-
ście postaci katolikosa Wazge-
na I (s. 6). To wtedy zaczęła 
się walka Ormian o godność 
i uznanie prawdy historycznej. 
Jednocześnie monitorujemy 
przebieg teraźniejszych wyda-
rzeń rocznicowych. Zachęca-
my Państwa do udziału w tych 
obchodach, które na taką skalę 
prawdopodobnie za naszego 
życia już się nie powtórzą.

Redakcja

Od redakcji

Uhonorowano 
tUreckiego beja, który 
ratował ormian

Z okazji obchodów Europej-
skiego Dnia Pamięci o Spra-
wiedliwych (6 marca) w Mu-
zeum POLIN w Warszawie 
przyznano pośmiertnie tytuły 
Sprawiedliwych trzem osobom 
sprzeciwiającym się totalitary-
zmom i masowym zbrodniom 
w XX w. Jednym z uhonoro-
wanych jest Hasan Mazhar, tu-
recki gubernator Ankary, który 
odmówił udziału w prześlado-
waniu Ormian na podległym 
mu obszarze, a po upadku rzą-
du młodotureckiego stanął na 
czele trybunału powołanego do 
osądzenia winnych zagłady Or-
mian. 27 kwietnia w warszaw-
skim Ogrodzie Sprawiedliwych 
zostanie posadzone drzewko 
poświęcone Hasanowi Mazha-
rowi i odsłonięty zostanie pa-
miątkowy kamień.

W skrócie

kościół | Wielkie wydarzenie w życiu Kościoła ormiańskokatolickiego 
w Polsce. Dekretem ordynariusza katolików obrządku ormiańskiego w Polsce, 
kard. Kazimierza Nycza, patronem ormiańskokatolickiej parafii centralnej  
z siedzibą w Warszawie został św. Grzegorz z Nareku, wielki ormiański 
mistyk, a wkrótce również Doktor Kościoła. 

stulecie | Konferencja prasowa poświęcona przygotowaniom do  
100. rocznicy ludobójstwa Ormian w Turcji, zorganizowana wspólnie  
przez KAI oraz FKiDOP, odbyła się 13 marca w Warszawie.

Św. Grzegorz z Nareku 
patronem parafii centralnej

Konferencja prasowa w Warszawie

Համառոտ
Եժի ՄարԵկ 
ՆովակովսկիՆ՝ 
ՀայաստաՆուՄ 
ԼԵՀաստաՆի դԵսպաՆ 

Հունվարի 27-ին Հայաստա-
նում Լեհաստանի Հանրա-
պետության նորանշանակ 
արտակարգ և լիազոր 
դեսպան Եժի Մարեկ 
Նովակովսկին հանձնեց իր 
հավատարմագրերը նախա-
գահ Սերժ Սարգսյանին: 
Նոր դեսպանը պատմական 
գիտությունների դոկտոր 
է, արևելյան թեմաների 
փորձագետ, անցյալում նա 
զբաղեցրել է, ի թիվս այլոց, 
Աջակցություն Արևելքի 
Լեհերին հիմնադրամի 
նախագահի պաշտոնը: 
2009-2014 տարիներին եղել 
է Լատվիայում Լեհաստանի 
Հանրապետության դեսպան: 
Երևանում նա փոխարինեց 
Զդիսլավ Ռաչինսկուն, ով 
Հայաստանում ԼՀ դեսպանի 
պաշտոնը զբաղեցնում էր 
2010-2014 թթ.:

պատվի է արժաՆացԵԼ 
թուրք բԵյը, ով 
փրկուՄ էր ՀայԵրիՆ 

Արդարների Եվրոպական 
Հիշատակի Օրվա 
տոնակատարությունների 
կապակցությամբ (մարտի 
6) Վարշավայի լեհ 
հրեաների պատմության 
թանգարանում Արդարների 
տիտղոսով հետմահու 
պարգևատրվեց XX դարի 
տոտալիտարիզմներին 
և զանգվածային 
հանցագործություններին 
ընդդիմացած երեք անձ: 
Պարգևատրվածներից 
մեկը Հասան Մազհարն 
է՝ Անկարայի թուրք 
գուբերնատորը, ով մերժեց 
իր մասնակցությունը 
ցուցաբերել հայերի 
հետապնդման մեջ իրեն 
պատկանող տարածքում, 
իսկ երիտթուրքերի 
կառավարության անկումից 
հետո գլխավորեց հայերի 
բնաջնջման մեղավորներին 
դատելու նպատակով 
կյանքի կոչված տրիբունալը: 
Ապրիլի 27-ին Վարշավայի 
Արդարների Այգում կտնկվի 
ծառ՝ ի հիշատակ Հասան 
Մազհարի և կբացվի 
հուշաքար:

Dekret został ogłoszony 
15 marca podczas uroczystej 
ormiańskokatolickiej Mszy św. 
upamiętniającej 100. rocznicę 
ludobójstwa Ormian, celebro-
wanej w Warszawie przez abpa 
Rafaela Minassiana, z homilią 
kard. Kazimierza Nycza. Uro-
czystość patronalną ustalono na 
dzień 27 lutego. Poniżej publi-
kujemy treść dekretu:

Św. Grzegorz z Nareku (ok. 
944 – ok. 1010 ) – jeden z naj-
większych poetów i uczonych 
ormiańskich. Święty Kościoła 
katolickiego (w tym Kościoła 
ormiańskokatolickiego) i Apo-
stolskiego Kościoła Ormiańskie-
go. Wspomnienie liturgiczne 
w Apostolskim Kościele Or-
miańskim – 25 stycznia, w Ko-
ściele katolickim – 27 lutego. 
Martyrologium Rzymskie pod 

datą 27 lutego podaje: „Św. 
Grzegorz żył w klasztorze Na-
rek w Armenii, mnich, doktor 
Kościoła ormiańskiego, wyróż-
niający się przez swą naukę, pi-
sma i poznanie mistyczne”.

Niemal całe życie spędził 
w klasztorze w Nareku (kiedyś 
Armenia, dziś płd.-wsch. Turcja, 
niedaleko jeziora Wan), gdzie 
jeszcze jako dziecko został odda-
ny na wychowanie, tam zdobył 
gruntowne wykształcenie, a po 
przyjęciu święceń kapłańskich 
był nauczycielem i wychowaw-
cą mnichów. Jego dzieła:
• „Księga śpiewów żałobliwych”– 
perła poezji ormiańskiej, arcy-
dzieło światowej literatury asce-
tycznej i mistycznej. Składa się 
z 95 pieśni napisanych w formie 
rozmowy duszy z Bogiem. Księ-
ga traktowana jest przez Ormian 

jako modlitewnik i nazywana 
przez nich „Narek”.
• inne: hymny liturgiczne, komen-
tarz do Pnp [Pieśni na Pieśniami – 
red.], „Historia krzyża z Aparang”, 
„Trzy mowy w formie litanii”, 
„Pochwała apostołów”.
Uznawano go za mistrza życia 
kontemplacyjnego, był porów-
nywany z św. Bernardem z Cla-
irvaux, Mistrzem Eckhartem, Ja-
nem Taulerem, Henrykiem Suzo.
W ikonografii jest przedsta-
wiany jako mnich piszący przy 
pulpicie albo też jako duchow-
ny, któremu ukazuje się Chry-
stus w niebie bądź Duch Święty 
w postaci gołębicy.
12 kwietnia 2015 roku w Rzy-
mie Ojciec Święty Franciszek 
ogłosi św. Grzegorza z Nareku 
– Doktorem Kościoła. (oprac. 
ks. prof. Józef Naumowicz)
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Սբ. Գրիգոր Նարեկացին՝ կենտրոնական 
ժողովրդապետության հովանավոր
ԵկԵղԵցի | Սա մեծ իրադարձություն է Լեհաստանի Հայ Կաթողիկե 
Եկեղեցու կյանքում:

Լեհաստանում       հայկական ծեսի      կաթոլիկների 
առաջնորդ Կազիմիեժ կարդինալ Նիչի վճռով 
Լեհաստանի Հայ կաթողիկե կենտրոնական 
ժողովրդապետության հովանավոր հըռ- 
չակվեց սբ Գրիգոր Նարեկացին՝ մեծ հայ 
միջնադարյան հոգևորականը, ով շուտով 
կհռչակվի նաև տիեզերական եկեղեցու 
վարդապետ:
Վճիռը հայտարարվեց 2015 թ. մարտի 15-ին 
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 
նվիրված հայ կաթոլիկ հանդիսավոր սուրբ 
պատարագի ընթացքում, որը Վարշավայում 
մատուցվեց Ռաֆայել արքեպիսկոպոս 
Մինասյանի հանդիսապետությամբ, Կզիմիեժ 
կարդինալ Նիչի քարոզով: Հանդիսավոր 
արարողությունը նախատեսվում է 
փետրվարի 27-ին:

արտ

ԳրիԳոր ՆարԵկացիՆ XII դարի պատկԵրազարդՄաՆ վրա: 
Լուս.՝ armenIanchurchco.com

GrzeGorz z nareku na Xii-wiecznej iluminacji. Fot. 
armenianchurchco.com

W konferencji prasowej udział 
wzięli: ambasador Armenii 
w Polsce Edgar Ghazaryan, 
senator i przewodniczący Pol-
sko-Armeńskiej Grupy Parla-
mentarnej Łukasz Abgarowicz, 
przedstawiciel mniejszości or-

miańskiej w Komisji Wspólnej 
Rządu i Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych Edward 
Mier-Jędrzejowicz oraz wice-
prezes Fundacji Kultury i Dzie-
dzictwa Ormian Polskich Ar-
men Artwich.

W trakcie spotkania przedsta-
wiono ramowy plan uroczysto-
ści rocznicowych w Polsce oraz 
w Armenii, przybliżono histo-
rię ludobójstwa Ormian i dzieje 
Ormian w Polsce.
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W skrócie Համառոտ
Jerzy Marek 
Nowakowski 
aMbasadoreM 
Polski w arMeNii

27 stycznia w Erywaniu 
nowo mianowany ambasador 
nadzwyczajny i pełnomocny 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Republice Armenii, Jerzy 
Marek Nowakowski, złożył 
listy uwierzytelniające 
prezydentowi Serżowi 
Sarkisjanowi. Nowy 
ambasador jest doktorem 
nauk historycznych, znawcą 
tematyki wschodniej, 
w przeszłości sprawował 
m.in. funkcję prezesa Fundacji 
Pomoc Polakom na Wschodzie. 
W latach 2009–2014 był 
ambasadorem RP na Łotwie. 
W Erywaniu zastąpił Edwarda 
Raczyńskiego, który piastował 
urząd ambasadora RP 
w Armenii w latach 2010–2014. 

ks. Tadeusz isakowicz-
-Zaleski wygłosił 
serię wykładów

W pierwszych miesiącach 
2015 r. ks. Tadeusz Isakowicz- 
-Zaleski wygłosił w miastach 
całej Polski serię wykładów, po-
święconych m.in. ludobójstwu 
Ormian w Imperium Osmań-
skim oraz zagładzie Ormian 
i Polaków na Kresach Wschod-
nich. Jednym z nich był wykład 
wygłoszony 19 marca w War-
szawie dla naukowców i studen-
tów Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, zatytu-
łowany „Rzeź Ormian – pierw-
sze ludobójstwo XX wieku”.

bilboard 
upamiętniający 
ludobójstwo ormian

W marcu w Zielonej Górze 
na jednym z bilboardów za-
prezentowano niecodzienną, 
przykuwającą uwagę infor-
mację. Z inicjatywy Mkhitara 
Karapetyana, staraniem grupy 
Ormian mieszkających w Zie-
lonej Górze i okolicach oraz ich 
polskich przyjaciół, na bilbo-
ardzie zawisł ogromny plakat 
przypominający o 100. rocz-
nicy ludobójstwa, z napisami 
w języku polskim, ormiańskim 
i angielskim. Cenną inicja-
tywę z aprobatą odnotowały 
media ormiańskie na świecie.

«Բաց դռների օր» 
Լեհաստանում 
հայաստանի 
դեսպանատանը

Շաբաթ օրը, ապրիլի 4-ին 
Լեհաստանում Հայաստանի 
դեսպանատունը «Բաց դռների 
օր» էր կազմակերպել: Բոլոր 
հետաքրքրված անձանց 
համար դա դեսպանի, 
դեսպանատան աշխատա- 
կիցների և հայկական 
կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչների հետ 
զրուցելու, տեղեկություններ 
փոխանակելու, դեսպանա-
տան աշխատանքի կամ 
հյուպատոսական հարցերի 
վերաբերյալ պատասխաններ 
ստանալու հիանալի առիթ էր: 
Կազմակերպիչները մտադիր 
են այս նախաձեռնությանը 
պարբերական բնույթ տալ:

հայոց 
ցեղասպանությունը 
հիշատակող 
գովազդային տախտակ 

Մարտ ամսին Զիելոնա 
Գուրա քաղաքի գովազդային 
տախտակներից մեկի վրա 
զետեղվեց մի անսովոր, աչք 
զարնող տեղեկատվություն: 
Մխիթար Կարապետյանի 
նախաձեռնությամբ և 
Զիելոնա Գուրայաում և դրա 
մերձակայքում բնակվող 
մի խումբ հայերի և նրանց 
լեհ ընկերների ջանքերով 
գովազդային տախտակի վրա 
ամրացվեց ցեղասպանության 
100-ամյակի մասին հիշեցնող 
մի հսկա պաստառ՝ լեհերեն, 
հայերեն և անգլերեն 
գրություններով: Արժեքավոր 
նախաձեռնությանը 
հավանությամբ 
անդրադարձան հայկական 
լրատվամիջոցները ողջ 
աշխարհում:

Քհն. թադեուշ 
իսակովիչ-
-զաԼեսկին մի շարՔ 
դասախոսություններ 
կարդաց

2015 թվականի առաջին 
ամիսներին Հայր Թադեուշ 
վարդապետ Իսակովիչ- 
-Զալեսկին Լեհաստանի 
տարբեր քաղաքներում 
հանդես եկավ մի շարք 
դասախոսություններով՝ 
նվիրված, ի թիվս այլոց, 
Հայոց ցեղասպանությանը 
Օսմանյան կայսրությունում և 
հայերի ու լեհերի ոչնչացմանը 
Լեհաստանի արևելյան 
սահմանամերձ հողերում: 
Դրանցից մեկը մարտի 19-
ին Վարշավայի Կարդինալ 
Ստեֆան Վիշինսկու անվան 
համալսարանի գիտնական-
ների և ուսանողների 
համար կարդացած, «Հայերի 
կոտորածը. XX դարի առաջին 
ցեղասպանությունը» խորա-
գրով դասախոսությունն էր:

Վարշավան հիշում է 
հարյուրամյակի մասին
Ավանդական տարազով հայ կինը, ում 
լուսանկարը զարդարում էր օրացույցի 
կազմը (Սերգեյ Պրոկուդին-Գորսկու մոտ. 
1910 թ. հայտնի գունավոր լուսանկարը) ինչ-
որ չափով վերակենդանացավ. ներկաներին 
ներկայացավ մի երիտասարդ հայուհի այն  
նույն ժողովրդական տարազով, որը պատ-
կերված էր լուսանկարում, ինչին հաջորդեցին 
դահլիճի բուռն ծափահարությունները: Ինչպես 
պարզվեց, անակնկալը կազմակերպել էր 
Վարշավայի հայտնի նորաձևության դիզայներ 
Լիլիթ Հայրապետյանը, ով պատրաստել էր 
լուսանկարի զգեստի ճիշտ կրկնօրինակը, իսկ 
տարազը ներկայացրեց Լիա Սայադյանը:

Մեկ այլ դասախոսությամբ հանդես եկավ 
Յագելոնյան համալսարանի պատմաբան 
պրոֆ. Անդժեյ Ա. Զիենբան՝ ծանոթացնելով 
«ցեղասպանություն» տերմինի ստեղծող, նշա- 
նավոր լեհ իրավաբան, Ռաֆայել Լեմկինի 
կերպարին: Նա բացատրեց, որ անկասկած, 
«genocidium»-ի վերաբերյալ իր հետազոտու-
թյունները Լեմկինը հիմնել է I համաշխար-
հային պատերազմի ժամանակ հայերի և II 
համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 
հրեաների բնաջնջման վրա, այնինչ այդ 
ուսումնասիրությունները նա սկսել է 
մինչև II համաշխարհային պատերազմը՝ 
ուսումնասիրելով հենց հայերի ճակատագրերը, 
իսկ ուսումնասիրությունները սկսելու խթան է 
ծառայել 1921 թ. Բեռլինում Սողոմոն Թեհլերյանի 
աղմկահարույց դատավարությունը: Հե-
տաքրքրական է, որ Լեմկինն իր ուսումնա-
սիրություններն իրագործել է, ի թիվս այլոց, 
Լվովի Յան Կազիմիեժի համալսարանում, 
որտեղ շրջապատված է եղել հայկական 
ծագում ունեցող լեհ մտավորականներով: Իսկ 
այն, ինչն սկսեց մտավոր արկածից, հենց իր՝ 
Լեմկինի համար անսպասելիորեն վերածվեց 
սարսափելի իրականության. հենց ինքը լինելով 
հրեա՝ Հոլոքոստի ժամանակ կորցրեց գրեթե ողջ 
ընտանիքը:

Ընդմիջումից հետո հանդիպման մասնա-
կիցներն ունկնդրեցին լեհահայ բանաստեղծ 
Բոգդան Կասպրովիչի հոգեթով ասմունքը 
նրա նոր, «Խաչքար» վերնագրով բանաստեղ-
ծությունների հատորյակից: Ներկայացված 
բանաստեղծությունները ոչ միայն անդրա-
դառնում էին հայերի ոչնչացմանը, այլև 
արտահայտում էին Արևմտյան Հայաստանի 
կորցրած մշակութային ժառանգության կարոտը:

Այնուհետև Վարշավայի կարդինալ Ստեֆան 
Վիշինսկու համալսարանի հայրաբան և 
հայ մշակույթի սիրահար քհն. պրոֆ. Յուզեֆ 
Նաումովիչը ներկայացրեց ցեղասպանության 
ժամանակ կոտորված հայերի հիշատակին 
նվիրված խաչքարեր և հուշարձաններ 
ներկայացնող տպավորիչ լուսանկարների 
հավաքածու ողջ աշխարհից: 

Ներկաների ուշադրությունը գրավեց նաև 
«Հայոց ցեղասպանություն» վերնագրով հուզիչ 
վավերագրական ֆիլմը:
Հատկապես հանդիսավոր բնույթ ուներ ծրագրի 
վերջին կետը. Լեհաստանում հայկական 
մշակույթի անիմատոր և խթանող, ԼՄևԺՀ-ի 
բազմամյա գործընկեր, «Կրեսային Պոկուտիա. 
Հայկական Ռեչպոսպոլիտա» գրքի հեղինակ 
(որը ճանաչվեց Լեհաստանում 2014 թվականի 
լավագույն պատմական գիրք) Մոնիկա 
Ագոպսովիչը ԼՀ նախագահի որոշմամաբ 
պարգևատրվեց Արժանիքի Արծաթե Խաչով՝ 
ի ճանաչումն հայկական մշակույթին 
ուղղված, սակայն նաև 80 - ականներին իր 
ընդդիմական գործունեության, ինչպես նաև 
Լեհաստանում ու Արևելյան Եվրոպայում 
ժողովրդավարության զարգացմանն ուղղված 
հետագա աշխատանքների: Ներկաների կողմից 

Լեհաստանի պետական օրհներգը երգելուց 
հետո ԼՀ նախագահի անունից պարգևը հանձնեց 
Մազովիա մարզի վոյեվոդ (մարզպետ) Յացեկ 
Կոզլովսկին:

Հաջորդ օրը, մարտի 15-ին, ոճրագործության 
100-րդ տարելիցի կապակցությամբ, Վարշավայի 
Սուրբ Հոգի Եկեղեցում մատուցվեց հայ կաթոլիկ 
սուրբ պատարագ Հայոց ցեղասպանության 
անմեղ զոհերի հոգիների հոգեհանգստի 
համար: Պատարագը մատուցվեց Ն.Գ. 
Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանի 
հանդիսապետությամբ, իսկ քարոզը կարդաց 
Լեհաստանում հայ կաթոլիկների առաջնորդ Ն.Գ. 
Կազիմիեժ կարդինալ Նիչը:

Սուրբ պատարագը համատեղ հանդիսապետում 
էին Հայ հաթողիկե կենտրոնական ժողովրդա-
պետության ժողովրդապետ Հայր Ռաֆայել 
վարդապետ Կրավչիկը, Հայ կաթոլիկների 
Արևելյան Եվրոպայի Առաջնորդարանի 
գանձապահ Տեր Գրիգոր ավագ քահանա 
Մկրտչյանը և Վիեննայի Մխիթարյան 
Միաբանության վանքի վանահոր պատվիրակ 
Հայր Վահան վարդապետ Հովակիմյանը: 
Պատարագին մասնակցում էին նաև դեսպան 
Էդգար Ղազարյանն իր ընտանիքի հետ, Հայր 
Տաճատ աբեղա Ծատուրյանը՝ Հայ Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցուց, Լեհաստան-Հայաստան 
Խորհրդարանական Խմբի ղեկավար, սենա-
տոր Լուկաշ Աբգարովիչը, ինչպես նաև 
դիվանագիտական կորպուսի անդամների, 
պետական ու տեղական կառավարման 
ներկայացուցիչների, հոգևորականների, հայ- 
կական կազմակերպությունների ներկայա-
ցուցիչների, հայերի և նրանց լեհ համակիրների 
մի մեծ խումբ:

Պատարագը զարդարեց հրաշալի արական 
երգչախումբը՝ մեր պարբերականի գլխավոր 
խմբագիր Յակուբ Կոպչինսկու ղեկավարության 
ներքո:
Սուրբ պատարագի ավարտին Վարշավայի 
Մետրոպոլիտալ Կուրիայի կանցլեր, քհն. 
դր. Յանուշ Բոձոնը հայտարարեց Կազիմիեժ 
կարդինալ Նիչի վճիռը Հայ կաթողիկե 
կենտրոնական ժողովրդապետությունը (նստա-
վայրը՝ Վարշավա) սուրբ Գրիգոր Նարեկացու 
անվամբ կոչելու մասին:

Սուրբ պատարագի մատուցման վայրը 
պատահական չէր ընտրված. Վարշավայի Դլուգա 
փողոցում գտնվող Սուրբ Հոգի եկեղեցին սկսած 
XVII դարից կապված է Վարշավայի հայերի 
հովվության հետ: Արմեն Արտվիխ

պատմության հետ հանդիպման տանը: Ձախից աջ՝ հհ 
դեսպանության խորհրդական հասմիկ դաշտոյանը, 
դեսպան Էդգար ղազարյանը, Լիա սայադյանը՝ 1910 
թվականի հայկական տարազի կրկնօրինակով, 
նկարչուհի ադեԼ հայրապետյանը: դիմացից՝ 
«ավետիս»-ի համագործակից վԼադիսԼավ դենցան: 
Լուս.՝ տոմաշ շվիոնտեկ

Լուս.՝ armeniangenocide100.org

w domu spotkań Z Historią. od lewej stoją: Hasmik 
dasHtoyan Z ambasady armenii, edgar gHaZaryan – 
ambasador, lia sayadyan w kopii stroju ormiańskie-
go Z 1910 r., adel Hayrapetyan – malarka. Z prZodu 
władysław deńca – współpracownik „awedisu”. 
Fot. tomasZ Świątek

FoT. arMeNiaNgeNocide100.org

Շարունակություն 1-ին էջի
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Warszawa uczciła pamięć 
Swoje wystąpienie ilustrował fo-
tografiami ze świeżo wydanego 
w Polsce międzynarodowego ka-
lendarza „Ormianie 2015. Naród 
odradzający się z popiołów za-
głady” (od którego tytułu wzięło 
nazwę całe spotkanie).

Zakończeniu prelekcji towarzy-
szyła niespodzianka. Ormiań-
ska kobieta w ludowym stroju, 
której fotografia zdobiła okładkę 
kalendarza (słynne barwne zdję-
cie Siergieja Prokudin-Gorskiego 
z ok. 1910 r.), niejako ożyła – do 
zgromadzonych wyszła młoda 
Ormianka w ludowym stroju 
identycznym z tym na zdjęciu, co 
spotkało się z aplauzem sali. Jak 
się okazało, za niespodzianką sta-
ła Lilit Hayrapetyan, znana war-
szawska projektantka mody, któ-
ra przygotowała dokładną replikę 
stroju ze zdjęcia, zaś kostium za-
prezentowała Lia Sayadyan.

Z kolejną prelekcją wystąpił 
dr hab. Andrzej A. Zięba, histo-
ryk z Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego, przybliżając postać wy-
bitnego polskiego prawnika 
Rafała Lemkina, twórcy pojęcia 
„ludobójstwo”. Mówca wyja-
śnił, że ponad wszelką wątpli-
wość Lemkin swoje badania nad 
„genocidium” oparł na zagładzie 
Ormian z czasów I wojny świa-
towej oraz zagładzie Żydów 
podczas II wojny światowej, 
przy czym studia te rozpoczął 
jeszcze przed II wojną światową, 
badając właśnie losy Ormian, zaś 
impulsem do podjęcia studiów 
był głośny proces Soghomona 
Tehliriana w Berlinie w 1921 r. 
Co interesujące, swoje bada-
nia prowadził Lemkin m.in. na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie, gdzie był otoczony 
polskimi intelektualistami po-
chodzenia ormiańskiego. Zaś to, 
co zaczęło się od intelektualnej 
przygody, niespodziewanie dla 
samego Lemkina zmieniło się 
w koszmarną rzeczywistość – 
sam pochodzenia żydowskiego, 
stracił podczas Holocaustu nie-
mal całą rodzinę.

Po przerwie zebrani wysłuchali 
przejmujących recytacji polsko-
-ormiańskiego poety Bogdana 
Kasprowicza, z jego nowego 
tomiku wierszy pt. Chaczkar. 
Zaprezentowane wiersze nie 
tylko nawiązywały do zagłady 
Ormian, ale wyrażały też tę-
sknotę za utraconym dziedzic-
twem kulturowym Zachodniej 
Armenii.

Następnie ks. prof. Józef Na-
umowicz, patrolog z Uni-
wersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie 
i miłośnik kultury ormiańskiej, 
zaprezentował imponującą ko-
lekcję zdjęć z całego świata, 
przedstawiających chaczkary 
i pomniki poświęcone właśnie 
pamięci Ormian pomordowa-
nych w czasie ludobójstwa.

Uwagę zebranych gości skupił 
również poruszający film doku-
mentalny pt. „Ludobójstwo na 
Ormianach”.

Szczególnie uroczysty charakter 
miał ostatni punkt programu – 
Monika Agopsowicz, animator-
ka i popularyzatorka kultury or-
miańskiej w Polsce, wieloletnia 
współpracowniczka FKiDOP, 
autorka książki Kresowe Poku-
cie. Rzeczpospolita Ormiańska 
(uznanej za Książkę Historyczną 
Roku 2014 w Polsce), w uzna-
niu jej działalności na rzecz 
kultury ormiańskiej, ale też ak-
tywności opozycyjnej w latach 
80. i późniejszej pracy na rzecz 
rozwoju demokracji w Polsce 
i Europie Wschodniej, została 
postanowieniem Prezydenta RP 
odznaczona Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. W imieniu Prezydenta, 
po odśpiewaniu przez zebra-
nych Mazurka Dąbrowskiego, 
odznaczenie wręczył wojewoda 
mazowiecki Jacek Kozłowski.

Następnego dnia, w niedzielę 
15 marca, w kościele pw. Św. 
Ducha w Warszawie sprawo-
wana była uroczysta Msza świę-
ta ormiańskokatolicka za pokój 
dusz ofiar ludobójstwa Ormian 
w 100. rocznicę zbrodni.  

Liturgii przewodniczył J.E. Abp 
Rafael Minassian, zaś homilię 
wygłosił J.E. Kardynał Kazi-
mierz Nycz, ordynariusz kato-
lików obrządku ormiańskiego 
w Polsce.
Mszę św. koncelebrowali: 
ks. Rafał Krawczyk – proboszcz 
ormiańskokatolickiej parafii 
centralnej z siedzibą w War-
szawie, ks. Grigor Mkrtchyan 
– ekonom Ordynariatu Europy 
Wschodniej dla Ormian-katoli-
ków z Giumri w Armenii, oraz 
o. Vahan Hovagimian CAM 
– delegat opata klasztoru oj-
ców mechitarystów z Wiednia. 
W liturgii uczestniczyli rów-
nież ambasador Edgar Ghaza-
ryan z rodziną, o. Dadżad Ca-
turian z Apostolskiego Kościoła 
Ormiańskiego, senator Łukasz 
Abgarowicz, przewodniczą-
cy Polsko-Armeńskiej Grupy 
Parlamentarnej, oraz liczne 
grono członków korpusu dy-
plomatycznego, przedstawi-
cieli administracji państwowej 
i samorządowej, duchownych, 
przedstawicieli organizacji or-
miańskich, Ormian i ich pol-
skich sympatyków.

W homilii kard. Kazimierz Nycz 
powiedział m.in.: Dziś, w czasie 
tej Mszy św., rozpoczynamy 
wspominanie tragicznego wy-
darzenia sprzed stu lat. Była to 
rzeź Ormian w Turcji, pierwsze 
wielkie ludobójstwo w XX wie-
ku na obrzeżach kontynentu 
europejskiego. Rozpoczęło się 
ono 24 kwietnia 1915 roku 
i największe nasilenie miało do 
końca roku 1916. Zamordowa-
no dwa miliony ludzi, w tym 
półtora miliona Ormian-chrze-
ścijan. Wszystko w imię okrut-
nej ideologii panturanizmu. Po-
stanowiono bowiem stworzyć 
państwo „Wielkiego Turanu”, 
od Bosforu do Azji Środkowej. 
Wszystkie wspólnoty nieturec-
kie, zostały przeznaczone do 
wyniszczenia. Kolejnym moty-
wem zbrodniczej działalności 
była nienawiść do chrześcijań-
stwa. (…) Przez kilkadziesiąt lat 
przemilczano to ludobójstwo. 
Dopiero w XXI wieku parla-

menty wielu krajów podejmo-
wały uchwały składające hołd 
pomordowanym, nazywając to, 
co się stało w 1915 roku, ludo-
bójstwem. Tak uczynił polski 
parlament 19 kwietnia 2005 ro-
ku w 90. rocznicę ludobójstwa.
Wśród zamordowanych był zabi-
ty 11 czerwca 1915 roku, w uro-
czystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, Arcybiskup Ignacy 
Maloyan, dziś błogosławiony. 
Nie opuścił swojej owczarni, nie 
zdradził swojej wiary, innych 
zachęcał do wytrwania w wierze 
i dodawał odwagi.
Dziś przez jego wstawiennictwo 
modlimy się do Boga za pomor-
dowanych. To msza męczenni-
ków z początku XX wieku. Do-
pominamy się też pamięci o tym 
tragicznym wydarzeniu, ludo-
bójstwie Ormian. Nie w imię 
nienawiści, ale w imię prawdy, 
ku przestrodze następnych po-
koleń, by jak mawiał Józef Szuj-
ski, na zafałszowanej historii nie 
była budowana fałszywa polity-
ka i współczesność. By licząc na 
niepamięć, czy przemilczanie, 
żaden współczesny terrorysta 
świata nie mógł cynicznie li-
czyć na zapomnienie. Tak jak 
w 1939 r. Hitler, który zachęcał 
do okrucieństwa nad Polakami, 
cynicznie mówiąc: „Któż jesz-
cze dzisiaj mówi o wyniszcze-
niu Ormian?”.

Liturgię uświetnił znakomity 
chór męski pod dyrekcją Jakuba 
Kopczyńskiego – redaktora na-
czelnego naszego czasopisma.

Na zakończenie Mszy św. ks.  
dr Janusz Bodzon, kanclerz Kurii 
Metropolitalnej Warszawskiej, 
ogłosił dekret kard. Kazimierza 
Nycza o nadaniu ormiańskoka-
tolickiej parafii centralnej z sie-
dzibą w Warszawie wezwania 
św. Grzegorza z Nareku.

Miejsce celebracji Mszy św. nie 
było przypadkowe – kościół 
pw. św. Ducha przy ul. Długiej 
w Warszawie jest związany 
z duszpasterstwem warszaw-
skich Ormian od XVII w.

Armen Artwich

W skrócie
Dzień otwarty 
w ambasaDzie armenii

W sobotę 4 kwietnia Ambasa-
da Armenii w Warszawie zor-
ganizowała dzień otwarty. Dla 
wszystkich zainteresowanych 
była to okazja do rozmowy 
z ambasadorem, pracownikami 
ambasady, przedstawicielami 
organizacji ormiańskich – do 
wymiany informacji, uzyskania 
odpowiedzi na pytania dotyczą-
ce pracy ambasady czy spraw 
konsularnych. Intencją organi-
zatorów jest nadanie tej inicja-
tywie cyklicznego charakteru.

Pokaz filmu 
wschóD słońca 
naD jeziorem Van

Muzeum Niepodległości w War- 
szawie oraz Fundacja Or-
miańska KZKO zorganizowały 
1 kwietnia w Pałacu Przeben-
dowskich otwarty pokaz filmu 
fabularnego z 2011 r. pt. Wschód 
słońca nad jeziorem Van, osnu-
tego wokół ludobójstwa Ormian 
w Turcji. Pokaz odbył się w ję-
zyku rosyjskim, zaś gościem 
honorowym był współreżyser 
obrazu, Wahan Stepanian.

Prawosławna 
liturgia w intencji 
PomorDowanych 
ormian

W sobotę 4 kwietnia w prawo-
sławnej katedrze metropolital-
nej pw. św. Marii Magdaleny 
w Warszawie zwierzchnik 
Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego, me-
tropolita Sawa, odprawił Św. 
Liturgię, podczas której wspo-
minane były ofiary ludobój-
stwa Ormian. Decyzją Synodu 
Biskupów PAKP, 23 kwietnia 
o godzinie 17.15 (godz. 19.15 
wg czasu armeńskiego) we 
wszystkich prawosławnych 
cerkwiach w Polsce zabrzmią 
dzwony.

Մամուլի ասուլիս Վարշավայումը
ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿ | 2015 թ. մարտի 13-ին Վարշավայում տեղի ունեցավ  
Թուրքիայում իրագործված Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի  
տոնակատարություններին նվիրված մամուլի ասուլիսը՝ 
կազմակերպված ԿՏԳ-ի (Կաթոլիկ Տեղեկատվական Գործակալություն) 
և ԼՄևԺՀ-ի (Լեհահայոց Մշակույթի և Ժառանգության Հիմնադրամ) 
համատեղ ջանքերով:

Մամլո ասուլիսին մասնակցեցին Լեհաստա- 
նում Հայաստանի դեսպան Էդգար 
Ղազարյանը, լեհ-հայկական խորհրդարա-
նական խմբի ղեկավար, սենատոր Լուկաշ 
Աբգարովիչը, ԼՀ Կառավարության և Ազգային 
ու էթնիկական փոքրամասնությունների 
համատեղ հանձնաժողովում հայ 
փոքրամասնության ներկայացուցիչ Էդվարդ 
Միեր-Ենդժեյովիչը, ինչպես նաև Լեհահայոց 

Մշակույթի և Ժառանգության Հիմնադրամի 
փոխնախագահ Արմեն Արտվիխը:

Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեց 
Լեհաստանում և Հայաստանում նախա-
տեսվող տոնակատարությունների պլանի 
ուրվագիծը, խոսվեց նաև հայերի կոտորածի 
և Լեհաստանի հայերի պատմության մասին: 
 արտ

Dokończenie ze str. 1

ՄԱՐտի 13-ի ՄԱՄՈՒլի ԱսՈՒլիսը: լՈՒս.՝ լեՀԱստԱնՈՒՄ ՀԱՅԱստԱնի 
ԴեսպԱնՈՒթՅՈՒն

konferencja Prasowa 13 marca. fot. ambasaDa armenii
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Krzysztof PenderecKi rozmawia z dyrygentKą i członKami chóru hover. 
fot. ambasada armenii

Համառոտ
Հայոց 
ցեղասպանության 100-
րդ տարելիցին նվիրված 
ուղղափառ պատարագ 

Ապրիլի 4-ին Վարշավայի 
սբ. Մարիա Մագդալենա 
ուղղափառ Մայր տաճարում 
Վարշավայի և Համայն 
Լեհաստանի Ուղղափառ 
եկեղեցու Պատրիարք, 
Մետրոպոլիտ Սավայի 
հանդիսապետությամբ 
մատուցվեց Սուրբ պատա-
րագ՝որի ընթացքում հիշա- 
տակվեցին Հայոց ցեղասպա-
նության նահատակները: 
Լեհաստանի Ինքնավար 
Ուղղափառ Եկեղեցու 
եպիսկոպոսների Սինոդի 
որոշմամբ ապրիլի 23-ին, 
ժամը 17:15 (Հայաստանի 
ժամանակով 19:15) 
կղողանջեն Լեհաստանի 
բոլոր ուղղափառ 
եկեղեցիների զանգերը:

ՄաՀացել է տոՄաշ 
Մարչինյակը 

Ապրիլի 9-ին 49 տարեկան 
հասակում հանկարծամահ 
է եղել սոցիոլոգ և հայ 
մշակույթի սիրահար, 
Տորունի Նիկոլայ 
Կոպեռնիկոսի անվան 
համալսարանում Հայկական 
Հետազոտությունների 
Կենտրոնի հիմնադիր, 
դր Տոմաշ Մարչինյակը: 
Դր Մարչինյակը նաև 
կոմիքսի մեծ երկրպագու, 
մասսայականացնող և 
գիտակ էր, ինչպես նաև 
գրականության այս 
բնագավառին նվիրված 
բազմաթիվ գիտական 
աշխատությունների 
հեղինակ: Նա նաև գրում էր 
կոմիքսների սցենարներ:

ofiar ludobójstwa Ormian

«Հովեր» երգչախումբն ու դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը Լեհաստանում
Մշակույթ | Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 19-րդ միջազգային 
երաժշտական փառատոնի շրջանակներում հայկական 
շեշտադրումներն իսկական «խնջույք» էին երաժշտասերների համար:

Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 19-րդ միջազգային 
երաժշտական փառատոնի շրջանակներում 
հայկական շեշտադրումներն իսկական 
«խնջույք» էին երաժշտասերների համար:
Շաբաթ օրը, մարտի 28-ին Վարշավայի 
Թագավորական Ամրոցի Մեծ Դահլիճում, 
Լեհաստանում ՀՀ դեսպան Ն.Գ. Էդգար 
Ղազարյանի բարձր հովանու ներքո 
կայացավ Հայաստանի «Հովեր» պետական 
կամերային երգչախմբի համերգը՝ դիրիժոր 
Սոնա Հովհաննիսյանի ղեկավարությամբ: ՀՀ 
մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի 
և Լեհաստանի մշակույթի և ազգային 
ժառանգության նախարար Մալգոժատա 
Օմիլանովսկայի ներկայությամբ երգիչները 
ներկայացրին ինչպես հանրաճանաչ 
Կոմիտասի դասական, այնպես էլ Քշիշտոֆ 
Պենդերեցկու, Յոհաննես Բրամսի, Վաչե 
Շարաֆյանի, Տիգրան Մանսուրյանի, 
Սոֆիա Գուբայդուլինայի և Էինոյուհանի 
Ռաուտավաառի ստեղծագործությունները: 
Նրանց ելույթն ընդունվեց ոտնկայս 

ծափահարություններով: Հյուրերի թվում էր 
մաեստրո Քշիշտոֆ Պենդերեցկին իր տիկնոջ՝ 
փառատոնի տնօրեն Էլժբիետա Պենդերեցկայի 
հետ միասին: Փառատոնին հաջորդող 
օրերին «Հովեր» երգչախումբը համերգով 
հանդես եկավ նաև Վրոցլավի Սուրբ Խաչ և 
Սուրբ Բարդուղիմեոս վարչական եկեղեցում 
(մարտի 29-ին), Լուբլին քաղաքի Լուբլինյան 
Ամրոցում (մարտի 31-ին) և Լուսլավիցեյի 
Քշիշտոֆ Պենդերեցկու Երաժշտության 
Եվրոպական Կենտրոնում (ապրիլի 1-ին):
Կիրակի, մարտի 29-ին Վարշավայում 
տեղի ունեցավ մեկ այլ մեծ երաժշտական 
իրադարձություն: Վարշավայի Ազգային  
Ֆիլհարմոնիայում, բազմաթիվ արժանապա-
տիվ հյուրերի ներկայությամբ հանդես եկավ 
հանճարեղ հայ դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը, 
ով ղեկավարեց Լեհաստանի Ազգային 
Ֆիլհարմոնիայի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը: 
Որպես մենակատար հանդես եկավ նաև 
ջութակահար Լետիցիա Մորենոն: Համերգին 
հնչեցին Ղազարոս Սարյանի «Պասակալիա», 

սուրբ պատարագ սուրբ Հոգի եկեղեցուՄ: լուսանկարի ՄեջտեղուՄ ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանն է: լուս.՝ տոՄաշ շվիոնտեկ

Մարզպետ յացեկ կոզլովսկին արժանիքի արծաթե Խաչ է շնորՀուՄ 
Մոնիկա ագոպսովիչին: լուս.՝ տոՄաշ շվիոնտեկ

Հայր վաՀան վարդապետ ՀովակիՄյանն ու էդվարդ Միեր-ենդժեյովիչը 
պՀտ-ուՄ: լուս.՝ Մալգոժատա Մալկևիչ

քշիշտոֆ պենդերեցկին զրուցուՄ է «Հովեր» երաժշտաԽՄբի դիրիժորի և 
անդաՄների Հետ: լուս.՝ լեՀաստանուՄ Հայաստանի դեսպանություն

surP Patarag w Kościele Pw. św. ducha. w środKu abP rafael minassian. fot. tomasz świąteK

wojewoda jaceK KozłowsKi wręcza srebrny Krzyż zasługi monice 
agoPsowicz. fot. tomasz świąteK

ojciec vahan hovagimian i edward mier-jędrzejowicz w dsh. 
fot. małgorzata malKiewicz

Դմիտրի Շոստակովիչի «Ջութակի կոնցերտ թիվ 1» և Լյուդվիգ 
վան Բեթհովենի «Սիմֆոնիա թիվ 7» ստեղծագործությունները։ 
Համերգը տեղի ունեցավ Լեհաստանում Իսպանիայի 
Թագավորության դեսպան Ավգուստին Նունյես Մարտինեսի և 
Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Էդգար Ղազարյանի 
բարձր հովանու ներքո:  արտ
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Głośno biją dzwony katedral-
ne, podkreślając uroczystość tej 
chwili. Można by było uznać 
to za kolejną niedzielną mszę 
świętą, gdyby nie jeden fakt. 
Katedra jest pełna dostojników 
kościelnych z całego świata. 
Zgodnie z hierarchią stoją nie 
tylko przedstawiciele Kościoła 
ormiańskiego z Armenii i dia-
spory – dostojnicy stolic patriar-
szych, lecz także hierarchowie 
bratnich Kościołów wschodu, 
Kościoła prawosławnego, ka-
tolickiego. Armenia świętuje 
dziesięciolecie urzędowania 
Katolikosa Wszystkich Ormian 
Wazgena I.

Lewon-Karapet Palczian, przy-
szły katolikos Wazgen I, uro-
dził się w 1908 r. w Bukaresz-
cie. Absolwent Uniwersytetu 
w Bukareszcie (wydział litera-
tury i filozofii) po studiach zajął 
się działalnością pedagogiczną 
w diasporze Ormian rumuń-
skich, publikując swoje artykuły 
w ormiańskich pismach, w tym 
w założonym przez siebie cza-
sopiśmie „Herk” („Orka”). We 
wrześniu 1943 r., w kościele św. 
Karapeta (tj. Jana Chrzciciela) 
w Atenach został wyświęcony 
przez przewodniczącego diece-
zji Ormian greckich na księdza 
celibatowego. Tytuł wartapeta 
uzyskał już w św. Eczmiadzynie 
w 1948 r. od ówczesnego katoli-
kosa Geworga VI. W maju 1951 
r. został wyświęcony na bisku-
pa. Od 1954 r. przewodniczący 
Ormian w Rumunii. Rok póź-
niej, 30 września 1955 r., został 
sto trzydziestym Katolikosem 
Wszystkich Ormian. Jak poka-
zał czas, był najbardziej chary-
zmatycznym zwierzchnikiem 
Kościoła ormiańskiego w jego 
najnowszej historii oraz pierw-
szym bohaterem narodowym 
niepodległej ormiańskiej repu-
bliki po upadku ZSRS. W in-
nych edycjach niniejszego cyklu 
obiecywałam poświęcić artykuł 
tej niezwykłej postaci. Obecnie 
skupię się na jednym, szczegól-
nie ważnym wydarzeniu z cza-
sów sprawowania urzędu przez 
katolikosa Wazgena – obcho-
dach pięćdziesięciolecia ludo-
bójstwa Ormian w Imperium 
Osmańskim.

24 kwietnia 1965 r., w sobotę, 
mszę św. w intencji Ofiar Lu-
dobójstwa celebrował właśnie 
katolikos Wazgen. Nie tylko 
katedra Eczmiadzyna, lecz tak-
że jej dziedziniec były pełne 
wiernych – pielgrzymów z całej 
Armenii i z diaspory oraz gości 
z zagranicy. Rok wcześniej ka-
tolikos w rozporządzeniu usta-
lił, że rok 1965 dla Kościoła or-
miańskiego oraz całego narodu 
ormiańskiego będzie „rokiem 
narodowej żałoby i modlitwy”. 

W czasie mszy św. katolikos wy-
głosił mowę. Powiedział między 
innymi:

 „Dzięki nieosiągalnej woli Bo-
ga dziś, 24 kwietnia 1965 roku, 
50 lat po największej zbrodni 
w naszej historii, oto jesteśmy 
tu, u stóp Araratu, na spokojnej 
i bezpiecznej ziemi naszej oj-
czyzny, pod bramami św. Ecz-
miadzyna, przed świętą pamię-
cią około 2 milionów naszych 
męczenników, którzy zginęli 
dla Chrystusa i dla ojczyzny. 

W 1915 roku pod niebem Za-
chodniej Armenii cały naród 
został wytępiony czarnymi rę-
koma rządu sułtańskiej Turcji. 
Jedna z najbardziej okropnych 
zbrodni w dziejach ludzko-
ści – pierwsze ludobójstwo XX 
wieku. «Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowanie dla spra-
wiedliwości, albowiem do nich 
należy królestwo niebieskie». 
Kościół ormiański i cały naród 
ormiański, w Armenii i w dia-
sporze, dziś klęka, opłakując 
śmierć swoich niezliczonych 
ofiar i modli się za ich dusze. 
O Boże naszych ojców, otwórz 
niebieskie wrota i z radością 
przyjmij nasze modlitwy. I kiedy 
pewnego dnia, z dalekich wy-
sokości nadejdzie cudowny czas 
Sądu Ostatecznego, Panie, pa-
miętaj łaskawie o naszych zmar-
łych w Księdze życia i uczyń 
ich godnymi wiecznego nimbu 
świetlistego. My wierzymy w tę 
wieczność, ponieważ wierzymy 

w sprawiedliwość duchów na-
szych męczenników i nieśmier-
telność naszego narodu. 
Dziś, upamiętniając dusze na-
szych zmarłych, witamy także 
świt ojczyzny ormiańskiej, wi-
tamy zwycięskie odrodzenie 
ormiańskiego narodu. Wizja 
Izajasza po raz kolejny stała się 
prawdą i nasz naród, który wy-
dawał się martwy, odzyskując 
znowu ciało, został powołany 
do nowego życia. «Swoje życia 
uważali za śmierć, zaś śmierć za 
prawdziwe życie». 

Dziś, w 50. rocznicę Wielkiej 
Zbrodni, spójrzcie na nasz na-
ród. On znowu jest rozpalony 
płomieniem życia, swoją nie-
skrępowaną wolą stojąc nie-
zachwianie na świętej ziemi 
ojczystej, dumny i radujący się 
życiem buduje swoją wiosnę – 
teraźniejszość – i otwiera drogę 
do przyszłej złotej sławy.
[...]
Nasz Boże, błogosław i zacho-
waj na wieczność świętą pamięć 
naszych zmarłych i błogosław 
nasz kraj, Hajastan, i naród nasz 
wzrastający, rozkwitający w po-
koju.
«O Boże, odnów nas, i okaż Twe 
pogodne oblicze, abyśmy do-
znali zbawienia» teraz i na wie-
ki. Amen.”

Po mszy świętej odprawiono 
nabożeństwo za spokój dusz 
Ofiar Ludobójstwa. Tuż po na-
bożeństwie procesja na czele 
z katolikosem skierowała się 

w stronę północnej ściany kate-
dry, aby poświęcić fundamenty 
przyszłego pomnika męczenni-
ków. Katolikos, odmówiwszy 
modlitwę, poświęcił i namaścił 
pierwszy kamień. Był to pierw-
szy po 50 latach pomnik w Ar-
menii poświęcony ludobójstwu 
Ormian, zatem miało to przeło-
mowe znaczenie w najnowszej 
historii Armenii.

Odsłonięcie monumentu odby-
ło się kilka miesięcy później, po 
mszy świętej z okazji dziesięcio-
lecia urzędowania Wazgena I. 
„Modlitwa poświęcenia pomni-
ka wzniosła się, uleciała przez 
równinę Araratu i dotarła do 
niemających nagrobków świę-
tych ciał męczenników w Za-
chodniej Armenii jak łagodna 
rosa”. Następnie do zebranych 
przemówił Wazgen I: „Oto ten 
pomnik, symbol ormiańskiej 
żałoby, ołtarz naszej modlitwy 
i skała naszego ślubowania. 
Spójrzcie na niego, są to połą-
czone chaczkary, które będą 
żyły, poruszały się i zaniosą do 
nieba żałobę całego narodu, 
którą wraz z nami dzieli cała 
ludzkość. To na oczach ludzko-
ści, 50 lat temu, stała się możli-
wą jedna z największych zagład 
historii – pierwsze ludobójstwo 
naszego stulecia. Ten chaczkar 
zaniesie do nieba także naszą 
modlitwę w intencji pokoju 
i dusz naszych około 2 milionów 
męczenników. Oni nie mają na-
grobków na tym świecie, ale na-
sze serca świadczą, że «do nich 
należy królestwo niebieskie», 
ponieważ oni byli prześlado-
wani za sprawiedliwość i zgi-
nęli jako męczennicy w imieniu 
Chrystusa i wolności. Niech ten 
chaczkar zaniesie do nieba tak-
że nasze ślubowanie, abyśmy 
zostali wierni wizjom i testa-
mentowi naszych męczenni-
ków. Ślubujmy szukać i znaleźć 
ich miejsce pochówku i czcić 
tę ziemię, która była zabarwio-
na ich krwią. Od dziś tu będzie 
świątynia poświęcona naszej 
tragicznej przeszłości, pamięci 
naszych zamordowanych bra-
ci i sióstr, bohaterskim bitwom 
obronnym naszego narodu, na-
szego narodowego ślubowania. 
[...] «Bądźcie mocni i mężnego 
serca, wszyscy, którzy pokłada-
cie ufność w Panu!»”.

Apel Wazgena I, by znaleźć 
szczątki zamordowanych Or-
mian, spełnił się. Trzech mło-
dych Ormian z Syrii w czasie 
swojej pielgrzymki do św. Ecz-
miadzyna w 1965 r., 18 listo-
pada, przekazało katolikosowi 
przywiezione z pustyni Deir ez- 
-Zor szczątki, które ten zdecy-
dował się złożyć pod pomni-
kiem na dziedzińcu Eczmia-
dzyna. 21 listopada tego roku, 

w niedzielę, po mszy św. oraz 
po nabożeństwie za spokój dusz, 
został odprawiony kanon po-
grzebowy, po którym szczątki 
z Deir ez-Zor zostały pocho-
wane pod chaczkarem. Zgod-
nie z kanonami kościelnymi, 
do pudełka z relikwiami wło-
żono encyklikę okolicznościo-
wą katolikosa z następującym 
tekstem: „Tym zaświadczamy, 
że pod pomnikiem-chaczkarem 
św. Eczmiadzyna są pochowane 
te szczątki przywiezione z pu-
styni Deir ez-Zor, gdzie zamor-
dowano setki tysięcy Ormian 
w czasie ludobójstwa 1915 ro-
ku z rozkazu sułtańskiej Turcji. 
Wieczny pokój duszom dwóch 
milionów męczenników nasze-
go narodu. «Niech błogosławio-
na będzie wieczna pamięć spra-
wiedliwych»”.

Autorem pierwszego pomnika 
ofiar ludobójstwa był wybitny 
architekt ówczesnej Armenii 
Rafajel Israjelian. W czasopiśmie 
„Eczmiadzyn” w 1965 r. ukazał 
się jego artykuł Moja koncep-
cja pomnika ofiar ludobójstwa. 
Niech dołączone tłumaczenie 
fragmentu tego tekstu posłuży 
za epilog mojego artykułu:

„Nie ma Ormianina, który bez 
krzyku duszy nie wspominałby 
roku 1915. Dla ludzkości rok 
1915 był kolejną datą w ka-
lendarzu. Inna jest ta data dla 
Ormianina – niby czarna, nie-
skończona otchłań. Stojąc przed 
tym ogromnym, kosmicznym 
horrorem, bólem, pamięcią 
i swoim słabym umysłem, usiłu-
ję malować siłę tragedii, odtwo-
rzyć jej istotę, wyrazić w języku 
Ormianina, w języku kamienia 
kraju Ormian jej wyobrażo-
ną ideę. Naiwne i wyblakłe są 
wszystkie obrazy, które tworzę 
w wyobraźni, aby upamiętnić 
tę wielką zbrodnię. Stają przede 
mną masy kamienia, rozścielone 
na bezludnych, nieożywionych, 
nieuchwytnych, bezgranicz-
nych, opuszczonych ziemiach 
ormiańskich.
Daleka ziemia Ormian... Tam 
każdy kamień poczuł na sobie 
czułość świętych i twórczych 
rąk ormiańskiego mistrza, jego 
troskę, i ślady myśli twórczej 
i tchnienia Ormianina.
[...]
Chaczkary, które Ormianin 
ustawiał w ciągu stuleci, upa-
miętniały i przekazywały z po-
kolenia na pokolenie dzieje jego 
przodków, jego zwycięstwa, je-
go czyny bohaterskie. A teraz te 
kamienie będą opowiadały swo-
im językiem, językiem kamie-
nia, o wielkiej rzezi, o tym, jak 
spalono wiekową kulturę, dzie-
ła Ormian. Oto ozdobny krzyż, 

Wazgen I. Historia pewnego pomnika
historia | 1965 rok, 31 października, niedziela, godzina 12:00. Uroczysta procesja duchownych Kościoła ormiańskiego,  
otoczonych tysiącami wiernych, pod baldachimem patriarchalnym prowadzi katolikosa z siedziby Katolikosatu do Macierzystej 
Katedry Św. Tronu Eczmiadzyna. 

Dokończenie na str. 7

Pomnik-chaczkar w EczmiadzyniE. Fot. autorka
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nia gęsto rozmieszczonymi 
punktami – red.], pozwalającą 
nadać tańczącym postaciom, 
wtopionym w tło, niezwykłą 
dynamikę i tajemniczość.

Prawdopodobnie, gdy będzie-
cie Państwo czytać tę notatkę, 
wystawa dawno zamknie swe 
podwoje, ale uwaga, gdy tylko 
pojawi się informacja o kolejnej 
wystawie pani Basi Bieleckiej- 
-Woźniczko, należy koniecznie 
tam być – bo warto!

Obrazy z cyklu 
„Zagłada Ormian”

Nie wszyscy wiedzą, że Barbara 
Bielecka-Woźniczko poruszała 
w swoich pracach także temat 
zagłady Ormian. Cykl ten po-
wstał w 2005 r. – w 90. rocznicę 
Ludobójstwa Ormian. Autorka 
mówi:
Długo ten temat nosiłam w so-
bie. Krótkie urywki wypowie-
dzi mojej mamy, jakieś obrazy, 

które powstały pod wpływem 
tych opowieści, emocje i jakiś 
nieokreślony ból. Ból – wnucz-
ki i córki Ormianki – kazał mi 
namalować te obrazy, żeby roz-
pacz, że człowiek człowiekowi 
może taki los zgotować – jakoś 
opanować. Słowa Zofii Nałkow-
skiej niestety są ciągle aktual-
ne...

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

Inspiracje Barbary Bieleckiej-Woźniczko
sztuka | Po informacje o twórczej drodze artystki należy sięgnąć do poprzedniego numeru „Awedisu”. Teraz, zgodnie 
z zapowiedzią, nadszedł czas omówienia kolejnej, indywidualnej wystawy prac malarskich pani Barbary Bieleckiej-Woźniczko. 

symbol wiary, stanął w płomie-
niach. I kolejny chaczkar, któ-
ry wznosi się jeszcze wyżej, na 
widok całego świata, upamięt-
niający wszystkich tych, którzy 
zginęli i nie zostali pochowani, 
nie dostali nawet zwykłego na-
grobka. Niezliczonym ofiarom 
ormiańskim są poświęcone 
krzyże, wyrzeźbione na tych 
chaczkarach.
Jeszcze jeden chaczkar, po dru-
giej stronie pomnika, symboli-
zuje te ziemie naszej ojczyzny, 
które od 50 lat pozostają puste, 
wyludnione, jako fale piasków 
prowadzące do piasków pustyni 
Deir ez-Zor nasyconej krwią.

Jednak istnieje naród ormiański, 
który walczył w dniach czar-
nej rzezi, wykorzystując naj-
mniejszą szansę stawienia opo-
ru, uciekł się do brawurowych 
i niesamowitych bojów, walczył 
kamieniem i bronią przeciw 
wrogowi do ostatniego odde-
chu, rozlewając kropla po kropli 
swoją krew, przeciwstawiając 

się potwornej, przeważającej 
setki razy sile wroga, i nie pod-
dawał się. Myślę, że o tym ma 
mówić miecz i szczyt pomnika, 
na którym – zgodnie z tradycją 
naszych przodków –  są wyry-
te nazwy bohaterskich miast: 
Wan, Musa Dagh, Szapin-Gara-
hisar, Haczyn, Marasz, Edessa, 
Zejtun, Sasun, Sardarapat.
I znowu nieśmiertelny naród, 
odradzający się z krwi swoich 
synów i ojców, pnie się ku górze 
i tak rośnie w kierunku słońca 
drzewo życia Ormian –  silne, 
mocne. A na słońcu stoi twardo 
niepokonany duch narodu or-
miańskiego – orzeł całemu świa-
tu pokazuje, że Ormianin żyje. 
On nie jest tylko uchodźcą czy 
wygnańcem, bo ma swoją oj-
czyznę. Oprócz Żurawia śpiewa 
także silnym, młodym głosem 
swój narodowy hymn, głosząc 
chwałę swojej republiki.
Stoi ten pomnik pod ochroną 
ormiańskiej wiecznej świą-
tyni – katedry Eczmiadzyna 
– w jej zieleni, pod jej błogo-
sławieństwem, jako kaplica, do 
której wchodzi się nie ciałem, 

lecz duchem, gdzie ludzie palą 
świece nie pod krzyżem, lecz 
w swoich sercach, i te płomie-
nie docierają do bliskich i dale-
kich miejsc, przekazując innym 
pamięć i przeżycia, światłem 
wiary napełniając serce każdego 
spotkanego Ormianina, czy to 
z Eczmiadzyna, czy z Erywania, 
przybywającego z dalekiej Kali-
fornii czy z Bejrutu.
A liczne ręce zbierają się, łą-
czą; powstają z nich silne ręce 
dzisiejszych rzeźbiarzy, wspa-
niałych mistrzów: Hyraczika 
Stapaniana, jego towarzysza So-
ghomona Duzdabaniana, Sargi-
sa Grigoriana, Ary Harutjunia-
na, który wyrzeźbił orła na tym 
pomniku.

Stoi pomnik ormiańskiej żałoby 
i życia na dziedzińcu św. Ecz-
miadzyna, patrząc to na katedrę, 
to na daleki Ararat – na te pod-
niosłe szczyty, otoczony zawsze 
twórczym, zawsze walczącym 
i zawsze kochającym życie na-
rodem ormiańskim”.

Piruza Mnacakanian
opracowanie Jakub KopczyńskiDokończenie na str. 7

Wazgen I. Historia jednego pomnika
Dokończenie ze str. 6

12 stycznia, wieczorem, w Ga-
lerii Młynek przy ul. Dział-
dowskiej w Warszawie, odbył 
się wernisaż, na którym zjawi-
ło się dużo gości, świadomych 
czekających ich tu wielu este-
tycznych doznań. Jak zwykle 
ciekawe pod każdym względem 
prace, tym razem wystawiono 
pod przewodnim hasłem – „róż-
norodność inspiracji”.

Inspiracjami były: muzyka, 
poezja, przyroda, krajobraz. 
Wspaniałe Interludium Wi-
tolda Lutosławskiego, zwiew-
ne, pełne głębi, w ciekawej 
kolorystyce. Urokliwa oran-
żowa skrzypaczka wtopiona 
w letni nierealny pejzaż. Dy-
namiczny kolorowy Oberek 
Kolberga. Miejski pejzaż bły-
skający światłami o zmroku. 

Fragmenty konarów i drzew. 
To tylko kilka z wielu intere-
sujących obrazów. Wszystko 
podane w perfekcyjnej tech-
nice – konary malowane zde-
cydowanymi pociągnięciami 
szpachlą, czy piękne, delikat-
ne laserunki wydobywające 
przestrzeń i światło. Obrazy 
nawiązujące techniką do po-
intylizmu [technika malowa-

Pełne tajemniczości, Piękne interludium Witolda lutosłaWskiego

ucieczka, olej na Płótnie, 2005

Wymowna, 100. rocznica ludo-
bójstwa Ormian jest właściwym 
momentem na przypomnienie 
wielowiekowej historii narodu 
ormiańskiego. Zamiarem po-
mysłodawców i twórców kalen-
darza na 2015 rok jest pokazanie 
w porządku chronologicznym 
bogatego dorobku wspólnot Or-
mian na świecie (w tym w Pol-
sce), których losy kończyły się 

tragicznie. Opowiedziane są 
więc m.in. losy rozkwitu i za-
głady: starożytnej Armenii, 
Królestwa Armenii Cylicyjskiej, 
Ormian w Persji czy Imperium 
Osmańskim, wspólnot ormiań-
skich na Bliskim Wschodzie, na 
polskich Kresach Wschodnich, 
w chińskim Harbinie… Przed-
stawiono też sylwetkę Rafała 
Lemkina, polskiego prawnika, 
twórcy pojęcia „ludobójstwo”.

Do realizacji publikacji włączyli 
się autorzy, także uznani histo-
rycy, z różnych stron świata – 
Armenii, Chin, Francji, Polski, 
Rosji, Syrii i Stanów Zjednoczo-
nych: Armen Artwich, Geor-
ge Bournoutian, Ruben Giney, 
Raymond Kevorkian, Claude 
Mutafian, Ara Sayegh, Hasmik 
Stepanian, Krzysztof Stopka, 
Arsen Melik-Szachnazarow, 
Andrzej A. Zięba. 

Kalendarz ukazał się dzięki dofi-
nansowaniu polskiego Ministra 
Administracji i Cyfryzacji.

art

stulecie| Obecny rok jest dla Ormian wyjątkowy 
i taki też jest kalendarz wydany przez Fundację 
Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

Ormianie 2015. 
Naród odradzający się 
z popiołów zagłady
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Panarmeńska deklaracja na 
stulecie ludobójstwa Ormian
STULECIE | 29 stycznia 2015 r. Państwowa Komisja Koordynacji Wydarzeń 100. Rocznicy Ludobójstwa Ormian jednogłośnie 
przyjęła Panarmeńską Deklarację na stulecie ludobójstwa Ormian. Dokument został ogłoszony w Cycernakaberdzie (kompleksie 
w Erywaniu, upamiętniającym ludobójstwo). Po odczytaniu Deklaracji prezydent Armenii Serż Sarkisjan przekazał oryginał 
dokumentu do Muzeum-Instytutu Ludobójstwa Ormian. Kopie przesłano do sekretarza generalnego ONZ oraz do Narodowego 
Archiwum Republiki Armenii.

Treść deklaracji:

Państwowa Komisja Koordy-
nacji Wydarzeń 100. Rocznicy 
Ludobójstwa Ormian w poro-
zumieniu z jej regionalnymi ko-
misjami w Diasporze,
•  wyrażając wspólną wolę naro-

du ormiańskiego,
•  opierając się na Deklaracji 

Niepodległości Armenii z 23 
sierpnia 1990 r. i Konstytucji 
Republiki Armenii,

•  przytaczając Powszechną De-
klarację Praw Człowieka ONZ 
z 10 grudnia 1948 r., zgodnie 
z którą uznanie wrodzonej 
godności oraz równych i nie-
zbywalnych praw wszystkich 
członków rodziny ludzkiej jest 
podstawą wolności, sprawie-
dliwości i pokoju na świecie,

•  kierując się odpowiednimi 
zasadami i przepisami rezo-
lucji walnego zgromadze-
nia ONZ nr 96(1) z dnia 11 
grudnia 1946 r., Konwencją 
ONZ w sprawie zapobiegania 
i karania zbrodni ludobójstwa 
z dnia 9 grudnia 1948 r., Kon-
wencją ONZ w sprawie nie-
zastosowania przedawnienia 
wobec zbrodni wojennych 
i zbrodni przeciwko ludzkości 
z 26 listopada 1968 r., Mię-
dzynarodowym Paktem Praw 
Obywatelskich i Politycznych 
z dnia 16 grudnia 1966 r., jak 
również innymi międzynaro-
dowymi dokumentami z dzie-
dziny praw człowieka,

•  mając na uwadze, że przyjmu-
jąc Konwencję w sprawie za-
pobiegania i karania zbrodni 
ludobójstwa, ONZ szczególnie 
podkreśliła znaczenie między-
narodowej współpracy w wal-
ce z tym przestępstwem,

•  podkreślając niedopuszczal-
ność bezkarności znamion 
zbrodni ludobójstwa i nie-
zastosowania przedawnienia 
wobec nich

•  potępiając czyny ludobójstwa 
wobec narodu ormiańskiego, 
zaplanowane i systematycznie 
realizowane przez Imperium 
Osmańskie oraz różne reżimy 
tureckie w latach 1894–1923, 
wywłaszczenie z ziemi ojczy-
stej, masakry i czystki etniczne 
mające na celu eksterminację 
ludności ormiańskiej, niszcze-
nie ormiańskiego dziedzic-
twa, jak również zaprzeczanie 
ludobójstwu, wszystkie próby 
uniknięcia odpowiedzialności, 
skazywanie na zapomnienie 
popełnionych zbrodni i ich 

konsekwencji w celu uspra-
wiedliwienia ich, a jako kon-
tynuację tej zbrodni ośmiela-
nie do popełniania kolejnych 
aktów ludobójstwa,

•  mając również na uwadze 
werdykty sądów wojennych 
Imperium Osmańskiego z lat 
1919–1921 w sprawie ciężkiej 
zbrodni popełnionej „prze-
ciwko prawu i ludzkości” jako 
prawną ocenę tego faktu,

•  doceniając wspólną deklara-
cję państw Ententy z 24 ma-
ja 1915, która pierwszy raz 
w historii zdefiniowała naj-
haniebniejszą zbrodnię po-
pełnioną przeciwko narodowi 
ormiańskiemu jako „zbrodnię 
przeciwko ludzkości i cywi-
lizacji” i która podkreślała 
konieczność pociągnięcia 
osmańskich władz do odpo-
wiedzialności, jak również 
doceniając znaczenie trakta-
tu pokojowego z Sèvres z 10 
sierpnia 1920 r. oraz Nagrodę 
Arbitrażową dla prezyden-
ta USA Woodrowa Wilsona 
z 22 listopada 1920 r. za prze-
zwyciężanie konsekwencji 
ludobójstwa Ormian:

1. Upamiętnia półtora milio-
na niewinnych ofiar ludobój-
stwa Ormian i składa pokłon 
wdzięczności przed tymi z umę-
czonych i ocalałych bohaterów, 
którzy walczyli o swoje życie 
i ludzką godność.

2. Przypomina o wkładzie Ar-
menii i narodu ormiańskiego 
w kontynuację międzynarodo-
wej walki o zapobieganie ludo-
bójstwom, przywracanie praw 
ludziom poddanym ludobójstwu 
oraz o ustanowienie sprawiedli-
wości historycznej.

3. Wyraża wdzięczność tym 
z państw oraz międzynarodo-
wych, religijnych i pozarządo-
wych organizacji, które miały 
odwagę polityczną, by uznać 
i potępić ludobójstwo Ormian 
jako haniebną zbrodnię prze-
ciwko ludzkości i nawet dzisiaj 
przedsiębiorą kroki prawne 
w tym kierunku, zapobiegając 
jednocześnie niebezpiecznym 
przejawom zaprzeczania.

4. Wyraża wdzięczność tym na-
rodom, instytucjom i osobom 
prywatnym, które często z na-
rażeniem życia zapewniały wie-
lostronną pomoc humanitarną 
i uratowały wielu Ormian od 
całkowitej zagłady, które stwo-
rzyły bezpieczne i spokojne wa-
runki dla ocalonych z ludobój-
stwa Ormian, aktywizując tym 
samym opiekę nad sierotami 
i międzynarodowy ruch arme-
nofilski.

5. Apeluje do państw członkow-
skich ONZ, organizacji mię-
dzynarodowych, wszystkich 
ludzi dobrej woli, niezależnie 
od ich pochodzenia etnicznego 
czy przynależności religijnej, 
aby zjednoczyli swoje wysiłki 
w celu przywrócenia sprawie-
dliwości historycznej i oddania 
czci pamięci ofiar ludobójstwa 
Ormian.

6. Wyraża wspólną wolę Ar-
menii i narodu ormiańskiego 
osiągnięcia ogólnoświatowego 
uznania ludobójstwa Ormian 
i wyeliminowania konsekwencji 
ludobójstwa, przygotowując dla 
realizacji tych celów zbiór rosz-
czeń prawnych mających służyć 
za punkt wyjścia w procesie re-
stytucji osobistych, wspólno-

towych i panarmeńskich praw 
oraz prawowitych żądań.

7. Potępia bezprawną blokadę 
Republiki Armenii nałożoną 
przez Republikę Turcji, jej an-
tyarmeńską postawę na forach 
międzynarodowych i ustano-
wienie warunków wstępnych 
w normalizacji stosunków mię-
dzypaństwowych, uznając to za 
konsekwencję długotrwałego 
niekarania zbrodni ludobójstwa 
Ormian, Mec Jeghern.

8. Nawołuje Republikę Turcji 
do uznania i potępienia ludo-
bójstwa Ormian popełnionego 
przez Imperium Osmańskie 
oraz do stawienia czoła własnej 
historii i pamięci poprzez upa-
miętnienie ofiar tej haniebnej 
zbrodni przeciwko ludzkości 
i odrzucenie polityki fałszowa-
nia, zaprzeczania i banalizo-
wania tego niezaprzeczalnego 
faktu. [Komisja] popiera te gru-
py tureckiego społeczeństwa 
obywatelskiego, których przed-
stawiciele mają obecnie odwagę 
wypowiadać się wbrew oficjal-
nemu stanowisku władz.

9. Wyraża nadzieję, że uznanie 
i potępienie ludobójstwa Ormian 
przez Turcję posłuży za nowy 
punkt wyjścia dla historycznego 
pojednania pomiędzy narodami 
ormiańskim i tureckim.

10. Z dumą zaznacza, że w cią-
gu ostatniego stulecia naród 
ormiański, przetrwawszy ludo-
bójstwo,
•  wykazywał się nieugiętą wolą 

i narodową samoświadomo-
ścią i odnowił swoje suweren-
ne państwo, utracone wieki 
temu,

•  przechował i rozwinął warto-
ści narodowe, osiągnął rene-
sans swojej narodowej kultu-
ry, nauki i edukacji, wnosząc 
swój wyjątkowy wkład w roz-
wój światowego dziedzictwa,

•  stworzył potężną i efektyw-
ną sieć kościelnych i świec-
kich instytucji w ormiańskiej 
diasporze, przyczyniając się 
w ten sposób do przechowania 
swojej ormiańskiej tożsamości 
w ormiańskich wspólnotach 
na całym świecie, do stworze-
nia szanowanego wizerunku 
Ormianina i do ochrony uza-
sadnionych praw narodu or-
miańskiego,

•  zjednoczył i odbudował naro-
dową pulę genetyczną, stojącą 
w obliczu zagłady z powodu 
ludobójstwa, poprzez panar-
meńską współpracę i szeroki 
program repatriacyjny,

•  wniósł swój cenny wkład na 
rzecz zapewnienia między-
narodowego pokoju i bezpie-
czeństwa w czasie pierwszej 
i drugiej wojny światowej 
oraz odniósł chwalebne zwy-
cięstwa w bohaterskiej bitwie 
pod Sardarapatem i w wojnie 
o Arcach.

11. Uznaje setną rocznicę ludo-
bójstwa Ormian za ważny ka-
mień milowy w trwającej walce 
o sprawiedliwość historyczną 
pod hasłem „Pamiętam i doma-
gam się”.

12. Wzywa kolejne pokolenia 
Ormian do ochrony ich świę-
tego ojczystego dziedzictwa 
z patriotyzmem, świadomością 
i rozsądkiem oraz do zdecydo-
wanej walki i służby dla:
•  silniejszej Ojczyzny, wolnej 

i demokratycznej Republiki 
Armenii,

•  postępu i wzmacniania nie-
podległego Arcachu,

•  skutecznej jedności Ormian 
na całym świecie,

•  urzeczywistnienia wiekowych 
i świętych celów wszystkich 
Ormian.

29 stycznia 1915, 
Erywań, Armenia

Tłumaczenie na język polski – 
redakcja „Awedisu”

Deklaracja w innych językach 
znajduje się na stronie arme-
niangenocide100.org/pan-ar-
menian-declaration/
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O owych wydarzeniach opu-
blikowano tysiące monografii 
w różnych językach, ukazały 
się pisemne oświadczenia doty-
czące tej tragedii, złożone przez 
działających wówczas na tery-
torium Imperium Osmańskiego 
cudzoziemców: dyplomatów 
i wojskowych. Jednak pomimo 
to władze Republiki Tureckiej 
oraz koła oficjalne tego państwa 
odrzucają całą nagromadzoną 
dokumentację na ten temat, fał-
szują historię i ignorują procesy 
uznania tego faktu na płasz-
czyźnie międzynarodowej, za-
inicjowane przez różne między-
narodowe gremia i organizacje, 
uchwały parlamentów, trybu-
nałów itd., które jednogłośnie 
uznały ludobójstwo popełnione 
na Ormianach w czasie I wojny 
światowej za fakt historyczny.
Naród ormiański nigdy nie 
zaniechał starań o uzyskanie 
oficjalnego międzynarodowe-
go uznania faktu ludobójstwa 
z 1915 r. Istotnym rezultatem 
tych działań są przejawy solida-
ryzowania się i zaangażowania 
wielu osób i organizacji – wśród 
nich nawet tureckich history-
ków i pisarzy – ale najważniej-
sza jest mobilizacja i zjednocze-
nie wszystkich sił ormiańskich 
na świecie, które dalej walczą 
o sprawiedliwość i uznanie lu-
dobójstwa.
Obecnie kwestia ormiańska jest 
ogólnoświatowym problemem 
porządku moralnego, jako że 
zasady moralne są obecnie trak-
towane jako normy i argumen-
ty wysuwane na płaszczyźnie 
międzynarodowej, a zwłaszcza 
na obszarze cywilizacji europej-
skiej. Toteż ufamy, iż wszystkie 
przedstawione wyżej fakty bę-
dą poważnie brane pod uwagę 
właśnie teraz, gdy Turcja swymi 
licznymi błaganiami stara się 
uzyskać członkostwo Unii Eu-
ropejskiej, uznawanej za rodzi-
nę krajów cywilizowanych.
Niżej przedstawiamy niektó-
re z publikacji ukazujących się 
na świecie po angielsku, które 
zawierają wiele nowości: in-
formacje szczegółowe i analizy 
przeprowadzone na podstawie 
nowo odkrytych dokumentów. 
Celem tych książek jest omó-

wienie i wyjaśnienie nowych 
stron ludobójstwa popełnionego 
na Ormianach w czasie pierw-
szej wojny światowej.

● Taner Akçam, The Young 
Turks’ Crime Against Humani-
ty: The Armenian Genocide and 
Ethnic Cleansing in the Otto-
man Empire [Zbrodnia młodo-
turków przeciwko ludzkości: 
ludobójstwo Ormian i czystki 
etniczne w Imperium Osmań-
skim], 2013

Praca tureckiego historyka Ta-
nera Akçama (czyt. Akczama), 
wydana przez Princeton Uni-
versity Press, została wybrana 
przez Middle East Studies Asso-
ciation – MESA (Stowarzysze-
nie Badań Bliskiego Wschodu) 
najlepszą książką 2013 roku. 
Według tureckiej gazety „Taraf” 
rekomendację do nagrody dla 
książki Akçama wydali Vahagn 
Dadrian i Richard Hovannisian 
– światowej sławy historycy ba-
dający sprawę ludobójstwa Or-
mian. W uzasadnieniu możemy 
przeczytać: Ta książka o ludo-
bójstwie Ormian jest najbardziej 
znaczącą z dotychczas opubliko-
wanych prac naukowych. Z ko-
lei sam autor powiedział: Przy-
znanie przez MESA nagrody dla 
książki poświęconej tematyce 
ludobójstwa Ormian zamyka 
ważny etap w historiografii Im-
perium Osmańskiego.
Taner Akçam jest historykiem, 
socjologiem i pisarzem. Jako 
jeden z pierwszych tureckich 
akademików uznał ludobójstwo 

Ormian i publicznie wypowiada 
się w otwartej dyskusji na temat 
ludobójstwa. Książka oparta 
jest na niepublikowanej dotąd 
dokumentacji z archiwów tu-
reckich. Autor stwierdza, że 
zagłada Ormian (i czystki et-
niczne osmańskich Greków) 
były następstwem zaangażowa-
nia młodoturków w planowa-
nie inżynierii demograficznej. 
Akçam omawia również źródła 
mówiące o zmuszaniu do kon-
wersji i asymilacji ormiańskich 
dzieci oraz o zajmowaniu ma-
jątku ormiańskiego. Książka jest 
potężnym świadectwem pamię-
ci o tych, którzy zginęli, i jest 
nieposzlakowanym dokumen-
tem dla zwolenników obalenia 
polityki negacjonizmu.
W ciągu ostatnich dwóch dekad 
Taner Akçam niestrudzenie ba-
da istotę ludobójstwa Ormian. 
Pisząc o zbrodni, stara się zgłębić 
mechanizm przyczynowo-skut-
kowy leżący u podstaw antago-
nizmu między sprawcami eks-
terminacji a ich ofiarami: obawy 
Turków osmańskich, które pod 
koniec pierwszej wojny świa-
towej stały się udziałem niemal 
wszystkich Turków, a z drugiej 
strony aspiracje Ormian, Gre-
ków i innych nacji, aby wyzwo-
lić się spod osmańskiego jarzma. 
Ta lektura jest godna polecenia 
wszystkim, którzy chcą zro-
zumieć wydarzenia z począt-
ku ubiegłego wieku – czytamy 
w rekomendacji książki.

● Yair Auron, The Armenian 
Genocide: Forgotten and De-
nied [Ormiański genocyd: zapo-
mniany i zaprzeczony], 2013
Książkę izraelskiego historyka 
opublikowało wydawnictwo 
Contento De Semrik i The Open 
University of Israel. Jest to kom-
pletna i wszechstronna analiza 
ludobójstwa Ormian przepro-
wadzona w szerokim zakresie 
aspektów, takich jak politycz-
ny, historyczny, moralny i ide-
ologiczny. W pracy poruszono 
zarówno historię ludobójstwa 
narodu ormiańskiego, jak rów-
nież historię zaprzeczania tym 
faktom – od 1915 r. aż do teraz.
Eksterminacja Ormian była 
pierwszym aktem ludobójstwa, 

o którym wiadomości przeni-
kały do opinii publicznej na 
Zachodzie. Jednakże nie zo-
stały podjęte działania, aby tej 
zbrodni zapobiec. Gdy w 1923 
r. powstało nowoczesne pań-
stwo tureckie, zdecydowało się 
ono nie tylko zapomnieć ten 
przerażający rozdział w swojej 
historii, ale także zaprzeczyć 
mu. Książka zajmuje się więc 
ogromem przemyślnych starań, 
bezprecedensowym w swoim 
zakresie i intensywności, mają-
cych na celu wprowadzenie do 
światowej opinii publicznej nie-
prawdziwych faktów.

Ormiański genocyd: zapo-
mniany i zaprzeczony jest czę-
ścią serii książek, która oferuje 
kompleksową analizę tematu 
ludobójstwa. Każdy tom sta-
nowi integralny składnik tego 
większego wysiłku, ale także 
jest pełnoprawną pozycją samą 
w sobie.

● Katia Peltekian,The Times of 
the Armenian Genocide: Re-
ports in British press 1914–1923 
[Czasy ludobójstwa Ormian: re-
lacje w brytyjskiej prasie 1914–
1923], 2013
Katia Peltekian – dziennikar-
ka, wykładowca uniwersytecki. 
Urodziła się i wychowała w Bej-
rucie. Studia kończyła w Ka-
nadzie. Od 1999 r. zajmuje się 
sprawami ludobójstwa Ormian, 
jest autorką licznych publikacji 
w na ten temat. Powyższe opra-
cowanie jest wynikiem 12 lat 
pracy.

Książka Katii Peltekian zosta-
ła opublikowana w dwóch to-
mach: pierwszy tom obejmuje 
okres od 1914 do 1919 r. i za-
wiera ponad 450 relacji oraz 
artykułów na temat Armenii 
i Ormian, drukowanych w pra-
sie brytyjskiej, zwłaszcza z cza-
sopismach „Guardian” (dawniej 
Manchester Guardian), „The Ti-
mes” i „Sunday Times” w Lon-
dynie. Drugi tom mieści ponad 
570 artykułów, które są związa-
ne z okresem rządów młodotur-
ków w Imperium Osmańskim 
w czasie ludobójstwa Ormian 
i mają na celu oczernianie naro-
du ormiańskiego.

Autorka zarzuca naukowcom, 
którzy badają sprawę ludobój-
stwa Ormian, że sięgają do źró-
deł i informacji w literaturze 
amerykańskiej, natomiast za-
pominają o mediach i źródłach 
brytyjskich. Oba tomy książki 
są zbiorem wyłącznie donie-
sień prasowych, nie zawierają 
tekstów naukowych czy aka-
demickich. Opublikowano tam 
natomiast stenogramy z ponad 
65 debat tocznych w Brytyjskiej 
Izbie Lordów, dotyczących sy-
tuacji Ormian w Armenii i sy-
tuacji uchodźców ormiańskich. 
Książka wyświetla także fakty 
związane z masakrą Ormian 
dokonaną przez Mustafę Ke-
mala i tureckich nacjonalistów, 
a także przedstawia traktaty 
z Sèvres i Lozanny w kontekście 
interesów gospodarczych, poli-
tycznych i militarnych wielkich 
mocarstw w owym czasie.

Ara Sayegh

Światowa literatura o ludobójstwie
przegląd | Na temat ludobójstwa Ormian napisano miliony stron zawierających szczegóły przyprawiające czytelnika o zawrót 
głowy. Pierwsza część tego krótkiego przeglądu prezentuje kilka wartościowych pozycji z tego zakresu.

śp. ignacy pielecki
zmarł dnia 15 marca 2015 roku w wieku 78 lat 

w Vernon w kanadzie 

polski ormianin, zdrobniale nazywany „igo”.

absolwent szkoły budowlanej i studiów inżynierii lądowej.

na emeryturze aktywnie włączył się w życie swojej parafii 

oraz w działania ruchów ewangelizacyjnych w kanadzie. 

był franciszkańskim tercjarzem i szafarzem eucharystii.

posługiwał m.in. w domu opieki dla seniorów.

panie, świeć nad jego duszą!

(wspomnienie – na www.dziedzictwo.ormianie.pl)

śp. dr tomasz marciniak
zmarł nagle 9 kwietnia 2015 roku w wieku 49 lat 

socjolog i miłośnik kultury ormiańskiej

założyciel centrum badań ormiańskich na uniwersytecie 

mikołaja kopernika w toruniu. 

był również wielkim miłośnikiem, popularyzatorem i znawcą 

komiksu, autorem wielu prac naukowych poświęconych 

tej dziedzinie literatury. 

sam również pisał scenariusze komiksów.

panie, świeć nad jego duszą!

irena warteresiewicz
zmarła 23 marca 2015 roku w wieku 91 lat 

lekarz pulmonolog, zasłużona dla rozwoju profilaktyki 

przeciwgruźliczej w polsce.

związana z nysą od prawie 50 lat.

odznaczona m.in. złotym krzyżem zasługi.

więzień niemieckich obozów: 

majdanek, raVensbrück i buchenwald.

polska ormianka.

cześć jej pamięci!

(wspomnienie – na www.dziedzictwo.ormianie.pl)
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Historia ormiańskiego 
katolicyzmu w Polsce – część III
HISTORIA | Publikujemy trzecią, ostatnią część znakomitego artykułu prof. Krzysztofa Stopki o historii ormiańskiego katolicyzmu 
w Polsce. Artykuł w całości zamieszczony jest na stronie internetowej www.ordynariat.ormianie.pl.

Ormianie w Królestwie 
Polskim: trzecie zjednoczenie 

Kościołów

W XVII w. powstał pierwszy 
ormiański Kościół lokalny zjed-
noczony ze Stolicą Apostolską. 
W czasie swego pobytu w Pol-
sce katolikos Melchizedek wy-
święcił na biskupa lwowskiego 
Mikołaja Torosowicza, potomka 
zamożnej rodziny tutejszych 
Ormian. W 1630 r. bp Toroso-
wicz złożył katolickie wyznanie 
wiary. Kilka lat później udał się 
do Rzymu, gdzie w 1635 r. uzy-
skał potwierdzenie na urzędzie, 
godność arcybiskupa i akcepta-
cję dla obrządku ormiańskiego. 
Arcybiskupowi podporządko-
wani zostali Ormianie w Pol-
sce, na Litwie oraz w Mołdawii. 
W 1664 r. we Lwowa osiedli 
teatyni na czele z o. Clemente 
Galano i rok później otworzyli 
Papieskie Kolegium Alumnów, 
które wychowało nowe pokole-
nie duchownych ormiańskich, 
głęboko przywiązane do wiary 
katolickiej. Teatyni spopulary-
zowali wśród Ormian kult za-
łożyciela swego zgromadzenia – 
św. Kajetana. W 1687 r. kolejny 
ormiańskokatolicki arcybiskup 
lwowski, Wartan Hunanian, 
mianował swym wikariuszem 
w Siedmiogrodzie Auksente-
go Werczireskiego. I tam zjed-
noczenie Ormian z Kościołem 
rzymskim utrwaliło się, choć 
Lwów utracił jurysdykcję nad 
nimi na rzecz miejscowego bi-
skupa łacińskiego.

W 1690 r. mniszki ormiań-
skie, skupione przy katedrze 
we Lwowie, przyjęły regułę 
benedyktyńską, dając początek 
ormiańskiej gałęzi tego zako-
nu w Polsce. W 1689 r. synod 
duchowieństwa ormiańskiego 
we Lwowie ogłosił zerwanie 
więzów z katolikosatem w Ecz-
miadzynie. Arcybiskupstwo 
lwowskie zostało podporządko-
wane wprost Stolicy Apostol-
skiej. Tam sprawy Ormian kato-
lickich w Polsce i na Węgrzech 
pozostawały w gestii Kongrega-
cji Rozkrzewiania Wiary. Arcy-
biskupstwo lwowskie cieszyło 
się jednak sporą autonomią, nie-
spotykaną w diecezjach łaciń-
skich. Normą stały się wybory 
koadiutora z prawem następstwa 
jeszcze za życia rządzącego ak-
tualnie arcybiskupa. W 1711 r. 
wybrany został przez świeckich 
i duchowieństwo Jan Tobiasz 
Augustynowicz, w 1736 r. już 
tylko sam kler wybrał Jaku-
ba Stefana Augustynowicza. 
Tak, jak to działo się od czasów 

czternastowiecznego biskupa 
Grzegorza zwanego Wielkim, 
katoliccy arcybiskupi ormiań-
scy Lwowa byli zatwierdzani na 
urzędzie przez królów polskich.

Katolicyzm ormiański 
po upadku Polski: Galicja

Po pierwszym rozbiorze Polski 
(1772) większość parafii lwow-
skiej archidiecezji ormiańsko-
katolickiej znalazła się pod 
panowaniem Austrii, w nowej 
prowincji nazwanej Galicją. 
Władze austriackie zlikwido-
wały seminarium teatyńskie 
(1784), a alumnów skierowały 
do seminarium łacińskiego, ska-
sowały kilka parafii i ograniczy-
ły liczbę duchowieństwa. Kasaty 
uniknęły benedyktynki ormiań-
skie ze względu na prowadzoną 
szkołę dla dziewcząt. Te parafie 
dawnej Polski, które trafiły pod 
panowanie Rosji, przekształco-
no w osobną diecezję z siedzibą 
w Mohylowie nad Dniestrem, 
której zwierzchnikiem został 
bp Józef Krzysztofowicz (1809) 
z tytułem wikariusza apostol-
skiego Ormian w Rosji. Po jego 
śmierci (1816) kolejnych hierar-
chów już tam nie mianowano.

Także nad obrządkiem ormiań-
skokatolickim w austriackiej 
Galicji zawisło zagrożenie likwi-
dacji, bowiem rząd wiedeński 
zaproponował abp. Samuelowi 
Cyrylowi Stefanowiczowi (1831–
1858) objęcie stanowiska łaciń-
skiego arcybiskupa lwowskiego. 
Hierarcha nie tylko oparł się tej 
propozycji, ale podjął działania 
ratujące obrządek, a w 1832 r. 
uzyskał jurysdykcję nad katoli-
kami ormiańskimi na sąsiedniej 
Bukowinie. W raporcie przesła-
nym do Rzymu w 1842 r. szaco-
wał liczbę wiernych na 8 tysięcy 
w 10 parafiach. Ograniczenie 
liczebności kleru ormiańskiego 
narzucone przez Austriaków 
było jedną z przyczyn, dla której 
wielu Ormian realizowało swe 
powołania kapłańskie w rycie 
łacińskim, zachowując jednak 
pamięć o swym pochodzeniu, 
a nieraz zdobywając w Kościele 
polskim znaczącą pozycję (je-
zuita Karol Antoniewicz, pisarz 
religijny, Franciszek Ksawery 
Zachariasiewicz, biskup przemy-
ski i autor studium Wiadomość 
o Ormianach w Polszcze, domi-
nikanin Sadok Barącz, dziejopis 
Ormian w Polsce, autor prac Ży-
woty sławnych Ormian w Polsce 
i Rys dziejów ormiańskich).

W 1861 r. wśród Ormian pol-
skich w Galicji rozgorzała 

dyskusja nad sensem dalszego 
utrzymywania odrębnego ob-
rządku. Gorąco bronił go wów-
czas Izaak Mikołaj Isakowicz, 
wikary ormiański w Stanisła-
wowie. W 1869 r. abp Grze-
gorz Szymonowicz wziął udział 
w soborze watykańskim I, po-
pierając dogmat o nieomylności 
papieża. Kolejny arcybiskup, 
Grzegorz Romaszkan, konse-
krował w 1879 r. nowy kościół 
ormiański w Czerniowcach 
pod wezwaniem św. Grzegorza 
Oświeciciela, a w 1891 r. abp 
Izaak Isakowicz utworzył na 
Bukowinie ormiańskokatolicką 
parafię w Suczawie. W 1902 r. 
konsekracja Józefa Teodorowi-
cza na nowego arcybiskupa or-
miańskokatolickiego we Lwo-
wie otworzyła nowy rozdział. 
To on był sprawcą odrodzenia 
życia wspólnotowego Ormian 
polskich, a także odnowicielem 
ich największego i najcenniej-
szego zabytku – katedry we 
Lwowie.

Kościół ormiańskokatolicki 
w Polsce, 1918–2013

Odrodzenie ormiańskiego kato-
licyzmu w archidiecezji lwow-
skiej swe apogeum osiągnęło 
w czasach Polski międzywojen-
nej. Powstało nowe duszpaster-
stwo w stolicy odrodzonej Polski 
– Warszawie. W 1927 r. pojawiło 
się pierwsze czasopismo Ormian 
polskich pod tytułem „Posłaniec 
św. Grzegorza”, wydawane we 
Lwowie, w 1930 r. powstał Ar-
chidiecezjalny Związek Ormian 
z centralą we Lwowie, ale z od-
działami także w nowych sku-
piskach ormiańskich – Warsza-
wie, Łodzi, Poznaniu. W 1932 r. 
odbyła się we Lwowie wystawa 
pamiątek historycznych, która 
dała początek Archidiecezjal-

nemu Muzeum Ormiańskiemu. 
W 1935 r. pojawił się kolejny 
periodyk – „Gregoriana”. Niedłu-
go trwała ta dobra passa. W 1938 
r. zmarł abp Teodorowicz, postać 
uznana za jedną z najwybitniej-
szych tej doby w skali ogólno-
polskiej. Stolica Apostolska nie 
mianowała już jego następcy, 
mimo że kler ormiański dokonał 
zgodnie z tradycją wyboru kan-
dydata na ten urząd w osobie ks. 
Dionizego Kajetanowicza, zarzą-
dzającego archidiecezją jako wi-
kariusz kapitulny.

Po wybuchu drugiej wojny 
światowej i zajęciu we wrześniu 
1939 r. Lwowa przez armię so-
wiecką nastąpił kres krótkiego 
renesansu religijnego Ormian 
polskich. Zarówno okupanci 
sowieccy, jak też niemieccy, 
prześladowali duchowieństwo 
i wiernych. Duchowieństwo 
ormiańskokatolickie zasłuży-
ło się wymiernie dla ratowania 
Żydów w czasie Holokaustu, 

wystawiając wielu z nich fał-
szywe metryki jako katolikom 
obrządku ormiańskiego. Po-
wojenne zmiany granic Polski 
i wywołane tym migracje spo-
wodowały zanik archidiecezji 
w jej historycznym terytorium, 
które w całości znalazło się 
w granicach Ukrainy sowiec-
kiej. Wierni przemieścili się do 
przesuniętej na zachód Polski. 
Ostatnia ksieni benedyktynek 
ormiańskich ze Lwowa, Elek-
ta Orłowska, z 10 siostrami 
wyjechała do Lubinia na Ślą-
sku. W 1958 r. siostry osiedliły 
się u benedyktynek łacińskich 
w Wołowie, z którymi zjedno-
czyły się w 1961 r.

Mimo rozproszenia wiernych, 
uwięzienia duchownych w so-

wieckich gułagach, w tym wi-
kariusza Kajetanowicza, i utra-
ty zasobów materialnych oraz 
wszystkich kościołów, katolicy 
ormiańscy w powojennej Pol-
sce podjęli wieloletnią walkę 
o uratowanie obrządku. Opiekę 
biskupią nad nimi sprawowali 
kolejni prymasi Polski, kardy-
nałowie August Hlond, Stefan 
Wyszyński i Józef Glemp. Po-
wstało kilka nowych ośrodków 
duszpasterskich, początkowo 
pozbawionych statusu parafii. 
W Krakowie pracował ks. Fran-
ciszek Jakubowicz, w Gliwicach 
– ks. Kazimierz Roszko, potem 
uwolniony ze Związku Sowiec-
kiego ks. Kazimierz Romaszkan, 
mianowany dziekanem przez 
kard. Wyszyńskiego, następnie 
ks. Krzysztof Staniecki, w Gdań-
sku – ks. Kazimierz Filipiak.

Za pontyfikatu Jana Pawła II sy-
tuacją obrządku ormiańskiego 
w Polsce zajęła się energiczniej, 
niż do tej pory, watykańska Kon-
gregacja Kościołów Wschod-
nich. W Papieskim Kolegium 
Ormiańskim umożliwiono na-
ukę kandydatom do stanu du-
chownego z Polski. W 1985 r. 
ks. Filipiak został mianowany 
generalnym wikariuszem kard. 
Glempa dla obrządku ormiań-
skiego, a w 1992 r. tenże kardy-
nał erygował parafię personalną 
z siedzibą w Gliwicach, obejmu-
jącą cały obszar Polski. Zrazu ob-
jął ją ks. Józef Kowalczyk (rektor 
ormiańskiego kościoła w Gli-
wicach od 1985 r.), a w 2004 r. 
zastąpił go ks. Artur Awdalian. 
W 2004 r. kard. Glemp powo-
łał też na duszpasterzy Ormian: 
dla Polski południowej – ks. Ta-
deusza Isakowicza-Zaleskiego 
(duszpasterza Ormian w archi-
diecezji krakowskiej od 2001 r.), 
zaś dla Polski północnej – ks. 
Artura Awdaliana. Ponadto, 
w 1999 r. erygowano ormiańską 
parafię personalną w Gdańsku 
z ks. Cezarym Annusewiczem 
jako proboszczem. Kolejny ordy-
nariusz, kard. Kazimierz Nycz, 
arcybiskup warszawski, dekre-
tem z 20 listopada 2009 r. zniósł 
dotychczasowe struktury dusz-
pasterskie i utworzył trzy parafie 
terytorialne – południową w Gli-
wicach, z proboszczem w osobie 
ks. Tadeusza Isakowicza-Zale-
skiego, centralną w Warszawie, 
gdzie osiadł ks. Artur Awdalian 
(którego w 2013 r. zastąpił ks. 
Rafał Krawczyk), i północną 
w Gdańsku, gdzie duszpaster-
stwo poprowadził ks. Cezary 
Annusewicz.

Dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ

abp józef teodorowicz (dziewiąty z lewej) podczas synodu episkopatu 
ormiańskokatolickiego w rzymie, w 1928 r. fot. archiwum polskich ormian 
przy fundacji kultury i dziedzictwa ormian polskich
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Հայ կաթոլիկության պատմությունը Լեհաստանում. մաս երրորդ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ | Հրապարակում ենք Լեհաստանում հայ կաթոլիկության պատմության մասին պրոֆեսոր Քշիշտոֆ 
Ստոպկայի հեղինակած, երեք մասից բաղկացած հիանալի հոդվածի երրորդ, վերջին մասը: Հոդվածն ամբողջությամբ 
հրապարակված է ordynariat.ormianie.pl կայքէջում:

Հայերը Լեհաստանի թագավորութունում. 
Եկեղեցիների երրորդ միավորումը

XVII դարում ստեղծվեց առաջին տեղական հայկական 
եկեղեցին, որը միավորված էր Սուրբ Աթոռի հետ: 
Լեհաստան կատարած իր այցի ընթացքում կաթողիկոս 
Մելքիսեդեկը Լվովի եպիսկոպոս ձեռնադրեց Միկոլայ 
Թորոսովիչին՝ տեղի հայերի մի հարուստ ընտանիքի 
ժառանգին: 1630 թվականին եպիսկոպոս Թորոսովիչն 
ընդունեց կաթոլիկ դավանանքը: Մի քանի տարի անց նա 
գնաց Հռոմ, որտեղ 1635 թվականին վերահաստատվեց 
իր պաշտոնում, ստացավ արքեպիսկոպոսի տիտղոս և 
հայկական ծիսակարգի կատարման համաձայնություն: 
Արքեպիսկոպոսին ենթակա դարձան Լեհաստանի, 
Լիտվայի և Մոլդովայի հայերը: 1664 թվականին 
Լվովում հաստատվեցին թեատինյանները՝ հայր 
Կլեմենտե Գալանոյի գլխավորությամբ և մեկ տարի անց 
հիմնեցին Շրջանավարտների Քահանայապետական 
Վարժարանը, որը դաստիարակեց հայ 
հոգևորականների մի նոր սերունդ՝ խորապես կապված 
կաթոլիկ դավանանքին: Թեատինյանները հայերի 
շրջանում ժողովրդականացրին իրենց միաբանության 
հիմնադրի՝ սբ. Կայետանի պաշտամունքը: 1687 
թվականին Լվովի հաջորդ հայ կաթոլիկ արքեպիսկոպոս 
Վարդան Հունանյանը Տրանսիլվանիայում իր վիկարիոս 
(օգնական եպիսկոպոս) նշանակեց Օքսենդիոս 
Վերզարին (լատ. Oxendios Verzar):
Եվ այնտեղ ամրապնդվեց հայերի միությունը 
Հռոմեական եկեղեցու հետ, թեև Լվովը կորցրեց իր 
իրավազորությունը նրանց նկատմամբ՝ ի նպաստ 
տեղական լատին եպիսկոպոսի:
1690 թվականին հայ միանձնուհիները, կենտրոնացած 
Լվովի տաճարի շուրջ, ընդունեցին բենեդիկտյան 
կարգը՝ սկիզբ դնելով Լեհաստանում այդ միաբանության 
հայկական ճյուղին: 1689 թվականին Լվովի հայ 
հոգևորականության սինոդը հայտարարեց Էջմիածնի 
կաթողիկոսարանի հետ կապերի խզման մասին: 
Լվովի արքեպիսկոպոսությունն ընկավ Սուրբ Աթոռի 
անմիջական ենթակայության տակ: Այնտեղ Լեհաստանի 
և Հունգարիայի հայ կաթոլիկների խնդիրները մնում էին 
Հավատքի Քարոզչության Կոնգրեգացիայի (լատ. Con-
gregatio de Propaganda Fide) հայեցողության տակ: Լվովի 
արքեպիսկոպոսությունը սակայն վայելում էր զգալի 
ինքնավարություն, ինչն աննախադեպ էր լատինական 
դիոցեզների (թեմերի) շրջանում: Նորմ դարձան 
կոադյուտորի ընտրությունները՝ դեռևս ներկայում 
իշխող արքեպիսկոպոսի օրոք իրավահաջորդության 
իրավունքով: 1711 թվականին աշխարհիկների և 
հոգևորներականների կողմից ընտրվեց Յան Տոբիաշ 
Ավգուստինովիչը, 1736 թվականին արդեն միայն 
հոգևորականությունն ընտրեց Յակուբ Ստեֆան 
Ավգուստինովիչին: Այնպես, ինչպես տեղի էր ունենում 
տասնչորսերորդ դարի եպիսկոպոսի օրոք, ով 
հայտնի էր Գրիգոր Մեծ անվամբ, Լվովի հայ կաթոլիկ 
արքեպիսկոպոսները պաշտոնին հաստատվում էին 
լեհ թագավորների կողմից:

Հայ կաթոլիկությունը 
Լեհաստանի անկումից հետո՝ Գալիցիա

Լեհաստանի առաջին բաժանումից հետո (1772) 
Լվովի հայ կաթոլիկ արքեպիսկոպոսության 
ժողովրդապետության մեծ մասը հայտնվեց Ավստրիայի 
տիրապետության տակ, նոր՝ Գալիցիա պրովինցիայում 
կոչված շրջանում: Ավստրիական իշխանությունները 
վերացրին թեատինյական ճեմարանը (1784), իսկ 
ուսանողներին ուղարկեցին լատինական ճեմարան, 
փակեցին մի քանի ժողովրդապետություն և 
կրճատեցին հոգևորականների քանակը: Ճնշումներից 
ձերբազատվեցին հայ բենեդիկտյան միանձնուհիները՝ 
երիտասարդ աղջիկների համար նախատեսված 
դպրոց վարելու պատճառով: Նախկին Լեհաստանի 
այն ժողովրդապետությունները, որոնք ընկան 
Ռուսաստանի տիրապետության տակ, վերածվեցին 
մի առանձին դիոցեզի՝ նստավայրը՝ Մոգիլյով, 
որի առաջնորդը դարձավ եպիսկոպոս Յուզեֆ 
Քշիշտոֆովիչը (1809), ով կրում էր նաև Ռուսաստանում 
հայերի առաքելական վիկարիոսի տիտղոսը: Նրա 
մահից հետո (1816) հերթական հովվապետեր այլևս չեն 
նշանակվել:

Ավստրիական Գալիցիայում հայ կաթոլիկ ծեսին 
ևս սկսեց սպառնալ լուծարման վտանգը, քանի որ 
վիեննական կառավարությունն արքեպիսկոպոս 
Սամուել Կիրիլ Ստեֆանովիչին (1831-1858) 
առաջարկեց ստանձնել Լվովում լատինական 
արքեպիսկոպոսի պաշտոնը: Հովվապետը ոչ միայն 
դեմ կանգնեց այդ առաջարկին, այլև գործողություններ 
ձեռնարկեց ծեսը փրկելու ուղղությամբ, իսկ 1832 
թվականին նա իրավազորություն ձեռք բերեց հարևան 
Բուկովինայի հայ կաթոլիկների նկատմամբ: 1842 
թվականին Հռոմ ուղարկած հաշվետվությունում նա 
հավատացյալների քանակը գնահատում էր 8 հազար՝ 
10 ժողովրդապետությունում: Ավստրիացիների կողմից 
պարտադրված հայ հոգևորականության թվային 
սահմանափակումը հանդիսանում էր պատճառներից 
մեկը, որ մեծ թվով հայեր իրենց քահանայական 
առաքելությունն իրականացնում էին լատինական 
ծիսակարգում՝ միաժամանակ պահպանելով 
հիշատակն իրենց ծագման մասին, իսկ երբեմն լեհական 
Եկեղեցում հասնելով նշանակալի պաշտոնի (ճիզվիտ 
Կարոլ Անտոնևիչը, կրոնական գրող Ֆրանցիսկ 
Քսավերի Զահարիաշևիչը, Պշեմիշլ շրջանի եպիսկոպոս 
և «Հաղորդագրություն Լեհաստանում հայերի 
մասին» հետազոտության հեղինակ, Լեհաստանի 
հայերի պատմագիր, «Լեհաստանի հայտնի հայերի 
կյանքը» և «Հայոց պատմության համառոտ ակնարկ» 
աշխատանքների հեղինակ դոմինիկյան միաբան 
Սադոկ Բարոնչը):

1861 թվականին Գալիցիայի հայերի շարքում 
քննարկում բռնկվեց առանձին ծեսի հետագա 
պահպանման իմաստի վերաբերյալ: Այդ ժամանակ 
այն վճռականորեն պաշտպանում էր Ստանիսլավովի 
հայ վիկարիոս Իսահակ Միկոլայ Իսակովիչը: 1869 
թվականին արքեպիսկոպոս Գժեգոժ Շիմոնովիչը 
մասնակցեց Վատիկանի I Տիեզերական ժողովին՝ 
աջակցելով Պապի անսխալականության դոգման: 
Հաջորդ արքեպիսկոպոսը՝ Գժեգոժ Ռոմաշկանը 
1879 թվականին օծեց Չեռնովցիի նոր հայկական 
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, իսկ 1891 
թվականին արքեպիսկոպոս Իսահակ Իսակովիչը 
Բուկովինայում կյանքի կոչեց Սուչավայի հայ 
կաթողիկե ժողովրդապետությունը: 1902 թվականի 
Յուզեֆ Թեոդորովիչի՝ Լվովի հայ կաթոլիկ նոր 
արքեպիսկոպոսի ձեռնադրումը նոր բաժին բացեց: Հենց 
նա էր լեհահայերի համայնքային կյանքի վերածննդի 
հեղինակը, ինչպես նաև նրանց ամենամեծ և առավել 
արժեքավոր հուշարձանի՝ Լվովի Մայր Տաճարի 
վերականգնողը:

Հայ կաթոլիկ եկեղեցին 1918-2013 
թվականներին Լեհաստանում

Հայ կաթոլիկության վերածնունդը լվովյան 
արքեպիսկոպոսությունում իր գագաթնակետին հասավ 
Լեհաստանի միջպատերազմյան ժամանակաշրջանում: 
Վերածնված Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում 
հիմնադրվեց նոր հովվություն: 1927 թվականին ի 
հայտ եկավ լեհահայերի առաջին, «Սուրբ Գրիգորի 
Սուրհանդակ» վերնագրով պարբերականը, 
որը լույս էր տեսնում Լվովում: 1930 թվականին 
հիմնվեց Հայերի Արքեպիսկոպոսական Միությունը՝ 
նստավայրը՝ դարձյալ Լվով, և որը մասնաճյուղեր 
ուներ հայկական նոր կենտրոններում՝ Վարշավայում, 
Լոձում, Պոզնանում: 1932 թվականին Լվովում տեղի 
ունեցավ պատմական հուշարձանների ցուցահանդես, 
որը սկիզբ դրեց Հայկական Արքեպիսկոպոսական 
Թանգարանին: 1935 թվականին հայտնվեց հերթական՝ 
«Գրեգորիանա» պարբերականը: Սակայն այդ 
հաջողությունների շարքը կարճ տևեց: 1938 թվականին 
վախճանվեց արքեպիսկոպոս Թեոդորովիչը՝ 
համալեհական մակարդակով ճանաչված որպես այդ 
ժամանակաշրջանի ամենաականավոր անձանցից մեկը: 
Սուրբ Աթոռն այլևս չնշանակեց նրա հաջորդին, չնայած 
որ հայ հոգևորականությունը, ավանդույթի համաձայն, 
կատարեց այդ պաշտոնի համար իր թեկնածուի 
ընտրություն՝ ի դեմս քհն. Դիոնիզ Կայետանովիչի, 
ով արքեպիսկոպոսությունը ղեկավարում էր որպես 
եկեղեցական խորհրդի վիկարիոս:

 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից բռնկումից 
և 1939 թվականին սովետական բանակի կողմից Լվովի 
նվաճումից հետո վերջ դրվեց լեհահայերի կարճատև 
կրոնական վերածննդին: Ինչպես սովետական, 
այնպես էլ գերմանացի զավթիչները, հալածում 
էին հոգևորականներին և հավատացյալներին: 
Հայ կաթոլիկ հոգևորականները հոլոքոստի 
ժամանակ հրեաներին փրկելու գործում իրենց 
արժանիքներն ունեցան՝ նրանցից շատերին տալով 
հայկական ծեսի կաթոլիկների կեղծ վկայականներ: 
Լեհաստանի սահմանների հետպատերազմյան 
փոփոխությունները և դրանով պայմանավորված 
միգրացիան հանգեցրին արքեպիսկոպոսության 
պատմական տարածքից դրա անհետացմանը, ինչն 
ամբողջությամբ հայտնվեց սովետական Ուկրաինայի 
սահմաններում: Հավատացյալները տեղափոխվեցին 
դեպի արևմուտք «տեղաշարժված» Լեհաստան: Լվովի 
բենեդիկտյան միանձնուհիների վերջին մայրապետ 
Էլեկտա Օրլովսկան 10 միանձնուհիների հետ գնաց 
Լուբին՝ Սիլեզիա: 1958 թվականին միանձնուհիները 
հաստատվեցին լատին բենեդիկտյան միանձնուհիների 
մոտ՝ Վոլովում, որոնց հետ միավորվեցին 1961 
թվականին:

Չնայած հավատացյալների ցրվածությանը, սովետական 
գուլագներում (զանգվածային բռնի ազատազրկման և 
կալանավորման վայրեր) հոգևորականների՝ այդ թվում՝ 
վիկարիոս Կայետանովիչի ազատազրկմանը, ինչպես 
նաև նյութական ռեսուրսների և բոլոր եկեղեցիների 
կորստին, հետպատերազմյան Լեհաստանի կաթոլիկ 
հայերը երկարատև պայքար ձեռնարկեցին ծեսը 
փրկելու համար: Եպիսկոպոսական խնամքը նրանց 
հանդեպ իրականացնում էին Լեհաստանի հերթական 
պրիմասները՝ կարդինալներ Ավգուստ Հլոնդը, Ստեֆան 
Վիշինսկին և Յուզեֆ Գլեմպը: Կրակովում աշխատում 
էր քհն. Ֆրանցիսկ Յակուբովիչը, Գլիվիցեում՝ քհն. 
Կազիմիեժ Ռոշկոն, հետո՝ Խորհրդային Միությունից 
ազատ արձակված, կարդինալ Վիշինսկու կողմից դեկան 
նշանակված քհն. Կազիմիեժ Ռոմաշկանը, այնուհետև՝ 
քհն. Քշիշտոֆ Ստանիեցկին, իսկ Գդանսկում՝ քհն. 
Կազիմիեժ Ֆիլիպիակը:

Հովհաննես Պողոս II-ի հայրապետության օրոք 
Լեհաստանում հայկական ծեսի իրավիճակով ավելի 
ակտիվորեն, քան մինչ այդ զբաղվեց Արևելյան 
Եկեղեցիների Կոնգրեգացիան (լատ. Congregatio pro 
Ecclesiis Orientalibus): Հայկական Հայրապետական 
Վարժարանում Լեհաստանից դիմող թեկնածուներին 
տրվեց կրթության հնարավորություն՝ հոգևորականի 
աստիճան ձեռք բերելու նպատակով: 1985 թվականին 
քհն. Ֆիլիպիակը նշանակվեց կարդինալ Գլեմպի 
գլխավոր վիկարիոս՝ հայկական ծիսակարգի 
հարցերով, իսկ 1992 թվականին այդ նույն կարդինալը 
հիմնեց անձնական ժողովրդապետություն՝ 
նստավայրը՝ Գլիվիցե, որն ընդգրկում էր Լեհաստանի 
ողջ տարածքը: Քհն. Յուզեֆ Կովալչիկը (1985 
թվականից Գլիվիցեի հայկական եկեղեցու ռեկտորը) 
միանգամից ստանձնեց ժողովրդապետի պաշտոնը, 
իսկ 2004 թվականին նրան փոխարինեց քհն. Արթուր 
Ավդալյանը: 2004 թվականին կարդինալ Գլեմպը 
նշանակեց նաև հայերի հովիվներ՝ հարավային 
Լեհաստանում՝ քհն. Թադեուշ Իսակովիչ-Զալեսկուն 
(2001 թվականից Կրակովի արքեպիսկոպոսությունում 
հայերի հովվապետ), իսկ հյուսիսային Լեհաստանի 
համար՝ քհն. Արթուր Ավդալյանին: Բացի այդ, 1999 
թվականին Գդանսկում հիմնվեց հայկական անձնական 
ժողովրդապետությունը, որի ժողովրդապետը դարձավ 
քհն. Ցեզարի Աննուսևիչը: Հաջորդ առաջնորդ՝ 
Վարշավայի արքեպիսկոպոս կարդինալ Կազիմիեժ 
Նիչը 2009 թ. նոյեմբերի 20-ի կոնդակով վերացրեց 
առկա հովվական կառուցվածքը և ստեղծեց երեք 
տարածքային ժողովրդապետություն՝ հարավայինը՝ 
Գլիվիցեում, որի ժողովրդապետն է քհն. Թադեուշ 
Իսակովիչ-Զալեսկին, կենտրոնականը՝ Վարշավայում, 
որտեղ հաստատվեց քհն. Արթուր Ավդալյանը (ում 2013 
թվականին փոխարինեց քհն. Ռաֆայել Կրավչիկը) 
և հյուսիսայինը՝ Գդանսկում, որտեղ հովվություն է 
կատարում քհն. Ցեզարի Աննուսևիչը:

Պրոֆ. Քշիշտոֆ Ստոպկա, Յագելոնյան Համալսարան
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redaguje prof. Ara Sayegh

Braterskie spotkanie Arama I z papieżem Franciszkiem
WATYKAN | W związku ze zbliżającą się uroczystą Mszą św., która zostanie odprawiona w Bazylice św. Piotra w Watykanie 
12 kwietnia, w obecności papieża Franciszka oraz hierarchów Kościoła ormiańskokatolickiego i Apostolskiego Kościoła 
Ormiańskiego, przypominamy o zeszłorocznym spotkaniu papieża z jednym z zaproszonych gości.

Etyen Mahçupyan mianowany 
doradcą tureckiego premiera

Հայ Սփիւռքի Լուրեր

Katolikos Domu Cylicji Apostol-
skiego Kościoła Ormiańskiego 
Aram I, rezydujący w Anteliasie 
koło stolicy Libanu – Bejrutu, od-
był w dniach 3–6 czerwca 2014 r. 
kolejną wizytę w Rzymie. Aram 
I jest zwierzchnikiem nie tylko 
Ormian na Bliskim Wschodzie, 
lecz także większości Ormian 
w diasporze. Patriarcha, który 
od 19 lat pełni urząd katolikosa 
Ormian Domu Cylicji, był już 
w Wiecznym Mieście dwukrot-
nie, spotykając się z papieżem 
Janem Pawłem II (22–28 stycz-
nia 1997) i z Benedyktem XVI 
(23–27 listopada 2008). Jego 
Świątobliwość Aram I i katolikos 
Karekin II, najwyższy zwierzch-
nik Apostolskiego Kościoła Or-
miańskiego z siedzibą w Ecz-
miadzynie w Armenii, wzięli też 
udział w uroczystej Mszy świętej 
inaugurującej pontyfi kat papieża 
Franciszka, odprawionej 19 mar-
ca 2014 r. na Placu św. Piotra 
w Watykanie.

Trzecia ofi cjalna wizyta Arama I 
w Watykanie miała na celu po-
ruszenie tematów duchowych, 
kościelnych, społecznych, poli-
tycznych i narodowych, w od-
niesieniu do wielowiekowej 
historii obu Kościołów. Kato-
likosowi towarzyszyło aż 10 
arcybiskupów z Domu Cylicji, 
opiekujących się ormiańskimi 
koloniami w diasporze, oraz 85 
delegatów świeckich – liderów 
diaspory z Europy, Bliskiego 
Wschodu, Ameryki Północnej 
i Ameryki Południowej.

5 czerwca Aram I w swoim 
przemówieniu mówił o szcze-
gólnych stosunkach historycz-
nych pomiędzy Kościołem 
rzymskokatolickim i katolikosa-
tem ormiańskiej Cylicji zarów-
no w czasach Królestwa Cylicji, 
jak i po ludobójstwie z 1915 r., 
gdy siedziba katolikosatu zosta-
ła przeniesiona do Anteliasu.

Odnosząc się do stulecia ludo-
bójstwa Ormian, katolikos po-
dziękował papieżowi za jego 
stanowisko w tej sprawie i mó-
wił o 1,5 mln Ormian, którzy 
w czasie ludobójstwa zostali za-
mordowani, a także o tych, któ-
rzy stracili wówczas swoje ko-
ścioły, domy, źródła utrzymania, 
duchowe i kulturowe dziedzic-
two. Katolikos złożył hołd pa-
pieżowi Benedyktowi XV, któ-
ry potępił ludobójstwo w li-

ście do sułtana Mehmeda V 
z 1915 r. W podsumowaniu 
Aram I zwrócił się z prośbą do 
papieża o kontynuację obrony 
praw narodu ormiańskiego.

Zwracając się do Arama I, pa-
pież powiedział: Wasza Świą-
tobliwość był szczególnie ak-
tywny w Światowej Radzie 
Kościołów, która odgrywa tak 
ważną rolę w pomaganiu chrze-
ścĳ ańskim wspólnotom tego re-
gionu. Nie mogę też nie wspo-
mnieć o znacznym wkładzie, 
który Wasza Świątobliwość 
i przedstawiciele katolikosatu 
ormiańskiej Cylicji mają w Ko-
misji Wspólnej do dialogu teo-
logicznego między Kościołem 
katolickim a Kościołami prawo-
sławnymi wschodnimi. Jestem 
przekonany, że na naszej drodze 
ku pełnej jedności prezentuje-
my te same nadzieje i podobne 
poczucie odpowiedzialności, 
ponieważ staramy się być wier-
ni woli Pana Jezusa Chrystusa.

Odnosząc się do ludobójstwa, 
papież powiedział: Naród or-
miański stanowi część świata 
chrześcĳ ańskiego, który jest 
nieodwracalnie naznaczony hi-
storią prób i cierpień. Apostol-
ski Kościół Ormiański musiał 
stać się ludem pielgrzymują-
cym; doświadczył w szczególny 
sposób, czym jest droga do Kró-
lestwa Bożego. Historia emigra-
cji, prześladowań i męczeństwa 
dotyka licznych wiernych, 
a głębokie rany zostały zada-
ne sercom wszystkich Ormian. 
Dlatego musimy zastanowić się, 

Jak podaje dziennik „Sabah”, 
Mahçupyan otrzymał propo-
zycję bezpośrednio od premie-
ra, który osobiście spotkał się 
z pisarzem. Nowo mianowany 
doradca będzie zajmować się 
rozstrzygnięciami w sprawach 
kurdyjskich i Armenii, a także 
problemów krajowych.
Mahçupyan urodził się w 1950 r. 
w Stambule, ukończył studia na 
Uniwersytecie Bogaziçi, później 
specjalizował się w ekonomii 
międzynarodowej na Uniwersy-
tecie w Ankarze. Był felietonistą 
tureckiej gazety „Zaman” i przez 
jakiś czas po zabójstwie Hran-
ta Dinka kierował ormiańskim 
tygodnikiem „Agos” (2007 do 
2010 r.). Pisał również do naro-
dowych dzienników tureckich, 
jak „Taraf”, gdzie zyskał szero-
kie uznanie. Teraz mówi się, 
że pracuje dla Tanera Akçama, 
w wydawnictwach blisko zwią-
zanych z obozem rządzących. Był 
wcześniej członkiem Komitetu 
Mądrych Ludzi, który został usta-
nowiony w 2013 r. w celu opra-
cowania propozycji w sprawach 
kurdyjskich. Komitet ma ponad 
60 członków reprezentujących 

różne organizacje pozarządowe, 
kręgi naukowe i media.
Turecki „Sabah” komentuje 
posunięcie władz jako kon-
tynuowanie polityki odwilży 
w stosunkach Armenia–Turcja, 
po 23 kwietnia 2014 r., kiedy 
to poprzedni premier Turcji 
(teraz prezydent) Reçep Tayyip 
Erdoğan złożył adresowane do 
Ormian kondolencje z okazji 
rocznicy ludobójstwa Ormian.

Ocena pracy i polityki Mahçu-
pyana na stanowisku dorad-
cy będzie możliwa dopiero po 
pewnym czasie, kiedy będą wi-
doczne skutki jego działalności. 
Gest premiera Turcji diaspora 
ormiańska przyjęła ostrożnie 
i z rezerwą, aby nie okazało się, 
że nominacja jest tylko chwy-
tem propagandowym.

Ara Sayegh

jak czcić te rany zadane na sa-
mym ciele Chrystusa.
6 czerwca 2014 r. Aram I spo-
tkał się z kardynałem Pietro 
Parolinem, sekretarzem stanu 
Stolicy Apostolskiej. Rozmo-
wa toczyła się wokół tematów 
dotyczących przyszłości chrze-
ścĳ an na Bliskim Wschodzie, 
i ich dramatycznej sytuacji, 
a w szczególności Ormian w Sy-
rii w ostatnich latach, gdzie 
okrutna wojna tocząca się od 
marca 2011 r. już spowodowała 
emigrację dużej liczby Ormian. 
Poruszono też temat setnej 
rocznicy ludobójstwa Ormian 
i udziału Watykanu w między-
narodowych obchodach tego 
wydarzenia.
Czterodniowa wizyta w Rzymie 
objęła modlitewne spotkania 

i wyznaczyła bogaty program 
współpracy na przyszłość. W tej 
współpracy najważniejsze są 
ufność i nadzieja, których tak 
bardzo potrzebujemy. Bez nich 
grozi nam zagubienie na pusty-
ni obojętności i zapomnienia 
o Bogu, bądź życie w konfl ikcie 
z braćmi, czy też porażka w na-
szej wewnętrznej walce z grze-
chem. Takie spotkania w bra-
terskiej atmosferze na pewno 
wzmacniają serdeczność, od-
świeżają i ożywiają chęć do 
współdziałania i tworzą poten-
cjał do pokonywania przeszkód 
nie tylko między hierarchami 
Kościoła katolickiego i Apostol-
skiego Kościoła Ormiańskiego, 
lecz także między wiernymi 
tych Kościołów.

Ara SayeghKATOLIKOS ARAM I I PAPIEŻ FRANCISZEK. FOT. ARMRADIO.AM

TURCJA | Ormiański dziennikarz i pisarz Etyen Mahçupyan będzie pełnił 
funkcję głównego doradcy tureckiego premiera Ahmeta Davutoğlu.

ETYEN MAHÇUPYAN.  FOT. WWW.ATA-A.ORG.AU
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strasburg | W Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPC) w styczniu br. 
wznowiono proces, którego główną postacią jest turecki polityk i prawnik 
zaprzeczający ludobójstwu Ormian.

syria | W czasie, gdy Ormianie na całym świecie przygotowują się do 
obchodów setnej rocznicy ludobójstwa, na Bliskim Wschodzie nie słabną 
prześladowania chrześcijan, także ormiańskich. 

Europejski proces o prawdę

Ormiańskokatolicka 
katedra zbombardowana

zniszczona katedra św. rity. Fot. armenianweekly.com

Derenik Dermirczian
Wartanidzi. Wojownicy 

Wartana Mamikoniana. Tom I

Nakładem Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Pol-
skich oraz Księgarni Akade-
mickiej ukazał się pierwszy 
polski przekład słynnej or-
miańskiej powieści historycz-
nej Derenika Demircziana, 
której oryginalny tytuł brzmi 
Wartanank, a która cieszy się 
wśród Ormian rangą epopei 
narodowej. Ze wstępu: 

Dwutomowa powieść Dere-
nika Demircziana pt. „War-
tanidzi” przedstawia rozległą 
panoramę społeczeństwa sta-
rożytnej Armenii w połowie 
V wieku: od znanych z historii 
pisanej bohaterskich przywód-
ców powstania antyperskiego 
z lat 450–451 z Wartanem Ma-
mikonianem na czele po posta-
ci chłopów zaangażowanych 
w walkę o zachowanie godno-
ści narodowej. „Wartanidzi” 
nie są książką, która jedno-
stronnie i banalnie gloryfikuje 
„świetlaną” postać bohatera 
narodowego Armenii. Wartan 
Mamikonian przez jakiś czas 
był apostatą: formalnie wyparł 
się chrześcijaństwa, przyjmu-
jąc na krótko zaratusztrianizm. 
Autor subtelnie ukazuje jego 
dramatyczne przeżycia w całej 
ich złożoności. 

Przekład z wydania rosyjskie-
go jest dziełem dra Stanisława 
Ulaszka, zaś konsultacji arme-
nistycznej dokonał prof. An-
drzej Pisowicz. Przekład tomu 
drugiego powieści jest w przy-
gotowaniu.

Kraków 2014
Fundacja Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich
Księgarnia Akademicka

Ormianie

Tom Ormianie pod redakcją 
Beaty Machul-Telus to kolejna 
udana pozycja z serii Mniej-
szości narodowe i etniczne 
w Polsce, publikowanej przez 
Wydawnictwo Sejmowe pod 
auspicjami Komisji Mniejszo-
ści Narodowych i Etnicznych 
Sejmu RP. Na publikację skła-
da się dziesięć interesujących 
artykułów naukowych i popu-
larnonaukowych, pogrupowa-
nych w trzech częściach: Hi-
storia, Pamięć i tożsamość, 
Kultura i nauka, zaś całość 
uzupełnia aneks poświęcony 
ormiańskim organizacjom 
społeczno-kulturalnym w Pol-
sce.

Wśród artykułów zwracają 
uwagę erudycyjne opracowa-
nia poświęcone historycznym 
początkom społeczności pol-
skich Ormian i tzw. mitom 
genezyjskim, patriotyzmowi 
tej grupy społecznej, roli Or-
mian jako pośredników po-
między Polską a wschodem, 
ich tożsamości kulturowej czy 
znaczeniu języka ormiańskie-
go dla Ormian w Polsce. 

Cenną rolę porządkującą 
pełnią rzetelne opracowa-
nia poświęcone Ormianom 
w polskiej kulturze i sztuce, 
czy znajdującym się w Polsce 
chaczkarom, zaś o tragicznej 
100. rocznicy ludobójstwa 
przypomina artykuł poświę-
cony tej zbrodni i jej później-
szym konsekwencjom.

Tom Ormianie polecamy 
wszystkim poważnie zainte-
resowanym tematyką ormiań-
ską.

Warszawa 2014
Wydawnictwo Sejmowe

W procesie jako jeden z repre-
zentantów Armenii (trzeciej 
strony w procesie) bierze udział 
działaczka na rzecz praw czło-
wieka, znana prawniczka po-
chodzenia libańskiego – Amal 
Clooney (niedawno wyszła za 
mąż za aktora George’a Clo-
oneya). Sprawa toczy się po-
między Doğu Perinçekiem, 
wieloletnim liderem tureckiej 
Partii Pracy (w lutym br. zmie-
niła nazwę na Partię Patriotycz-
ną) i Szwajcarią. Perinçek pod-
czas swoich wizyt w Szwajcarii 
w 2005 r. wielokrotnie zaprze-

czał, że wydarzenia z lat 1915–
–1917 w Imperium Osmańskim 
były ludobójstwem, nazywając 
mówienie w tym kontekście 
o ludobójstwie „międzynarodo-
wym kłamstwem”. W 2007 r. 
został skazany przez szwajcar-
ski sąd na grzywnę i 3 miesiące 
więzienia za dyskryminację ra-
sową, ponieważ sąd uznał ludo-
bójstwo za niezaprzeczalny fakt 
historyczny. Perinçek odwołał 
się jednak w 2008 r. do ETPC, 
twierdząc, że naruszona zosta-
ła jego wolność wypowiedzi. 
W grudniu 2013 r. ETPC wydał 

wyrok, w którym stwierdził, że 
Szwajcaria naruszyła 10. punkt 
Europejskiej konwencji praw 
człowieka (wolność wypowie-
dzi), a zarzuty postawione Per-
inçekowi przez szwajcarski sąd 
były niewystarczające do za-
sądzenia kary. Rząd Szwajcarii 
odwołał się jednak w 2014 r. 
do Wielkiego Trybunału ETPC, 
który zgodził się rozpatrzyć ape-
lację. Pierwsza rozprawa przed 
Wielkim Trybunałem odbyła 
się 28 stycznia 2015 r.

jk

9 stycznia br. jedna z islam-
skich bojówek w Aleppo w Syrii 
ostrzelała z moździerzy katedrę 
ormiańskokatolicką Naszej Pa-
ni Miłosierdzia (znaną też jako 
katedra św. Rity) zbudowaną 
w 1840 r. Atak przeprowadzono 
wcześnie rano i nikt nie ucier-
piał, jednak zawaliła się część 
kopuły, a struktura gmachu zo-
stała naruszona. To nie pierwszy 
raz, gdy ormiańskokatolickie 
budynki w Aleppo znajdowały 
się pod ostrzałem islamistów, 
którzy kontrolują dwie trzecie 
miasta. Także wiele innych ko-
ściołów zostało zniszczonych 
w wojnie, która trwa już 4 lata 
i pochłonęła życie ponad 200 
tysięcy ludzi. Sytuacja wyglą-
da jeszcze gorzej w północnym 
Iraku, znajdującym się w rękach 
Państwa Islamskiego. W Mosu-
lu, skąd w obawie przed prze-
śladowaniami w zeszłym roku 
uciekło ok. 200 tysięcy chrześci-
jan, dżihadyści podpalili ostat-
nio kościół ormiański, co jest 
częścią polityki systematyczne-
go niszczenia dziedzictwa histo-
rycznego kultur i religii innych 
niż sunnicki islam.

jk

Nowości wydawnicze
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KULTURA

KULINARIA | „Ukopywanie” churutu nocną porą 
w bielskim lesie chyba przejdzie do kanonu 
kuckiej kuchni.

KONCERTY | Ormiańskie akcenty w programie XIX Festiwalu Ludwiga 
van Beethovena okazały się prawdziwą ucztą dla melomanów.

„Ormianie” w programie Nocy Muzeów

Sezon na nugaty

Chór Hover oraz dyrygent 
Sergey Smbatyan w Polsce

PROJEKT | W ubiegłym roku na łamach „Awedisu” na bieżąco informowałam o dokumentowaniu wydarzeń przez ekipę fi lmową 
Muzeum Etnografi cznego we Wrocławiu. Teraz widać końcowy efekt. 

Wszystko odbywało się w ra-
mach projektu „Dolny Śląsk. 
Lud, jego zwyczaje, sposób ży-
cia, pieśni, muzyka i tańce…”, 
który w roku Kolberga (2014) 
był próbą opisania osadnictwa 
na Dolnym Śląsku po drugiej 
wojnie światowej.

W efekcie wyprodukowano 
piętnaście czterdziestopięciomi-
nutowych fi lmów edukacyjnych 
poświęconych osadnikom za-
mieszkałym na Dolnym Śląsku 
po II wojnie światowej, procesom 
ich adaptacji do nowego środo-
wiska kulturowego i społecznej 
integracji. Filmy te, przedstawia-
jąc losy, zwyczaje i folklor mu-
zyczny ludności autochtonicznej 
oraz przybyszów z różnych stron 
Polski i spoza jej granic – stano-
wią zarazem multimedialny tom 
dedykowany Oskarowi Kolber-

gowi i jego monumentalnemu 
dziełu – czytamy na skrzydełku 
elegancko wydanego trzypłyto-
wego albumu.

Płyta DVD 1: 1. Niemcy, 
2. Ukraińcy, 3. Łemkowie, 4. 
Grecy i Macedończycy, 5. Ro-
mowie. 
Płyta DVD 2: 1. Ormianie, 
2. Tatarzy, 3. Karaimi, 4. Żydzi, 
5. Polscy reemigranci z Bośni. 
Płyta DVD 3: 1. Polscy reemi-
granci z Bukowiny rumuńskiej, 
2. Polscy reemigranci z Francji, 
3. Kresowiacy – Lwowskie, Tar-
nopolskie, Stanisławowskie…, 
4. Kresowiacy – Wileńszczyzna, 
5. Przybyli tu z różnych stron – 
Podhale, Kieleckie, Lubelszczy-
zna, Rzeszowskie…
Niewielka ekipa Muzeum Etno-
grafi cznego dokonała dzieła za-
iste wielkiego i ważnego. W jed-

nym miejscu i jednym czasie 
o oswajaniu nowego środowiska 
opowiadają żyjący świadkowie 
wydarzeń.  Mówią także, czym 
ono jest dla pokolenia już tu 
urodzonego, i czym jest pamięć 
ojczyzny utraconej. I czym są 
różne materialne okruchy – 
urastające do rangi relikwii, 
a pomagające przetrwać tułaczy 
los – i czym jest pielęgnowanie 
pamięci o przodkach, i czym jest 
trauma wygnania, i czym jest 
budowanie nowej egzystencji. 
I czym jest ochrona swojej toż-
samości…
Za to unikatowe dzieło w ska-
li kraju należy się wielki ukłon 
ekipie w składzie: scenariusze 
–  Elżbieta Berendt, Marta De-
rejczyk, Hanna Gola, Dorota 
Jasnowska, Paulina Suchecka, 
Tamara Włodarczyk; produk-
cja, realizacja, montaż fi lmów – 

W każdym razie rzecz tak roz-
bawiła Grażynę Gaertner z Kra-
kowa, że w swoich notatkach 
„ukopała” przepis na nugat we-
dług receptury Romy Łomejów-
ny z Kut:

100 orzechów włoskich wy-
łuskać, wysuszyć w piecyku, 
otrzeć łupki na sicie i posiekać 
na dowolne kawałki. 1 szklankę 
miodu naturalnego rozgotować 
z 40 dag cukru pudru (może 
być zwykły), dodać rozciętą la-
skę wanilii, domieszać sztywną 
pianę z 8–9 białek i smażyć oko-
ło godziny na dobrym ogniu, 
stale mieszając. Próbować na 
talerzyku, czy kropla krzepnie 
(uważać, aby się nie poparzyć). 
Pod koniec smażenia domieszać 
posiekane orzechy i dodać sok 
z 2 cytryn. Gdy ostygnie, sma-

rować na andrut mniej więcej 
na 2 cm grubo, nakryć drugim 
andrutem. Lepiej by było użyć 
opłatków, bo delikatniejsze, 
ale trudno o nierozcięte płaty. 
Przykryć deseczką, obciążyć, 
żeby się dobrze skleiło. Krajać 
nożem maczanym w wodzie. 
Jest twarde i ciągliwe, mięknie 
i rozpuszcza się ustach.

Nugatem według własnej recep-
tury raczyła Bożena Dudzińska 
swoich gości, którzy 1 lutego 
zebrali się w lubiąskim domu na 
kolędowaniu i rozbieraniu cho-
inki. Znaczy się rozpieszczała 
gości, bo Francuzi nazwę nugat 
wywodzą od słów tu nous gâtes 
– rozpieszczasz nas, co dzieci 
miały mówić do babci, kiedy 
robiła im nugat.

RO

Sebastian Martinez, Paweł Po-
pko, Paweł Szenher; projekt gra-
fi czny czołówki – Krzysztof K. 
Pańtak.
Premiery odbywają się według 
harmonogramu, którego pierw-
szym punktem były projekcje 23 
stycznia fi lmów „Grecy i Mace-
dończycy” oraz „Karaimi”. Pro-
wadząca pokaz Elżbieta Berendt 
mówiła m.in. o tym, jak trudnym 
doświadczeniem jest, kiedy z kil-
kudziesięciu godzin nagranego 
materiału należy wyselekcjono-
wać 45 minut i wtedy okazuje się 

„jak długa jest sekunda, jak krótka 
jest minuta”. Premiera fi lmu o Or-
mianach została zaplanowana na 
16 maja. Zaletą fi lmu jest jego roz-
maitość i świetnie poprowadzona 
narracja. Każde wypowiedziane 
słowo wywiadu jest dokumento-
wane relacją fi lmową z wydarze-
nia bieżącego lub archiwalnego 
z puentą, która wraca do punktu 
wyjścia, czyli opowieść zamyka 
się w kole – fi gurze idealnej.

Romana Obrocka
Filmy są dostępne na stronie 
www.muzeumetnografi czne.pl

W sobotę 28 marca w Sali 
Wielkiej Zamku Królewskiego 
w Warszawie, pod patronatem 
J.E. Edgara Ghazaryana, Am-
basadora Armenii w Polsce, 
odbył się koncert państwowego 
Chóru Kameralnego „HOVER” 
z Armenii, pod dyrekcją Sony 
Hovhannisyan. W obecności 
m.in. minister kultury Armenii 
Hasmik Poghosjan oraz polskiej 
minister kultury i dziedzictwa 
narodowego Małgorzaty Omi-
lanowskiej, chórzyści zapre-
zentowali zarówno klasyczne 
ormiańskie utwory sławnego 
Komitasa, jak też kompozycje 
Krzysztofa Pendereckiego, Jo-
hannesa Brahmsa, Wacze Sza-
rafi ana, Tigrana Mansuriana, 
Sofi i Gubajdulinej oraz Eino-
juhani Rautavaara. Ich występ 
został przyjęty owacją na stoją-
co. Wśród gości był sam mistrz 
Krzysztof Penderecki wraz 
z małżonką Elżbietą Penderecką 
– dyrektorką festiwalu. W ko-
lejnych dniach „HOVER” kon-
certował również w kolegiacie 
św. Krzyża i św. Bartłomieja 
we Wrocławiu (29 marca), na 
Zamku Lubelskim w Lublinie 

(31 marca) oraz w Europejskim 
Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego w Lusławicach 
(1 kwietnia).

W niedzielę 29 marca w War-
szawie miało miejsce kolejne 
wielkie wydarzenie muzycz-
ne. W Filharmonii Narodowej, 
w obecności wielu dostojnych 
gości, wystąpił wybitny or-
miański dyrygent Sergey Smba-
tyan, który pokierował Orkie-
strą Symfoniczną Filharmonii 

Narodowej, wystąpiła również 
skrzypaczka Leticia Moreno. 
Zaprezentowano utwór Passa-
caglia Ghazarosa Saryana, I kon-
cert skrzypcowy a-moll op. 77 
Dymitra Szostakowicza oraz VII 
symfonię A-dur op. 92 Ludwiga 
van Beethovena. Koncert odbył 
się pod honorowym patronatem 
ambasadora Królestwa Hiszpa-
nii Augustína Núñeza Martíne-
za oraz ambasadora Republiki 
Armenii Edgara Ghazaryana.

art

Muzeum Etnografi czne, Wrocław, ul. Traugutta 111/113

16 maja 2015 (sobota)
Gastronomia: restauracja ARMINE
Dzieci:
16.00 – 17.30 – „Ludowe inspiracje… Zrób sobie monidło”
Dorośli:
18.00 – 19.30 Otwarcie wystawy „Ludowe inspiracje” prezentują-
cej wycinanki Kasi Kmity, kolaż Jolanty Nitki Nikt, Monidła Ewy 
Martyniszyn

Wieczór z kulturą ormiańską
20.00 – pokaz fi lmu „Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób ży-
cia, pieśni, muzyka i tańce… Ormianie”
21.15 – warsztaty linorytu ormiańskiego – Klaudia Maślej; kon-
cert klasycznej muzyki ormiańskiej – Georg Sayegh (skrzypce), 
Aram Sayegh (gitara); opowieść o specjałach kuchni Ormian kuc-
kich połączona z degustacją; prezentacja uzbrojenia rycerza or-
miańskiego

Ramowy program Nocy Muzeów we Wrocławiu

SERGEY SMBATYAN. FOT. SAMVEL MANVELYAN Z WWW.BEETHOVEN.ORG.PL
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AmbAsAdA Republiki ARmenii 
w polsce

Ambasador Je
edgar Ghazaryan
kontakt:
ul. bekasów 50, 02-803 warszawa
tel. (+48) 22 899 09 40-42,
fax (+48) 22 899 09 35 
e-mail:  
armpolandembassy@mfa.am, 
godziny pracy: pn.–pt. 9.00–18.00

przedstawiciel mniejszości  
ormiańskiej w komisji wspólnej 

rządu i mniejszości 
nARodowych i etnicznych

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

szkółki ormiańskie

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

kraków
kontakt:
ormiańskie towarzystwo kulturalne
dr Gohar chaczatrian
tel. (+48) 600 402 169
e-mail: gohar.khachatryan@gmail.com
http://www.szkola.armenia.pl
miejsce zajęć:
wojewódzka Biblioteka publiczna
ul. rajska 1, ii piętro, 31-124 kraków

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

wrocław
kontakt:
szkółka języka ormiańskiego i kultury 
ormiańskiej
mgr Ruzan Geworgian
tel. (+48) 501 122 726
e-mail: ruzangev@wp.pl
miejsce zajęć:
ul. zachodnia 1, 53-644 wrocław

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. rafał krawczyk – proboszcz  
ormiańskokatolickiej parafii  
centralnej z siedzibą w warszawie
kontakt:
tel. (+48) 695 486 520
e-mail: rafal.krawczyk@ormianie.pl

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

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

korespondenci mediów 
ormiańskicH

smbat Howannisjan
Akredytowany przez msz  
korespondent „pierwszego serwisu 
informacyjnego” publicznej telewizji  
armeńskiej arm1 w polsce
kontakt:
tel. (+48) 787 391 461
e-mail: smbat.armtv@gmail.com

tłumacze przysięGli 
języka ormiańskieGo

warużan czobanian 
(Varuzhan chobanyan)
kontakt:
ul. wrzosowa 96, 25-214 kielce
tel. (+48) 663 769 796
e-mail: varuzhan.chobanyan@wp.pl

dr nauk fiz. Hajk Howannisjan 
(hayk hovhannisyan)
kontakt:
ul. Radzikowskiego 77A/48
31-315 kraków
tel. (+48) 886 886 609
e-mail: kancelaria@tlumacz-ormianski.pl
http://www.tlumacz-ormianski.pl

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

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

urząd ds. cudzoziemców
kontakt:
ul. koszykowa 16, 00-564 warszawa
tel. (+48) 22 601 75 14 
fax (+48) 22 601 74 19
http://www.udsc.gov.pl

ważne adresy i telefony
ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ

Դեսպան՝ ՆԳ Էդգար Ղազարյան 
կապ՝ 
Բեկասովի փող. 50, 02-803 Վարշավա, 
հեռ.  (+48) 22 899 09 40-42,
ֆաքս (+48) 22 899 09 35 
էլ. փոստ  ̀armpolandembassy@mfa.am,
աշխատանքային ժամերը՝ երկ.-ուրբ. 
9.00-18.00

ԼՀ ԿԱռԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ և 
ԱզԳԱՅԻՆ ՈՒ ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ 

ՓոքՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՏԵՂ ՀԱՆձՆԱժոՂոՎՈՒՄ 

ՀԱՅ ՓոքՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱցՈՒցԻչ

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

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐոցՆԵՐ 

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

Կրակով
կապ՝ 
Հայկական Մշակութային Ընկերություն  
դոկտոր Գոհար Խաչատրյան 
հեռ. (+48) 600 402 169 
էլ. փոստ` gohar.khachatryan@gmail.com 
http://www.szkola.armenia.pl 
պարապմունքների անցկացման վայրը՝ 
Վոյեվոդային հասարակական 
գրադարան, ռայսկա փող.1, երկրորդ 
հարկ, 31-124 Կրակով

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

Վրոցլավ
կապ`
Հայոց լեզվի և մշակույթի դպրոց
մագիստրոս ռուզան Գևորգյան
Հեռ`(+48) 501 122 726
Էլ. փոստ` ruzangev@wp.pl
պարապմունքների անցկացման 
վայրը`
զախոդնիա փող. 1, 53-644 Վրոցլավ

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. ռաֆալ Կրավչիկ`
ժողովրդապետ Հայ 
Կաթողիկէ Կենտրոնական 
ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ 
Վարշավա:
կապ՝ 
հեռ.՝ (+48) 695 486 520
էլ. փոստ` rafal.krawczyk@ormianie.pl

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

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

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋոցՆԵՐԻ 
ԹՂԹԱԿԻցՆԵՐ 

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

ՀԱՅԵՐԵՆ 
ԵՐԴՎՅԱԼ ԹԱՐԳՄԱՆԻչՆԵՐ

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

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

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

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
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3 III 1878 – podpisanie traktatu 
z San Stefano kończącego wojnę 
rosyjsko-turecką z lat 1877–1878. 
W  czasie  wojny  wkraczających 
do prowincji osmańskich Rosjan 
Ormianie  witali  jako  wyzwoli-
cieli spod muzułmańskiego jarz-
ma. Na podstawie  traktatu Tur-
cy, pod nadzorem sił rosyjskich, 
zostali zobowiązani do przepro-
wadzenia  reform  korzystnych 
dla Ormian i zabezpieczenia ich 
przed  napadami  band  kurdyj-
skich i czerkieskich.
VI–VII 1878  –  na  Kongresie 
w Berlinie traktat z San Stefano 
pod naciskiem europejskich mo-
carstw  został  zrewidowany  na 
niekorzyść Rosji. Turcja pod rzą-
dami  sułtana  Abdülhamida  II  
miała  sama  przeprowadzić  re-
formy  na  rzecz  mniejszości 
i  zdawać  raporty  bez  kontroli 
wojsk  rosyjskich.  Reformy  ni-
gdy  nie  zostały  wprowadzone 
w  życie.  Rozpowszechnienie 
terminu „kwestia ormiańska”.
1885–1890  –  w  obliczu  braku 
obiecywanych  reform  powstają 
3  główne ormiańskie partie po-
lityczne mające  na  celu  obronę 
ludności  ormiańskiej  przed  ata-
kami ze strony muzułmanów, jak 
również odrodzenie niepodległe-
go  państwa  ormiańskiego.  Były 
to: Armenakan  (1885) Socjalde-
mokratyczna Partia Hunczakian 
(1887)  i  Ormiańska  Federacja 
Rewolucyjna  (Dasznakcutiun) 
(1890). Partie te dozbrajały lud-
ność  ormiańską  i  były  zwolen-
nikami prowadzenia wojny par-
tyzanckiej.  Tymczasem  w  1891 
nieregularne  oddziały  Kurdów, 
Turków  i  innych muzułmanów 
zyskały półoficjalny  status  i  na-
zwę Hamidiye od imienia sułta-
na Abdülhamida II. Te bezkarne 
bandy  regularnie  napastowały 
Ormian we wschodnich prowin-
cjach i były jednym z głównych, 
obok  armii  osmańskiej,  wyko-
nawców rzezi z lat 1894–1896.
1894–1896 – masakry hamidiań-
skie (od imienia sułtana Abdülha-
mida II) wymierzone w Ormian, 
jak  i  inne  mniejszości  chrześci-
jańskie,  miały  na  celu  spacyfi-
kowanie  wschodnich  prowincji 
osmańskich i zduszenie ormiań-
skich  ruchów  wolnościowych. 
Abdülhamid II uważał Ormian za 
wewnętrznych wrogów działają-
cych na rzecz państw zachodnich 
i Rosji. Z rąk Turków i Kurdów, 
a także z powodu głodu i chorób 
ginie  ok.  200–300  tys.  Ormian 
we wschodnich prowincjach Im-
perium Osmańskiego. W niektó-
rych regionach (np. Sasun, Wan) 
Ormianie stawiają zbrojny opór. 
Masakry hamidiańskie stanowiły 
rodzaj precedensu dla przyszłych 
masowych mordów. Po tych wy-
darzeniach Abdülhamid II zyskał 
przydomek  „Czerwonego  Suł-
tana”.  By  zwrócić  uwagę  opinii 

światowej na masakry i sprowo-
kować  zachodnie mocarstwa do 
działania,  uzbrojeni  Ormianie 
z  partii  Dasznakcutiun  zajęli  26 
VIII 1896 na kilkanaście godzin 
budynek  Banku  Osmańskiego 
w Stambule. Ten desperacki akt 
nie  przyniósł  pożądanych  skut-
ków.
1896 – w Imperium Osmańskim 
żyje  powyżej  1,1  mln  Ormian, 
najwięcej  we  wschodnich  pro-
wincjach.
21  VII  1905  –  w  odwecie  za 
masakry  Ormian  partia  Dasz-
nakcutiun  organizuje  zamach 
bombowy na  sułtana Abdülha-
mida II przy wyjściu z meczetu 
Yıldız w Stambule. Sułtan ucho-
dzi z życiem, ginie ok. 30 osób, 
w tym zamachowiec.
VII 1908  –  przewrót  państwo-
wy  w  Imperium  Osmańskim 
i dojście do władzy tzw. młodo-
turków  zrzeszonych  w  Komi-
tecie  Jedności  i Postępu  (KJiP). 
Przewrotowcy  podporządko-
wują  sobie  sułtana  Abdülha-
mida  II  i  przywracają  monar-
chię  konstytucyjną.  Ormianie 
i  inne  mniejszości  z  początku 
demonstrują  poparcie  dla  no-
wego  rządu,  który  obiecywał 
wolność  i  równość  społeczną 
oraz ograniczył władzę zniena-
widzonego  sułtana.  Wszystkie 
trzy  największe  partie  ormiań-
skie otwarcie poparły tureckich 
rewolucjonistów, licząc na uzy-
skanie po przewrocie autonomii 
dla  Ormian.  W  pierwszej  ka-
dencji nowego parlamentu było 
kilkunastu Ormian,  jednak no-
wy parlament szybko okazał się 
słaby i zdezorganizowany.

IV 1909  – w czasie  „kontrprze-
wrotu”  zwolenników  władzy 
absolutnej sułtana w osmańskiej 
prowincji Adana (Cylicja) wybu-
chają  masakry  Ormian,  uważa-
nych w tym czasie za sojuszników 
młodoturków. W walkach i rze-
ziach ginie około 30 tysięcy Or-
mian. Niemoc aparatu państwo-
wego  w  osądzeniu  sprawców 
masakr podkopała wiarę Ormian 
w to, że rządy młodoturków mo-
gą  polepszyć  sytuację mniejszo-
ści chrześcijańskich w Imperium 
Osmańskim.  Ostatecznie  po 
nieudanym  „kontrprzewrocie” 
sułtana Abdülhamida  II zastąpił 

jego brat, Mehmed  V, praktycz-
nie  pozbawiony władzy  (sułtan 
do 1918).
XI 1911 – oddzielenie się od co-
raz  bardziej  nacjonalistycznego 
i  centralistycznego  Komitetu 
Jedności  i  Postępu  jego  liberal-
nego skrzydła – Partii Wolności 
i Zgody (PWiZ). Sam KJiP w celu 
usunięcia przeciwników z parla-
mentu fałszuje wyniki przedter-
minowych  wyborów  w  kwiet-
niu  1912  i  obejmuje  miażdżącą 
liczbę  miejsc  w  tureckiej  Izbie 
Deputowanych.  Niedługo  po-
tem, w  lipcu 1912, grupa ofice-
rów wspierana  przez PWiZ or-
ganizuje  kolejny  zamach  stanu, 
odsuwając KJiP od władzy.
X 1912 – VIII 1913 – wojny bał-
kańskie,  w  których  Imperium 
Osmańskie  utraciło  większość 
swoich  terytoriów  na  Bałka-
nach.  Coraz  większa  fala  mu-
zułmańskich  imigrantów, głów-
nie  Turków,  zwanych  muhacir 
(uchodźcy), napływa do centrum 
Imperium.  Migracje  muzułma-
nów  do  „macierzy”  w  Anatolii 
trwały wraz z postępującym roz-
padem  Imperium  Osmańskiego 
już  od  końca  XVIII  w.  Mowa 
jest o co najmniej 5 mln nowych 
osadników w Anatolii  do  1914. 
Ci  uchodźcy,  po  utracie  euro-
pejskich i kaukaskich terytoriów 
przez  Imperium,  spowodowali 
wzmocnienie  muzułmańskie-
go  centrum,  podczas  gdy  część 
dawnych  mniejszości  chrześci-
jańskich  zyskała  swoje  niepod-
ległe państwa. To postawiło Or-
mian  w  niekorzystnej  sytuacji, 
ponieważ  polityka  w  kierunku 
„czystości”  etniczno-religijnej  

w państwie nabrała tempa, a wy-
buch  I wojny  światowej  dodat-
kowo zaostrzył sytuację i dostar-
czył  kolejnych  pretekstów  do 
podjęcia  zbrodniczych  kroków 
w  kierunku  wyeliminowania 
pozostałych w Imperium mniej-
szości chrześcijańskich.
23  I  1913  –  zamach  stanu  zor-
ganizowany  przez  KJiP.  Zama-
chowcy na czele z Enwer-bejem 
(później Paszą) wdzierają  się do 
budynków  rządowych w Stam-
bule,  zabijając  ministra  ma-
rynarki  wojennej  i  zmuszając 
do  rezygnacji  wielkiego  we-
zyra  (odpowiednika  premiera)  

Ormianie w Imperium Osmańskim 1877–1923
STULECIE | Część I kalendarium (1877–1914) ma na celu pokazanie wydarzeń poprzedzających ludobójstwo i unaocznienie, 
że droga do tragedii z czasu I wojny światowej miała początek już w XIX w. Prześladowania Ormian i innych mniejszości 
chrześcijańskich w Imperium Osmańskim nasilały się wraz z postępującym rozpadem państwa, a wybuch I wojny światowej 
stał się niejako pretekstem do „ostatecznego rozwiązania kwestii ormiańskiej”. Z pewnością kalendarium nie wyczerpuje 
wszystkich ważnych wydarzeń z tego okresu, gdyż ma jedynie na celu nakreślenie ogólnego obrazu.

Mehmeda Kâmila Paszę, oskarżo-
nego o winę za porażki w wojnach 
bałkańskich.  Do  władzy  wraca 
KJiP, przy czym niemal autono-
miczną władzę aż do końca I woj-
ny światowej sprawują tzw. Trzej 
Paszowie: Mehmet Talaat  Pasza 
– minister spraw wewnętrznych 
(1914–1917), później wielki we-
zyr  (1917–1918),  Ismail  Enwer 
Pasza – minister wojny i de facto 
głównodowodzący  armii  (1913– 
–1918) oraz Ahmet Dżemal Pasza 
–  minister  marynarki  wojennej 
(1914–1918). Byli oni głównymi 
odpowiedzialnymi  za  wciągnię-
cie  Imperium  Osmańskiego  do 
I wojny  światowej,  jak  również 
za przeprowadzenie ludobójstwa 
Ormian,  Greków  i  Asyryjczy-
ków.  Mimo  że  jeszcze  w  1908 
KJiP współpracował z Ormiana-
mi przy przywracaniu monarchii 
konstytucyjnej, to po przewrocie 
w 1913  i w 1914 u  sterów KJiP 
byli już radykałowie propagujący 
obraz  Ormian  jako  wewnętrz-
nych  wrogów,  mogących  zdra-
dzić  Imperium  Osmańskie  na 
rzecz  Rosji.  Tym  samym  KJiP 
niejako powrócił do dawnej reto-
ryki sułtana Abdülhamida II.
28 VII 1914 – wybuch I wojny 
światowej. Na początku sierpnia 
z  inicjatywy Enwera Paszy  zo-
stał ratyfikowany sojusz osmań-
sko-niemiecki,  a  w  listopadzie 
Imperium Osmańskie oficjalnie 
włączyło się do wojny po stronie 
państw centralnych. Z  rozkazu 
Enwera  Paszy  wszyscy  męż-
czyźni  w  wieku  poborowym 
mieli  stawić  się  do  punktów 
mobilizacyjnych.  W  grudniu 

1914  władze  osmańskie  zarzu-
ciły realizację kolejnego pakietu 
reform korzystnych dla Ormian. 
W  Imperium  Osmańskim  żyło 
wtedy ok. 2 mln Ormian.
VII–VIII  1914  –  8.  światowy 
kongres  Ormiańskiej  Federacji 
Rewolucyjnej  (Dasznakcutiun) 
w  Erzurumie,  gdzie wysłannicy 
KJiP  usiłowali  przekonać  Or-
mian  do  agitowania  swoich  po-
bratymców z Rosji do powstania 
przeciwko władzy  cara,  by  uła-
twić armiom osmańskim podbój 
Kaukazu,  na  co  kongres  się  nie 
zgodził.  Tymczasem  po  stronie 
rosyjskiej oprócz Ormian w regu-
larnej armii rosyjskiej brał udział 
tzw. ochotniczy korpus ormiań-
ski, skuszony wizjami autonomii 
obiecywanymi przez cara.
XII 1914 – I 1915 – Enwer Pasza 
dowodził  3  Armią  podczas  bi-
twy  o  Sarikamisz,  gdzie  poniósł 
druzgocącą  porażkę  w  starciu 
z Rosjanami. Winą za swoją klę-
skę Enwer obarczył Ormian. Już 
w grudniu w wojsku osmańskim 
zaczęły  się  egzekucje  ormiań-
skich mężczyzn lub zsyłanie ich 
do batalionów pracy, gdzie ginęli 
z przemęczenia, zimna i chorób. 
Te działania były preludium  lu-
dobójstwa i były obliczone na po-
zbawienie obrony reszty ormiań-
skich  cywilów.  W  tym  samym 
czasie nieregularne bandy, spon-
sorowane  przez  rząd  na  kształt 
dawnych Hamidiye, mordowały 
i rabowały ormiańską ludność.

Jakub Kopczyński

Druga część kalendarium 
w numerze 23. „Awedisu”.

1908 – Ormianie przed kOściOłem św. Trójcy w STambule święTują 
przywrócenie kOnSTyTucji. FOT. iSTanbulermenivakiFlari.Org

1902 – „l’aSSieTTe au beurre” – FrancuSkie piSmO SaTyryczne kryTykuje rządy 
abdülhamida ii
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