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Nasi Goście – od lewej: Maciej Bohoziewicz, Krzysztof Jabłonka, Marta Axentowicz-Bohoziewicz

Naszymi Gośćmi byli: MARTA
AXENTOWICZ-BOHOSIEWICZ, prezes
Fundacji Armenian (Armenian Foundation) oraz KRZYSZTOF JABŁONKA –
Starosta Wspólnoty Ormiańsko-Katolickiej w Warszawie. W spotkaniu aktywny
udział wziął także Maciej Bohoziewicz, mąż
Pani prezes – oczywiście Ormianin polski.
Pani Marta pochodzi z zasłużonej rodziny
polskich Ormian; znanym jej przedstawicielem był Teodor Axentowicz (1857-1938)
wybitny malarz i rysownik. Pani Marta mówi:
- Mój Ojciec podkreślał, że jest Polakiem
pochodzenie ormiańskiego,
ja mówię
o sobie, że jestem polską Ormianką. My –
polscy Ormianie jesteśmy świadomi naszej
starożytnej historii sięgającej kilku wieków
przed narodzeniem Chrystusa i tego, że Armenia była najstarszym chrześcijańskim państwem świata (już w 301 roku – chrześcijań-

stwo stało się religią państwową Ormian).
Podstawy alfabetu ormiańskiego zostały
stworzone w 406 roku!
To kultura i historia znacznie starsza od
polskiej. Ale też jesteśmy świadomi naszych wielowiekowych, harmonijnych związków z Polską.
W roku 1356, gdy król Kazimierz Wielki
nadał miastu Lwów prawa magdeburskie zezwolił Ormianom posługiwać się własnym
prawem. Kolejni królowie polscy potwierdzali takie prawa Ormian. Już w XIV wieku
na terenie Polski Ormianie stanowili zauważalną mniejszość, a centrum tego osadnictwa
były takie miasta jak Lwów, Kamieniec
Podolski czy
Zamość. Powstawały tam
kościoły i katedry ormiańskie; szczególnie
znana jest katedra ormiańska we Lwowie,
jeden z najsłynniejszych zabytków tego miasta. Znacznym centrum ormiańskim stały się
Kuty nad Czeremoszem; tam parafia or1

miańska istniała od 1716 roku i tam odbywały się każdego roku w dniu 13 czerwca
słynne odpusty ormiańskie, na które przybywali Ormianie z różnych krajów. Kuty stały
się ,,małą stolica Ormian polskich”. Katedrę
Ormiańską ufundował tam Józef Potocki, na
cmentarzu jest do dziś wiele nagrobków Ormian (z inskrypcjami w języku polskim!).
Po 1945 roku – Ormianie polscy ze
wschodnich ziem polskiego państwa przyłączonych do ZSRR objęci zostali - tak jak
Polacy - repatriacją. Fundacja Ormiańska
organizuje coroczne wyjazdy młodzieży z
rodzin polskich Ormian właśnie do Kut;
młodzież dba o groby ormiańskie na miejscowym cmentarzu, uczy się też historii
Ormian, a mistrzowsko umie nią zaintereso-

wać młodzież współpracujący z Fundacją
Armenian Krzysztof Jabłonka, który uczestniczy na ogół w dorocznych wyjazdach do
Kut organizowanych przez tę fundację.
Jak znakomicie umie opowiadać Krzysztof Jabłonka - mogliśmy się przekonać na
naszym spotkaniu. Opowieść historycznogeograficzno-religijna tego historyka była
barwna i niezwykle ciekawa, a zaczął ją od
góry Ararat, a skończył na bliskiej już i tragicznej historii, m.in. na niedawnej rocznicy ludobójstwa Ormian. Abyśmy lepiej zapamiętali chronologię wydarzeń i przedstawione fakty zostawił nam tablice, które tu
zamieszczamy.

Góra Ararat w Azji Mniejszej, u której stóp leżała ojczyzna Ormian. Według podań,
na tej górze miała osiąść
biblijna arka Noego
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Część naszego spotkania wypełniły barwne, anegdotyczne opowieści Macieja Bohoziewicza, których puentą była solidarność
ormiańska.
Rozmawialiśmy też o ciekawej wystawie
w Muzeum Wojska Polskiego zorganizowanej w ubiegłym roku przez Fundację Armenian, a poświęconej udziałowi polskich Ormian w wojnach I Rzeczpospolitej,
o zbliżającym się ,,opłatku” (dostaliśmy zaproszenie!) , a także o przygotowywanym
właśnie karnawałowym Balu Ormiańskim
i innych uroczystościach integrujących środowisko Ormian polskich.
Przypominaliśmy polskich Ormian (czy
też Polaków pochodzenia ormiańskiego) zasłużonych dla polskiej kultury i nauki jak:
jezuita ks. Grzegorz Piramowicz - działacz
Komisji Edukacji Narodowej, ks. Józef
Teodorowicz - biskup obrządku ormiańskiego we Lwowie oraz poseł i senator II RP,
prof. Włodzimierz Antoniewicz - archeolog
i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Andrzej Krzeczunowicz - dziennikarz i dyplomata, pierwszy ambasador Polski przy NATO i in. A także mówiliśmy o polskich

Ormiankach - np. o Urszuli Łazarewiczowej, elegantce z XVIII wieku i ,,dyktatorce
mody”, która prowadziła własny salon piękności i była gwiazdą ówczesnych salonów
warszawskich, a także o znanej i lubianej
współczesnej aktorce Soni Bohoziewicz.
Z ormiańskiego rodu Bohoziewiczów pochodziła też Jadwiga Zarugiewiczowa, której
syn zginął w obronie Lwowa i która została
symboliczną ,,matką” Nieznanego Żołnierza.
Przypomnieliśmy też, że w Konkursie
Varsavianów im. Hanny Szwankowskiej
w 2013 nagrodzona została pięknie wydana
przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich książka pt. Ormiańska Warszawa. Znaleźć tam można m.in. omówienie
skarbów piśmiennictwa polskich Ormian
w Warszawie, archiwaliów ormiańskich,
armeników w Muzeum Narodowym
i w Zamku Królewskim w Warszawie oraz
oczywiście mieszczących się w Pałacu pod
Blachą zbiorów Fundacji Teresy Sahakian
(wśród prezentowanych gobelinów są też
gobeliny ormiańskie).
(tekst: BPS, opracowanie graficzne: Halina Niemiec)

Ruiny miasta Ani, zwanego „miastem tysiąca kościołów”, stolicy Armenii,
która została zniszczona w XI w. przez Turków seldżuckich
5

Zostaliśmy zaproszeni na Opłatek Ormiański (22 stycznia 2016 r.), który odbywał się w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Ważnym punktem spotkania była projekcja filmu „Ormiańskie serce dla Polski. Abp. Józef Teodorowicz 1864-1938” w reż. A. Baczyńskiego i T. Szyma
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