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Pocztówka z armenii (cz. 2)

Spotkanie z armeńskim Bogiem Chrześcijan

Stolica - Erywań
Zanim odwiedziłem stolicę ar-

menii jej nazwa była dla mnie tyl-
ko hasłem wywoławczym dla serii 
kawałów, popularnych w okresie 
dominacji sowieckiej w bloku 
wschodnim. oznaczało wówczas 
nieistniejącą, a więc jedyną bez-
pieczną dla nadawców, stację radio-
wą. przypomnę klimat informacji 
jakie podawało radio Erywań: czy 
obywatel radziecki może swobodnie 
wypowiadać swoje zdanie? Tak, jeśli 
przekroczył granicę i nie zamierza 
wracać. opowiadano mi, że Stalin 
umarł w dniu wielkiego święta. Ja-
kie to było święto? Dzień śmierci 
Stalina. Dlaczego wycięto wszystkie 
drzewa na placu czerwonym? Ze 
względów bezpieczeństwa, od kiedy 
Breżniew jeździ sam samochodem 
na kreml. ilu ludzi faktycznie rządzi 
ZSrr? półtora człowieka: wiecznie 
żywy lenin i półżywy czernienko. 
Dlaczego milicjanci chodzą trójka-
mi? Bo jeden umie pisać, drugi czy-
tać, a ten trzeci, który nie umie ani 
pisać ani czytać, pilnuje tych dwóch 
inteligentów. W Związku radzie-
ckim rośnie pszenica jak słupy te-
legraficzne. Taka wielka? nie. Taka 
rzadka. czy na marsie jest życie? Też 
nie ma itd. itp.

Szczerze mówiąc myślałem chyba 
wówczas, słysząc te kawały, że Ery-
wań to jakieś małe miasteczko w 
rosji. potem przestałem na całe lata 
o nim myśleć. aż do czasu, gdy po-
znałem ormian i odwiedziłem ich 
stolicę.

Erywań to 1,5 milionowa metro-
polia, z wieloma monumentalnymi 
budowlami, nowoczesną, przemy-
ślaną przestrzenią miejską, operą, 
teatrami, muzeami, kinami i piękny-
mi latem, jak zapewniali mieszkań-
cy, parkami. podobnie jak Warsza-
wiacy, Erywańczycy od lat czekają 
na drugą linię metra. Jedną mają, łą-
czy 12 stacji i działa całkiem dobrze. 
Wchodzi się do metra korzystając z 
plastikowych żetonów, kojarzącymi 
się z biletami na polskie karuzele lub 
do beczki śmiechu i gabinetu krzy-
wych luster sprzed lat. 

alternatywnym sposobem prze-
mieszczania się po Erywanie są tak-
sówki, które nawet bez negocjacji z 
kierowcami, wypadają po 1-3 euro 
za kurs. na pewno warto wejść, 
lub wjechać ruchomymi schodami 
na tzw. kaskady. To górujące nad 
miastem olbrzymie schody, z fanta-
styczną panoramą na miasto. przy-
pominają aztecką świątynię. na plat-
formach między schodami znajdują 
się ławki, na których tradycyjnie i 
nawet w zimę w dużych ilościach, 
spotykają się zakochani, lub tylko 
chcący się całować i przytulać. Scho-
dy działają trochę jak nasza rodzima 

jemioła, pozwalają według tradycji 
na czynienie tego bezkarnie.

Spotkanie muzyki, 
języków, tancerzy 
i wojowników
Tematem przewodnim armeń-

skiej wizyty było problemy z wodą, 
jakie świat, i kraje z których pocho-
dzili uczestnicy wymiany przeży-
wają, bądź też jak przeciwdziałają 
bądź nie, ich pojawieniu się w przy-
szłości. ludzie z armenii, czech, 
Gruzji, polski, rosji oraz rumunii 
przedstawiali prezentacje obrazują-
ce sytuacje w ich krajach. litwinka 
oraz austriak, będący w armenii 
na dłużej w ramach wolontariatu 
w goszczącym nas stowarzyszeniu 
Stepanovan Youth center, spisywali 
wnioski i wyniki tych dyskusji.

równie ważnym celem spotka-
nia ludzi z 6 krajów było spotkanie 
z odmiennością kulturową, spotka-
nie ludzi z innym zapleczem histo-
rycznym i kulturowym i zdobycie 
umiejętności komunikowania się 
międzykulturowego.

pomogły w tym znane od tysiąc-
leci metody – muzyka, taniec, oraz 
wspólne jedzenie i picie. Szybko 
okazało się, że choć podstawowym 
językiem wymiany jest angielski, 
równie uprawnionym będzie ro-
syjski, ponieważ dla osób z 3 kra-
jów (Gruzji, rosji i armenii) jest 
wspólny, a dla czechów i polaków 
w miarę zrozumiały. Gorzej tutaj 
mieli rumuni, których język po XiX 
wiecznym procesie reromanizacji 
oddalił się znacznie od wspólnego 
pnia słowiańskiego.

armeńczyk Harut śpiewał pieśni 
rosyjskiego barda Władimira Wyso-
ckiego, cosmin i Daniel z rumunii 
uczyli rosyjskie, armeńskie, czeskie 
i polskie dziewczęta swoich naro-
dowych tańców, mniejsze grupki 
starszych uczestników degustowały 
armeńskie i gruzińskie napoje da-
jące siłę, co więksi pasjonaci kultur 
wschodnich palili aromatyzowane 
tytonie poprzez podobno mającą 
niemalże lecznicze właściwości fajkę 
wodną. a wszyscy rozmawiali jakby 
znali się od lat. nie miała znacze-
nia niedawna wojna rosji z Gruzją, 
szybko wytłumaczono sobie, że to źli 
politycy podjęli takie a nie inne de-
cyzje, ale ludzie w obu narodach po-
zostają tymi samymi przyjaciółmi. 
choć akurat miała znaczenie wizyta 
prezydenta kaczyńskiego w owym 
czasie w Gruzji – Gruzini, naród 
górskich wojowników, bardzo nam 
to pamiętają, i cała wdzięczność za 
tamtą wyprawę naszego prezyden-
ta spłynęła w strugach gruzińskie-
go bimbru do naszych gardeł. nie 

było wyjścia, bo toasty gruzińskie 
mają taką wadę, że zakładają za ich 
niewypicie dotkliwe konsekwencje. 
przykładowo - „Jak nie wypijesz to 
spadnie twój samolot powrotny”, to 
tylko jeden z lżejszych w pomyśle 
na czekające niepijącego nieszczęś-
cia toast (Gruzini nie lecieli z nami, 
z armenii mieli do swojego Tbilisi 
400 km busem).

Za spore osiągnięcie wymiany 
muszę też uznać nauczenie na pa-
mięć marosa z czech frazy „nie 
żądają milionów” pochodzącej z 
opowiadania rosjanina osipa man-
delsztama pt. „Szuba”, którego tema-
tem jest armenia. Wyrazu szuba, 
jako czysto polskiego, i będącego w 
powszechnym użyciu, też mojego 
czeskiego kolegę nauczyłem, czemu 
przysłuchujący sie rosjanin kiril, 
przysłuchiwał się z narastającym 
osłupieniem i cichym protestem w 
otwartych ze zdziwienia ustach. po-
tem czech musiał wyjaśniać po an-
gielsku polskim dziewczętom o co 
mu chodzi gdy mówi, że mają ładne 
szuby. 

na koniec trzeba podkreślić za-
sługi dwóch dziewczyn, bez których 
to międzynarodowe spotkanie nie 
byłoby takie, jakie było. Bez wątpie-
nia ogromną pracę wykonała nasza 
armeńska przyjaciółka o pięknej 
twarzy i groźnie brzmiącym imieniu 
lilit (wg różnych mitologii to imię 
m.in. mezopotamskiego demona 
porywającego dzieci, pierwszej żony 
biblijnego adama, która odeszła od 
niego do piekieł, lub sumeryjskiej 
bogini wojny i przyjemności seksu-
alnej). przyjacielska, radosna i twór-
cza atmosfera jaka panowała przez 
wszystkie dni wymiany była z całą 
pewnością w dużej mierze wynikiem 
jej zaangażowania i poświecenia. 

Ze strony polskiej ogromny wkład 
i nakład pracy w tą i kilka wcześniej-
szych podobnych wymian (m.in. w 
ubiegłym roku w czerwcu w kroś-
nicach, gdzie właśnie poznaliśmy 
goszczących nas obecnie w armenii 
ormian, i w 2008 w Turcji) włożyła 
pracownica krośnickiego centrum 
Edukacyjno Turystyczno Sportowe-
go ilona czarnuch. 

Współpraca między armenią i 
polską na tym się nie kończy. Właś-
nie powstał nowy projekt, w ramach 
którego kilkadziesiąt osób z Włoch, 
Łotwy, armenii, rosji, Gruzji i pol-
ski spędzi w lipcu 8 dni w krośni-
cach. projekt jak wszystkie wcześ-
niejsze, jest współfinansowany przez 
Unię Europejską.

Więcej na: http://picasaweb.go-
ogle.pl/drzewieckizbigniew/arme-
niapeopleandplace
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Opisać miejsce i ludzi po tygodniu pobytu gdziekolwiek, to zawsze ryzykowne. Nie uniknie się uproszczeń, a pewnie i ewidentnych błędów 
w ocenie sytuacji. Ale taki jest dzisiejszy świat – szybciej i szybciej. Jeśli nie opiszę tego teraz, nie opiszę nigdy. Bóg Chrześcijan stworzył 
Ziemię w siedem dni. Armenia były pierwszym miejscem, gdzie uznano tę wizję świata za obowiązującą– zaledwie 300 lat po wizycie Je-
zusa na Ziemi, Armenia przyjęła chrześcijaństwo jako oficjalną religię. A więc Ormianie, bardziej niż ktokolwiek inny wierzą, że możliwe 
jest stworzenie czegoś realnego po siedmiu dniach – zatem podejmijmy ryzyko.


