nr 33 zima 2017

Uchwały Sejmu i Senatu z okazji 650-lecia

Լեհաստանի Սեյմի և Սենատի
որոշումները՝ 650-ամյակի առթիվ
wydarzenia | Pod koniec jubileuszowego dla polskich Ormian roku 2017 obie izby polskiego parlamentu przyjęły przez
aklamację uchwały podkreślające rolę Ormian w historii Polski.
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | Լեհահայերի համար հոբելյանական 2017 թ. վերջին լեհական խորհրդարանի երկու
պալատներն էլ պատմական բանաձևեր ընդունեցին՝ ընդգծելով հայերի դերը Լեհաստանի պատմության մեջ։
19 października 2017 r. w
obecności przewodniczącego
Zgromadzenia
Narodowego
Armenii Ary Babloyana wraz
z towarzyszącą mu delegacją
oraz ambasadora Armenii w
Polsce Edgara Ghazaryana
Senat przyjął uchwałę w 650.
rocznicę nadania Ormianom
pierwszego przywileju w Polsce. Projekt uchwały został
wniesiony przez senatora prof.
Jana Żaryna. W tekście można
przeczytać, że „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, podsumowując całoroczne obchody
obecności Ormian na ziemiach
polskich, gratuluje im dorobku, dziękuje za ich wkład w
polską kulturę i twórczą obec-

ność w naszej historii oraz życzy kontynuowania osiągnięć
ich przodków we wspólnej
ojczyźnie, dla ich i jej dobra”.
Po odczytaniu uchwały głos
zabrał senator Bogdan Klich,
który powiedział, że „są sprawy, które się robi z interesu
politycznego, i są sprawy, które
się robi z serca”, po czym dodał: „całym sercem tę uchwałę
popieramy ze względu na wiele spraw, które i w przeszłości
[...], i teraz łączą nas z Ormianami”. Zaraz po tym wystąpieniu Senat jednogłośnie przyjął
projekt uchwały (68 głosów
za).

Dokończenie na str. 2

2017 թ. հոկտեմբերի 19-ին Հայաստանի Ազգային ժողովի
նախագահ Արա Բաբլոյանի գլխավորած պատվիրակության
և Լեհաստանում ՀՀ դեսպան Էդգար Ղազարյանի
ներկայությամբ Լեհաստանի Հանրապետության Սենատն
ի նշանավորումն Լեհաստանում հայերին տրված հատուկ
արտոնության 650-ամյա հոբելյանի հատուկ բանաձև է
ընդունել։ Բանաձևի նախագիծը առաջարկել է սենատոր
պրոֆ. Յան Ժարինը։ Լեհաստանի Հանրապետության
Սենատը ամփոփելով Լեհաստանում հայերի ներկայության
հոբելյանական տարվա միջոցառումները այդ բանաձևով
շնորհավորում է հայերին ունեցած ձեռքբերումների
համար, շնորհակալություն հայտնում լեհական մշակույթում
ունեցած ներդրման համար, Լեհաստանի պատմության
մեջ ստեղծագործ ներգրավվածության համար, ինչպես
նաև մաղթում է շարունակել նախնիների ավանդույթները՝
համատեղ հայրենիքի բարգավաճման համար: Բանաձևն
ընթերցելուց հետո ձայն խնդրեց սենատոր Բոգդան Կլիխը,
ով ասաց. «բաներ կան, որ արվում են ելնելով քաղաքական
շահից, բաներ էլ կան, որ արվում են սրտի թելադրանքով»,
որից հետո ավելացրեց. «ամբողջ սրտով կողմ ենք սույն
բանաձևին, քանզի բազում հարցեր կան, որոնք թե
անցյալում […] և թե ներկայում կապում են մեզ հայերի հետ»։
Անմիջապես այդ ելույթից հետո Սենատը 68 կողմ ձայներով
միաձայն ընդունեց ներկայացված բանաձևը։
Այդ նույն օրը Սենատի շենքում կայացավ «Հայերը
Լեհաստանում» ցուցահանդեսը, որը կազմակերպել էր
Հայկական հիմնադրամը։
Շարունակությունը` էջ 2

Sejm w trakcie głosowania nad uchwałą, 24 listopada. Fot. Ambasada Armenii
Սեյմը՝ նոյեմբերի 24-ի բանաձևը ընդունելիս: Լուս.՝ Հայաստանի դեսպանություն

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
ustąpił z funkcji proboszcza
kościół | Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zakończył
pracę jako proboszcz ormiańskokatolickiej parafii
z siedzibą w Gliwicach.

fot. sławomir kubala

Poza kościołem Trójcy Świętej
w Gliwicach sprawował liturgię ormiańskokatolicką w innych ośrodkach na terenie
swej parafii południowej, m.in
w kościele Bożego Miłosierdzia

w Krakowie, w kościele oo. dominikanów lub kościele Bożego
Ciała we Wrocławiu, a także na
terenie całej Polski.

Dokończenie na str. 3
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Od redakcji Լեհաստանի Սեյմի և Սենատի
որոշումները՝ 650-ամյակի առթիվ

Drodzy Czytelnicy!

Niewiele chyba było takich
rocznic w historii polskich Ormian jak ta – 650 lat diaspory
ormiańskiej w Polsce. Wydarzeń ormiańskich było wyjątkowo dużo, a o tej rocznicy,
jak i o 25-leciu nawiązania
stosunków dyplomatycznych
pomiędzy Polską i Armenią,
mówiły wszystkie ważniejsze
media i słyszeli z pewnością
wszyscy Ormianie w Polsce.
O wydarzeniach pisaliśmy, piszemy i będziemy pisać.
Patrząc i uczestnicząc w tych
wszystkich pięknych uroczystościach, które służą popularyzacji wiedzy o Ormianach
jak Polska długa i szeroka,
możemy też spróbować zatrzymać się na chwilę i zastanowić
się, czy nie warto zadać sobie
pytania: co ta rocznica oznacza
dla nas samych? Czy myślimy
o dziedzictwie Ormian polskich jak o naszym własnym,
czy też czujemy, że wymyka się
ono nam i ginie w pomroku
dziejów? Czy czujemy się dobrze w naszych środowiskach,
czy też drążą je podziały i niesnaski? Jaka będzie przyszłość
Ormian w tym kraju?
Na te i inne pytania każdy
może odpowiedzieć sobie
sam. Tymczasem najważniejszym przesłaniem rocznicy
pozostanie świadomość, że
Ormianie w Polsce żyją już
wiele wieków, a Polska wciąż
stanowi dla nich gościnne
i atrakcyjne miejsce, gdzie
mają szansę znaleźć lepsze
życie. Mamy nadzieję, że tak
zostanie na długo.
Redakcja

W skrócie
O Armenii
współczesnej
w Poznaniu
W Poznaniu, w którym powiększa się grono osób zainteresowanych sprawami ormiańskimi,
12 października 2017 r. odbyła
się sesja naukowa Armenia na
przełomie XX i XXI wieku. Jej
organizatorami byli: Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk
i Ośrodek Badań Wschodnich
Uniwersytetu
Wrocławskiego. W spotkaniu wzięli czynny
udział: Ewelina Ebertowska,
Renata Król-Mazur, Stanisława
Piotrowska, Krzysztof Fedorowicz, Paweł Nieczuja-Ostrowski,
Grzegorz
Pełczyński
i pomysłodawca tego przedsięwzięcia Adam Pomieciński.
Grono zainteresowanych Armenią naukowców zebrało się,
aby omówić dotychczasowe
studia nad współczesnym Hajastanem i zastanowić się nad
kierunkiem dalszych badań.
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Շարունակություն 1-ին Էջի
Սենատի
փոխնախագահ
Մարիա
Կոցը, ցուցահանդեսի բացմանը ասել
է. «Հայերը Լեհաստանի պատմության
քարտադարանում գեղեցիկ տեղ ունեն։
Չնայած, որ Ռեչպոսպոլիտայում հայ
համայնքը երբեք մեծ չի եղել, սակայն
հայերի ներդրումը շատ մեծ է։ Հին
Ռեչպոսպոլիտան բազմամշակույթ ու մեծ
հանդուրժողականությամբ երկիր էր, այդ
պատճառով էին հայերը այն համարում
իրենց երկրորդ հայրենիքը, որը սիրեցին ու
որի հավատարիմ զավակները դարձան»։
Իր հերթին Արա Բաբլոյանը հիշեցրեց,
որ 2017 թ. լրանում է նաև Հայաստանի
և Լեհաստանի միջև դիվանագիտական
հարաբերությունների հաստատման 25ամյակը և ավելացրեց. «համոզված եմ, որ
մեր խորհրդարանները կնպաստեն մեր
երկրների միջև կապերի ամրապնդմանը»։
Մեկ ամիս անց, նոյեմբերի 24-ին, նաև
լեհական Սեյմը պատվեց հայերի 650ամյակը Լեհաստանում՝ հատուկ բանաձև
ընդունելով՝ «Կազիմիր Մեծ թագավորի
կողմից Լեհաստանի հայերին շնորհված
արտոնության
650-ամյա
տարեդարձի

մասին»։ Այն ևս ընդունվեց միաձայն՝
435 կողմ քվեարկողներով։ Բանաձևում
նշվում է, որ դարերի ընթացքում, ինչպես
նաև հիմա, լեհերի և հայերի միջև
փոխհարաբերությունները
կարող
են
օրինակ ծառայել այլ պետությունների և
ժողովուրդների համար: Այն վերաբերում
է ինչպես անցյալին, այնպես էլ ներկա
հարցերին։ «Լեհաստանի Հանրապետության
Սեյմը ընդգծում է այն նշանակալի դերը, որ
ունեցել են հայերը Լեհաստանի պատմության
մեջ և իր հարգանքի հավաստիքն է հայտնում
թե նրանց, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին
Լեհաստանի ազատության համար և թե
նրանց, որ հավատացին և հավատարիմ
մնացին Լեհաստանին։ Լեհաստանի Սեյմը
իր համոզմունքն է հայտնում, որ լեհերի և
հայերի եղբայրական համակեցությունը
պատմության մեջ նոր էջեր կլրացնի», նշված է ընդունված բանաձևի մեջ։
Սենատի և Սեյմի ընդունած երկու բանաձևերն
էլ Լեհաստանի հայերի պատմամշակութային
ներդրման և ժառանգության հիշատակի և
գնահատանքի կարևոր քայլեր էին՝ լեհական
իշխանությունների կողմից։
Խմբագրություն

W skrócie
Ormiańskie akcenty
podczas Funeraliów
Warszawskich
19 października 2017 r.,
w trakcie 8. edycji Funeraliów
Warszawskich, zatytułowanych
w tym roku „Kultura funeralna
i formy upamiętniania grup etniczno-wyznaniowych terenów
dawnej Rzeczypospolitej (XVIXIX w.) i zorganizowanych
przez Instytut Historii PAN oraz
Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów
Nowożytnych IAE PAN, troje
referentów wystąpiło z prelekcjami o tematyce ormiańskiej. W Instytucie Archeologii
i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk (przy al. Solidarności
w Warszawie) Piruz Mnatsakanyan (Matenadaran, Erywań))
wygłosiła referat Testamenty
ormiańskiej elity w XVI w. (materiał lwowski), Paweł Klint
(UWr) przedstawił referat
Dyspozycje i legaty pogrzebowe Ormian z województwa ruskiego w XVII wieku, a Andrzej
Gliński (UWr) przedstawił odczyt Ormiańskie testamenty
ze Stanisławowa z przełomu
XVII i XVIII wieku na podstawie
ormiańskich akt sądowych.

Mecz Polska – Armenia

Հայաստանի Ազգային ժողովի պատվիրակությունը և դեսպան Էդգար Ղազարյանը ԼՀ Սենատում բանաձևի
ընդունումից հետո: Լուս.՝ senat.gov.pl

Delegacja Zgromadzenia Narodowego Armenii i ambasador Edgar Ghazaryan po przyjęciu uchwały przez Senat.
Fot. senat.gov.pl

Uchwały Sejmu i Senatu
z okazji 650-lecia
Dokończenie ze str. 1
Tego samego dnia w budynku
Senatu otwarto wystawę „Ormianie w Polsce” przygotowaną
przez Armenian Foundation.
Maria Koc – wicemarszałek
Senatu, otwierając wystawę,
powiedziała: „Ormianie na
kartach polskiej historii zapisali się bardzo pięknie. Chociaż
nigdy nie byli dużą grupą narodowościową Rzeczpospolitej,
to jednak ich zasługi dla niej są
ogromne. Dawna Rzeczpospolita była krajem wielokulturowym i bardzo tolerancyjnym,
dlatego Ormianie znaleźli tutaj
swoją drugą ojczyznę, którą
pokochali i której byli wiernymi dziećmi”. Z kolei przewodniczący Ara Babloyan przypomniał, że w 2017 r. przypada

także 25. rocznica nawiązania
stosunków dyplomatycznych
między Polską a Armenią.
„Jestem przekonany, że nasze
parlamenty przyczynią się do
rozwoju kontaktów między obu
państwami” – dodał.
Miesiąc później, 24 listopada,
również Sejm przyjął uchwałę
w sprawie upamiętnienia 650.
rocznicy nadania przez króla
Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w Polsce. Także ta uchwała została przyjęta
jednogłośnie (435 głosów za).
W treści aktu stwierdzono: „Zarówno na przestrzeni wieków,
jak i dzisiaj wzajemne relacje
między Polakami i Ormianami
mogą być wzorem do naśladowania dla innych państw i narodów”. Uchwała mówi o przeszłości i teraźniejszości: „Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla znaczącą rolę, jaką odegrali Ormianie w historii Polski, i składa szczególny hołd
tym, którzy oddali życie za
jej niepodległość, a także wyraża wdzięczność wszystkim,
którzy dla niej żyli i pracowali
jako wierni obywatele. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że dalsze
braterskie współistnienie Polaków i Ormian otworzy kolejne
piękne karty wspólnej historii”
– czytamy w uchwale.
Uchwały przyjęte przez Senat
i Sejm są ważnym znakiem
pamięci i uznania ze strony
polskich władz dla wkładu polskich Ormian w dorobek historyczny i kulturowy naszego
kraju.
red

W zeszłym roku (11 października), w trakcie eliminacji do
Mistrzostw Świata w 2018 r.
w Rosji, reprezentacja Polski
w piłce nożnej wygrała z Armenią 2:1 po zaciętej walce trwającej do ostatniej minuty meczu.
Tym razem, w meczu rewanżowym w Erywaniu 5 października 2017 r., sytuacja była zgoła
odmienna. Polacy rozgromili
Ormian 6:1, a hat tricka zaliczył król polskich strzelców
Robert Lewandowski. Przed
meczem sytuacja polskiej drużyny nie była pewna, zwłaszcza po sromotnej przegranej
z Danią 0:4 w meczu z 1 września, jednak po wygranej z Ormianami szansy Polaków na
awans niepomiernie wzrosły,
a całości dopełniło zwycięstwo
nad Czarnogórą 4:2 w meczu
z 8 października. Ostatecznie
Polska awansowała do MŚ
2018 z pierwszego miejsca
w grupie, a Dania z drugiego. Drużyna Armenii, choć
dzielnie walczyła, zakończyła
eliminacje na przedostatnim
miejscu w grupie. Otwarcie
Mistrzostw 14 czerwca 2018 r.
w Moskwie.
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Համառոտ
Ժամանակակից
Հայաստանի
մասին՝ Պոզնանում
Պոզնանում, որտեղ
անընդհատ աճում է
հայկական հարցերով
հետաքրքրվողների թիվը,
2017 թ. հոկտեմբերի 12ին կայացավ գիտական
քննարկում՝ Հայաստանը
20-ից 21-րդ դար անցման
ժամանակաշրջանում։ Այն
կազմակերպել էին Պոզնանի
Գիտության ընկերների
միությունը և Վրոցլավի
համալսարանի Արևելքի
հետազոտության կենտրոնը։
Հանդիպմանը գործուն
մասնակցություն ունեցան՝
Էվելինա Էբերտովսկան,
Ռենատա Կրուլ-Մազուրը,
Ստանիսլավա
Պիոտրովսկան, Քշիշտոֆ
Ֆեդորովիչը, Պավել
Նեչույա-Օստրովսկին,
Գժեգոժ Պելչինսկին և
մտահղացման հեղինակը՝
Ադամ Պոմեչինսկին։
Հայաստանով
հետաքրքրվող
գիտնականների խումբը,
ճիշտ է ոչ ամբողջական,
հավաքվել էր, որպեսզի
քննարկեր ժամանակակից
Հայաստանին վերաբերող
հետազոտությունները
և հետագա քայլերը։

Հայաստան-Լեհաստան
ֆուտբոլային
հանդիպումը
Անցած տարի (հոկտեմբերի
11-ին), 2018 թ.
Ռուսաստանում անցկացվելիք
Աշխարհի առաջնության
որակավորման փուլում
Լեհաստանի հավաքականը
մինչև վերջին րոպեն
ընթացող լարված պայքարում
Հայաստանի հավաքականին
հաղթեց 2։1 հաշվով։ Այս
անգամ, սթ. հոկտեմբերի
5-ին Երևանում կայացած
պատասխան խաղին
իրավիճակն այլ էր։ Լեհերը
ջախջախիչ հաղթանակ
տարան 6։1 հաշվով, իսկ լեհ
ֆուտբոլիստների արքան՝
Ռոբերթ Լևանդովսկին հեթտրիկ գրանցեց։ Խաղից
առաջ լեհական թիմում
իրավիճակը կայուն չէր,
հատկապես սեպտեմբերի
1-ին Դանիային 0։4 հաշվով
պարտվելուց հետո, բայց
Հայաստանում գրանցած
հաղթանակից հետո
լեհերի շանսերը մեծացան։
Իսկ հոկտեմբերի 8-ին
լեհերն իրենց դիրքերը
ամրապնդեցին 4։2 հաշվով
հաղթելով Չարնոգուրայի
հավաքականին։ Արդյունքում
Լեհաստանը ԱՉ ուղեգիր
նվաճեց առաջին
տեղով, իսկ Դանիան՝
երկրորդ։ Հայաստանի
հավաքականը խմբում
գրավեց նախավերջին տեղը։
Աշխարհի առաջնության
խաղերի բացումը կկայանա
2018 թ. հունիսի 14-ին՝
Մոսկվայում։

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
ustąpił z funkcji proboszcza
Orderu Odrodzenia
Order Uśmiechu.

Dokończenie ze str. 1
W duszpasterstwie ormiańskim
był zaangażowany od 16 lat.
Najpierw, po odbyciu studiów
i formacji w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie,
w 2001 r. został mianowany
przez ówczesnego ordynariusza
wiernych obrządku ormiańskiego, kardynała Józefa Glempa,
duszpasterzem Ormian w archidiecezji krakowskiej, w latach
2002–2009 był duszpasterzem
Ormian w Polsce południowej,
a od 1 grudnia 2009 r., po
utworzeniu trzech parafii omiańskokatolickich w Polsce, został
proboszczem parafii południowej pw. św. Grzegorza Oświeciciela z siedzibą w Gliwicach.
To jeden z najbardziej cenionych i zasłużonych przedstawicieli i reprezentantów Kościoła
ormiańskokatolickiego w Polsce. Niestrudzony popularyzator wiedzy o historii i kulturze
Ormian oraz o obrządku ormiańskim i jego dziejach w naszym kraju. Inicjator zbliżenia
między środowiskami tzw. starej
i nowej emigracji ormiańskiej.
Orędownik sprawy upamiętnienia ofiar ludobójstwa Ormian.
Poza tym jest znany z żywej
działalności publicystycznej,

Ks. Tadeusz isakowicz-zaleski po wręczeniu prezydentowi rp andrzejowi
dudzie fotografii przedstawiającej abpa józefa teodorowicza, podczas
spotkania przedstawicieli ormian z prezydentem 29 marca 2017 r. fot.
krzysztof sitkowski, kancelaria prezydenta rp

także z szerokiej aktywności
społecznej, przede wszystkim
w Fundacji im. Brata Alberta
w Radwanowicach (jak bardzo
kocha to, co robi, pokazuje
chociażby jego blog czy jego
profil na Facebooku) i z kultywowania pamięci o Kresach.
Zasłużył się również jako dzia-

łacz opozycyjny w PRL, potem
jako uczestnik i organizator
wielu konwojów humanitarnych, m.in. do krajów byłej
Jugosławii, Czeczenii, Albanii,
Ukrainy itd. Otrzymał wiele
nagród, orderów i odznaczeń,
m.in. Krzyż Wolności i Solidarności, Krzyż Komandorski

Polski,

Ze względów zdrowotnych,
a także ze względu na konieczność większego zaangażowania
w Fundacji im. Brata Alberta
oraz w prace w swej rodzimej
archidiecezji krakowskiej, złożył rezygnację z funkcji proboszcza obrządku ormiańskiego. Kardynał Kazimierz Nycz,
arcybiskup warszawski, który
jest ordynariuszem dla Katolików Obrządku Wschodniego
Pozbawionych Ordynariusza
Własnego Obrządku, przyjął
rezygnację 18 października
2017 r. W dekrecie zwalniającym z funkcji proboszcza kardynał napisał: „Pragnę z serca
podziękować Księdzu za cały
trud związany z wypełnianiem
zadań proboszczowskich. Mam
nadzieję, że w miarę możliwości będzie Ksiądz nadal służył
środowisku Ormian w Polsce”.
Taką gorącą wdzięczność wyraża także całe środowisko ormiańskie w Polsce, licząc zarazem na dalsze zaangażowanie
ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w sprawy ormiańskie
i duszpasterstwo ormiańskokatolickie w Polsce.
ks. Józef Naumowicz

II Dzień Ormiański w Oławie W skrócie

WYDARZENIA | 28 października w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Oławie odbył się II Dzień Ormiański.
Dzień rozpoczął się w sposób
szczególny – złożeniem kwiatów przez ambasadora Armenii
w Polsce JE Edgara Ghazaryana i burmistrza Oławy Tomasza Frischmanna na grobach
trzech najbardziej zasłużonych
dla miasta Oławy polskich Ormian: Tadeusza Rosoła, Antoniego Markiewicza i Jakuba
Axentowicza (fot. obok). „Mam
nadzieję, że Dni Ormiańskie
staną się oławską tradycją i będą się odbywały pod różnymi
hasłami” – mówiła Janina Kordys, dyrektor biblioteki „Koronka” – organizator imprezy.
Współorganizatorem uroczystości była Fundacja Ormiańska
Armenian z Warszawy, reprezentowana przez Martę i Macieja Bohosiewiczów. Impreza
rozpoczęła się w Izbie Muzealnej, gdzie otwarto wystawę
„Ormianie w Polsce”. „Wystawa w skrócie prezentuje to, co
Ormianie wnieśli w tradycję,
kulturę polską. Przypomina
także najważniejsze postacie
pochodzenia
ormiańskiego.
Mówi także o chaczkarach,
którymi Ormianie upamiętniają ważne wydarzenia” – mówiła

prezes fundacji Marta Axentowicz-Bohosiewicz.
Pierwszy wykład podczas konferencji, która odbyła się w Sali Rajców Ratusza, wygłosił ks.
prof. Józef Naumowicz. Opowiadając o obecności Ormian
w Polsce, sięgnął do tradycji biblijnej, która jest drogowskazem
w ich życiu. Kolejne wystąpienie
przedstawił historyk dr Krzysztof
Jabłonka, który mówił o patriotyzmie Ormian polskich, o wartościach. Jak stwierdził: „Ormianie
pokazują, że kultura nie ma granic, a Ormianie sięgają wysoko
aż po szczyt gór Araratu”. W kolejnym wykładzie prof. Grzegorz
Pełczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego przypomniał, jak 26

lat temu prowadził badania naukowe, rozmawiając z oławskimi
Ormianami. Wymienił, w czyich
domach bywał, i powiedział:
„pewnego dnia zapukałem do
domu Tadeusza i Haliny Rosół,
którzy prowadzili słynny dworek ormiański. Następnie do
Jana i Antoniego Markiewiczów,
a później do Jadwigi Drzazgi,
której serce pozostało w Kutach,
Janiny Kordys i innych oławian
o ormiańskich korzeniach, którzy pisali i piszą lokalną historię tej diaspory”. Konferencję
zakończyła barwna opowieść
Przemysława Zambrzyckiego,
założyciela „Persjarni”, o pasach
kontuszowych.
Blandyna Rosół-Niemirowska

Gliwice – XII Dni
Kultury Ormiańskiej
18 i 19 listopada 2017 r. w Gliwicach odbyły się XII Dni Kultury Ormiańskiej, organizowane,
tak jak zawsze, przez Związek
Ormian w Polsce im Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza.
18 listopada Zarząd Związku
zaprosił do swojej siedziby na
konferencję z okazji 650-lecia
Ormian w Polsce, jak również
na wysłuchanie koncertu chóru mieszanego Klaster, który
przedstawił ludowe pieśni ormiańskie w opracowaniu Komitasa.
Oprócz tego otworzono wystawę „Karol Bołoz Antoniewicz – kaznodzieja i poeta
(w 210. rocznicę urodzin)”
i wystawę grafik „Sobieski
pod Wiedniem”. Dla uczestników przygotowano poczęstunek ormiański i kiermasz.
Z kolei 19 listopada odbyła
się uroczysta msza św. w kościele ormiańskokatolickim
pw. św. Trójcy w Gliwicach,
a po mszy Ormianie polscy
recytowali utwory ormiańskich poetów.
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Համառոտ
Գլիվիցեի 12-րդ «Հայկական
մշակույթի օրերը»
2017 թ. նոյեմբերի 18-ին և 19ին Գլիվիցեում կայացան 12-րդ
«Հայկական մշակույթի օրերը»,
որը կազմակերպել էր քահ.
արքեպս. Յուզեֆ Թեոդորովիչի
անվ. Հայերի միությունը
Լեհաստանում։ Միության
ղեկավարությունը նոյեմբերի
18-ին հրավիրել էր իր
գրասենյակում մասնա-կցելու
«Լեհահայերի 650-ամյակի
ժողովին», ինչպես նաև Կլաստեր երգչախմբի համերգին,
որը պատրաստել էր հայկական ազգային երգի և երաժշտության կատարումներ՝
Կոմիտասի հավաքածուից։
Դրանից բացի բացվել էր
նաև ցուցադրություն՝ «Կարոլ
Բոլոզ-Անտոնևիչ. պոետ
և քարոզիչ» խորագրով,
նրա ծննդյան 210-ամյակին,
ցուցադրված էին նաև գրաֆիկական աշխատանքներ՝
«Սոբիեսկին Վիեննայի մոտ»
թեմայով։ Կար նաև հայկական
հյուրասիրություն։ Իսկ նոյեմբերի 19-ին մատուցվեց սբ.
պատարագ Գլիվիցեի Սուրբ
Երրորդության հայ կաթողիկե
եկեղեցում, որից հետո պոեզիայի ժամ էր՝ ընթերցվեցին
լեհահայ պոետների գործեր։

Հայկական թեմա
«Վարշավյան
ֆուներալների»
ընթացքում
2017 թ. հոկտեմբերի 19-ին
Վարշավյան ֆուներալների
(թարգմ.՝ հանգուցյալի համար
կատարվող կրոնական
արարողություն) հերթական՝
8-րդ միջոցառումների
ընթացքում, որը կրում էր «Հին
Ռեչպոսպոլիտայում բնակվող
տարբեր էթնիկ խմբերի
ֆուներալային սովորույթները»
խորագիրը և անցկացվում էր
Լեհաստանի ԳԱ Պատմության
ինստիտուտի և Միջնադարի
և ժամանակակից մշակույթի
պատմության կենտրոնի
նախաձեռնությամբ, երեք
բանախոսներ հանդես
եկան հայկական թեմայով
ելույթներով։ Լեհաստանի
ԳԱ Հնագիտության և էթնոլոգիայի ինստիտուտում, որ
գտնվում է Վարշավայի
Սոլիդարնոշչի պողոտայում,
«Հայ ազնվականության
կտակները 16-րդ դարում»
խորագրով բանախոսությամբ
հանդես եկավ Հայաստանի
Մատենադարանի աշխատակից Փիրուզ Մնացականյանը,
«Հայերի 17-րդ դարի
ավանդները և կտակները
ռուսական վոյևոդությունում»
խորագրով բանախոսությամբ
հանդես եկավ Պավել Կլինտը
Վարշավայի համալսարանից,
իսկ Անջեյ Գլինսկին, նույնպես
Վարշավայի համալսարանից,
հանդես եկավ «Ստանիսլավովի
հայերի կտակները 17-ից 18-րդ
դդ.՝ ըստ հայկական դատական
փաստաթղթերի» խորագրով
բանախոսությամբ։
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Krótkie podsumowanie
obchodów 650-lecia
wydarzenia | 2017 rok dla społeczności ormiańskiej stał pod znakiem dwóch rocznic: 650-lecia
diaspory ormiańskiej w Polsce i 25-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii. Teraz przyszedł czas na krótkie podsumowanie.
Już pod koniec 2016 r., w trakcie przygotowań do obchodów
połączonych rocznic, spodziewaliśmy się, że wydarzeń rocznicowych będzie wiele. Pod koniec 2017 r. wiemy już, że tak
było, dlatego niniejszy krótki
tekst nie rości sobie pretensji do zebrania i wymienienia
wszystkich wydarzeń, a jedynie ma na celu przedstawienie
pewnego przekroju uroczystości, które nadały charakter całemu świętowaniu.
Wszyscy czytelnicy „Awedisu”
na pewno to wiedzą, ale może w podsumowaniu warto
powtórzyć, że powodem obchodów rocznicy 650-lecia
był przywilej wystawiony przez
króla Kazimierza Wielkiego dla
biskupa ormiańskiego Grzegorza z datą 20 stycznia 1367 r.,
który jest najstarszym zachowanym przywilejem wydanym
przez państwo polskie dla samych Ormian (wcześniejszy
jest przywilej lokacyjny Lwowa,
który jednak poza Ormianami

dotyczył również innych nacji).
Oryginał przywileju jest przechowywany w warszawskim
Archiwum Głównym Akt Dawnych i był prezentowany publiczności w trakcie niektórych
wydarzeń rocznicowych.
Większości wydarzeń towarzyszyły dwa logotypy: 650-lecia
z symbolem polskich Ormian
– Barankiem Bożym z labarum
(sztandarem ; w tym numerze
na 1. stronie „Awedisu”), oraz
25-lecia z flagami Armenii
i Polski. Wydarzenia były organizowane nie tylko w całej
Polsce, ale również za granicą
– oczywiście m.in. w Armenii.
Pierwsze uroczystości odbyły się w styczniu 2017 r. (ze
względu na datę wystawienia przywileju) w Krakowie.
Głównym punktem programu
było złożenie przez delegację ormiańską wieńców przy
grobach Kazimierza Wielkiego (wystawcy przywileju) oraz
Władysława Jagiełły (który po-

faksymile przywileju króla kazimierza wielkiego dla ormian prezentowane
było w związku ormiańskim w gdańsku 13 sierpnia 2017 r. fot. W. Deńca

uczestnicy konferencji w senacie rp 19 września 2017 r. fot. katarzyna
czerwińska – senat rp

twierdził przywilej 20 lat później). Kolejnym niewątpliwie
znaczącym wydarzeniem było
spotkanie przedstawicieli środowisk ormiańskich z prezydentem Polski Andrzejem Dudą 29 marca. Na to spotkanie
przyjechało ponad 60 osób
z całej Polski. To wtedy po raz
pierwszy zaprezentowano oryginał dokumentu z 1367 r.
Następnym wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim było drugie
Forum Ormian w Polsce zorganizowane w Warszawie 8 maja,
w przygotowaniu którego uczestniczyło Ministerstwo Diaspory
Republiki Armenii. 10 czerwca
zaś Ormianie zjechali tłumnie
do Piotrkowa Trybunalskiego na
uroczystości mające w zamierzeniu przypomnieć o obecności
ormiańskiej w tym ważnym dla
polskiej historii mieście. Także
w czerwcu (2–3), w Warszawie,
zorganizowano jeden z większych tegorocznych dni ormiańskich, który 3 czerwca przybrał
formę rodzinnego polsko-ormiańskiego pikniku w warszawskim parku Agrykola.

przedstawiciele środowiska ormiańskiego w pałacu prezydenckim w oczekiwaniu na przybycie prezydenta rp
andrzeja dudy, 29 marca 2017 r. na pierwszym planie – oryginał przywileju z 1367 r. fot. m. agopsowicz

13 sierpnia mieliśmy okazję
uczestniczyć w otwarciu siedziby Związku Ormiańskiego w Gdańsku połączonym
z licznymi atrakcjami, 14
sierpnia odsłonięto chaczkar w Lublinie, a 18 września – tablicę pamiątkową
pod nazwą Zaułek Ormiański przed warszawskim kościołem dominikanów przy
ul. Freta. 19 września odbyła się konferencja naukowa
w Senacie RP zatytułowana
„Ormianie Polscy. Siedem
wieków istnienia”, z udziałem
zagranicznych armenologów.
Jednymi z ostatnich tegorocznych wydarzeń rocznicowych
było m.in. sadzenie 650
drzew na 650-lecie, wystawa
w Kielcach i w końcu przyjęcie przez Sejm i Senat specjalnych uchwał dla uczczenia ormiańskich rocznic.
Tak jak już wspomnieliśmy,
zamierzeniem tekstu nie było
wymienienie wszystkich wydarzeń rocznicowych, bo też
trzeba by wydać chyba osobną
publikację na ten temat, a na
pewno można by jeszcze długo zapełniać tegoroczną listę
konferencji, wykładów, dni ormiańskich, koncertów... Tym
bardziej że każde wydarzenie
ormiańskie w tym roku „automatycznie”, i bardzo słusznie,
było kwalifikowane jako rocznicowe. Także wielu organizatorów tegorocznych imprez
polskich postanowiło włączyć
w swój program wątki ormiańskie. O międzynarodowym zasięgu obchodów świadczą zaś
relacje w zagranicznych mediach (głównie w Armenii) oraz
wizyty zagranicznych gości.
Mamy nadzieję, że będzie jeszcze wiele podobnych rocznic
i życzymy Ormianom w Polsce
kolejnych (co najmniej) 650
lat! 
red
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650-ամյակի միջոցառումների
կարճ ամփոփում
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 2017 թվականը լեհահայերի համար դարձավ երկու հոբելյանական տոների խորհրդանիշ՝
Լեհաստանում հայ համայնքի կազմավորման 650-ամյակի և Հայաստանի և Լեհաստանի հանրապետությունների
միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի։ Այժմ անցնենք ամփոփմանը։
Դեռ 2016 թ. վերջին պարզ էր, որ հաջորդ
տարի երկու հոբելյանական տոների առթիվ
անցկացվելիք միջոցառումների ցանկը շատ մեծ է
լինելու։ 2017 թ. վերջին արդեն գիտենք, որ չէինք
սխալվում, հետևաբար սույն հակիրճ ամփոփման
մեջ հանձն չենք առնում անուն առ անուն թվարկել
բոլոր միջոցառումները, այլ ցույց ենք տալու
ամբողջի այն կտորը, որն առանձնահատկություն
է հաղորդել ամբողջին։
«Ավետիս»-ի բոլոր ընթերցողները հաստատ
արդեն տեղյակ են, բայց ամփոփման մեջ թերևս
արժե կրկին հիշել, որ 650-ամյակի պատճառ է
հանդիսացել այն փաստը, որ 1367 թ. հունվարի
20-ին լեհ Կազիմիր* Մեծ թագավորի հրամանով
Հայ Առաքելական եկեղեցու սպասավոր Գրիգորին
արտոնություն էր շնորհվել։ Այդ հրովարտակը
թագավորի կողմից հայերին տրված ամենահին
փաստաթուղթն է, որը պահպանվել է մինչև այժմ
և գտնվում է Վարշավայի Հին վավերագրերի
պահոցում։ Դրանից առաջ տրված արտոնությունը
վերաբերում է Լվով տեղափոխվելուն, սակայն այն
չէր վերաբերում միմիայն հայերին։
Միջոցառումների մեծ մասն անցկացվել է
երկու խորհրդանիշների ներքո՝ Աստծո գառան
պատկերով զինանշանի, որը լեհահայերի 650ամյակի խորհրդանիշն էր և Հայաստանի և
Լեհաստանի դրոշների՝ երկու երկրների միջև
դիվանագիտական
հարաբերությունների
հաստատման
խորհրդանիշների։
Միջոցառումները
կազմակերպվել
էին
ոչ
միայն ողջ Լեհաստանի տարածքում, այլ նաև
արտասահմանում, իհարկե, նաև Հայաստանում։

Առաջին միջոցառումը կայացավ 2017 թ.
հունվարին՝ Կրակովում (արտոնության տրման
տարեթիվը
հաշվի
առնելով)։
Հայկական
պատվիրակությունը
նախ
ծաղկեպսակներ
դրեց և հարգանքի տուրք մատուցեց Կազիմիր
Մեծի և Վլադիսլավ Յագելլոյի (ով առաջինից
20 տարի անց վերահաստատել է հայերին
տրված արտոնությունները) շիրիմներին, որով և
սկսվեցին կրակովյան միջոցառումները։ Հաջորդ
կարևոր և նշանակալի իրադարձությունը մարտի
29-ին լեհահայ համայնքի ներկայացուցիչների
հանդիպումն էր Լեհաստանի նախագահ Անջեյ
Դուդայի հետ։ Այդ հանդիպմանը մասնակցում էին
ավելի քան 65 հոգի՝ ամբողջ Լեհաստանից։ Հենց
այդ օրը առաջին անգամ ցուցադրվեց 1367 թ.
տրված պատմական փաստաթղթի բնօրինակը,
որով հայերին արտոնություն է շնորհվել։
Հաջորդ միջոցառումը, որը համախմբեց ողջ
Լեհաստանի հայերին՝ մայիսի 8-ին Վարշավայում
կայացած Լեհաստանի հայերի համաժողովն
էր, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի
Սփյուռքի նախարարությունը։ Իսկ արդեն
հունիսի 10-ին հայերը հավաքվեցին Պիոտրկով
Տրիբունալսկիում՝ այդ պատմական քաղաքում
հիշելու հայերի ներկայության մասին։ Նաև
հունիսի 2-3-ը Վարշավայում կազմակերպվել
էր անցնող տարվա մեջ բազմակի նշված
«Հայկական օրեր» միջոցառումը, որը հունիսի
3-ին վարշավյան Ագրիկոլի այգում վերածվեց
հայ-լեհական ընտանեկան տոնախմբության։
Ամռանը՝ օգոստոսի 13-ին առիթ ունեցանք
մասնակցելու Գդանսկի Հայկական միության
գրասենյակի
պաշտոնական
բացման

արարողությանը։ Օգոստոսի 14-ին Լուբլինում
տեղադրված հայկական խաչքարի բացումն էր,
իսկ սեպտեմբերի 18-ին Վարշավայի Ֆրետի
փողոցի մոտ, Դոմինիկյան միաբանության
վանքի
դիմաց
«Հայկական
նրբանցք»
ցուցատախտակի բացումն էր։ Իսկ սեպտեմբերի
19-ին կայացավ գիտաժողով Լեհաստանի
Սենատում՝
«Լեհահայեր.
յոթհարյուրամյա
ներկայություն» խորագրով, որին մասնակցում
էին արտասահմանից ժամանած հայագետներ։
Այս տարվա հոբելյանական միջոցառումներից
էին նաև 650 ծառերի ծառատունկը՝ 650-ամյակի
առթիվ, Կելցում կայացած ցուցահանդեսը և
վերջապես Սեյմի և Սենատի ընդունած հատուկ
բանաձևերը։
Ինչպես արդեն նշեցինք, սույն ամփոփման
նպատակը բոլոր միջոցառումների թվարկումը
չէր, քանզի այդ ամենը լուսաբանելու համար
թերևս առանձին հրատարակության կարիք կլինի։
Այս տարի ոչ միայն լեհաստանաբնակ հայերն
էին բազում միջոցառումներ կազմակերպել, շատ
կային նաև այլ կազմակերպիչներ, որոնք իրենց
միջոցառումներում անդրադարձել էին հայկական
թեմային։
Հոբելյանական
միջոցառումները
լուսաբանվեցին միջազգային լրատվամիջոցներում
(հիմնականում
Հայաստանում),
ունեցանք
այցելություններ արտասահմանից։ Հետևաբար,
հույս ունենք, որ նման հոբելյանական տոներ դեռ
շատ կլինեն և լեհահայերին մաղթում ենք հաջորդ՝
ոչ պակաս քան 650 տարին։

Խմբագրություն
*Անվան հնչյունային տառադարձումը՝ Կազիմեժ։

Coraz więcej informacji historycznych
i genealogicznych o polskich Ormianach
dziedzictwo | Najważniejszym celem prowadzonych przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian
Polskich projektów jest jak najszersze udostępnienie wszystkim zainteresowanym historycznych
informacji o polskich Ormianach oraz ich miejscu w kulturze i historii Polski.
Szczególne miejsce wśród
projektów Fundacji zajmują
te, które mają związek z archiwistyką i udostępnianiem
zbiorów oraz opracowanych
informacji przydatnych np. do
badań genealogicznych.
Na stronie Wirtualnego Archiwum Polskich Ormian (WAPO –
„Książki i artykuły”) oraz do poprzedniego numeru „Awedisu”
dołączony został plan pod nazwą Ormiańskie Stare Powązki,
dzięki któremu można się przekonać, jak licznie Ormianie i ich
potomkowie uczestniczyli w życiu Warszawy od najdawniejszych czasów. Plan ten był także
m.in. rozdawany w okresie Zaduszek przy wejściach na cmen-

tarz powązkowski. Plan powstał
także w wersji online, gdzie
dzięki wykorzystaniu nowych
technologii można skorzystać
z wirtualnej mapy cmentarza
z dokładną lokalizacją grobów,
obejrzeć fotografie, skorzystać
z wyszukiwarki nazwisk, zapoznać się z życiorysami znanych
postaci. Do wirtualnych Ormiańskich Starych Powązek
można dotrzeć poprzez stronę
www.archiwum.ormianie.pl
w zakładce Cmentarze online.
Dzięki intensywnym pracom
nad identyfikacją warszawskich
Ormian, na www.Wiki.Ormianie.pl powstały nowe biogramy
wielu historycznych postaci zasłużonych dla rozwoju społecznego i gospodarczego stolicy.

WAPO (www.archiwum.ormianie.pl), powiększyło się o nowe wyszukiwarki. Obok Ksiąg
metrykalnych pojawiły się
wyszukiwarki Duchowni oraz
Pochowani na cmentarzach.
W tej ostatniej zamieszczone
już zostały dane wszystkich
znanych nam Ormian i ich
potomków pochowanych na
Starych Powązkach w Warszawie (wraz z linkami wybranych
postaci do ich biogramów w
www.Wiki.Ormianie.pl) oraz
dane z kilku pól (kwater)
Cmentarza Łyczakowskiego we
Lwowie; publikowanie danych
z kolejnych pól będzie kontynuowane. W wyszukiwarce
ksiąg metrykalnych pojawiły się nowe indeksy, a wśród

nich dane z księgi małżeństw
parafii
ormiańskokatolickiej
w Śniatynie, którą Fundacja
skopiowała w poprzednim roku, z ksiąg zapowiedzi parafii
w Horodence (1858–1890),
Kutach (1893–1953) oraz Tyśmienicy (1879–1922). Niemal
wszystkim wpisom towarzyszą
skany odpowiednich, oryginalnych fragmentów ksiąg. W wyszukiwarce Duchowni znajdują
się informacje z 15 szematyzmów archidiecezji lwowskiej
obrządku ormiańskiego. I te
prace będą kontynuowane.
Co ważne, w każdej wyszukiwarce jest aktualna informacja
o tym, co już zostało zindeksowane, a co jeszcze jest do
zindeksowania.

kolejnE obiekty, w tym dary
po konserwacji, prezentowane
w fundacji kultury i dziedzictwa
ormian polskich. fot. m. agopsowicz

W Archiwum Polskich Ormian trwają stale prace archiwistyczne, które umożliwiają
sukcesywne umieszczanie inwentarzy (opisów) na portalu
www.szukajwarchiwach.pl,
Dokończenie na str. 7

nr 33

6

Armenia – egzotyka starożytnego
świata i piłkarskie emocje
RELACJA | Dnia 3 października br. późnym wieczorem wyruszyliśmy w podróż do Armenii. Celem naszej wyprawy było
bliższe poznanie historii i kultury tego kraju oraz udział w zmaganiach naszych piłkarzy na drodze do zwycięstwa w meczu
piłkarskim Polska – Armenia.
Wycieczka zorganizowana została przez szefa firmy „Arm-Pol” Karena Shahumyana,
a udział w niej wzięło ponad
60 osób, w tym grupa oławska, w skład której wchodzili
m.in. członkowie Towarzystwa
Ormian Polskich (TOP) we
Wrocławiu: Iga Niemirowska
i Witold Niemirowski.
Już podczas lotu do Erywania
nie zabrakło atrakcji – podróżowaliśmy wspólnie z wieloma
osobami znanymi ze świata
sportu i telewizji Polsat, m.in.
Tomaszem Hajto, Dariuszem
Dziekanowskim,
Piotrem
Świerczewskim i Jerzym Mielewskim. Była to świetna okazja
dla kibiców do rozmowy oraz
pamiątkowych zdjęć z gwiazdami. Wszyscy mieliśmy jeden cel
– wziąć udział w zmaganiach
polskiej reprezentacji w piłce
nożnej.
Po przylocie wyruszyliśmy nad
jezioro Sewan, będące największym jeziorem w Armenii
i jednocześnie największym
jeziorem Kaukazu oraz jednym
z najwyżej położonych jezior
świata (1916 m n.p.m.). Tam,
pod okiem ormiańskiej przewodniczki Lary, mieliśmy okazję zwiedzić piękny klasztor Sewanawank. Następnie udaliśmy
się do Goszawanku, klasztoru
założonego przez Mechitara
Gosza. Ten ormiański duchowny uznawany jest za twórcę kodeksu praw, spisanego w roku
1184, Datastanagirku, który
obejmował zwyczajowe prawo
cywilne oraz prawo kanoniczne. Goszawank jest otoczony
niezwykłą przyrodą i ma bardzo ciekawą historię. Potem
pojechaliśmy do kompleksu
monastyrów Hagharcin. Jest to
miejsce unikatowe, ponieważ
zespół, jako jedyny w Armenii,

Uczestnicy wycieczki z Oławy na meczu Polska-Armenia. Fot. AutorzY

został wybudowany z białego
kamienia, w X–XIII w. Co ciekawe, został on odrestaurowany dzięki funduszom arabskiego szejka – Sultana bin
Muhammada Al-Qasimi.
Następnego dnia mieliśmy
okazję zwiedzić kościół 1700-lecia im. Grzegorza Oświeciciela, gdzie w 2001 r. Jan Paweł II odprawił wspólną mszę
wraz z katolikosem. Stamtąd
udaliśmy się do jednego z najważniejszych miejsc w Armenii
– kompleksu Cicernakaberd,
poświęconego pamięci ofiar
ludobójstwa na Ormianach
w 1915 r. Znajduje się on na
wzgórzu o tej samej nazwie.
Pomnik ten składa się z trzech
elementów: obelisku, dwunastu pochylonych pylonów otaczających wieczny ogień oraz
ściany pamięci o długości stu
metrów z nazwami miejscowości, z których pochodziły ofiary
ludobójstwa. W tym miejscu
mieliśmy również okazję zwiedzić Muzeum Ludobójstwa
i dowiedzieć się więcej o historii Ormian.
Tego dnia nie zabrakło również czasu na zwiedzenie katedry w Eczmiadzynie, wpisanej
na listę światowego dziedzic-

twa UNESCO. Jest to najstarsza i najważniejsza świątynia
ormiańska, a zarazem kościół
macierzysty Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. W świątyni znajdują się liczne zabytkowe rękopisy, rzeźby i ikony.
Najcenniejszym skarbem jest
grot Włóczni Przeznaczenia
(zwany także włócznią Longinusa), uważanej za relikwię
Męki Pańskiej. Następnie udaliśmy się do kolejnego ciekawego miejsca na mapie Armenii
– fabryki dywanów Megerian
Carpet w Erywaniu. Tam mieliśmy okazję poznać technikę wykonywania dywanów,
podziwiać ich różnorodność
i niezwykłe wzornictwo, a także wziąć udział w tradycyjnej

ormiańskiej kolacji połączonej
z koncertem muzyki ludowej.
Dzień zakończył się wydarzeniem, na które wszyscy długo
czekaliśmy: meczem eliminacyjnym Polska – Armenia. Była to gra pełna emocji, zakończona zwycięstwem polskiej
reprezentacji 6:1. Warto podkreślić, że panowała tam przyjazna atmosfera, całe miasto
żyło piłkarskimi zmaganiami,
a liczba polskich kibiców była
porównywalna do liczby kibiców gospodarzy.
Przedostatniego dnia naszej wycieczki, pełni sportowych wrażeń z poprzedniego dnia, udaliśmy się do klasztoru w Chor
Wirap – miejsca, gdzie więziony był Grzegorz Oświeciciel. To
właśnie dzięki niemu Armenia
jako pierwszy kraj na świecie
przyjęła chrześcijaństwo jako
religię narodową. Roztaczał
się stamtąd najpiękniejszy widok na górę Ararat (gdzie wg
tradycji osiadła Arka Noego).
Następnie mieliśmy okazję
uczestniczyć w święcie wina
we wsi Areni, a także przyjrzeć
się produkcji wina w fabryce i wziąć udział w degustacji
kilkunastu rodzajów win. Następnie przejechaliśmy do XIII-wiecznego i malowniczo położonego klasztoru Norawank.

Autorzy tekstu na tle Araratu. Fot. Iga Niemirowska

Dzień ten był pełen atrakcji,
również z powodu uczestnictwa naszej grupy w otwarciu
wystawy poświęconej katedrze
ormiańskiej we Lwowie. Wystawę zorganizowano w muzeum w mieście Jeghegnadzor,
gdzie mieliśmy okazję spotkać
się z ambasadorem Republiki
Armenii w Polsce JE Edgarem
Ghazaryanem oraz Jarosławem
Sellinem – sekretarzem stanu
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ostatniego dnia wyprawy wyjechaliśmy do Górskiej Twierdzy
– monastyru Tatew (IX w.). Był
on najważniejszym ośrodkiem
naukowym
średniowiecznej
Armenii. Najciekawszą atrakcją tego miejsca jest przejazd
kolejką linową, której trasa
ma ponad 5,7 km i jest najdłuższa na świecie. Podczas
15-minutowego
przejazdu
podziwiać można piękny górski krajobraz i wszechobecną
przyrodę. W drodze powrotnej
do Erywania wstąpiliśmy również do Zorac Karer – liczącego 8,5 tys. lat obserwatorium
astronomicznego, porównywanego do brytyjskiego Stonehenge.
Wycieczka do Armenii była
niewątpliwie podróżą nietuzinkową. Przede wszystkim ze
względu na wspaniałych ludzi,
z którymi wspólnie przemierzaliśmy kraj, świetną zabawę,
sportowe emocje, wspaniałe
jedzenie, a także niesamowicie
przyjazną atmosferę, panującą
podczas całego wyjazdu. To
wszystko powoduje, że Armenia pozostanie na zawsze w naszych sercach i wspomnieniach,
a październikowa wyprawa bez
wątpienia nie jest ostatnią wycieczką do tej części świata.
Witold i Iga Niemirowscy

Nowości wydawnicze
Czwarty numer czasopisma
„Lehahayer”
Kraków, 2017
W Krakowie ukazał się czwarty
numer czasopisma naukowego
poświęconego historii i kulturze polskich Ormian „Lehahayer”. Tom pod redakcją dr
hab. Andrzeja A. Zięby i prof.
Krzysztofa Stopki zawiera artykuły siedmiu badaczy. Artykuły poruszają zagadnienia z szerokiego spektrum dziedzin: od
demografii historycznej, przez
historię społeczną, po biografistykę, w zakresie chronologicznym od XVII do XX w.
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Węgrzy, Szkoci i Ormianie
Marcin Łukasz Majewski
Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich,
Warszawa, 2017
Niedawno ukazała się publikacja Marcina Łukasza Majewskiego Węgrzy, Szkoci
i Ormianie. Studia nad składem etnicznym mieszkańców
Piotrkowa przyjętych do prawa miejskiego w okresie staropolskim. W opinii recenzenta, dr. hab. Andrzej A. Zięby
praca ma wiele zalet i dowodzi znakomitego opanowania
warsztatu historycznego przez

jej autora. [...] Jest ważnym
głosem w historiografii miasta oraz stosunków etnicznych

w społeczeństwie przedrozbiorowej Polski. Zarówno wnosi
ogrom nowych danych, jak
też weryfikuje wiele twierdzeń
błędnych lub niewystarczająco do tej pory uzasadnionych,
jakie spotykamy w literaturze
na ten temat. Całkowicie zgadzam się z opinią autora, że
„rzeczą niezwykle istotną”
jest „poza wprowadzeniem
nieznanych wątków z historii
Piotrkowa do obiegu naukowego, także spopularyzowanie tej wiedzy wśród zainteresowanych dziejami miasta
piotrkowian.

7

Kiosk Kiebabczych i wystawa w Kielcach
WYDARZENIA | Pierwsze informacje na temat ormiańskiej rodziny Kiebabczych w Kielcach pochodzą z początku XX wieku
i dotyczą Zenona Kiebabczego, który posługiwał się imieniem „Dzeron”.
W roku 1910 wystawił z własnych funduszy trzy kioski
z prasą, a „Gazeta Kielecka”
informowała: Pan Kiebabczy,
utrzymujący przy ul. Dużej
agenturę gazet, ustawił piękne
kioski przy ul. Ruskiej, w Rynku i na Bazarach. W kioskach
tych, będących ozdobą ulic
powyższych, sprzedawane będą czasopisma i gazety i przyjmowana będzie prenumerata
na wszelkie pisma wychodzące
w Królestwie, Cesarstwie i zagranicą. Właściciel kiosków
był również społecznikiem,
a jego zięć – Jerzy Kiebabczy,
zapalony cyklista – ufundował
tor wyścigowy do zawodów kolarskich.
Po śmierci Zenona Kiebabczego w 1914 roku prowadzenie
kiosków przejęła jego córka Maria, która w 1924 roku

Rogatce.
Przedsiębiorstwo,
pod nazwą Biuro Dzienników
Marii Kiebabczy, funkcjonowało z dużym sukcesem i dawało zatrudnienie pracownikom
biurowym oraz sprzedawcom.
Maria Kiebabczy wspierała
również finansowo budowę
Muzeum Narodowego w Krakowie, była także fundatorką
nagród w konkursach sportowych. Firma prasowa Marii Kiebabczy istniała jeszcze
w roku 1946, a kioski były
ozdobą starych Kielc.

Zrekonstruowany kiosk Kiebabczych
na kieleckim Rynku. Fot. Paweł
Grzesik

uzyskała zgodę Rady Miasta
na otwarcie kolejnego, czwartego kiosku – na Krakowskiej

W roku 2017 firma Kolporter
zrekonstruowała jeden z kiosków, który został oddany do
użytku na kieleckim Rynku
11 grudnia. Otwarciu towarzyszyła wystawa plenerowa
„Ormianie polscy, Ormianie
kieleccy” oraz konferencja
„Zaproszenie do gościnności”

Coraz więcej informacji historycznych
i genealogicznych o polskich Ormianach
Dokończenie ze str. 5
a następnie profesjonalnych
skanów dokumentów tak, że
każdy za pomocą internetu
może korzystać z zasobu archiwum. Przypominamy, że
skany wszystkich ksiąg metrykalnych i ksiąg zapowiedzi
przedślubnych, które znajdują się w Archiwum Polskich Ormian, są dostępne
online w szukajwarchiwach.
pl. W najbliższym czasie
udostępnione zostaną skany
Zbioru rękopisów oraz inwentarz przygotowanych do tego
starodruków przechowywanych w Fundacji. Jednocześnie nie zapominamy o tym,
że historia dzieje się już teraz
i zbieramy wszelkie materiały świadczące o działaniach
podejmowanych w Polsce na
rzecz popularyzacji wiedzy
o polskich Ormianach. Prosimy o nadsyłanie nam takich
materiałów.
Po spisaniu, sfotografowaniu
i zewidencjonowaniu w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej wszystkich
przedmiotów
pochodzących
z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, przyszedł czas na
ormiańskie pamiątki przechowywane w kościele ormiańskim
w Gliwicach.
Uporządkowane zostały w całości kolejne zbiory dokumentów, a wśród nich archiwum parafii w Stanisławowie,
archiwum rodziny Mikulich

i Nikorowiczów oraz spuścizna
Zakonu Panien Benedyktynek
Ormiańskich ze Lwowa otrzymana w darze od sióstr z Wołowa. Warto przypomnieć, że
wśród tych darów znalazło się
siedem portretów ksień i jeden
obraz Matki Boskiej, które zostały wstępnie zabezpieczone,
wpisane do rejestru zabytków
i niedługo, mamy nadzieję,
otrzymamy dotację na ich konserwację. Ku końcowi zmierzają prace nad porządkowaniem
cennego i bogatego zbioru
fotografii, który mamy nadzieję jak najszybciej udostępnić
w Wirtualnym Archiwum Polskich Ormian.
Równocześnie poddajemy konserwacji cenne pamiątki. W tym
roku były to: fotografie Ludwika Wieleżyńskiego z wnętrza
katedry ormiańskiej we Lwowie oraz albumy fotograficzne
(dwa albumy zawierające fotografie z tragicznych wydarzeń
z udziałem Ormian w Baku
na początku XX w. oraz album
z XIX-wiecznymi fotografiami
rodziny Jakubowiczów).
Z kilku opracowanych już gałęzi powstaje jedno drzewo genealogiczne polskich Ormian,
które po przelaniu na papier
ma kilkanaście metrów długości! Postęp prac nad genealogią i zwyczajami polskich Ormian w XVIII w. umożliwia też
tłumaczenie I części barwnych
i arcyciekawych umów przedślubnych z lat 1693–1784,
spisanych literami ormiań-

skimi w językowej mieszaninie ormiańskiego, tureckiego
i polskiego. Tłumaczenie takie
wymaga wyjątkowego specjalisty w tej dziedzinie, którego
znaleźliśmy zagranicą.

w Muzeum Dialogu Kultur, oddziale Muzeum Narodowego
w Kielcach. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem marszałka województwa
świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz ambasadora Republiki Armenii w Polsce Edgara Ghazaryana, który swoją
obecnością zaszczycił wernisaż
wystawy i uczestniczył w konferencji.
Podczas spotkania, które zgromadziło około 100 słuchaczy,
Marina Khanamiryan – historyk, archeolog, kulturolog
i menadżer Fundacji Polsko-Ormiańskiej w Warszawie –
wygłosiła referat Ormiańska
gościnność w czasach starożytnych i dziś. Paweł Grzesik
z Działu Historii Muzeum Narodowego w Kielcach przedstawił wykład Ormianie polscy
w historii i współcześnie. Słuchacze zapoznali się następnie
z prelekcją dr. hab. Tomasza
Kitlińskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie Zaproszenie do
gościnności. Na temat Gościnności w praktyce mówił Gerard Bah – młodszy inspektor
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Na koniec tej
części wystąpiła Barbara Biskup oraz wolontariusze Programu Erasmus z Regionalnego Centrum Wolontariatu:
Samvel Kirakosyan z Armenii,

Yuliia Tsyban z Ukrainy, Luca
Porcedda z Włoch oraz Cuma
Sari i Asli Marasli z Turcji, tytułując swoje wystąpienie Polski hotel. Na teraz. Na chwilę.
Na całe życie. Wolontariusze
wzięli udział w dyskusji o różnorodności kulturowej i przedstawili swoje doświadczenia
z pobytu w Kielcach, gdzie
prezentują kulturę swoich krajów, docierając do przedszkoli,
szkół, uczelni oraz instytucji
kultury. Ostatnim akordem,
który zakończył wydarzenia
ormiańskiego dnia, była projekcja filmu Mniejszości narodowe i różnorodność kulturowa w regionie świętokrzyskim,
w reżyserii Michała Sierleckiego z Muzeum Dialogu Kultur.
Przechodnie oraz uczestnicy
konferencji otrzymali również
„Dziennik Kielecki” – jednodniówkę, wydaną specjalnie
przez firmę Kolporter i rozdawaną z okazji otwarcia kiosku.
Na łamach gazety zamieszczone zostały artykuły na temat
historii Ormian polskich.
Paweł Grzesik
Muzeum Narodowe w Kielcach
poszukuje wszelkich informacji
na temat rodziny Kiebabczych
i zwraca się z uprzejmym
apelem do Czytelników o kontakt w tej sprawie z Pawłem
Grzesikiem z Działu Historii:
tel. 41 344-40-15 wew. 205,
e-mail: p.grzesik@mnki.pl

Ponieważ na genealogów rodzin polskich Ormian czeka
niemało pułapek, charakterystycznych tylko dla tej nacji,
przygotowaliśmy uzupełnione
wydanie Poradnika genealogicznego polskich Ormian
w wersji online i trochę egzemplarzy wydrukowanych w formie zbindowanej broszury.
Większość efektów naszych
projektów
ma
charakter
otwarty, tzn. możemy uzupełniać dane w wyszukiwarkach,
na wirtualnej mapie Powązek,
drzewach
genealogicznych,
w związku z czym bardzo serdecznie Państwa zapraszamy
do nadsyłania dalszych uzupełnień. Za już przekazane
bardzo dziękujemy, a jest ich
niemało i wciąż przybywają!
Opisane prace sfinansowane
zostały przez: m.st. Warszawa,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów
Państwowych.
Zapraszamy do korzystania
z naszych zbiorów online oraz
w siedzibie Fundacji.

Hanna Kopczyńska-Kłos,
koordynator projektów,
genealogia@ormianie.pl

Maria Kiebabczy, Zakład Fotograficzny Rachalewskiego, Kielce, pocz. XX w.
Z prywatnej kolekcji Lindy Hitchcock, prawnuczki Marii Kiebabczy
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Rozmowy o Kutach: Życie pod
WYwiad | Z Bronisławem Ciołkiem, urodzonym w Kutach, rozmawia Franciszek Wasyl. Rozmowa jest kontynuacją serii
wywiadów z mieszkańcami Kut. Dotychczas ukazały się rozmowy z Alicją Grażyną Gäntner („Awedis” nr 28, 29, 30),
z Janiną Piekarską („Biuletyn OTK” nr 86/87) oraz dwie części rozmowy z Bronisławem Ciołkiem („Awedis” nr 31, 32).
Franciszek Wasyl. Czy po
wejściu Sowietów wasze życie
w Kutach bardzo się zmieniło?
Bronisław Ciołek. Nie wiem,
którego to było, w każdym razie
jeszcze w 1939 roku, przyszli
do nas Ruscy z informacją, że
chcą się zakwaterować. Odmówić się nie dało. To byli oficerowie. Zajęli pokoje nie tylko na
górze, ale naszą jadalnię i gabinet ojca. Dziwne, bo kazali tam
wnieść łóżko. Domyślam się,
dlaczego. Mieszkali krótko, kilka dni. Gdy wyszli, to nie było
tam pościeli, wyłamali zamek
z szafy bibliotecznej, ukradli
jakieś złoto oraz zegarek ojca
na rękę i zegarek matki (wtedy
ludzie nosili zegarki od święta,
do kościoła, a potem odkładali na miejsce w domu). Trochę
rzeczy zginęło…
Mieliśmy służącą z Biłobereski
o imieniu Paraska, po polsku
Prakseda i tak chciała, by się
do niej zwracano. Była u nas
bardzo młodo, toteż była raczej naszą starszą koleżanką
niż służącą. Opowiadała nam
bajki po ukraińsku, śpiewała.
Mama zawsze Boże Narodzenie
robiła dla nas i później dla niej
[zgodnie z greckokatolickim
obyczajem]. W wielu domach
polskich czy ormiańskich świętowało się dwa razy Boże Narodzenie. Na Wielkanoc Paraska
ubierała się i szła do domu.
Ojciec wypłacał jej z tej okazji trzymiesięczną pensję. Owa
Paraska dogadała się z jakimś
oficerem ruskim o nazwisku
Masłow. Przychodził i wołał:
„Żaroni kartoszki”. Mama nie
wiedziała, o co chodzi. Kartofle mieliśmy, ale nie było tłuszczu. Coś przynosił i Prakseda
mu robiła te jego kartoszki.
W naszym domu jadaliśmy na
ogół w gabinecie ojca, który
mieścił się naprzeciw kuchni.
Tylko gdy byli goście, jadało się
w jadalni. Po wybuchu wojny,
oszczędzając drewno, jedliśmy
w kuchni. Pamiętam jeden
dzień. Ojciec przestawił stół
spod okna tak, że siedziałem
naprzeciw drzwi, które wychodziły na korytarz. Wiem nawet,
jaką zupę jadłem. Ktoś mocno
zastukał do drzwi frontowych,
które latem stały otwarte, ale
jesienią już były zamykane. Ojciec wyszedł, otworzył. Weszły
do kuchni trzy osoby: dwóch
bojców, karabiny, sztyki do
góry, i Żyd, u którego kupowaliśmy mięso. W naszym domu
rzadko jadało się wieprzowinę,
raczej wołowinę i cielęcinę, a że
Żydzi czysto te rzeczy przygotowywali, więc u nich w jatce
robiliśmy zakupy. Gdy przychodziliśmy z matką lub z Praksedą, to ten około trzydziestoletni
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Rynek w Kutach, lata 30. XX w., ze zbiorów Muzeum Etnograficznego
im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Żyd sprzedawca zawsze mówił
do Praksedy „Panienko, panienko”, albo: „Dla paniczów
ja wybiorę takie rzeczy”… Był
bardzo usłużny. A tu przyszedł
w czapce skórzanej, w kurtce
skórzanej, w butach oficerkach,
z pejczem, z rewolwerem na
pasku w drewnianej kaburze,
co to po „tyłku bije”. Usiłował
mówić po rosyjsku, ale to nie
był ani polski, ani rosyjski, ani
żydowski. Zakończył tak: „Za
dwa czasa z tej chaty wek!!!”.
I dał nam dwie godziny, żebyśmy opróżnili dom. Musiał
znać rozkład domu, bo pokazał, że możemy zabrać rzeczy
tylko z sypialni rodziców, kuchni i pokoju służącej, natomiast
do gabinetu ojca wejść nie było
wolno. Matka uprosiła jeszcze,
żebyśmy mogli wziąć produkty
ze spiżarni. Do piwnicy schodziło się z zewnątrz. Na to się
zgodzili, ale na górę nie wolno
nam było iść i nic zabrać.
FW. Zostaliście bez dachu nad
głową i bez środków do życia…
BC. Gdy nas wyrzucili Ruscy
z domu, w końcu 1939 roku,
ojciec porozumiał się z sąsiadką Gredzukową. Wziął od niej
świnię wagi około 120–130 kilogramów, w zamian ona miała zająć umeblowanie sypialni.
W jednym pokoju naszego
domu znajdowała się stara jesionowa sypialnia rodziców.
I tę miała otrzymać sąsiadka.
Ale uprzedzili ją Ruscy, którzy zabrali wszystko. Za świnię zapłaciliśmy owej sąsiadce

już z Polski, po wojnie. Gdy
zaczęło nam się jako tako powodzić, brat napisał do niej,
że chce uregulować dług. I tak
się stało. Tymczasem, w tamten
dzień, gdy nas wyrzucono, ojciec zaczął szukać mieszkania,
a brat poleciał do wujka Dominika Norsesowicza po konia.
Zaczęliśmy z kuzynem wynosić
różne rzeczy na ulicę. Była ładna pogoda, początek października. Mieszkanie znaleźliśmy
u Kłymiłka [Kłymiuka], którego
syn chodził do ojca gimnazjum.
Spaliśmy w ubraniach, spodziewając się najgorszego. Nie trafiliśmy jednak na Sybir, bo wspomniany enkawudzista skreślił
nas z listy zesłanych.
Dom Kłymiuków był domem
letniskowym, sama rodzina
mieszkała w starszym budynku
w oficynie. W 1940 roku i to
zajęli sołdaci. Później przenieśliśmy się już prawie do Starych
Kut, obok cioci. To było bardzo zimne mieszkanie, pokój
z kuchnią. Ojciec wystarał się,
żeby w nadleśnictwie pozwolono
nam ściąć buk albo dąb w lesie
pod Sokólskiem. Ścięliśmy to
drzewo, pocięliśmy na sągi. Zrobiliśmy z bratem sanki, płozy
były z desek, zaprzęgliśmy się
i zaczęliśmy ciągnąć część drzewa, a ojciec pchał. Zdarzyło się,
że wujek Norsesowicz jechał
koniem saniami. Pomógł nam,
a gdy zobaczył, gdzie mieszkamy, to zaprosił nas do siebie.
FW. Kim był Norsesowicz?
BC. Wujek Dominik Norsesowicz był rządcą u swojego

stryja, radcy Norsesowicza.
Opowiadał jeszcze z czasów
przedwojennych, że jak wsiadał
na konia, by objechać wszystkie połoniny i lasy, to za jeden
dzień nie dał rady wszystkiego
obejrzeć. Tu trzeba powiedzieć, że z ciocią Koziorowską
ojciec bardzo dobrze żył, ale
z Norsesowiczem, za którego
wyszła najmłodsza siostra ojca
– było inaczej. A początek tego
był taki. Obok nas mieszkali
państwo
Samsonowiczowie:
Aniela [ur. 1901, córka Grzegorza Norsesowicza] i Dominik
[ur. 1890, syn Stefana]. Aniela
była siostrą Dominika Norsesowicza. Kiedyś wujek Dominik
i pan Samsonowicz przyszli do
nas z prośbą, żeby ojciec napisał im odwołanie w jakichś
sprawach rodzinnych. Ojciec
napisał, lecz po pewnym czasie ci wrócili i powiedzieli, że
rzecz jest źle napisana, co miał
stwierdzić radca Norsesowicz.
I ojciec, i wujek byli nerwowi,
od słowa do słowa zaczęli się
sprzeczać. Wujek powiedział
na koniec: „Moja noga w tym
domu nie postanie”.

ułamaną gałąź, do której był
przywiązany koń. Z gabinetu
ojca też nic nie zostało. Dominik Samsonowicz przyszedł
kiedyś, jeszcze gdy Ruscy zajmowali nasz dom na koszary,
i mówi: „Panie profesorze, palą
pana bibliotekę!”. Ojciec próbował ich powstrzymać, ale oni
twierdzili, że to kapitalistyczne
książki. Samsonowicz pożyczył
od ojca wcześniej czwarty tom
Historii Szujskiego i ta jedna
książka ocalała.
Gdy Ruscy uciekali, to żal nam
było na nich patrzeć, tacy byli
zastraszeni. Wujek Norsesowicz miał konia kasztana, to
zabrali mu tego konia. Kuba
Norsesowicz, syn wujka, przybiegł, mówiąc, że widział u Rosjan konika, który nie może
iść. To było źrebię przy klaczy.
Miało tak starte kopytka, że
nie mogło chodzić. Pobiegliśmy na miejsce i ubłagaliśmy
oficera, by je nam sprzedał.
Baśka! To był taki koń, że chodził za nami jak pies! Zaprzęgaliśmy ją do ręcznego wózka.
Później nam ją zabrali w nocy
banderowcy.

Jak nas przewoził w czasie okupacji do Kłymiuków, to do domu nie wszedł. Ale za drugim
razem już było inaczej. Dali
nam pokój z kuchnią, a sami
mieli dwa pokoje i drugą kuchnię. Było tam ciasno, wujkowie
mieli trzy córki i syna. Najstarszy syn, który służył w wojsku,
wyjechał do Jasienowa Polnego
w obawie, że go wezmą Ruscy.

FW. Zanim banderowcy zaczęli
działać w Kutach, miasteczko
przechodziło z rąk do rąk…

FW. Sowieci musieli w końcu
opuścić Kuty. Czy wróciliście
do rodzinnego domu?
BC. W 1941 roku uprawialiśmy
na jakimś polu na Słobódce
ziemniaki. Szliśmy ogarnąć
te ziemniaki, patrzymy się,
a w naszym domu wszystko
pootwierane, nie ma nikogo.
Ruscy uciekli. Weszliśmy, oglądamy, a tam było po trzy piętra pryczy w każdym pokoju,
w całym domu! Byliśmy z bratem w krótkich spodenkach.
Patrzymy, co to takie czarne?
Wokół nas tyle było pcheł, że
się mrowiły na nogach! Nim
się sprowadziliśmy, wszystkie
te prycze porozbijaliśmy. Trzeba było też znaleźć sposób na
wyplenienie robactwa. Brało
się popiół drzewny od ludzi,
gotowało się na ług, tym ługiem kilka razy myło podłogę.
Wszystkiego się pozbyliśmy.
W winnicy Rosjanie trzymali konie, może dwa krzaki
z niej zostały; nic nie zostało
z klombów, a orzech, który zasadziłem w dzieciństwie, miał

BC. Po Ruskich, przyszli do nas
Rumuni. Muszę powiedzieć, że
to wojsko się za bardzo nie różniło od ruskiego. Nazywaliśmy
ich „podstolenniki”, bo zamiast
butów mieli kierpce; znęcali się
nad Żydami, ucinali im brody,
o czym zresztą dopiero później
przeczytałem. Sam pamiętam
inne rzeczy. Idzie taki Rumun,
patrzę, a on ubrał jakąś białą
kamizelkę wprost na mundur!
Później przyszło wojsko węgierskie, konnica. Ci byli bardzo eleganccy. Pamiętam, że
były wśród nich i żołnierki.
Ukraińcy zrobili bramę triumfalną, żeby ich powitać. Popatrzyli Węgrzy i pytają: „A co to
jest za chorągiew?” „No jak,
nasza, ukraińska”. „Zdjąć! Niemiecka może być, rumuńska

Tablica pamiątkowa poświęcona Zagładzie 2200 Żydów – mieszkańców Kut
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rządami Sowietów Pułtusk świętuje
650-lecie

WYDARZENIA | Do obchodów 650-lecia ormiańskiego przywileju dołączył również Pułtusk,
niewielkie 20-tysięczne miasto z bogatą historią,
ciekawymi zabytkami i sławnym, najdłuższym
w Europie brukowanym rynkiem.

Cmentarz żydowski w Kutach, fot. F. Wasyl

może być, ale ukraińską zdjąć”.
Toteż Ukraińcy już tych gości
nie zaprosili na przyjęcie, które przygotowali w szkole.
Nie byli ci Węgrzy długo.
Później przyszli Niemcy, i to
nie wojsko, żandarmeria, lecz
starsi żołnierze Grenzschutzu,
z granicy polsko-rumuńskiej.
Zakwaterowali się w sądzie
(połączonym z aresztem), tam
gdzie dziś jest szpital. Klucznikiem w tym sądzie był Bogdanowicz.
Tych Niemców nie za bardzo
było widać. Owszem, gdy się
kąpało w Czeremoszu, to od
czasu do czasu przeszli. Nie
mogę powiedzieć, żeby źle się
odnosili do Polaków. To raczej
ukraińska policja wywoziła do
obozów i pomagała w pogromach żydowskich. Ukraińcy
denuncjowali też Polaków.
FW. Czy pamięta Pan współżycie z Żydami w Kutach oraz ich
zagładę? Stanowili jedną z liczniejszych grup w miasteczku.
BC. Pytanie, ilu było w ogóle
mieszkańców w Kutach i Starych Kutach? W niemieckim
przewodniku po Galicji z 1942
roku było napisane, że w Kutach jest około 12 tysięcy osób.
Gdzieniegdzie czytałem, że
7,5 tysiąca, gdzieniegdzie – że
9 tysięcy. Ormian „czystych”
było raczej niewielu, wielu
ożeniło się z Polkami. Przed
wojną, żeby Ormianka lub Polka wychodziła za Ukraińca,
to było rzadkością. Rusini żyli
przeważnie w Starych Kutach,
gdzie były dwie cerkwie. Rzekomo było ich 4–4,5 tysiąca.
Mówiono, że tyle samo było Żydów. Na współczesnej tablicy
umieszczonej w Kutach widnieje napis, że zginęło tam 2200
Żydów. Mnie się wydaje, że to
są ludzie, którzy zginęli w samych Kutach. W miasteczku
bardzo późno był pogrom, dosyć długo ich nie ruszano. Cała
ta część miasteczka, gdzie zaczyna się zachodnia i północna
pierzeja rynku, to była dzielni-

ca żydowska, rozciągająca się
do Starych Kut. Dziś nawet widać, że jest zniszczona, po niektórych budynkach zachowały
się fundamenty. Tam była nowa
synagoga i stara, w której mieściła się szkoła żydowska. Żydzi
mieszkali też przy Śniatyńskiej,
i te domy ocalały.
Pamiętam, że byłem chory,
siedziałem na schodach i przez
okno wychodzące na drogę widziałem, jak Niemiec prowadził
Żyda, całego skrwawionego.
Później pod cmentarzem dołączył do niego drugi Niemiec
i na naszej ulicy zastrzelili tego
człowieka. To odbywało się też
z udziałem pomocniczej policji
ukraińskiej. Jej szefem w Kutach był Matijew, zastępcą szefa
Kamat albo Hamat. Kamat pochodził ze Śniatyna. Był też policjant Stefan Tarnowiecki, który należał do SS Galizien i do
policji, później powiesił się na
Sybirze. Był też Kachnikiewicz,
którego matka była Polką.
Tych Żydów, którzy się ostali,
spędzono i poprowadzono do
Kosowa, a później do Kołomyi,
i tam ich zastrzelono.
FW. Czy istniał w miasteczku
ruch oporu?
BC. W Kutach zaczęła się tworzyć organizacja podziemna,
m.in. był w niej i mój kuzyn
Tadzio Koziorowski [ur. 1909].
Wiadomo, że Polacy przyjaźnili się z Ukraińcami, i tak było
z Tadziem. A ponieważ konkurował z Ukraińcem o jedną
dziewczynę, to Ukrainiec doniósł na niego. Zabrali Tadzia
do obozu, przeszedł Majdanek, Oświęcim. Zabrano wtedy
kilkudziesięciu mężczyzn z Kut
i tylko dwóch przeżyło obóz:
Koziorowski i Markiewicz. Jak
to ucichło, powstała następna
organizacja starszych. Należeli
do niej ślusarze Kluczyccy (ojciec i syn), którzy mieszkali koło „Sokoła”, Smagłowski i inni… I tych także aresztowano,
a następnie wszystkich zastrzelono w Kołomyi. Przez przypa-

dek doszło do tego aresztowania. Konspiratorzy dowiedzieli
się, że na Rumunii Polacy jeszcze w 1939 roku pochowali
broń. Pojechali więc wozem
w dwa konie przez Czeremosz,
dotarli na miejsce, włożyli znalezione karabiny w snopki słomy, niby że wracają z pola. Przy
Śniatynie, przed Załuczem,
przekraczali granicę. Jeden
z koni się spłoszył, złamał się
dyszel, a kawałek tego dyszla
wbił się koniowi w nogę tak, że
zaczął kuleć. W okolicy mieszkali kowale, Dancewicze, dwaj
bracia. Dociągnięto do nich
wóz i poproszono o naprawę
dyszla. Dancewicze użyczyli
im też konia z parobkiem. Ten
parobek musiał coś wyczuć.
Cały ładunek przywieziono do
zakładu kuśnierskiego Antoniewicza, tam podziękowano
parobkowi. A on powiedział,
że jeszcze się rozejrzy nieco po
Kutach. Tymczasem poszedł
wprost na policję ukraińską.
Smagłowski miał dom z podwójnymi ścianami i tam urządzono skład broni. Przyszła
policja i zabrała kilkunastu
Polaków. A wcześniej Niemiec
z Grenzchutzu widział majstrujących przy broni ślusarzy, popatrzył i na nikogo nie doniósł.
Oto w jaki sposób Kuty zostały
bez jakiejkolwiek samoobrony.
[Ciąg dalszy nastąpi]
Bronisław
Ciołek
(ur.
1931 r.) – inżynier urządzeń
cieplnych oraz budownictwa
wodnego, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz
Akademii Rolniczej w Krakowie.
Franciszek Wasyl – pracownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, autor
książki Ormianie w przedautonomicznej Galicji, obecnie
pracuje nad monografią Kut
pt. Sąsiedzi. Historia wieloetnicznej wspólnoty.
Kontakt: tel. 793717774;
e-mail: franciszek.wasyl@
gmail.com

Dzięki inicjatywie mieszkającej
w Pułtusku od 1991 r. rodziny
państwa Asłanianów świętowano tę rocznicę również tutaj.
Dla jej uczczenia w Akademii
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora 18 października odbyła się konferencja
naukowa „650-lecie diaspory
ormiańskiej w Polsce”. Konferencję otworzył rektor Akademii Humanistycznej prof. dr
hab. Adam Koseski, wprowadzając licznie zgromadzonych
gości w zagadnienia związane
z polskimi Ormianami, kulturą
Armenii i historią tego narodu.
Szczegółowe rozwinięcie tematów wzięli na siebie kolejni
prelegenci.
Pierwszym z nich był dr Konrad Kuczara, pracownik naukowy Wydziału „Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego.
W ciekawy sposób przedstawił
historię pojawienia się Ormian
na dawnych ziemiach Polski,
ich przekrój społeczny, religię
i kulturę oraz asymilację w społeczeństwie polskim. Wyjaśniał
też zawiłości związane z Kościołem ormiańskim na terenach
dawnej Polski – zagadnienie
unii z Kościołem rzymskim,
obecną sytuację wiernych Kościoła ormiańskokatolickiego i
Kościoła Apostolskiego. Wspomniał też ważne historyczne
i współczesne postaci polskich
Ormian.
Następnym tematem było
przypomnienie najtragiczniejszego dla narodu ormiańskiego okresu na początku XX w.,
czyli genocydu. To zagadnienie
niezwykle starannie przedstawił dr hab. Edward Malak.
W swoim wystąpieniu omówił
sytuację geopolityczną panującą w Europie na przełomie
XIX i XX wieku i zależności
polityczne głównych graczy
I wojny światowej. Na tym tle
przedstawił sytuację Ormian
zamieszkujących tereny państwa osmańskiego, ich udział
w działaniach wojennych i dalsze losy. Wyjaśnił politykę ówczesnych władz osmańskiej
Turcji wobec mniejszości narodowych, w tym ormiańskiej.
Wielu uczestników konferencji
najwyraźniej nie była świadoma ogromu tragedii, jaka spotkała naród ormiański ze strony państwa osmańskiego.
Trzecim prelegentem był prof.
dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
– historyk sztuki z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Tematem oczywistym była niezwykle bogata kultura i sztuka Armenii.

W swojej prezentacji przywołał przykłady architektury Armenii, dzieł dostępnych
w zbiorach Polski, m.in. Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Odnosił się do
wystawy, jaka odbyła się w Zamościu w 2010 r.
Po zakończeniu wystąpień
prelegentów rektor zaprosił
wszystkich na dalsze części
uroczystości. Pierwszą z nich
była wystawa malarstwa Georgija Asłanjana. Malarz ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Erywaniu, a przed
dwudziesty
sześciu
laty,
wraz z żoną Elą, zamieszkał
w Pułtusku, znajdując spokój
i bezpieczny dom, wychowując tu dwóch synów, a teraz
i wnuki.
Georgij Asłanjan jest znakomitym malarzem pejzaży, architektury i kwiatów. Zobaczyliśmy piękne pejzaże Mazowsza,
jak również kompozycje nawiązujące do architektury i krajobrazów Armenii. W pełnych
nostalgii i zadumy monochromatycznych widokach wnętrz
i krajobrazach artysta pokazuje również inną stronę swojej duszy. Jego prace możemy
zobaczyć w przygotowanym
przez Fundację kalendarzu na
2018 r.
Bardzo miłym akcentem tej
części spotkania były podziękowania przekazane przez panią Różę Krasucką, zastępcę
burmistrza Pułtuska, która,
wręczając kwiaty Eli Asłanjan, powiedziała o ogromnym
zaangażowaniu całej rodziny
w życie Pułtuska, ogromną pomoc we wszelkich inicjatywach
i działaniach.
Po obejrzeniu wystawy goście
zostali zaproszeni na finał spotkania, czyli wspaniałą ormiańską ucztę, którą przygotowała
z pomocą całej swojej rodziny niezwykle energiczna Ela
Asłanjan. Trudno wymienić
wszystkie potrawy, ale na bogato zastawionym stole znalazło
się chyba wszystko to, co kuchnia ormiańska jest w stanie zaoferować. Były też oczywiście
trunki z ormiańskim Araratem
na czele, niech żałują wszyscy
kierowcy!
To pułtuskie spotkanie, pełne
sympatycznej i serdecznej atmosfery, na pewno pozostawi
w uczestnikach nie tylko miłe
wrażenia, ale również dużą
dawkę wiedzy o historii, kulturze i losach narodu ormiańskiego.
Maria Ohanowicz-Tarasiuk
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Ormiańskie Oświecenie promieniowało
ROCZNICA | Dnia 8 września 2017 roku minęła okrągła 300. rocznica założenia na jednej z niezamieszkanych wysp wokół
Wenecji – San Lazzaro, klasztoru mechitarystów, który stał się właśnie w 1717 roku i jest do dzisiaj domem macierzystym
jedynego ormiańskokatolickiego zakonu mniszego na świecie.
Cóż takiego ważnego uczynili
i czynią nadal ci mnisi, że cały
ormiański świat, zarówno religijny (Kościół apostolski i Kościół ormiańskokatolicki), jak
polityczny (Republika Armenii)
i kulturowy (diaspora ze swoimi organizacjami), nie tylko
pamięta o tej dacie, ale przyznaje Ojcom Mechitarystom
niezbywalne zasługi w dziele
utrzymania ciągłości narodowego bytu Ormian? Twórca
zakonu Ojciec Mechitar zawarł
całą tę trzy stulecia trwającą
pracę w jednym krótkim zdaniu określającym regułę tego
benedyktyńskiego zgromadzenia – „dla duchowego wsparcia
i oświecenia narodu ormiańskiego”. Kiedy chrześcijańska
Europa w połowie XVIII w.
wejdzie w „wiek Oświecenia”
– Ormianie, za sprawą Ojca
Mechitara, też już tam będą.
Jakimiż to drogami z Eczmiadzyna do Wiednia, Wenecji
i Polski wędrowało ormiańskie
Oświecenie?
Zacznijmy od historii. Położona na styku zachodu i wschodu
Armenia przez wszystkie swoje
dzieje, a co najmniej od II w.
przed Chrystusem, gdy mapy
i spisywane historie starożytnego świata mówią o „państwie
Armenia”, była terenem pustoszących ją niszczycielskich
i krwawych wojen. Jedynie
duch twórczy narodu sprawił,
iż w tym odległym zakątku
świata, mimo wszystkich klęsk
i nieszczęść, nadal tliło się życie. Dzielni Hajowie (jak sami
siebie nazywają Ormianie) wykorzystywali krótkie przerwy
pomiędzy niekończącymi się
najazdami zdobywców – odbudowywano zburzone miasta, tworzono nowe królestwa
(Ani, Cylicja, Armenia Mała),
na nowo powstawało rzemiosło i ożywało rolnictwo, wznoszono świątynie i zakładano
szkoły, odradzała się kultura
i nauka.
Trwało to setki lat. Jednak
w XIV w. najazd mongolski Timura Kulawego, a w XV–XVI w.
wojny turecko-perskie sprawiły, że znikły wszelkie polityczno-państwowe ośrodki ormiańskie, a ziemie zamieszkane od
stuleci przez naród ormiański
nie tylko przechodziły z rąk
do rąk, ale były systematycznie grabione i niszczone. Nieodparcie nasuwa się obraz ze
słynnego wiersza Awedyka Isahakiana:
W klasztornych murach,
w mroku celi, jak samotnemu
eremicie
Dziejopisarzom frasobliwym
pełgała lampka na pulpicie,
I spisywali przy niej dzieje,
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narodowego Ormian poza terytorium Wielkiej Armenii – te
bowiem, które Ormianie uważają za swoje etnocentrum, od
stuleci będące pod panowaniem zwycięskiego islamu, coraz mocniej podlegają polityce
wynarodowienia i islamizacji.
Jednym z takich ośrodków jest
bogata i silna ormiańska kolonia
w Królestwie Polskim (Lwów,
Kamieniec Podolski, Stanisławów, Zamość itp. ), a inne
tworzą uciekinierzy z upadłego katolickiego ormiańskiego
Królestwa Cylicji w Wenecji,
Rzymie, Francji, na Węgrzech.
Poprzez te ośrodki katolikos
Melchizedech, a następnie Filippos Achbakecy próbowali
znaleźć kontakt z Watykanem
i zachodnioeropejskimi mocarstwami chrześcijańskimi,
tu lokując swoje nadzieje nie
tylko na odbudowę własnej
państwowości, ale również na
nieskrępowaną – w wolnym
z ich punktu widzenia świecie
– dzialalność naukową, kulturową, społeczną.

portret mechitara z sebasty, muzeum oo. mechitarystów w wiedniu.
fot. władysław deńca

chleb suchy popijając wodą Pergamin, który nie murszeje,
słowa przechował takie oto:
„Hordy najeźdźców kraj
pustoszą, a wojna wyludniła
miasta,
Grabieżcy się okrutnie srożą,
ruiny świątyń chwast porasta.”
Twoje nieszczęsny Hajastanie,
opłakiwali gorzkie losy.
Ufali, że wysłuchasz Panie,
skargi, co biła pod niebiosy.

podejmują działania unifikacyjne – zmierzające do wynarodowienia Ormian. W ten sposób obca ekspansja przenosi
się z płaszczyzny militarnej na
płaszczyznę kultury. Jednocześnie właśnie w tym czasie podupada – dotychczas spajająca
naród – jego duchowa stolica
w Eczmiadzynie, siedzibie katolikosa – patriarchy Apostolskiego Kościoła Ormianskiego.

Tak, przez stulecia jedynie
klasztory utrzymują kulturową ciagłość, a kroniki, pieśni,
Pismo Święte, literatura, historia, filozofia, księgi zapisywane ormiańskim alfabetem
stworzonym przez Mesropa
Masztoca w V w., cierpliwie
przepisywane i tworzone przez
mnichów, pozwalają na trwanie
narodu. Dzięki temu właśnie
(przyjmując chrzest ok. 301 r.
n.e.) naród ormiański potrafił
przetrwać wieki niedoli, zachowując silne poczucie więzi,
zarówno u siebie w kraju, jak
i na obczyźnie.

Trzeba pamiętać, że brak jakiejkolwiek, choćby nawet symbolicznej, ale własnej struktury politycznej potęgował
znaczenie Kościoła jako ostoi
niezależności narodowej. Odrębność wyznaniowa (zarówno
od Rzymu, jak i Cerkwi prawosławnej) walnie się przyczyniała do zachowania tożasmości
etnicznej i kulturowej Ormian.
Tę rolę Kościół gregoriański
spełniał zresztą od dawna, jeszcze na przełomie starożytności
i wieków średnich, gdy Armenia broniła się przed naporem
Rzymian, Bizantyjczyków od
zachodu, a perskich Sasanidów od wschodu. W XVII w.
słynny kronikarz Arakel z Tebryzu biadał nad upadkiem
znaczenia („ruina finansowa”)
eczmiadzyńskiej stolicy i konfliktami w łonie Kościoła.

Jednakże okres XVII–XVIII w.
przynosi wiele zmian na gorsze. Poza dążeniem do podboju
ziem tworzących w starożytności region Armina rozciągający
się pomiędzy Morzem Czarnym,
Morzem Kaspijskim i Morzem
Środziemnym, sąsiednie potęgi
coraz bardziej zdecydowanie

W tej sytuacji wielkiego znaczenia nabierają ośrodki życia

I w tym właśnie momencie na
widownię dziejów wkracza urodzony w dniu 17 lutego 1676
roku w bogatej kupieckiej rodzinie w miejscowości Sebasta
(dzisiejsze Sivas w Turcji) – Petros Manuk.
W wieku 14 lat wstępuje (czy
też zostaje oddany przez rodziców) do klasztoru Świętego Krzyża w Sebaście, przyj-

mując zakonne imię Mechitar
(orm. „pocieszyciel”). Przez
następnych 17 lat krąży od
klasztoru do klasztoru, od
miasta do miasta (od Konstantynopola – Stambułu do
Eczmiadzyna i od Trapezuntu
do Tarsu i Aleppo), studiując
księgi święte chrześcijaństwa,
filozofię, historię, literaturę,
kroniki ormiańskie. Bardzo
szybko staje się uznanym autorytetem zarówno w sprawach wiary, jak i w sprawach
kultury narodu ormiańskiego,
gromadząc wokół siebie licznych uczniów. Stwierdziwszy,
że dotychczas praktykowane
reguły zakonne nie gwarantują sprawnych ram organizacyjnych dla zadań idących wraz
z coraz szybciej rozwijającym
się światem, techniką, technologią, ludzkimi pragnieniami
i oczekiwaniami – opracowuje własną regułę i 8 września
1701 roku w Konstantynopolu
(Stambule) wraz z dziewięcioma uczniami zakłada nowy
zakon wzorowany na regule
benedyktyńskiej, którego hasłem będzie: „dla duchowego
wsparcia i oświecenia narodu
ormiańskiego”, a opracowanym przez Mechitara herbem
– równoramienny, kwitnący
krzyż ormiański z inicjałami
alfabetu Mesropa Masztoca
na każdym z czterech ramion
krzyża: pierwszych liter oznaczajacych słowa – dzwonek,
ogień, gwóźdź i książka. Symbole te są następnie graficznie

wejście do kościoła oo. mechitarystów w wiedniu. fot. Maria ohanowicz-tarasiuk
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z klasztorów ojców mechitarystów

Herb zakonu

Ojcowie mechitaryści z biskupem Wenecji Francesco Moraglią po uroczystej mszy św. w kościele klasztoru na
San Lazzaro 10 września. Fot. materiały prasowe

przedstawione pomiędzy ramionami krzyża. Oznaczają
one misję zakonu:
dzwonek – oznacza czujność,
mnich musi zawsze być w pogotowiu, wg słów Chrystusa –
„czuwajcie i módlcie się”;
ogień – oznacza miłość, miłość
Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, miłość do ludzi, miłość
do narodu ormiańskiego, braterską miłość w zakonie – bo
„tylko ten ogarnie, w pełni będzie świadkiem miłości Chrystusa, kto sam w ogniu miłości
płonie”;
gwóźdź – jest symbolem autorytetu przełożonych (jest
symbolem opata) i oznacza
posłuszeństwo mnichów „opatowi jako dobremu pasterzowi”
– „posłuszny aż do śmierci pod
Krzyżem”;
otwarta księga – oznacza mądrość, każdy wardapet powinien całe swoje życie poświęcić
zgłębianiu i głoszeniu słowa
Bożego.
Szybko okazało się, że w państwie islamskim (Imperium
Osmańskie) nie będzie miejsca
dla organizacji nie dość, że
chrześcijańskiej, to ewidentnie
nastawionej na budowanie fundamentów tożsamości i utrwalanie ormiańskiej świadomości
narodowej. Mechitar z Sebasty
niemal z dnia na dzień opuścił
Stambuł i w Modon (dzisiejsze
Methoni w Grecji), weneckim mieście na Peloponezie,
założył klasztor, dla którego
w 1712 roku uzyskał oficjalną
akceptację papieża Klemensa
XI. I tu jednak ormiańscy mnisi nie zagrzali długo miejsca.
Kiedy w 1715 roku Mechitar
wraz z grupą 16 braci udał się
do Wenecji, aby założyć drugi
klasztor zgromadzenia – Modon zostało zdobyte przez Turków, klasztor zniszczony, a z 17
mnichów część wymordowano,
a pozostali zaginęli bez wieści.
Szczęśliwie Opatrzność czuwała nad dziełem Ojca Mechitara
i dzięki jego staraniom misja
w Wenecji uzyskała nadanie
w postaci niezamieszkanej

Wyspy Świętego Łazarza (San
Lazzaro), którą mnisi przejęli
oficjalnie 8 września 1717 roku, zakładając tam nowy dom
macierzysty
zgormadzenia.
I stąd nasz tegoroczny jubileusz 300-lecia.
Powoli bracia mogli zająć się
pracą, dla której zostali powołani – na pierwszy ogień poszło „słowo”, a więc język ormiański i literatura. Powstała
drukarnia, a Mechitar z Sebasty opracował „Słownik języka
ormiańskiego” oraz nowoczesną gramatykę (już niebawem
inny Ormianin, Grzegorz Piramowicz ze Lwowa, opracuje
nowoczesną gramatykę polską
– niewykluczone, że po zapoznaniu się z ormiańską gramatyką Mechitara).
To było najważniejsze z dokonań mechitarystów – nowoczesny język jako narzędzie
służące promocji i dalszemu
rozwojowi ormiańskiej nauki,
sztuki, literatury. W latach
1737–1749 Mechitar z Sebasty
tworzy w Wenecji swoje najważniejsze dzieła – „Komentarze do Ewangelii św. Mateusza”, „Gramatykę armeńską”,
„Słownik armeński”, „Armeńską Biblię”, nie stroniąc też
od poezji – wydaje „Poemat
o Błogosławionej Dziewicy”.
Opat Mechitar umiera na San
Lazzaro 16 kwietnia 1749 roku, w opinii świętości – jak wyraził się w roku 2011 ówczesny
opat klasztoru we Wiedniu,
o. Paweł Kodżanian: „Mechitar był geniuszem i świętym.
To on rozwinął stałą działalność zgromadzenia w wielu
tak różnych obszarach nauki
równocześnie, na najwyższym
poziomie postawił praktyczno-organizacyjną aktywność braci mechitarystów, oddziaływanie wychowawcze wewnątrz
zgromadzenia i na zewnątrz,
przy tym wszystkim opracowując i wydając znakomite dzieła
teologiczne,
językoznawcze,
a także religijną poezję.”

Mimo braku tak wielkiego
przełożonego zakon rozwija
się, następcy kontynuują prace w zakresie wydawniczym,
prowadzą dalsze intensywne
badania nad językiem staroarmeńskim (grabarem) i nowoczesnym współczesnym aszcharabarem. Wydają słynne
„Zeszyty”, a w roku 1836 trzej
mnisi opracowują monumentalne dzieło: „Nowy słownik
języka ormiańskiego”.
W roku 1773 część mnichów
oddzieliła
się,
zakładając
klasztor w austriackim wówczas Trieście, na podstawie
przywileju cesarzowej Marii
Teresy Habsburg. Błogi ich żywot przerwała rewolucja francuska. Trwająca do 1805 roku
napoleońska okupacja Triestu
zmusiła zakonników do ucieczki

do Wiednia, gdzie na mocy
dekretu cesarza Franciszka I z dnia 5 listopada 1810
roku
znaleźli
ostatecznie
schronienie w byłym starym
klasztorze kapucynów, który
w latach 1837–1838 wyburzyli, stawiając w jego miejscu
– wg projektu wybitnego wiedeńskiego architekta Josepha
Kornhäusela – ogromny nowoczesny budynek mieszczący
muzeum, szkołę, klasztor i instytut naukowy.
Przeogromny dorobek mechitarystów to – obok dzieł
Mechitara z Sebasty – wydane
w 1799 roku przez ojca Indżidżiana w Wenecji pierwsze
czasopismo w języku nowoarmeńskim – aszcharabarze.
Od roku 1843 czasopismo to
jako miesięcznik ukazuje się
pod nazwą „Bazmawep”, natomiast ośrodek wiedeński od
1847 roku wydaje miesięcznik w języku nowoormiańskim „Jewropa”. To właśnie te

Biblioteka Główna – Wiedeń. fot. władysław deńca

pisma sprawiły, iż język nowoormiański w nowoczesnej
wersji dotarł do wszystkich
Ormian i mógł się rozwijać.
Klasztory wenecki i wiedeński, mimo iż bardzo blisko ze
sobą współpracowały – funkcjonowały praktycznie jako odrębne zgromadzenia, co było
skutkiem sytuacji politycznej
do 1914 roku (wojny Austrii
z Włochami). Dopiero w czasach całkiem nam już współczesnych, bo w czerwcu 2000
roku, na nadzwyczajnym zgromadzeniu wszystkich mnichów
mechitarystów ustalono zasady
ponownego połączenia obu
gałęzi zakonu w jedną całość
pod jednym zwierzchnictwem,
z opatem generalnym i wspólną radą administracyjną, przy
czym za dom macierzysty zakonu uznano klasztor wenecki,
a konwent wiedeński, z własnym opatem, za drugi główny
klasztor.
Dzisiaj – oprócz działalności ściśle konfesyjnej – zakon
nadal zgodnie z regułą opracowaną przez Mechitara z Sebasty ma na celu stałą troskę
o podtrzymywanie tożsamości
narodowej rozsianych po całym świecie Ormian. Temu
celowi służy działalność edukacyjna, muzealna, kulturalna,
wydawnicza itp. Jak to wygląda
w praktyce – pisałem w „Awedisie” dokładnie rok temu,
kiedy to całą grupą polskich
Ormian odwiedziliśmy klasztor
w Wiedniu („Awedis” nr 29,
s. 10–11).
Niektórzy z nas mieli okazję
zapoznać się z jeszcze jednym
(smakowitym) dziełem pracy
mechitarystów, kosztując i zabierając do Polski na Jordan
słynny likier benedyktyński
mechitarystow
wiedeńskich
– w roku 1889 zakon zakupił
niewielką wytwórnię alkoholi w Wiedniu, uruchamiając
w nim produkcję likieru, którego recepturę przywiózł z Konstantynopola ponoć sam założyciel zakonu Mechitar z Sebasty,
któremu i za to niech będzie
chwała.
Bogdan St. Kasprowicz
Astwacatur Ilovecy Gasparian
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Fortepian przez duże F
WSPOMNIENIE | Kiedy po raz pierwszy w życiu weszłam z mamą do lwowskiej katedry ormiańskiej, poraziły mnie oczy
księdza Bogdanowicza. To naturalnie skrót.
Przecież nie miałam pojęcia
o księdzu Bogdanowiczu. Ani
o świętym Odilonie. Ani o Janie
Henryku Rosenie, który namalował uroczysty pogrzeb tego
świątobliwego opata z Cluny
z XI wieku, wraz z towarzyszącym mu orszakiem żywych
i umarłych, którym nadał rysy
swoich współczesnych, i umieścił to malowidło na wewnętrznej ścianie świątyni, prawie
naprzeciw wejścia. Ale każdy
chyba, kto wchodzi tam nieprzygotowany, po raz pierwszy, staje jak wryty, ujrzawszy
na marach postać w mitrze
i ozdobnym ornacie, niesioną
przez czarno i powłóczyście
ubranych mnichów, z których
pierwszy idzie z oczyma przymkniętymi w zamyśleniu czy
modlitwie, trzeci ma oblicze
ukryte pod kapturem, a tylko
ten jeden, środkowy, z otwartą
twarzą, patrzy płonącym wzrokiem na zjawę, która postępuje
tuż za nim z zapaloną świecą.

w 2011 r. w tutejszym Muzeum
Etnograficznym wspaniałą wystawę „Z widokiem na Ararat”.
Przywołają w niej historię ormiańskiej diaspory w Polsce
i jej dramat związany ściśle
z klęską ich przybranej ojczyzny, przypomną ocalałe dokumenty, przepadłe pamiątki,
utracone zabytki. Wśród nich
katedrę ormiańską we Lwowie,
w której właśnie dzięki dotacji
polskiego Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego zespół konserwatorów polskich
(z towarzyszeniem ukraińskich,
co było warunkiem wpuszczenia Polaków do katedry) pracuje nad renowacją malowideł
Jana Henryka Rosena i mozaik
Józefa Mehoffera, barbarzyńsko zniszczonych po zamknięciu tej świątyni przez Sowietów
i po okresie użytkowania jej
jako magazynu. Wystawie towarzyszy film dokumentalny
pokazujący stan zaawansowania prac konserwatorskich.

Jego niesamowite oczy, tak żywe, tak wyraziste, tak niepokojące, wprawiają widza w stan
przerażonego zdumienia i niepojętego napięcia. Zwłaszcza jeśli ten widz jest małą
dziewczynką, przyzwyczajoną
wprawdzie na co dzień do obcowania z figurami świętych,
ale jasnych, złocistych, pełnych
ruchu, w szatach rozwianych
jak na wielkim wietrze, między
marmurowymi kolumnami nad
głównym ołtarzem albo w szalonym tańcu na biało-złotych
krużgankach sąsiedniego kościoła dominikanów.

Ekspozycja cieszy się ogromnym zainteresowaniem wrocławian. Wśród odwiedzających ją
są młodzi, zaintrygowani nowo
objawionymi wątkami dawnej
kresowej kultury, i starsi, których w dzieciństwie z rodzinnych Kresów wygnano, zanim
się zdążyli nauczyć własnej historii i geografii. Dziś szukamy
korzeni. Wzajemnych związków. Odpowiedzi na niegdysiejsze zagadki.

Jak to dobrze, że w pobliżu jest
mama. Moja mama, którą –
niezwykle zafascynowana, ale
jeszcze bardziej przerażona –
mogę chwycić za rękę i wyciągnąć z powrotem na dziedziniec, na słońce, pod arkady,
na rozgrzane kamienie pełne
tajemniczych znaków, których
się u swojskich dominikanów
nie zobaczy. Ale i tak w nocy
w intrygującym śnie wrócą
czarne i białe zjawy z płonącymi świecami i niezwykła para
oczu księdza Bogdanowicza.
Oczywiście o tym, że to twarz
tego legionisty Piłsudskiego,
sekretarza i kapelana abpa
Teodorowicza,
proboszcza
w Horodence i kanonika kapituły ormiańskokatolickiej we
Lwowie, dowiem się dopiero
po przeszło siedemdziesięciu
latach, kiedy to na naszym
przymusowym wygnaniu, we
Wrocławiu, potomkowie, a raczej potomkinie polskich Ormian z Pokucia, panie Monika z Agopsowiczów i Romana
z Manugiewiczów zaaranżują
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Ja na przykład dzięki wystawie
dowiaduję się, że Zadurowicze,
z których wywodziła się moja
pierwsza nauczycielka muzyki,
to byli Ormianie, czego się nie
domyślałam, bo panna Joanna,
zaczesana w spokojny koczek
ciemnoblond włosów, była zupełnie niepodobna do owych
wielkookich smagłych dziewczynek, które razem z nią chodziły
do szkoły panien benedyktynek
ormiańskich, jednego z najlepszych gimnazjów w Polsce.
To teraz już wiem, dlaczego,
kiedy wyjeżdżała ze Lwowa
w roku 1945, powierzyła dalszy ciąg mojej muzycznej edukacji swojej mistrzyni. A była
nią sama Panna Ksieni Elekta
Orłowska, jak się po upływie
dekady okazało, ostatnia ksieni
tego jedynego w Europie żeńskiego zgromadzenia, które po
półtrzecia wieku działania na
ziemi polskiej, przez zmianę
granic rzucone na zachód, ze
Lwowa do Wołowa, z braku ormiańskich powołań, a właściwie z braku istnienia społeczności ormiańskiej, zmieniło
obrządek ormiańskokatolicki
na łaciński – i w roku 1961
przeszło do historii.

Z wizytą u sióstr benedyktynek w Wołowie. Od prawej: siostra Maria, Maria Woś, Elżbieta Łysakowska, siostra
Janina. Fot. R. Obrocka

Było to siedem lat po śmierci
Panny Ksieni, która zmarła
jeszcze w Lubiniu w Wielkopolsce, gdzie przyjęli na kilka
lat swoje wygnane ormiańskie
siostry tamtejsi benedyktyni
łacińscy. Siostra Jadwiga Jóżak,
która przejęła po niej zwierzchnictwo w zgromadzeniu, nosiła
już tylko tytuł „starszej”.
Na kamiennej tablicy nagrobnej śp. Elekty Orłowskiej (zobaczonej przeze mnie w tegoroczne Zaduszki po raz
pierwszy w życiu dzięki Elżbiecie Łysakowskiej, która mnie
zabrała ze sobą na cmentarz
lubiński) w nazwie jej godności i funkcji popełniono błąd.
Napisano: „Kseni”. I nikt tego
nie zauważa. Czy zatem w roku 1954 był już nieznany ten
słowiański wyraz? Wiadomo:
słowo wychodziło z użycia, bo
zabrakło desygnatów...
Matka Elekta Orłowska była
więc ostatnią ksienią, a ja – jej
ostatnią uczennicą. I ten fakt
stał się dla mnie po dziesiątkach
lat kartą wstępu do wrocławskiej wspólnoty ormiańskiej,
która po burzach dziejowych
i po upadku komunizmu żarliwie odbudowuje swoją utraconą i prawie zapomnianą
tożsamość. A ja dokonuję prób
rekonstrukcji porwanych wątków moich osobistych kontaktów z ich lwowskim środowiskiem, kontaktów nie zawsze
nawet wówczas uświadamianych jako tak szczególne, bo
splecione z tamtym ginącym
światem, z jego ostatnimi znaczącymi postaciami.
Kiedy sędziwa Panna Ksieni
w roku 1945 wprowadza nas
po raz pierwszy do swojej celi,
nas – to znaczy pannę Joannę,
moją mamę i mnie, odbieram

to miejsce jako oazę pokoju,
sztuki i wykwintu, z dominującym fortepianem i dyskretną
zieloną lampą, sączącą delikatne światło na klawiaturę o barwie kości słoniowej i tej samej
barwy pomarszczoną twarzyczkę eterycznej staruszeczki,
która – jak teraz obliczam –
właśnie dochodziła osiemdziesiątki. A tymczasem dzisiaj ten
niegdyś salonowy instrument
jawi mi się jako chuda, ledwo
zipiąca krowina – żywicielka
jedenastoosobowej
rodziny
niedojadających, zmęczonych
życiem siostrzyczek.
Co tak strywializowało moje
ówczesne zapatrzenie i sprowadziło mnie na ziemię? Wierszowany pamiętniczek panny
Walentyny Radzkiej o zakonnym imieniu Józefa. Jedna
z lwowskich pamiątek, które
z pietyzmem przechowuje
obecna przełożona benedyktynek z Wołowa, siostra Maria
Trybała, dzieląc się jednocześnie jego kopią z wrocławską
częścią środowiska ormiańskiego, zgodnie z ideą głoszoną przez prof. Andrzeja A. Ziębę, żeby wszelkie pozostałości
po kulturze polskich Ormian
były deponowane w Fundacji
Kultury i Dziedzictwa Ormian
Polskich.
Naturalnie siostrze Józefie, jako autorce, daleko do Hezjoda
czy Koźmiana, a pod względem formy jej utworowi bliżej
do ballady dziadowskiej (z całym zresztą uznaniem dla tego
skądinąd uroczego gatunku).
No i – jak to w poemacie – brak
dokładnych dat. Ale przedstawione w tej rymowanej kronice wojenne i okupacyjne
„prace i dnie” nieszczęsnych
członkiń „zakonu panieńskiego”, zmuszonych radzić sobie

w szatańskich zgoła, nieprzewidzianych
okolicznościach,
dają pewne wyobrażenie o niezmiernym trudzie ich borykania się z losem i stanowią cenny dokument tamtego czasu.
Siostra Józefa – w zakonie od
1938 roku – to niewiasta pobożna, prosta i niewykształcona. Gdzie jej tam do olśniewającej klasycznej składni
i bogatego słownictwa Panny
Ksieni we wzbudzającej podziw
jej korespondencji z samym
arcybiskupem Józefem Teodorowiczem. Dzięki jednak rymowankom siostry Józefy dowiaduję się na przykład o tej
pustej, wysprzątanej idealnie
sieni, przez którą w roku 1945
i 1946, aż do wyjazdu sióstr
Ormianek, dwa razy w tygodniu stąpam na palcach do
celi z brązowym fortepianem,
że na początku wojny, gdy zły
wróg i szatan bomby na Polskę i Lwów rzucali, więc u nas
ludzie na korytarzu nocowali,
bo uchodźców dużo było, jak
można to się ich umieściło, od
kul i głodu się ich ratowało
i jedzenie się im gotowało.
To bardzo istotny i charakterystyczny obrazek z dziejów miasta. Jak podaje prof.
Jerzy
Węgierski w książce
Lwów pod okupacją sowiecką
1939–1941, w połowie października 1939 r. było tam ok.
600 tysięcy uchodźców. Sama pamiętam korytarze mego
przedszkola u sercanek na Sieniawskiej, zatłoczone tłumami
ludzi z dziećmi i tobołkami.
Ale potem Gdy już uchodźcy powyjeżdżali, źli ludzie do
klasztoru się dostali i ruską
szkołę założyli. [...] Pszenicę zabrali, w kuchni gotować
nie dali, naczynia kuchenne
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pozabierali. [...] niecałe dwa
lata tak panowali, a potem się
zabrali, daremnie się cieszyli,
że klasztor zniszczyli. Zanim
jednak „się zabrali”, stało się
wiele złego. Podług praw nowego rządu kazali się nam
Ukraińcy niedługo wyprowadzić. P. Kazimiera z P. Marią
wtedy się pospieszyły i dużo
rzeczy z kaplicy ochroniły.
Trzeba było jednak zdjąć z ołtarza obraz Matki Bożej. Podjął
się tego zaprzyjaźniony ojciec
jezuita, który ...poszedł do kaplicy i w duszy płakał i rzewnie żałował, gdy obraz Matki
Bożej z Ołtarza zdejmował.
Po zdjęciu obrazu zaczęło się
rujnowanie kaplicy. A najpierw
stalle kapliczne zrębali, małe
obrazy powyrzucali, zaś ramy na portret Stalina zabrali,
podłogę porębali, szyby powybijali, zegar, dywany pozabierali i wszystko zniszczyli, ściany pobielili i żydowski związek
założyli.
Myślę, że częstochowskie rymy
siostry Józefy, być może denerwujące czasem polonistę, nie
powinny odstraszać historyka,
który potrafiłby stanąć ponad
perspektywą skonfiskowanych
rondli oraz powybijanych szyb
i z najmniejszej wzmianeczki,
niezauważonej przez laika, odcyfrować ważny a dramatyczny
fakt historyczny. Tak, wydaje
mi się, należy czytać króciutki
rozdział pamiętniczka zatytułowany: „Schowanie Obrazu
Matki Boskiej”. Siostra Józefa
pisze: Obraz Matki Boskiej do
Katedry Ormiańskiej był schowany, a potem bracia go przenieśli do Banku, a jak sowieci
tam rozbierali, to do muzeum
go oddali, dopiero później żeśmy się dowiedziały, że obraz
Matki Boskiej do muzeum był
odesłany.
Pamiętniczek siostry Józefy
to również – jak się okazuje – interesujący materiał dla
edytora – profesjonalisty, bo
ofiarowany Romie Obrockiej
przez siostrę Marię skopiowany klocek zawiera dwie wersje
tekstu: oprócz oryginału, pisanego niewprawną ręką autorki, pojawia się tu odmiana tekstu zapisana według wzorców
kaligrafii, przy tym korygująca
formy gramatyczne i stylistyczne pierwowzoru, a także wprowadzająca dodatkowe szczegóły merytoryczne. Oto ten sam
tekst poprawiony: Obraz Matki
Boskiej z kaplicy w katedrze
został schowany, zaś później
Bracia przenieśli go do skarbca w Banku Mons Pius. Lecz
jak Sowieci Bank zabierali,
to obraz do muzeum oddali.
Myśmy się później o tym dowiedziały i dzięki Bogu obraz
odebrały.
Wprowadzenie tu nazwy Banku Mons Pius kieruje uwagę
czytelnika w stronę jednego
z najbardziej tragicznych momentów w dziejach Kościoła
ormiańskiego w Polsce, sprawy tzw. skarbu poznańskiego
i jej straszliwych konsekwencji.
Otóż dotarły do Lwowa ewaku-

owane z Poznania kasy Banku
charytatywnej instytucji „Mons
Pius”, a ich opiekunowie zdecydowali się w tajemnicy przekazać kosztowności do Banku
„Mons Pius” przy katedrze ormiańskiej i klasztorowi oo. Dominikanów. I kapituła ormiańska, i klasztor Dominikanów,
widząc że nie ma możliwości
uchronienia tego kłopotliwego
depozytu przed Sowietami, oddały go do dyspozycji Komendy
ZWZ – wspomina skarbnik tego Związku, Marian Brzezicki,
a relację jego przytacza prof.
Węgierski.
Ponieważ kosztowności te trafiają na „czarny rynek”, Sowieci rozpoczynaja olbrzymią serię aresztowań, zakończonych
najczęściej wyrokami śmierci
lub zesłaniami do łagrów.
Aresztowani zostają m.in.: ks.
ppłk. Józef Panaś, proboszcz
parafii św. Marii Magdaleny,
ks. Włodzimierz Cieński, ks.
kanonik Adam Bogdanowicz,
przeor dominikanów o. Czesław Kaniak. Daty aresztowania
dwóch ostatnich to 2 kwietnia
i 23 kwietnia 1940 roku.
W kwietniu także siostry benedyktynki ormiańskie przeprowadzają się do swego folwarku na Pohulankę, bynajmniej
nie na wywczasy. Termin tego
wyjazdu na pewno nie jest
przypadkowy. Odmiany tekstu
pamiętniczka różnią się tu nie
tylko charakterem pisma, ale
i stylem, i liczbą szczegółów.
Także tym razem wybieram
poprawioną: Wkrótce kazano
nam klasztor opuścić, powiedziano nam, że zakonnice nie
mogą mieszkać w tym budynku, gdzie młodzież się kształci.
Nieco sprzętów przewiozłyśmy
na Pohulankę, a rzeczy i naczynia trochę u znajomych
się schowało, co można było,
to się ratowało. Ja także trochę drobiazgów klasztornych
zebrałam i sprzedawałam.
Z tego grosza się żyło, bo rubli znikąd nie było. W kwietniu
Ksieni z Siostrami na Pohulankę przyjechały i za klasztorem
bardzo żałowały.
A tymczasem we Lwowie...
Gdy już Ukraińcy sami zostali,
wszystko z klasztoru pozabierali,

inwentarz szkolny na Piekarską ulicę przewieźli i szkołę
tam przenieśli [...] Szafy biblioteczne porębali, a książki
poniszczyli, kraty w rozmównicy powyrywali, niczego się nie
bali, nawet sznury ze strychu
zabrali. Tu zagadka dla historyka: co to był za obiekt na
Piekarskiej, do którego przewieziono nie tylko inwentarz
szkolny, ale i fortepian Panny
Ksieni? Może przedwojenne
Seminarium Nauczycielskie?
Może klasztor sióstr sakramentek? Bo jak niemcy nastali
a sowieci pouciekali – pisze
własnoręcznie siostra Józefa
– Panna Ksieni z Panną Franciszką z siostrami się martwiła
i trochę rzeczy klasztornych
już sprowadziła, fortepian już
i mebli zwiezła z Piekarski...
(sic! widać, że siostra Józefa mówiła raczej bałakiem,
a w każdym razie zwężała samogłoski w wygłosie).
Ale zanim Panna Ksieni odzyskała swój fortepian, to znaczy zanim sowieci pouciekali,
„w Brygidkach” NKWD zamordowało księdza Adama Bogdanowicza, prawdziwie chrześcijańskiego kapłana i żarliwego
patriotę, od 1939 roku związanego z ZWZ. Podobno jego wyrok śmierci został zamieniony
na 15 lat więzienia, a potem tuż
po ucieczce NKWD z „Brygidek” uwolniła go – wraz z częścią innych więźniów – grupa
studentów, która sforsowała
bramę. Ale oświadczył rzekomo, że się stamtąd nie ruszy,
dopóki nie zostaną uwolnieni
pozostali więźniowie. I sam
pomagał w ich uwalnianiu.
Sowieci jednak nieoczekiwanie
wrócili i dokończyli zbrodniczego dzieła.
Odkąd przeczytałam o tym
w książkach Jerzego Węgierskiego i Jurija Smirnowa, wraca do mnie często – dniem
i nocą – niezwykła twarz mnicha o oczach pełnych żaru,
rozbłyskujących pod marami
świętego Odilona. No przecież
nie mógł być inny, tylko właśnie taki, jakim go namalował
Jan Henryk Rosen...
[Ciąg dalszy nastąpi]

Maria Woś

Muzycznie
i biesiadnie
WYDARZENIA | Wydarzenie przypominające
o roztropności polskiego króla Kazimierza, który 650 lat temu wydał pierwszy przywilej dla
Ormian, we Wrocławiu zafundował Kalejdoskop
Kultur.
26
listopada
wieczorem
w Centrum Kultury Ukraińskiej profesorowie Andrzej A.
Zięba i Ara Sayegh wygłosili
prelekcje przybliżające historię Ormian w Polsce, a dziennikarz Piotr Kaszuwara dzielił
się opowieścią i zdjęciami z Armenii. Muzycznie i tanecznie
zebranych gości raczyli Suren
Khachatryan i bracia Sayegh –
Aram i Georg, oraz Mane Shahumyan. Rękodzieło prezentowała Gayane Shahmuradyan,
malując na jedwabiu literki
alfabetu ormiańskiego. Stół
biesiadny przygotowała rodzina Teresy i Asatura Asatrianów, zaś wino było od Gohar
i Karena Shahumyanianów. Ze
strony środowiska ormiańskiego współpracę organizacyjną
podjęła Araks Asatrian.
RO

Dary dla Archiwum
Polskich Ormian
DZIEDZICTWO | Zasób Archiwum Ormian Polskich prowadzonego przez Fundację Kultury
i Dziedzictwa Ormian Polskich powiększył się
o kolejne dary.
Siostry benedyktynki z klasztoru św. Józefa w Wołowie,
spadkobierczynie
lwowskich
benedyktynek
ormiańskich,
przygotowały kolejną partię spuścizny do przekazania.
Część została udostępniona do
skopiowania, przede wszystkim
zdjęcia, w tym m.in. portret arcybiskupa Teodorowicza, w znanym ujęciu, ale z osobistą dedykacją dla sióstr z roku 1930.
Na podarowanych fotografiach
uwieczniono uroczyste chwile
w historii wspólnoty zakonnej
oraz szkolne zajęcia prowadzone przez panny benedyktynki.
Sfotografowany też został niewielkich rozmiarów portret
olejny Rozalii Kajetany Sarkisiewiczówny za młodu, przedstawionej z krzyżem na piersi
i pastorałem ksieni widocznym
po prawej stronie obrazu.

fragment Strony tytułowej pamiętnika Walentyny Radzkiej o imieniu
zakonnym Józefa

Stół biesiadny przygotowany przez
Rodzinę Asatrianów. Fot. Elżbieta
Łysakowska

Wśród druków zwartych wyróżnia się zdekompletowana

(od strony 95 do strony 740)
księga „Kobieta lekarką domową”. Wyobrażamy sobie,
że pewnie był to podręcznik. Praktyczne porady nie
straciły na aktualności, a jak
pysznie podane! Ot, choćby
taka: Sypianie w otwartych
szałasach powietrznych zasługuje podczas ciepłej pory
roku na jak największą uwagę. Chociaż bowiem dobrze
wentylowane albo przewietrzane domy w danym razie
uchodzą za czyste, to jednak
przyznać należy, że wstrzymują one bezpośrednie promieniowanie ziemi, nieba
i drzew, jako też powietrze
jakimkolwiek sposobem poruszane.
Siostrom z klasztoru w Wołowie należą się wielkie podziękowania i nie mniej wielkie wyrazy wdzięczności.

RO
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KULTURA
Kalendarz na 2018 rok

„Powrót do korzeni...”
WYSTAWY | „Powrót do korzeni...” – takie motto przyświecało dwóm
wystawom malarstwa Barbary Bieleckiej-Woźniczko.
Wernisaż pierwszej miał miejsce 30 września w filii Domu
Kultury Śródmieście, przy ul.
Hożej 41 w Warszawie. Wystawa pod honorowym patronatem JE ambasadora Republiki Armenii w Polsce, Edgara
Ghazaryana, zorganizowana
została w związku z 650. rocznicą nadania praw Ormianom
w Polsce. Jej otwarcie zaszczyciła swoją obecnością żona
ambasadora, Marianna Ghazaryan. Basia Woźniczko na
honorowym miejscu eksponowała zbiorowy portret babci,
mamy i swój, który jest odniesieniem do jej ormiańskich korzeni. Większość pokazanych
obrazów jest niewątpliwie reminiscencją niedawno odbytej
podróży do Armenii.

Szanowni Państwo, nadchodzi
2018 rok i nowy kalendarz
Fundacji Kultury i Dziedzictwa
Ormian Polskich stał się faktem. Tym razem, pod hasłem
„Ormianie w sztuce polskiej
XXI wieku”, prezentuje osiągnięcia artystów pochodzenia
ormiańskiego, mieszkających
i tworzących w Polsce. A są
to w porządku alfabetycznym:
Helen Arut, Georgij Asłanjan,
Barbara Bielecka-Woźniczko,
Gurgen Gadachik, Marian Gołogórski, Adel Hayrapetyan,
Oganes Kazarian „Owik”, Tadeusz Piotr Łukasiewicz „Ti-

gran”, Ani Muradyan, Gagik
Parsamian, Suren Vardanian
i Janusz Zadurowicz. Kalendarz zawiera również autobiogramy artystów i sprawozdanie
z działalności naszej Fundacji.
Opracowany graficznie przez
Elżbietę Łysakowską i starannie wydany, jak zwykle, w języku polskim i ormiańskim, mam
nadzieję, że będzie cieszyć
oczy odbiorców przez najbliższy rok.
Kalendarz powstał dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Maria Ohanowicz-Tarasiuk

19 LISTOPADA 2017 R. W GMINIE STRACHÓWKA
KOŁO WOŁOMINA ODSŁONIĘTO POMNIK KAZIMIERZA
WIELKIEGO UFUNDOWANY PRZEZ LOKALNYCH ORMIAN
Ormiańskie dziękczynienie
na odsłonięcie pomnika/
chaczkaru
króla Kazimierza Wielkiego
Chwała ci, chwała Królu
Kazimierzu,
którego słusznie Wielkim
nazywano –
tyś Polskę małą, biedną
i drewnianą
zostawił wielką, mocną,
murowaną...
I nam, Ormianom, tyś
szczególnie bliski,
to ty przyjąłeś do kraju
swojego
spod ojczystego cienia
Araratu
wygnane gwałtem prawnuki Noego...
Siedem już wieków tu, na
polskiej ziemi,
wrastamy, ormiańskie rosną
nekropolie,
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Dzieła nasycone są charakterystycznymi elementami architektury ormiańskich świątyń: np. „Geghard – klasztor
skalny”, „Klasztor ormiański”,
„Klasztor Norawank”. Autorka
zamknęła w nich specyficzny
klimat i koloryt. Niektóre obrazy – przetworzone ormiańskie
krajobrazy, np. „Droga do Norawank” czy „Góry Armenii”,
oddają emocje, jakie musiały
towarzyszyć tej podróży. Były
też kompozycje nawiązujące
do tragicznych losów narodu
ormiańskiego, jak np. „Błogosławieni”. Pojawił się cykl prac
abstrakcyjnych z charakterystycznymi elementami linearnymi o zdecydowanej kolorystyce. Jak na każdej z wystaw
Basi Woźniczko, tak i tutaj nie
obyło się bez obrazów malowanych na jedwabiu, z ormiańskim chaczkarem na czele.

MARIANNA GHAZARYAN – ŻONA AMBASADORA REPUBLIKI ARMENII W POLSCE,
I AUTORKA PRAC BARBARA BIELECKA-WOŹNICZKO

Druga z ekspozycji miała swój
wernisaż 10 listopada w Ośrodku Kultury FORMA, przy ul.
Żuławskiego 4/6. Wierni fani
twórczości Basi Woźniczko,
mimo koszmarnej aury, zjawili
się, aby z przyjemnością obejrzeć, wprawdzie podobne prace, ale lepiej wyeksponowane
niż w kameralnych wnętrzach
galerii przy Hożej. Niektóre obrazy powtórzyły się, bo
przesłanie wystawy to samo,

czyli rocznica 650-lecia nadania praw Ormianom w Polsce,
jednak oświetlenie i odpowiednia przestrzeń pozwoliły na
lepszy odbiór i spokojną kontemplację klimatu poszczególnych kompozycji.
Basiu, bardzo dziękujemy za
estetykę, perfekcję i emocje,
jakie zawarłaś w swoich obrazach.
mot

starym grabarem pisane
nagrobki Gasparyan – Kasprowicz
umarł we Lwowie...
Przed twym pomnikiem
dzisiaj polski królu
stajemy, wdzięcznością
przepełnieni –
modlimy się Hajr Mer –
błogosław Polsce,
nie zapominaj także
o Armenii...
My tu wciąż stawiać będziemy chaczkary,
choćby ich kamień miał
kruszeć i pękać,
póki w nas Boga, póki
w sercach wiary –
będziemy pamiętać, pamiętać, pamiętać...
Bogdan Stanisław Kasprowicz
Astwacatur Ilovecy Gasparyan
Bytom – Strachówka,
19 listopada 2017 r.

DYREKTOR JOANNA STRZELECKA WITA GOŚCI ZGROMADZONYCH NA WERNISAŻU W GALERII DOMU KULTURY ŚRÓDMIEŚCIE PRZY
UL. HOŻEJ 41
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Ważne adresy i telefony
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
miejsce zajęć:
Szkoła Języka Ormiańskiego,
ul. Kościuszki 37AB, Wrocław
nauczycielka Ruzan Gevorgyan
Duszpasterze
Kościół katolicki
obrządku ormiańskiego
www.ordynariat.ormianie.pl
Ks. Cezary Annusewicz – proboszcz
ormiańskokatolickiej parafii
północnej z siedzibą w Gdańsku
kontakt:
Rzymskokatolicka parafia św. św.
Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk 3
80-822 Gdańsk, tel. (+48) 58 301 99 77
e-mail: cezary.annusewicz@wp.pl
http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl
Ks. Józef Naumowicz – duszpasterz
ormiańskokatolickiej parafii
centralnej z siedzibą w Warszawie
kontakt:
e-mail: jozef.naumowicz@ormianie.pl

Apostolski Kościół Ormiański
O. Dadżad Tsaturyan – duszpasterz
Ormian w Polsce
kontakt:
tel. (+48) 794 515 741
e-mail: duszpasterzormian@yahoo.com
KORESPONDENt MEDIÓW
ORMIAŃSKICH
Smbat Howannisjan
Akredytowany przez MSZ
korespondent „Pierwszego Serwisu
Informacyjnego” Publicznej Telewizji
Armeńskiej ARM1 w Polsce
kontakt:
tel. (+48) 787 391 461
e-mail: smbat.armtv@gmail.com
Tłumacze przysięgli
języka ormiańskiego
Warużan Czobanian
(Varuzhan Chobanyan)
kontakt:
ul. Wrzosowa 96, 25-214 Kielce
tel. (+48) 663 769 796
e-mail: varuzhan.chobanyan@wp.pl
dr Hajk Howannisjan
(Hayk Hovhannisyan)
kontakt:
ul. Radzikowskiego 77A/10
31-315 Kraków
tel. (+48) 886 886 609
e-mail: kancelaria@tlumacz-ormianski.pl
http://www.tlumacz-ormianski.pl
Lilit Karapetian
kontakt:
ul. Grzymalitów 1B m. 3
03-141 Warszawa
tel. (+48) 691 107 304
e-mail: lilit.karapetyan@wp.pl
mgr Margarita Jeremian
kontakt:
ul. Jana Krysta 8 m. 30
01-112 Warszawa
tel. (+48) 601 068 368
e-mail: maga379@wp.pl
Urząd dS. Cudzoziemców
kontakt:
ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa
tel. (+48) 22 601 75 14
fax (+48) 22 601 74 19
http://www.udsc.gov.pl
Bezpłatne porady prawne
Warszawa
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
kontakt:
ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa
tel. (+48) 22 629 56 91
e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl
http://www.interwencjaprawna.pl
Kraków
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
kontakt:
ul. Krowoderska 11/7
31-141 Kraków
tel. (+48) 12 633 72 23
fax. (+48) 12 423 32 77
e-mail: porady@pomocprawna.org
http://www.pomocprawna.org

ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ
Դեսպան՝ ՆԳ Էդգար Ղազարյան
կապ՝
Բեկասովի փող. 50, 02-803 Վարշավա,
հեռ. (+48) 22 899 09 40-42
ֆաքս (+48) 22 899 09 35
էլ. փոստ` armpolandembassy@mfa.am
աշխատանքային ժամերը՝ երկ.-ուրբ.
9.00-18.00
ԼՀ Կառավարության և
Ազգային ու Էթնիկական
Փոքրամասնությունների
Համատեղ Հանձնաժողովում
հայ փոքրամասնության
ներկայացուցիչ
Էդվարդ Միեր-Ենդժեյովիչ
կապ`
էլ. փոստ` przedstawiciel@ormianie.pl
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ
Գդանսկ

կապ`
Մագիստրոս Գայանե Հակոբյան
Մագիստրոս Աշխեն Սիմոնյան
Հեռ.` (+48) 500 062 065
պարապմունքների վայրը`
Թիվ 58 հիմնական դպրոց
Սկարպովա փող. 3, 80-145 Գդանսկ
Կրակով
կապ՝
Հայկական Մշակութային Ընկերություն
դոկտոր Գոհար Խաչատրյան
հեռ. (+48) 600 402 169
էլ. փոստ` gohar.khachatryan@gmail.com
http://www.szkola.armenia.pl
պարապմունքների անցկացման վայրը՝
Վոյեվոդային հասարակական
գրադարան, Ռայսկա փող.1, երկրորդ
հարկ, 31-124 Կրակով
Վարշավա – Պլոցկ
կապ՝
մագիստրոս Մարգարիտա Երեմյան
հեռ.՝ (+48) 601 068 368
էլ. փոստ` maga379@wp.pl
պարապմունքների անցկացման վայրը՝
Միջնակարգ դպրոց թիվ 210,
Կարմելիցկա փող. 13, 00-163 Վարշավա:
Պասաժ Վուկա Կարաջիճիա փող. 1,
09-400 Պլոցկ
ՔԱՀԱՆԱՆԵՐ
Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցի
www.ordynariat.ormianie.pl
Քհն. Ցեզարի Աննուսևիչ`
ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ
Հյուսիսային Ժողովրդապետութեանը
նստաւայրը՝ Գդանսկ:
կապ՝
Սուրբ Պողոս և Պետրոս
հռոմեակաթոլիկ եկեղեցական ծուխ
Ժաբի Կրուկ փող. 3, 80-822 Գդանսկ
հեռ.՝ (+48) 58 301 99 77
էլ. փոստ` cezary.annusewicz@wp.pl
http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl
Քհն. Հովսեփ Նաումովիչ՝ հոգեւոր հովիւ
Հայ Կաթողիկէ Կենտրոնական
Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝
Վարշավա:
կապ՝
էլ. փոստ` jozef.naumowicz@ormianie.pl
Հայ Առաքելական Եկեղեցի
Տ. Տաճատ աբեղա Ծատուրյան
Լեհահայոց հոգևոր հովիվ
կապ՝
հեռ.` (+48) 794 515 741
էլ. փոստ` duszpasterzormian@yahoo.com

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ԹՂԹԱԿԻՑՆԵՐ
Սմբատ Հովհաննիսյան
Լեհաստանի Արտաքին
Գործերի Նախարարությունում
հավատարմագրված՝
Հ1 Հայաստանի Հանրային
Հեռուստաընկերության «Առաջին
լրատվական» ծառայության թղթակից
կապ՝
հեռ.՝ (+48) 787 391 461
էլ. փոստ՝ smbat.armtv@gmail.com
Հայերեն
երդվյալ թարգմանիչներ
Վարուժան Չոբանյան
կապ՝
Վժոսովա փող. 96
25-214 Կիելցե
հեռ. (+48) 663 769 796
էլ. փոստ՝ varuzhan.chobanyan@wp.pl
դոկտոր Հայկ Հովհաննիսյան
կապ՝
փող. Ռաջիկովսկեգո 77Ա/10
31-315 Կրակով
հեռ. (+48) 886 886 609
էլ-փոստ՝ kancelaria@tlumacz-ormianski.pl
http://www.tlumacz-ormianski.pl
Լիլիթ Կարապետյան
կապ՝
Գժիմալիտուվ 1B / 3
03-141 Վարշավա
հեռ. (+48) 691 107 304
էլ. փոստ՝ lilit.karapetyan@wp.pl
մագիստրոս Մարգարիտա Երեմյան
կապ՝
Յանա Կրիստա փող. 8/30
01-112 Վարշավա
հեռ. (+48) 601 068 368
էլ. փոստ՝ maga379@wp.pl
ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ
ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ
կապ՝
Կոշիկովա փող. 16
00-564 Վարշավա
հեռ.՝ (+48) 22 601 74 02
ֆաքս՝ (+48) 22 601 74 19
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՃԱՐ
ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ
Վարշավա
Իրավական միջամտության
ընկերություն
կապ՝
Սիեդմիոգրոձկա փող. 5/51, 01-204
Վարշավա, հեռ.՝ (+48) 22 629 56 91
էլ. փոստ` biuro@interwencjaprawna.pl
http://www.interwencjaprawna.pl
Կրակով
Հալինա Նեցի անվ. իրավաբանական
օգնության կենտրոն
կապ՝
Կրովոդերսկա փող. 11/7
31-141 Կրակով,
հեռ.՝ (+48) 12 633 72 23
ֆաքս՝ (+48) 12 423 32 77
էլ. փոստ` porady@pomocprawna.org
http://www.pomocprawna.org
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Święta religijne w 2018 roku – kalendarz
kościół | Daty i opis zestawionych tu najważniejszych świąt obchodzonych w obrządku ormiańskim podane są za
kalendarzem liturgicznym Kościoła ormiańskokatolickiego na rok 2018, opracowanym w siedzibie Patriarchatu tego
Kościoła w Libanie, a opublikowanym we wrześniu 2017 r. Na jego okładce jest Matka Boża z Bzommar (poniżej).
Większość świąt w ormiańskim
kalendarzu to święta u nas
określane jako „ruchome”,
czyli nie są związane na stałe
z konkretną datą, a w kolejnych latach zmieniają swoje
umiejscowienie. Zdarza się, że
niektóre ze świąt obchodzone
są w obrządku ormiańskim
w tym samym dniu, co w łacińskim (co zaznaczono, dodając
adnotację: orm., łac.). Pięć
głównych w tym kalendarzu
świąt, to: Święto Objawienia
i Chrztu Pańskiego, Wielkanoc, Przemienienie Pańskie,
Wniebowzięcie NMP, Podwyższenie Krzyża Świętego. Dlatego też po każdym z tych świąt
następuje Dzień Zaduszny (Or
Mereloc, Օր Մեռելոց). Cały
kalendarz liturgiczny Kościoła
ormiańskokatolickiego (w j. ormiańskim) jest do pobrania na
stronie Ordynariatu Kościoła
ormiańskokatolickiego w Polsce: www.ordynariat.ormianie.
pl/nasz-kosciol/mszaliki
STYCZEŃ
1. Święto Nadania Imienia
Jezus
Ton Tynorenutian jew Anwan
Tiaryn mero Hisusi Kristosi
Տօն Տնօրէնութեան եւ
Անուան Տեառն մերոյ
Յիսուսի Քրիստոսի
6. Święto Objawienia i Chrztu
Pańskiego (Epifanii)
Ton Astwacahajtnutian
Տօն
Աստուածայայտնութեան
7. Dzień Zaduszny
Or Mereloc
Օր Մեռելոց
27. Św. Sergiusza, patrona
zakochanych
(dzień błogosławieństwa
młodzieży)
Surp Sarkis
Սուրբ Սարգիս

LUTY
2. Ofiarowanie Pańskie (orm., łac.)
Tiarnyntaracz
Տեառնընդառաջ
11. I Niedziela Wielkiego Postu
Araczin Kiraki Karasnortac
Ա. Կիրակի Քառասնորդաց
12. Poniedziałek popielcowy
Or Mochroc
Օր Մոխրոց
MARZEC
17. Wejście do lochu św. Grzegorza Oświeciciela
Syrpo Horyn mero Grigori
Lusaworczi mutn i wirapn
Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի
Լուսաւորչի մուտն ի
վիրապն
24. Wskrzeszenie Łazarza
Hiszatak Ghazaru harutianyn
Յիշատակ Ղազարու
յարութեանն
25. Niedziela Palmowa (orm., łac.)
Cachkazart
Ծաղկազարդ
KWIECIEŃ
1. Wielkanoc (orm., łac.)
Zatik Harutian
Ջատիկ Յարութեան
2. Dzień Zaduszny
Or Mereloc
Օր Մեռելոց
8. Nowa Niedziela
Nor Kiraki
Նոր Կիրակի
(łac. Święto Bożego Miłosierdzia - Astwacajin Woghormutian – Աստուածային
Ողորմութեան )
9. Zwiastowanie Najświętszej
Marii Pannie
Ton Awetman
Տօն Աւետման
MAJ
10. Wniebowstąpienie
Ton Hambarcman
Տօն Համբարձման
13. II Niedziela Palmowa
Jerkrort Cachkazart

Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի
Լուսաւորչին ելն ի վիրապէն
9. Błogosławionego Ignacego
Malojana
Jeranelwujn Ignatios Arkepiskopos Malojani
Երանելւոյն Իգնատիոս
Արքեպիսկոպոս Մալոյեանի
16. Odnalezienia relikwii św.
Grzegorza Oświeciciela
Giut nyszcharac Syrpo Horyn
mero Grigori Lusaworczin
Գիւտ նշխարաց Սրբոյ Հօրն
մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին

Երկրորդ Ծաղկազարդ
(łac. Wniebowstąpienie –
Hambarcum – Համբարձում)
20. Zesłanie Ducha Świętego
(orm., łac.)
Ton Galystian Hokwujn Syrpo
Տօն Գալստեան Հոգւոյն
Սրբոյ
27. Świętej Trójcy (orm., łac.)
Ton Amenasurp Jerrortutian
Տօն Ամենասուրբ
Երրորդութեան
28. Św. Rypsymy
Surp Hripsime
Սուրբ Հռիփսիմէ
(święto wszystkich zakonnic męczennic, towarzyszek św. Rypsymy – Syrpoc Hripsimianc, Սրբոց
Հռիփսիմեանց)
29 . Św. Gajany
Surp Gajane
Սուրբ Գայիանէ
(święto wszystkich zakonnic
męczennic, towarzyszek św.
Gajany – Syrpoc Gajanianc,
Սրբոց Գայիանեանց)
CZERWIEC
2. Wyjście z lochu św. Grzegorza Oświeciciela
Syrpo Horyn mero Grigori
Lusaworczin jeln i wirapen

LIPIEC
8. Przemienienie Pańskie
Ton Pajcarakerputian
Տօն Պայծառակերպութեան
(Wartawar, Վարդավառ)
9. Dzień Zaduszny
Or Mereloc
Օր Մեռելոց
SIERPIEŃ
12. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
Ton Pochman Syrpo Kusin
Mariamu
Տօն Փոխման Սրբոյ Կուսին
Մարիամու
13. Dzień Zaduszny
Or Mereloc
Օր Մեռելոց
WRZESIEŃ
4. Zachariasza, proroków
Ezechiela, Ezdrasza
Syrpoc Margareicyn Jezekieli,
Jezri jew Zakaria
Սրբոց Մարգարէիցն՝ Եզեկիէլի, Եզրի, եւ Զաքարիայ՝
8. Narodziny Najświętszej
Marii Panny (orm., łac.)
Ton Cynyndian Syrpo Kusin
Mariamu
Տօն Ծննդեան Սրբոյ Կուսին
Մարիամու
16. Podwyższenie Krzyża
Świętego
Chaczwerac
Խաչվերաց

17. Dzień Zaduszny
Or Mereloc
Օր Մեռելոց
PAŹDZIERNIK
28. Święto Odnalezienia
Krzyża
Ton Giuti Syrpo Chaczi
Տօն Գիւտի Սրբոյ Խաչի
LISTOPAD
10. Świętych Archaniołów:
Gabriela, Michała, Rafała
Syrpoc hresztakapetacyn:
Gabrieli, Mikajeli jew Rapajeli
Սրբոց հրեշտակապետացն՝
Գաբրիէլի, Միքայէլի եւ
Ռափայէլի
18. I Niedziela Postu
(Pięćdziesiątnicy Bożonarodzeniowej – hisnakac)
Araczin Kiraki Hisnakac
Ա. Կիրակի Յիսնակաց
21. Ofiarowanie Najświętszej
Marii Panny
Yncajumn Syrpo Kusin Mariamu Astwacacni
Ընծայումն Սրբոյ Կուսին
Մարիամու Աստուածածնի
GRUDZIEŃ
9. Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny
Ton Anarat Hyghutjan
Տօն Անարատ Յղութեան
25. Boże Narodzenie (orm., łac.)
Ton Cynyndian Tiaryn Mero
Hisusi Kristosi
Տօն Ծննդեան Տ. Մ.
Յիսուսի Քրիստոսի
27. Świętych głównych apostołów, Piotra i Pawła
Syrpoc gylchawor arakelocyn
Petrosi jew Poghosi
Սրբոց գլխաւոր առաքելոցն՝
Պետրոսի եւ Պօղոսի

Opracowanie:
Elżbieta Łysakowska
Współpraca, konsultacje językowe: prof. Andrzej Pisowicz,
ks. Rafał Krawczyk
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