
GRZEGORZ PELCZYNSKI, Ormianie Polscy w XX wieku, Warszawa, 1997, 180 
str. ԳԺԵԳՈԺ ՊԵԼՋԻՆՍԿԻ-Լեհահայերը X X դ ա ր ո ւ մ 

ԸնդՀանրապես լեՀ պատմագիտությու-

նը XX դարի լեՀաՀայոց պատմությանը 

անգրագարձել է նրանց եկեղեցու պատմու-

թյունը շարադրելու. առիթներով՛. Նշված 

շրջանի լեՀաՀայոց ամբողջական ւգատմու-

թյանր նվիրված տպագիր աշխատություն-

ներ չեն եղել թեև գաղութի 1900-1997 թթ. 

պատմության առանձին շրջանն եր ի, բնա-

գավառների ու Հարցերի վերաբերյալ Հրա-

տարակվել են բազմաթիվ արժեքավոր 

գրքեր, գրքույկներ, ծանուցարաններ (բուկ-

լետ), ուսումնասիրություններ, Հոդվածներ՛. 

Հայ պատմագիտության մեջ նման 

փորձ էր տողերիս Հեղինակի «Ուրվագծեր 

XX դարի լեՀաՀայոց գաղութի պատմությա-

ն՛» րնդարձակ Հոդվածր («Հանդես ամսօր-

յա», 1981), որբ էրրև- Հավելված զետեղված 

է նաև. մեր «Սադոկ Ոարոնչր լեՀաՀայոց 

պատմության ուսումնասիրող» մենագրու-

թյունում (Երևան, 1998 թ - , ) Հ ա յ գիտնա-

կաններից նշված շրջանի լեՀաՀայոց պատ-

մության ր անդրադարձել է նաև /՝. Բարսեղ-

յանր իր «ԼեՀաՀայության մշակութային 

կյանքր և գրականությունր» արժեքավոր 

աշխատության մեջ(1992 թ.)'. Բայց Հիշա-

տակված աշխատություններր Հեռու են ամ-

բողջական լինելուց՛. Եվ աՀա բացր լրաց-

նում է 36-ամյա լեՀ գիտնական Գժեգոժ 

Պելչինսկու Վարշավայում լույս տեսած 

«ԼեՀաՀայերր XX դարում» մենագրությու-

նր: 

Ուսումնասիրության մեջ առաջին ան-

դամ տրված է լեՀաՀայոց 1900-1996 թթ. 

պատմությունր, որին նախորդում է գաղու-

թի XIX դարի պատմության Հակիրճ անդ-

րադարձը՛. 

Խոսելով XIX դ. լեՀաՀայոց գաղութի 

մասին, Հեղին ակր նշում է, որ լեՀաՀայերի 

թիվր 5 — 6 Հազարից չի անցել, ունեցել են 

երեք թեմ Լվովում, Ս տ ան ի и լա վո վո ւմ և. 

Հայերի Հիմնած Կուտի գյուղում՛. Լվովէ 

թեմի մեջ մտել են Լվովէг և Բերեժանիի, 

Սնյատինի թեմի մեջ Ստանիսլավի, Տիսմե-

նիցի և Լիսիեցի, Կուաիի թեմի մեջ՝ Կուտիի, 

Հորոդենկայի, ինչպես նաև Բուքովինայի 

Ջերնովեց և Սուչավա քաղաքն եր ի ու շրջա-

կայքի Հայերր'. Նշված բոլոր բնակավայրե-

րում Հայերն ունեցել են եկեղեցիներ՛. ԼեՀա-

Հայոց եկեղեցու գլուխ արքեպիսկոպոսի 

նստավայրը Լվովն էր՛. 

ԼեՀաստանի Վ^՚Ր^էն բաժանումից 

(1795) ու Հատկապես Ռուսաստանի կազ-

մում «ԼեՀական թագավորություն» վարչա-

կան իրավազուրկ միավորի ստեղծումից 

(1815) Հետո Ռուսաստանին անցած լեՀա-

կան բնակավայրերի (Մոգիլյով, Կամենեց-

Պոդոլսկ, Լուցկ, Ռաշքով, Բալտա և այլք) 

Հայերը շատ արագ կորցրեցին իրենց ինք-

նուրույն ո ւթյ ո ւն ր և ձուլվեցին՛. Լվովում 

նստող լեՀաՀայոց արքեպիսկոպոսի իշխա-

նությունը այլևս չէր տարածվում Ռուսաս-

տանին անցած տարածքների լեՀաՀայոց 

վրա՛. Թեև այդ տարածքների լեՀաՀայու-

թյանը Հովվելու Համար 1810 թ. նշանակվեց 

Յուզեֆ Քժիշտոֆովիչ եպիսկոպոսը (նրա 

նստավայրը Մոգիլյովն էր, սպասարկում էր 

Կամենեց-Պոդոլսկի, Լուցկի, Ռաշքովի և 

Բալտայի Հայությանը), բայց դա, ինչպես 

իրավացիորեն նշում է Հեղինակր, ձևական 

էր՛. Յուզեֆ ՝Քժիշտոֆովիչի մա Հվանից Հե-

տո նոր եպիսկոպոս չընտրվեց՛. ԼեՀաՀայերի 

պետքերը սկսեց Հոգալ լատին եկեղեցին՛. 

Ղա նշանակում է ռուսական տիրապետու-

թյան տակ անցած լեՀաՀայերը զրկվեցին ի-

րենց սեփական եկեղեցուց, որը կոչվում էր 

«ԼեՀաստանի Հայոց ծիսակարգի եկեղեցի» 

և ենթարկվում էր ոչ թե տեղի լատին արքե-

պիսկոպոսին, այլ անմիջապես Հռոմի պա-

պի ն: Ռուսական մասի Հայերի շատ արագ 

ձուլման պատճառը «Հայոց ծիսակարգի կա-

թոլիկ եկեղեցու» բացակայությունն էր՛. 

Արդեն XIX դարի վերջին այդ կողմերի լե-

ՀաՀայերի մասին այլևս չի Հիշատակվում 

(նրանք ուծացած էին): Մինչդեռ ավստրիա-

կան մասի Գալիցիայի Հայերը շատ ավելի 

մեծ Հնարավորություն ունենալով պաՀպա-

նելու իրենց ինքնությունը, այդպիսի 

ընդգրկուն, զանգվածային ձուլման չեն-
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թար Լլվեց ին, ինչպես ռո ւս ա կան մասի Հողե-

րում: Լվովի թեմր, լեՀ աՀայ եկեղեցու ար-

քեպիսկոպոսներ Ցան Շիմոնովիչի (1798-

1816), Կայեթան Վարգերեսովիլի (1820-

1831), Սամուել Ստեֆանովիչի (1832-1858), 

Գժեդուf Շիմոնովիչի (1858-1875), Գժեդոժ 

Ռո մա չկան ի (1876-1881), ԻսաՀակ Ւսակովի-

չի (1882-1901) գլխավորությամբ կարողա-

նում էին սլաՀսլանել լեՀաՀայերի ինքնու-

թյունը», դրում է Հեղինակր (է£ 15): Անց-

նելով գաղութի ճճ դարի սլատմության չ ա ֊ 

ր ադրանքին, Գ. Պելչինսկին մեկ Հատված 

նվիրում է լեՀաՀայոց եկեղեցու վերջին ար֊ 

ք եսլի и կո սլո и, Հայազգի, եվրո սլա Հռչակ 

ա и տ վածաբան, եկեղեցական, Հասարակա-

կան ու ազգային գործիչ Յուզեֆ Թեոդորո֊ 

վիչին նրա գա Հ ա կալո ւթյ ան տ ար ին եր ր 

(1902—1938) անվանելով լեՀաՀայոց սլատ-

մության «Յուզեֆ Թե ո գորովի չի չր^ան».' 

«Յուզեֆ Թեոդորովիչի մաՀվամբ փակվում 

է լեՀաՀայերի սլատմության մի էական 

փուլ», նչում է Հեղին ակր Լւ բերում ճճ գա֊ 

ր ում ԼեՀաստանում և. Բուկովին այ ում գոր-

ծող Հայկական Հիմնարկությունների, 

դպրոցների, պարբերականների, մչակութա-

յին ու այլ կազմակերպությունների մասին 

տեղեկություններ թռուցիկ անդրադառնա-

լով նաև լեՀաՀայ եկեղեցու այդ չր^անի ո ֊ 

րոչ Հարցերի: 

Մենագրության մե£ առանձին բաժին 

է Հատկացված երկրորդ աչխարՀամ արտի 

չբ^անի լեՀաՀայության պատմությանր՝. 

Նչվում է, որ խորՀրդային զորքերի ներխու֊ 

ժումից Հետո Հայերի մչակութային ու բա-

րեգործական պետքեր ր Հոգալու ն պատ ա կով 

1930 թ. Հիմնված և թե՛ Հայկական, թե՛ լե-

Հական չր^անակներում չատ մեծ Հեղինա-

կություն ունեցող «ԼեՀաՀայոց թեմական 

խորՀրդի» գոյությունր դարձավ անՀնար: 

Անօրինակ Հալածանքների, զանգվածային 

աքսորի և. բռնությունների Հետ 1ւանքո վ 

փակվեցին նրանց մչակութային, սոցիալա-

կան, բարեգործական մնացած կազմակեր-

պություններր ես, որոնց մեյ} նաև. դպրոց-

ն երր : ԽորՀրդային իչխանություններր 

չատ-չատերին, Հատկապես գաղութի երևելի 

դեմքերին, քչեցին Սիրիր, եկեղեցու 

գործունեության չառավիղներր Հասցվեցին 

նվազագույնի, քանի որ խիստ վերաՀսկո-

ղության էր ենթարկվում խորՀրդային Հա-

տուկ ծառայությունների կողմից.' Անդրա-

դառնալով Լվովի գերմանական տիրապե-

տության տարիներին՝ (1941-1944) Հեղին ա ֊ 

կր նչում է, որ Հայերի վիճակր անՀամեմատ 

բարվոք էր, այնքան բարվոք, որ իրենց 

տներում թաքցնում էին գերմանացիներից 

Հալածվող բազմաթիվ Հրեաների՛. Գերմա-

նացին երր 194:0 թ- Կարապետ Փան пи յանին 

և Սերդեյ Հարությունյանին (նրանք ոչ թե 

բնիկ, այլ «եկվոր» Հայեր էին) թույլատրել 

են Վարչավայում բացել «Թե Հր ան» կոչվող 

գորգերի խանութ: Ավելին, Լվով մտած 

«Հայկական լեգեոնի» զինվորներր սերտ 

կապեր էին Հաստատել լվովաՀայերի Հետ՛. 

«Լեգեոնի» զինվորներր թեև Հայաստանյաց 

եկեղեցու Հետևորդներ էին, բայց Հաճա-

խում էին լեՀաՀայոց եկեղեցիները, որոնք 

արդեն ազատորեն գործում էին, իսկ լեՀա-

Հայ քաՀանա Կազիմիր Ռոմաչքանր նրանց 

խոստովանաՀայրն էր՛. Փաստեր կան, որ 

Հայաստանր թուրքական Հնարավոր ներ-

խուժումից պաչտպանելու նպատակով 

ստեղծված «Հայկական լեգեոն ին» անդա-

մակցել են նաև լեՀաՀայ երիտասարդներ 

(Է1 68-73): 

Հաղորդ բաժինր վերնագրված է « Հ ա ֊ 

յերի տեղաբաչխումր ժողովրդական ԼեՀաս-

տանում»: Թվարկվում են այն Հիմնական 

բնակավայրէքրր, որտեղ Հայեր են բնակվում 

(Կատովիցե, Բիտոմ, ՏԼաբժե, Գլիվիցե, Օպո-

լե, Օլավա, Ատչելին, Բժեգ, Վրոցլավ, 

Շլեոնսկի (Սիլեզի այ ի) Օբորնիկի, Վոլուվ, 

Կրակով, Վարչավա, Տրոյմեյսցե (Գդանսկ, 

Գդինիա, Սոպոտ քաղաքներր միասին), ա ֊ 

վելի քիչ Պո զն ան, Զիելոնի Գուբի, Շչեչիեն, 

Օլչտին, Լյուբլին, ՀԼակոպանե, Լոձ)'. 

ԼեՀաՀայոց 1900—1970-ական թթ. Հա-

մակողմանի պատմությունր ներկայացնե-

լուց Հետո Գ. Պելչինսկին անցնում է գաղ-

թավայրի վերջին քսանամյակի պատմու-

թյանր պն դելով, որ լեՀաՀայ երր 1980-ա-

կան թթ. սկսած «վերածնունդ են ապրում»: 

Նրա կարծիք ո վ բուն լեՀաՀայերի թիվը ար-

դի ԼեՀաստանում 10—15 Հազար է թեև լե-

ՀաՀայոց եկեղեցու պետ Յուզեֆ Կովալչիկի 

կարծիքով նրանք մոտ 36 Հազար են՛. Նչում 

է, որ 1980 թ. մարտի 24-ին լեՀաՀայերր 

Վարչավայում Հիմնել են «Հայ մչակույթի 

Համակիրների միություն»: Միությունը 

1983 թ. սկսած առանձին գրքույկներով ու 

գրքերով լույս է րնծայում ԼեՀաստանի Հա-

յոց գաղթավայրերի պատմությանը վերա-



374 Գրախոսություն 

բերող աշխատություններ կամ վ եր ա Հր ա ֊ 

տարակում տարբեր ժամանակներում 

տպագրված նման առավել արժեքավոր ու-

սումնասիրությունները'. Ցայսօր Հրատա-

րակվել է 28 անուն գէրք և ԳՐՔոլյկ (է Գ 

գրախոսվող մենագրությունը 2_աՐՔէ 27-րդ 

Հրատարակությունն է ).' Հեղինակր գրում 

է, որ 1980-ականներին «Հայ մշակույթի Հա-

մակիրների միության» ինքնավար գործող 

մասնաճյուղեր են Հիմնվել Կրակովում և 

Գգան սկում (4՝գանսկին կպած Սոպոտ և 

4՝գինիա քաղաքներն էլ Հետր, որոնք բոլո-

րր միասին այժմ լեՀերր կոպում են նաև. 

Տրոյմեյսցիե. Հայերեն կարելի է թարգմանել 

« եռաք ա ղ աք ») : 

Կազմակերպությունը 1980 և 1983 թթ. 

Կրակովում անցկացրել է գիտական 

նստաշրջաններ, որոնցում կարդացվել են 

գաղութի պատմության տարբեր շրջանների 

վերաբերյալ զեկուցումներ՛. Նույն քաղա-

քում կազմակերպվել են Հայերենի ուսուց-

ման դասընթացներ, որր վարում էր Հայա-

գետ, ազգությամբ լեՀ Անգժեյ Պիսովիչը'. 

1988 թ. Սպիտակի երկրաշարժից անմիջա-

պես Հետո միության նախաձեռնությամբ 

գաղութր Հանգանակել և Հայաստան է ու-

ղարկել մոտ ութ միլիոն զլոտի, նաև Հա-

գուստ '. 

1989 թ. լեՀաՀայոց եկեղեցու Հովվու-

թյունը Գլիվիցեյում կազմակերպել է լեՀա-

Հայերի սրբություններից մեկի «Լիսիեց-

4՝լիվիցյան Աստվածամոր» գափնեգրման 

՝ (կորոնացիա) ար ար ո զութ յո ւ ն ֊ Հ ան դիս ո ւ-

թյունները՝. Հանդիսություններին մասնակ-

ցում էին ԼեՀաստանի բոլոր Հայաշատ քա-

ղաքներից ու բնակավայրերից, ինչպես նաև 

Արևմտյան Ուկրաինայից և Ռումինիայից 

( f i n լք ո վին ա) ժամանած Հարյուրավոր լեՀա-

Հայեր՝. Արարողություններին մեծ չուք և 

Համ ալ ե Հա и տան յան ընդգրկում ու նչանա-

կություն էր Հաղորդում այն փաստը, որ 

դրանց մասնակցում էին և ելույթ ունեցան 

այդ օրերին պաշտոնական այցով իր Հայրե-

նիքում գտնվող Հռոմի ՀովՀաննես Պողոս 

պապը, ԼեՀաստանի կաթոլիկ եկեղեցու 

գլուխ (պրիմաս) Յուզեֆ 4՝լեմպը, fibյր ու-

թից ԼեՀ ա и տ ան ժամանած Հայոց կաթոլիկ 

եկեղեցու կաթողիկոս ՀովՀաննես Պետրոս 

Գասպարյանը, բազմաթիվ կարդինալներ, ե-

պիսկոպոսներ, այլ եկեղեցականներ՛. 

Խոսելով լեՀաՀայ արդի եկեղեցու գոր-

ծունեության մասին, Հեղինակր արձանա-

գրում է այդ եկեղեցու իրավադրության 

(յուրիսդիկցիա) չուրջ լեՀաՀայերի մեջ այ-

սօր առկա տարաձայնությունները՛. ք՝անն 

այն է, որ նրանց եկեղեցին այժմ ենթարկ-

վում է Հայ կաթոլիկ եկեղեցու կաթողիկո-

սությանը, որի կենտրոնը գտնվում է fibj-

րութում: 

ԼեՀաՀայ երի մի մասը, մասնավորապես 

նրանց մեջ իր կենդանության օրոք մեծ Հե-

ղինակություն վայելող Կազիմիր Ֆիլիպյակ 

քաՀանան, ջանքեր էր թափում վերականգ-

նելու լեՀաՀայերի եկեղեցու կազմակերպա-

կան այն կառույցը, որ քանդվեց ու վերա-

ցավ Երկրորդ աշխ ար Հա մ արտի րնթացքում՛. 

Այսինքն Հանգուցյալ քաՀանան ձգտում էր 

վերականգնել «ԼեՀաստանի Հայոց ծիսա-

կարգի եկեղեցին» իր արքեպիսկոպոսու-

թյամբ, որը 1670-ական թթ- (իրավաբանս-

րեն 1691 թ.) մինչև 1938 թ., ենթարկվում 

էր անմիջապես Հռոմին, այսինքն կաթոլիկ 

տիեզերական եկեղեցու Համակարգում ու-

ներ նույն իրավադրությունը, ինչ որ լեՀա-

կան, ուկրաինական կամ լիտվական կաթո-

լիկ եկեղեցիները՛. Սակայն լեՀաՀայոց եկե-

ղեցու ներկայիս պետ Հայազգի Յուզեֆ Կո-

վալչիկր Հակված է լեՀաՀայերին պաՀել 

Հայոց կաթոլիկ եկեղեցու իրավասության 

տակ, ինչը Հանգուցյալ քաՀանա Կազիմիր 

Ֆիլիպյակի Հետևորդների սրտովը չէ՛. 

Նրանք ամեն կերպ ուզում են վերականգ-

նել «ԼեՀաստանի Հայոց ծիսակարգի եկեղե-

ցին» իր կազմակերպական կառույցով ու ի-

րա վագր ո ւթյ ամբ՛. 

Աշխատության Հեղինակր գրքի մյուս 

բաժիններում բարեխղճորեն ներկայացնում 

է լեՀաՀայերի ուրիշ կազմակերպություն-

ներ ևս իրենց Հիմնադիրների ու նախա-

դաՀների, կազմակերպությունների անդամ-

ների թվի, ծավալած գործունեության և այլ 

կարևոր փաստերի մատնանշումով՛. Այգ 

կազմակերպություններից կար ևոբա գույնը 

1990 թ. Կրակովում Հիմնված «Հայ մշա-

կույթի ընկերությունն» է, որը ԼեՀաստանի 

մշակույթի նախարարության Հովանավո-

րությամբ ու ծախսերով 1993 թ. լույս է ըն-

ծայում «Տեղեկագիր» անունով մի Հանդես 

(Biuleten Ormianskiego Towarzystwa kullu-

ralnego): 
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Ընկերությունը 1991, 1992 և 1994 թթ. 

կազմակերպել է «ԼեՀաՀայ երի Համ ալեՀաս-

տան յ ան Հանդիպում» Հա վաքն երր, ուր 

կարդացվել են նաև զեկուցումներ՛. Կազմա-

կերպությունն այժմ Հանքեր է գործադրում 

Հիմնելու «ԼեՀաՀայոց թանգարան»: 

1993 թ. Գլիվիցե քաղաքի իշխանու-

թյունները քաղաքի կենտրոնում լեՀաՀա-

յոց եկեղեցու Հովվապետությանը տրամադ-

րել են բավական րնդարձակ մի տարածք, 

ուր սկսվել է «Հայկական ակումբի», թան-

գարանի, գրադարանի և բավական շքեղ ե-

կեղեցու շինարարությունը՛. Յուզեֆ Կովալ-

էիկի նախաձեռնությամբ Հիմնվել է ավե-

տարանական «Մասիս» միությունը՛. 

Գէի վի ց ե քաղաքում, որն այսօր լեՀա-

Հայոց եկեղեցու կենտրոնն է, 1994: թ. լույս 

է տեսնում «Սուրբ Գրիգոր Լուսավոր չի 

պատվիրակ» (Poslaniec swietego Grzegorza 

Oswecicela) Հանդեսը, որր 1927-1938 թթ. 

Հրատարակում էր Լվովի Հ ա J n 3 թեմական 

խորՀուրդը: 

Մհնագրությունում տեղեկություններ 

կան նաև Հայաստանից ու այլ վայրեիից 

վեր Հին տարիներս ԼեՀաստան դա ղթած Հա-

յերի վերաբերյալ, տրվում են նրանց տեղա-

բաշխման, զբաղմունքի, Հիմնված կազմա-

կերպությունների մասին տվյալներ՛. Օրի-

նակ նշվում է, որ նրանք Վարշավայում 

Հիմնել են «Հույս» Հայ եր են պարբերականը, 

«Արցախ» երաժշտախումբը, «Հայկական 

խոՀանոց» սրճարանը, իսկ 1994 թ. պետա-

կան Հովանավորությամբ գործում է մոտ 

Հարյուր աշակերտ ունեցող Հայկական 

դպրոց: 

Աշխատության մե£ բաժինն եր են 

Հատկացված լեՀ-Հայկա կան մշակութային 

ու էթնիկ խաչասերման, ազգային մյուս 

փոքրամասնությունների դաշտում Հայերի 

տեսակարար կշռի, ուրիշ փոքրամասնու-

թյունների Համեմատ լեՀաՀայ եր ի ուծաց-

ման ընդգրկումների և այլ խնդիրների մա-

սին՛. Մենագրության մի Հա տվածը նվփրված 

է Հայաստանում և աշխարՀի մյուս երկրնե-

րում բնակվող Հայերի քանակին: 

Հեղինակը, Հիմնվելով օտարալեզու 

Հայ պարբերական մամուլի և. գիտական 

Հրատարակությունների ու աշխատություն-

ների ընձեռած տւԼյալների վրա, բերում է 

Հայերի թիվը ամբողջ աշխարՀում ըստ ա-

ռանձին գաղթավայրերի: 

Աշյսատությունը, իՀարկե, զերծ չէ 

բացթողումներից, փաստական որոչ սխալ-

ներից, նկարագրվող իրադարձությունների 

երբեմն ան Հա տա կան, ուստի վիճելի մ եկն ա ֊ 

բանություններից ու Հետևություններից՛. 

Հա յ եր են ի չիմացության պատճառով Հեղի-

նակր չի կարողացել օգտվել դիտարկվող 

շրջանի լեՀաՀայոց պատմությանը վերաբե-

րող Հայալեզու թեև ք ի չ , Ր ա յ ց բավական 

կարևոր աշխատություններից՛. Սակայն դա 

չի նսեմ ացնում աշխատության արժեքը, 

քանի որ այն անտարակույս լուրՀ Հիմք է 

XX դ. լեՀաՀայոց պատմության ավելի Հան-

դամ ան ա լի ու Հիմնավոր ուսումնասիրու-

թյունների Համար՛. 

Գիտական մեծ բարեխղճությամբ, 

Հմտությամբ ու սիրով շարադրված լեՀ 

գիտնականի գրախոսվող աշխատությունը 

ա րժեքավոր ներդրում է լեՀաՀայ ո ց մոտ 

800-ամյա գաղութի XX դարի պատմության 

շատ ք ի չ ուսումնասիրված բնագավառում 

և փաստորեն XX Հարյուրամյակի ԼեՀաս-

տանի Հայոց գաղութի պատմությանը 

նվիրված անդրանիկ մենագրությունն է՛. 

Ռ. Լ ՀԱՄՐԱՐշՈԻՄՑԱՆ 


