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Przekazujemy wyrazy wdzięczności  

panu Jerzemu Marku Nowakowskiemu 

Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

w Republice Armenii 

za pomoc w publikacji i promocji tej książki 

***

Մեր երախտագիտ� թյ� նը

Հայաստանի Հանրապետ� թյ� ն� մ

Լեհաստանի Հանրապետ� թյան արտակարգ և լիազոր դեսպան

պարոն Եժի Մարեկ Նովակովսկ� ն,

ս� յն գրքի ստեղծմանը սատարել� 

և հրատարակ� թյանը աջակցել�  համար

***

Gagikowi Davtyanowi - 

poecie, naszemu koledze z Erywania

dziękujemy za życzliwość

i pomoc w tłumaczeniu tej książki

***

Շնորհակալ� թյ� ն 

բանաստեղծ Գագիկ Դավթյանին՝ 

մե ր գործընկերոջը Երևանից, 

 ս� յն գրքի թարգման� թյան համար 
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Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 

w Republice Armenii

Ormianie i Polacy od stuleci wymieniają uściski dłoni. Historia 

diaspory ormiańskiej w Polsce liczy sobie lat 650. To znaczy, że 

od ponad sześciu stuleci Ormianie współtworzą polską historię i 

kulturę. Setki polityków, uczonych i artystów ma swoje miejsce w 

encyklopediach polskich i ormiańskich. Jest niezwykłym fenomenem, 

że ormiańskie korzenie i ormiańskie motywy znajdujemy w twórczości 

polskich artystów, których rodziny od stuleci w pełni zintegrowały 

się z Polską. Siła ormiańskiej kultury jest jednak tak duża, że nie 

zapomina się o niej nawet po upływie wieków od przybycia wielu 

rodzin do Polski. Armenia wzbogaciła polską kulturę i polskie życie 

społeczne. I wzbogaca nadal poprzez obecność kolejnych pokoleń 

Ormian w Polsce.

Nie bez znaczenia jest i to, że Ormian i Polaków łączy wyjątkowo 

wiele. Oba nasze narody szczególnie mocno przywiązane są do 

tradycji chrześcijańskiej. Nasze Kościoły w czasie gdy byliśmy 

pozbawieni własnej państwowości przechowywały język i narodowe 

wartości, przekazując je kolejnym pokoleniom. Zarówno Ormianie 

jak Polacy stali się ofi arami ludobójstwa. Zarówno Ormianie jak 

Polacy  przeżywali w masowej skali tragedię wysiedlania ze swoich 

ojczystych ziem w nieznane. Zarówno Ormianie jak Polacy w swojej 

wielkiej literaturze i poezji przechowują pamięć historycznej wielkości 

i chwały swoich państw i narodów.

Nic lepiej nie oddaje emocji, zarówno indywidualnych jak 

zbiorowych, niż poezja. Tłumaczenie wiersza, aby było udane, musi 

oznaczać wspólnotę odczuć i uczuć autora i tłumacza.  W poezji, 

podanie sobie ręki oznacza w istocie podanie serca na dłoni. A, że 

serca Ormian i Polaków biją w podobnym rytmie, to jestem pewien, 

że tłumaczenie poezji będzie dla nas czymś więcej niż literaturą. To 

wspólnota ducha i wartości. Chciałbym, abyśmy dzięki tej antologii 

byli jeszcze bardziej razem.

Jerzy Marek Nowakowski
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej 
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Հայաստանի Հանրապետ� թյ� ն� մ 

Լեհաստանի Հանրապետ� թյան դեսպան� թյ� ն

Հայերն �  լեհերը դարերի ընթացք� մ ձեռք են մե կնել մի մյանց: 

Հայկական սփյ� ռքի պատմ� թյ� նը Լեհաստան� մ հաշվվ� մ է 650 

տարի: Դա նշանակ� մ է, որ ավելի քան վեց դար շար� նակ հայերը 

համաստեղծ� մ են լեհական պատմ� թյ� նն �  մշակ� յթը: Հարյ� րավոր 

քաղաքական գործիչներ, գիտնականներ և արվեստագետներ իրենց 

տեղն � նեն լեհական և հայկական հանրագիտարաններ� մ: Եվ 

հիանալի է, որ հայկական արմատներ և հայկական մոտիվն եր կան այն 

արվեստագետների արար� մն եր� մ, որոնց գերդաստանները դարերի 

ընթացք� մ ինտեգրվել են Լեհաստան� մ: Հայ մշակ� յթի � ժն այնքան 

մե ծ է, որ պահպանվել է շատ ընտանիքներ� մ Լեհաստան գալ� ց ն� յնիսկ 

հարյ� րամյակներ անց: Հայաստանը հարստացրել է լեհական մշակ� յթը 

և հասարակական կյանքը: Եվ հարստացն� մ է առայսօր՝ հայ սեր� նդների 

մշտական ներկայ� թյամբ Լեհաստան� մ:

Նշանակալի են հայերի և լեհերի հոգեկերտվածքների շատ 

ընդհանր� թյ� ններ: Մեր երկ�  երկրները առանձնապես � ժեղ են 

կապված քրիստոնեական ավանդներին: Այն ժամանակ, երբ մե նք զրկված 

ենք եղել պետական� թյ� նից, մե ր եկեղեցիներն են պաշտպանել լեզ� ն և 

ազգային արժեքները,  փոխանցելով դրանք գալիք սեր� նդներին: Ինչպես 

հայերը, այնպես էլ լեհերը, ցեղասպան� թյան են ենթարկվել: Ինչպես 

հայերը, այնպես էլ լեհերը, իրենց հայրենի հողերից դեպի անհայտ� թյ� ն 

հսկայական մասշտաբների տեղահան� թյ� նների ողբերգ� թյ� ններ են 

ապրել: Ինչպես հայերը, այնպես էլ լեհերը, իրենց մե ծ գրական� թյան 

մե ջ պահպան� մ են իրենց երկրների և ժողով� րդների պատմական 

մե ծագործ� թյ� նների և փառքերի մասին հիշող� թյ� նը:

Ոչինչ ավելի լավ չի արտացոլ� մ անձնական և հասարակական 

հ� յզերը, ինչպես պոեզիան: Բանաստեղծ� թյան հաջող թարգման� թյան 

համար, անհրաժեշտ է հեղինակի և թարգմանչի զգացմ� նքների և հ� յզերի 

ներդաշնակ� թյ� նը: Պոեզիայ� մ ձեռքսեղմ� մը իրական� մ նշանակ� մ է 

ափի մե ջ սիրտ ընծայել: Եվ քանի որ հայերի և լեհերի սրտերը ն� յն ռիթմով 

են բաբախ� մ, ես համոզված եմ, որ այս թարգման� թյ� նը մե զ համար 

ավելին է, քան պարզապես գրական� թյ� նը: Սա հոգ�  և արժեքների 

հաղորդ� թյ� ն է: Ես կցանկանայի, որ մե նք առավել մե րձենայինք շնորհիվ 

այս անթոլոգիայի:

Եժի Մարեկ Նովակովսկի 
Լեհաստանի Հանրապետ� թյան արտակարգ և լիազոր դեսպան
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Anna Andrych – Urodziła się i mieszka w Zduńskiej Woli. Debiut 

poetycki w 1985 roku. Autorka pięciu tomów wierszy, m.in.: «Ucieczka 

z Hadesu», «Rękawiczka», «Zanim wypłynie świt…». Laureatka ok. 150 

konkursów literackich. Współredaktor pism regionalnych w b. województwie 

sieradzkim (aktualnie łódzkim). Członkini Związku Literatów Polskich Oddział 

w Poznaniu i Klubu Literackiego TOPOLA w Zduńskiej Woli (od 25 lat). 

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS.

Post scriptum do Ojca Świętego

Nie zdążyłam 

na Plac Świętego Piotra

nie widziałam jak wiatr

odwracał kartki i nagle zamknął

Pismo Święte

a może spełniało się właśnie

pragnienie tłumu – Santo Subito

i już jako Święty

Jan Paweł Wielki 

sam zamknąłeś za sobą księgę tajemnic

wstępując w jasną bramę Nieba

nie zdążyłam

stałam pod smutnym murem

wiele ulic dalej

nagle biały gołąb

dotknął skrzydłem opuszczonej głowy
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Աննա Անդրիխ – Ծնվել և բնակվ� մ է Զդ� նսկա Վոլայ� մ: 

Գրական մ� տքը՝ 1985-ին: Բանաստեղծական հինգ գրքի հեղինակ է, այդ 

թվ� մ՝ «Փախ� ստ Ստվերների թագավոր� թյ� նից», «Թաթպանիկը», 

«Արևածագից առաջ...»: Շ� րջ 150 գրական մրց� յթների հաղթող է: 

Սերաձի (ներկայ� մս Լ� իձկեի) վոյեվոդ� թյան ռեգիոնալ թերթերի 

և ամսագրերի համախմբագիր: Լեհ գրողների մի � թյան անդամ է: 

Աշխատակց� մ է հեղինակային իրավ� նքի ընկեր� թյանը (ZAiKS): 

 

Post scriptum Ս� րբ Հոր համար

ես Ս� րբ Պետրոսի հրապարակ� մ

լինել այդպես էլ չկարողացա

չտեսա ավաղ թե ինչպես քամի ն 

թերթեց էջերը և անակնկալ փակեց

Ս� րբ Գիրքը

գ� ցե բազմ� թյան ցանկ� թյ� նը հենց 

կատարվեց այնտեղ – Santo Subito 

և արդեն որպես Ս� րբը ճշմարիտ

Հովհաննես Պողոս Մեծն ինքը փակեց 

իր գաղտնիքների գիրքը

անցնելով Երկնքի լ� սե դարպասներից ներս

չկարողացա –  

փողոցներ այն կողմ համր �  գլխահակ 

լռված մն ացի վշտի պատի տակ

և հանկարծ ճերմակ աղավն ին թևով 

քսվեց իմ գլխին
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Vania  Angelova – Bułgarska poetka  i tłumaczka, mieszka 

w mieście Wielkie Tyrnowo. Publikowała swoje zbiory poezji w języku 

bułgarskim: oraz  historyczne książki poetyckie, które można znaleźć w wielu 

językach w wielu krajach na całym świecie. Jest laureatką wielu krajowych 

i międzynarodowych nagród, miedzy innymi  Nagrody Pracy Organicznej 

imienia Marii Konopnickiej. Vania Angelova jest członkiem Niezależnych Pisarzy 

Bułgarii i Związku Pisarzy Serbii , członkiem Związku Bułgarskich Geografów 

, członkiem Stowarzyszenia  «Bran« Literatów Rzeczypospolitej Macedonii i 

członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Szwecji .Jest również członkiem redakcji i 

tłumaczem macedońskiego pisma  nauki, literatury i sztuki, «Branuvaњa» / 

Trouble / ( Wydany przez  Petko Shipinkarovskiego), który został opublikowany 

w Strudze , Macedonia .

Gdzieś        
                  

                 Nie żyję, a przecież żyję...
                                     O. Mandelsztam
Gdzieś 

między nicością i czymś                                 

jest moje złudzenie,     

że żyję.

Chimera szczęścia              

odmawia spotkań ze mną,    

а ja nie jestem zuchwała    

i nie mogę 

narzucać się więcej.

I zostaję z wrażeniem,    

że żyję,

podczas gdy chimera szczęścia   

z innymi urządza spotkanie.                         

                       Tłumaczyła Kalina Izabela Zioła
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Վանյա Անգելովա – Բ� լղար բանաստեղծ, թարգմանիչ, 

բնակվ� մ է Վելիկո Տըռնովո քաղաք� մ: Բ� լղարիայ� մ հրատարակված 

նրա բանաստեղծ� թյ� նների ժողոված� ները թարգմանված են 

եվրոպական շատ լեզ� ներով: Ազգային և մի ջազգային մի  շարք 

մրցանակների, այդ թվ� մ Մարիա Կոնոպնիցկայի անվան լեհական 

մրցանակի դափնեկիր է: Վանյա Անգելովան Բ� լղարիայի անկախ 

գրողների մի � թյան, Սերբիայի գրողների մի � թյան, Բ� լղարիայի 

աշխարհագրագետների մի � թյան, Մակեդոնիայի հանրապետ� թյան 

գրողների «Բրան» մի ավորման և Շվեդիայի գրողների ասոցիացիայի 

անդամ է: Նա նաև Մակեդոնիայի «Branuvaњa»  ամսագրի խմբկոլեգիայի 

անդամ է:

Ինչ-որ տեղ

              Ես չեմ ապր� մ, բայց և այնպես ապր� մ եմ…
                                                                 Օ. Մանդելշտամ
Ինչ-որ մի  տեղ

ինչ-որ բանի և ոչնչի մի ջև

կա և իմ պատրանքը,

որ ապր� մ եմ: 

Բախտի քիմե ռն, ավաղ,

հրաժարվեց ինձ հետ հանդիպ� մի ց,

բայց անպատկառ չեմ ես,

և չեմ կարողան� մ

բորբոքվել այլևս:

Եվ մն � մ եմ ես իմ պատրանքի հետ առ այն, 

որ ապր� մ եմ ն� յնիսկ այն ժամանակ, 

երբ քիմե ռը բախտի 

� րիշների հետ է գն� մ հանդիպ� մի :
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Bogumiła Antkowiak – Manc – Absolwentka 

Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Jest autorką czterech książek poetyckich: «Źrenice kłamstwa», 

«Na skrzydłach gonitwy», «Obok czasu», «Przed świtem». Mieszka w Gnieźnie. 

Członkini Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu. 

Refl eksja

czasy dzieciństwa

zakodowały we mnie

studnię wojny

są korzeniami

wolności

tylko

od czasu do czasu

powtarza się lęk

zamknięty w balonie

wspomnień 
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Բոգ� մի լա Անտկովյակ – Մանց – Ավարտել է Զելոնա 

Գ� րայի համալսարանի արվեստի և կերպարվեստների ինստիտ� տը: 

Բանաստեղծական չորս գրքի հեղինակ է՝ «Ստի աչքերը», «Հալածանքի 

թևերին», «Ժամանակի կողքին», «Լ� սաբացից առաջ»: Բնակվ� մ է 

Գնեզնոյ� մ: Լեհ գրողների մի � թյան անդամ  է:

Ռեֆլեքսիա

մանկ� թ օրերը

կոդավորել են իմ մե ջ ջրհորը

պատերազմական ժամանակների

� ր արմատներն են

իմ ազատ� թյան

մի այն 

մե րթ ընդ մե րթ

ցավն  է կրկնվ� մ

փակված հ� շերիս

օդապարիկ� մ
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Danuta Bartosz – Poetka, absolwentka UAM w Poznaniu – 

Wydział Prawa i Administracji. Autorka 18 tomów wierszy, m.in.: «Szukając 

Jego śladów», «Brzegiem wiary», «Łzy kamieni», «Rozbłyski świtu», «Tylko 

smutek jest wierny». Recenzentka, eseistka, felietonistka, animator kultury. 

Zajmuje się także dziennikarstwem. Uczestniczka 51 edycji Struga Poetry 

Evenings w Macedonii. Pomieszczona w kilkudziesięciu almanachach, w tym 

Who is who Struga Festival (patronat UNESCO). Członkini Związku Literatów 

Polskich Oddział w Poznaniu.

Muzo artysty 

Co powiesz 

wiatraku

muzo duszy artysty

malując wirujące

skrzydła motyla

jak wdzięcznie 

zastygły w obrazie 

na skrzydłach milczenia

Czy potrafi sz 

zmielić czas beznadziei

rozniecając 

przyjaznym skrzydłem 

wiatraka

gasnący ogień wesela?
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Դան� տա Բարտոշ – Բանաստեղծ, էսսեիստ, 

 ֆելիետոնիստ, լրագրող: Ավարտել է Պոզնանի Ադամ Միցկևիչի 

անվան համալսարանը: 18 գրքի հեղինակ է, այդ թվ� մ՝ «Նրա հետքերի 

որոն� մն եր� մ», «Հավատի ափով», «Քարերի արց� նքները», 

«Լ� սաբացի տագնապներ», «Միայն վիշտն է ճիշտ»: Մակեդոնիայի 

Ստր� գա քաղաքի Բանաստեղծական երեկոների շրջանակ� մ 51-րդ 

հանդիպման մասնակից է: Տպագրվել է տասնյակ ալմանախներ� մ, 

այդ թվ� մ Ստր� գայի փառատոնի Յ� ՆԵՍԿՈՅԻ հովան�  ներքո 

հրատարակված «Ով ով է» ալմանախ� մ: Լեհ գրողների մի � թյան 

անդամ է:

Արտիստի մ� սան

Դ�  ի՞նչ ես � զ� մ ասել

հողմաղաց – 

արտիստի հոգ� ց անբաժան մ� սա – 

երբ նկար� մ ես թևիկներն ասես

ճախրող թիթեռի

որ շնորհակալ կյանքից մի օրյա

անշարժացել է

քար լռ� թյան մե ջ գեղանկարիդ

Կարո՞ղ ես աղել 

ժամն  անհ� ս� թյան 

և քամ�  թևով բարեկամաբար 

փչել – բորբոքել 

մե ր � րախ� թյան 

մարմրող բոցը



16

Ryszard Biberstajn – Doktor nauk humanistycznych, literat. 

Jest autorem dziewięciu książek poetyckich i prozatorskich w tym: «Język 

porozumienia“, «Zwykłe porządki rzeczy“, «Smutna radość“, «Zielone 

cukierki“, «Profi l w kamieniu“, «Minutę niżej“, «Trzy rzeki“ , «Słychać tylko 

szept“  i wraz z żoną Eleonorą:  «Zadanie domowe» – poezje. Zajmuje się 

także dziennikarstwem i krytyką literacką. Stale współpracuje z TV Leszno. 

Wiceprezes Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Członek Związku 

Literatów Polskich Oddział w Poznaniu. Mieszka w Lesznie.

Pora godów

gałązkę jabłoni

pieści wiatr

pszczoła kwiaty

białe pieści

pyłek osypuje się

osiada na sercu

koniec pieśni
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