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Kilka słów o nowo wybranym 
patriarsze Kościoła 
Ormiańskokatolickiego 
Rafaelu Bedrosie XXI
Maciej Koszutski [Poznań]

Dlaczego problematyka Kościoła Ormiańskokatolickiego i sama osoba no-
wo wybranego patriarchy są mi bliskie i leżą w optyce moich zainteresowań? 
Przede wszystkim dlatego, że jestem Polakiem o ormiańskich korzeniach 
i wszelkie tradycje oraz historia Majr Hajastan nie są mi obce. Jestem świado-
my związku mojej skromnej osoby z historią tego starożytnego narodu i nadal 
zgłębiam jego dzieje, a szczególnie związki Ormian z moją Ojczyzną Polską.

Armenia jest najstarszym krajem, który uznał chrześcijaństwo za religię 
państwową w 301 r. po Chrystusie, za sprawą św. Grzegorza Oświeciciela, 
który nawrócił króla Armenii Trdata (Tyrydata, Tyrydatesa) III, choć początki 
chrześcijaństwa w tym kraju według tradycji sięgają czasów misyjnej działal-
ności apostołów św. Judy Tadeusza i św. Bartłomieja. Ormianie dystansowali 
się od Kościoła Powszechnego odrzucając uchwały Soboru Chalcedońskie-
go, na synodach w Wagharszapat w 491 r. i w Dwinie w 552 r., ostatecznie 
w 645 r. I można by powiedzieć na tym koniec. Ale przesuńmy wskazówki 
zegara historii ponad 400 lat, w czasy Krucjat, których tematyka, mnie, jako 
Kawalerowi Maltańskiemu jest szczególnie bliska. Punkt ciężkości dziejów 
Ormian przesunął się z pierwotnej ojczyzny na Kaukazie do Azji Mniejszej, 
do Cylicji, gdzie tworzyli wiele organizmów państwowych, zwieńczonych po-
wstaniem Królestwa Cylicji, które stało się jednym z państw krzyżowców, tak 
jak Królestwo Jerozolimskie, Księstwo Antiochii, Hrabstwo Trypolisu oraz krót-
ko istniejące, demograficznie zdominowane przez Ormian Hrabstwo Edessy. 
Patriarchat ormiański, który również osiadł w Cylicji w Sis w 1198 roku zawarł 
unię z Rzymem. Patriarchowie ormiańscy Grzegorz VI (1194-1203), Jan VI 
(1203-1221), Konstantyn I (1221-1267 ), oraz ich następcy, uznali na syno-
dach w Sis (1307, 1346) oraz w Adanie (1317) prymat rzymskiego papieża. 
Unia zakończyła się wraz z upadkiem Królestwa Cylicji w 1375 roku. Zresztą 
większość hierarchów Kościoła Armeńskiego poza Cylicją jej nie poparła.
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Raphaël Bedros XXI Minassian
fot. https://www.armeniancatholic.org
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Unia zawarta na Soborze Florenckim w 1439 roku miała charakter epizo-
dyczny.

A teraz Polska. Wszystkim wiadomo, że od średniowiecza Ormianie mi-
growali, najpierw na ziemie ruskie, które z czasem stały się integralną częścią 
Królestwa Polskiego, za sprawą Kazimierza Wielkiego, a z czasem Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W 1627 roku biskupem lwowskim 
został Mikołaj Torosowicz, który w 1630 roku w lwowskim kościele Karmeli-
tów złożył katolickie wyznanie wiary, które ponowił w 1635 roku przed Ojcem 
Świętym Urbanem VIII. Choć życie biskupa Torosowicza mogło by stanowić 
kanwę scenariusza filmu sensacyjnego, to jego dzieło wsparte misyjną dzia-
łalnością Zakonu Teatynów, okazało się owocne. Mimo, że z wiadomych przy-
czyn historia Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Ormiańskiego się zakończyła, 
to pod skrzydłami prymasów Polski, a obecnie metropolity warszawskiego 
Jego Eminencji Kazimierza kardynała Nycza, trzy parafie personalne ormiań-
skokatolickie roztaczają opiekę duszpasterską nad Polakami – Ormianami, 
których burze dziejowe rozrzuciły na obszarze całego kraju.

Dopiero w 1742 roku papież Benedykt XIV utworzył Kościół katolicki ob-
rządku ormiańskiego, mianując patriarchą arcybiskupa Abrahama Ardziwiana, 
który aby zaznaczyć związek ze Stolicą Piotrową przyjął imię Abraham Bedros 
I. Jego siedzibą stał się Bzommar w Libanie. Czasowo przeniesiono siedzibę 
do Konstantynopola i ponownie w 1928 roku przeniesiono ją do Bzommar.

Po tym przydługim wstępie dotarliśmy do osoby bohatera tego artykułu. 
Usprawiedliwiając się przed czytelnikami, że podjąłem się napisania okolicz-
nościowego artykułu, związanego z wyborem arcybiskupa Rafaela Minas-
siana na kolejnego Patriarchę Kościoła Ormiańskokatolickiego, chciałbym 
w skrócie zaakcentować moje osobiste kontakty z hierarchą. Przebywałem 
w 2014 roku na misji, której patronowało Stowarzyszenie Wspólnota Polska, 
którym kierował wówczas śp. pan Longin Komołowski, mającej na celu ba-
dania lekarskie Polonii mieszkającej w Gruzji i Armenii. Wraz z uczestnikami 
misji ks. prałatem Henrykiem Błaszczykiem, prof. dr hab. med. Mariuszem 
Frączkiem, Edwardem Mier-Jędrzejowiczem i dr n.med. Arturem Tarasiewi-
czem korzystaliśmy z gościny w domu arcybiskupa, który jednak w tym cza-
sie przebywał w Rzymie. Poruszać się po Armenii i Gruzji mogliśmy dzięki 
udostępnieniu nam samochodu wraz z dwoma kierowcami arcybiskupa. Przy 
okazji, po sąsiedzku przebadaliśmy ponad 50 uchodźców ormiańskich z Syrii, 
którzy także mieszkali w siedzibie ordynariatu ormiańskokatolickiego. Osobi-
ście mogłem zetknąć się z arcybiskupem Minassianem podczas konferencji 
„Działalność zakonów rycerskich w Cylicyjskim Królestwie Armenii i Króle-
stwie Cypru” w Olsztynie w 2017 roku, nad którą objął honorowy patronat 
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razem z innymi znaczącymi osobistościami. W bezpośrednim kontakcie dał 
się poznać jako osoba bardzo miła, bezpośrednia, empatyczna, likwidująca 
wszelki dystans z rozmówcą.

Rafael Minassian urodził się 24 listopada 1946 roku w Bejrucie. Urodził 
się w rodzinie należącej do Świętego Armeńskiego Kościoła Apostolskie-
go. Z pewnym żalem mówił, że Jego ojciec nigdy nie uczestniczył we mszy 
świętej, którą celebrował. Jego edukacja obejmowała naukę w seminarium 
w Bzommar, studia teologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie i pedagogiczne i psychologiczne w Papieskim Uniwersytecie Sale-
zjańskim. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1973 roku. Od 1980 był 
proboszczem parafii p.w. Św. Grzegorza Oświeciciela i Św. Eliasza w Bejrucie. 
W latach 1980-1984 wykładał na Uniwersytecie Ducha Świętego Kasliq w Bej-
rucie. Od 1986 do 1988 roku był sekretarzem patriarchy Howannesa Bedrosa 
XVIII. Dwukrotnie: w latach 1983-1986 i 1988-1990 był proboszczem parafii 
Zalka w Libanie. W okresie od 1990 do 2006 był duszpasterzem w Stanach 
Zjednoczonych – w Kalifornii i Nowym Jorku –  w tym czasie utworzył fundację 
dobroczynną „Armenian Alliance”. W 2005 roku w Rzymie tworzy stację tele-
wizyjną Telepace Armenia. We wrześniu 2005 roku patriarcha Nerses Bedros 
XIX mianował go eparchą Jerozolimy i Ammanu. W 2009 roku ustanowił stałą 
adorację Najświętszego Sakramentu w IV Stacji Drogi Krzyżowej w Jerozoli-
mie, w której możemy zobaczyć płaskorzeźbę Matki Boskiej Częstochowskiej 
dłuta Tadeusza Zielińskiego z Armii gen. Władysława Andersa. 24 czerwca 
2011 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Go Ordynariuszem wiernych 
Kościoła Ormiańskokatolickiego na terenie Armenii, Gruzji, Rosji i Wschodniej 
Europy. Jednocześnie został podniesiony do godności arcybiskupa z tytular-
ną stolicą w Cezarei Kapadockiej. Konsekracja miała miejsce w katedralnym 
kościele Św. Grzegorza Oświeciciela i Św. Eliasza w Bejrucie 16 lipca 2011 
przez patriarchę Nersesa Bedrosa XIX w obecności J. E. kardynała Leonardo 
Sandri, prefekta Kongregacji Kościołów Wschodnich. 7 sierpnia 2011 odbyła 
się intronizacja nowo mianowanego arcybiskupa w kościele p.w. Św. Grzego-
rza Oświeciciela we wsi Arewik w prowincji Szirak.

23 września 2021 roku Synod Kościoła Ormiańskokatolickiego wybrał Go 
patriarchą. Zgodnie z tradycją przyjął imię Rafael Bedros XXI. 24 października 
2021 roku nastąpiła intronizacja nowego patriarchy.
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Wspomnienie o śp. doktorze 
Januszu Kamockim (1927-2021)
Andrzej Pisowicz  [Kraków]

Zmarły dnia 22 października 2021 r. w Krakowie polski szlachcic i uczony-
-etnograf, dr Janusz Maria Saryusz Kamocki (herbu Jelita), wśród wielu zasług 
na niwie ogólnonarodowej zdobył sobie także uznanie polskich Ormian za 
znaczący wkład w dzieło powstania pierwszej organizacji ormiańskiej w Pol-
sce po drugiej wojnie światowej.

Zanim przedstawię szczegóły działalności armenistycznej bohatera walk 
niepodległościowych (za które został w 2015 r. uhonorowany Krzyżem Wol-
ności i Solidarności), zwięźle opiszę główne etapy Jego niezwykle aktywnego 
życia. Urodził się dnia 2 sierpnia 1927 r. w Warszawie. Jego rodzice: Gustaw 
i Elżbieta Kamoccy byli właścicielami majątku rodowego Podgaje przy wsi 

śp. ppłk Janusz Kamocki ps. „Mamut”
fot. Bogdan Gancarz / Foto Gość
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Mściów położonej na płn. wschód od Sandomierza (gmina Dwikozy) w pobliżu 
lewego brzegu Wisły.

Do szkoły powszechnej chodził mały Janusz Kamocki w Dwikozach, do 
Szkoły Ćwiczeń – w Sandomierzu. A po wybuchu drugiej wojny światowej 
kontynuował naukę na tajnych kompletach w sandomierskim „podziemnym” 
gimnazjum. Maturę uzyskał już po wojnie, w 1946 r. w Liceum im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu. Potem studiował etnografię na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie pod kierunkiem prof. Kazimierza Moszyń-
skiego. W 1964 r. obronił pracę doktorską z zakresu etnografii na Uniwersyte-
cie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Swą działalność patriotyczno-wojskową Janusz Kamocki rozpoczął w listo-
padzie 1942 r. (miał wtedy niewiele ponad 15 lat) składając przysięgę w kon-
spiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej. Po jej połączeniu się z Armią 
Krajową służył  w oddziale 2. Pułku Piechoty Legionów AK (pod pseudonimem 
„Mamut”). Po opanowaniu Polski przez komunistów Janusz Kamocki nie zło-
żył broni i działał w konspiracyjnym Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. 
Był za to więziony  kilka miesięcy w latach 1962-63 w Krakowie. 

Po skończeniu studiów  w roku 1952 Janusz Kamocki rozpoczął pracę 
w krakowskim Muzeum Etnograficznym przy placu Wolnica. Z placówką tą 
był związany przez cały okres pracy zawodowej obejmującej nie tylko ana-
lizę  polskiej kostiumologii ludowej i obrzędowości ale także wszechstronne  
badania etnograficzne prowadzone w wielu krajach Azji, głównie w Indonezji. 
Między innymi w 1975 r. był także w Armenii.

Janusz Kamocki jest autorem licznych publikacji naukowych i populary-
zatorskich. Wraz z poślubioną w 1953 r. Marią Gierowską (siostrą przyszłego 
rektora UJ) napisał m.in. artykuł pt. „Strój świętokrzyski”.

A teraz przejdźmy do kontaktów dra J. Kamockiego z polskimi Ormianami. 
Na czoło wysuwa się tu postać bardzo zasłużonego dla tej grupy etnicznej 
działacza, Stanisława Donigiewicza (1904-1980). Dzięki wstawiennictwu dra 
Kamockiego, który z nim blisko współpracował w ramach działalności Mu-
zeum Etnograficznego w Krakowie, miałem zaszczyt uściśnięcia dłoni seniora 
starań „kresowych” polskich Ormian o przetrwanie tej nacji w warunkach roz-
proszenia  po różnych miejscach PRL-u. Owo rozproszenie nastąpiło po 1945 
r., gdy Lwów znalazł się poza granicami Polski.

Przez 35 lat (1945-1980) polscy Ormianie utrzymywali ze sobą kontakty, 
ale tylko prywatnie. Nie bez podstaw obawiali się, że jakakolwiek próba utwo-
rzenia wspólnej organizacji, która by te kontakty rozwijała, może się skończyć 
… zesłaniem do sowieckiej Armenii. Bo przecież Ormianie byłi jednym z wielu 
narodów Związku Radzieckiego. O zostaniu obywatelem „ojczyzny światowe-
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go proletariatu” żaden z polskich Ormian nie marzył. Ba! Każdy z nich wzdra-
gał się na samą myśl  o takiej perspektywie pamiętając o śmierci księdza 
Dionizego Kajetanowicza (który zmarł na zesłaniu w ZSRR w 1954 r.) czy 
o straconym słuchu pana Stanisława Donigiewicza (który ogłuchł w łagrze 
Abieź w Republice Komi).

Zresztą władze PRL uniemożliwiały jakiekolwiek  próby organizowania się  
polskich Ormian, bo – jak napisał dr Janusz Kamocki w swym tekście zatytu-
łowanym Glossa do artykułu Grzegorza Pełczyńskiego („Biuletyn Ormiańskie-
go Towarzystwa Kulturalnego” nr 9 z roku 1996) – „obarczeni największym 
grzechem – pochodzeniem z Kresów – nie mogli zorganizować niczego, co 
by do tych Kresów nawiązywało, gdyż władze widziałyby w tym objaw rewi-
zjonizmu”.    

Pod koniec lat 1970. reżym komunistyczny w Polsce nie był już taki groźny 
jak za czasów stalinowskich. Sami zresztą dygnitarze Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej rządzący  naszym krajem w imieniu Moskwy przestali już 
wierzyć w marksistowską ideologię i poprzestawali na zapewnianiu towarzy-
szy z Kremla, że kontrolują sytuację w Polsce (bo tak im się wydawało). Mieli 
się srodze zawieść na swych polskich „poddanych”, którzy pod koniec sierpnia 
1980 r. zdobyli się, po fali strajków, na ogłoszenie w Gdańsku powstania Nie-
zależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Z perspektywy wielu lat, które nas dzielą od tamtych czasów,  młodzi Po-
lacy mogą dziś kojarzyć powstanie krakowskiego Koła Zainteresowań Kulturą 
Ormian z ruchem solidarnościowym późnego lata 1980 r. Bo rok powstania 
KZKO jest taki sam: 1980. Ale wydarzenie, które tu zrelacjonuję, miało miejsce 
wcześniej, w marcu owego pamiętnego roku, kiedy jeszcze nikt w Polsce nie 
przewidywał wielkiego ruchu odrodzenia narodowego związanego z „wybu-
chem” NSZZ „Solidarność”.

O wydarzeniach dotyczących Ormian polskich dr Janusz Kamocki dwu-
krotnie pisał na łamach naszego „Biuletynu OTK”. Po raz pierwszy w numerze 
9 z 1996 r. (p. wyżej), a po raz drugi – w numerze 58/59 z 2009 r. (strony 3-5; 
tytuł artykułu: 1979-2009. W trzydziestą rocznicę powstania Koła Zaintereso-
wań Kulturą Ormian). 

W artykułach tych nie ma jednak paru szczegółowych dat, które niniejszym 
mogę naszym czytelnikom przekazać dzięki mojej domowej, ręcznie pisanej 
od 1975 r., „Kronice rodzinnej”. Otóż w zapisie dokonanym w sobotę 16 lutego 
1980 r. znajduję dokładną informację:

„Przedwczoraj [a więc 14 lutego 1980] byłem w KIK-u [Klub Inteligencji Ka-
tolickiej w Krakowie przy ul. Siennej] na odczycie dra Kamockiego o diasporze 
ormiańskiej. Po odczycie odbyło się wstępne zebranie osób zainteresowa-
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nych utworzeniem koła przyjaciół kultury ormiańskiej przy Polskim Towarzy-
stwie Ludoznawczym”.

I tu się zaczyna wielkie dzieło dra Janusza Kamockiego. Jako długoletni 
pracownik krakowskiego Muzeum Etnograficznego, bogaty w doświadczenia 
związane ze swymi licznymi podróżami zagranicznymi, wiedział, jak ominąć 
naciski władz PRL-wskich. Zdołał przekonać środowisko polskich Ormian, 
że utworzenie programowo apolitycznej, nie związanej z żadnym kresowym 
„rewizjonizmem”, komórki organizacyjnej pod szyldem amatorskich zaintere-
sowań etnograficznych nie grozi już ewentualnym uczestnikom tej akcji „wy-
wózką za Kaukaz”. Jak pisze w swym cytowanym już wyżej artykule z roku 
1996 (str. 26-27):

„Jako opiekun Koła musiałem jednak bardzo uważać, aby przy wypisy-
waniu deklaracji wstąpienia do PTL-u w rubryce „specjalne zainteresowania” 
każdy wpisywał coś, co można by uznać za zainteresowanie zdecydowanie 
etnograficzne”.

No i udało się. W piątek dnia 28 marca 1980 r. w swej „Kronice rodzinnej” 
zanotowałem:

„W poniedziałek 24 marca byłem na zebraniu wstępnym organizującego 
się koła sympatyków kultury ormiańskiej przy Polskim Towarzystwie Ludo-
znawczym (w Muzeum Etnograficznym na pl. Wolnica)”.

To „koło sympatyków kultury ormiańskiej” przyjęło formalną nazwę Koła 
Zainteresowań Kulturą Ormian. I zaczęło działać pod prężnym kierownictwem 
zapomnianego później (na szczęście tylko częściowo i nie przez wszystkich) 
prawnika ze Śląska (który studia odbywał w … Bukareszcie, choć urodził się 
we Lwowie), mgra Michała Bohosiewicza.

O pierwszym wielkim wydarzeniu zorganizowanym przez KZKO (w roku 
1990 „wchłonięte” przez powstałe wówczas Ormiańskie Towarzystwo Kultu-
ralne) dr Janusz Kamocki tak napisał w swym drugim artykule (z roku 2009, 
na str. 5): „… w listopadzie 1980 r. w lokalu PAX-u w Krakowie zorganizowano 
pierwszy zjazd polskich Ormian, połączony z koncertem pieśni ormiańskich”.

A oto dotyczący tego wydarzenia fragment mojej „Kroniki rodzinnej”:
„Tego samego dnia [chodzi o sobotę 8 listopada 1980 r.] po południu roz-

poczęła się sesja zorganizowana przez Koło Zainteresowań Kulturą Ormian. 
Było kilka referatów, a w wieczorze „przy świecach” – występy Flory Nazarian-
-Lerwy (Ormianka z Erywania, która wyszła za mąż za Polaka i mieszka od 
paru lat w Warszawie; pięknie śpiewa), Erama Manukiana z zespołu cygań-
skiego „Roma” i aktorów z krakowskich teatrów. Późnym wieczorem sprowa-
dziliśmy też Harutiuna Papazjana, laureata III nagrody na konkursie szope-
nowskim, który akurat tego dnia koncertował w Warszawie. 
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Następnego dnia, w niedzielę, ja czytałem swój referat o znajomości języ-
ka i literatury ormiańskiej w Polsce w XIX i XX wieku”.

Wzorem Krakowa poszła Warszawa, a potem Gdańsk. W tamtych mia-
stach również powstały Koła Zainteresowań Kulturą Ormian. W pewnym sen-
sie ich „ojcem duchowym” był dr Janusz Kamocki. To Jemu – obok Stanisława 
Donigiewicza –  zawdzięczamy inicjatywę, która zaowocowała otwarciem no-
wej karty w dziejach Ormian polskich. Przez długie lata  dr J. Kamocki patro-
nował nam swą wiedzą i doświadczeniem. Cześć Jego pamięci!

Post scriptum I        
Warto na koniec wspomnieć o ciekawym podobieństwie dwóch nazwisk. 

Profesor Krzysztof Stopka w swym ważnym dziele pt. Ormianie w Polsce daw-
nej i dzisiejszej (Księgarnia Akademicka, Kraków 2000) relacjonując wyda-
rzenia z roku 1655 na stronie 130 pisze: „Powtórne oblężenie Lwowa przez 
wojska Chmielnickiego. Pertraktacje z Kozakami w imieniu miasta prowadzą 
dwaj Ormianie – Krzysztof Zachnowicz i Gamocki” [podkreślenie moje, A.P.]. 
Nie sposób nie skojarzyć tego nazwiska z bohaterem niniejszego wspomnie-
nia. Tym bardziej, że – zupełnie inaczej niż w językach słowiańskich – w roz-
woju języka ormiańskiego doszło do tzw. przesuwek spółgłoskowych (inaczej: 
mutacje konsonantyczne). I na przykład św. Jan Chrzciciel jest przez Ormian 
wschodnich zwany Karapetem (dosłownie: „poprzednikiem”), a przez zachod-
nich – Garabedem. A więc zgodnie z ormiańską fonetyką nazwisko „Kamocki” 
mogło też być wymawiane: „Gamocki”. Ale ród Kamockich (których nazwisko 
pochodzi od nazwy miejscowości: Kamocin), mający długą tradycję, nie był 
spokrewniony z Ormianami. Zatem etymologia nazwiska wspomnianego wy-
żej XVII-wiecznego Ormianina pozostaje zagadką do rozwiązania.   

Post scriptum II
Informacje o Stanisławie Donigiewiczu są zawarte we Wspomnieniach je-

go syna, Bogdana Grzegorza Donigiewicza, p. str. 15-19 niniejszego numeru 
„Biuletynu OTK”.
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Sprawozdanie z działalności 
Ormiańskiego Towarzystwa 
Kulturalnego w roku 2020

W roku 2020 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne wydało edycję kolejnych 
numerów „Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, realizo-
waną dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

We współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Ormiańskie Towarzystwo Kul-
turalne przygotowywało projekt ustawienia popiersia prof. Teodora Axen-
towicza na rewitalizowanym skwerze jego imienia w Krakowie. Prof. Teodor 
Axentowicz (1859–1938), wybitny malarz okresu Młodej Polski, znany szcze-
gólnie jako utalentowany portrecista i autor scen rodzajowych czerpiących 
z folkloru ludowego, profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
był nie tylko chlubą Królewskiego Miasta Krakowa, z którym był związany 
przeszło czterdzieści lat, gdzie tworzył i zmarł, ale też do dziś pozostaje dumą 
polskich Ormian i widomym symbolem bogactwa kulturowego Rzeczypospo-
litej. Urodzony w rodzinie polskich Ormian zamieszkałych na Bukowinie, choć 
zanurzony w kulturze polskiej i europejskiej, pozostawał przywiązany do swo-
jej wspólnoty subetnicznej. Dowodem tego był zarówno udział T. Axentowicza 
w pracach nad renowacją katedry ormiańskiej we Lwowie, do czego został 
zaproszony osobiście przez abpa Józefa Teofila Teodorowicza – ostatniego 
metropolitę lwowskiego obrządku ormiańskiego i wybitnego polskiego patrio-
tę, ale również dzieła malarskie dotyczące Ormian polskich: Chrzest Armenii 
(1900) – znajdujący się obecnie w kościele św. św. Piotra i Pawła w Gdańsku 
oraz Ormianie w Polsce (1930).

Zmarły w początku 2020 r. nieodżałowany prezes Ormiańskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego, śp. Adam Kieniewicz, wnuk Teodora Axentowicza, wysunął 
inicjatywę uhonorowania patrona placu poprzez ustawienie na jego terenie 
odlewu zachowanego w zbiorach rodzinnych gipsowego popiersia Teodora 
Axentowicza, dłuta wybitnego rzeźbiarza prof. Konstantego Laszczki (1865–
1956), również profesora i rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Wykonana z wielkim kunsztem i smakiem rzeźba stanowić będzie niewąt-

Zarząd OTK
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pliwą ozdobę placu Teodora Axentowicza, adekwatną do zasług artystycznych 
patrona, jak i kulturalnych tradycji Miasta Krakowa, a także przypominać bę-
dzie o ormiańskiej proweniencji artysty.

Ustawienie tej rzeźby było wielkim, niezrealizowanym niestety marzeniem 
śp. Adama Kieniewicza. Pragnąc zrealizować testament nieodżałowanego 
prezesa naszego Towarzystwa, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne dopro-
wadziło do wykonania trójwymiarowego modelu popiersia, zaangażowało 
projektanta aranżacji oraz podjęło dialog z władzami Miasta Krakowa, które 
przychylnie odpowiedziały na nasz wniosek. Działania zmierzające do posa-
dowienia popiersia Teodora Axentowicza będą kontynuowane w roku 2021.

Ponadto, w roku 2020 realizowano kursy języka ormiańskiego nowożyt-
nego (aszcharabar) oraz języka staroormiańskiego (grabar) prowadzone 
przez wybitnego armenistę, prof. Andrzeja Pisowicza. Zajęcia odbywały się 
częściowo w formule stacjonarnej, a częściowo w formie zdalnej, co było spo-
wodowane warunkami epidemicznymi. Brali w nich udział członkowie mniej-
szości ormiańskiej, naukowcy zainteresowani tematyką armenistyczną oraz 

projekt popiersia Teodora Axentowicza projektu prof. Konstantego Laszczki



14

inne osoby pragnące zaznajomić się z językiem i ormiańskim dziedzictwem 
kulturalnym. Dzięki formule on-line kurs był dostępny dla słuchaczy z całej 
Polski do czerwca 2021 r.

W dniu 6 stycznia 2020 r. w kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Smo-
leńsk w Krakowie odbyła się uroczystość Objawienia Pańskiego. Mszę świę-
tą odprawił ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz. Tradycyjnie już w pomiesz-
czeniach SS. Felicjanek, po mszy odbyło się spotkanie opłatkowe członków 
i sympatyków Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego.

W dniu 29 maja 2020 r. w siedzibie Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalne-
go zorganizowano spotkanie poświęcone książce „Bolszewicy a Kościół 
ormiański”, opisującej represje wobec Kościoła ormiańskiego jakie miały 
miejsce w ZSRR, a w szczególności w Armeńskiej SRS w latach 1920-38. 
Oprócz autora, dr Jakuba Osieckiego, w spotkaniu wzięli  udział prof. Andrzej 
Zięba (dyrektor Ośrodka Badań na Kulturą Ormiańską w Polsce) oraz Anżela 
Kajumowa (Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ).

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne zaangażowało się w upamiętnienie 
Kajetana Stefanowicza (1886 – 1920) w 100. rocznicę śmierci. Dzięki stara-
niom Towarzystwa, na Cmentarzu Obrońców Lwowa upamiętniono tego wy-
bitnego artystę malarza i rotmistrza Wojska Polskiego, który zginął w wojnie 
polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W uroczystości uczestniczyła m.in. Konsul 
Generalna RP we Lwowie, p. Eliza Dzwonkiewicz.

Przedstawiciele Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego w 2020 r. wzięli 
udział w licznych audycjach radiowych, w których prezentowali kulturę Or-
mian polskich oraz komentowali wznowiony konflikt zbrojny o Górski Kara-
bach.

Podsumowując, działalność Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 
w 2020 r. była utrudniona ze względu na stan epidemii SARS-CoV-2, który 
spowodował konieczność odwołania zaplanowanych spotkań i uroczystości 
oraz uniemożliwił m.in. tradycyjne obchody Święta Wardawar. Mimo tych ogra-
niczeń, Towarzystwo kontynuowało działania statutowe prowadząc działal-
ność wydawniczą, prowadząc konta w mediach elektronicznych, uczestnicząc 
w audycjach radiowych, organizując kursy języka ormiańskiego w formule on-
-line oraz prowadząc działania organizatorskie zmierzające do podtrzymania 
i rozwoju tożsamości mniejszości ormiańskiej w Polsce.
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Wspomnienia
Bogdan Grzegorz Donigiewicz  [Kraków]

Urodziłem się 1 stycznia 1932 roku we Lwowie. Mój ojciec Stanisław 
Donigiewicz był wychowankiem zakładu im. Torosiewicza we Lwowie, mat-
ka Stefania z domu Kajetanowicz była pracownicą pocztową. Ochrzczony 
i bierzmowany zostałem przez ks. Dionizego Kajetanowicza w katedrze or-
miańskiej. Utrzymując tradycje ormiańskie otrzymałem imię po swoim dziad-
ku Bogdanie Kajetanowiczu. Mieszkałem w zabytkowej kamienicy przy ul. 
Ormiańskiej 13. Tu mieściła się drukarnia wydająca między innymi periodyk 
„Posłaniec św. Grzegorza”, muzeum katedralne, Związek Ormian, słynący 
z balów ormiańskich we Lwowie oraz kancelaria kurii ormiańskiej. Mieszka-
liśmy u ks. Kajetanowicza, moja babcia Amalia Kajetanowicz prowadziła mu 
gospodarstwo domowe.  Po śmierci mojego dziadka Bogdana Kajetanowi-
cza (1877-1920), urzędnika celnego we Lwowie, pochowanego na Cmenta-
rzu Łyczakowskim, ks. Dionizy przygarnął swoją stryjeczną bratową Amalię. 
Brałem udział w obrzędach liturgicznych w katedrze ormiańskiej oraz kaliko-
wałem1 podczas nabożeństw.

Szkołę podstawową rozpocząłem w 1939 roku z rosyjskim językiem wy-
kładowym. W czasie okupacji niemieckiej brałem udział w tajnym nauczaniu 
pod Wysokim Zamkiem. Pewnego razu zostałem złapany jako Żyd i prowa-
dzony do władz okupacyjnych. Na szczęście jakiś przechodzień poświad-
czył, że jestem Ormianinem. Od tego czasu krążyłem między ulicami Or-

1 Kalikowanie – pompowanie powietrza do miechów w organach (przyp. red.)

Stefania Donigiewicz, żona Stanisława 
Donigiewicza z synem Bogdanem
źródło: zbiory rodzinne
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miańską a Skarbkowską bawiąc się z rówieśnikami o różnym pochodzeniu 
(siostrzeniec księdza greckokatolickiego, Niemiec itp.). W czasie okupacji 
niemieckiej na ul. Ormiańskiej był zamach na Niemca. Egzekucja Polaków 
odbyła się naprzeciw dzwonnicy katedry ormiańskiej. Po powtórnym wkro-
czeniu Armii Radzieckiej do Lwowa kontynuowałem naukę, którą zakoń-
czyłem w 1946 roku. Po aresztowaniu ks. Kajetanowicza w 1945 r. kate-
dra ormiańska była zamknięta i opieczętowana. Zaangażowani parafianie 
wynosili wyposażenie katedry: ornaty, sprzęty liturgiczne i przenosili do oo. 
Dominikanów. Ja w tornistrze przenosiłem kielichy i pateny do kościoła oo. 
Dominikanów. Szedłem ul. Ormiańską, a kilkadziesiąt metrów za mną szła 
matka i patrzyła czy dojdę i co się stanie. 

Matka i babcia odmówiły przyjęcia obywatelstwa radzieckiego, dlatego 
zmuszeni byliśmy do wyjazdu do Polski. Był to jeden z ostatnich transpor-
tów do Polski w 1946 r., następne były po 10 latach. Jechaliśmy z kilkoma 
koszami dobytku w bydlęcych wagonach. Udało nam się zabrać pamiątki po 
ks. Kajetanowiczu.

Osiedliliśmy się w Krakowie przy ul. Jasnej 4, gdzie mieszkała ciocia 
Janina Kryłowska z Kajetanowiczów (siostra matki). Z cofającymi się Niem-
cami ciocia opuściła Lwów, ponieważ we Lwowie była „karmicielką” wszy 
w instytucie prof. Weigla. W Krakowie mieszkaliśmy w „kołchozowym” 
3-pokojowym mieszkaniu w trzy różne rodziny. Nawiązałem w tym czasie 
kontakt z ks. Franciszkiem Jakubowiczem. Mieszkał przy ul. Jasnej 7 (I pię-
tro), obecnie ul. Bogusławskiego. W każdą niemal niedzielę brałem udział 
w mszy św. w kościele św. Idziego, w którym po wojnie odprawiane były 
msze ormiańskie. Kościół św. Idziego jest własnością oo. Dominikanów. By-
łem ministrantem razem z Andrzejem Bohosiewiczem i Janem Sokołowskim, 
ale nie znaliśmy liturgii ormiańskiej. Ks. Jakubowicz nie mówił kazań, bo miał 
trudności z językiem polskim. On pochodził z Rumunii, był oficerem w armii 
rumuńskiej, potem dopiero został księdzem. Msze były grane i śpiewane. 
Jak przyjeżdżał do Krakowa ks. Filipiak, to odprawiał msze u oo. Dominika-
nów.  

Dalszą edukację rozpocząłem egzaminem w kuratorium krakowskim. 
Miałem trudności z pisownią myląc litery polskie z rosyjskimi oraz ukraiń-
skimi. Rozpocząłem dalszą naukę u oo. Paulinów, ale szkoła nie miała praw 
państwowych, dlatego przeniosłem się do liceum oo. Pijarów przy ul. Czap-
skich. Maturę zdałem w 1951 r. W latach 1952-1956 studiowałem na Akade-
mii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Elektrycznym. Od 1956 r. rozpocząłem 
pracę w biurze projektów przemysłu węglowego w Krakowie przy ul. Lubicz 
z nakazem pracy. Pracowałem też w Energoprojekcie na Wadowickiej w ze-
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Fotografia Bogdana Donigiewicza w czapce Liceum OO. Pijarów w Krakowie
źródło: zbiory rodzinne
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Bogdan Donigiewicz w pokoju ojca, Stanisława Donigiewicza, w Kutach
źródło: zbiory rodzinne

Od lewej siedzą Stanisław Donigiewicz, Stefania (żona) i ks. Dionizy Kajetanowicz
źródło: zbiory rodzinne
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spole inż. Leszka Passakasa (z pochodzenia Ormianina).  
Na zaproszenie ojca w 1957 r. odwiedziłem go w Kutach (zamieszkał tam 

po pobycie w łagrze). Ojciec nie znając realiów panujących w PRL-u propo-
nował, abym porzucił pracę zawodową i zajął się sprawami Ormian. Z Kut 
parę razy odwiedzałem Czerniowce, gdzie mieszkała Wanda – druga żona 
ojca. Byłem też we Lwowie i odwiedziłem swoją nianię Anastazję Komar. 
Razem z ojcem z daleka oglądaliśmy Cmentarz Obrońców Lwowa. Po przy-
jeździe do Polski ojciec był bardzo aktywny, jeździł po całym kraju i zbierał 
informacje o Ormianach. Rozmawiał z dr. Januszem Kamockim o założe-
niu Muzeum Ormiańskiego w Krakowie oraz o zabezpieczeniu pamiątek 
ormiańskich. Ojciec przywiózł ziemię z grobu ks. Kajetanowicza. Ciocia za-
łatwiła u nieznanego mi artysty głowę gipsową ks. Kajetanowicza. Mieliśmy 
w domu „ołtarzyk” na bieliźniarce ze wspomnianą głową oraz ziemię z grobu 
ks. Kajetanowicza, przywiezioną przez mego ojca, przechowywaną w krysz-
tałowym kieliszku. Podczas pogrzebu mojej matki złożyłem ziemię do gro-
bowca rodzinnego na cmentarzu Rakowickim. W ten sposób w Krakowie jest 
symboliczny grób ks. Kajetanowicza. Głowę gipsową, za namową bratowej 
ks. Kazimierza Romaszkana, przekazałem do Fundacji Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich w Warszawie p. Ewie Abgarowicz.

 W 1980 r. brałem udział w zjeździe Ormian w Krakowie, potem by-
łem członkiem Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. 

W 1960 r. zakończyłem studia na AGH uzyskując tytuł magistra inżyniera 
elektryka. Rozpocząłem pracę w „Elektromontażu” nr 1 w Krakowie w gru-
pie regulacyjno-rozruchowej. 15.08.1974 roku ożeniłem się z Ireną z domu 
Stepa – bratanicą biskupa tarnowskiego Jana Stepy, w ojcowskim kościele 
nad wodą. Carat nie pozwalał na budowę kościołów na ziemi to Ojcowianie 
wykorzystali budynek łazienek zabiegowych i posadowili nad strumieniem. 
Żonę poznałem na Kaukazie, jak byliśmy na wycieczce w Gruzji i Armenii. 
Z tego związku w 1975 r. urodził się syn Grzegorz Bogdan.

Zakres pracy w „Elektromontażu” nr 1 w Krakowie obejmował przy-
stosowanie urządzeń elektrycznych do eksploatacji. Pracowałem w połu-
dniowo-wschodniej części kraju w różnych dziedzinach – w budownictwie 
mieszkaniowo-hotelarskim, w szpitalnictwie, regulacji rzek (zapory, jazy), 
oczyszczalniach ścieków, w przemyśle spożywczym, chemicznym oraz woj-
skowości. W 1999 r. przeszedłem na emeryturę. 

Dziękuję p. dr. Tomaszowi Krzyżowskiemu, że zmobilizował mnie do 
opracowania tych wspomnień. 

Kraków, wrzesień 2021
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Z warsztatu badacza. Wybrane 
instytucje ormiańskie w Polsce 
w aspekcie kultury wydawniczo-
medialnej1. 

Tematyka, którą podjęła autorka stanowi uzupełnienie wielu dotychczaso-
wych  analiz badawczych – skupia się na problematyce kultury książki opi-
sanej poprzez proces  wydawniczo-medialny wybranych instytucji polsko-or-
miańskich działających w Polsce na przełomie XX/XXI wieku.

Autorka szuka odpowiedzi na pytanie o znaczenie tożsamości szeroko ro-
zumianej książki, jako przejawu zachowania dziedzictwa kulturowego polskich 
Ormian. Kontekstem tak sprecyzowanych dociekań stały się wieloaspektowe 
podstawy metodologiczne nauk społecznych i humanistycznych.

W tym sensie obszar badawczy analizowanych procesów kulturowych ma 
wymiar wieloaspektowy, jest pewnym układem otwartym podlegającym inter-
pretacji autora, zgodnie z przyjętymi tezami rozprawy2.

Rozpatrywane procesy oparto o analizę wybranej grupy etnicznej (grupy 
kulturowej), skorelowanej z polskością. Za etniczność przyjmuje się obszar 
należący do relacji społecznych występujący pomiędzy jednostkami uważa-
jącymi się za kulturowo odrębne od członków innych grup, z którymi pozosta-
ją one w pewnej interakcji3. Pojęcie etniczności  rozumiane jest jako zespół 
cech pewnej zbiorowości, grupy etnicznej (z wyodrębnionym wspólnym po-
chodzeniem, systemem wartości i tożsamością kulturową)4. Implikuje to do 

1 Autorka jest doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowuje rozprawę 
doktorską na podany w tytule temat. W 2020 r. opublikowała m. in. artykuł: Nowe technologie 
w wybranych kontekstach kultury pisma Ormian polskich na podstawie działalności Fundacji 
Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
2 Por.: C. Geertz, Opis gęsty. W poszukiwaniu interpretatywności teorii kultury. W: Tegoż, 
Interpretacje kultury, Kraków 2005, s. 33; G. Godlewski, Luneta i radar. O dwóch strategiach 
badań kulturoznawczych. W: Kulturoznawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny?, pod red. W.J. 
Burszty, M. Januszkiewicza, Warszawa 2010, s. 51-64. 
3 W. Burszta, op. cit., s. 136.
4 G. Babiński, Pogranicze, peryferie, regionalizm. Granice etniczne w społecznej 
świadomości. W: Oblicza społeczeństwa, pod red. K. Gorlacha, Z. Serega, Kraków 2006, s. 
192-193. 

Milena J. Jędrzejewska [Warszawa]
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obserwacji kontekstów przenikania kultur oraz rozwijania dialogu w szerszym 
znaczeniu społecznym5.

Kolejną podstawę – usytuowano w dziedzinie bibliologii, w centrum której 
znajduje się  książka, postrzegana jako materialny i intelektualny obiekt kultury 
(także w sensie jej  właściwości formalno-wydawniczych). Autorka przyjmuje 
jej rozumienie za M. Judą i K. Migoniem: jako swoistą jedność materialnej 
postaci i intelektualnej zawartości i jej system, a więc instytucje, ludzie książki, 
procesy bibliologiczne6. Za M. Kalczyńską przyjęto także, że jest ona ustaloną 
bibliologicznie strukturą społeczną służącą zaspokajaniu potrzeb kulturowych 
jednostki, obejmującą zarówno instytucje przedmiotowe (wydawnictwa, orga-
nizacje), jak i podmiotowe (osoby – twórcy nadawcy komunikatów medialny-
ch)7.  

Zdaniem badaczy doświadczenie świata poprzez kontakt z książką ma 
także podstawy antropologiczne. Książka wpisuje się m. in. w uczestnictwo 
jednostki w różne procesy społeczne8. W podjętych rozważaniach zwraca się 
także uwagę na  system interakcji – książki jako przekaźnika międzykulturo-
wego; opartego o tożsamość jednostki i grupy społecznej9.

Książka (także) szczególnego znaczenia nabiera w wymiarze narodowym, 
pozwala na przetrwanie „ducha narodu“ nawet wtedy, gdy dana społeczność 
podlega fizycznej eksterminacji10. Poza tym, jak można zauważyć, kulturowa 
tożsamość książki implikuje jej przynależność do danego kręgu narodowego 
czy językowego11. 

 Zasadniczy nacisk dociekań położony został na przedmiot materialny i in-
telektualny  – czyli książkę z jej szerokim aspektem otoczenia społecznego 
oddziaływania (m. in. instytucji polsko-ormiańskich).

Badania szczegółowe oparto na analizie z autopsji dorobku kulturalnego 
(wydawniczego) wybranych instytucji polsko-ormiańskich. Pojęcie instytu-
cji autorka wywodzi z podstaw zjawiska upowszechniania kultury pomiędzy 

5 Por.: Pogranicze kulturowe. Odrębność, wymiana, dialog, pod red. O. Weretiuk, J. 
Wolskiego i G. Jaśkiewicza, Rzeszów 2009.
6 M. Juda, Bibliologia historyczna. Między tradycją a nowymi perspektywami, W: Bibliologia 
i Informatologia, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2011, s. 25; K. Migoń, Nauka o książce 
wśród innych nauk społecznych, Wrocław 1976, s. 136; Por.: K. Migoń, Problematyka 
źródłoznawcza w bibliologii, „Studia o Książce” 1985, nr 15, s. 3-17. 
7 M. Kalczyńska, Kultura książki polskiej w Niemczech, Katowice 2004, s. 9.
8 A. Drożdż, Od Liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii , Warszawa 2009, s. 
17-35.
9 Por. szerzej: M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005.
10 M. Góralska, Bibliologiczne tabu w kontekście współczesnych kierunków badań. [W]: 
Kulturowa tożsamość książki, pod red. A. Cisło, A. Łuszpak, Wrocław 2014, s. 40
11 E. Herder, Tożsamość kulturowa książki a jej identyfikacja bibliologiczna. [W]: Kulturowa 
tożsamość książki, pod red. A. Cisło, A. Łuszpak, Wrocław 2014, a. 53-64.



22

członkami danego społeczeństwa wpisanego w relacje komunikowania mię-
dzykulturowego12. Obserwowalny przy tym jest proces integracji i asymilacji 
kulturowej (zderzenia kultur, przenikania -  oraz przyswajania czy zapożyczeń 
kultury obcej)13. Upowszechnianie kultury – w tym sensie – jest celem i efek-
tem działalności kulturalnej, dokonuje się za sprawą licznych systemów komu-
nikowania – środków masowego przekazu14 . 

Użyte w badaniach pojęcie kultury wydawniczo-medialnej rozumiane jest 
jako zbiór czynności, wzajemnie ze sobą powiązanych, których realizacja jest 
niezbędna dla uzyskania określonego rezultatu, w tym sensie polegającego 
na zaspokojeniu potrzeb środowisk polskich Ormian, w korelacji z wydawa-
niem  szeroko rozumianej literatury oraz jej upowszechniania m. in. w mediach 
tradycyjnych i wirtualnych.   

Bazą źródłową – były przede wszystkim wydawnictwa książkowe, broszu-
rowe i periodyczne  instytucji polsko-ormiańskich założone w końcu XX w. 
w Polsce. Wybrano następujące podmioty: Fundacja Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, Fundacja Ormiańska 
KZKO, Towarzystwo Ormian Polskich we Wrocławiu, Związek Ormian w Pol-
sce im. ks. abpa Józefa Teodorowicza z Gliwic. W sumie dotychczas dokona-
no zestawienia ok. 100 pozycji zwartych i ciągłych, zgodnie z przyjętą klasyfi-
kacją wydawnictw (sporządzono z autopsji bibliografię podmiotową).

Instytucje zestawiono według chronologii powstania, zaś wydawnictwa – 
według określonej typologii: naukowe, historyczne, religijne, literatura piękna 
i wspomnieniowa, publikacje albumowe, periodyczne (czasopisma, kalenda-
rze) oraz dokumenty życia społecznego (np. sprawozdania z pracy poszcze-
gólnych instytucji) i inne.

Roboczymi  hipotezami badawczymi są stwierdzenia: współczesne insty-
tucje kultury Ormian polskich przyczyniają się do zachowania własnego dzie-
dzictwa narodowego. Pomagają pogłębić i odrodzić tradycje. Odgrywają także 
ważną rolę w kontaktach polsko-ormiańskich, odnoszą się także do wielokul-
turowych korzeni Polaków o rodowodzie wschodnioeuropejskim. 

Zaś sama książka uczestniczy aktywnie w procesach narodowo- i kulturo-
wo-twórczych   Ormian polskich. Jest wieloaspektowym medium, służącym nie 
tylko do rozwoju tradycyjnej komunikacji społecznej, opartej na piśmiennictwie 
w szerokim tego słowa znaczeniu, ale także – do utrwalania i pielęgnowania 
dziedzictwa własnego narodu. Jest odbierana jako ważny nośnik wielu funkcji 

12 Więcej: M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005.
13 Por. szerzej: J. Grad, U. Kaczmarek, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce, 
Poznań 1999, s. 25  -29.
14 D. Jankowski, System kulturalno-oświatowy i jego struktura. [W]: D. Jankowski, J. Kargul, 
Podstawy działalności kulturalnej, Warszawa 1985. 
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społecznych15. Można też uznać, że – należy do najbardziej  uniwersalnego  me-
dium  społecznego komunikowania w kulturowym polsko-ormiańskim obiegu16. 
       Konkluzja robocza (po analizie jednego ze stowarzyszeń): dzięki Ormiań-
skiemu Towarzystwu Kulturalnemu z Krakowa z powodzeniem upowszech-
niana jest wiedza o Ormianach i ich kulturze. Wykorzystuje się – drogę tra-
dycyjną, poprzez książkę i media oraz wirtualną, poprzez strony internetowe 
Towarzystwa. Ważną rolę w tych procesach odgrywa specyfika wydawnicza, 
wpisana w rozwój  edukacji społecznej. Daje się przy tym  obserwować rene-
sans tradycyjnego języka ormiańskiego. Jak również liczne aktywności pod-
kreślające rolę szeroko rozumianych wydawnictw w promowaniu/kultywowa-
niu  kultury ormiańskiej, często współistniejącej z kulturą polską.

Dorobek wydawniczy wpisuje się także w trend potrzeby szanowania 
wspomnień, wracania pamięcią do tego co minęło, łączenia pokoleń. Autorzy 
podchodzą z pietyzmem do każdego opracowanego tematu. Co prawda prze-
szłość nie jest jedynym i głównym wątkiem  wydawnictw, bowiem za każdym 
przekazem medialnym kryje się coś więcej. Ważna jest chęć odbudowania 
tradycji i dowodów na siłę kulturowej tożsamości Ormian w Polsce.       

Autorka zwraca się z uprzejmą prośbą do czytelników o ewentualne 
sugestie do podjętego tematu oraz o wypełnienie ankiety, która posłuży 
do formułowania analiz badawczych rozprawy. Wypełnienie jej zajmie 
ok. 15 minut. Informacje w niej zawarte wykorzystane zostaną wyłącznie 
do celów naukowych. Proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi lub od-
powiedzieć na zadane pytanie. Ankieta jest dostępna w formularzu go-
ogle forms pod adresem: https://forms.gle/5VPNuHbYjwzSjnFr6. Z góry 
dziękuję Państwu za trud współpracy, ufając iż przyczyni się on do do-
kumentowania aktywności środowisk polsko-ormiańskich na gruncie 
kulturowym. Będę także wdzięczna za ewentualne dodatkowe sugestie 
w podjętej przeze mnie tematyce oraz podtrzymanie kontaktu mailowego 
bądź telefonicznego.

e-mail: milena.jedrzejewska@uw.edu.pl
telefon: 798 058 520

15 Książka jest historycznie i społecznie kształtowanym narzędziem materialnym 
utrwalania i przekazywania za pomocą znaków graficznych pisma, tekstów piśmienniczych 
zgodnie z oczekiwaniem zbiorowości społecznej. Por: K. Głombiowski, Książka w procesie 
komunikacji społecznej, Wrocław 1980, s. 160; K. Maleczyńska: Historia książki i jej funkcji 
społecznej. Wrocław 1987.
16 Szerzej o specyfice współczesnych badań nad książką zob.: K. Migoń, Kultura książki. W: 
Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie, red. komitet, Warszawa 
2003, s. 11-20.
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Arcybiskup Józef Teodorowicz 
a wybór Biskupa Polowego 
Wojska Polskiego – zarys 
zagadnienia 
Rafał Michliński  [Warszawa]

Roli i pozycji w II Rzeczypospolitej ostatniego arcybiskupa lwowskiego ob-
rządku ormiańskokatolickiego Józefa Teofila Teodorowicza nie sposób przed-
stawić na kilku stronach tekstu. Wybitna osobowość, świadek dwóch epok, 
czynny uczestnik i współtwórca życia politycznego Galicji oraz odrodzonej 
Rzeczypospolitej, autor kilkudziesięciu tekstów politycznych1 to tylko niektóre 
role i zadania, które z wielkim poświęceniem wypełniał w swoim życiu. U progu 
upragnionej przez kilka pokoleń Polaków niepodległości, abp J. Teodorowicz, 
co nie jest powszechnie znanym faktem, był jednym z kandydatów na objęcie 
stanowiska Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Choć ostatecznie Teodoro-
wicz nie został Biskupem Polowym WP, warto przedstawić kilka źródeł i oko-
liczności mówiących na ten temat. Celem poniższego tekstu jest nakreślenie 
zagadnienia kandydatury abp. Józefa Teodorowicza na urząd Biskupa Polo-
wego WP w świetle wybranych źródeł. Zasygnalizowany we wstępie temat 
jest jedynie zarysem stanowiącym zachętę dla badaczy dziejów polskich Or-
mian do dalszych badań nad poruszonym zagadnieniem. 

Jak powszechnie wiadomo, obradująca w Warszawie w dniach 10–12 
grudnia 1918 r. Konferencja Episkopatu Polski na stanowisko Biskupa Po-
lowego Wojsk Polskich desygnowała biskupa pomocniczego warszawskiego 
Stanisława Galla2. 5 lutego 1919 r. Stolica Apostolska mianowała go Bisku-
pem Polowym Wojsk Polskich. 8 lutego otrzymał nominację od Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego, a już następnego dnia, 9 lutego bp. S. Gall ob-
jął urząd3. Wybór bpa. S. Galla był jednak wynikiem pewnego kompromisu 
zaistniałego na skutek braku akceptacji wobec kandydatury bp. Władysława 

1 Zob.: J. Teodorowicz, Dwie epoki: wybór pism, wstępem opatrzył Paweł Skibiński, Kraków 
2016.
2 B. Szwedo, Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości, Warszawa 2019, s. 124.
3 Z. Kępa, J. Prochwicz, Arcybiskup Stanisław Gall. Pierwszy Biskup Polowy Wojska 
Polskiego, Warszawa 2020, s. 97.
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Bandurskiego. Stolica Apostolska była bowiem zdecydowanym przeciwni-
kiem tej kandydatury. Wobec zaistniałego passusu wysunięto kandydaturę 
Teodorowicza, który cieszył się – zdaniem wizytatora apostolskiego Achille 
Rattiego – powszechnym szacunkiem wśród biskupów oraz władz cywilnych 
i wojskowych4. Sytuacja była jednak zgoła odmienna, a sam J. Teodorowicz, 
zaangażowany był wówczas w przygotowania do wyborów do Sejmu Ustawo-
dawczego5.

Wymownym i potwierdzającym tenże fakt jest pismo wizytatora apostol-
skiego A. Rattiego do Pietro Gasparriego, sekretarza stanu Stolicy Apostol-
skiej w sprawie nominacji biskupa S. Galla na urząd biskupa polowego Woj-
ska Polskiego (10 lutego 1919) :

W moim, pełnym szacunku dla Eminencji sprawozdaniu nr 500, przedsta-
wiłem sumarycznie powody, dla których stosownie do propozycji mianowania 
Biskupa Polowego dla Polski, zaszła konieczność zastąpienia Ks. bp. Galla, 
wskazanego przez Konferencję Episkopatu z dnia 10–12 XII 1918 roku, Ks. 
bp. Teodorowiczem. Na początku, i przez jakiś czas, wszystko wydawało się 
iść; ale później, niektóre poprzednie nieporozumienia pomiędzy Ks. bp. Teo-
dorowiczem i Marszałkiem Piłsudskim, a raczej obstawanie Marszałka przy 
kandydaturze swojego ulubionego Ks. bp. Bandurskiego, a ponad wszystko 
kampania wyborcza Ks. bp. Teodorowicza i jego triumfalny wybór do Sejmu 
Ustawodawczego znanego z jego poglądów przeciwnych z poglądami Mar-
szałka, to wszystko sprawiło, że absolutnie niemożliwym było mianować Ks. 
bp. Teodorowicza biskupem polowym. Tymczasem, mając już w swoich rę-
kach Wasze czcigodne pismo n. 29 z papieską nominacją Ks. bp. Galla na 
takie stanowisko, nie wspomniałem o tym ani Arcybiskupowi ani innym, ale 
zasugerowałem, żeby wrócono do propozycji nominacji Ks. bp. Galla, człowie-
ka, który, jak mogłem zaobserwować jest całkowicie apolitycznym; zwłaszcza, 
że w międzyczasie, jak się wydaje Ks. Arcybiskup zmienił lub zmodyfikował 
swoją opinię o niezbędności i niemożliwości zastąpienia Ks. bp. Galla jako 
Rektora Seminarium. […] Pozostaje zasługą Ks. bp. Teodorowicza, że uczy-
nił możliwym wykluczenie Ks. bp. Bandurskiego, które trudno byłoby inaczej 
osiągnąć. Mając nadzieję na wielkoduszne zatwierdzenie lub przynajmniej 
nieodrzucenie przez Ojca Świętego tej nominacji, wydawało mi się słuszne 
w tej sprawie zachować twardość i dyscyplinę, a Waszej Eminencji składam 

4 S. Wilk, Biskupi Polowi Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej [w:] Historia duszpasterstwa 
wojskowego na ziemiach polskich, red. J. Ziółek, A. Barańska, W. Matwiejczyk, D. Nawrot, 
E.M. Ziółek, Lublin 2004, s. 373.
5 Zob. Ks. J. Wołczański, Korespondencja abp. J. Teodorowicza z abp. A. S. Sapiehą 
[w:] Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864-1938) Studia i materiały, opracowanie i redakcja 
naukowa ks. Józef Wołczański, Kraków 2017, s. 346-347.
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należny szacunek i oddaję się etc. Achilles Ratti wizytator apostolski6. 
Interesującym w kontekście tworzenia zrębów Polskiej państwowości 

oraz organizowania biskupstwa polowego zdaje się dokument pochodzący 
ze zbiorów Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Znajdujący 
się w zespole Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza (teczka 701/2/3) list 
arcybiskupa metropolity warszawskiego Aleksandra Kakowskiego do Józefa 
Piłsudskiego mówi:

Panie Komendancie! Jako Naczelnemu Wodzowi Wojska Polskiego i Na-
czelnikowi Państwa, jestem przekonany, że nader blizko leży Mu na sercu 
strona religijno moralna tegoż wojska, a przeto i wiążąca się z tem ściśle 
sprawa kapelanów wojskowych. Ten wzgląd zniewolił mnie do poruszenia tej 
kwestyi podczas spotkania się naszego w Ratuszu Miejskim. Duszpasterstwo 
wśród wojska wymaga nie tylko wzorowych pod każdym względem kapłanów 
ale i należytej organizacyi, co bez postawienia na czele Biskupa nie da się 
uskutecznić. Ten pogląd podzieliła także ostatnia konferencya ks. Biskupów.

Trudny jednak obecnie dostęp do Rzymu nie pozwala tej sprawy załatwić 
zasadniczo, a tymczasem okoliczności jakie przeżywamy, czynią z tego za-
gadnienie nie cierpiące zwłoki. Mniemałbym przeto, że ze wszech miar po-
żądanym było by, aby prowizorycznie stanął na czele kapelanów wojskowych 
jestem [winno być: jeden – RM] z Biskupów dyecezyalnych. Niestety, każdy 
z nas tak jest przeciążony obowiązkami pasterskimi, że nie było by mu nie-
możliwem należycie to tak doniosłe posłannictwo spełnić. Może jeden jedyny 
pod tym względem mógłby tego się podjąć Ks. Arcybiskup Teodorowicz, który 
wobec nielicznych dyecezyan swoich rozporządza czasem, a oprócz tego, 
posiada wybitne kwalifikacye na to stanowisko. Już sam wybór Ks. Arcybisku-
pa Teodorowicza zaznaczał by tymczasowy Jego charakter. Jako szczerze 
oddany sprawie Wojska Polskiego i jego duchowej tężyzny polecam najgorę-
cej Panu Komendantowi tę kombinacyę, przeświadczony głęboko, że ona na 
tymczasowe uregulowanie stosunków duchownych w wojsku najpomyślniej 
wpłynie. 

Łączę wyrazy głębokiego szacunku i poważania.
+ Aleksander Kakowski Arcybiskup, 18. I. 1919 r.7
Powyższy list adresowany do Naczelnika Państwa wskazujący abp. J. Teo-

6 Pismo wizytatora apostolskiego Achillesa Rattiego do sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej 
w sprawie nominacji biskupa Galla na urząd biskupa polowego Wojska Polskiego [w:] Z. 
Kępa, J. Prochwicz, Arcybiskup Stanisław Gall. Pierwszy Biskup Polowy Wojska Polskiego, 
Warszawa 2020, s. 182.
7 Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, T:701/2/3: Adiutantura Generalna 
Naczelnego Wodza, Grupa I: Sprawy wojskowe, List abpa A. Kakowskiego do Naczelnika 
Państwa z 18 I 1919 r., s. 49-50. Dostęp online 18 VIII 2021 r. 
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dorowicza kandydatem na Biskupa Polowego WP  był motywowany małą ilo-
ścią diecezjan pozostających pod jego opieką. Fakt ten pozostawał zgodny 
z prawdą, gdyż w latach 1907-1920 łączna liczba wiernych archidiecezji lwow-
skiej obrządku ormiańskokatolickiego wynosiła 3873 dusze8. Należy jednak 
mieć na uwadze, że wysunięta kandydatura abp. J Teodorowicza była de facto 
zakulisową grą Kakowskiego zdającego sobie sprawę, że kandydatura bp. W. 
Bandurskiego (stronnika i kapelana Legionów9, faworyta J. Piłsudskiego) nie 
uzyskałaby akceptacji Stolicy Apostolskiej. 

Zajmujący odmienne stanowisko polityczne i startujący do Sejmu Ustawo-
dawczego z listy Narodowej Demokracji J. Teodorowicz, swoje refleksje doty-
czące kandydatur na godność biskupa polowego oraz do Sejmu Ustawodaw-
czego pozostawił w korespondencji prowadzonej z arcybiskupem metropolitą 
lwowskim Józefem Bilczewskim:

[…] Robiłem objazd po Siedlcach i powiatach okolicznych i kazałem z am-
bony unikając wszelkich wieców. Przyznasz, że to pasztet nie lada wleźć w ta-
ki sejm! Jeszcze mnie tu traktują biskupstwem polowym. Ociągam się jak 
mogę, bo to doprawdy przechodzi moje i tak nietęgie siły. Te kapelany biorą 
pensję i używają warszawskich swobód, a młodzież na froncie ginie bez spo-
wiedzi, bo nie ma księdza! Rozprężenie straszne i rośnie z dnia na dzień. Gall 
nie chce się tego podjąć. Bandurski zaś agituje za sobą u Piłsudskiego. Twoje 
listy pisane do niego są w ministerstwie spraw zagranicznych naturalnie przez 
niego podane by wykazać, że jest ofiarą. Piłsudski poza Rattim i biskupami 
pisał za nim do Rzymu. Ratti, Szeptycki, Paderewski namawiają mnie na to. 
Sapieha mi jednak bardzo odradza. Może mnie z tych opresji wyratuje sam 
Piłsudski, który będzie bardzo nierad z tej kombinacji. Wałęga sobie kpi ze 
mnie. Przyznam Ci się, że mam już dosyć tego dobrego. Od rana do wieczora 
istne zatrzęsienie z tymi rozmaitymi ludzkimi sprawami […]10.

Ostatecznie, abp. J. Teodorowicz nie został wybrany Biskupem Polowym 
WP, i jak wynika z przytoczonej korespondencji fakt ten był dla niego pomyśl-
nym. W latach 1919-1922 pełnił funkcję posła do Sejmu Ustawodawczego, 
a następnie w latach 1922-1923 urząd senatora Rzeczypospolitej Polskiej. 
Będący przeciwnikiem politycznym Józefa Piłsudskiego Teodorowicz nie miał 
realnych szans na wybór i poparcie stronnictw zbliżonych do Naczelnika Pań-
stwa. Zagranie Kakowskiego było więc posunięciem taktycznym w celu prze-

8 T. Krzyżowski, Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902-
1938, Kraków 2020, s. 36. 
9 Biskup Władysław Bandurski : w rocznicę 25-lecia święceń biskupich, Wilno 1931, s. 18.
10 J. Wołczański, Listy abp. Józefa Teodorowicza do abp. Józefa Bilczewskiego z lat 1900-
1923, Dokument 132, s. 221-222 [w:] Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864-1938) Studia 
i materiały, opracowanie i redakcja naukowa ks. Józef Wołczański, Kraków 2017. 
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forsowania innego kandydata. Takiego, którego Piłsudski był skłonny poprzeć 
bardziej aniżeli Teodorowicza. Stanisław Gall otrzymaną nominację odebrał 
z rąk Józefa Piłsudskiego. Wręczony dokument zawierał stwierdzenie: ,,Po 
porozumieniu ze Świętą Stolicą Apostolską mianuję Ks. Biskupa Halikarna-
skiego, sufragana warszawskiego, Dra Stanisława Galla Biskupem Polowym 
i Naczelnikiem Duszpasterstwa w Wojsku Polskim”11. 

11  Z. Kępa, J. Prochwicz, Arcybiskup Stanisław Gall. Pierwszy Biskup Polowy Wojska 
Polskiego, Warszawa 2020, s. 97.
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List Arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego, 18.I.1919 r.
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Wspomnienia armenisty 
(ciąg dalszy, odcinek 4)

Jak już wcześniej wspomniałem, w Paryżu byłem na stypendium Fundacji 
Gulbenkiana dwukrotnie. Po raz pierwszy – od grudnia 1966 do czerwca 1967 
roku, a po raz drugi – trzy miesiące w pierwszej połowie 1971 roku. 

Ten drugi pobyt zaczął się nietypowo. Załatwiwszy formalności paszporto-
wo-wizowe analogiczne do tych z 1966 roku, wykupiłem bilet na pociąg do Pa-
ryża. Daty nie pamiętam. Była jeszcze zima (styczeń albo luty). Nasz urodzony 
w 1968 roku synek, Filip, zachorował na „świnkę”, typowo dziecięcą chorobę 
zakaźną. Starsza od niego o trzy lata siostra, Monika, zachorowała, jako pierw-
sza, wcześniej. I już była zdrowa.

Kiedy przeczytałem podstawowe informacje o tej chorobie, dowiedziałem 
się, że jej objawy występują w jakieś trzy tygodnie od momentu zarażenia. 
I spojrzawszy na kalendarz, stwierdziłem, że, gdybym to ja właśnie miał złapać 
tego wirusa (oficjalna nazwa choroby: „nagminne zapalenie przyusznicy”) od 
mojego synka, to „powinienem” zachorować dokładnie w dniu… przyjazdu do 
Paryża. Oczywiście nie brałem na serio takiej możliwości, bo świnka jest choro-
bą typowo dziecięcą. 

A jednak, gdy pociąg dojeżdżał do Paryża rankiem zimowego dnia na po-
czątku 1971 roku, poczułem, że mi zaczyna puchnąć szyja. Zaniepokoiłem 
się tym objawem, bo – gdyby to faktycznie miała być świnka – to fatalnie się 
zbiegały różne okoliczności. Po pierwsze, z zakaźną chorobą nie będę mógł 
zamieszkać w domu akademickim (tym samym, w Cité Universitaire, w którym 
mieszkałem zimą 1966/67). Po drugie – na dworcu w Paryżu czekała na mnie 
kuzynka, Hanka Sikorska-Bouhnik, bo – podobnie jak w 1966 roku – miałem 
u niej spędzić kilka dni koniecznych dla załatwienia formalności związanych  
z zamieszkaniem przy bulwarze Jourdan 57. A Hanka była wtedy w ciąży i po-
winna była unikać kontaktu z wszelkimi chorobami zakaźnymi. I wreszcie (to po 
trzecie), jej mąż, William Bouhnik, był urzędnikiem kancelarii szkolnej (mieszkali 
w służbowym mieszkaniu w pobliżu pewnej szkoły) i jednym z jego służbowych 
obowiązków było zgłaszanie w dyrekcji wszelkich przypadków pojawienia się 
choroby zakaźnej w pobliżu szkoły.

Fatalny splot okoliczności! Oczywiście czekającej na mnie na paryskim 
dworcu kolejowym kuzynce powiedziałem, że czuję się „podejrzanie” (choć tro-

Andrzej Pisowicz [Kraków]
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chę liczyłem na inną niż świnka przyczynę spuchnięcia szyi), co wymaga jak 
najszybszej wizyty u lekarza, który by mnie zbadał i dokładnie orzekł, co mi 
jest. Pojechaliśmy razem metrem do mieszkania państwa Bouhników, po czym 
kuzynka zaraz zamówiła mi wizytę prywatną u najbliższego lekarza. Ten, po 
zbadaniu mnie, orzekł, że – niestety – faktycznie jestem chory na świnkę, ale 
na tyle lekko (nasz Filipek też lekko przeszedł tę chorobę), iż nie jest konieczne 
leczenie szpitalne. Wystarczy, powiedział, jeśli przez dwa tygodnie (bo tak długo 
będę „niebezpieczny” dla otoczenia) pomieszkam u ludzi, którzy już tę chorobę 
kiedyś przechodzili i, tym samym, nabrali trwałej odporności.

U kuzynki oczywiście pozostać nie mogłem. Dom akademicki też „odpadał”. 
Jedyną nadzieją był dla mnie tego dnia pan Berberian, który – podobnie jak 
w roku 1966 – także tym razem przysłał mi był zaproszenie umożliwiające mi 
odbycie podróży z Krakowa do Francji. Z przysłowiową „duszą na ramieniu” 
zadzwoniłem do pana Berberiana z mieszkania kuzynki i powiedziałem mu, że 
jestem chory na „oreillons”. Ormiańskiej nazwy tej choroby nie znałem, więc 
użyłem nazwy francuskiej, którą mi lekarz wypisał na karteczce. Na co pan Ber-
berian odpowiedział: „Nie ma sprawy, ja tę chorobę miałem w dzieciństwie (do-
dał, dla pewności, jej turecką nazwę kaba kułak czyli „grube ucho”), więc jestem 
odporny i może pan u mnie spędzić te dwa tygodnie.”

Co za ulga! Natychmiast opuściłem mieszkanie kuzynki, żeby jej nie na-
rażać na niebezpiecznego wirusa (na szczęście nie złapała go) i pojechałem 
do pana Berberiana, który mieszkał na czwartym piętrze domu numer 10 przy 
ulicy o nazwie Boulevard Delessert, stosunkowo blisko słynnej paryskiej „wieży 
Eiffla” (la Tour Eiffel) wznoszącej się na tak zwanym Polu Marsowym (le Champ 
de Mars). Byłem uratowany!

vvv

Mój drugi pobyt w Paryżu nie był już związany (tak jak pierwszy) z École 
nationale des langues orientales vivantes, ponieważ w 1970 roku dostałem etat 
asystenta w Instytucie Filologii Orientalnej UJ i zacząłem zbierać materiały do 
pracy doktorskiej. Stypendium Gulbenkiana miało mi zatem umożliwić kwerendy 
w paryskich bibliotekach a także nawiązanie kontaktów z mieszkającymi w Pa-
ryżu licznymi Ormianami z obszaru historycznej Zachodniej Armenii (uciekinie-
rzy z Turcji po Ludobójstwie 1915 roku). Wiązało się to z tematem mojej pra-
cy doktorskiej. Postanowiłem bowiem kontynuować badania dialektologiczne, 
które się stały moją pasją. W szczególności interesowały mnie tzw. „przesuwki 
spółgłoskowe” czyli, mówiąc z francuska, „mutacje konsonantyczne”. Rozprawę 
doktorską poświęconą tej właśnie tematyce miałem obronić w Krakowie na Uni-
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wersytecie Jagiellońskim w 1974 roku, po powrocie z wyprawy do Iranu (patrz: 
Wspomnienia iranisty).

Wspomniany już wcześniej dr Robert Żebeżian, okulista z syryjskiego Alep-
po, skontaktował mnie korespondencyjnie ze swym znajomym, protestanckim 
duchownym ormiańskim kierującym parafią w paryskiej dzielnicy o nazwie Is-
sy-les-Moulineaux. Ów pastor zaprosił mnie kiedyś (już wtedy była w Paryżu 
wiosna 1971 roku) na niedzielny kiermasz, w którym brały udział setki Ormian. 
I przedstawił mnie paru starszym panom, którzy – zdaniem owego duchownego 
– mogli pamiętać jakieś dialekty zachodnioormiańskie.

To była sytuacja raczej rzadka, ponieważ użytkownicy różnych dialektów 
zachodnioormiańskich w warunkach emigracji szybko porzucali gwary swych 
ojczystych wsi i przechodzili na ogólny zachodnioormiański język literacki 
(arew-myd-a-hajeren). Musieli tak postępować, bo inaczej nie mogliby się po-
rozumiewać. Tak duże są bowiem różnice między dialektami, które były uży-
wane w miejscowościach porozdzielanych przez góry utrudniające wzajemne 
kontakty.

No i poznałem dwóch takich native speakerów. Jeden pamiętał swój ojczy-
sty dialekt ormiański z Sebastii (turecka nazwa tego miasta to Sivas), a dru-
gi mówił dialektem wańskim z okolic jeziora Wan, które były kolebką języka 
ormiańskiego. Zrobiłem nagrania ich dialektalnej wymowy i porównywałem je 
później z opisami opublikowanymi przez ormiańskich dialektologów.

Natomiast w mieszkaniu pana Berberiana poznałem jego starego przyja-
ciela z miasta Hadżyn (niedaleko Adany w dawnej Cylicji, współczesna turecka 
nazwa tego miasteczka to Sayimbeyli). Jego dialekt był zupełnie niezrozumiały 
dla pana Berberiana, który, prócz języka literackiego, znał oczywiście dialekt 
ormiański Stambułu, ale raczej biernie, bo prestiż tego dialektu był niski. Prze-
czytał mi (mój gospodarz) dla nagrania magnetofonowego zapisaną gdzieś 
w podręczniku dialektologii ormiańskiej próbkę tego dialektu, ale czułem, że 
robi to z pewnym niesmakiem. Jako człowiek wykształcony z trudem zdobywał 
się na dialektalną (stambulską) wymowę durr wyrazu oznaczającego „drzwi” 
(wymowa identyczna ze wschodnioormiańską !). Literacka norma zachodnio-
ormiańska, bazująca na dialektach innych niż stambulski, każe wymawiać ten 
wyraz jako turr.   

vvv

Moje sprawy mieszkaniowe podczas drugiego pobytu w Paryżu potoczyły 
się, jak już wspomniałem, nietypowo z powodu mojej „świnki”, którą się zarazi-
łem od trzyletniego synka przed wyjazdem z Krakowa. Zgodnie z poleceniem 
lekarza paryskiego, przez dwa tygodnie miałem przebywać na swoistej kwaran-
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tannie u osoby uodpornionej na „zapalenie przyusznicy”. Tą osobą był pan Hajg 
Berberian, który udzielił mi gościny. Jak już wspomniałem, chorobę przechodzi-
łem lekko, przez kilka dni zaledwie miałem nieco podwyższoną temperaturę.

Pan Berberian ulokował mnie w pokoju „bibliotecznym” swego dużego 
mieszkania, w którym mieszkał samotnie (był tzw. starym kawalerem), tuż przy 
drzwiach wejściowych. I zdarzyło się, że kiedyś wyręczyłem gospodarza (sie-
dzącego w głębi mieszkania), otwierając drzwi wejściowe po usłyszeniu dzwon-
ka. Gościem był angielski armenista, profesor Charles Dowsett z Oksfordu. 
Chciał porozmawiać z panem Berberianem, który redagował renomowane cza-
sopismo armenistyczne pt. „Revue des études arméniennes”. Mój gospodarz 
nie przedstawił mnie angielskiemu gościowi z powodu mojej „świnki”, na którą 
prof. Dowsett nie był widocznie uodporniony. Tak więc tego znanego armenistę 
„poznałem” tylko wpuszczając go do mieszkania pana Berberiana, jako, można 
by rzec, … lokaj albo portier.

Całe mieszkanie pana Berberiana pełne było półek z książkami tworzącymi 
bibliotekę liczącą, jak mi powiedział jej właściciel, około 20 tysięcy woluminów. 
Ta okoliczność wpłynęła na moje miejsce pobytu w Paryżu po upływie dwóch ty-
godni „kwarantanny”. Miałem, zgodnie z pierwotnym planem, zamieszkać w do-
mu akademickim ormiańskich studentów (Haj usanoghneru dun) w miasteczku 
uniwersyteckim, mimo że już nie byłem studentem, tylko doktorantem. Ale los 
pokierował sprawę inaczej: pan Berberian zaproponował mi mieszkanie u sie-
bie nie tylko w okresie dwutygodniowej kwarantanny, ale – gdy ta minęła – przez 
całe trzy miesiące ważności mojej wizy francuskiej.

Na jego decyzję prócz „zwykłej” ormiańskiej gościnności wpłynęła, być mo-
że, i ta okoliczność, że pan Berberian był dumny ze swojej bogatej domowej 
biblioteki armenistycznej (20 tysięcy woluminów!). Oświadczył, zgodnie z praw-
dą, że nie wychodząc z jego mieszkania można napisać na miejscu kilka dok-
toratów armenistycznych. Bo tyle ma u siebie literatury naukowej, że wystarczy. 
I faktycznie, w ciągu trzech miesięcy spędzonych w 1971 roku u pana Berberia-
na zaledwie kilka razy korzystałem ze zbiorów innych paryskich bibliotek.

Pan Berberian wychodził raz dziennie na obiad do restauracji, a czasem tak-
że wieczorem po jakiś dziennik ukazujący się po południu. Z czasem, ze wzglę-
du na podeszły wiek mojego gospodarza (miał już wtedy 76 lat!) wyręczałem go 
w kupowania owej „popołudniówki” i około godziny 18.00 schodziłem do kiosku 
z gazetami. Pan Berberian nie musiał dzięki temu wychodzić po wysokich scho-
dach na czwarte piętro, co było dla niego męczące (windy w czteropiętrowej 
kamienicy nie było). Dzięki mnie mógł poprzestać na jednym tylko wyjściu w po-
rze obiadowej. Mam na myśli drugie śniadanie, tzw. déjeuner, które Paryżanie 
jadają zwykle około godziny pierwszej w południe. (c.d.n.)
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W czerwcu bieżącego roku przy współpracy z OTK, które udostępniło 
swoją siedzibę realizatorom audycji „Wielokulturowy Kraków” nagrany został 
podcast w ramach przedsięwzięcia o nazwie „W 12 kultur dookoła Krakowa”: 
rozmowa przeprowadzona przez Marcelinę Solińską z Profesorem Andrze-
jem Pisowiczem – znakomitym polskim iranistą i ormianistą, autorem licznych 
publikacji naukowych poświęconych językom irańskim i ormiańskim oraz z Dr 
hab. Gohar Khachatrian, profesor chemii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo-
na Kołłątaja w Krakowie, założycielką Szkoły Ormiańskiej w Krakowie.

Podcast dostępny pod linkami: https://open.spotify.com/episode/1M-
rVg5r6ACp7ixM8k5MK0f .

Audycja na YouTube pod linkiem: https://m.youtube.com/watch?v=PLkbT
KrZ4wE&list=PLaxRxnYIb-dakFWvchb41v8VQixjQt2x4&index=13 

W najbliższym czasie na YouTube ukaże się także druga część audycji – tym 
razem rozmowa z Bogdanem Kasprowiczem – reprezentantem mniejszości or-
miańskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Od lewej dr hab. Gohar Khachatrian, prof. Andrzej Pisowicz, Marcelina Solińska
fot: Małgorzata Malkiewicz

Wielokulturowy Kraków 
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Gratulacje!!!
Miło nam zakomunikować, że na Międzynarodowym Festiwalu Filmów 

Animowanych ANIMATOR w Poznaniu, Brązowego Pegaza w konkursie mię-
dzynarodowym i specjalne wyróżnienie w Konkursie Filmów Polskich otrzymał 
„Książę w cukierni”, w reżyserii naszej koleżanki redakcyjnej Pani Katarzyny 
Agopsowicz, która współpracowała też przy scenariuszu, współtworzyła ani-
mację a także ją malowała. Jury konkursu międzynarodowego doceniło „Pysz-
ny kawałek, słodko ilustrujący cenę Szczęścia”. Z kolei polskie Jury konkurso-
we tak oto uzasadniło swój werdykt: „Piękna, elegancka, klasyczna animacja 
z dużym poczuciem humoru i bogatą filozoficzną refleksją”.

Kolejne sukcesy film odniósł w konkursie filmów krótkometrażowych na 
17. Światowym Festiwalu Filmów Animowanych w Warnie – specjalne wyróż-
nienie, w Los Angeles (Festiwal Filmów Polskich) Nagroda „Hollywood Eagle 
Animation Award” – najlepsza animacja oraz na festiwalu Etiuda&Anima – wy-
różnienie specjalne i nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich.   

„Książę w cukierni” jest adaptacją książki autorstwa Marka Bieńczyka i Jo-
anny Concejo noszącej ten sam tytuł. 

Film animowany jest sztuką wymagającą nie tylko talentu, wyobraźni, ale 
i benedyktyńskiej pracy. Jest też dziedziną rzadko docenianą. Tym bardziej 
cieszymy się z sukcesu Pani Agopsowicz i gratulujemy !!!

Katarzyna Agopsowicz – scenarzystka i reżyserka 
filmów animowanych. Absolwentka Wydziału Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w Pra-
cowni Filmu Animowanego pod kierunkiem prof. Je-
rzego Kuci. Za film dyplomowy „Jutro” otrzymała m.in. 
główną nagrodę na Koszalińskim Festiwalu Debiutów 
Filmowych „Młodzi i Film”. Współpracowała z wielo-
ma twórcami przy realizacji filmów autorskich m. in. 
jako asystent reżysera i animator przy filmie „Fuga 
na wiolonczelę, trąbkę i pejzaż” w reż. Jerzego Kuci. 

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta 
Krakowa oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Członek Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmów 
Animowanych ASIFA oraz Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego 
Eksperymentalnego i Video STUDIO A. Obecnie wykładowca w Wyższej 
Szkole Technik Informatycznych w Katowicach.

fot: Danuta Węgiel
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Ormianie bardzo są dumni ze swego pisma. I słusznie. Powstało bowiem 
około 400 r. po nar. Chr., a więc jeszcze w starożytności. Jest przy tym, a przy-
najmniej było w chwili powstania, bardzo dokładne: każdej głosce odpowia-
dała (z jednym tylko wyjątkiem) jedna litera. Tę precyzję zawdzięcza swemu 
twórcy, uczonemu mnichowi Mesropowi Masztocowi.

  W ciągu wieków zdarzało się, że Ormianie na emigracji tracili swój język 
ojczysty (z rodziny indoeuropejskiej) i przechodzili na inny, miejscowy. Ale ich 
przywiązanie do oryginalnego, ojczystego pisma, nie używanego przez żaden 
inny naród, było na tyle silne, że stosowali swój alfabet nawet w odniesieniu 
do innych języków. Tak było i w Polsce, gdzie Ormianie ormiańskimi literami, 
których jest dzisiaj 38 (każda ma wariant duży i mały, podobnie jak w piśmie 
łacińskim), notowali teksty w używanym przez siebie od średniowiecza aż po 
wiek XVII języku kipczackim (z nie-indoeuropejskiej, tureckiej grupy języko-
wej), a nawet czasem — teksty w języku polskim (!). 

Nie namawiam do powrotu do tej tradycji, ale proponuję czytelnikom „Biu-
letynu OTK” bodaj bierne zapoznanie się z kształtami drukowanych liter or-
miańskiego alfabetu wraz z ich wymową. Jest ona w szczegółach czasem in-
na w języku wschodnioormiańskim, którym mówią Ormianie w samej Armenii 
(i w Iranie), a inna w języku zachodnioormiańskim używanym przez Ormian w 
pozostałych krajach świata. Na początek przedstawiam kilka liter, których wy-
mowa jest jednakowa w obu wymienionych językach. A więc np. nazwa wła-
sna Ormian, którzy — jak wiemy — samych siebie nazywają Haj (w polskiej 
transkrypcji popularnej, gdzie końcowe „j” wymawia się tak jak np. w polskim 
wyrazie „raj”) pisze się po ormiańsku Հայ . Pierwsza litera to duże „h” (małe 
jest podobne do łacińskiego: h), następna to ա czyli „a”, natomiast ostatnia — յ 
czyli „j”. Jak widać, aż dwie literki tego wyrazu są podobne do polskich. A więc 
dobra zachęta na początek: pismo ormiańskie wcale nie jest takie trudne. 

Drugi wyraz związany z Armenią to Masis. Tak Ormianie nazywają słynną, 
znaną już z Biblii, górę Ararat. Oczywiście każdy Ormianin zna również tę 
drugą „międzynarodową” formę (choćby z nazwy erywańskiego klubu piłkar-

Nauka pisma 
ormiańskiego
prof. Andrzej Pisowicz [Kraków]
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skiego), ale w języku oficjalnym, czy to wschodnio- czy zachodnioormiańskim, 
używa się innej (również starożytnej, ale pochodzenia irańskiego) nazwy Ma-
sis, pisanej Մասիս. 

Po początkowym dużym „M” Մ (małe „m” wygląda podobnie: մ) mamy tu 
znane już ա „a”, po którym następuje litera ս wymawiana jak polskie „s” (także 
przed „i”, a więc np. tak jak w obcym wyrazie „sinus”, a nie jak w rodzimym, 
słowiańskim „siny”). Ta sama litera występuje także na końcu nazwy Masis, a 
na przedostatnim miejscu stoi litera ի wymawiana jak polskie „i”. 

Poznaliśmy zatem następujące litery: հ = „h”, ա = „a”, յ = „j”, մ = „m”, ս = „s”, 
ի = „i”. Duże odpowiedniki (używane, tak jak po polsku, na początku zdania i 
w imionach własnych) wyglądają następująco: Հ = H, Ա = A, Յ = „J”, Մ = „M”, 
Ս = „S” , Ի = I.

LEKCJA 2 
Tym z Państwa, którzy się nauczyli sześciu liter przedstawionych w pierw-

szej lekcji, gratuluję i zachęcam do przyswojenia sobie następnej grupy, obej-
mującej osiem liter wymawianych tak samo jak, albo bardzo podobnie do ich 
polskich odpowiedników. Po ormiańsku „n” pisze się ն (duża litera: Ն), a „l” 
(jak w wyrazie „loteria”) – լ (duże: Լ). By móc zapoznać się z pisownią kilku 
wyrazów „przełknijmy” z rozpędu jeszcze „w”: վ (duże: Վ) i „f”: ֆ (duże: Ֆ). 
Teraz stanie się jasne, co się kryje pod zapisem Վան. Otóż tak wygląda na 
ormiańskich mapach nazwa jeziora Wan (dziś w płd. wschodniej Turcji), nad 
którego brzegami powstawały w VI w. przed nar. Chr. pierwsze księstwa ar-
meńskie (w odniesieniu do starożytności bardziej właściwym wydaje się użyty 
tu termin „armeński”, niż „ormiański”, bo ten ostatni raczej się kojarzy z polski-
mi Ormianami). 

Innym słówkiem, które czytelnik pamiętający (jeszcze z pierwszej lekcji), 
że ա to „a”, zdoła przeczytać, będzie լավ law „dobry” (albo: „dobrze”). Tak np. 
można odpowiedzieć na pytanie inczpes es? = „jak się masz ?” 

Litera ֆ „f” jest używana dopiero od średniowiecza (w grabarze jej nie 
było) i występuje głównie w wyrazach obcych, np. ֆիլմ film (znaczenie jest 
oczywiste). 

Literą oznaczającą „z” czyli dźwięczny odpowiednik spółgłoski „s” jest զ 
(duża: Զ). Np. wyraz maz „włos” pisze się: մազ (pierwsze dwie litery pamiętają 
Państwo z poprzedniej lekcji). 

Polskim spółgłoskom „sz” i „ż” odpowiadają litery: շ (duża: Շ) i ժ (duża: Ժ). 
Np. „butelka” to po ormiańsku szisz: շիշ (środkowa litera to znane już ի = „i”), 
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a „godzina” – żam: ժամ. 
Ostatnia litera dzisiejszej lekcji, a ściślej — jej wymowa, wymaga pewnego 

komentarza. Mianowicie: խ (duże: Խ) jest wymawiane podobnie do polskiego 
„ch”, ale bardziej „chrapliwie”, tak jak np. w języku niemieckim, gdzie rzeczow-
nik Dach (od którego zresztą pochodzi polski dach) ma na końcu taką właśnie 
„ostrą” wymowę, w której bierze udział drgający „języczek” (po łacinie: uvula) 
znajdujący się na końcu podniebienia. 

Należy starannie odróżniać wymowę tej spółgłoski od հ „h” (patrz 1. lek-
cja), które jest czystym przydechem znanym np. z wymowy litery „h” w an-
gielskim wyrazie house czy niemieckim Haus „dom”. Przykłady: խան chan 
(to samo co znany także w języku polskim tatarski chan); վախ wach „strach” 
(bardziej chrapliwie niż na końcu polskiego wyrazu, analogicznie do niemiec-
kiego Dach). Na zakończenie małe ćwiczenie. Proszę spróbować odczytać 
nazwisko Մինասյան (litera յ = polskie „j”, podobnie jak i pierwsza litera wyra-
zu, była przedstawiona w pierwszej lekcji).

LEKCJA 3 
Na początku — rozwiązanie zagadki z końca poprzedniej lekcji. Oczy-

wiście, zapisane tam po ormiańsku nazwisko to Minasjan, pochodzące od 
imienia Minas (por. w Polsce: Minasowicz). Tak (Մինասյան) się ono pisze 
w ortografii wschodnioormiańskiej stosowanej w Republice Armenii. Ormianie 
w diasporze piszą je nieco inaczej, przy pomocy litery ե na miejscu յ (a więc: 
Մինասեան a nie Մինասյան). 

Tej właśnie literze ե (duża postać: Ե) proszę teraz poświęcić nieco uwagi. 
Wymowa tej litery nie jest bowiem stale jednakowa, jak w przypadku dotąd 
poznanych liter. Mianowicie w języku wschodnioormiańskim Republiki Arme-
nii, notowanym zreformowaną (uproszczoną, nie historyczną) ortografią, litera 
ե w środku i na końcu wyrazu wymawia się jak polskie „e”, natomiast na po-
czątku wyrazu –  jak polskie „je”, np. w czasowniku ելնել  jelnel „wychodzić” 
(akcent pada w języku ormiańskim na ostatnią sylabę wyrazu). Inaczej można 
by powiedzieć, iż wyraz ten pisze się *elnel, lecz wymawia –  jelnel. Trochę 
podobnie jak w języku angielskim, gdzie pisowni Europe odpowiada (mniej 
więcej) wymowa Jurop. 

W języku zachodnioormiańskim litera ta (ե) w pozycji przed ա „a” wymawia 
się jak polskie „j”, np. przyrostek -jan kończący większość nazwisk ormiań-
skich zachodni Ormianie piszą –  եան (por. wyżej: Մինասեան). W ZSRR 
tę historyczną pisownię zastąpiono fonetyczną i przyrostek -jan pisze się w 
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Republice Armenii zgodnie z wymową: -յան. 
Nasuwa się tu pytanie, co zrobić, by zanotować samogłoskę „e” występu-

jącą na początku wyrazu bez poprzedzającego „j” ? Otóż istnieje w alfabecie 
ormiańskim druga litera typu „e”, a mianowicie է (duża: Է). Tej właśnie litery 
używa się na początku wyrazu tam, gdzie w wymowie nie ma owego niepisa-
nego, poprzedzającego samogłoskę, „j”. Np. wyraz esz „osioł” pisze się tak: էշ 
(pisowni *եշ odpowiadałaby wymowa *jesz, uwaga! formy „z gwiazdką” mają 
charakter teoretyczny, w rzeczywistości nie istnieją). 

W języku wschodnioormiańskim litera է występuje w zasadzie tylko na po-
czątku wyrazu. W języku zachodnioormiańskim może występować także w 
środku i na końcu wyrazu. Nie różni się wówczas wymową od litery ե. Innymi 
słowy: zachodni Ormianie muszą pamiętać, że w niektórych wyrazach samo-
głoska „e” w środku i na końcu pisze się nie przez ե lecz przez է (podobnie 
jak Polacy, którzy muszą pamiętać, że w jednych wyrazach pisze się „u”, a w 
innych „ó”, choć wymowa jest taka sama). 

Ormianie wschodni, dzięki reformie ortograficznej z czasów ZSRR, nie 
mają problemu: dla każdego „e” stosują w środku i na końcu wyrazu literę ե. 
Oto przykład. Istnieją dwa historycznie różne, dziś jednakowo przez wszyst-
kich Ormian wymawiane rzeczowniki: ser „miłość” i ser „śmietana”. Ormianie 
wschodni na piśmie notują je jednakowo: սեր (o literze ր = „r” będzie dokład-
niej mowa w następnej lekcji). Dzieci są zadowolone, bo nie grozi im popeł-
nienie błędu ortograficznego. Ale za to (bez kontekstu) nie da się odgadnąć, 
czy chodzi o „miłość” czy o „śmietanę”. Ormianie zachodni muszą wprawdzie 
zapamiętać (a to wymaga wysiłku), że „miłość” pisze się (historycznie, tzn. 
tak jak przed wiekami, bez zmian) սէր, a „śmietana” –  սեր (przy jednakowej 
wymowie: ser), ale za to od razu wiedzą (zobaczywszy zapisany wyraz), o co 
chodzi. 

I na koniec znów ćwiczenie. Tym razem trudniejsze: spróbujmy napisać 
(drukowanymi literami ormiańskimi) następujące wyrazy: leh „Polak” (małą li-
terą), naw „statek” (por. dawne polskie nawa w tym samym znaczeniu), sech 
„dynia”, jez „wół”, eżan „tani”.

   
LEKCJA 4 

Jak zwykle, na początek — rozwiązanie ćwiczenia z poprzedniej lekcji. 
Kolejne wyrazy to: լեհ leh „Polak”, նավ naw „statek”, սեխ sech „dynia”, եզ jez 
„wół”, էժան eżan „tani”. 
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Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona bliższemu omówieniu litery ր „r” (du-
ża: Ր), wstępnie wprowadzonej w poprzedniej lekcji. Jej wymowa wymaga 
komentarza, ponieważ w języku ormiańskim występują dwa różne (!) „r”. Od-
powiadają im dwie litery. Pierwsza (ր) jest wymawiana podobnie do polskiego 
„r”, ale słabiej, można by dodać, „delikatniej”, a na końcu wyrazu wręcz: „ci-
szej”. Istotę wymowy tej spółgłoski stanowi jedno tylko „uderzenie” (drgnięcie) 
przedniej części języka. 

Na końcu wyrazu ormiańskie „r” ulega przy tym częściowemu ubezdź-
więcznieniu, zbliżając się w wymowie do „sz”. Na przykład znany już Państwu 
wyraz սեր ser („miłość” albo „śmietana”) wymawia się nie tyle jak polski „ser”, 
lecz prawie jak sesz, z lekkim tylko śladem drgnięcia języka. 

Drugie natomiast „r”, notowane przy pomocy litery ռ   (duża: Ռ), wy-
mawiane jest mocniej, jak np. w entuzjastycznie wymówionym po pol-
sku wykrzykniku hurra! Przy artykulacji (wymowie) tej spółgłoski przed-
nia część języka wykonuje kilka szybko następujących po sobie  
drgnień. Tę intensywną wymowę będę dalej notował przy pomocy podwójne-
go „rr”. 

Powyższe rozróżnienie jest ważne. Istnieje sporo wyrazów, których zna-
czenie różni się tylko wymową „r” –  „rr” (są to tzw. „pary minimalne”). Oto np. 
obok wymienionego już wyżej dwuznacznego wyrazu սեր ser język ormiański 
ma jeszcze wyraz սեռ serr (z mocno „warczącym” końcowym „rr”), który zna-
czy ... „płeć”. Podobnie: բեր ber (o բ „b” będzie mowa w następnych lekcjach) 
ze słabym „r” to „przynieś!” (prawie jak: besz), a բեռ berr to „ciężar”. 

Przykład na zróżnicowanie „r” –  „rr” w środku wyrazu: արա ara „zrób!” (jak 
polska ara, lecz z jednym tylko drgnieniem „r”) – առա arra „wziąłem, kupiłem” 
(z intensywnym „rr” jak w hiszpańskiej korridzie). Na początku wyrazu Ormia-
nie wymawiają (podobnie zresztą jak Hiszpanie) tylko intensywne „rr”, np. ռեխ 
rrech „pysk”, ռադիո rradio „radio” (o literze դ „d” będzie mowa później, tu 
proszę ją zaakceptować „na wyrost”). 

LEKCJA 5 
Kolej na problem „równoległy” niejako do sprawy liter ե (je-, e) oraz է (e), 

omówionych w lekcji 3. Chodzi mianowicie o litery: ո (duże: Ո) oraz օ (druga 
to łacińskie ! „o”). Pierwsza na początku wyrazu wymawia się jak polskie „wo”, 
a w środku i na końcu wyrazu –  jak „o”, np. որոշ worosz „pewien, jakiś”. Moż-
na by inaczej powiedzieć, że wyraz pisany orosz  wymawia się: worosz (por. 
uwagę o wyrazie ելնել *elnel z lekcji 3). 
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Druga litera, o której będzie mowa w tej lekcji, to przejęte przez Ormian w 
średniowieczu łacińskie „o” (duże: O). Jest obecnie używane na początku wy-
razu dla samogłoski „o” nie poprzedzonej spółgłoską „w”. Na przykład „dzień” 
to po ormiańsku or. Żeby zapobiec wymowie *wor trzeba na początku wyrazu 
zastosować łacińskie „o”, które się zawsze wymawia jak „o”, nigdy jak „wo”. 
A więc „dzień” to: օր (wymowa: or), a ważny zaimek pisany որ (o znaczeniu: 
„który”) wymawia się: wor. 

Oto przykład jednego z wyrazów „międzynarodowych” z początkowym 
„o”, które przeniknęły do języka ormiańskiego w epoce współczesnej: օպերա 
opera (gdzie պ = „p”). Wyraz ten nie wymaga tłumaczenia na język polski, 
bowiem w obu językach wymawia się tak samo i znaczy to samo. 

W języku wschodnioormiańskim łacińskie „o” występuje (podobnie jak է, 
por. wyżej, lekcja 3) tylko na początku wyrazu. Natomiast w języku zachod-
nioormiańskim przytrafia się także w środku wyrazu, np. հօր hor „ojca” (do-
pełniacz rzeczownika հայր  hajr „ojciec”). W uproszczonej (nie historycznej, 
lecz „fonetycznej”) pisowni wschodnioormiańskiej hor pisze się przy pomocy 
litery ո. 

Tak więc znów, podobnie jak w przypadku liter ե, է (lekcja 3), dzieci za-
chodnioormiańskie muszą w szkołach zapamiętywać, iż w niektórych wyra-
zach dla zapisania samogłoski „o” w środku wyrazu trzeba niekiedy, zamiast 
częściej używanej w tym celu litery ո, zastosować łacińskie „o”. 

Na wymowie: wo- na początku, -o(-) w środku i na końcu wyrazu, rola litery 
ո nie kończy się jednak. Otóż, postawiona przed literą ւ (której nazwa tradycyj-
na brzmi „hjun”) służy ona wraz z owym ւ (łącznie) do notowania samogłoski 
„u”. Innymi słowy samogłoska „u” jest w języku ormiańskim notowana przy po-
mocy dwu (!) liter, wzorem greki (którą w tym jednym jedynym wypadku zasu-
gerował się twórca alfabetu ormiańskiego, Mesrop Masztoc). Przykłady: սուր 
sur „miecz”, ամուսին amusin „mąż, małżonek”, Ուրարտու Urartu (nazwa kra-
iny, której teren pokrywał się częściowo z późniejszą Armenią), gdzie տ = „t”. 

Jak widać w ostatnim przykładzie, „dwuliterowy” zapis samogłoski „u” do-
tyczy także początkowej pozycji wyrazu. Gdy zatem jakiś wyraz zaczyna się 
od litery ո z następującym po niej ւ, to ո nie czyta się jak wo, lecz wraz z ւ ma 
wspólną wartość „u”. 

W języku zachodnioormiańskim grupa liter ու użyta w środku wyrazu przed 
literą oznaczającą samogłoskę (jakąkolwiek) wymawia się jak polskie „w”, np. 
w wyrazie զինուոր „żołnierz”, który „pisze się” *zinuor, lecz wymawia zinwor. 
Ormianie wschodni używają tu, zgodnie z wymową (a więc „fonetycznie”) litery 
վ „w”: զինվոր  zinwor. Taki zapis w tekście zachodnioormiańskim byłby uwa-
żany za błąd ortograficzny. 
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Najwyższy czas na ćwiczenie. Proszę zapisać po ormiańsku następujące 
wyrazy (problem pisowni wschodniej –  fonetycznej czy zachodniej –  histo-
rycznej nie gra tu roli; przykłady są tak dobrane, że zapis będzie jednakowy 
w obu językach): nor „nowy”, mom „wosk, świeca”, soch „cebula”, wozni „jeż” 
(uwaga! przed „o” na początku wyrazu nie stosuje się litery վ „w”, bo sama lite-
ra ո ma w tej pozycji wymowę wo-), wolorel „kręcić się”, sirun „ładny” (uwaga 
na „u” !), amuri „kawaler”, rrus „Rosjanin” (nazwy narodowości są pisane po 
ormiańsku małą literą).

LEKCJA 6 
Na wstępie rozwiązanie poprzedniego ćwiczenia. Oto prawidłowy zapis „za-

danych” w lekcji 5 wyrazów: նոր, մոմ, սոխ, ոզնի, ոլորել, սիրուն, ամուրի, ռուս.
Nauka pisma ormiańskiego z racji dużego zróżnicowania dialektalnego ję-

zyka ormiańskiego wiąże się, niestety, z pewnymi kłopotami w porównaniu np. 
z pismem gruzińskim, którego wymowa jest bardziej jednolita (a „na dodatek” 
brak w nim rozróżnienia liter dużych i małych). Dotyczy to grupy piętnastu 
liter (trzy szeregi po pięć w każdym), których wymowa jest częściowo inna 
u Ormian zachodnich (poczynając od Turcji), a inna — u wschodnich, tych z 
Armenii, Rosji i Iranu. Komplikacje wiążą się z tym, że polskim spółgłoskom 
zwanym bezdźwięcznymi, typu p, t, k, c, cz w grabarze (języku staroormiań-
skim) odpowiadały dwa rodzaje spółgłosek: zwykłe: p, t, k, c, cz oraz tzw. 
przydechowe (aspirowane): ph, th, kh, c(h), cz(h). Te drugie były wymawiane 
z lekkim przydechem, tak jak angielskie, czy niemieckie, p, t, k (trochę inaczej 
niż po polsku). Mesrop Masztoc zastosował w związku z tym dwa szeregi 
liter. Naśladował tu częściowo Greków, którzy również mieli spółgłoski (bez-
dźwięczne) zwykłe i przydechowe. (Rzymianie zapisując wyrazy greckiego 
pochodzenia używali grup liter: ph, th, ch, np. philosophia, theatrum, chirurgia, 
ale Grecy mieli tu odrębne od  π, τ, κ  litery.) 

Zacznijmy od tego, co najłatwiejsze. Właśnie wspomniane co dopiero spół-
głoski przydechowe dobrze się do tego nadają, ponieważ są obecnie wyma-
wiane mniej więcej jednakowo przez wszystkich Ormian: wschodnich i za-
chodnich. A więc kolejno: փ (duże: Փ) to przydechowe „p” (= ph), թ (duże: Թ) 
to przydechowe „t” (= th), a ք (duże: Ք) to przydechowe „k” (= kh). 

W przypadku tzw. afrykat (spółgłosek zwarto-trących) przydechu prak-
tycznie się obecnie nie słyszy i odpowiednio: ց (duże: Ց), չ (duże: Չ) brzmią, 
w wymowie Ormian ze Wschodu i Zachodu, jak polskie c i cz (dokładniej ta 
druga spółgłoska nie jest tak twarda jak polska i raczej się pokrywa z angiel-
skim ch w słowie church „kościół” względnie z rosyjskim ч w wyrazie чёрт 
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„diabeł”, wymawianym prawie jak „ciort”). Oto przykłady: փոր  [phor] „brzuch”, 
փիլիսոփա [philisopha] „filozof” z przydechowymi „ph”, których się nie wyma-
wia jak „f”! (Uwaga, zachodni Ormianie na końcu tego wyrazu stawiają jeszcze 
nie wymawianą literę յ = „j”.), թարմ [tharm] „świeży”, թատրոն [thatron] „teatr”, 
քար [khar] „kamień”, քիմիա [khimia] (wymawiane trzysylabowo z przydecho-
wym „kh”: khi-mi-a a nie chimia), ցեխ [cech] „błoto”, ցար [car] „car (rosyjski)”, 
քացախ [khacach] „ocet”, չափ [czaph] „miara”, ոչինչ [woczincz] „nic”. 

Uwaga! W wyrazach i nazwach własnych obcych używa się z reguły liter 
ց, չ , choć teoretycznie należą one do liter oddających spółgłoski przydecho-
we, np. Ցիցերոն [Ciceron] „Cyceron”, Չինաստան [Czinastan] „Chiny” (por. 
także wyżej zapis rosyjskiego wyrazu царь, w postaci ցար).

Dla ćwiczenia proszę zapisać następujące wyrazy: Khristos „Chrystus” ( „t” 
= տ), phesa „pan młody” (Ormianie zachodni na końcu dodają niewymawiane 
յ j), thur „szabla” (u = ու), Athenkh „Ateny”, cec „mól” (nazwisko znanej rodziny 
węgierskich Ormian), czar „zły”.

LEKCJA 7
Oto jak należało zapisać wyrazy ,,zadane” na końcu lekcji 6: Քրիստոս, 

փեսա, թուր, Աթենք, ցեց, չար.
Zapowiadałem już pewne komplikacje związane z różnicami między wy-

mową wschodnio- i zachodnioormiańską. Czas wstąpić na te schody, które 
wcześniej czy później musiały się zacząć. Ale nie są to schody na miarę chiń-
skich hieroglifów. 

Informacja ogólna: wymowa wschodnioormiańska jest bardziej konserwa-
tywna. Nadal obejmuje, tak jak to miało miejsce w grabarze, trzy różne artyku-
lacje: 1. bezdźwięczną przydechową (litery փ, թ, ք, ց, չ, o których była mowa 
w poprzedniej lekcji), 2. bezdźwięczną intensywną (na miejscu klasycznej, tj. 
staroormiańskiej, zwykłej bezdźwięcznej), 3. dźwięczną. Ta trzecia jest łatwiej-
sza niż druga, więc od niej zaczniemy „wspinaczkę”. 

Spółgłoski oznaczane literami: բ, դ, գ, ձ, ջ (duże: Բ, Դ, Գ, Ձ, Ջ) były w 
grabarze wymawiane tak jak polskie: b, d, g, dz, dż (to ostatnie zapewne mięk-
ko, jak na początku i na końcu angielskiego wyrazu judge). I do dziś literom 
tym odpowiada taka właśnie, dźwięczna, artykulacja (= wymowa) w języku 
wschodnioormiańskim (z pewnymi wyjątkami, o których będzie mowa w na-
stępnej lekcji). Przykłady: բան [ban] „rzecz”, Բագրատունի [Bagratuni] na-
zwa własna reprezentanta starego ormiańskiego rodu arystokratycznego 
(Bagratyda), դուռ [durr] „drzwi”, Դանիել [Daniel] (trójsylabowo!) Daniel (imię), 
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գայլ [gajl] „wilk”, Գարեգին [Garegin] imię dwóch ostatnich katolikosów, ձայն 
[dzajn] „głos”, ջուր [dżur] „woda”. 

Natomiast w języku zachodnioormiańskim litery powyższe są wymawiane 
tak samo jak փ, թ, ք, ց, չ (patrz: lekcja 6), a więc bezdźwięcznie (z lekkim 
przydechem lub –  jak np. w dialekcie Ormian polskich z Kut –  bez przydechu, 
a więc jak polskie „p, t, k, c, cz”). Zatem powyższe wyrazy (o znaczeniach: 
„rzecz”, Bagratyda, „drzwi”, Daniel, „wilk”, Garegin, „głos”, „woda”) w wymowie 
zachodnioormiańskiej przy tej samej pisowni brzmią odpowiednio: pan, Pakra-
duni, tur(r), Tani-el, kajl, Karekin, cajn, czur. 

Wynika z tego, że opanowanie ortografii ojczystego języka jest trudniejsze 
dla dzieci zachodnioormiańskich niż dla wschodnioormiańskich. Bowiem ile-
kroć dziecko zachodnioormiańskie słyszy podczas dyktanda spółgłoskę bez-
dźwięczną typu p, t, k, c, cz, to ma w każdym przypadku dwie litery do wyboru 
(a tylko jedna jest prawidłowa!), odpowiednio: փ lub բ; թ lub դ; ք lub գ; ց lub ձ; 
չ lub ջ. I nie ma przy tym żadnych reguł, które by ułatwiały wybór (tak jak np. 
polskie zasady pisowni „rz” czy „ó”). Trzeba po prostu zapamiętać, że wyraz 
„wilk” pisze się գայլ a „krok” –  քայլ przy jednakowej (w języku zachodnioor-
miańskim!) wymowie obu: [kajl]. 

Natomiast dziecko wschodnioormiańskie nie ma tu problemu: „wilk” wyma-
wia się [gajl], a „krok” –  [khajl]. Pisownia jest zatem (w przypadku spółgłosek) 
jednakowa, tradycyjna, w obu językach ormiańskich. Różna jest natomiast wy-
mowa (= artykulacja) spółgłosek w piśmie zgodnie przez wszystkich Ormian 
notowanych, tak jak w grabarze, przy pomocy liter: բ, դ, գ, ձ, ջ. 

Ćwiczenie: Proszę zapisać wyrazy wymawiane przez Ormian wschodnich: 
[beran] „usta”, [das] „lekcja”, [gazan] „zwierzę”, [dzjun] „śnieg”, [dżerm] „cie-
pły, gorący” a przez Ormian zachodnich odpowiednio: [peran], [tas], [kazan], 
[cjun], [czerm] (uwaga! pisownia jest tu jednakowa, wspólna).

   
LEKCJA 8  

Oto klucz do ćwiczenia z poprzedniej lekcji. Wyrazy, które należało zapi-
sać, to: բերան, դաս, գազան, ձյուն, ջերմ. Przedostatni wyraz o znaczeniu 
„śnieg” jest przez Ormian zachodnich pisany archaicznie, tj. jak w grabarze: 
ձիւն i wymawiany cjun. 

Pozostała nam do omówienia trzecia „piątka” spośród 15 liter, których 
wymowa wiąże się ze skomplikowanym zagadnieniem tzw. przesuwek spół-
głoskowych (inaczej: mutacji konsonantycznych). Procesy te działały w ciągu 
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wieków historii języka ormiańskiego i jego dialektów. Przyniosły m.in. różnicę 
wymowy między dialektami wschodnimi i zachodnimi. Różnica ta dzieli także 
obydwa współczesne języki literackie. 

W grabarze literom պ, տ, կ, ծ, ճ (duże: Պ, Տ, Կ, Ծ, Ճ) odpowiadały w 
wymowie zwykłe (tj. nieprzydechowe) spółgłoski bezdźwięczne: p, t, k, c, cz. 
We współczesnym języku wschodnioormiańskim są one nadal wymawiane 
bezdźwięcznie, ale nieco mocniej niż w języku polskim. Trudno tę wymowę 
prosto opisać nie demonstrując jej „akustycznie”. Pewne pojęcie może tu dać 
porównanie do tego, co byśmy uzyskali próbując polskie wyrazy typu pan, to, 
co wymówić z podwójną spółgłoską na początku wyrazu: ppan, tto, cco. 

Kto nie ma możliwości usłyszenia i naśladowania oryginalnej wymowy 
wschodnioormiańskiej, ten może poprzestać na zastąpieniu jej polskimi od-
powiednikami: p, t, k, c, cz (to ostatnie miększe niż polskie, w kierunku „ć”). 
Byle tylko nie wymawiać ich z przydechem (jak „ogólno”-ormiańskie փ, թ, ք 
czy też angielskie lub niemieckie p, t, k)! Taką wzmocnioną, intensywną wy-
mowę wschodnioormiańską liter: պ, տ, կ, ծ, ճ oznaczam przy pomocy dwu-
kropka po literze: p:, t:, k:, c:, cz:, np. պանիր [p:anir] „ser”, տուն [t:un] „dom”, 
կատու [k:at:u] „kot”, ծառ [c:arr] „drzewo”, ճակատ [cz:ak:at] „czoło”, Պետրոս 
[P:et:ros] „Piotr”, Կարապետ [K:arap:et] „Karapet” (ormiański przydomek św. 
Jana Chrzciciela, dosłownie: „poprzednik”, w sensie –  zapowiadający przyj-
ście Chrystusa). 

I znów Ormianie zachodni wykazują tu wymowę zmienioną (w porównaniu 
z wymową starożytną i współczesną wschodnią). Wymienione spółgłoski są 
dla nich dźwięczne! Wyrazy o znaczeniach: „ser”, „dom”, „kot”, „drzewo”, „czo-
ło” i imiona: Piotr, Karapet brzmią w wymowie zachodnioormiańskiej: banir, 
dun, gadu, dzar(r), dżagad; Bedros, Garabed. Dotyczy to także imienia pisa-
nego w grabarze: Պաւղոս (o literze ղ i jej wymowie będzie mowa w następnej 
lekcji), które przez wschodnich Ormian jest wymawiane Poγos (Poghos), a 
przez zachodnich: Boγos (Boghos). Popularne wśród polskich Ormian nazwi-
sko Bohosiewicz nie ma nic wspólnego z ukraińską nazwą Boga, tak jak to 
ma miejsce np. w nazwisku Bohomolec, lecz pochodzi od greckiego imienia, 
które w języku polskim jest wymawiane Paweł. A więc Bohosiewicz to tyle co 
Pawłowicz! 

Ćwiczenie: Proszę napisać oryginalnym pismem ormiańskim wyrazy wy-
mawiane przez wschodnich Ormian: p:ar „taniec”, t:ur „daj”, k:er „jedz”, c:urr 
„krzywy”, cz:arr „(prze)mowa”, a przez zachodnich odpowiednio: bar, dur, ger, 
dzur(r), dżar(r). Pisownia jest tu wspólna dla obu języków.
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LEKCJA 9 
Rozwiązanie zadania z poprzedniej lekcji: պար, տուր, կեր, ծուռ, ճառ. A 

teraz kolej na spółgłoskę oznaczaną w piśmie ormiańskim literą ղ (duże: Ղ), z 
której wymową i pisownią wiążą się pewne trudności. Z grubsza rzecz biorąc 
można powiedzieć, że jest to dźwięczny odpowiednik spółgłoski „ch” (խ) opi-
sanej już w lekcji 2. niniejszego kursu. 

Różnica, poza dźwięcznością, jest drobna: ղ, które w polskiej transkrypcji 
popularnej proponuję notować przy pomocy grupy liter „gh” (paralela do „ch”), 
nie jest tak „chrapliwe” jak խ („ch”) i przypomina polskie „ch” w takich rzadkich 
wyrazach jak np. klechda, gdzie normalnie bezdźwięczne polskie „ch” wyjąt-
kowo udźwięcznia się pod wpływem następującej spółgłoski dźwięcznej „d”. 

Osobom osłuchanym z wymową ukraińską należy tu zwrócić uwagę, że 
wymowa ormiańskiego ղ różni się od ukraińskiego „h” znanego np. z nazwisk 
typu Bohomolec (co znaczy: „modlący się do Boga”). Ukraińskie (czy tzw. „kre-
sowe” polskie) „h” jest wprawdzie również dźwięczne, ale przy jego artykulacji 
tzw. uvula („języczek” znajdujący się na końcu podniebienia miękkiego) żad-
nego udziału nie bierze i dźwięk wychodzący z krtani powstaje tylko na skutek 
wibracji (drgań) strun głosowych, które się tam, tj. w krtani, poniżej jamy ustnej 
i gardła, znajdują. 

Trzeba tu jeszcze dodać, że w ormiańskiej wymowie dialektalnej z Kut opi-
sana wyżej spółgłoska ղ („gh”) była wymawiana nie tak jak we wschodniej 
Armenii czy w innych dialektach diaspory (tzn. „uwularnie”), lecz dokładnie 
tak jak w języku ukraińskim. A więc np. znane nazwisko Bohosiewicz (pocho-
dzące od imienia Paweł!, por. lekcja 8) w wymowie Ormian z Kut zaczynało 
się (chodzi o dwie pierwsze sylaby) dokładnie tak jak ukraińskie nazwisko Bo-
homolec, chociaż etymologicznie oba „h” nie mają tu ze sobą nic wspólnego. 

Właśnie, skoro o etymologii mowa, to warto wiedzieć, iż ormiańskie ղ 
„gh” (zarówno wschodnie jak i zachodnie, z wyjątkiem wspomnianego wyżej 
dialektu polskich Ormian z Kut, pozostającego pod wpływem ukraińskim) po-
chodzi ze starożytnego wariantu spółgłoski „l” (jak w wyrazie loteria), praw-
dopodobnie twardego, typu „kresowego polskiego” czy ukraińskiego „ł” (л). 
Wyraźnie to widać np. w wyrazie կաթողիկոս, który oznacza zwierzchnika Or-
miańskiego Kościoła Apostolskiego czyli katolikosa. Otóż wyraz ten wymawia 
się [k:athoghik:os] w języku wschodnioormiańskim lub [gathoghigos] w języku 
zachodnioormiańskim. 

Również w imionach własnych typu Ղուկաս początkowe „gh” odpowia-
da greckiemu „l” (λ) : [Ghuk:as] (wymowa wschodnia) i [Ghugas] (wymowa 
zachodnia) to kontynuacja łacińskiego imienia Lucas (po polsku: Łukasz). A 
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więc ormiańskie nazwisko Ղուկասյան (w pisowni zachodniej: Ղուկասեան), 
wymawiane przez Ormian wschodnich [Ghuk:asjan] (o transkrypcji typu „k” z 
dwukropkiem była mowa w poprzedniej lekcji), a przez zachodnich –  [Ghuga-
sjan] to oczywiście odpowiednik Łukasiewicza. Stosowana niekiedy transkryp-
cja typu: Hukasjan/Hugasjan itp. nie jest ścisła, bowiem pierwsza spółgłoska 
bynajmniej nie jest wymawiana tak jak ormiańskie „h” (czysty przydech, jak w 
przypadku angielskiego czy niemieckiego „h” na początku wyrazu, por. house, 
Haus; lekcja 2.). 

Ormiańskie ղ „gh” nie traci dźwięczności na końcu wyrazu, a więc np. աղ 
„sól” wymawia się [agh] z „gh” jak „ch” w polskim wyrazie klechda, a nie: [ach]. 

Pewną komplikację stanowią grupy: ղ plus litery oznaczające spółgłoski 
dźwięczne: բ, դ, գ, ձ, ջ = b, d, g, dz, dz. W grupach tych nastąpiła na ogół 
(prócz zapożyczeń literackich z grabaru) tzw. przesuwka spółgłoskowa (tu po-
legająca na ubezdźwięcznieniu, por. lekcja 8.). Ubezdźwięczniają się nie tylko 
te drugie spółgłoski, ale także ղ, które jest wówczas wymawiane jak խ, tzn. 
„ch”. Np. wyraz pisany եղբայր „brat” wymawia się przez wschodnich Ormian 
nie tak jak się pisze, tj. [jeghbajr] lecz [jechp:ajr] ! Podobnie դեղձ „brzoskwinia” 
to nie [deghdz] lecz [dechc]. W języku zachodnioormiańskim wyrazy te są 
wymawiane odpowiednio: [jechpajr] i [techc]. 

Proszę zapisać literami ormiańskimi, pamiętając o tym, że „gh” = ղ nastę-
pujące wyrazy wschodnioormiańskie: ghek „ster”, meghedi „melodia” (ormiań-
ski wyraz, podobnie jak polski, pochodzi z greckiego: melodia), k:agh „kula-
wy”, chaghogh „winogrona”, P:oghos „Paweł” oraz checht:el „dusić, topić” (ten 
ostatni wyraz pisze się tak jakby był wymawiany: cheghdel).

LEKCJA 10
Najpierw rozwiązanie zadania z końca poprzedniej lekcji: ղեկ, մեղեդի, 

կաղ, խաղող, Պողոս, խեղդել.
Litera, której omówienie pozostawiłem na koniec niniejszego kursu, po-

dobnie jak ղ (p. lekcja 9.) wiąże się z pewnymi trudnościami, choć tutaj są one 
innego rodzaju. Chodzi mianowicie o literę ը (duże: Ը), która oznacza samo-
głoskę zredukowaną, tj. wymawianą nie tak wyraźnie jak wszystkie pozostałe 
(tj. a, e, i, o, u), lecz bardzo krótko, niewyraźnie. Czasem samogłoska ta może 
wręcz całkiem zanikać (ale nie na końcu wyrazu!). W uproszczonej transkryp-
cji notuję ją przy pomocy łacińskiej litery „y”, np. ընկեր [ynk:er] „towarzysz, 
kolega” (wymowa zachodnioormiańska: ynger), zastrzegając się przy tym, że 
samogłoska ta różni się jednak nieco od polskiego „y” (z wyrazów takich jak 
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np. „ty”, „my” itp.) i raczej przypomina angielskie nieakcentowane „a” będą-
ce przedimkiem nieokreślonym (a book = „jakaś książka”) lub „a” z przyimka 
about = „o, na temat”. W podręcznikach do nauki języka angielskiego jest no-
towana w transkrypcji oddającej wymowę przy pomocy odwróconego „e” (ə).

Użycie w transkrypcji litery „y” ma jednak, poza względami technicznymi (w 
transkrypcji popularnej nie należy stosować nietypowych czcionek, takich jak 
np. odwrócone „e”), pewne uzasadnienie. Mianowicie dokładnie tak jak pol-
skie czy ukraińskie „y” (lecz nie rosyjskie, które jest bardziej „tylne”) opisywa-
ną tu samogłoskę wymawiali przed wojną Ormianie z Kut w swym ojczystym 
dialekcie ormiańskim. 

Litera ը ma jednak swoją specyfikę. Otóż nie zawsze się ją w ogóle zapi-
suje. Jej użycie jest ograniczone tylko do początkowej (i to z pewnym zastrze-
żeniem, o którym za chwilę będzie mowa) i końcowej pozycji w wyrazie, np. 
ընդունել „przyjmować” (wymowa wschodnia i zachodnia jest tu jednakowa: 
[ynthunel], սառը „zimny” — [sarry]. 

Uwaga! Samogłoska zredukowana „y” nigdy nie jest w języku ormiańskim 
akcentowana, a więc np. w ostatnim przykładzie akcent pada na przedostat-
nią, czyli w tym wypadku pierwszą, sylabę: [sárry]. 

Przy okazji „przemycę” tu jedną informację gramatyczną: na końcu wyra-
zu, po rzeczowniku, owo (nieakcentowane) ը „y” jest wykładnikiem określo-
ności odpowiadającym znaczeniowo angielskiemu przedimkowi określonemu 
the (czy też niemieckim tzw. „rodzajnikom”: der, die, das, lub francuskim: le, 
la). A więc np. շունը [szúny] to „pies” znany, określony (po angielsku: the dog), 
w przeciwieństwie do ogólnej formy շուն [szun], która nie informuje, o jakiego 
konkretnie psa chodzi. 

A teraz zapowiedziane zastrzeżenie dotyczące pisowni ը na początku wy-
razu. Otóż ը jest notowane tylko przed spółgłoskami innymi niż s, sz, z, ż 
(por. powyższe przykłady: ընկեր [ynk:er], ընդունել [ynthunel]). Wiąże się to 
z fakultatywnością występowania „y” przed grupami spółgłosek, które się za-
czynają od s, sz, z, ż. Np. wyraz pisany սպա „oficer” (pochodzenia irańskiego, 
por. dawną polską nazwę orientalnych żołnierzy, głównie z Indii: spahisi) może 
być, przy starannej, powolnej artykulacji wymawiany: [ysp:a], a przy szybkiej: 
[sp:a] bez początkowego „y”, którego się –  w związku z tymi wahaniami –  
w ogóle nie pisze. Wyjątkiem jest przyimek ըստ [yst:] „według” występują-
cy w staroormiańskim języku liturgicznym (grabarze), np. (Աւետարան) ըստ 
Ղուկասու [(Awet:aran) yst: Ghuk:asu = „(Ewangelia) według Łukasza”].

W tym wypadku ը pisze się przed literami ստ i zawsze wymawia. 
Natomiast w środku wyrazu samogłoski „y” z zasady w ogóle się nie pisze, 

bo w tej pozycji pełni ona tylko funkcję „rozładowywania” grup spółgłosko-
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wych, które bez owego „y” byłyby trudne do wymówienia. Jest to przyczyną 
pewnego zamętu w transkrypcji popularnej wyrazów ormiańskich. Czasami 
dochodzi tu do nieuzasadnionego wpływu pisowni oryginalnej. Najlepszym 
chyba przykładem jest tu notowanie pismem łacińskim nazwiska pisanego w 
oryginale wschodnioormiańskim: Մկրտչյան. Przyglądając się dokładnie po-
szczególnym literom stwierdzamy, że wyraz ten jest notowany: Mkrtczjan. Ale 
zarówno Polakom, jak i Ormianom wymowa grupy składającej się z aż sześciu 
spółgłosek sprawiłaby na początku wyrazu „niewypowiedziane” trudności (co 
innego Gruzini; ci takie grupy potrafią wymawiać). 

W rzeczywistości nazwisko to składa się z trzech (!) sylab i jest wymawia-
ne: [Myk:yrt:czjan], z akcentem, oczywiście, na ostatnią sylabę. Toteż powinno 
ono być w polskich tekstach notowane zgodnie z wymową: Mykyrtczian. Na-
zwisko to pochodzi od imienia Մկրտիչ [Myk:yrt:icz], które znaczy „Chrzciciel” 
(chodzi o św. Jana Chrzciciela, określanego przez Ormian także przydomkiem 
Կարապետ [K:arap:et.], wymowa zachodnia: [Garabed], który oznacza „po-
przednika”, w domyśle: „Chrystusowego”, por. lekcja 8).

Uwagi: 
Litera odpowiadająca polskiej samogłosce „u” składa się z dwóch znaków: 

pierwszy to litera ո „wo”, a drugi ւ nosi historyczną nazwę „hjun”, której obec-
nie Ormianie wschodni raczej nie używają, traktując połączenie ու jako całość. 
W ogóle, wszystkie podane w „tabeli liter alfabetu ormiańskiego”  nazwy liter 
są dawne i w okresie sowieckim były w Armenii wycofane na rzecz uproszczo-
nych nazw zawierających po spółgłosce samogłoskę „y”, a więc np. początek 
alfabetu brzmiał: a, by, gy, dy, je, zy, e, y, thy, ży itd. 

  
 
 
 



50

TABELA LITER ALFABETU ORMIAŃSKIEGO
Litery duże i małe Nazwa litery Polska transkrypcja fonetyczna

Ա ա ajb a
Բ բ ben b
Գ գ gim g
Դ դ da d

Ե ե jecz je- (na początku wyrazu)
e (w środku i na końcu)

Զ զ za z
Է է e e
Ը ը yth y
Թ թ tho th
Ժ ժ że ż
Ի ի ini i
Լ լ liun l
Խ խ che ch
Ծ ծ c:a c:
Կ կ k:en k:
Հ հ ho h
Ձ ձ dza dz
Ղ ղ ghat: gh
Ճ ճ cz:e cz:
Մ մ men m
Յ յ ji (hi) j
Ն ն nu n
Շ շ sza sz

Ո ո wo wo- (na początku wyrazu)
o (w środku i na końcu)

Չ չ cza cz
Պ պ p:e p:
Ջ ջ dże dż
Ռ ռ rra rr
Ս ս se s
Վ վ wew w
Տ տ t:jun t:
Ր ր re r
Ց ց co c
Ւ ւ hjun u
Փ փ phjur ph
Ք ք khe kh
Օ օ o o
Ֆ ֆ fe f
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LEKCJA PIERWSZA 
ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ [ARRACZIN DAS]

Tym czytelnikom, którzy zadali sobie trud przeczytania moich dziesięciu 
lekcji pisma ormiańskiego („Biuletyny” nr 24/25 - 40/41) i ponadto zapamiętali, 
przynajmniej z grubsza, piękne literki alfabetu Mesropa Masztoca, proponu-
ję następny krok na drodze do praktycznego opanowania, bodaj na elemen-
tarnym poziomie, podstaw języka ormiańskiego, a ściślej – jego gramatyki. 
Chodzi oczywiście o ten, który jest używany obecnie, jako język państwowy, 
w niepodległej Republice Armenii. Zapis wymowy będzie w kolejnych lekcjach 
taki sam, jak we wspomnianym „krótkim kursie” pisma ormiańskiego, a więc 
oparty na wymowie wschodnioormiańskiej (arewel-a-hajeren). 

Na początek kilka prostych zdań z objaśnieniami. W nawiasach została 
podana transkrypcja, w której - dla uproszczenia - rezygnuję z oznaczania 
intensywnej wymowy spółgłosek պ, տ, կ przy pomocy dwukropka, tak jak to 
czyniłem w „krótkim kursie pisma”: p:, t:, k:. Tylko przy transkrybowaniu liter  
ծ, ճ  pozostawiam dwukropki, bo tam to jest szczególnie istotne: ormiańskie 
c:, cz:, które się pod tymi literami kryją, bardziej się różnią od polskich spół-
głosek „c”, „cz” niż, odpowiednio, ormiańskie պ, տ, կ od polskich p, t, k. 

Oto zdanie wyjściowe: Մատիտը երկար է  [Matity jerkar e]. Մատիտ (z 
pierwszą literą małą: մատիտ [matit]) to „ołówek”, երկար [jerkar] - „długi”, 
a է [e] znaczy „jest”. A więc całe zdanie wyraża treść: „Ołówek jest długi.” 
Uważny czytelnik postawi pytanie: skoro „ołówek” nazywa się po ormiańsku 
մատիտ [matit], to po co na końcu tego wyrazu występuje w powyższym 
zdaniu samogłoska (nieakcentowana!) -ը [-y]? Odpowiedź: bo to jest ko-
nieczny w tym wypadku tzw. „rodzajnik określony” (a ściślej: „wykładnik kate-
gorii określoności”, ponieważ rodzaju gramatycznego w języku ormiańskim 
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nie ma). A więc - jest to element gramatyczny odpowiadający niemieckim 
słówkom: der, die, das, francuskim: le, la, les, czy angielskiemu: the. Kto się 
uczył tych języków, już wie, o co chodzi. Pozostaje do zapamiętania tylko 
to (na razie), że w języku ormiańskim „rodzajnik” ten ը [-y]) stoi nie przed, a 
po rzeczowniku i jest razem z nim wymawiany. A więc np. մատիտը [matity]  
brzmi „do rymu” z polskim „nabity” albo „wypity”. 

Tym, którzy z obcych języków znają tylko rosyjski (podobnie jak polski, 
nie posiadający „rodzajników”), objaśniam, iż owo ormiańskie końcowe -ը 
[-y] zawiera informację, że chodzi o przedmiot (lub osobę czy zwierzę) - w 
tym wypadku ołówek - znany zarówno mówiącemu jak i „odbiorcy komuni-
katu”, czyli osobie słuchającej. Tak się zatem dzieje np. w sytuacji, gdy ktoś 
komuś wskazuje konkretny ołówek i komunikuje rozmówcy: „ołówek (ten, 
który leży przed nami na stole; wiadomo, który) jest długi.” 

Przy okazji zwracam uwagę na szyk (kolejność) wyrazów w zdaniu. Naj-
pierw stoi rzeczownik մատիտ [matit] „ołówek” (z „rodzajnikiem”), po nim 
następuje przymiotnik երկար [jerkar] „długi”, a element czasownikowy է [e] 
„jest”, czyli tzw. „łącznik” (po łacinie: copula), stoi obowiązkowo na końcu 
zdania, podobnie jak w łacińskim powiedzeniu: Errare humanum est. 

Skoro pojmują już  Państwo strukturę zdania Մատիտը երկար է, to bez 
trudności zrozumieją Państwo analogicznie zbudowane zdania: Գրիչը կարճ 
է: Եղանակը լավ է: (Uwaga! Europejskiej kropce, oznaczającej koniec zda-
nia, w ortografii ormiańskiej odpowiada dwukropek!) Oto słówka koniecz-
ne do zrozumienia tych zdań: գրիչ [gricz] „długopis”, կարճ [karcz:] „krótki”, 
եղանակ [jeghanak] „pogoda”, լավ [law] „dobry (albo: „dobra”, „dobre”, bo 
rodzajów w ormiańskim się nie rozróżnia). A krótkie słówko է [e] zostało już 
wyżej objaśnione. 

Odważnym proponuję wznieść się na wyższy poziom i dokonać rzeczy 
trudniejszej: proszę przetłumaczyć z polskiego na ormiański zdanie: „Pokój 
jest duży.” Oto potrzebne słówka: „pokój” (chodzi o pomieszczenie miesz-
kalne, a nie ten „pokój”, o który kazano Ormianom i Polakom walczyć tuż po 
drugiej wojnie światowej) to po ormiańsku սենյակ [senjak], a „duży” - մեծ 
[mec:]. 

Rozwiązanie tych ćwiczeń znajdą Państwo w następnej lekcji wraz z dal-
szymi tajemnicami gramatyki ormiańskiej (będzie mowa o „przypadkach”, 
podobnych znaczeniowo do polskich). Zapowiadam sporo ciekawostek, któ-
re - prócz zbliżania nas do języka, w którym została spisana bogata literatura 
- stanowi niezłą rozrywkę umysłową, lepszą od niejednej banalnej krzyżów-
ki. A jak ciekawie brzmią ormiańskie słówka! Nie są podobne do żadnych ze 
znanych komukolwiek języków. To jest fascynujące!
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LEKCJA DRUGA 
ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ [JERKRORTհ DAS]

Na wstępie — rozwiązanie zadań z pierwszej lekcji. Zdania pisane:  Գրիչը 
կարճ է oraz Եղանակը լավ է  są wymawiane odpowiednio [gricz-y karcz: 
e], [jeghanak-y law e]  i znaczą: „Długopis jest krótki”, „Pogoda jest dobra”. 
Natomiast polskie zdanie „Pokój jest duży” należało przetłumaczyć następują-
co: Սենյակը մեծ է  [senjak-y mec: e]. 

A teraz początek obiecanego „wtajemniczenia gramatycznego” w ormiań-
skie przypadki. Otóż jest ich (w języku wschodnioormiańskim) siedem. A więc 
tyle samo, co w języku polskim. Ale niezupełnie pokrywają się z polskimi. Nie 
ma bowiem w ormiańskim wołacza (w jego funkcji używany jest mianownik), 
natomiast jest nie występujący w języku polskim „ablativus”. Przypadek ten 
istniał np. w języku łacińskim. Odpowiada na pytanie „skąd?” Jest wyrażany 
przy pomocy końcówki -ից [-ic]. A więc np. Հայաստանից [hajastan-ic] znaczy 
„z Armenii” (przyimka „z” nie ma w języku ormiańskim!). 

Zdecydowana większość rzeczowników ormiańskich należy do jednego 
typu deklinacyjnego (tj. do jednej deklinacji). Charakteryzuje się on wspólną 
końcówką dopełniacza i celownika w postaci -ի [-i] (wszystkie końcówki są 
akcentowane, bo wyrazy ormiańskie - nie licząc tzw. „rodzajnika” określone-
go -ը [-y], wspomnianego w pierwszej lekcji - są akcentowane stale na ostat-
niej sylabie). Zatem forma Հայաստանի [hajastan-i] znaczy „Armenii”. Tak 
się składa, że, podobnie (choć przypadkowo) jak w języku polskim, końców-
ka -i (por. po polsku: Armeni-i) „obsługuje” tutaj zarówno „drugi” jak i „trzeci” 
przypadek, tj. dopełniacz i celownik. A więc np. Հայաստանի բնությունը [ha-
jastan-i b(y)nuthjun-y] to „przyroda Armenii”. Należy przy tym zapamię-
tać szyk wyrazów: po ormiańsku rzeczownik w dopełniaczu (w tym wypad-
ku: Հայաստանի „Armenii”) musi stać przed wyrazem, do którego się odnosi 
(tutaj: բնությունը „przyroda”). 

Ważną cechą ormiańskiego dopełniacza, odróżniającą go czasem od 
celownika, jest to, że po dopełniaczu nigdy nie może wystąpić „rodzajnik” 
określony, a po celowniku –  owszem, może (oczywiście, o ile tego wymaga 
treść, tzn. wtedy gdy chodzi o przedmiot znany). Z tym, że następuje tu pewna 
komplikacja fonetyczna. Mianowicie „rodzajnik” określony występuje tu w po-
staci nie -ը [-y], jak w wyrazie բնությունը [b(y)nuthjun-y] „przyroda” (znana, 
określona), lecz w postaci -ն [-n]. Bo taką postać rodzajnik ten przybiera po 
samogłosce, w tym wypadku: -ի [-i]. A więc Armeni-i w celowniku (forma odpo-
wiadająca na pytanie „komu? czemu?”) to Հայաստանին [hajastan-i-n]. 
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Podobna sytuacja (tzn. „rodzajnik” określony w postaci -ն [-n] zamiast -ը 
[-y]) może wystąpić także w mianowniku, gdy wyraz stojący w tym przypad-
ku kończy się na samogłoskę. Np. „kot” w ogóle (forma „słownikowa”) to po 
ormiańsku կատու [katu], a „kot” znany, określony to: կատուն [katu-n] (por. 
angielskie formy cat i the cat). 

Proszę spróbować napisać i powiedzieć po ormiańsku: „stolica Armenii” 
używając wyrazu մայրաքաղաք [majrakhaghakh] „stolica” i zaopatrując go 
w „rodzajnik” określony (bo stolica jest jedna, a więc znana, a nie „jakaś”). By 
„oswoić” nieco ten trudny do wymówienia wyraz złożony, dodam, że składa 
się on z dwu elementów: մայր [majr]  to „matka”, a  քաղաք [khaghakh] — 
„miasto”. A więc majr-a-khaghakh to jakby „miasto macierzyste” zlane w je-
den wyraz, przy czym środkowe -a- jest tzw. „spójką” odpowiadającą polskie-
mu -o- w wyrazach złożonych takich jak np. list-o-nosz, dysk-o-teka itp.

LEKCJA TRZECIA 
ԵՐՐՈՐԴ  ԴԱՍ [JER-RORTհ DAS]

Rozwiązanie zadania z poprzedniej lekcji: „stolica Armenii” to Հայաստանի 
մայրաքաղաքը [Hajastan-i majrakhaghakh-y]. Końcowe -ը [-y] to „rodzajnik” 
określony analogiczny do angielskiego the w: the capital of Armenia („stolica 
Armenii”). 

Rodzajnik ten może przybierać postać -ն [-n] zamiast -ը [-y] nie tyl-
ko po samogłosce (por. przykład կատուն [katu-n] z poprzedniej lekcji) ale 
również przed samogłoską, która rozpoczyna następny wyraz, np. Երևանը 
Հայաստանի մայրաքաղաքն է  [Jerewan-y Hajastan-i majrakhaghakh-n e] 
„Erywań jest stolicą Armenii”.

[Uwaga! W oryginalnym zapisie „Erywania” mamy tzw. „ligaturę” czyli po-
łączenie dwóch liter (ե + ւ) w jeden znak graficzny: և. To jest  jedyna ligatura 
używana w piśmie ormiańskim. Występuje tylko w ciągu / sekwencji małych 
(!) liter. A więc na przykład na dworcu kolejowym Erywania napis nie będzie 
zawierał ligatury, lecz dwie duże litery (Ե + Վ) zapisane osobno: ԵՐԵՎԱՆ.]

Co ciekawe, imiona własne takie jak np. nazwy geograficzne czy nazwiska 
przybierają w języku ormiańskim w mianowniku (a także w celowniku i bierni-
ku) „rodzajnik” określony. W powyższym zdaniu występuje on na końcu nazwy 
miasta Երևան [Jerewan], którego polskim tradycyjnym odpowiednikiem jest 
Erywań (nie: Erewań). 

Dla utrwalenia dotychczasowego materiału proponuję przeczytanie i prze-
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tłumaczenie następujących zdań: Թատրոնի տոմսը թանկ է, Սենյակի պատը 
սպիտակ է.  Słówka: թատրոն [thatron] „teatr”, տոմս [toms] „bilet”, թանկ 
[thank] „drogi”, սենյակ  [senjak] „pokój”, պատ [pat] „ściana”, սպիտակ [(y)
spitak] „biały”. 

Zanim przejdziemy do omówienia dalszych (prócz mianownika i dopełnia-
cza) przypadków, zapoznajmy się z tworzeniem liczby mnogiej rzeczowników. 
Otóż powstaje ona przy użyciu końcówek -ներ [-ner] lub -եր [-er]. Pierwsza 
występuje po wyrazach wielosylabowych, druga –  po jednosylabowych, 
np. սենյակներ [senjak-ner]  to „pokoje”, a տոմսեր [toms-er] –  „bilety”. Końcówka 
ta jest oczywiście, tak jak wszystkie inne, akcentowana: [senjak-nér], [toms-ér]. 
Uwaga! Niekiedy „wielosylabowość” wyrazu nie jest widoczna w jego pi-
sanej postaci. Dzieje się tak np. wtedy, gdy po pierwszej spółgłosce wy-
mawiana jest niepisana samogłoska zredukowana [-y], np. գրպան „kie-
szeń” pisze się <grpan> (transliteracja), a wymawia [gyrpan] (transkrypcja), 
por. lekcja 10 pisma ormiańskiego. W liczbie mnogiej wystąpi tu końców-
ka -ներ [-ner]: գրպաններ <grpanner> [gyrpan-ner] „kieszenie”. 

Końcówka dopełniacza jest w liczbie mnogiej (dalej w skrócie: I.mn.) taka 
sama jak w pojedynczej (skrót: I.poj.): -ի [-i]. Dodaje się ją do końcówki I.mn., 
np. մատիտների [matit-ner-i] „ołówków”, պատերի [pat-er-i] „ścian”.

A teraz liczba mnoga łącznika (copuli). W I.poj. mieliśmy է [e] „jest”. W I.
mn. występuje forma են [en] „są”. Uwaga! Formę tę wymawia się po spółgło-
skach: [en], a nie –  jak moglibyśmy oczekiwać -*[jen], ponieważ łącznik jest 
wymawiany wraz z poprzedzającym wyrazem (a nie jak osobny wyraz). Stąd 
pierwszej litery w են nie traktuje się jak pierwszej litery samodzielnego wyrazu. 

To samo dotyczy pozostałych form osobowych łącznika. I tak: եմ „jestem” 
pisze się i wymawia (po spółgłoskach) jak [em]; ես „jesteś” – jak [es]; ենք „je-
steśmy” –  [enkh]; եք „jesteście” –  [ekh]. 

Oto przykłady zdań z łącznikiem w 3. osobie I.mn.: Սենյակի պատերը 
սպիտակ են [Senjak-i pat-er-y spitak en] „Ściany pokoju są białe”; Թատրոնի 
տոմսերը թանկ են [Thatron-i toms-er-y thank en] „Bilety (do) teatru (= teatral-
ne) są drogie”. Uwaga! Przymiotnik nie odmienia się w języku ormiańskim, ani 
nie przybiera końcówek I.mn. 

Proszę na koniec wykonać trudniejsze, niż zaproponowane wyżej, ćwicze-
nie. Jak będzie po ormiańsku: „Bilety tramwajowe są tanie”? Przymiotnik „tram-
wajowy” proszę tu oddać przez dopełniacz I.poj. rzeczownika տրամվայ [tram-
waj], a „tanie” przez  էժան [eżan]. 

I drugie zdanie do przetłumaczenia na ormiański: „Ściany pokojów są zie-
lone” („zielony” — կանաչ [kanacz]).
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LEKCJA CZWARTA 
ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍ [CZOR-RORTh DAS]

Oto zdania z końca lekcji trzeciej, które należało przetłumaczyć na język 
ormiański: Տրամվայի տոմսերը էժան են [Tramwaj-i toms-ér-y eżan en] („Bi-
lety tramwajowe są tanie”); Սենյակների պատերը կանաչ են [Senjak-ner-
-i pat-ér-y kanacz en] („Ściany pokojów są zielone”). Uwaga! Kreski nad „e” 
oznaczają akcent, dla przypomnienia, że następująca samogłoska „y” nigdy 
nie może być akcentowana. 

Utrwalamy teraz kolejnym przykładem informację o końcówce przypadka 
zwanego ablatiwem (patrz wyżej, lekcja druga). Końcówka ta brzmi -ից [-ic] 
i odpowiada znaczeniowo polskiemu dopełniaczowi rzeczownika poprzedzo-
nemu przyimkiem „z(e)”, a czasem „od(e)”, np. Երևանից [jerewan-ic] „z Ery-
wania” (znak և jest ligaturą, czyli połączeniem, litery ե z literą վ, dawniej pisaną 
w tym wypadku: ւ ). Przykład użycia ablatiwu w pełnym zdaniu: Թանգարանը 
կայարանից հեռու է [Thangaran-y kajaran-ic herru j-e] („Muzeum jest daleko 
od dworca kolejowego”). Uwaga fonetyczna: łącznik է o znaczeniu „jest” wy-
mawia się po spółgłoskach [e], a po samogłoskach –  [je], jak w tym wypadku: 
po przymiotniku/przysłówku հեռու [herru] „daleki/daleko”. Pozostałe słówka 
to: թանգարան „muzeum” i կայարան „dworzec kolejowy, stacja”. 

Wspomniany wyżej (lekcja druga) celownik odpowiada nie tylko polskie-
mu celownikowi (przypadek odpowiadający na pytanie: „komu? czemu?”). 
Może niekiedy mieć inne znaczenia, np. w zdaniu Հանրակացարանը 
համալսարանին մոտիկ է [Hanrakacaran-y hamalsaran-i-n motik e] („Dom 
akademicki jest blisko uniwersytetu”) forma համալսարանին [hamalsaran-i-n] 
to celownik (określony) rzeczownika համալսարան [hamalsaran] „uniwersy-
tet”. Jest on na końcu zaopatrzony w „rodzajnik” określony w postaci -ն [-n] 
(po końcówce dopełniacza / celownika, która ma postać samogłoski -ի [-i]). 

Celownik został tu użyty z tej racji, że tego wymaga przymiotnik մոտիկ 
[motik] „bliski (znajdujący się w pobliżu)”. Po polsku przymiotnik „bliski” łączy 
się zwykle z rzeczownikiem w dopełniaczu (np. „bliski załamania”) ale czasem 
również wymaga celownika, np. „ta osoba jest nam bliska”. 

Długie i dla początkującego „nieprzejrzyste” (a więc trudne do zapamiętania) 
wyrazy: հանրակացարան [hanrakacaran] „dom akademicki” i համալսարան 
[hamalsaran] „uniwersytet” aż się proszą o komentarz słowotwórczy, by się 
stać lepiej zrozumiałymi. I tak: pierwszy z nich jest złożeniem (wyrazem zło-
żonym) składającym się z następujących elementów: 1. przymiotnik հանուր 
[hanur] (samogłoska „u” znika, gdy akcent przesuwa się dalej, w tym wypadku 
na końcową sylabę całego złożenia: -rán), 2. spójka -a- (samogłoska łącząca 
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elementy złożeń tak jak polskie -o- w wyrazie „list-o-nosz”), 3. nieregularny 
pierwiastek (rdzeń) կաց [kac] czasownika կենալ [kenal], który m.in. znaczy 
„mieszkać, przebywać (gdzieś)” oraz 4. przyrostek (sufiks) -արան [-aran] two-
rzący  rzeczowniki oznaczające miejsca, pomieszczenia, lokale, obiekty itp. 
(por. wyżej: թանգարան [thang-aran] „muzeum”, կայարան [kaj-aran] „dwo-
rzec kolejowy, stacja”). A więc հանրակացարան [han(u)r-a-kac-aran] to „miej-
sce, w którym się wspólnie mieszka” czyli, w tym wypadku, „dom akademicki” 
(potocznie nazywany w Polsce „akademikiem”). Wyraz ten został utworzony 
pod wpływem rosyjskim. Jest tzw. „kalką”, czyli dosłownym tłumaczeniem ro-
syjskiego rzeczownika общежитие [obszcze-żytije] o tym samym znaczeniu. 

Natomiast համալսարան [hamalsaran] „uniwersytet” jest starym wyrazem 
ormiańskim zawierającym poznany przed chwilą sufiks (przyrostek) -արան 
[-aran] dodany do pierwiastka լս [l(y)s] czasownika լսել [lysel] „słuchać”. A więc 
լսարան [lys-aran] to „miejsce słuchania, audytorium (od łacińskiego audio 
„słucham”)”. Przedrostek (prefiks) համա- [hama-], pochodzenia irańskiego 
(zapożyczony jeszcze w starożytności), odpowiada polskiemu przedrostkowi 
wszech-. Tak więc „w sumie” համալսարան [hama-l(y)s-aran] to dosłownie 
tyle co „miejsce wspólnego słuchania; wszechnica”. 

Wyraz համալսարան [hamalsaran] był używany już w średniowieczu. Tak 
się w Armenii nazywały przyklasztorne szkoły. Znany był np. „hamalsaran” 
w Tatewie: Տաթևի համալսարան [Tathew-i hama-ls-aran]. Nazwa miejsco-
wości Տաթև [Tathew] stoi tutaj w dopełniaczu.

LEKCJA PIĄTA 
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍ [HINGERORTհ DAS]

Czas zapoznać się z przypadkiem gramatycznym zwanym miejscow-
nikiem (po łacinie: locativus). Podobnie jak w języku polskim odpowiada on 
na pytanie „gdzie?” Ale w odróżnieniu od polskiej konstrukcji wymagającej 
postawienia przed rzeczownikiem w miejscowniku przyimka „w” (np. „w do-
mu”, „w mieście”) ormiański rzeczownik w miejscowniku charakteryzuje się 
wyłącznie końcówką -um (po samogłosce: -j-um) i obywa się (podobnie jak 
ablativus, por. lekcja druga) bez jakiegokolwiek przyimka. A więc np. „w Ar-
menii” to Հայաստանում [hajastan-úm], „w Krakowie” to Կրակովում [krakow-
-úm], a „w Warszawie” – Վարշավայում [warszawa-j-úm]. Końcówka -um, jak 
wszystkie końcówki w języku ormiańskim, jest akcentowana, co w powyż-
szych przykładach zaznaczono kreseczką nad „u”. 
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Ta sama końcówka -um może stać także po rzeczowniku w liczbie mno-
giej (po polsku mamy wówczas inną końcówkę niż w liczbie pojedynczej), 
np. սենյակներում [senjak-ner-um] „w pokojach”, տարբեր տեղերում [tarber 
tegh-er-um] „w różnych miejscach” (od տեղ [tegh] „miejsce”; poprzedzają-
cy ten wyraz przymiotnik տարբեր [tarber] „różny” nie odmienia się, co jest 
normą w języku ormiańskim). Oto przykłady użycia miejscownika w zdaniu: 
Ուսուցիչը դասարանում է [usucicz-y dasaran-um e] „Nauczyciel jest w kla-
sie”, Վավելը Կրակովում է [wawel-y krakow-um e] „Wawel jest w Krakowie”. 

Tak się składa, że identycznie brzmiąca końcówka -um (również akcen-
towana) służy do tworzenia czasu teraźniejszego zdecydowanej większości 
czasowników. W bezokoliczniku kończą się one na -el (tzw. koniugacja „-el”) 
lub na -al (koniugacja „-al”), np. գրել [gr-el] „pisać”, կարդալ <kard-al> [karth-
-al] „czytać”. Akcent w bezokoliczniku pada również na ostatnią sylabę: [gr-él], 
[karth-ál]. 

Czas teraźniejszy ma prawie zawsze charakter złożony (o wyjątkach bę-
dzie mowa w następnych lekcjach). Składa się z dwóch elementów. Jednym 
jest tzw. imiesłów czasu teraźniejszego zakończony na -um (niezależne od 
rzeczownikowej końcówki miejscownika, o której była mowa w pierwszej czę-
ści niniejszej lekcji), a drugim –  łącznik (z łacińska zwany także kopulą), czyli 
czasownik o znaczeniu „jestem”, „jesteś” itd. (por. wyżej, lekcja trzecia). 

Imiesłów ten tworzy się od bezokolicznika (odpowiadającego polskim for-
mom na -ć, -c) przez zastąpienie końcowego -el lub -al przez -um, np. od 
գրել [gr-el] i կարդալ [karth-al] odpowiednie imiesłowy (czasu teraźniejszego) 
przybierają postać: գրում [gr-um] i կարդում [karth-um]. Co ciekawe, formy te 
nigdy nie występują samodzielnie (tj. bez towarzyszącego im łącznika) i nie 
mają samodzielnego znaczenia. Nie da się odpowiedzieć, co znaczy samo 
գրում [gr-um] czy կարդում [karth-um]. Można tylko powiedzieć, że są to for-
my czasownika գրել [gr-el] „pisać” i կարդալ [karth-al] „czytać”, które w połą-
czeniu z formami osobowymi łącznika եմ [em] „jestem”, ես [es] „jesteś” itd. 
tworzą czas teraźniejszy owych czasowników. 

Tak więc odpowiednikiem jednego polskiego wyrazu „piszę” będzie po or-
miańsku forma złożona z dwóch elementów: գրում եմ [gr-um em]. A oto ze-
spół wszystkich form osobowych czasownika գրել [gr-el] „pisać”: 

liczba pojedyncza                                     liczba mnoga 
1. osoba գրում եմ [gr-um em] „piszę” գրում ենք [gr-um enkh] „piszemy” 
2. osoba գրում ես [gr-um es] „piszesz” գրում եք [gr-um ekh] „piszecie” 
3. osoba գրում է [gr-um e] „pisze” գրում են [gr-um en] „piszą” 
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Uwaga! Różnica w pisowni form łącznika przez  է (w 3. osobie l.poj.) lub 
ե (w pozostałych osobach) nie ma wpływu na wymowę: wszystkie formy za-
czynają się od [e]. 

Analogicznie odmieniają się czasowniki koniugacji „-al”, np. od կարդալ 
[karth-al] mamy: կարդում եմ [karth-um em] „czytam”, կարդում ես [karth-um 
es] „czytasz” itd. 

Ćwiczenia: 
1. Proszę przetłumaczyć na język ormiański następujące zdania:  

Matenadaran (nazwa słynnego muzeum rękopisów; należy ją zaopatrzyć 
w wykładnik określoności) jest w Erywaniu. Dzieci (określone) są w klasie 
(„dziecko”: երեխա [jerecha]). 

2. Odmienić w czasie teraźniejszym czasowniki: խոսել [chos-el] „mówić”, 
հասկանալ [haskan-al] „rozumieć”.

LEKCJA SZÓSTA 
ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍ [WECERORTh DAS]

Oto rozwiązanie zadań z poprzedniej lekcji: 1. Մատենադարանը 
Երևանում է [matenadaran-y jerewan-um e], Երեխաները դասարանում են 
[jerechaner-y dasaran-um en]. 2. խոսում եմ, խոսում ես, խոսում է, խոսում 
ենք, խոսում եք, խոսում են; հասկանում եմ, հասկանում ես, հասկանում է, 
հասկանում ենք, հասկանում եք, հասկանում են. 

Kolejność elementów składowych czasu teraźniejszego (który ma charak-
ter złożony) nie jest stała. Łącznik może stać przed imiesłowem (por. staropol-
skie konstrukcje: jestem ale ja-m jest; jesteś ale ty-ś jest). Dzieje się tak wtedy, 
gdy przed czasownikiem stoi wyraz, który pragniemy uwypuklić, podkreślić. 
Wyraz ten „ściąga” niejako ku sobie łącznik (wyraz: „jestem”, „jesteś” itd.), któ-
ry nigdy nie jest akcentowany i wymawia się łącznie z poprzedzającym wy-
razem. Na przykład zamiast neutralnego zdania գրում եմ [gr-um em], które 
odpowiada polskiemu „piszę” możemy także powiedzieć: ես եմ գրում [jés em 
gr-um] „(to) ja piszę” (a nie ktoś inny). W zdaniu tym pragniemy podkreślić 
zaimek ես [jes] „ja”. 

Uwaga! Zaimek ten (1. osoby liczby pojedynczej) na piśmie (ես) nie różni 
się od 2. osoby liczby pojedynczej łącznika „jesteś”. Różnica istnieje jednak 
w wymowie. Zaimek zawsze jest wymawiany [jes], podczas gdy łącznik po 
spółgłosce wymawia się [es], a tylko po samogłosce — [j-es]. 
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W połączeniu z odpowiednimi formami zaimkowymi, które służą podkre-
śleniu, że właśnie o tę a nie inną osobę chodzi, paradygmat (zespół form) 
czasu teraźniejszego czasownika գրել [gr-el] „pisać” przybierze następującą 
postać:

liczba pojedyncza 
1 osoba: ես եմ գրում [jés em gr-um] „(to) ja piszę” 
2 osoba: դու ես գրում [dú j-es gr-um] „(to) ty piszesz” 
3 osoba: նա է գրում  [ná j-e gr-um] „(to) on(a) pisze” 

liczba mnoga 
1 osoba: մենք ենք գրում [ménkh enkh gr-um] „(to) my piszemy” 
2 osoba:  դուք եք գրում  [dúkh ekh gr-um] „(to) wy piszecie” 
3 osoba: նրանք են գրում [nránkh en gr-um] „(to) oni/one piszą” 

Uwaga! A. Kreseczki stoją nad samogłoskami sylab akcentowanych. B. 
Podobnie jak w języku polskim użycie zaimków osobowych (ես [jes] „ja”, դու 
[du] „ty” itd.) nie jest w ormiańskim czasie teraźniejszym (a także w innych cza-
sach gramatycznych) konieczne, ponieważ formy czasownikowe jednoznacz-
nie wskazują osobę gramatyczną (w tym wypadku czynią to formy łącznika, 
różne dla każdej osoby). Zaimki występują tylko wtedy, gdy mówiący pragnie 
podkreślić, o jaką osobę chodzi, i przeciwstawić ją wyraźnie innej możliwości. 
Jest to tzw. konstrukcja emfatyczna. 

Odwrócony szyk (najpierw łącznik, potem imiesłów) mają również formy 
przeczące, które się tworzy stawiając przed formami łącznika partykułę prze-
czącą „nie” w skróconej postaci չ [cz-] (pełna postać ոչ [wocz] jest używana 
samodzielnie, na początku zdania, w odpowiedzi na tzw. pytanie o rozstrzy-
gnięcie, o których będzie mowa w następnej lekcji). W 3 osobie l.poj. zamiast 
oczekiwanego չէ [cz-e], które bywa używane w innych sytuacjach, mamy 
w złożonym czasie teraźniejszym formę չի [cz-i]. Oto cały paradygmat prze-
czący (na przykładzie czasownika գրել [gr-el]):

  
liczba pojedyncza 
1. չեմ գրում [cz-em gr-um] „nie piszę” 
2. չես գրում [cz-es gr-um] „nie piszesz” 
3. չի գրում [cz-i gr-um] „nie pisze”
  
liczba mnoga 
1. չենք գրում [cz-enkh gr-um] „nie piszemy” 
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2. չեք գրում  [cz-ekհ gr-um] „nie piszecie” 
3. չեն գրում [cz-en gr-um] „nie piszą”
   

Analogicznie odmieniają się czasowniki koniugacji „-al”. 

Ćwiczenie. Odmienić w formach przeczących czasu teraźniejszego cza-
sowniki: տեսնել  [tesn-el] „widzieć”, գնալ [gn-al] „iść, odchodzić”.

LEKCJA SIÓDMA 
ՅՈԹԵՐՈՐԴ  ԴԱՍ [JOTհERORTհ DAS]

Pytania o rozstrzygnięcie (czyli takie, na które odpowiadamy przy pomocy 
partykuł typu „tak” lub „nie”) w języku ormiańskim, podobnie jak w polskim, nie-
kiedy różnią się od zdań twierdzących i przeczących tylko intonacją: rosnącą 
w przypadku zdań pytających, np. հայերեն խոսո՞ւմ ես [hajeren chosum es] 
„(czy) mówisz po ormiańsku?” (խոսել [chosel] „mówić”, հայերեն [hajeren] „ję-
zyk ormiański; po ormiańsku”). 

Istnieją także w języku ormiańskim partykuły pytajne մի՞ թե [mi the] i արդյո՞ք 
[arthjokh], odpowiadające polskiemu „czy?”, ale ich użycie nie jest konieczne. 

Uwaga! Szyk wyrazów w zdaniu pytającym nie zmienia się (tak jak np. w ję-
zyku angielskim). 

Odpowiednikiem znaku zapytania (?) jest w piśmie ormiańskim znak zwa-
ny հարցական նշան  [harcakan nyszan], dosłownie: „pytajny znak” (od հարց 
[harc] „pytanie”) stawiany nad literą oznaczającą samogłoskę tej sylaby, która 
jest wymawiana z intonacją pytajną (rosnącą), w powyższym przykładzie nad 
literami <ու> odpowiadającymi polskiemu <u>. Natomiast na końcu zdania py-
tającego, podobnie jak po zdaniu twierdzącym (lub przeczącym) stoi dwukropek 
(!) Հայերեն խոսո՞ւմ ես: (początkową literą jest tutaj duże <h>). 

Na powyższe pytanie można odpowiedzieć twierdząco: այո՛, խոսում եմ 
[ajo, chosum em] „tak, mówię”, albo przecząco: ո՛չ, չեմ խոսում [wocz, czem 
chosum] „nie, nie mówię”. Partykuła twierdząca այո՛ „tak” jest akcentowana na 
ostatniej sylabie, co się zaznacza na piśmie przy pomocy znaku ՛ stawianego 
nad literą oznaczającą samogłoskę tej sylaby (w tym wypadku <-ո> [-o]). Znak 
ten nosi nazwę շեշտ [szeszt] czyli „akcent, wyróżnienie”. Partykule այո՛ [ajo] 
w mowie potocznej odpowiada հա՛ [ha]. 

Natomiast partykuła przecząca ո՛չ [wocz] „nie” (również nosząca „szeszt” 
nad literą samogłoskową <ո>, na początku wyrazu wymawianą [wo-]) bywa 
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w potocznym języku mówionym zastępowana formą łącznika 3. osoby l.poj. չէ 
[cze] „nie jest”. 

W zaimku pytajnym ո՛վ [ow] „kto?” początkową literę <ո> wyjątkowo wyma-
wia się tak jak w środku i na końcu wyrazu, tj. jak [o]. Zaimek ten jest używany 
w zdaniach pytających zwanych szczegółowymi, tj. wymagającymi innej odpo-
wiedzi niż „tak” lub „nie”. Oto przykład: այստեղ ո՞վ է հասկանում լեհերեն [aj-
stegh ow e haskanum leheren] „kto tutaj rozumie po polsku?”. Słówka: այստեղ 
[ajstegh] „tutaj”, ո՞վ [ow] „kto?”, է հասկանում [...e haskanum] = հասկանում 
է [haskanum e] „rozumie” (co do kolejności elementów składowych czasu te-
raźniejszego, p. lekcja 6), լեհերեն [leheren] „język polski; po polsku”. Ostatni 
wyraz, utworzony przy pomocy przyrostka [-eren] oznaczającego języki, pocho-
dzi od rzeczownika լեհ [leh] „Polak”, por. wyżej հայերեն [haj-eren] od հայ [haj] 
„Ormianin”. 

Odpowiedzią na to ostatnie pytanie mogłoby być np. zdanie ես եմ 
հասկանում [jes em haskanum] „ja rozumiem”, z podkreśleniem (głośniej-
szym wymówieniem) pierwszego wyrazu: zaimka ես [jes], por. lekcja 6. Al-
bo zdanie, któremu towarzyszy odpowiedni gest wskazujący jakąś osobę: 
նա է հասկանում [na j-e haskanum] „on(a) rozumie”. Albo wreszcie: պարոն 
Պետրոսյանն է հասկանում [paron Petrosjan-n e haskanum] „pan Petrosjan 
rozumie”. Oczywiście zamiast „pana” mogłaby być „pani” –  տիկին [tikin]. Ko-
mentarz: Odpowiednikiem polskiego „pana” jest w ormiańskim starofrancuski 
wyraz baron, przejęty w średniowieczu przez Ormian od krzyżowców (pocho-
dzących głównie z Francji) i w języku zachodnioormiańskim wymawiany [baron] 
(tak jak po polsku). W języku wschodnioormiańskim wymawia się go [paron]. 
Natomiast wyraz տիկին [tikin] „pani” składa się z bardzo archaicznego przed-
rostka wyrażającego szacunek [ti-] i z rzeczownika [kin] „kobieta”. Proszę przy 
okazji zwrócić uwagę na konieczność użycia „rodzajnika” określonego po na-
zwisku (Petrosjan). W tym wypadku, przed następującą samogłoską, ma on 
postać [-n], por. wyżej, lekcja 2. 

Niekiedy formie mianownika ո՞վ [ow] „kto?” (o innych przypadkach tego za-
imka będzie mowa później) odpowiada w zdaniu polskim narzędnik „kim?”, np. 
դու ո՞վ ես [du ow es] znaczy „KIM jesteś?”, dosłownie: „ty kto jesteś?” Przypo-
mnienie: pod formą ես [es] kryje się tu 2 osoba l. poj. łącznika „jesteś” a nie uży-
ty na początku poprzedniego akapitu tak samo pisany lecz zawsze wymawiany 
[jes] zaimek osobowy odpowiadający polskiemu „ja”.

Odpowiedzią na powyższe pytanie może być np. zdanie ես ուսանող եմ [jes 
usanogh em] „(ja) jestem studentem”, dosłownie: „ja student jestem”, albo ես 
տուրիստ եմ [jes turist em] „(ja) jestem turystą”. Zamiast międzynarodowego 
terminu [turist] może być użyty rodzimy wyraz ormiański զբոսաշրջիկ [zbosa-
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szyrdżik] o tym samym znaczeniu. 
Do osoby bliżej nam nie znanej możemy powiedzieć: դուք ո՞վ եք [dukh ow 

ekh] czyli dosłownie: „wy kto jesteście?” (w sensie: „kim pan/pani jest?”). By 
pytanie zabrzmiało grzeczniej, można przed nim postawić wyraz ներողություն 
[neroghuthjun], który dosłownie znaczy „wybaczenie”, w sensie: „proszę o wy-
baczenie”, czyli odpowiednik polskiego „przepraszam”.

LEKCJA ÓSMA 
ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ [UThERORTh DAS]

Nadszedł czas na kolejny ważny przypadek gramatyczny, jakim jest bier-
nik. W tym właśnie przypadku stoi w zdaniu tzw. dopełnienie bliższe, czyli 
uzupełnienie treści czasownika, które odpowiada na pytanie kogo? lub co? 
Formalnie biernik nie różni się w języku ormiańskim od mianownika, gdy rze-
czownik nazywa jakąś rzecz (obiekt) a nie osobę, np. տեսնում եմ պատը 
[tesnum em paty] „widzę (tesnum em) ścianę (pat-y, gdzie końcowe, nieak-
centowane -y jest „rodzajnikiem” określonym)”, por. պատ [pat] „ściana”. Albo 
հաց եմ ուտում [hac em utum] „chleb (hac) jem”, gdzie rzeczownik հաց [hac] 
stoi bez „rodzajnika” określonego, bo jest użyty w sensie najbardziej ogólnym. 
Pierwsza osoba liczby pojedynczej czasu teraźniejszego od ուտել [utel] „jeść” 
ma tu szyk odwrócony: եմ ուտում [em utum], bo w zdaniu wyróżniony jest tu 
pierwszy wyraz հաց [hac]), który „przyciąga” ku sobie odmienną część formy 
czasownikowej: եմ [em] (dosłownie: „jestem”). Można by również użyć szyku 
zwykłego: ուտում եմ հաց [utum em hac] „jem chleb”. 

Po polsku forma biernika „ścianę” różni się od formy mianownika „ściana”. 
W języku ormiańskim –  nie (podobnie jak w języku polskim w przypadku rze-
czownika rodzaju męskiego: forma chleb to zarówno mianownik jak i biernik). 
Forma պատը [pat-y] (z rodzajnikiem określonym -y) znaczy zarówno „ściana” 
jak i „ścianę”. 

Natomiast biernik rzeczowników oznaczających osoby jest równy celowni-
kowi, a więc ma (najczęściej) końcówkę -ի [-i], po której ewentualny „rodzajnik” 
określony przyjmie postać -ն [-n], por. wyżej, lekcja 2. Oto przykłady: տեսնում 
եմ աշակերտին [tesnum em aszakertin] „widzę ucznia” (gdzie [aszakert-i] to 
forma celownika i biernika od [aszakert] „uczeń”, a końcowe -n jest „rodzaj-
nikiem” określonym); տեսնում եմ պարոն Պետրոսյանին [tesnum em paron 
Petrosjanin] „widzę pana Petrosjana”. W tym drugim przykładzie rzeczownik 
պարոն [paron] „pan” nie odmienia się (inaczej niż w języku polskim), bo jest 
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traktowany analogicznie do przymiotnika (tj. jako przydawka). Jak widzimy, 
w języku ormiańskim po nazwiskach (i w ogóle: po imionach własnych) stoi 
„rodzajnik” określony, oczywiście tylko tam, gdzie to jest możliwe, tj. w mia-
nowniku, celowniku i bierniku. 

Analogicznie wyglądają formy biernika w liczbie mnogiej (tzn. są równe 
mianownikowi lub celownikowi). Dla rzeczowników nieosobowych: տեսնում 
եմ պատերը [tesnum em pat-er-y] „widzę ściany”; dla osobowych: տեսնում 
եմ աշակերտներին [tesnum em aszakert-ner-i-n] „widzę uczniów”,  սիրում 
ենք ծնողներին [sirum enkh c:ynogh-ner-i-n] „kochamy rodziców” (սիրել [sirel] 
„kochać”; ծնող [c:ynogh] „rodzic” od ծնել [c:ynel] „rodzić”). 

Zaimki pytajne dotyczące dopełnienia bliższego to: ո՞ւմ [um] „kogo?” (por. 
ո՞վ [ow] „kto?”) i ի՞նչ [incz] „co?” Ta ostatnia forma, odnosząca się do rzeczy, 
jest równa mianownikowi (podobnie jak w języku polskim). 

Oto przykłady krótkich pytań i odpowiedzi:
Ի՞նչ ես գրում [incz es grum] „co piszesz?” 
Նամակ եմ գրում [namak em grum] „list piszę” (նամակ [namak] „list”). 
Ո՞ւմ ես տեսնում  [um es tesnum] „kogo widzisz?” 
Հարևանին եմ տեսնում [harewan-i-n em tesnum] „widzę sąsia-
da” (հարևան [harewan] „sąsiad”). 

Ćwiczenie:
proszę przetłumaczyć na ormiański następujące zdania: 
„co pijesz?” („pić” –   խմել [chmel / chymel])
„herbatę piję” („herbata” –  թեյ [thej], rodzajnik nie jest tu konieczny) 
„widzę panią Petrosjan” („pani” – տիկին [tikin], zdanie będzie skonstru-
owane analogicznie do zdania „widzę pana Petrosjana”, por. wyżej).

LEKCJA DZIEWIĄTA 
ԻՆՆԵՐՈՐԴ  ԴԱՍ [INNERORTհ DAS]

Oto rozwiązanie zadań z końca lekcji ósmej: „co pijesz?” –  ի՞նչ ես խմում 
[incz es ch(y)mum], „herbatę piję”  –   թեյ եմ խմում [thej em ch(y)mum], „wi-
dzę panią Petrosjan” – տեսնում եմ տիկին Պետրոսյանին [tesnum em tikin 
Petrosjanin]. 

Został nam jeszcze do objaśnienia jeden przypadek gramatyczny –  na-
rzędnik, odpowiadający na pytanie „kim? czym?” W większości rzeczowników 
ma on końcówkę -ով [-ow], np. վարժությունը գրում եմ գրիչով [warżuthjun-y 
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grum em griczow] „ćwiczenie (warżuthjun-y) piszę (grum em) piórem (gricz-
-ow, od gricz „pióro”)”. 

Jako ciekawostkę warto zapamiętać, że nazwa miasta Kraków  Կրակով 
[Krakow]) Ormianom kojarzyć się może z ogniem, bo po ormiańsku կրակով 
[krak-ow] znaczy „ogniem” (narzędnik rzeczownika կրակ  [krak] „ogień”). 
Z tym że akcent, jak wiemy, pada w języku ormiańskim na ostatnią sylabę 
wyrazu. 

W liczbie mnogiej przed tą samą końcówką -ով [-ow] stoi sufiks -(n)er, np. 
հիանում եմ հայերենի տառերով [hianum em hajereni tarr-er-ow] „zachwy-
cam się (hianum em) literami (tarr-er-ow od tarr „litera”) języka ormiańskiego” 
(hajeren „język ormiański”, tu w dopełniaczu). 

Uwaga! Nie zawsze polskiemu narzędnikowi odpowiada w języku ormiań-
skim ten sam przypadek, np. w zdaniach z tzw. orzeczeniem imiennym (typu: 
X jest Y-kiem) polskiemu narzędnikowi odpowiada ormiański mianownik, np. 
„Armen jest studentem” to Արմենը ուսանող է [Armen-y usanogh e] (dosłow-
nie: *Armen student jest). 

W ostatnim zdaniu imię Armen może zostać zastąpione zaimkiem: „on” 
(lub „ona”, gdyby chodziło o Gohar) to po ormiańsku նա [na]. A więc: նա 
ուսանող է [na usanogh e] „on jest studentem”. To samo zdanie może także 
znaczyć: „ona jest studentką”, bo w języku ormiańskim nie ma rodzaju grama-
tycznego nawet w zaimkach.

Zaimek 3. osoby liczby mnogiej ma postać նրանք [nrankh], np. zamiast 
Արմենն ու Գոհարը պարապում են [Armen-n u Gohar-y parapum en] („Ar-
men i Gohar uczą się”, w sensie: siedzą nad książkami, coś piszą itp.) może-
my powiedzieć: նրանք պարապում են [nrankh parapum en] „oni się uczą”. 
Tak samo wyglądałaby forma odpowiadająca polskiemu zaimkowi 3.  osoby 
l.mn. rodzaju żeńskiego: „one” to również նրանք [nrankh]. 

Natomiast zaimkiem 1. osoby l.mn. „my” jest մենք [menkh], np. մենք 
ապրում ենք Կրակովում [menkh aprum enkh Krakowum] „my mieszkamy 
w Krakowie”. 

Podobnie jak w języku polskim, także w języku ormiańskim zaimki osobo-
we odmieniają się przez przypadki, o czym będzie mowa w następnej lekcji. 

Na koniec proszę skonstruować po ormiańsku zdania: „zachwycamy się 
lasem” (las” to անտառ [antarr]), „jedziemy pociągiem” („jechać” albo „iść” to 
գնալ [gnal], „jadę / idę” գնում եմ [gn-um em], „pociąg”  -  գնացք [gnackh]), 
„idziemy pieszo” (w znaczeniu „pieszo” należy użyć narzędnika wyrazu ոտք 
[wotkh] „noga”), „oni lecą samolotem” („lecieć” — թռչել [tհyrrczel], „samolot” 
— ինքնաթիռ [inkhnathirr]), „ubrania czyścisz szczotką” (por. lekcja 6, słówka: 
„ubranie” — շոր [szor], „czyścić” — մաքրել [makhrel], „szczotka” — խոզանակ 
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[chozanak]), „my jedziemy konno, a wy — samochodem” (w znaczeniu „kon-
no” należy użyć rzeczownika ձի [dzi] „koń” w narzędniku; „samochód” — 
մեքենա [mekhena]; w tym drugim wyrazie przed końcówką narzędnika -ով 
[-ow] należy wstawić spółgłoskę –յ- [-j-].

LEKCJA DZIESIĄTA 
ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ [TASNERORTh DAS]

Na wstępie rozwiązanie zadania z końca poprzedniej lekcji. Kolejne zdania 
należało przetłumaczyć tak (tu już bez transkrypcji, „żeby było trudniej”): 2. 
Հիանում ենք անտառով: Գնում ենք գնացքով: Գնում ենք ոտքով: Նրանք 
թռչում են ինքնաթիռով: Շորերը մաքրում ես խոզանակով: Մենք ձիով ենք 
գնում, իսկ դուք  մեքենայով:

Kolej teraz na odmianę przez przypadki zaimków osobowych. Mamy tu 
sporo nieregularności przypominających sytuację języka polskiego, w którym 
np. celownik (i biernik) zaimka 1. osoby liczby pojedynczej „ja” utworzony jest 
od zupełnie innego tematu: „mnie” (niepodobnego do „ja”). 

I tak, zaimek 1. osoby l.poj. odmienia się następująco: 
mianownik: ես [jes] „ja” 
dopełniacz: իմ [im] – znaczenie „mój” (!) 
celownik i biernik: ինձ [indz] „mnie” 
narzędnik: ինձնով [indznow] lub ինձանով [indzanow] „mną” 
miejscownik: ինձնում [indznum] lub ինձանում [indzanum] „we mnie”
ablativus: ինձնից [indznic] lub ինձանից [indzanic] „ode mnie” 

Zaimek 1. osoby liczby mnogiej: 
mianownik: մենք [menkh] „my” 
dopełniacz: մեր [mer] –   znaczenie „nasz” (!) 
celownik i biernik: մեզ [mez] „nam; nas” 
narzędnik: մեզնով [meznow] lub մեզանով [mezanow] „nami” 
miejscownik: մեզնում [meznum] lub մեզանում [mezanum] „w nas” 
ablativus: մեզնից [meznic] lub մեզանից [mezanic] „od nas”  

Zaimek 2. osoby liczby pojedynczej: 
mianownik: դու [du] „ty” 
dopełniacz: քո [kհo] –  znaczenie „twój” (!) 
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celownik i biernik: քեզ [khez] „tobie; ciebie”
narzędnik: քեզնով [kheznow] lub քեզանով [kհezanow] „tobą” 
miejscownik: քեզնում [kheznum] lub քեզանում [khezanum] „w tobie” 
ablativus: քեզնից [kheznic] lub քեզանից [kհezanic] „od ciebie” 

Zaimek 2. osoby liczby mnogiej: 
mianownik: դուք [dukh] „wy” (także: „Pan, Pani, Państwo, Panowie, Panie”) 
dopełniacz: ձեր [dzer] –  znaczenie „wasz” (!) 
celownik i biernik: ձեզ [dzez] „wam; was” 
narzędnik: ձեզնով [dzeznow] lub ձեզանով [dzezanow] „wami” 
miejscownik: ձեզնում [dzeznum] lub ձեզանում [dzezanum] „w was” 
ablativus: ձեզնից [dzeznic] lub ձեզանից [dzezanic] „od was” 

Jak widać, znaczenie dopełniacza ormiańskich zaimków osobowych po-
krywa się z polskim znaczeniem dzierżawczym (formy odpowiadające na py-
tanie: „czyj?”). 

Zaimek 2. osoby l. mn. jest używany nie tylko w sensie „wy”, ale również 
w języku grzecznościowym może się odnosić do jednej osoby (polskie formy: 
„Pan”, „Pani”) lub wielu: „Państwo, Panie, Panowie”. Forma ձեր [dzer] może 
zatem znaczyć nie tylko „wasz” ale również „Pana”, „Pani” itd. (w sensie: „na-
leżący do Pana / Pani / Panów / Pań / Państwa”). 

Oto przykłady użycia różnych form zaimków osobowych w zdaniach (pro-
szę zwrócić uwagę na różnice składniowe: niekiedy ormiański czasownik wy-
maga od uzupełniającego jego treść rzeczownika, czyli dopełnienia, innego 
przypadka niż w języku polskim): 

Չեմ վախենում քեզնից: [Cz-em wachenum kհeznic] „Nie boję się ciebie” 
[ormiański czasownik  վախենալ [wachenal] „bać się” wymaga dopełnienia 
w ablatiwie!] 

Ի՞նչ ես ուզում ինձնից: [Incz es uzum indznic] „Czego (dosłownie: co) 
chcesz ode mnie?” [czasownik ուզենալ [uzenal] „chcieć” ma najczęściej skró-
cony temat czasu teraźniejszego: uz-] 

Դու մեզ չես տեսնում: [Du mez cz-es tesnum] „Ty nas nie widzisz”.
Ձեզ եմ տալիս գիրքը: [Dzez em talis girkհ-y] „Wam [albo: Pani, Panu, 

Państwu...] daję książkę” (czasownik տալ [tal] „dawać” ma nietypowy imie-
słów teraźniejszy służący do tworzenia czasu teraźniejszego: տալիս [talis]). 

Ամեն օր օգնում եք ինձ: [amen or okhnum ekh indz] „Wy codziennie (do-
słownie: każdy ամեն dzień օր) pomagacie mi” (lub: Pan/Pani pomaga mi). 

Քեզնից լուր չունեմ: [Kheznic lur cz-unem] „Od ciebie wiadomości nie 
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mam” (czasownik ունենալ [unenal] „mieć” w czasie teraźniejszym wykazu-
je formy proste: ունեմ [unem] „mam”, ունես [unes] „masz”, ունի [uni] „ma”, 
ունենք [unenkհ] „mamy” itd.). 

Հիանում եմ քեզնով և սիրում եմ քեզ: [Hianum em kheznow jew sirum em 
khez] „Zachwycam się tobą i kocham cię”. 

Դու մեզնով չես զբաղվում: [Du meznow cz-es (y)zbaghwum] „Ty się nami 
nie zajmujesz”. 

Ձեզնից պատասխան չենք ստանում: [Dzeznic pataschan cz-enkh (y)
stanum] „Nie dostajemy (nie otrzymujemy) od was [lub: od Pana, Pani ...] od-
powiedzi”. 

Տեսնո՞ւմ ես ինձ: [Tesnum es indz?] „Czy widzisz mnie?” [w języku ormiań-
skim wystarcza tu sama intonacja pytajna: silniejsze wymówienie sylaby -num 
z intonacją rosnącą]. 

Այո՛, տեսնում եմ քեզ, բայց չեմ լսում քո ձայնը: [Ajo, tesnum em khez, 
bajc cz-em lysum kho dzajn-y] „Tak, widzę cię, ale nie słyszę twojego głosu”. 

Որտե՞ղ են մեր տետրակները: [Wortegh en mer tetrak-ner-y?] „Gdzie są 
nasze zeszyty?” 

Ձեր տետրակները իմ պայուսակում են: [Dzer tetrak-ner-y im pajusak-um 
en] „Wasze zeszyty są w mojej teczce”. 

Վարժությունը գրում եմ իմ ինքնահոսով: [Warżuthjun-y grum em im inkh-
nahos-ow] „Ćwiczenie piszę moim piórem”. 

Քո կյանքը քեզ չի պատկանում: [Kho kjankh-y khez cz-i patkanum] „Twoje 
życie nie należy do ciebie” (dosłownie: tobie). 

Մեր տունը ձեզնից հեռու չէ: [Mer tun-y dzeznic herru cz-e] „Nasz dom nie 
jest daleko od was”.

W 1. i 2. osobie l. poj. są używane w znaczeniu dzierżawczym, zaimki su-
figowane -ս (-y)s, դ (-y)t, np. շունս [szun-ys] „mój pies”, շունդ [szun-yt] „twój 
pies”.

LEKCJA JEDENASTA 
ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ԴԱՍ [TASNYMEKERORTh 

DAS]

Po odmianie przez przypadki zaimków osobowych odpowiadających pol-
skim „ja, ty; my, wy” zapoznajmy się z odmianą zaimków trzeciej osoby: նա 
[na] „on, ona, ono”, նրանք [nrankh] „oni, one”. 
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Po kolei, liczba pojedyncza: 
mianownik: նա [na] „on, ona, ono” 
dopełniacz: նրա [nra] „jego, jej” (w sensie dzierżawczym, tj. w odpowiedzi 
na pytanie „czyj?”) 
celownik i biernik: նրան [nran] „jemu, jej; jego (go), ją” 
narzędnik: նրանով [nranow] „nim, nią” 
miejscownik: նրանում [nranum] „w nim, w niej” 
ablativus: նրանից [nranic] „od niego, od niej” 

Formy liczby mnogiej:
mianownik: նրանք [nrankh] „oni, one” 
dopełniacz, celownik i biernik: նրանց [nranc] „ich” (na pytanie: „czyj?”), im 
(na pytanie: „komu?”), ich, je (na pytanie: „kogo?”) 
narzędnik: նրանցով [nrancow] „nimi” 
miejscownik: նրանցում [nrancum] „w nich” 
ablativus: նրանցից [nrancic] „od nich” 

Oto kilka przykładów poczynając od przypomnienia użytych już wcześniej 
form mianownika: Նա ո՞վ է: [Na ow e?] lub Ո՞վ է նա: [Ow e na?] „Kto to jest? 
Kim on(a) jest?” 

Przypomnienie! W zaimku pytajnym ո՞վ [ow] „kto?” początkowa litera wy-
jątkowo nie jest wymawiana [wo], jak np. w partykule przeczącej ոչ [wocz] 
„nie”, lecz tak jak w środku wyrazu, tj. jak [o], por. lekcja 7. 

Oto pełny paradygmat odmiany tego zaimka pytajnego: mianownik: ո՞վ 
[ow] „kto?” 

dopełniacz, celownik, biernik: ո՞ւմ [um] „czyj? komu? kogo?” 
narzędnik: ումո՞վ [umow] „kim?” 
miejscownik: ո՞ւմ մեջ [um mecz] „w kim” (forma analityczna składająca się 
z dopełniacza ում [um] i postpozycji = „poimka” մեջ [mecz] „w”)
ablativus: ումի՞ց [umic] „od kogo?”

Sporadycznie przytrafia się forma mianownika liczby mnogiej (której polski 
zaimek „kto?” nie posiada): ովքե՞ր [owkher] „kto?” w odniesieniu do większej 
liczby osób (!). 

A teraz przykłady użycia zaimków trzeciej osoby w pozostałych przypadkach: 
Տեսնում եմ նրան, բայց չեմ լսում նրա ձայնը: [Tesnum em nran, bajc cz-

-em lysum nra dzajn-y] „Widzę go/ją, ale nie słyszę jego/jej głosu”
Նրան եմ տալիս մատիտը: [Nran em talis matit-y] „Jemu/jej daję ołówek” 
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Նրանց տունը մեծ է: [Nranc tun-y mec: e] „Ich dom jest duży” 
Մեր հայրը նրանց ամեն ամիս փող է ուղարկում: [Mer hajr-y nranc amen 

amis phogh e ugharkum] „Nasz ojciec co miesiąc (dosł. każdy miesiąc) posyła 
im pieniądze” (słówka: հայր „ojciec”, ամեն „każdy”, ամիս „miesiąc”, փող „pie-
niądze”, ուղարկել „posyłać”). 

Մենք նրանցից վաղուց լուր չունենք: [Menkh nrancic waghuc  lur czu-
nenkh] „My od nich od dawna nie mamy wiadomości” (słówka: վաղուց „od 
dawna”, լուր „wiadomość”, ունենալ „mieć”). Wymieniony w ostatnim zdaniu 
na końcu czasownik ունենալ „mieć, miewać” jest nietypowy. W znaczeniu 
„mieć” odmienia się archaicznie, ma formy jednowyrazowe (a nie złożone 
z imiesłowu i form o znaczeniu „jestem, jesteś” itd.), por. lekcja 10. Formy 
przeczące tworzy się przez postawienie przed czasownikiem partykuły prze-
czącej [cz-]: չունեմ [cz-unem] „nie mam”. 

Natomiast regularne (złożone) formy czasu teraźniejszego omawianego 
tu czasownika mają znaczenie zwane „iteratywnym” i wyrażają wielokrotność, 
powtarzanie się, a więc np.: 

ունենում եմ [unen-um em] „miewam”, չեմ ունենում [cz-em unen-um] „nie 
miewam” 

ունենում ես [unen-um es] „miewasz”, չես ունենում [cz-es unen-um] „nie 
miewasz” itd. 

Ćwiczenie: 
Przetłumaczyć na język ormiański zdania: Pytam go, ale on nie odpowiada 

(słówka: „pytać” հարցնել [harcnel], „odpowiadać” պատասխանել [patascha-
nel]). Masz pieniądze? — Nie, nie mam.

LEKCJA DWUNASTA 
ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍ [TASNERKU-
ERORTh DAS]

Na wstępie rozwiązanie zadania z końca poprzedniej lekcji: Ես նրան 
հարցնում եմ, բայց նա չի պատասխանում: Փող ունե՞ս: Ոչ, չունեմ:

Uwaga! W znaczeniu „pytam” (հարցնում եմ [harcnum em]) można rów-
nież użyć zwrotu: հարց եմ տալիս [harc em talis], który dosłownie znaczy: 
„daję (zadaję) pytanie”. 

Jak wiemy z lekcji drugiej niniejszego kursu, najczęściej spotykanym ty-
pem odmiany rzeczownika przez przypadki jest tzw. deklinacja -ի [-i], w której 
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dopełniacz (genetivus) ma taką właśnie końcówkę, np. Հայաստանի գետերը 
[Hajastan-i get-er-y] „rzeki Armenii”. Przypominamy, że w języku ormiańskim 
rzeczownik w dopełniaczu stoi na pierwszym miejscu, przed wyrazem okre-
ślanym, którym w powyższym przykładzie jest rzeczownik գետերը [get-er-y] 
„rzeki” (mianownik l.mn. od գետ [get] „rzeka”, zaopatrzony w nieakcentowany 
wykładnik określoności -ը [-y]). 

Istnieją jeszcze inne deklinacje, z następującymi końcówkami dopełniacza 
l.poj.: -ու [-u], -ոջ [-ocz], -վա [-wa], -ան [-an]. W liczbie mnogiej występują 
końcówki deklinacji -ի [-i], np. Հայաստանի գինիների համը [Hajastan-i gini-
-ner-i ham-y] „smak (համ [ham]) win Armenii”, gdzie „wino” to գինի [gini]. 

A. Końcówkę -ու [-u] mają w dopełniaczu rzeczowniki kończące się w mia-
nowniku (!) na -ի [-i], które przed końcówką dopełniacza zanika, np. ոսկի [wo-
ski] „złoto”, ոսկու [wosk-u] „złota” (na pytanie: „czego?”). Przykład: գինու համը 
[gin-u ham-y] „smak wina”, por. wyżej: գինի [gini] „wino”. W ablatiwie końcówka 
ma tu postać -ուց [-uc]. Oto przykłady użycia rzeczowników deklinacji -ու [-u] 
w zdaniu: Շշերը ապակուց են պատրաստվում, իսկ մատանիները ոսկուց: 
[Szysz-er-y apak-uc en patrast-w-um, isk matani-ner-y wosk-uc] „Butelki są ro-
bione [dosłownie: przygotowywane] ze szkła, a pierścionki – ze złota.” 

Objaśnienia: 
շշեր [szysz-er] –  liczba mnoga od շիշ [szisz] „butelka”, z redukcją nieak-

centowanej (przed sufiksem l. mn. -եր [-er]) samogłoski ի [-i]; ապակուց [apak-
-uc] –  ablatiwus l.poj. rzeczownika ապակի [apaki] „szkło”; պատրաստվել 
[patrast-w-el] znaczy „być przygotowywanym”, bezokolicznik o znaczeniu 
biernym, które „zawdzięcza” przyrostkowi -վ- [-w-] dodanemu do przymiotnika 
պատրաստ [patrast] „gotowy”; forma czynna: պատրաստել [patrast-el] „przy-
gotowywać”;  մատանի [matani] „pierścionek”, tu w mianowniku l.mn. z wy-
kładnikiem określoności; w dopełniaczu l.mn. byłoby մատանիների [matani-
-ner-i], a w dopełniaczu l. poj. մատանու [matan-u], por. wyżej ոսկու [wosk-u] 
„złota”, ոսկուց [wosk-uc] „ze złota”.

B. Końcówkę -ոջ (wymawianą: [-ocz]) przybierają w dopełniaczu l.poj. nie-
które rzeczowniki oznaczające osoby, np. ընկեր [ynker] „kolega”, ընկերոջ 
[ynker-ocz] „kolegi”. 

Przykład w zdaniu: 
Իմ ընկերոջ եղբայրը գինու գործարանում է աշխատում: 
[Im ynker-ocz jechpajr-y gin-u gorc:aran-um e aszchat-um] 
„Brat mojego kolegi pracuje w fabryce wina.” 
Objaśnienia: 



72

իմ [im] „mój”, dopełniacz od ես [jes] „ja”, por. lekcja 10;  եղբայր [jechpajr] 
„brat”; grupy spółgłoskowe ղ [gh] + բ [b], դ [d], գ [g] wymawiane są bezdź-
więcznie i bez przydechu, jak [-chp-], [-cht-], [-chk-];  գինու [gin-u], dopełniacz 
l.poj. od գինի [gini] „wino”; գործարան [gorc:aran] „fabryka”; rzeczownik utwo-
rzony przy pomocy sufiksu -արան [-aran] od rzeczownika գործ [gorc:] „pra-
ca”,  աշխատել [aszchatel] „pracować”. 

Uwaga! W powyższym zdaniu dwa wyrazy kończą się na -ում [-um]. 
Ale w obu wypadkach chodzi o różne elementy gramatyczne. W wyrazie 
գործարանում [gorc:aran-um] „w fabryce” występuje końcówka -ում [-um] 
miejscownika, a w wyrazie աշխատում [aszchat-um] końcowe -ում [-um] jest 
sufiksem imiesłowu (participium), formy służącej, wraz z copulą, do tworzenia 
czasu teraźniejszego, w tym wypadku od czasownika աշխատել [aszchatel] 
„pracować”, por. lekcja 5. 

Podobnie odmienia się (choć z nieregularną redukcją sekwencji głosek 
-ույ [-uj]) rzeczownik քույր [khujr] „siostra”: քրոջ [khr-ocz] „siostry” (na pyta-
nie: „kogo? czyj?”). W ablatiwie: քրոջից [khr-ocz-ic] „od siostry”. Tu końcówka 
ablatiwu dodawana jest do formy dopełniacza. 

Ćwiczenie: jak będzie po ormiańsku „cena wina”, jeśli „cena” to գին [gin]?

LEKCJA TRZYNASTA 
ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍ [TASNEREKhE-
RORTh DAS]

Oto dalszy ciąg informacji o różnych typach deklinacji rzeczownika. 
C. Niektóre rzeczowniki przybierają w dopełniaczu i celowniku l.poj. koń-

cówkę -ան [an], np. „góra” (mianownik, po ormiańsku także biernik) to լեռ 
[lerr], a „góry” (na pytanie „czego?”) to լեռան [lerr-an], np. լեռան գագաթ [ler-
ran gagat] „wierzchołek góry” (z dopełniaczem na pierwszym miejscu). 

Pozostałe przypadki mają końcówki takie same, jak w najbardziej rozpo-
wszechnionej deklinacji z genetiwem na -ի [-i]. A więc: „z góry” to լեռից [lerr-
-ic], „górą” –  լեռով [lerr-ow], „w górze” (w sensie: „wewnątrz, w środku góry”) 
–  լեռում [lerr-um]. 

W liczbie mnogiej rzeczownik ten przybiera sufiks -ներ [-ner], mimo że jest 
jednosylabowy (por. lekcja trzecia). W dopełniaczu i celowniku l.mn. końców-
ką przypadkową jest -ի [-i]: լեռների [lerr-ner-i] „gór, górom”. 

Analogicznie odmieniają się rzeczowniki: բեռ [berr] „ciężar, ładunek, brze-
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mię”, եզ [jez] „wół”, գառ [garr] „jagnię”, թոռ [thorr] „wnuk”, հիմ [him] „pod-
stawa, fundament”. Formy genetiwu-datiwu wyglądają tu następująco: բեռան 
[berr-an], եզան [jez-an], գառան [garr-an], թոռան [thorr-an], հիման [him-an]. 

Końcówki przypadków są, jak wiadomo, akcentowane, co może pociągać 
za sobą redukcję samogłoski ու [u], np. դուռ [durr] „drzwi”, gen.-dat. դռան 
[dyrr-an], ձուկ [dzuk] „ryba”, gen.-dat. ձկան [dzyk-an], մուկ [muk] „mysz”, 
gen.-dat. մկան [myk-an]. 

Niekiedy redukcja samogłoski ու [u] jest pełna, tzn. znika ona w dopełnia-
czu-celowniku całkowicie, np. մանուկ [manuk] „dziecię” – մանկան [mank-
-an], գարուն [garun] „wiosna” –  գարնան [garn-an], աշուն [aszun] „jesień” 
–  աշնան [aszn-an]. 

Podobnie odmieniają się rzeczowniki odczasownikowe zakończone 
w mianowniku (i bierniku) na -ում [-um]. Wykazują one jednak pewien archa-
izm: w narzędniku l.poj. obok regularnej formy z końcówką -ով [-ow] może być 
użyta przejęta z języka staroormiańskiego (grabaru) końcówka -ամբ [-amb]. 

Oto przykład odmiany rzeczownika ուսում [usum] „nauka (w sensie: ucze-
nie się), wykształcenie”: 

nom.acc. ուսում [usum] 
gen.dat. ուսման [usm-an] lub ուսումի [usum-i] 
ablatiwus ուսումից [usum-ic] 
instrumentalis ուսումով [usum-ow] lub ուսմամբ [usm-amb] 
locativus tego rzeczownika nie jest używany. 

Proszę zwrócić uwagę na różne choć jednakowo brzmiące zakończenia 
-ում [-um] w następującym zdaniu: 

Այս գյուղի երեխաները ուսում են ստանում տեղական դպրոցում: 
[Ajs gjughi jerechaner-y us-um en stan-um teghakan dyproc-um] 
„Dzieci (z) tej wsi pobierają (otrzymują) naukę w miejscowej szkole.” 
Komentarz. W wyrazie ուսում [us-um] sufiks -ում [-um] należy do wyrazu 

jako jego część składowa. Nie jest końcówką przypadkową. W słownikach wy-
stępuje w całości jako hasło: ուսում [usum] „nauka ... wykształcenie”. 

W ostatnim wyrazie դպրոցում [dyproc-um] występuje końcówka przypad-
kowa miejscownika (lokatiwu) -ում [-um], która rzeczownikowi դպրոց [dyproc] 
„szkoła” nadaje znaczenie „w szkole”. 

Natomiast -ում [-um] w formie ստանում [stan-um], w środku zdania, 
jest sufiksem tworzącym imiesłów (participium) czasownika ստանալ [sta-
nal] „otrzym(yw)ać” występujący w czasie teraźniejszym, por. lekcja piąta): 
ստանում եմ [stan-um em] „otrzymuję, dostaję”, ստանում ես [stan-um es] 
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„otrzymujesz, dostajesz” itd. 
Kolejność elementów tworzących czas teraźniejszy (tak samo będzie 

w imperfectum) jest dowolna: łącznik („jestem, jesteś” itd.) może stać na 
pierwszym miejscu, jak w powyższym przykładzie: են ստանում [en stan-um] 
znaczy to samo co ստանում են [stan-um en] „otrzymują, dostają, pobierają”. 
Łącznik են [en] (dosłownie: „są”) musi jednak być dołączany w wymowie do 
poprzedniego wyrazu i nie może być akcentowany. W powyższym zdaniu gru-
pę wyrazów ուսում են ստանում [usum en stanum] „pobierają naukę” należy 
wymawiać w sposób ciągły, bez pauzy po pierwszym wyrazie.

LEKCJA CZTERNASTA 
ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍ [TASNYCZORSE-
RORTh DAS]

Najwyższy czas na wykroczenie poza teraźniejszość. W dotychczaso-
wych przykładach czasowniki występowały tylko w formach czasu teraźniej-
szego (łaciński termin: praesens). W języku ormiańskim jest tylko jeden czas 
teraźniejszy, ale kilka czasów gramatycznych odnoszących się do przeszło-
ści. Zacznijmy od tzw. imperfectum. 

Czas ten odpowiada polskiemu czasowi przeszłemu czasowników niedo-
konanych typu: pisałem, krzyczałem (w przeciwieństwie do: napisałem, krzyk-
nąłem). Jest czasem złożonym składającym się z imiesłowu (participium) na 
-ում [-um], znanego z czasu teraźniejszego (patrz wyżej, lekcja 5) i kopuli 
(czasownika „jestem”, por. lekcja 3) w czasie przeszłym (imperfectum). 

Zapoznajmy się najpierw z formami imperfecti (ta forma jest dopełnia-
czem łacińskiego terminu gramatycznego imperfectum = czas przeszły nie-
dokonany) czasownika „jestem”: 

էի [ei] „byłem” էինք [einkh] „byliśmy” 
էիր [eir] „byłeś” էիք [eikh] „byliście” 
էր [er] „był”  էին [ein] „byli” 

W języku ormiańskim nie ma kategorii rodzaju gramatycznego, a więc np. 
forma էր [er] odpowiada zarówno polskiej formie „był” jak i „była, było” itp. 

Oto przykład: Երեկ երեկոյան տանն էի [Jerek jerekojan tan-n ei] „wczo-
raj wieczorem byłem / byłam w domu”. Forma տանը [tan-y] to celownik (da-
tivus) rzeczownika տուն [tun] „dom” w znaczeniu „w domu”. Przed samogło-
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ską (tu է [e] formy էի [ei] „byłem”) ma postać տանն [tan-n]. 
Od czasownika գրել [grel] „pisać” formy imperfecti wyglądają następująco: 

գրում էի [grum ei] „pisałem” գրում էինք [grum einkh] „pisaliśmy” 
գրում էիր [grum eir] „pisałeś” գրում էիք [grum eikh] „pisaliście” 
գրում էր [grum er] „pisał” գրում էին [grum ein] „pisali”  

Podobnie jak w czasie teraźniejszym, kolejność obu elementów może 
być odwrócona, a więc np.: ես էի գոռում [jes ei gorrum] (z akcentem na ես 
[jes] „ja”) „(to) ja krzyczałem” (od գոռալ [gorral] „krzyczeć”). 

Formy przeczące, podobnie jak w czasie teraźniejszym (por. lekcja 6), i tu-
taj (w imperfectum) wykazują szyk odwrócony:

չէի գրում [czei grum] „nie pisałem”  չէինք գրում [czeinkh grum] „nie pisaliśmy” 
չէիր գրում [czeir grum] „nie pisałeś”  չէիք գրում [czeikh grum] „nie pisaliście” 
չէր գրում [czer grum] „nie pisał”  չէին գրում [czein grum] „nie pisali” 

Taki sam szyk występuje także w czasownikach poprzedzonych przysłów-
kiem, np. od վեր կենալ [wer kenal] „wstawać” (gdzie վեր [wer] znaczy „w gó-
rę, do góry”) mamy: 

վեր էի կենում [wer ei kenum] „wstawałem” 
վեր էիր կենում [wer eir kenum] „wstawałeś” itd. 

Przykład użycia w zdaniu: Անցյալ շաբաթ իմ հայրը ամեն օր վաղ 
առավոտյան վեր էր կենում և գնում աշխատանքի [Ancjal szaphath im hajr-y 
amen or wagh arrawotjan wer er kenum jew gnum aszchatankhi] „W ubiegłym 
tygodniu mój (patrz lekcja 10) ojciec codziennie (każdego dnia) wcześnie rano 
wstawał i szedł do pracy”. 

Jak widać, jedna forma kopuli może „obsługiwać” dwa czasowniki. W po-
wyższym zdaniu էր [er] odnosi się zarówno do czasownika վեր կենալ [wer 
kenal] „wstawać” jak i գնալ [gnal] „iść”. 

Czasowniki գալ [gal] „przychodzić”, տալ [tal] „dawać” i լալ [lal] „płakać” 
w imperfectum, podobnie jak w czasie teraźniejszym, używają imiesłowu na 
-իս [-is], tworzonego od bezokolicznika: 

գալիս եմ [galis em] „przychodzę” 
գալիս ես [galis es] „przychodzisz” 
գալիս է [galis e] „przychodzi” itd. 
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W imperfectum: 
գալիս էի  [galis ei] „przychodziłem” 
գալիս էիր  [galis eir] „przychodziłeś” 
գալիս էր [galis er] „przychodził”

LEKCJA PIĘTNASTA 
ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍ [TASNYHINGE-
RORTh DAS]

Poprzednia lekcja była poświęcona czasowi przeszłemu niedokonane-
mu (imperfectum). Warto chyba, dla utrwalenia tego materiału, zapoznać 
się z poniższym tekstem i przetłumaczyć go na język polski na podstawie 
podanych niżej słówek.

Անցյալ շաբաթ ամեն օր վաղ առավոտյան վեր էի կենում և հագնվում: 
Լվացվելուց հետո նախաճաշում էի եղբորս հետ և միասին դուրս էինք 
գալիս տնից: Նա դպրոց էր գնում իսկ ես աշխատանքի: Կեսօրին 
հանդիպում էինք ճաշին: Երեկ շաբաթ էր, ճաշարանում մարդիկ շատ էին 
և ազատ տեղ չկար: Ստիպված էինք սպասել մի քանի րոպե: Ընթրիքի 
ժամանակ զրույց էինք անում անցած օրվա դեպքերի մասին: 

Słówka i objaśnienia (dla ułatwienia w transkrypcji): 
ancjal szaphath –  „ubiegły tydzień, w ubiegłym tygodniu”; amen or –  „co-

dziennie” (dosłownie: „każdy dzień”); wagh – „wcześnie”; arrawotjan –  „ra-
no”; wer kenal – „wstawać”; jew – „i”; hakhnywel – „ubierać się”; l(y)wacwel 
– „myć się”; l(y)wacweluc heto –  „po umyciu się” (postpozycja heto „po” wy-
maga przed sobą ablatiwu, w tym wypadku bezokolicznika l(y)wacwel, który 
występuje tu w funkcji rzeczownikowej: „mycie się”); nachacz:aszel – „jeść 
śniadanie” (cz:asz „potrawa, posiłek; obiad”), jechpor-ys het „z moim bra-
tem” (rzeczownik jechpajr „brat” stoi tutaj w datiwie jechpor przed postpozy-
cją het „z”; zaimek sufigowany -ys ma znaczenie dzierżawcze: „mój”); miasin 
– „razem”; durs gal — „wychodzić”; t(y)nic — „z domu” (ablativus rzeczow-
nika tun „dom”); na – „on”; dyproc — „szkoła, do szkoły”; gnal — „iść”; isk — 
„a”; jes — „ja”; aszchatankhi —„do pracy” (dativus rzeczownika aszchatankh 
– „praca”); kesorin — „w południe” (dativus rzeczownika kesor „południe” 
składającego się z kes „połowa, pół” i or „dzień”, końcowe -n jest wykładni-
kiem określoności, por. lekcja druga); handipel –  „spotykać się”; cz:aszin „na 
(przy) obiedzie” (por. wyżej –  cz:asz); jerek – „wczoraj”; szaphath –  „sobota” 
(także: „tydzień”); cz:aszaran „stołówka, jadłodajnia, restauracja” (por. wyżej 
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–  cz:asz); marthik –  „ludzie” (nieregularna l. mn. od marth „człowiek”); szat 
–  „dużo, bardzo, liczni”; azat –  „wolny”; tegh –  „miejsce”; cz-kar „nie było” 
(zaprzeczona forma imperfecti od ka „jest, znajduje się, istnieje”); stipwac: 
-  „zmuszony”; spasel –  „czekać”; mi khani –  „kilka”; rope –  „minuta”; ynth-
rikh –  „kolacja”; ynthrikhi żamanak – „podczas kolacji” (żamanak „czas”, tu 
jako postpozycja „podczas” stojąca po rzeczowniku w genetiwie); zrujc anel 
–  „rozmawiać” (dosłownie „robić rozmowę”); ancac: orwa depkheri masin 
–  „o wydarzeniach minionego dnia” (ancac: -  „miniony”, por. pierwszy wyraz 
niniejszego wykazu: ancjal; orwa –  genetivus od or „dzień”; depkh –  „wy-
darzenie”; masin –  postpozycja „o” stojąca po rzeczowniku w genetiwie).

LEKCJA SZESNASTA 
ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍ [TASNYWECERORTh  
DAS]

Oto tłumaczenie tekstu z poprzedniej lekcji poświęconej czasowi prze-
szłemu niedokonanemu (imperfectum). Odpowiedniki polskie (formy aspek-
tu niedokonanego) są podkreślone. 

„W ubiegłym tygodniu codziennie wstawałem wcześnie rano i ubierałem 
się. Po umyciu się jadłem śniadanie (razem) z mym bratem i razem wycho-
dziliśmy z domu. On szedł do szkoły, a ja –  do pracy. W południe spotykali-
śmy się przy obiedzie. Wczoraj była sobota, w stołówce (w restauracji) ludzi 
było [dosłownie: byli] dużo i nie było wolnego miejsca. Musieliśmy czekać kil-
ka minut. Podczas kolacji rozmawialiśmy o wydarzeniach minionego dnia”.

 A teraz rozpoczniemy naukę czasu przeszłego prostego, zwanego 
z grecka „aorystem”, któremu w języku polskim odpowiadają najczęściej 
formy czasu przeszłego w aspekcie dokonanym typu: „napisałem”, „prze-
czytałem”,w przeciwieństwie do form aspektu niedokonanego: „pisałem” (po 
ormiańsku: գրում էի [gr-um ei]), „czytałem” (կարդում էի [karthum ei], por. 
lekcja 14). 

Aoryst jest czasem przeszłym prostym, tzn. jego formy są jednowyra-
zowe. Tworzy się je od specjalnego tematu (zwanego tematem aorystu), 
różnego od tematu czasu teraźniejszego. Istnieje kilka typów tych tematów. 

Na początek zapoznajmy się z tzw. „słabym” tematem aorystu, z ormiań-
ska zwanym „cojowym” (ցոյական [cojakan]) od tradycyjnej nazwy litery ց 
<c>, która w nim na piśmie występuje. 

I tak, od czasowników prostych (bez sufiksów „inchoatywnych”, o których 
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będzie mowa w następnej lekcji) temat aorystu tworzy się przez dodanie su-
fiksu (przyrostka) -ec w przypadku czasowników zakończonych w bezoko-
liczniku na -el, bądź też: -ac w przypadku czasowników z bezokolicznikami 
na -al. 

A więc np. od գրել [gr-el] „pisać” temat aorystu ma postać գրեց [gr-ec] 
a od կարդալ [karth-al] „czytać” –  կարդաց [karth-ac]. Formy te (tematy 
aorystu) są jednocześnie formami 3. osoby liczby pojedynczej aorystu: գրեց 
znaczy „napisał(a)”, a կարդաց „przeczytał(a)”. 

W pozostałych osobach występują dodawane do tematu aorystu koń-
cówki osobowe tego czasu: -i, -ir, -inkh, -ikh, -in. Odpowiednie paradygmaty 
wyglądają zatem następująco:

գրեցի [gr-ec-i] „napisałem” 
գրեցիր [gr-ec-ir] „napisałeś” 
գրեց [gr-ec] „napisał”
գրեցինք [gr-ec-inkh] „napisaliśmy” 
գրեցիք [gr-ec-ikh] „napisaliście” 
գրեցին [gr-ec-in] „napisali”

կարդացի [karth-ac-i] „przeczytałem” 
կարդացիր  [karth-ac-ir] „przeczytałeś” 
կարդաց [karth-ac] „przeczytał” 
կարդացինք  [karth-ac-inkh] „przeczytaliśmy” 
կարդացիք  [karth-ac-ikh] „przeczytaliście” 
կարդացին  [karth-ac-in] „przeczytali” 

Formy przeczące tworzy się przez postawienie przed formą twierdzącą 
partykuły przeczącej չ [cz]: չգրեցի [czy-gr-ec-i] „nie napisałem”, չկարդացի 
[cz(y)-kartհ-ac-i] „nie przeczytałem”,  չասեցի [cz-as-ec-i] „nie powiedziałem” 
(od: ասել [as-el] „powiedzieć”). 

Dla utrwalenia powyższego materiału proponuję utworzenie, na wzór 
powyższych form, paradygmatów aorystu dla następujących czasowników:

խմել [ch(y)mel] „pić”, լսել [lysel] „słyszeć”, օգնել [okhnel] „pomagać”, 
խոսել [chosel] „mówić” (tu odpowiednik polski będzie niedokonany: „mówi-
łem” itd.), գնալ [gnal] „iść, jechać”, խաղալ [chaghal] „bawić się”, մնալ [mnal] 
„pozostawać”.
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LEKCJA SIEDEMNASTA 
ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ [TASNJOThERORTh  
DAS]
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Oto skrócone rozwiązanie zadania kończącego poprzednią lekcję (tu 
podaję tylko formy pierwszej osoby liczby pojedynczej): „wypiłem” to qmyxi 
[ch(y)meci], „usłyszałem” – lsyxi [lyseci], „pomogłem” – 0cnyxi [okhneci], 
„mówiłem” – qosyxi [choseci], „poszedłem, pojechałem” – cnaxi [gnaci], 
„bawiłem się” – qa.axi [chaghaci], „(po)zostałem” – mnaxi [mnaci]. 

Powyższe przykłady ilustrowały pierwszy typ tematu aorystu (czasu 
przeszłego prostego). Drugi typ wiąże się z istnieniem znikających 
w czasie przeszłym sufiksów (przyrostków) zwanych w gramatykach 
„inchoatywnymi”. Chodzi o czasowniki, których bezokoliczniki mają przed 
zakończeniem -el spółgłoskę -n- lub -cz-. Jest ona pozostałością dawnych 
sufiksów, które nadawały czasownikowi odcień znaczeniowy wyrażający 
nabieranie jakiejś cechy, „stawanie się jakimś”. W języku polskim mamy 
tu paralelę indoeuropejską kojarzącą się z ormiańskim sufiksem -n-, 
np. czasownik mok-n-ę (czyli „staję się mok-ry”) ma w czasie przeszłym 
formę mok-łem bez owego -n- z czasu teraźniejszego. Widać tu odległe 
pokrewieństwo łączące język polski z ormiańskim w ramach wielkiej rodziny 
indoeuropejskiej.

W aoryście czasowników ormiańskich z sufiksami -n-, -cz- końcówki są 
inne niż po tematach „słabych” na -c, które poznaliśmy w poprzedniej lekcji. 
Brzmią one: -a, -ar, -aw (w l. poj.), -ankh, -akh, -an (w l. mn.). A temat aorystu 
jest u tych czasowników „mocny” („pierwiastkowy”). Obywa się bez sufiksu -c. 

Oto przykład odmiany w czasie przeszłym (aoryście) czasownika dysnyl  
[tes-n-el] „widzieć, zobaczyć” (temat aorystu: dys [tes-]):

dysa [tes-a] „zobaczyłem”  dysank [tes-ankh] „zobaczyliśmy”
dysar [tes-ar] „zobaczyłeś”  dysak [tes-akh] „zobaczyliście”
dysaw [tes-aw] „zobaczył”  dysan [tes-an] „zobaczyli”
Formy przeczące: [dysa [cz(y)-tes-a] „nie zobaczyłem” itd.
Analogicznie odmienia się czasownik ‘aq[yl [phach-cz-el] „uciekać” 

(temat aorystu, bez sufiksu -cz-, brzmi: ‘aq [phach-]):
‘aqa [phach-a] „uciekłem”  ‘aqank [phach-ankh] „uciekliśmy”
‘aqar [phach-ar] „uciekłeś”  ‘aqak [phach-akh] „uciekliście”
‘aqaw [phach-aw] „uciekł”  ‘aqan [phach-an] „uciekli”
Formy przeczące: [‘aqa [cz(y)-phach-a] „nie uciekłem” itd. 
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Oto skrócone rozwiązanie zadania kończącego poprzednią lekcję (tu 
podaję tylko formy pierwszej osoby liczby pojedynczej): „wypiłem” to qmyxi 
[ch(y)meci], „usłyszałem” – lsyxi [lyseci], „pomogłem” – 0cnyxi [okhneci], 
„mówiłem” – qosyxi [choseci], „poszedłem, pojechałem” – cnaxi [gnaci], 
„bawiłem się” – qa.axi [chaghaci], „(po)zostałem” – mnaxi [mnaci]. 

Powyższe przykłady ilustrowały pierwszy typ tematu aorystu (czasu 
przeszłego prostego). Drugi typ wiąże się z istnieniem znikających 
w czasie przeszłym sufiksów (przyrostków) zwanych w gramatykach 
„inchoatywnymi”. Chodzi o czasowniki, których bezokoliczniki mają przed 
zakończeniem -el spółgłoskę -n- lub -cz-. Jest ona pozostałością dawnych 
sufiksów, które nadawały czasownikowi odcień znaczeniowy wyrażający 
nabieranie jakiejś cechy, „stawanie się jakimś”. W języku polskim mamy 
tu paralelę indoeuropejską kojarzącą się z ormiańskim sufiksem -n-, 
np. czasownik mok-n-ę (czyli „staję się mok-ry”) ma w czasie przeszłym 
formę mok-łem bez owego -n- z czasu teraźniejszego. Widać tu odległe 
pokrewieństwo łączące język polski z ormiańskim w ramach wielkiej rodziny 
indoeuropejskiej.

W aoryście czasowników ormiańskich z sufiksami -n-, -cz- końcówki są 
inne niż po tematach „słabych” na -c, które poznaliśmy w poprzedniej lekcji. 
Brzmią one: -a, -ar, -aw (w l. poj.), -ankh, -akh, -an (w l. mn.). A temat aorystu 
jest u tych czasowników „mocny” („pierwiastkowy”). Obywa się bez sufiksu -c. 

Oto przykład odmiany w czasie przeszłym (aoryście) czasownika dysnyl  
[tes-n-el] „widzieć, zobaczyć” (temat aorystu: dys [tes-]):

dysa [tes-a] „zobaczyłem”  dysank [tes-ankh] „zobaczyliśmy”
dysar [tes-ar] „zobaczyłeś”  dysak [tes-akh] „zobaczyliście”
dysaw [tes-aw] „zobaczył”  dysan [tes-an] „zobaczyli”
Formy przeczące: [dysa [cz(y)-tes-a] „nie zobaczyłem” itd.
Analogicznie odmienia się czasownik ‘aq[yl [phach-cz-el] „uciekać” 

(temat aorystu, bez sufiksu -cz-, brzmi: ‘aq [phach-]):
‘aqa [phach-a] „uciekłem”  ‘aqank [phach-ankh] „uciekliśmy”
‘aqar [phach-ar] „uciekłeś”  ‘aqak [phach-akh] „uciekliście”
‘aqaw [phach-aw] „uciekł”  ‘aqan [phach-an] „uciekli”
Formy przeczące: [‘aqa [cz(y)-phach-a] „nie uciekłem” itd. 
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Dla utrwalenia powyższego materiału proponuję utworzenie, na wzór 

powyższych form, paradygmatów aorystu dla następujących czasowników 
(skrót TA oznacza temat aorystu, do którego dodawane są końcówki 
osobowe): cdnyl [gyt-n-el] „znaleźć” TA cd [gyt-], mdnyl [myt-n-el] „wejść” TA 
md [myt-], por. Andrzej Pisowicz, Gramatyka ormiańska. Grabar-aszcharabar 
(Kraków 2014, str. 354), gor[yl [kor-cz-el] „zniknąć” TA gor [kor-], ;-[yl 
[thyrr-cz-el] „latać, (po)lecieć” TA ;- [thyrr-]. 
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Dla przypomnienia materiału poprzedniej lekcji przyjrzyjmy się parady-
gmatowi odmiany w aoryście (czasie przeszłym prostym) czasownika cdnyl 
[gyt-n-el] „znaleźć”:

cda [gyt-a] „znalazłem” cdank [gyt-ankh] „znaleźliśmy”
cdar [gyt-ar] „znalazłeś” cdak [gyt-akh] „znaleźliście”
cdaw [gyt-aw] „znalazł” cdan [gyt-an] „znaleźli”
Formy przeczące: [cda [czy-gyt-a] „nie znalazłem” itd.

A teraz zapoznamy się z trybem łączącym (termin łaciński: subiunctivus), 
używanym najczęściej po spójniku podrzędnym or [wor] znaczącym 
w danej sytuacji „żeby”. Formy czasu teraźniejszego tego trybu powstają 
przez dodanie do tematu teraźniejszego czasownika  (bezokolicznik bez 
zakończeń: -el, -al) końcówek osobowych: -em, -es, -i; -enkh, -ekh, -en (dla 
koniugacji „-el”) lub: -am, -as, -a; -ankh, -akh, -an (dla koniugacji „-al”), por. 
lekcja 5, Biul. OTK nr 52/53 z 2008 r., str. 80.

Oto przykład odmiany w opisanym w poprzednim akapicie czasie 
i trybie czasownika cdnyl [gyt-n-el] „znaleźć”:

cdnym [gyt-n-em] „(żebym) znalazł”   cdnynk [gyt-n-enkh] „(żebyśmy) znaleźli”
cdnys [gyt-n-es] „(żebyś) znalazł”   cdnyk [gyt-n-ekh] „(żebyście) znaleźli”
cdni [gyt-n-i] „(żeby) znalazł”          cdnyn [gyt-n-en] „(żeby) znaleźli”
Formy przeczące: [cdnym [czy-gyt-n-em] „żebym nie znalazł” itd.

Przykłady użycia trybu łączącego w zdaniach (po spójniku or [wor] 
„żeby”):

Ovzovm ym5 or mnas myz hyd1 [Uzum em, wor mn-as mez het] „Chcę, 
żebyś został z nami” (od: mnal [mn-al] „zostać”).

:ov3l dwyk5 or nyrga3axnym 2yz im ungyro]u1 [Thujl tywekh, wor 
nerkajacn-em dzez im ynkeroczy] „Pozwólcie, żebym przedstawił wam 
mojego kolegę” (od: nyrga3axnyl [nerkajacn-el] „przedstawić”). 

Komentarz: czasownik złożony ;ov3l dal [thujl tal] „pozwolić” 
(dosłownie: „dać pozwolenie”) stoi tu w drugiej osobie liczby mnogiej 
trybu rozkazującego (imperatiwu) i może się odnosić zarówno do wielu 
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Dla przypomnienia materiału poprzedniej lekcji przyjrzyjmy się parady-
gmatowi odmiany w aoryście (czasie przeszłym prostym) czasownika cdnyl 
[gyt-n-el] „znaleźć”:

cda [gyt-a] „znalazłem” cdank [gyt-ankh] „znaleźliśmy”
cdar [gyt-ar] „znalazłeś” cdak [gyt-akh] „znaleźliście”
cdaw [gyt-aw] „znalazł” cdan [gyt-an] „znaleźli”
Formy przeczące: [cda [czy-gyt-a] „nie znalazłem” itd.

A teraz zapoznamy się z trybem łączącym (termin łaciński: subiunctivus), 
używanym najczęściej po spójniku podrzędnym or [wor] znaczącym 
w danej sytuacji „żeby”. Formy czasu teraźniejszego tego trybu powstają 
przez dodanie do tematu teraźniejszego czasownika  (bezokolicznik bez 
zakończeń: -el, -al) końcówek osobowych: -em, -es, -i; -enkh, -ekh, -en (dla 
koniugacji „-el”) lub: -am, -as, -a; -ankh, -akh, -an (dla koniugacji „-al”), por. 
lekcja 5, Biul. OTK nr 52/53 z 2008 r., str. 80.

Oto przykład odmiany w opisanym w poprzednim akapicie czasie 
i trybie czasownika cdnyl [gyt-n-el] „znaleźć”:

cdnym [gyt-n-em] „(żebym) znalazł”   cdnynk [gyt-n-enkh] „(żebyśmy) znaleźli”
cdnys [gyt-n-es] „(żebyś) znalazł”   cdnyk [gyt-n-ekh] „(żebyście) znaleźli”
cdni [gyt-n-i] „(żeby) znalazł”          cdnyn [gyt-n-en] „(żeby) znaleźli”
Formy przeczące: [cdnym [czy-gyt-n-em] „żebym nie znalazł” itd.

Przykłady użycia trybu łączącego w zdaniach (po spójniku or [wor] 
„żeby”):

Ovzovm ym5 or mnas myz hyd1 [Uzum em, wor mn-as mez het] „Chcę, 
żebyś został z nami” (od: mnal [mn-al] „zostać”).

:ov3l dwyk5 or nyrga3axnym 2yz im ungyro]u1 [Thujl tywekh, wor 
nerkajacn-em dzez im ynkeroczy] „Pozwólcie, żebym przedstawił wam 
mojego kolegę” (od: nyrga3axnyl [nerkajacn-el] „przedstawić”). 

Komentarz: czasownik złożony ;ov3l dal [thujl tal] „pozwolić” 
(dosłownie: „dać pozwolenie”) stoi tu w drugiej osobie liczby mnogiej 
trybu rozkazującego (imperatiwu) i może się odnosić zarówno do wielu 
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osób („pozwólcie”!) jak i do jednej, do której się zwracamy w formie 
grzecznościowej: „proszę pozwolić, (niech) pan (pani) pozwoli”.

Dalsze przykłady:
Sban hrama3ovm e zinwornyrin5 or har2agwyn ;,namov wra1 

[Spa-n hramajum e zinwornerin, wor hardzakw-en thysznamu wra] „Oficer 
(określony) rozkazuje żołnierzom, żeby napadli na wroga” (od: har2agwyl 
[hardzakw-el] „napaść”, ;,nami [thysznami] „wróg”).

Hamozovm ynk 2yz5 or hama2a3nwyk1 [Hamozum enkh dzez, 
wor hamadzajnw-ekh] „Przekonujemy was, żebyście się zgodzili” (od: 
hama2a3nwyl [hamadzajnw-el] „zgodzić się”.

Sdibovm yn myz5 or cnank1 [Stipum en mez, wor gn-ankh] „Zmuszają 
nas, żebyśmy poszli” (od: cnal [gn-al] „iść”).

”o. ym dalis nran5 or hax a-ni myz hamar1 [Phogh em talis nran, 
wor hac arrni mez hamar] „Daję mu (lub: jej) pieniądze, żeby chleb (hax 
[hac]) kupił (dosłownie: wziął) dla nas (nam)” (od: a-nyl [arrn-el] „brać; 
kupować”).

W pytaniach (bez użycia jakiegokolwiek spójnika podrzędnego, 
bo chodzi o zdanie proste) formy trybu łączącego wyrażają powinność, 
np. Mna|m1 [Mn-am?] „Czy mam zostać? Czy powinienem zostać?”

Komentarz historyczny: Współczesne formy czasu teraźniejszego 
trybu łączącego wywodzą się z dawnych („grabarowych”) form czasu 
teraźniejszego trybu oznajmującego. Śladem tego są współczesne formy 
ovnym [un-em] „mam” oraz cidym [git-em] „wiem”. O pierwszej z nich była 
mowa w lekcji 5 (patrz: Biul OTK nr 64/65 z 2011 r., str. 82). To są wyjątki, 
archaizmy, w których dawne formy „zwykłego” czasu teraźniejszego (trybu 
oznajmującego) – z racji częstego używania – zachowały swe pierwotne 
znaczenie gramatyczne. Analogiczne formy innych czasowników 
nabrały w ciągu wieków znaczenia trybu łączącego. Występująca wyżej 
w pierwszym zdaniu forma mnas [mn-as] w języku staroormiańskim z V 
wieku (czyli w liturgicznym „grabarze”) znaczyła „zostajesz”, a potem 
„skręciła” w bok pod względem gramatycznym (do innego trybu) i obecnie 
znaczy „żebyś został”.    

Na koniec zdanie do przetłumaczenia na ormiański: „Proszę cię, żebyś 
mi pomógł”. Słówka: „prosić” – qntryl [chynthr-el], „pomóc” – 0cnyl [okhn-
el]. Formy zaimkowe („cię”, „mi”) można odszukać w lekcji 10 (Biul. OTK nr 
64/65 z 2011 r., str. 80-81).
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Dla utrwalenia powyższego materiału proponuję utworzenie, na wzór 
powyższych form, paradygmatów aorystu dla następujących czasowników 
(skrót TA oznacza temat aorystu, do którego dodawane są końcówki 
osobowe): cdnyl [gyt-n-el] „znaleźć” TA cd [gyt-], mdnyl [myt-n-el] „wejść” TA 
md [myt-], por. Andrzej Pisowicz, Gramatyka ormiańska. Grabar-aszcharabar 
(Kraków 2014, str. 354), gor[yl [kor-cz-el] „zniknąć” TA gor [kor-], ;-[yl 
[thyrr-cz-el] „latać, (po)lecieć” TA ;- [thyrr-]. 

v NAUKA JĘZYKA ORMIAŃSKIEGO v

N
U

M
ER

 8
2/

83
 Թ

իվ
20

15

89

Dla przypomnienia materiału poprzedniej lekcji przyjrzyjmy się parady-
gmatowi odmiany w aoryście (czasie przeszłym prostym) czasownika cdnyl 
[gyt-n-el] „znaleźć”:

cda [gyt-a] „znalazłem” cdank [gyt-ankh] „znaleźliśmy”
cdar [gyt-ar] „znalazłeś” cdak [gyt-akh] „znaleźliście”
cdaw [gyt-aw] „znalazł” cdan [gyt-an] „znaleźli”
Formy przeczące: [cda [czy-gyt-a] „nie znalazłem” itd.

A teraz zapoznamy się z trybem łączącym (termin łaciński: subiunctivus), 
używanym najczęściej po spójniku podrzędnym or [wor] znaczącym 
w danej sytuacji „żeby”. Formy czasu teraźniejszego tego trybu powstają 
przez dodanie do tematu teraźniejszego czasownika  (bezokolicznik bez 
zakończeń: -el, -al) końcówek osobowych: -em, -es, -i; -enkh, -ekh, -en (dla 
koniugacji „-el”) lub: -am, -as, -a; -ankh, -akh, -an (dla koniugacji „-al”), por. 
lekcja 5, Biul. OTK nr 52/53 z 2008 r., str. 80.

Oto przykład odmiany w opisanym w poprzednim akapicie czasie 
i trybie czasownika cdnyl [gyt-n-el] „znaleźć”:

cdnym [gyt-n-em] „(żebym) znalazł”   cdnynk [gyt-n-enkh] „(żebyśmy) znaleźli”
cdnys [gyt-n-es] „(żebyś) znalazł”   cdnyk [gyt-n-ekh] „(żebyście) znaleźli”
cdni [gyt-n-i] „(żeby) znalazł”          cdnyn [gyt-n-en] „(żeby) znaleźli”
Formy przeczące: [cdnym [czy-gyt-n-em] „żebym nie znalazł” itd.

Przykłady użycia trybu łączącego w zdaniach (po spójniku or [wor] 
„żeby”):

Ovzovm ym5 or mnas myz hyd1 [Uzum em, wor mn-as mez het] „Chcę, 
żebyś został z nami” (od: mnal [mn-al] „zostać”).

:ov3l dwyk5 or nyrga3axnym 2yz im ungyro]u1 [Thujl tywekh, wor 
nerkajacn-em dzez im ynkeroczy] „Pozwólcie, żebym przedstawił wam 
mojego kolegę” (od: nyrga3axnyl [nerkajacn-el] „przedstawić”). 

Komentarz: czasownik złożony ;ov3l dal [thujl tal] „pozwolić” 
(dosłownie: „dać pozwolenie”) stoi tu w drugiej osobie liczby mnogiej 
trybu rozkazującego (imperatiwu) i może się odnosić zarówno do wielu 
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osób („pozwólcie”!) jak i do jednej, do której się zwracamy w formie 
grzecznościowej: „proszę pozwolić, (niech) pan (pani) pozwoli”.

Dalsze przykłady:
Sban hrama3ovm e zinwornyrin5 or har2agwyn ;,namov wra1 

[Spa-n hramajum e zinwornerin, wor hardzakw-en thysznamu wra] „Oficer 
(określony) rozkazuje żołnierzom, żeby napadli na wroga” (od: har2agwyl 
[hardzakw-el] „napaść”, ;,nami [thysznami] „wróg”).

Hamozovm ynk 2yz5 or hama2a3nwyk1 [Hamozum enkh dzez, 
wor hamadzajnw-ekh] „Przekonujemy was, żebyście się zgodzili” (od: 
hama2a3nwyl [hamadzajnw-el] „zgodzić się”.

Sdibovm yn myz5 or cnank1 [Stipum en mez, wor gn-ankh] „Zmuszają 
nas, żebyśmy poszli” (od: cnal [gn-al] „iść”).

”o. ym dalis nran5 or hax a-ni myz hamar1 [Phogh em talis nran, 
wor hac arrni mez hamar] „Daję mu (lub: jej) pieniądze, żeby chleb (hax 
[hac]) kupił (dosłownie: wziął) dla nas (nam)” (od: a-nyl [arrn-el] „brać; 
kupować”).

W pytaniach (bez użycia jakiegokolwiek spójnika podrzędnego, 
bo chodzi o zdanie proste) formy trybu łączącego wyrażają powinność, 
np. Mna|m1 [Mn-am?] „Czy mam zostać? Czy powinienem zostać?”

Komentarz historyczny: Współczesne formy czasu teraźniejszego 
trybu łączącego wywodzą się z dawnych („grabarowych”) form czasu 
teraźniejszego trybu oznajmującego. Śladem tego są współczesne formy 
ovnym [un-em] „mam” oraz cidym [git-em] „wiem”. O pierwszej z nich była 
mowa w lekcji 5 (patrz: Biul OTK nr 64/65 z 2011 r., str. 82). To są wyjątki, 
archaizmy, w których dawne formy „zwykłego” czasu teraźniejszego (trybu 
oznajmującego) – z racji częstego używania – zachowały swe pierwotne 
znaczenie gramatyczne. Analogiczne formy innych czasowników 
nabrały w ciągu wieków znaczenia trybu łączącego. Występująca wyżej 
w pierwszym zdaniu forma mnas [mn-as] w języku staroormiańskim z V 
wieku (czyli w liturgicznym „grabarze”) znaczyła „zostajesz”, a potem 
„skręciła” w bok pod względem gramatycznym (do innego trybu) i obecnie 
znaczy „żebyś został”.    

Na koniec zdanie do przetłumaczenia na ormiański: „Proszę cię, żebyś 
mi pomógł”. Słówka: „prosić” – qntryl [chynthr-el], „pomóc” – 0cnyl [okhn-
el]. Formy zaimkowe („cię”, „mi”) można odszukać w lekcji 10 (Biul. OTK nr 
64/65 z 2011 r., str. 80-81).
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osób („pozwólcie”!) jak i do jednej, do której się zwracamy w formie 
grzecznościowej: „proszę pozwolić, (niech) pan (pani) pozwoli”.

Dalsze przykłady:
Sban hrama3ovm e zinwornyrin5 or har2agwyn ;,namov wra1 

[Spa-n hramajum e zinwornerin, wor hardzakw-en thysznamu wra] „Oficer 
(określony) rozkazuje żołnierzom, żeby napadli na wroga” (od: har2agwyl 
[hardzakw-el] „napaść”, ;,nami [thysznami] „wróg”).

Hamozovm ynk 2yz5 or hama2a3nwyk1 [Hamozum enkh dzez, 
wor hamadzajnw-ekh] „Przekonujemy was, żebyście się zgodzili” (od: 
hama2a3nwyl [hamadzajnw-el] „zgodzić się”.

Sdibovm yn myz5 or cnank1 [Stipum en mez, wor gn-ankh] „Zmuszają 
nas, żebyśmy poszli” (od: cnal [gn-al] „iść”).

”o. ym dalis nran5 or hax a-ni myz hamar1 [Phogh em talis nran, 
wor hac arrni mez hamar] „Daję mu (lub: jej) pieniądze, żeby chleb (hax 
[hac]) kupił (dosłownie: wziął) dla nas (nam)” (od: a-nyl [arrn-el] „brać; 
kupować”).

W pytaniach (bez użycia jakiegokolwiek spójnika podrzędnego, 
bo chodzi o zdanie proste) formy trybu łączącego wyrażają powinność, 
np. Mna|m1 [Mn-am?] „Czy mam zostać? Czy powinienem zostać?”

Komentarz historyczny: Współczesne formy czasu teraźniejszego 
trybu łączącego wywodzą się z dawnych („grabarowych”) form czasu 
teraźniejszego trybu oznajmującego. Śladem tego są współczesne formy 
ovnym [un-em] „mam” oraz cidym [git-em] „wiem”. O pierwszej z nich była 
mowa w lekcji 5 (patrz: Biul OTK nr 64/65 z 2011 r., str. 82). To są wyjątki, 
archaizmy, w których dawne formy „zwykłego” czasu teraźniejszego (trybu 
oznajmującego) – z racji częstego używania – zachowały swe pierwotne 
znaczenie gramatyczne. Analogiczne formy innych czasowników 
nabrały w ciągu wieków znaczenia trybu łączącego. Występująca wyżej 
w pierwszym zdaniu forma mnas [mn-as] w języku staroormiańskim z V 
wieku (czyli w liturgicznym „grabarze”) znaczyła „zostajesz”, a potem 
„skręciła” w bok pod względem gramatycznym (do innego trybu) i obecnie 
znaczy „żebyś został”.    

Na koniec zdanie do przetłumaczenia na ormiański: „Proszę cię, żebyś 
mi pomógł”. Słówka: „prosić” – qntryl [chynthr-el], „pomóc” – 0cnyl [okhn-
el]. Formy zaimkowe („cię”, „mi”) można odszukać w lekcji 10 (Biul. OTK nr 
64/65 z 2011 r., str. 80-81).

LEKCJA DZIEWIĘTNASTA
ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ [TASNINNERORTh  
DAS]

N
U

M
ER

 8
4/

85
 Թ

իվ
20

16

v NAUKA JĘZYKA ORMIAŃSKIEGO v

88

Rozwiązanie zadania z poprzedniej lekcji. Zdanie „Proszę cię, żebyś 
mi pomógł” należało przetłumaczyć następująco: Qntrovm ym5 or in2 
0cnys [Chynthr-um em, wor indz okhn-es].

Jak dowiedzieliśmy się z komentarza historycznego zawartego 
w poprzedniej lekcji (Biuletyn OTK, nr 82/83, str. 90), staroormiański czas 
teraźniejszy nabrał w języku współczesnym znaczenia trybu zależnego, por. 
wyżej: or 0cnys [wor okhn-es] „żebyś pomógł”.

Te same formy poprzedzone partykułą g [k-] mają obecnie znaczenie 
przyszłe, a więc np. g0cnys [k-okhn-es] znaczy „pomożesz”. Oto pełny 
paradygmat tego czasu, który można by po polsku nazwać czasem przyszłym 
„warunkowym”, różnym od czasu przyszłego „bezwarunkowego”, o którym 
będzie mowa w dalszych lekcjach:

g0cnym [k-okhn-em] „pomogę”     g0cnynk [k-okhn-enkh] „pomożemy”
g0cnys [k-okhn-es] „pomożesz”   g0cnyk [k-okhn-ekh] „pomożecie”
g0cni [k-okhn-i] „pomoże”            g0cnyn [k-okhn-en] „pomogą”
Podobnie: ga-nym [k-arrn-em] „wezmę” lub „kupię”, gyrcym [k-erkh-

em] „zaśpiewam” (z miękką wymową spółgłosek k, kh podobną do polskiej 
wymowy liter ki w wyrazie kieszeń), gi]nym [k-iczn-em] „zejdę (na dół)”, 
govdym [k-ut-em] „zjem”.

Jak widać z powyższych przykładów, polskimi odpowiednikami 
form ormiańskiego czasu przyszłego „warunkowego” są formy aspektu 
dokonanego. Tak jest najczęściej, ale nie jest to stałą odpowiedniością, 
ponieważ czasownik ormiański w zasadzie nie zna kategorii aspektu 
(dokonanego – niedokonanego), np. govnynam [k-unen-am] to „będę miał” 
(od bezokolicznika ovnynal [unenal] „mieć”, znanego z nietypowych form 
czasu teraźniejszego: ovnym [un-em] „mam” itd.).

Przed czasownikami zaczynającymi się od spółgłoski partykuła g <k> 
jest wymawiana [ky], z niezaznaczaną w piśmie ormiańskim samogłoską 
zredukowaną ə, notowaną w naszych lekcjach w uproszczeniu przy pomocy 
litery <y>. A więc np. od pyryl [ber-el] „przynosić”, czas gramatyczny, 
o którym jest mowa w niniejszej lekcji, przybierze następujące formy:

gpyrym [ky-ber-em] „przyniosę”      gpyrynk [ky-ber-enkh] „przyniesiemy”
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gpyrys [ky-ber-es] „przyniesiesz”   gpyryk [ky-ber-ekh] „przyniesiecie”
gpyri [ky-ber-i] „przyniesie”            gpyryn [ky-ber-en] „przyniosą”
Przykład czasownika koniugacji -a (cnal [gn-al] „iść, jechać”):
gcnam [ky-gn-am] „pójdę”                gcnank [ky-gn-ankh] „pójdziemy”
gcnas [ky-gn-as] „pójdziesz”           gcnak [ky-gn-akh] „pójdziecie”
gcna [ky-gn-a] „pójdzie”                   gcnan [ky-gn-an] „pójdą”

Przykłady form pozytywnych (o negatywnych będzie mowa w następnych 
lekcjach) czasu przyszłego „warunkowego” w zdaniach:

Hima gnyrga3axnym kyz im ungyro]u [Hima ky-nerkajacn-em khez im 
ynkerocz-y] „Teraz przedstawię ci mojego kolegę”, por. lekcja 12, Biuletyn 
OTK nr 68/69, str. 76, punkt B.

Tov in2 gasy|s ;y ys in[ anym [Du indz k-as-es the jes incz an-em] „Czy 
powiesz mi, co mam robić?” Komentarz: gasys [k-as-es] „powiesz” jest formą 
omawianego w tej lekcji czasu przyszłego (z intonacją pytajną zaznaczoną 
tu znakiem | ); anym [an-em] – formą omówionego w poprzedniej lekcji 
trybu łączącego, por. przykład mnam [mn-am] ze zdania poprzedzającego 
komentarz historyczny na str. 90 (Biuletyn OTK, nr 82/83). Spójnik ;y [the] 
w powyższym zdaniu nie ma polskiego odpowiednika (nie tłumaczy się). 
Informuje tylko, że następujące zdanie ma charakter podrzędny w stosunku 
do zdania poprzedzającego. Bezokoliczniki użytych czasowników: asyl [as-
el] „powiedzieć”, anyl [an-el] „robić”.

Ha]ort ,apa;wa un;axkovm carovnu gwyr]ana yv gsgswi ama-u 
[Hadżorth szaphath-wa  ynthackh-um  garun-y  ky-werczana  jew ky-skyswi 
amarr-y] „W ciągu następnego (ha]ort) tygodnia wiosna się skończy i 
zacznie się lato”. Uwaga! Niektóre rzeczowniki oznaczające czas mają 
w dopełniaczu końcówkę wa [-wa], w tym zdaniu dotyczy to rzeczownika 
,apa; [szaphath] „tydzień”, por. lekcja 15, Biuletyn OTK nr 76/77, str. 91: 0r 
[or] „dzień”, gen. 0rwa [or-wa] „dnia”. Bezokoliczniki: wyr]anal [werczan-al] 
„kończyć się”, sgswyl [yskyswel] „zaczynać się”.  

Mynk 2yz ‘o. gdank5 or gyragovr cnyk [Menkh  dzez  phogh  ky-
-t-ankk, wor kerakur gn-ekh] „My wam damy pieniądze, żebyście kupili je-
dzenie”. W drugim zdaniu występuje tryb zależny czasownika cnyl [gn-el] 
„kupować”.

Nrank myz gsbasyn [Nrankh  mez  ky-spas-en] „Oni na nas zaczekają”. 

Proszę przetłumaczyć na język ormiański następujące zdanie: „Wszystkie 
dzieci dostaną czekoladę”. Słówka: „wszystkie” – polor [bolor], „dziecko” – 
yryqa [jerecha], „dostać, otrzymać” – sdanal [(y)stan-al], „czekolada” – 
,ogolat [szokolad].
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osób („pozwólcie”!) jak i do jednej, do której się zwracamy w formie 
grzecznościowej: „proszę pozwolić, (niech) pan (pani) pozwoli”.

Dalsze przykłady:
Sban hrama3ovm e zinwornyrin5 or har2agwyn ;,namov wra1 

[Spa-n hramajum e zinwornerin, wor hardzakw-en thysznamu wra] „Oficer 
(określony) rozkazuje żołnierzom, żeby napadli na wroga” (od: har2agwyl 
[hardzakw-el] „napaść”, ;,nami [thysznami] „wróg”).

Hamozovm ynk 2yz5 or hama2a3nwyk1 [Hamozum enkh dzez, 
wor hamadzajnw-ekh] „Przekonujemy was, żebyście się zgodzili” (od: 
hama2a3nwyl [hamadzajnw-el] „zgodzić się”.

Sdibovm yn myz5 or cnank1 [Stipum en mez, wor gn-ankh] „Zmuszają 
nas, żebyśmy poszli” (od: cnal [gn-al] „iść”).

”o. ym dalis nran5 or hax a-ni myz hamar1 [Phogh em talis nran, 
wor hac arrni mez hamar] „Daję mu (lub: jej) pieniądze, żeby chleb (hax 
[hac]) kupił (dosłownie: wziął) dla nas (nam)” (od: a-nyl [arrn-el] „brać; 
kupować”).

W pytaniach (bez użycia jakiegokolwiek spójnika podrzędnego, 
bo chodzi o zdanie proste) formy trybu łączącego wyrażają powinność, 
np. Mna|m1 [Mn-am?] „Czy mam zostać? Czy powinienem zostać?”

Komentarz historyczny: Współczesne formy czasu teraźniejszego 
trybu łączącego wywodzą się z dawnych („grabarowych”) form czasu 
teraźniejszego trybu oznajmującego. Śladem tego są współczesne formy 
ovnym [un-em] „mam” oraz cidym [git-em] „wiem”. O pierwszej z nich była 
mowa w lekcji 5 (patrz: Biul OTK nr 64/65 z 2011 r., str. 82). To są wyjątki, 
archaizmy, w których dawne formy „zwykłego” czasu teraźniejszego (trybu 
oznajmującego) – z racji częstego używania – zachowały swe pierwotne 
znaczenie gramatyczne. Analogiczne formy innych czasowników 
nabrały w ciągu wieków znaczenia trybu łączącego. Występująca wyżej 
w pierwszym zdaniu forma mnas [mn-as] w języku staroormiańskim z V 
wieku (czyli w liturgicznym „grabarze”) znaczyła „zostajesz”, a potem 
„skręciła” w bok pod względem gramatycznym (do innego trybu) i obecnie 
znaczy „żebyś został”.    

Na koniec zdanie do przetłumaczenia na ormiański: „Proszę cię, żebyś 
mi pomógł”. Słówka: „prosić” – qntryl [chynthr-el], „pomóc” – 0cnyl [okhn-
el]. Formy zaimkowe („cię”, „mi”) można odszukać w lekcji 10 (Biul. OTK nr 
64/65 z 2011 r., str. 80-81).
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Rozwiązanie zadania z poprzedniej lekcji. Zdanie „Proszę cię, żebyś 
mi pomógł” należało przetłumaczyć następująco: Qntrovm ym5 or in2 
0cnys [Chynthr-um em, wor indz okhn-es].

Jak dowiedzieliśmy się z komentarza historycznego zawartego 
w poprzedniej lekcji (Biuletyn OTK, nr 82/83, str. 90), staroormiański czas 
teraźniejszy nabrał w języku współczesnym znaczenia trybu zależnego, por. 
wyżej: or 0cnys [wor okhn-es] „żebyś pomógł”.

Te same formy poprzedzone partykułą g [k-] mają obecnie znaczenie 
przyszłe, a więc np. g0cnys [k-okhn-es] znaczy „pomożesz”. Oto pełny 
paradygmat tego czasu, który można by po polsku nazwać czasem przyszłym 
„warunkowym”, różnym od czasu przyszłego „bezwarunkowego”, o którym 
będzie mowa w dalszych lekcjach:

g0cnym [k-okhn-em] „pomogę”     g0cnynk [k-okhn-enkh] „pomożemy”
g0cnys [k-okhn-es] „pomożesz”   g0cnyk [k-okhn-ekh] „pomożecie”
g0cni [k-okhn-i] „pomoże”            g0cnyn [k-okhn-en] „pomogą”
Podobnie: ga-nym [k-arrn-em] „wezmę” lub „kupię”, gyrcym [k-erkh-

em] „zaśpiewam” (z miękką wymową spółgłosek k, kh podobną do polskiej 
wymowy liter ki w wyrazie kieszeń), gi]nym [k-iczn-em] „zejdę (na dół)”, 
govdym [k-ut-em] „zjem”.

Jak widać z powyższych przykładów, polskimi odpowiednikami 
form ormiańskiego czasu przyszłego „warunkowego” są formy aspektu 
dokonanego. Tak jest najczęściej, ale nie jest to stałą odpowiedniością, 
ponieważ czasownik ormiański w zasadzie nie zna kategorii aspektu 
(dokonanego – niedokonanego), np. govnynam [k-unen-am] to „będę miał” 
(od bezokolicznika ovnynal [unenal] „mieć”, znanego z nietypowych form 
czasu teraźniejszego: ovnym [un-em] „mam” itd.).

Przed czasownikami zaczynającymi się od spółgłoski partykuła g <k> 
jest wymawiana [ky], z niezaznaczaną w piśmie ormiańskim samogłoską 
zredukowaną ə, notowaną w naszych lekcjach w uproszczeniu przy pomocy 
litery <y>. A więc np. od pyryl [ber-el] „przynosić”, czas gramatyczny, 
o którym jest mowa w niniejszej lekcji, przybierze następujące formy:

gpyrym [ky-ber-em] „przyniosę”      gpyrynk [ky-ber-enkh] „przyniesiemy”
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gpyrys [ky-ber-es] „przyniesiesz”   gpyryk [ky-ber-ekh] „przyniesiecie”
gpyri [ky-ber-i] „przyniesie”            gpyryn [ky-ber-en] „przyniosą”
Przykład czasownika koniugacji -a (cnal [gn-al] „iść, jechać”):
gcnam [ky-gn-am] „pójdę”                gcnank [ky-gn-ankh] „pójdziemy”
gcnas [ky-gn-as] „pójdziesz”           gcnak [ky-gn-akh] „pójdziecie”
gcna [ky-gn-a] „pójdzie”                   gcnan [ky-gn-an] „pójdą”

Przykłady form pozytywnych (o negatywnych będzie mowa w następnych 
lekcjach) czasu przyszłego „warunkowego” w zdaniach:

Hima gnyrga3axnym kyz im ungyro]u [Hima ky-nerkajacn-em khez im 
ynkerocz-y] „Teraz przedstawię ci mojego kolegę”, por. lekcja 12, Biuletyn 
OTK nr 68/69, str. 76, punkt B.

Tov in2 gasy|s ;y ys in[ anym [Du indz k-as-es the jes incz an-em] „Czy 
powiesz mi, co mam robić?” Komentarz: gasys [k-as-es] „powiesz” jest formą 
omawianego w tej lekcji czasu przyszłego (z intonacją pytajną zaznaczoną 
tu znakiem | ); anym [an-em] – formą omówionego w poprzedniej lekcji 
trybu łączącego, por. przykład mnam [mn-am] ze zdania poprzedzającego 
komentarz historyczny na str. 90 (Biuletyn OTK, nr 82/83). Spójnik ;y [the] 
w powyższym zdaniu nie ma polskiego odpowiednika (nie tłumaczy się). 
Informuje tylko, że następujące zdanie ma charakter podrzędny w stosunku 
do zdania poprzedzającego. Bezokoliczniki użytych czasowników: asyl [as-
el] „powiedzieć”, anyl [an-el] „robić”.

Ha]ort ,apa;wa un;axkovm carovnu gwyr]ana yv gsgswi ama-u 
[Hadżorth szaphath-wa  ynthackh-um  garun-y  ky-werczana  jew ky-skyswi 
amarr-y] „W ciągu następnego (ha]ort) tygodnia wiosna się skończy i 
zacznie się lato”. Uwaga! Niektóre rzeczowniki oznaczające czas mają 
w dopełniaczu końcówkę wa [-wa], w tym zdaniu dotyczy to rzeczownika 
,apa; [szaphath] „tydzień”, por. lekcja 15, Biuletyn OTK nr 76/77, str. 91: 0r 
[or] „dzień”, gen. 0rwa [or-wa] „dnia”. Bezokoliczniki: wyr]anal [werczan-al] 
„kończyć się”, sgswyl [yskyswel] „zaczynać się”.  

Mynk 2yz ‘o. gdank5 or gyragovr cnyk [Menkh  dzez  phogh  ky-
-t-ankk, wor kerakur gn-ekh] „My wam damy pieniądze, żebyście kupili je-
dzenie”. W drugim zdaniu występuje tryb zależny czasownika cnyl [gn-el] 
„kupować”.

Nrank myz gsbasyn [Nrankh  mez  ky-spas-en] „Oni na nas zaczekają”. 

Proszę przetłumaczyć na język ormiański następujące zdanie: „Wszystkie 
dzieci dostaną czekoladę”. Słówka: „wszystkie” – polor [bolor], „dziecko” – 
yryqa [jerecha], „dostać, otrzymać” – sdanal [(y)stan-al], „czekolada” – 
,ogolat [szokolad].
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mi pomógł” należało przetłumaczyć następująco: Qntrovm ym5 or in2 
0cnys [Chynthr-um em, wor indz okhn-es].

Jak dowiedzieliśmy się z komentarza historycznego zawartego 
w poprzedniej lekcji (Biuletyn OTK, nr 82/83, str. 90), staroormiański czas 
teraźniejszy nabrał w języku współczesnym znaczenia trybu zależnego, por. 
wyżej: or 0cnys [wor okhn-es] „żebyś pomógł”.

Te same formy poprzedzone partykułą g [k-] mają obecnie znaczenie 
przyszłe, a więc np. g0cnys [k-okhn-es] znaczy „pomożesz”. Oto pełny 
paradygmat tego czasu, który można by po polsku nazwać czasem przyszłym 
„warunkowym”, różnym od czasu przyszłego „bezwarunkowego”, o którym 
będzie mowa w dalszych lekcjach:

g0cnym [k-okhn-em] „pomogę”     g0cnynk [k-okhn-enkh] „pomożemy”
g0cnys [k-okhn-es] „pomożesz”   g0cnyk [k-okhn-ekh] „pomożecie”
g0cni [k-okhn-i] „pomoże”            g0cnyn [k-okhn-en] „pomogą”
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gpyrys [ky-ber-es] „przyniesiesz”   gpyryk [ky-ber-ekh] „przyniesiecie”
gpyri [ky-ber-i] „przyniesie”            gpyryn [ky-ber-en] „przyniosą”
Przykład czasownika koniugacji -a (cnal [gn-al] „iść, jechać”):
gcnam [ky-gn-am] „pójdę”                gcnank [ky-gn-ankh] „pójdziemy”
gcnas [ky-gn-as] „pójdziesz”           gcnak [ky-gn-akh] „pójdziecie”
gcna [ky-gn-a] „pójdzie”                   gcnan [ky-gn-an] „pójdą”

Przykłady form pozytywnych (o negatywnych będzie mowa w następnych 
lekcjach) czasu przyszłego „warunkowego” w zdaniach:

Hima gnyrga3axnym kyz im ungyro]u [Hima ky-nerkajacn-em khez im 
ynkerocz-y] „Teraz przedstawię ci mojego kolegę”, por. lekcja 12, Biuletyn 
OTK nr 68/69, str. 76, punkt B.

Tov in2 gasy|s ;y ys in[ anym [Du indz k-as-es the jes incz an-em] „Czy 
powiesz mi, co mam robić?” Komentarz: gasys [k-as-es] „powiesz” jest formą 
omawianego w tej lekcji czasu przyszłego (z intonacją pytajną zaznaczoną 
tu znakiem | ); anym [an-em] – formą omówionego w poprzedniej lekcji 
trybu łączącego, por. przykład mnam [mn-am] ze zdania poprzedzającego 
komentarz historyczny na str. 90 (Biuletyn OTK, nr 82/83). Spójnik ;y [the] 
w powyższym zdaniu nie ma polskiego odpowiednika (nie tłumaczy się). 
Informuje tylko, że następujące zdanie ma charakter podrzędny w stosunku 
do zdania poprzedzającego. Bezokoliczniki użytych czasowników: asyl [as-
el] „powiedzieć”, anyl [an-el] „robić”.

Ha]ort ,apa;wa un;axkovm carovnu gwyr]ana yv gsgswi ama-u 
[Hadżorth szaphath-wa  ynthackh-um  garun-y  ky-werczana  jew ky-skyswi 
amarr-y] „W ciągu następnego (ha]ort) tygodnia wiosna się skończy i 
zacznie się lato”. Uwaga! Niektóre rzeczowniki oznaczające czas mają 
w dopełniaczu końcówkę wa [-wa], w tym zdaniu dotyczy to rzeczownika 
,apa; [szaphath] „tydzień”, por. lekcja 15, Biuletyn OTK nr 76/77, str. 91: 0r 
[or] „dzień”, gen. 0rwa [or-wa] „dnia”. Bezokoliczniki: wyr]anal [werczan-al] 
„kończyć się”, sgswyl [yskyswel] „zaczynać się”.  

Mynk 2yz ‘o. gdank5 or gyragovr cnyk [Menkh  dzez  phogh  ky-
-t-ankk, wor kerakur gn-ekh] „My wam damy pieniądze, żebyście kupili je-
dzenie”. W drugim zdaniu występuje tryb zależny czasownika cnyl [gn-el] 
„kupować”.

Nrank myz gsbasyn [Nrankh  mez  ky-spas-en] „Oni na nas zaczekają”. 

Proszę przetłumaczyć na język ormiański następujące zdanie: „Wszystkie 
dzieci dostaną czekoladę”. Słówka: „wszystkie” – polor [bolor], „dziecko” – 
yryqa [jerecha], „dostać, otrzymać” – sdanal [(y)stan-al], „czekolada” – 
,ogolat [szokolad].
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„kończyć się”, sgswyl [yskyswel] „zaczynać się”.  

Mynk 2yz ‘o. gdank5 or gyragovr cnyk [Menkh  dzez  phogh  ky-
-t-ankk, wor kerakur gn-ekh] „My wam damy pieniądze, żebyście kupili je-
dzenie”. W drugim zdaniu występuje tryb zależny czasownika cnyl [gn-el] 
„kupować”.

Nrank myz gsbasyn [Nrankh  mez  ky-spas-en] „Oni na nas zaczekają”. 

Proszę przetłumaczyć na język ormiański następujące zdanie: „Wszystkie 
dzieci dostaną czekoladę”. Słówka: „wszystkie” – polor [bolor], „dziecko” – 
yryqa [jerecha], „dostać, otrzymać” – sdanal [(y)stan-al], „czekolada” – 
,ogolat [szokolad].
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gpyrys [ky-ber-es] „przyniesiesz”   gpyryk [ky-ber-ekh] „przyniesiecie”
gpyri [ky-ber-i] „przyniesie”            gpyryn [ky-ber-en] „przyniosą”
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gcnam [ky-gn-am] „pójdę”                gcnank [ky-gn-ankh] „pójdziemy”
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gcna [ky-gn-a] „pójdzie”                   gcnan [ky-gn-an] „pójdą”

Przykłady form pozytywnych (o negatywnych będzie mowa w następnych 
lekcjach) czasu przyszłego „warunkowego” w zdaniach:

Hima gnyrga3axnym kyz im ungyro]u [Hima ky-nerkajacn-em khez im 
ynkerocz-y] „Teraz przedstawię ci mojego kolegę”, por. lekcja 12, Biuletyn 
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Oto rozwiązanie zadania z końca poprzedniej lekcji: „Wszystkie dzieci 
dostaną czekoladę” to: Polor yryqanyru ,ogolat gsdanan [Bolor jerecha-
ner-y szokolad ky-stan-an]. 

A teraz kolej na formy przeczące poznanego w poprzedniej lekcji czasu 
przyszłego “warunkowego”. Zachodzi tu ciekawe zjawisko. Formy przeczące 
tworzone są zupełnie inaczej niż twierdzące. Mianowicie różnią się nie tylko 
obecnością partykuły przeczącej [ [cz-] „nie”, ale mają charakter złożony. 
Składają się z zaprzeczonych form kopuli [ym [cz-em] „nie jestem”, [ys [cz-es] 
„nie jesteś” itd. (p. lekcja 6, Biuletyn nr 54/55, str. 95), po których następuje 
jednakowa (!) dla wszystkich osób forma imiesłowu negatywnego. 

W koniugacji -yl [-el] imiesłów ten kończy się na samogłoskę -i [-i], która 
zastępuje zakończenie bezokolicznika -yl [-el], a więc np. od czasownika 
pyryl [ber-el] „przynosić” imiesłów ten ma postać pyri [ber-i], przypadkiem 
pokrywającą się z 3 osobą l.poj. trybu łączącego pyri [ber-i] „żeby 
przyniósł” (por. Biuletyn nr 82/83, str. 89). A więc pełna odmiana negatywna 
w czasie przyszłym „warunkowym” od pyryl [ber-el] „przynosić” ma postać 
następującą:

l. poj.    1 os. [ym pyri [cz-em ber-i] „nie przyniosę”
  2 os. [ys pyri [cz-es ber-i] „nie przyniesiesz”
  3 os. [i pyri [cz-i ber-i] „nie przyniesie”
l. mn.    1 os. [ynk pyri [cz-enkh ber-i] „nie przyniesiemy”
  2 os. [yk pyri [cz-ekh ber-i] „nie przyniesiecie”
  3 os. [yn pyri [cz-en ber-i] „nie przyniosą”

Nie występuje w tych formach partykuła g [k(y)] charakterystyczna dla 
form twierdzących (pozytywnych): gpyrym [ky-ber-em] „przyniosę”, gpyrys 
[ky-ber-es] „przyniesiesz” itd. (Biuletyn nr 84/85, str. 88-9).

W koniugacji -al [-al] imiesłów negatywny używany w formach 
przeczących  czasu przyszłego „warunkowego” kończy się na -a [-a] 
i pokrywa się tym samym  z formą 3 osoby l.poj. trybu łączącego, np. cna 
[gn-a] „żeby szedł” (a także z 2 osobą l.poj. imperatiwu: cna\ [gn-a!] „idź!”). 
Paradygmat dla czasownika cnal [gn-al] „iść”:

LEKCJA  DWUDZIESTA
KSANYRORT TAS
[KhSANERORTh  DAS]
Andrzej Pisowicz [Kraków]
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Składają się z zaprzeczonych form kopuli [ym [cz-em] „nie jestem”, [ys [cz-es] 
„nie jesteś” itd. (p. lekcja 6, Biuletyn nr 54/55, str. 95), po których następuje 
jednakowa (!) dla wszystkich osób forma imiesłowu negatywnego. 

W koniugacji -yl [-el] imiesłów ten kończy się na samogłoskę -i [-i], która 
zastępuje zakończenie bezokolicznika -yl [-el], a więc np. od czasownika 
pyryl [ber-el] „przynosić” imiesłów ten ma postać pyri [ber-i], przypadkiem 
pokrywającą się z 3 osobą l.poj. trybu łączącego pyri [ber-i] „żeby 
przyniósł” (por. Biuletyn nr 82/83, str. 89). A więc pełna odmiana negatywna 
w czasie przyszłym „warunkowym” od pyryl [ber-el] „przynosić” ma postać 
następującą:

l. poj.    1 os. [ym pyri [cz-em ber-i] „nie przyniosę”
  2 os. [ys pyri [cz-es ber-i] „nie przyniesiesz”
  3 os. [i pyri [cz-i ber-i] „nie przyniesie”
l. mn.    1 os. [ynk pyri [cz-enkh ber-i] „nie przyniesiemy”
  2 os. [yk pyri [cz-ekh ber-i] „nie przyniesiecie”
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i pokrywa się tym samym  z formą 3 osoby l.poj. trybu łączącego, np. cna 
[gn-a] „żeby szedł” (a także z 2 osobą l.poj. imperatiwu: cna\ [gn-a!] „idź!”). 
Paradygmat dla czasownika cnal [gn-al] „iść”:
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Andrzej Pisowicz [Kraków]
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gpyrys [ky-ber-es] „przyniesiesz”   gpyryk [ky-ber-ekh] „przyniesiecie”
gpyri [ky-ber-i] „przyniesie”            gpyryn [ky-ber-en] „przyniosą”
Przykład czasownika koniugacji -a (cnal [gn-al] „iść, jechać”):
gcnam [ky-gn-am] „pójdę”                gcnank [ky-gn-ankh] „pójdziemy”
gcnas [ky-gn-as] „pójdziesz”           gcnak [ky-gn-akh] „pójdziecie”
gcna [ky-gn-a] „pójdzie”                   gcnan [ky-gn-an] „pójdą”

Przykłady form pozytywnych (o negatywnych będzie mowa w następnych 
lekcjach) czasu przyszłego „warunkowego” w zdaniach:

Hima gnyrga3axnym kyz im ungyro]u [Hima ky-nerkajacn-em khez im 
ynkerocz-y] „Teraz przedstawię ci mojego kolegę”, por. lekcja 12, Biuletyn 
OTK nr 68/69, str. 76, punkt B.

Tov in2 gasy|s ;y ys in[ anym [Du indz k-as-es the jes incz an-em] „Czy 
powiesz mi, co mam robić?” Komentarz: gasys [k-as-es] „powiesz” jest formą 
omawianego w tej lekcji czasu przyszłego (z intonacją pytajną zaznaczoną 
tu znakiem | ); anym [an-em] – formą omówionego w poprzedniej lekcji 
trybu łączącego, por. przykład mnam [mn-am] ze zdania poprzedzającego 
komentarz historyczny na str. 90 (Biuletyn OTK, nr 82/83). Spójnik ;y [the] 
w powyższym zdaniu nie ma polskiego odpowiednika (nie tłumaczy się). 
Informuje tylko, że następujące zdanie ma charakter podrzędny w stosunku 
do zdania poprzedzającego. Bezokoliczniki użytych czasowników: asyl [as-
el] „powiedzieć”, anyl [an-el] „robić”.

Ha]ort ,apa;wa un;axkovm carovnu gwyr]ana yv gsgswi ama-u 
[Hadżorth szaphath-wa  ynthackh-um  garun-y  ky-werczana  jew ky-skyswi 
amarr-y] „W ciągu następnego (ha]ort) tygodnia wiosna się skończy i 
zacznie się lato”. Uwaga! Niektóre rzeczowniki oznaczające czas mają 
w dopełniaczu końcówkę wa [-wa], w tym zdaniu dotyczy to rzeczownika 
,apa; [szaphath] „tydzień”, por. lekcja 15, Biuletyn OTK nr 76/77, str. 91: 0r 
[or] „dzień”, gen. 0rwa [or-wa] „dnia”. Bezokoliczniki: wyr]anal [werczan-al] 
„kończyć się”, sgswyl [yskyswel] „zaczynać się”.  

Mynk 2yz ‘o. gdank5 or gyragovr cnyk [Menkh  dzez  phogh  ky-
-t-ankk, wor kerakur gn-ekh] „My wam damy pieniądze, żebyście kupili je-
dzenie”. W drugim zdaniu występuje tryb zależny czasownika cnyl [gn-el] 
„kupować”.

Nrank myz gsbasyn [Nrankh  mez  ky-spas-en] „Oni na nas zaczekają”. 

Proszę przetłumaczyć na język ormiański następujące zdanie: „Wszystkie 
dzieci dostaną czekoladę”. Słówka: „wszystkie” – polor [bolor], „dziecko” – 
yryqa [jerecha], „dostać, otrzymać” – sdanal [(y)stan-al], „czekolada” – 
,ogolat [szokolad].
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l. poj.   1 os. [ym cna [cz-em gn-a] „nie pójdę”
  2 os. [ys cna [cz-es gn-a] „nie pójdziesz”
  3 os. [i cna [cz-i gn-a] „nie pójdzie”
l. mn.    1 os. [ynk cna [cz-enkh gn-a] „nie pójdziemy”
  2 os. [yk cna [cz-ekh gn-a] „nie pójdziecie”
  3 os. [yn cna [cz-en gn-a] „nie pójdą”

Przykłady: 
Mia3n hax govdym5 mis [ym ovdi [Miajn hac k-ut-em, mis cz-em ut-i] 

„Tylko chleb zjem (będę jadł), mięsa nie zjem (nie będę jadł)” (bezokolicznik 
ovdyl [ut-el] znaczy „jeść”)

Nran [ys jana[i5 a3nbys e ‘oqwyl [Nran cz-es cz:anacz-i, ajn-pes 
e phoch-w-el] „Nie poznasz go, tak (bardzo) się zmienił” (bezokoliczniki: 
jana[yl [cz:anacz-el] „poznać”, ‘oqwyl [phoch-w-el] „zmienić się”, tu 
w formie participialnej złożonego czasu przeszłego zwanego „perfectum”, 
o którym będzie mowa w dalszych lekcjach)

Ta a3tbys [i anxni [Da ajd-pes cz-i ancni] „To tak nie przejdzie”, 
w sensie: nie uda (ci) się; od bezokolicznika anxnyl [ancn-el] „mijać, 
przechodzić”

Mynk 2yz yrpyk [ynk hawada [Menkh dzez jerphekh cz-enkh hawat-a] 
„My wam nigdy nie uwierzymy” (gdzie hawadal [hawat-al] „wierzyć”) 

O[ mi pan [yk hasgana [Wocz mi ban cz-ekh haskan-a] „Niczego 
(dosłownie: żadnej rzeczy) nie zrozumiecie” (hasganal [haskan-al] 
„rozumieć”)

Nrank hima dovn [yn cna [Nrankh hima  tun cz-en gn-a] „Oni (one) 
teraz do domu (dovn [tun]) nie pójdą”

A3s0r yryqanyru [yn kni [Ajs-or jerecha-ner-y cz-en khn-i] „Dzisiaj 
dzieci nie będą spały” (knyl [khn-el] „spać”) 

Proszę przetłumaczyć na język ormiański: „Nie mamy czasu, nie będziemy 
na was czekać”. Słówka: „czas” –  =amanag [żamanak], „mieć” – ovnynal [un-
en-al], patrz: lekcja 10, Biuletyn nr 64/65, str. 82, formy przeczące tworzy się 
przez [ [cz-], np. [ovnym [cz-unem] „nie mam”; o składni czasownika sbasyl 
[(y)spas-el] „czekać” informuje przykład jego użycia w lekcji 19, Biuletyn nr 
84/85, str. 89, wiersz 5 od dołu.
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Oto rozwiązanie zadania z końca poprzedniej lekcji: „Wszystkie dzieci 
dostaną czekoladę” to: Polor yryqanyru ,ogolat gsdanan [Bolor jerecha-
ner-y szokolad ky-stan-an]. 

A teraz kolej na formy przeczące poznanego w poprzedniej lekcji czasu 
przyszłego “warunkowego”. Zachodzi tu ciekawe zjawisko. Formy przeczące 
tworzone są zupełnie inaczej niż twierdzące. Mianowicie różnią się nie tylko 
obecnością partykuły przeczącej [ [cz-] „nie”, ale mają charakter złożony. 
Składają się z zaprzeczonych form kopuli [ym [cz-em] „nie jestem”, [ys [cz-es] 
„nie jesteś” itd. (p. lekcja 6, Biuletyn nr 54/55, str. 95), po których następuje 
jednakowa (!) dla wszystkich osób forma imiesłowu negatywnego. 

W koniugacji -yl [-el] imiesłów ten kończy się na samogłoskę -i [-i], która 
zastępuje zakończenie bezokolicznika -yl [-el], a więc np. od czasownika 
pyryl [ber-el] „przynosić” imiesłów ten ma postać pyri [ber-i], przypadkiem 
pokrywającą się z 3 osobą l.poj. trybu łączącego pyri [ber-i] „żeby 
przyniósł” (por. Biuletyn nr 82/83, str. 89). A więc pełna odmiana negatywna 
w czasie przyszłym „warunkowym” od pyryl [ber-el] „przynosić” ma postać 
następującą:

l. poj.    1 os. [ym pyri [cz-em ber-i] „nie przyniosę”
  2 os. [ys pyri [cz-es ber-i] „nie przyniesiesz”
  3 os. [i pyri [cz-i ber-i] „nie przyniesie”
l. mn.    1 os. [ynk pyri [cz-enkh ber-i] „nie przyniesiemy”
  2 os. [yk pyri [cz-ekh ber-i] „nie przyniesiecie”
  3 os. [yn pyri [cz-en ber-i] „nie przyniosą”

Nie występuje w tych formach partykuła g [k(y)] charakterystyczna dla 
form twierdzących (pozytywnych): gpyrym [ky-ber-em] „przyniosę”, gpyrys 
[ky-ber-es] „przyniesiesz” itd. (Biuletyn nr 84/85, str. 88-9).

W koniugacji -al [-al] imiesłów negatywny używany w formach 
przeczących  czasu przyszłego „warunkowego” kończy się na -a [-a] 
i pokrywa się tym samym  z formą 3 osoby l.poj. trybu łączącego, np. cna 
[gn-a] „żeby szedł” (a także z 2 osobą l.poj. imperatiwu: cna\ [gn-a!] „idź!”). 
Paradygmat dla czasownika cnal [gn-al] „iść”:

LEKCJA  DWUDZIESTA
KSANYRORT TAS
[KhSANERORTh  DAS]
Andrzej Pisowicz [Kraków]
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LEKCJA DWUDZIESTA PIERWSZA
ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
[KhSANMEKERORTh DAS]

Oto tłumaczenie na język ormiański zdania „Nie mamy czasu, nie 
będziemy na was czekać” (Biul. OTK nr 88/89, ostatni akapit lekcji 20 na str. 
88): Ժամանակ չունենք, ձեզ չենք սպասի [Żamanak czunenkh, dzez czenkh 
(y)spasi].

Oprócz czasu przyszłego „warunkowego” (p. lekcje 19, 20) język 
ormiański posiada także czas przyszły, który by można nazwać „zwykłym”. 
Jest czasem złożonym. W jego skład wchodzi dativus bezokolicznika (zwany 
w ormiańskich gramatykach imiesłowem czasu przyszłego) z końcówką -ու 
[-u] oraz copula tj. czasownik եմ [em] „jestem”, ես [es] „jesteś” itd., por. lekcje 
1, 3 w numerach 42/43 i 46/47 naszego Biuletynu.

Polskimi odpowiednikami ormiańskiego czasu przyszłego zwykłego są 
najczęściej formy czasu przyszłego w aspekcie niedokonanym. Ale nie jest 
to wyraźną regułą, co jest widoczne w poniższych przykładach.

Czas przyszły „zwykły” od գրել [grel] „pisać”: 
l. poj. 1 os. գրելու եմ [grelu j-em] „będę pisać/pisał(a)”

 2 os. գրելու ես [grelu j-es] „będziesz pisać/pisał(a)”
 3 os. գրելու է [grelu j-e] „będzie pisać/pisał(a)” 

l. mn. 1 os. գրելու ենք [grelu j-enkh] „będziemy pisać/pisali(ły)”
 2 os. գրելու եք [grelu j-ekh]  „będziecie pisać/pisali(ły)”
 3 os. գրելու են [grelu j-en] „będą pisać/pisali(ły)”

Czas przyszły „zwykły” od վերադառնալ [weradarrnal] „wracać”: 
l. poj. 1 os. վերադառնալու եմ [weradarrnalu j-em] „wrócę”

 2 os.  վերադառնալու ես [weradarrnalu j-es] „wrócisz”
 3 os.  վերադառնալու է [weradarrnalu j-e] „wróci” 

l. mn. 1 os.  վերադառնալու ենք [weradarrnalu j-enkh] „wrócimy”
 2 os.  վերադառնալու եք [weradarrnalu j-ekh] „wrócicie”
 3 os.  վերադառնալու են [weradarrnalu j-en] „wrócą”

Podobnie jak w czasie teraźniejszym i imperfectum kolejność 
występowania obu elementów jest dowolna. Obok powyższych form, po 
wyrazach noszących na sobie akcent oznaczający wyróżnienie (emfazę), 

Andrzej Pisowicz [Kraków]
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szyk może być odwrotny, a więc np. ես եմ գրելու [jés em grelu] „(to) ja 
będę pisać/pisał(a)”, դու ես վերադառնալու [dú j-es weradarrnalu] „(to) ty 
wrócisz”.

Taki odwrócony szyk obowiązuje w formach przeczących tworzonych 
przy pomocy partykuły չ- [cz-] , np. չեմ գրելու [cz-em grelu] „nie będę pisać/
pisał(a)”, չեմ վերադառնալու [cz-em weradarrnalu] „nie wrócę” itd. 

Przedstawiony tu czas przyszły „zwykły” ma charakter ogólny, nie zawiera 
odcienia warunkowego, np. Մենք բոլորս մեռնելու ենք [Menkh bolor-ys 
merrnelu j-enkh] „My wszyscy umrzemy” (nie ma tu żadnych wątpliwości). 

Jako ćwiczenie proszę przetłumaczyć (przy użyciu poznanego w tej lekcji 
czasu) na język ormiański zdanie: „Nasze dzieci zostaną latem w Armenii”. 
Słówka: „dziecko” երեխա [jerecha], „zostać” մնալ [mnal], „latem” ամռանը 
[amrrany] (dativus od ամառ [amarr] „lato”). 
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szyk może być odwrotny, a więc np. ես եմ գրելու [jés em grelu] „(to) ja 
będę pisać/pisał(a)”, դու ես վերադառնալու [dú j-es weradarrnalu] „(to) ty 
wrócisz”.

Taki odwrócony szyk obowiązuje w formach przeczących tworzonych 
przy pomocy partykuły չ- [cz-] , np. չեմ գրելու [cz-em grelu] „nie będę pisać/
pisał(a)”, չեմ վերադառնալու [cz-em weradarrnalu] „nie wrócę” itd. 

Przedstawiony tu czas przyszły „zwykły” ma charakter ogólny, nie zawiera 
odcienia warunkowego, np. Մենք բոլորս մեռնելու ենք [Menkh bolor-ys 
merrnelu j-enkh] „My wszyscy umrzemy” (nie ma tu żadnych wątpliwości). 

Jako ćwiczenie proszę przetłumaczyć (przy użyciu poznanego w tej lekcji 
czasu) na język ormiański zdanie: „Nasze dzieci zostaną latem w Armenii”. 
Słówka: „dziecko” երեխա [jerecha], „zostać” մնալ [mnal], „latem” ամռանը 
[amrrany] (dativus od ամառ [amarr] „lato”). 
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LEKCJA  DWUDZIESTA  DRUGA
ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ  ԴԱՍ
[KhSANERKUERORTh DAS]

Oto rozwiązanie zadania z końca poprzedniej lekcji. Zdanie „Nasze 
dzieci zostaną latem w Armenii” po ormiańsku przybierze następującą 
postać: Մեր երեխաները մնալու են ամռանը Հայաստանում [Mer 
jerechaner-y mnalu jen amrran-y Hajastanum]. 

Poznany w lekcji 21 czas przyszły „zwykły” ma paralelę odnoszącą 
się do przeszłości. Forma գրելու էի [grelu ei] znaczy tyle co „miałem 
pisać” (czas przyszły „z punktu widzenia przeszłości”). Analogicznie: 
վերադառնալու էի [weradarrnalu ei] znaczy „miałem wrócić”. Od form 
czasu przyszłego „zwykłego” różnią się tym, że copula (czasownik 
„jestem”) stoi w czasie przeszłym (imperfectum). Oto pełne paradygmaty 
dla obu koniugacji:

 
l. poj. 1 os. գրելու էի [grelu ei] „miałem pisać”

 2 os. գրելու էիր [grelu eir] „miałeś pisać”
 3 os. գրելու էր [grelu jer] „miał pisać”
 

l.mn.    1 os. գրելու էինք [grelu einkh] „mieliśmy pisać”
 2 os. գրելու էիք [grelu eikh] „mieliście pisać”
 3 os. գրելու էին [grelu ein] „mieli pisać”
 

l. poj.   1 os. վերադառնալու էի [weradarrnalu ei] „miałem wrócić”
 2 os. վերադառնալու էիր [weradarrnalu eir] „miałeś wrócić”
 3 os. վերադառնալու էր [weradarrnalu jer] „miał wrócić”
 

l.mn.   1 os. վերադառնալու էինք [weradarrnalu einkh] „mieliśmy wrócić”
 2 os. վերադառնալու էիք [weradarrnalu eikh] „mieliście wrócić”
 3 os. վերադառնալու էին [weradarrnalu ein] „mieli wrócić”

Dla uwypuklenia podmiotu szyk obu elementów czasu złożonego, 
jakim jest omawiany tu czas przyszły z punktu widzenia przeszłości, 
można odwrócić: ես էի վերադառնալու [jés ei weradarrnalu] „(to) já 

Andrzej Pisowicz [Kraków]
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szyk może być odwrotny, a więc np. ես եմ գրելու [jés em grelu] „(to) ja 
będę pisać/pisał(a)”, դու ես վերադառնալու [dú j-es weradarrnalu] „(to) ty 
wrócisz”.

Taki odwrócony szyk obowiązuje w formach przeczących tworzonych 
przy pomocy partykuły չ- [cz-] , np. չեմ գրելու [cz-em grelu] „nie będę pisać/
pisał(a)”, չեմ վերադառնալու [cz-em weradarrnalu] „nie wrócę” itd. 

Przedstawiony tu czas przyszły „zwykły” ma charakter ogólny, nie zawiera 
odcienia warunkowego, np. Մենք բոլորս մեռնելու ենք [Menkh bolor-ys 
merrnelu j-enkh] „My wszyscy umrzemy” (nie ma tu żadnych wątpliwości). 

Jako ćwiczenie proszę przetłumaczyć (przy użyciu poznanego w tej lekcji 
czasu) na język ormiański zdanie: „Nasze dzieci zostaną latem w Armenii”. 
Słówka: „dziecko” երեխա [jerecha], „zostać” մնալ [mnal], „latem” ամռանը 
[amrrany] (dativus od ամառ [amarr] „lato”). 
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Taki odwrócony szyk obowiązuje w formach przeczących tworzonych 
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odcienia warunkowego, np. Մենք բոլորս մեռնելու ենք [Menkh bolor-ys 
merrnelu j-enkh] „My wszyscy umrzemy” (nie ma tu żadnych wątpliwości). 

Jako ćwiczenie proszę przetłumaczyć (przy użyciu poznanego w tej lekcji 
czasu) na język ormiański zdanie: „Nasze dzieci zostaną latem w Armenii”. 
Słówka: „dziecko” երեխա [jerecha], „zostać” մնալ [mnal], „latem” ամռանը 
[amrrany] (dativus od ամառ [amarr] „lato”). 

LEKCJA DWUDZIESTA DRUGA
ՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍ 
[KhSANERKUERORTh  DAS]
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LEKCJA  DWUDZIESTA  DRUGA
ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ  ԴԱՍ
[KhSANERKUERORTh DAS]

Oto rozwiązanie zadania z końca poprzedniej lekcji. Zdanie „Nasze 
dzieci zostaną latem w Armenii” po ormiańsku przybierze następującą 
postać: Մեր երեխաները մնալու են ամռանը Հայաստանում [Mer 
jerechaner-y mnalu jen amrran-y Hajastanum]. 

Poznany w lekcji 21 czas przyszły „zwykły” ma paralelę odnoszącą 
się do przeszłości. Forma գրելու էի [grelu ei] znaczy tyle co „miałem 
pisać” (czas przyszły „z punktu widzenia przeszłości”). Analogicznie: 
վերադառնալու էի [weradarrnalu ei] znaczy „miałem wrócić”. Od form 
czasu przyszłego „zwykłego” różnią się tym, że copula (czasownik 
„jestem”) stoi w czasie przeszłym (imperfectum). Oto pełne paradygmaty 
dla obu koniugacji:

 
l. poj. 1 os. գրելու էի [grelu ei] „miałem pisać”

 2 os. գրելու էիր [grelu eir] „miałeś pisać”
 3 os. գրելու էր [grelu jer] „miał pisać”
 

l.mn.    1 os. գրելու էինք [grelu einkh] „mieliśmy pisać”
 2 os. գրելու էիք [grelu eikh] „mieliście pisać”
 3 os. գրելու էին [grelu ein] „mieli pisać”
 

l. poj.   1 os. վերադառնալու էի [weradarrnalu ei] „miałem wrócić”
 2 os. վերադառնալու էիր [weradarrnalu eir] „miałeś wrócić”
 3 os. վերադառնալու էր [weradarrnalu jer] „miał wrócić”
 

l.mn.   1 os. վերադառնալու էինք [weradarrnalu einkh] „mieliśmy wrócić”
 2 os. վերադառնալու էիք [weradarrnalu eikh] „mieliście wrócić”
 3 os. վերադառնալու էին [weradarrnalu ein] „mieli wrócić”

Dla uwypuklenia podmiotu szyk obu elementów czasu złożonego, 
jakim jest omawiany tu czas przyszły z punktu widzenia przeszłości, 
można odwrócić: ես էի վերադառնալու [jés ei weradarrnalu] „(to) já 

Andrzej Pisowicz [Kraków]
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LEKCJA  DWUDZIESTA  DRUGA
ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ  ԴԱՍ
[KhSANERKUERORTh DAS]

Oto rozwiązanie zadania z końca poprzedniej lekcji. Zdanie „Nasze 
dzieci zostaną latem w Armenii” po ormiańsku przybierze następującą 
postać: Մեր երեխաները մնալու են ամռանը Հայաստանում [Mer 
jerechaner-y mnalu jen amrran-y Hajastanum]. 

Poznany w lekcji 21 czas przyszły „zwykły” ma paralelę odnoszącą 
się do przeszłości. Forma գրելու էի [grelu ei] znaczy tyle co „miałem 
pisać” (czas przyszły „z punktu widzenia przeszłości”). Analogicznie: 
վերադառնալու էի [weradarrnalu ei] znaczy „miałem wrócić”. Od form 
czasu przyszłego „zwykłego” różnią się tym, że copula (czasownik 
„jestem”) stoi w czasie przeszłym (imperfectum). Oto pełne paradygmaty 
dla obu koniugacji:

 
l. poj. 1 os. գրելու էի [grelu ei] „miałem pisać”

 2 os. գրելու էիր [grelu eir] „miałeś pisać”
 3 os. գրելու էր [grelu jer] „miał pisać”
 

l.mn.    1 os. գրելու էինք [grelu einkh] „mieliśmy pisać”
 2 os. գրելու էիք [grelu eikh] „mieliście pisać”
 3 os. գրելու էին [grelu ein] „mieli pisać”
 

l. poj.   1 os. վերադառնալու էի [weradarrnalu ei] „miałem wrócić”
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Dla uwypuklenia podmiotu szyk obu elementów czasu złożonego, 
jakim jest omawiany tu czas przyszły z punktu widzenia przeszłości, 
można odwrócić: ես էի վերադառնալու [jés ei weradarrnalu] „(to) já 

Andrzej Pisowicz [Kraków]
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miałem wrócić”. Analogiczny szyk mają formy przeczące: չէի գրելու  
[cz-ei grelu] „nie miałem pisać”, չէի վերադառնալու [cz-ei weradarrnalu] 
„nie miałem wrócić”. 

Oto kilka przykładów użycia tego czasu z podręcznika zredagowanego 
po rosyjsku pt. Самоучитель армянского языка (autorzy: Л. Максудян, 
М. Киракосян), Erywań 1999, str. 85: 

Այսօր ես ճաշ էի եփելու, իսկ քույրս դասերն էր սովորելու:
[Ajsor jes cz:asz ei jephelu, isk khujr-ys das-er-n er soworelu]
„Dzisiaj ja miałem gotować obiad (posiłek), a moja siostra miała się 
uczyć.”

Երեկ երեկոյան դու զանգահարելու էիր մեզ:
[Jerek jerekojan du zangaharelu eir mez]
„Wczoraj wieczorem ty miałeś zadzwonić do nas.”

Երկու օր առաջ նա կարդալու էր իմ հոդվածը և կարծիք էր գրելու:
[Jerku or arracz na karthalu jer im hodwac:-y jew karc:ikh er grelu]
„Dwa dni temu on(a) miał(a) przeczytać mój artykuł i napisać (o nim) 
opinię.”

Արմենը համերգի տոմսեր էր գնելու, բայց տոմսարկղը փակ էր:
[Armen-y hamerg-i toms-er er gnelu, bajc toms-arkch-y phak er]
“Armen miał kupić bilety na koncert, ale kasa biletowa była zamknięta.”

Մենք զբոսանքի էինք գնալու, իսկ դուք հեռուստացույց էիք 
դիտելու:
[Menkh zbosankh-i einkh gnalu, isk dukh herrustacujc eikh ditelu] 
„My mieliśmy pójść na spacer, a wy mieliście oglądać telewizor.”

Աղջիկները սունկ էին հավաքելու, իսկ տղաները կրակ էին վառելու:
[Achczik-ner-y sunk ein hawakhelu, isk tygha-ner-y krak ein warrelu]
„Dziewczęta grzyby miały zbierać, a chłopcy mieli zapalić ognisko.”

Jako ćwiczenie proszę przetłumaczyć na język ormiański zdanie: „On 
(նա) mnie (ինձ) nie miał spotkać, ciebie (քեզ) miał spotkać.” Czasownik 
„spotkać” to հանդիպել [handipel]. 
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LEKCJA DWUDZIESTA TRZECIA 
ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ԴԱՍ 
[KhSANEREKhERORTh  DAS]

Oto rozwiązanie zadania z końca poprzedniej lekcji. Zdanie „On 
nie mnie miał spotkać, ciebie miał spotkać” po ormiańsku przybierze 
następującą postać: Նա ինձ չէր հանդիպելու, քեզ էր հանդիպելու [Na 
indz cz-er handipelu, khez er handipelu].

Po wielu lekcjach poświęconych formom czasownikowym czas wrócić 
do rzeczownika. Jak pamiętamy, większość rzeczowników przyjmuje 
w dopełniaczu-celowniku końcówkę -ի [-i]. Ponadto zapoznaliśmy się 
z deklinacjami charakteryzującymi się końcówkami genetiwu-datiwu 
(łacińskie odpowiedniki polskich terminów „dopełniacz”, „celownik”) -ու 
[-u], -ոջ [-ocz]  oraz -ան [-an].

Warto tu zajrzeć wyżej do lekcji 13 (str. 72, paragraf C). Była tam 
mowa o deklinacji -ան [-an]. Podobnie do podanego tam przykładu 
ուսում [usum] „nauka”, gen. dat. ուսման [usm-an], ale nie tak samo, 
odmieniają się jeszcze dwa inne typy rzeczowników: D. bez sufiksów, E. 
z sufiksem -ություն [-uthjun].

D. W rzeczownikach bez sufiksów, np. օր [or] „dzień”, końcówka 
genetiwu-datiwu jest poprzedzona spółgłoską -վ- [-w-] i wykazuje 
wahania co do końcowej spółgłoski -ն [-n], która może znikać. Formy 
odpowiadające polskim „dnia, dniowi” (dopełniacz, celownik) mają dwie 
postaci: albo օրվա [or-wa]  albo օրվան [or-wan]. Pełny paradygmat 
odmiany tego rzeczownika w liczbie pojedynczej wygląda następująco:

nom.acc.        օր [or]  „dzień”
gen.dat.          օրվա [or-wa]  lub  օրվան [or-wan]  „dnia, dniowi”
ablativus           օրից  [or-ic]  lub  օրվանից  [or-wan-ic] „od dnia, z dnia”
instrumentalis  օրով [or-ow]  lub  օրվանով [or-wan-ow] „dniem”
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locativus           օրում  [or-um]  “w dniu”
W datiwie bywa także używana forma oboczna  օրին [or-i-n] 

z sufigowanym wykładnikiem określoności  -ն [-n]. 
Przykład użycia tego wyrazu w zdaniu: Օրվա լույսը չես տեսնի [Or-

wa lujs-y cz-es tesn-i] „Nie zobaczysz światła dnia”. 
W liczbie mnogiej nie ma problemów. Odmiana jest regularna, oparta 

na ogólnej końcówce genetiwu-datiwu -ի [-i]: օրեր [or-er] „dnie”, օրերի 
[or-er-i] „dni, dniom”. 

Wyraz օր [or] jest często dodawany do nazw dni tygodnia, np. 
կիրակի [kiraki] „niedziela” (zapożyczenie z greckiego przymiotnika 
kyriaké  „pańska”) lub կիրակի օրը [kiraki or-y], np. Կիրակի օրը չենք 
աշխատում [Kiraki or-y cz-enkh aszchatum] „W niedzielę (accusativus) 
nie pracujemy”.

To samo dotyczy pozostałych dni tygodnia, które częściowo zawierają 
formy liczebnikowe: երկուշաբթի [jerku-szaphth-i]  „poniedziałek” (por. 
երկու [jerku] „dwa”, շաբաթ [szaphath] „tydzień; sobota”), երեքշաբթի 
[jerekh-szaphth-i] „wtorek” (por. երեք [jerekh] „trzy”), չորեքշաբթի [czorekh-
szaphth-i]  „środa” (por. չորս [czors] „cztery”), հինգշաբթի [hing-szaphth-i]  
„czwartek” (por. հինգ [hing] „pięć”), ուրբաթ [urphath] „piątek”, շաբաթ 
[szaphath] „sobota” (także: „tydzień” z genetiwem-datiwem շաբաթվա 
[szaphath-wa] „tygodnia”).      

Jak widać, elementy liczebnikowe nie pokrywają się w ormiańskich 
nazwach dni tygodnia z polskimi: ormiańska nazwa „czwartku” zawiera 
liczebnik „pięć” itd. Bierze się to stąd, że ormiański rzeczownik 
oznaczający „poniedziałek” zawiera liczebnik „dwa” (երկու [jerku]), 
ponieważ jest to drugi dzień po niedzieli, która, zgodnie z Ewangelią, 
jest uważana przez Ormian za pierwszy (!) dzień tygodnia.

Podobnie do wyrazu օր [or] „dzień” odmienia się sporo rzeczowników 
odnoszących się do czasu, np. ցերեկ [cerek]  „dzień” (jako przeciwieństwo 
„nocy”), գիշեր [giszer] „noc”, ամիս [amis]  „miesiąc” (gen.dat. ամսվա 
[amys-wa]  lub  ամսվան [amys-wan]), տարի [tari] „rok” (gen.dat. տարվա 
[tar-wa]  lub տարվան [tar-wan]).  Przykład użycia genetiwu: գիշերվա  
ընթացքում [giszer-wa  ynthackh-um]  „w ciągu nocy”.

Wahania wykazują rzeczowniki ամառ [amarr] „lato” i  ձմեռ [dz(y)merr]  
„zima”. W dopełniaczu i celowniku mogą przyjmować formy: ամառվա 
[amarr-wa], ամառվան [amarr-wan]  lub ամռան [amrr-an]. Analogicznie: 
ձմեռվա [dzymerr-wa], ձմեռվան [dzymerr-wan]  lub  ձմռան [dzymrr-an]. 

O odmianie rzeczowników oznaczających „wiosnę” i „jesień” była 
mowa w lekcji 13 (wyżej str. 73). 
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Czasem formom ormiańskiego dopełniacza może  odpowiadać polski 
przymiotnik, np. Երեխաներին ուղարկելու ենք ճամբար ամառվա 
արձակուրդներին  [Jerecha-ner-i-n ugharkelu jenkh cz:ambar amarr-wa  
arcakurth-ner-i-n]  „Dzieci (acc. pl.) wyślemy na obóz (acc. sg.) podczas 
letnich wakacji” (Л. Максудян, М. Киракосян, Самоучитель армянского 
языка, Երևան 1999, str. 112). Ostatni wyraz zdania jest celownikiem l.mn. 
w znaczeniu czasowym („podczas wakacji, na wakacje”). Poprzedza go 
omawiany wyżej rzeczownik ամառ [amarr] „lato” w dopełniaczu, a więc 
dosłownie mamy tu „wakacje lata”, czemu w języku polskim odpowiada 
raczej konstrukcja z użyciem przymiotnika „letni”. 

Jako ćwiczenie proszę przerobić powyższe zdanie tak, by się odnosiło 
do ferii zimowych.

LEKCJA DWUDZIESTA CZWARTA 
ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍ 
[KhSANCZORSERORTh DAS]

By wykonać ćwiczenie kończące poprzednią lekcję wystarczyło 
wyraz ամառվա [amarrwa] z ostatniego przykładu (dopełniacz l. poj. 
rzeczownika ամառ [amarr] „lato”) zastąpić analogiczną formą ձմեռվա 
[dzymerrwa] od rzeczownika ձմեռ [dzymerr]  „zima”.

E. W poprzedniej lekcji  (wyżej, str. 89) była zapowiedź prezentacji 
odmiany przez przypadki reczowników zakończonych sufiksem 
(przyrostkiem) -ություն [-uthjun]. Nadaje on rzeczownikowi znaczenie 
abstrakcyjne, np. ուրախություն [urach-uthjun] „radość” od przymiotnika 
ուրախ [urach] „radosny”.

Paradygmat odmiany tego typu rzeczowników wykazuje pewien 
archaizm: końcówka narzędnika (instrumentalu) może być taka sama 
jak w grabarze: ուրախությամբ [urach-uthjamb] „(z) radością”. Z tym że 
w grabarze ortografia była inna: ուրախութեամբ  (z literą ե wymawianą 
jak „j”). Istnieją jednak także nowe formy tego przypadka z regularną 
końcówką -ով [-ow], np. միությունով [miuthjun-ow] „związkiem” (od 
միություն [miuthjun] „związek”). 

Locativus (miejscownik) jest w tej deklinacji często zastępowany 
konstrukcją: genetivus (dopełniacz) plus postpozycja մեջ [mecz], np. 
թարգմանության մեջ [tharkhmanuthjan mecz] „w tłumaczeniu” (od 
թարգմանություն [tharkhmanuthjun] „tłumaczenie”). 
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Oto cały paradygmat przedstawionej tu deklinacji na przykładzie 
rzeczownika ազատություն [azatuthjun] „wolność” utworzonego od 
przymiotnika ազատ [azat] „wolny”:

nom.acc.           ազատություն [azatuthjun] „wolność”
gen.dat.             ազատության [azatuthjan] „wolności”
ablativus            ազատությունից [azatuthjunic] „od wolności”
instrumentalis    ազատությամբ [azatuthjamb] „wolnością” lub
                    ազատությունով [azatuthjunow]  ts.
locativus       (ազատության մեջ [azatuthjan mecz]  
   „w wolności”)
Wyrazy zakończone dwusylabowym sufiksem -ություն [-uthjun] 

rzadko występują w liczbie mnogiej, ponieważ, jak wspomnieliśmy wyżej, 
mają zwykle znaczenie bardzo ogólne, abstrakcyjne. Ale w przypadku 
konkretyzacji mogą występować także w liczbie mnogiej (przykład – 
niżej). Przybierają wówczas sufiks -ներ [-ner] i regularną końcówkę 
genetiwu/datiwu -ի [-i]. 

W odniesieniu do powyższego typu deklinacji gramatyki ormiańskie 
używają terminu „deklinacja wewnętrzna”, ponieważ jedyna różnica 
dzieląca formę genetiwu/datiwu od formy nominatiwu/accusatiwu polega 
tu na zmianie samogłoski (u > a) wewnątrz wyrazu. W deklinacjach 
omówionych w poprzednich lekcjach do rzeczownika była dodawana (na 
zewnątrz!) końcówka -ան [-an]. 

Przykłady użycia rzeczowników zakończonych sufiksem -ություն 
[-uthjun] w zdaniach:

Քսաներորդ դարում Հայաստանը Խորհրդային Միության 
հանրապետություններից մեկն էր [Khsanerorth darum Hajastany 
Choryrthajin Miuthjan hanrapetuthjun-ner-ic mekn er] „W dwudziestym 
wieku Armenia była jedną z republik Związku Radzieckiego”.

Հիմա անկախ հանրապետւթյուն է [Hima ankach hanrapetuthjun e] 
„Teraz jest niepodległą republiką”.

Na podstawie ostatnich zdań proszę utworzyć oficjalną nazwę kraju: 
Republika Armenii.
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LEKCJA DWUDZIESTA PIĄTA
ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍ 
[KhSANHINGERORTh DAS]

Rozwiązanie zadania z poprzedniej lekcji: „Republika Armenii” to oczy-
wiście: Հայաստանի Հանրապետություն [Hajastani Hanrapetuthjun].

Kolej na nieregularnie się odmieniające rzeczowniki z zakresu ję-
zyka „rodzinnego” typu: „ojciec, matka, brat, siostra” itp. To są wyrazy 
o bardzo wysokiej frekwencji w tekstach mówionych i pisanych. Czę-
stość ich używania powoduje szczególną odporność na zmiany języko-
we. Przez długie wieki zachowały się tu archaiczne formy fleksyjne bez 
większych zmian.

I tak np. nazwy obojga rodziców należą do tzw. deklinacji wewnętrz-
nej. W dopełniaczu (celowniku i bierniku również) liczby pojedynczej 
nie dochodzi do tych wyrazów żadna końcówka. Zmienia się jedynie 
samogłoska wewnątrz wyrazu. A więc հայր [hajr] „ojciec” w wymienio-
nych wyżej przypadkach zależnych (łacińskie terminy: genetivus, dati-
vus, accusativus) ma formę հոր [hor] „ojca, ojcu”.

Przyjrzyjmy się deklinacji wyrazu մայր [majr] „matka” w liczbie po-
jedynczej:

nominativus մայր [majr] „matka”
gen. dat. acc. մոր [mor] „matki, matce, matkę”
ablativus մորից [mor-ic] „od matki”
instrumentalis մորով [mor-ow] „matką”

Brakującą formę locatiwu (miejscownika) można zastąpić konstruk-
cją genetivus plus postpozycja մեջ [mecz] „w”: մոր մեջ [mor mecz] 
„w matce”.

Analogicznie odmienia się հայր [hajr] „ojciec”.

Forma nominatiwu հայր [hajr] może być używana także w znacze-
niu odpowiadającym polskiemu wołaczowi (termin łaciński: vocativus). 

Andrzej Pisowicz [Kraków]
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W języku ormiańskim nie ma takiego przypadka, jest zastępowany mia-
nownikiem, np. Հա՛յր մեր [Hajr mer!] „Ojcze nasz!” (początek modlitwy 
pańskiej). Kreska (w górnej frakcji) po literze ա [a] jest odpowiednikiem 
naszego wykrzyknika: !

W liczbie mnogiej nie ma problemów. Zgodnie z ogólną zasadą 
do jednosylabowych wyrazów dochodzi sufiks -եր [-er] (a nie: -ներ 
[-ner]). A więc, np. pełny paradygmat odmiany rzeczownika հայր [hajr] 
w liczbie mnogiej wygląda następująco:

nominativus հայրեր [hajr-er] „ojcowie”
gen. dat. acc. հայրերի [hajr-er-i] „ojców, ojcom, ojców”
ablativus հայրերից [hajr-er-ic] „od ojców”
instrumentalis հայրերով [hajr-er-ow] „ojcami” 

Analogicznie do nazw rodziców (po ormiańsku: ծնողներ [c:ynogh-
-ner]) odmienia się także rzeczownik եղբայր [jechpajr] „brat”. A więc 
polskim formom „brata” (gen. i acc.), „bratu” (dat.) odpowiada ormiań-
ska forma եղբոր [jechpor].

Inaczej jest z „siostrą” (քույր [khujr]). Ta odmienia się przy pomocy 
rzadkiej końcówki -ոջ wymawianej [-ocz] (mimo pisowni sugerującej 
[-odż]). W odmianie tego wyrazu zachodzi jeszcze jedna nieregular-
ność: pełna redukcja dyftongu -uj-. Zwykle -uj- w pozycji nieakcento-
wanej przechodzi w -u- , np. լույս [lujs] „światło” > Լուսավորիչ [Lu-
saworicz] „Oświeciciel” (przydomek św. Grzegorza, chrystianizatora 
Armenii). A w formie քրոջ [khrocz] „siostry, siostrze, siostrę” dyftong -uj- 
znika całkowicie. Oto pełny paradygmat odmiany tego wyrazu w liczbie 
pojedynczej:

nominativus քույր [khujr] „siostra”
gen. dat. acc. քրոջ [khr-ocz] „siostry, siostrze, siostrę”
ablativus քրոջից [khr-ocz-ic] „od siostry”
instrumentalis քրոջով [khr-ocz-ow] „siostrą”

Analogicznie odmienia się rzeczownik կին [kin] „kobieta, żona”. 
Tu wąska samogłoska -i- redukuje się w słabo słyszalne ə (w naszych 
lekcjach notowane w uproszczeniu przez polskie „y”). Oto paradygmat 
liczby pojedynczej:
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nominativus կին [kin] „kobieta, żona”
gen. dat. acc. կնոջ [k(y)n-ocz] „  kobiety, kobiecie, kobietę, 

żony, żonie, żonę”
ablativus կնոջից [k(y)n-ocz-ic] „od kobiety, od żony”
instrumentalis կնոջով [k(y)n-ocz-ow] „kobietą, żoną”

Liczba mnoga tego wyrazu jest jeszcze bardziej nieregularna. Za-
chowuje archaiczne końcówki znane z języka stroormiańskiego (graba-
ru), inne niż końcówki liczby pojedynczej:

nominativus կանայք [kan-aj-kh] „kobiety, żony”
gen. dat. acc.  կանանց [kan-an-c] „kobiet, kobietom, kobiety; 

żon, żonom, żony”
ablativus կանանցից [kan-an-c-ic] „od kobiet, od żon”
instrumentalis  կանանցով [kan-an-c-ow] „kobietami, żonami”

Końcówka -ոջ [-ocz] nie ma nic wspólnego z rodzajem gramatycz-
nym, którego w języku ormiańskim nie ma. Analogicznie do քույր [khujr] 
„siostra” odmieniają się niektóre rzeczowniki odnoszące się do męż-
czyzn: տեր [ter] „pan” (dawniej także tytuł honorowy „księdza”!) i ընկեր 
[ynker] „kolega, towarzysz”.

Oto paradygmat odmiany (w liczbie pojedynczej) tego drugiego wy-
razu:

nominativus ընկեր [ynker] „kolega”
gen. dat. acc. ընկերոջ [ynker-ocz] „ kolegi, koledze, kolegę”
ablativus ընկերոջից [ynker-ocz-ic] „od kolegi”
instrumentalis ընկերոջով [ynker-ocz-ow] „kolegą”

Ciekawa jest (tu na marginesie) etymologia tego wyrazu: oznacza 
kogoś, kto „je” razem z innym. Czasownik „jeść” ուտել [utel] jest w nim 
reprezentowany przez nieregularny temat przeszły կեր- [ker-] („zja-
dłem” to po ormiańsku: կերա [ker-a]). A to կեր- [ker-], żeby nas całkiem 
„zaskoczyć”, jest w odległy sposób spokrewnione (na gruncie indoeu-
ropejskim) z polskim czasownikiem żreć używanym tylko w odniesieniu 
do zwierząt. Przedziwne są dzieje różnych słówek.

W odmianie rzeczownika տեր „pan” samogłoska -ե- [-e-] tracąc ak-
cent (który pada na końcówkę) redukuje się w -ի- [-i-], bo w języku sta-
roormiańskim (grabarze) występowała tam samogłoska notowana przy 
pomocy litery -է- (pisano: տէր) o wymowie (w V wieku) węższej niż 
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zwykłe ե [e]. A więc polskim formom „pana” (gen. i acc.), „panu” (dat.) 
odpowiada ormiańska forma տիրոջ [tir-ocz].

Uwaga! Rzeczownik տեր [ter] ma w języku ormiańskim zabar-
wienie archaiczne, bardzo „dostojne”. Bywa używany w odniesieniu do 
Boga (Աստված [Astwac:], w genetiwie i datiwie: Աստուծո [Astuc:-o]).

Natomiast jako zwykła forma grzecznościowa (odpowiednik 
polskiego „pan”) używany jest obecnie w języku wschodnioormiańskim 
wyraz europejski պարոն [paron], średniowieczne zapożyczenie z języ-
ka francuskiego. W języku zachodnioormiańskim wymawia się [baron] 
zgodnie z wymową francuską (jeśli chodzi o pierwszą spółgłoskę). Or-
mianie „cylicyjscy” sąsiadowali w wiekach XI-XIII z krzyżowcami i stąd 
owo zapożyczenie. Wymowa wschodnioormiańska [paron] wskazuje na 
pisemne źródło tego zapożyczenia. Pochodzi ono z pisanych tekstów 
zachodnioormiańskich, w których litera պ wymawia się jak polskie „b”.

Na koniec można przyjąć do wiadomości jeszcze jeden wyraz odno-
szący się do ludzi. Chodzi o „obywatela”. Milicjanci w Armeńskiej SRR 
używali w tym znaczeniu wyrazu քաղաքացի [khaghakhaci], w gen. dat. 
acc. քաղաքացու [khaghakhacu]. Pochodzi on od rzeczownika wywo-
dzącego się ze starożytnego języka asyryjskiego քաղաք [khaghakh] 
„miasto”. 

Na tym kończę kurs gramatyki języka wschodnioormiańskiego roz-
poczęty lekcją pierwszą z numeru 42/43 naszego „Biuletynu OTK” 
z 2005 roku.

Wraz z drem Hajkiem Howannisjanem planuję opracowanie pod-
ręcznika języka wschodnioormiańskiego, w którym do dziesięciu lekcji 
pisma ormiańskiego („Biuletyny OTK”, n-ry 24/25-40/41) oraz dwudzie-
stu pięciu lekcji gramatyki zostaną dodane teksty i ćwiczenia w opraco-
waniu dra Hajka Howannisjana.
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