




NARÓD, KTÓRY NIE MA PAŃSTWA, 
SZUKA OCALENIA W SYMBOLACH 

W Matenadaranie ogląda się 

stare księg i Ormian. Są dla 
mnie podwójnie niedostępne: 

leżą w gablotach za szkłem i nie potrafię 
ich czytać. Pytam Wanika, czy je rozumie. 
I tak, i nie, bo może czytać litery, ale nie 
chwyta sensu. Alfabet jest ten sam od 
piętnastu wieków, natomiast język się 

zmienił. Ormianin wchodzi do Matenada
ranu jak muzułmanin do Mekki. To kres 
jego pielgrzymki, jest wzruszony, przej ęty. 

W dziejach Ormian książka była ich na
rodową relikwią. Wiele tych manuskryp
tów uratowano za cenę ludzkiego życia. 

Są tu stronice zaplam ione krwią. Są księgi 
ukrywane latami w ziemi, w szczelinach 
skał. Ormianie zakopywali je, tak jak 
rozb ite armie zakopuj ą swoje sztandary. 
Zostały znalezione bez trudu: wiadomość 

o miejscu ich ukrycia była przekazywana 
z pokolenia na pokolen ie. 

Naród, który nie ma państwa, szuka 
ocalenia w symbolach. Ochrona symbolu 
jest dla niego tak ważna jak obrona gra
nic. Kult symbolu staje się formą kultu oj 
czyzny. Jest aktem patriotyzmu. Nie żeby 
Ormianie nigdy nie m ieli państwa. Mieli, 
ale zostało zniszczone jeszcze w staro
żytnośc i. Potem odradza s ię w IX w ieku 
i po 160 latach ginie - w swoim dawnym 
kształcie - już na zawsze. Nie chodzi tyl
ko o państwo. Co najmniej przez 2 tysią

ce lat groziła Ormianom totalna zagłada . 

Groz iła im jeszcze w naszym wieku, jesz
cze do roku 1920. 

Dzieje Ormian m ierzy się tysiącami lat. 
Jesteśmy w tej części świata, którą przy
wykło s ię nazywać kolebką ludzkości. Po
ruszamy się wśród najstarszych śladów 
istnienia człowieka. ( ... ) Ormianie mają 

inną niż my miarę czasu. Swój pierwszy 
rozbiór przeżyli 2500 lat ternu. Ich Od
rodzen ie przypada na IV wiek n aszej ery. 
Chrześcij aństwo przyjęli siedem wieków 
wcześniej niż my. Dziesięć wieków przed 
nami zaczęli pisać we własnym języku . 

( .. . ) 
Pewien mnich, nazwiskiem Mesrop 

Masztoc, tworzy ormiański alfabet. Już 

wówczas musiała istn ieć wśród Ormian 
silna potrzeba identyfikacji i wyodrębnie

nia. Byli samotną, chrześcijańską wyspą 

w m orzu obcych, azjatyckich żywiołów. 
( .. . ) Podbita na polu oręża , Armenia szu
ka ocalenia w scriptoriach. Jest odwrót, 
ale w tym cofnięciu jest godność i wola 
istnienia. Czym jest scriptorium? Może to 
być cela, czasami izba w lepiance, nawet 
- pieczara skalna. W taktm scriptorium 
jest pulpit a za pulpitem stoi kopista 
i pisze. Świadomośc i ormiańskiej towa
rzyszyło zawsze poczucie zagłady. I zwią

zana z tym żarliwa potrzeba ratunku. 
Potrzeba ocalenia swojego świata. Skoro 
n ie można go uratować mieczem, niech 
zachowa się jego pamięć. Okręt uton ie, 
ale niechże pozostanie dziennik kapitana. 

Tak powstaje to unikalne w kulturze 
światowej zjaw isko: ormiańska książka. 

Mając swój alfabet Ormianie zaraz b iorą 

się do pisania książek ( ... ) Już w VI wie
ku przetłumaczyli na ormiański całego 

Arystotelesa. Do X wieku przetłumaczy

li większość filozofów greckich i rzym
skich, setki tytułów literatury antycznej. 
Ormianie mają otwartą , chłonną umysło

wość. Tłumaczyli wszystko, co było pod 
ręką. Wiele dzieł starożytnej literatury 
ocalało dla kultury światowej tylko dzię

ki ternu, że zachowały się one w ormiań-

skich przekładach. ( ... ) Zaczynają powsta
wać całe biblioteki. Mus iały to być zbiory 
ogromne: w 1170 roku Seldżucy niszczą 
w Suniku b ibliotekę składającą się z 10 
tysięcy tomów. Są to wszystko ormiań

skie manuskrypty. Do dziś zachowało s ię 
25 tysięcy ormiańskich manuskryptów. 
( ... ) Najpierw p isali na skórach, potem już 
na papierze. Zrobili taką książkę. która 
ważyła 32 kilo. Poszło na nią 700 ciela 
ków. Ale mają i drob iazg, ks iążeczki. małe 
jak chrabąszcz . ( ... ) 

Losy tych ksiąg to historia Ormian. 
Ormianie, prześladowani. i n iszczeni. re
agowali na swoją sytuacj ę dwojako: część 
szła w góry, chroniła się w pieczarach, 
a część emigrowała w świat, na wszyst
k ie kontynenty. I jedni, i drudzy brali 
z sobą ormiańskie księgi. Ponieważ tuła

cze opuszczali Armenię pieszo, n iektóre 
rękopisy, zbyt ciężkie, dzielono n a pól 
Te połówki wędrowały często w różne 
krańce globu. 

(fragment pochodzi z książki 
Ryszarda Kapuśc ińskiego .Imperium·, 

wydawnictwo Czytelnik, 2008) 







TU WSZYSTKO SIĘ PAMIĘTA 

C
iągła konieczność walki o przetrwa
nie i zachowanie własnej tożsamo

ści sprawiła, że czas historyczny ma 
na Zakaukaziu zupełnie inne znaczenie 
niż gdzie indziej. Tu przeszłość i teraź

n iejszość splataj ą się na każdym kroku, 
a przyczyną sąsiedzkich wojen mogła 

stać się nie zniewaga sprzed tygodnia. 
ale incydent sprzed kilkudziesięc iu lat. 
( .. . ) Dla Ormian masakra w Turcji w 1915 
roku wydarzyła się nie sto lat temu, ale 
jakby w zeszły wtorek. Tu wszystko się 
pamięta. niczego nie zapomina, nie da się 
ukryć żadnych tajemnic. ( .. . ) 

Przed dwoma tysiącami lat Armenia 
była państwem trzech mórz - Śródziem
nego, Czarnego i Kaspijskiego. Na połu

dniu sięgała rzek Tygrysu i Eufratu. Ry
walizowała z Rzymem, Babilonem, Bizan
cjum, Persj ą, Asyrią, kalifatami arabski
mi, egipskimi mamelukam i. Czas potęgi 

był jednak krótki. Ormianie nie potrafili 
stworzyć państwa zdolnego przeciwsta
wić się zaborczym sąsiadom, siłom od
środkowym, wilcza głodnym najeźdźcom 

z północy - Mongołom, tureckim plemio
nom Seldżuków i Osmanów. Podbijane, 
rozszarpywane na kawałki, palone i gra
bione, orm iańskie państwo kurczyło się 

coraz bardziej, aż w końcu w ogóle znik
nęło z mapy świata. Część ormiańskich 
ziemi wyrwał dla siebie perski szach, 
drugą część - rosyjski car. Największy 
kawałek, niemal całe terytorium dawne
go ormiańskiego państwa, zabrał sobie 
turecki sułtan i uczynił z n iego podbitą 
prowincję imperium osmańskiego. Odtąd 
Ormianom j uż zawsze groziła zagłada, 

całkowita asymilacja, rozmycie się wśród 
innych narodów. 

Upadek państwa i zagrożenie ze stro
ny obcych władców sprawiły, że Ormia
nie rozbiegli się po całym świecie . Nie 

ma chyba kraju, gdzie by nie żyła choćby 
niewielka ormiańska gmina. W rezultacie 
na obczyźnie znalazło się kilkakroć wię

cej Ormian niż na ojczystej ziemi. Tych. 
co pozostali, uciekin ierzy traktowali jako 
kustoszów narodowego dziedzictwa. 

Ormianie są pełni sprzeczności. W obli
czu zagłady nie buntowali s ię, nie chwy
tali za broń. Zachowywali bierność, przez 
całe wieki starali się być lojalnymi oby
watelami gorszej kategorii muzułmań

skiego imperium osmańskiego. Z drugiej 
jednak strony za wszelką cenę bronili 
swej tożsamości, religii, kultury. Pasyw
ni politycznie, wykazywali s ię niewiary
godną wręcz przedsiębiorczośc ią w go
spodarce. Ormianin do dziś jest uosobie
niem kupca, bankiera, człowieka interesu. 
W przeddzień wybuchu I wojny świa
towej i eksterminacji Ormian w Turcj i 
w ich rękach znajdowało się osiemdzie
s iąt procent gospodarki Zakaukazia. 

Ormianie pierwsi na świecie. już w 301 
roku. przyjęli chrześcijaństwo jako religię 
państwową (w Rzymie cesarz Dioklecjan 
wciąż prześladował chrześcijan ). Stali się 
wysepką chrześcijan na morzu islamu. ( ... ) 
Położona w głębi Azji Mniejszej Arme

nia była zbyt daleko od Europy, by po
ważnie liczyć na wsparcie Anglii i Fran
cji, broniących przed Turcją jej dawnych 
kolonii na Bałkanach . Ormianie byli więc 
zupełnie sami. Nikt się za nimi n ie ujął. 
gdy w 1915 roku Turcy postanowli osta
tecznie rozwiązać kwestię ormiańską. 
Była to największa rzeź w dziejach 

świata. Dopiero ćwierć wieku później 

jeszcze potworniejszych zbrodni mieli do
konać Hitler i Stal in. 

Na rozkaz tureckich władz armia, poli 
cja, kurdyjscy siepacze i bandy zwykłych 

przestępców, wypuszczonych na tę okazję 
z więzień . mordowały wszystkich, bez 



względu na wiek i płeć. Pogromy trwały 
we wszystkich ówczesnych ormiańskich 

miastach w Turcj i: Wanie, Sivasie, Ezru
rumie, Bitlisie, Diyarbakirze. Tych, którzy 
przeżyli , a nie uciekli z Turcji, wypędzono 
pieszo na pustynie Mezopotamii, gdzie 
ginęli z głodu. Władze w Stambule. pod 
groźbą kary śmierci , zabroniły tureckim 
rnuzuhnanorn udzielać Ormianom pomo
cy. Na próżno więc o nią wołali. Europa 
i Ameryka miały zupełn ie inne sprawy na 
głowie. Trwała światowa wojna. 
Była to zbrodnia, której doskonałośc ią 

zachwycał się nawet Adolf Hitler. Kiedy 
zebrał swoich generałów, by zakomuni
kować im. iż podjął decyzję o napaści na 
Polskę. rozkazał: .Zabijajcie bez litości. 

Zwycięzców się nie osądza. Kto dziś pa
mięta o zagładzie Onnian?" 

Przed wojną mieszkało w Turcji ponad 
dwa miliony Ormian. Po wojnie nie zosta
ło ich nawet pół miliona. 
Opustoszałe dorny i miasta Onnian zo

stały spalone albo oddane Turkom i Kur
dom. 

Dzisiejsza Armenia zajmuje zaledwie 
dziesiątą część historycznych ormiań

skich ziem. Nawet święta góra Ararat. 
której wizerunek umieścili Ormianie 
w swoim herbie państwowym, znaj du
je się dziś na terytorium Turcji. Jedyny 
to chyba wypadek, by w herb ie państwa 
znajdował się fragment krajobrazu in
nego państwa, będącego w dodatku jego 
śm iertelnym wrogiem. 

z.a mord Ormian nikt nigdy nie poniósł 
kary. Nie wydano wyroku, nie zwołano 

sądu. Ba! Turcy odmawiają nawet przyzna
nia, że zbrodnia miała miejsce. Ormianie 
więc nigdy nie otrzymali nawet moralnej 
satysfakcji, a co dopiero mówić o zadość 

uczynieniu. Żyją w poczuciu niezasłużonej 
krzywdy, nigdy nienaprawionej niespra
wiedliwości , w przeświadczeniu o nie
uchronności kataklizmu, nowego Potopu. 
Histeria i klaustrofobia, wywołane ciągłym 
poczuciem zagrożenia i zamknięcia. 

(fragment pochodzi z książki 

Wojciecha Jagielskiego .Dobre miejsce 
do umierania", wydawnictwo W.A.B., 2005) 

JEDYNYM 
WYJŚCIEM 

Z NIESZCZĘŚCIA 
JEST 

ODNALEZIENIE 
NADZIEI 

Cały współczesny świat musi uporać się 
z grozą II wojny światowej . Tragedia na
rodu ormiańskiego sięga jeszcze dalej , bo 
do początków XX wieku. Jedyną szansę, 
jak zapob iec podobnym okrucieństwom, 

widzę w akceptowaniu odmienności. My, 
obywatele środkowej Europy, podobnie 
jak i mieszkańcy Zaolzia, powinniśmy 
zrozumieć, że inność, odmienność jest 
ogromną wartością , która nas wzboga
ca, poszerza nasze horyzonty, wpływa na 
kształt naszej świadomości. 

Spotkanie z kimś, kto przeżył tragedię 

wojny, stracił najbliższych, był świad

kiem ich śmierc i, a potrafi obdarzać miło
ścią. ciepłem - to jest szczęście. 

Pomimo całego okrucieństwa .Księży

cowy demon" mówi o miłości i nadziei. 
Przed laty reżyserowałem ten dramat w 
praskim Teatrze na Winohradach, tam 
był to spektakl kameralny. Aby móc zre
alizować ten tytuł w Scenie Polskiej, zre
zygnowałem z trzech innych propozycji, 
ponieważ tutaj są wspaniali aktorzy. pa
nuje niezwykła atmosfera. A poza tym 
bardzo lubię polską kulturę. Tutejszy re
gion, z całym swoim urokiem, wielonaro
dowością, jest n iepowtarzalny, 

MICHAEL TARANT, reżyser 
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