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Okres Bożego Narodzenia u Ormian w Kutach 

Abstract: Armenian Christmas celebrations in Kuty. The town of Kuty was the largest Armenian centre in 
Poland. Even before World War II, elderly people spoke Armenian and many Armenian customs were pre-
served. This article is about celebrating Christmas in Kuty.
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Jednym z najwspanialej przez Kościół katolicki obchodzonych świąt jest święto 
Bożego Narodzenia. Przed Unią1, tj. przed rokiem 1630, obchodzili Ormianie to święto w 
dniu Trzech Króli (6 stycznia), zarzucając pod tym względem błąd innym wyznaniom. Dziś 
święta ormiańskie wypadają równocześnie ze świętami obrządku łacińskiego.

Ormianie odznaczający się głęboką pobożnością przygotowują się w czasie adwentu na 
obchód tej pamiątki przez posty ścisłe, bez względu na wprowadzone dyspensy. Dawniej, 
jak wspomina o. Alojzy Pidou, wstrzymywali się nawet od ryb i oleju, utrzymując, że po-
trawy te łamią post. Po dziś dzień jeszcze nie gotują w wilię obiadu, rozdzielają obficie jał-
mużnę między ubogich. Pod wieczór dopiero zasiada rodzina cała do stołu. Pod obrusem 
znajduje się odrobina siana na pamiątkę narodzenia Chrystusa w żłóbku. Tradycyjna ilość 
potraw jest pilnie przestrzegana. Głowa rodziny bierze opłatek do ręki i zmówiwszy Ojcze 
nasz, dzieli się nim wśród życzeń zdrowia i pomyślności z domownikami. Resztę opłatka 
wrzuca do misy z kutią. Kutia jest to gotowana pszenica, zaprawiona tartym makiem i mio-
dem rozcieńczonym wodą. Wśród uroczystego nastroju biesiadników nabiera potem go-
spodarz nieco kutii i ciska o powałę; z ilości zaś spadłych każdemu na talerz ziarnek wy-
prowadza się wróżbę pomyślności. Jedną z nieodzownych potraw tej wieczerzy jest barszcz 
rybi z uszkami. Wśród uszek znajduje się jedno większe, zwane dołwat tj. ̒dola̕.

Los kieruje ręką gospodyni i obdarza dołwatem swego wybrańca. Szczególnie wielkie 
znaczenie ma to dla panny, względnie kawalera, zwiastuje bowiem rychły, a niezawodny 
ożenek czy też zamążpójście. Długi szereg potraw zamykają bakalie, tak miłe podniebieniu 
każdego Ormianina. Zaznaczam dodatkowo, że nie prędzej godzi się rodzinie zasiąść do 
stołu, aż usłyszy pierwszą pod oknem kolędę.

Cała wieczerza trwa dość długo. W ciągu niej zmieniają się za oknem widoki niczym w 
kalejdoskopie. Rozmaite szopki ustępują gwiazdkom, nierzadko przychodzą i Huculi ze 
skrzypką i cymbałami. Ci zjawiają się nie tyle dla zysku, ile z przywiązania do gospodarzy, 

1  Autor ma na myśli unię zawartą między Ormianami w Rzeczypospolitej – będącymi wiernymi Armeńsk-
iego Kościoła Apostolskiego – a Kościołem katolickim, w wyniku której stali się oni katolikami, ale obrządku 
ormiańskiego (przyp. red.).
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często bowiem niejeden z nich strawił swój wiek z panem domu na stepach Besarabii lub w 
połoninach, pilnując tam wiernie jego dobytku. Toteż znając dom, przeplatają kolędy ry-
mowanymi doraźnie, a wesołymi aluzjami na temat hojności lub skąpstwa, dobroci i tym 
podobnych zalet, względnie wad gospodarza. Częstuje się ich wódką, knyszami i koziną.

Program jednak wieczoru jeszcze nie wyczerpany. Domowi oczekują kolędników or-
miańskich. Ci jawią się wkrótce także i z pieśnią na ustach wchodzą do pokoju. Śpiewają 
mały Awedis. Kolędę tę ułożył przed kilkudziesięciu laty, dziś już nieżyjący, ogólnie szano-
wany Ormianin kucki, Owanes Janowicz. Treść piękna, napisana w języku używanym 
obecnie w Kutach2. Z tych względów przyjęła się ta kolęda ogólnie i nie ma tam dzisiaj 
dziecka, które by jej zaśpiewać nie umiało. Z rozczuleniem patrzą wszyscy na dzieciaków, 
z czerwonymi noskami i policzkami, opiewających żłóbek Betlejemski, ubóstwo Króla kró-
lów i odwiedziny pastuszków. Zakończenie zawiera prośbę do Jezusa o błogosławieństwo 
dla wszystkich, a dla młodzieży o pomoc w nauce.

Drzewko nie cieszy się wziętością, jak to np. widzimy u łacinników. Pojawia się ono 
w niektórych tylko domach. Dawniej należało do rzadkości. Ormianie nie uznawali tego 
zwyczaju. Podarunki wkładano dzieciom pod poduszki.

Pasterki ani trzech Mszy św. także u nas nie ma. Na Wschodzie jednak odprawia się 
Msza św. wieczorem i tu rozpoczynają kolędy, a po tej pasterce dopiero następuje uczta 
wigilijna i dalsze śpiewy kolęd. U Ormian kuckich jest Msza uroczysta na drugi dzień. Od-
prawia się ona wcześnie ze względu na to, że większość wiernych słucha jej bez śniadania, 
na czczo. Podczas nabożeństwa śpiewa chór po największej części kolędy ormiańskie, jak 
Manug dzynaw i Petchhem (Dzieciątko się narodziło w Betlejem), Dzynunt Ko zmez ajsor 
(Z narodzenia Pana), Urach leruk dzynutiamp (Radujmy się z Narodzenia), Yzkez Hisus kowa-
panemk (Ciebie Jezusie chwalimy) i inne. Większość melodii jest wzięta z polskich kolęd, są 
jednak i oryginalne. Treść stanowi wolny przekład z języka polskiego. Po mszy gromadzą 
się mężczyźni w zakrystii, po czym wychodzą z kawazanem, czyli berłem przed główny oł-
tarz i intonują oryginalną kolędę Awedis, w odróżnieniu od małego, zwany dużym. Kolęda 
ta sięga bardzo dawnych czasów. Treścią jej jest narodzenie Pana, pokłon pastuszków, 
przybycie Trzech Króli ze Wschodu, dalej ofiarowanie Jezusa w świątyni, nauczanie w 
świątyni, cudowne uciszenie burzy na wzburzonym jeziorze Genezaret itd. Kończy się ży-
czeniami zdrowia, pomyślności i dobrych zarobków. Na ostatek śpiewa się trzy razy Hajr 
mer tj. Ojcze nasz. Z kościoła udaje się cały zastęp z kolędą do proboszcza, by w pierwszym 
rzędzie ze swym duszpasterzem przełamać się opłatkiem, po czym starszy brat zabiera 
kawzan do siebie, a reszta rozchodzi się do domów na obiad, by potem zejść się u wymie-
nionego i kolejno obejść wszystkich parafian. Gospodarze ofiarowują na kolędę pieniądze, 
które idą na bractwo. Prócz tego podejmują Ormianie brastawę bardzo gościnnie i szczerze, 
między innymi konfiturą z arbuza (specjalność ormiańska). Cały traktament odbywa się 
dopiero po odśpiewaniu Awedisu i nie pierwej też można usiąść, aż starszy brat zakryje 
berło specjalnie do tego celu służącą zasłoną. Szeregi tych kolędników zasila w dużej mie-
rze, dzięki poczuciu religijnemu i zrozumieniu tradycji, młodzież ormiańska. Za punkt ho-
noru uważa sobie ona we wszystkim wiernie iść w ślady swych ojców. Przed wojną nie 
ograniczano się tylko do Kut w chodzeniu z Awedisem. W drugim dniu świąt odwiedzano 
także okoliczne domy obywatelskie. Przewożono także kawazan (po kryjomu, rozumie się, 
bo przez granicę władze zabraniały oficjalnie go przewozić) nawet do Besarabii, gdzie zbie-
rano wśród tamtejszych Ormian datki na kościół. Jeśli chodzi o Awedis duży, to muszę za-
uważyć, że nie brak w treści jego momentów nieścisłych, a i słowa niektóre są poprzekręca-
ne tak, że trudno by było dziś ustalić pierwotne jego brzmienie. Tłumaczy się to tym, że 

2  Chodzi tu o gwarę kucką języka zachodnioormiańskiego, która przetrwała w Kutach do okresu między-
wojennego, aczkolwiek używali ją już wtedy raczej ludzie starsi (przyp. red.). 
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pieśń ta jest pisana w narzeczu ludowym, używanym dotychczas w Kutach. Przez wieki 
swego istnienia siłą faktu musiała ulec zmianom. Podczas świąt Bożego Narodzenia cho-
dził także ksiądz od domu do domu, błogosławiąc domy i kołacze.

Po nieco przydługim zatrzymaniu się przy Awedisie przejdę z kolei do święta Nowego 
Roku. Święto to poprzedza „Sylwester”. Ten ostatni dzień roku starego obchodzi się pod 
nazwą Tok tok. Po Mszy św. składają sobie Ormianie życzenia. Słowo Tok tok jest tureckim 
szok szok, co znaczy  ̒wiele wiele̕, rozumie się: pomyślności. Następny dzień Nowy Rok, po 
ormiańsku Nor Dari. W dniu tym jest zwyczaj, że od wczesnego ranka chodzą małe dzieci 
po domach i sieją po izbie ziarna różnego zboża, życząc obfitych plonów w polu. Ormianie 
składają sobie wzajem wizyty, podczas których dominującą rolę odgrywa podawany go-
ściom przysmak, zwany dałauz. W skład tego specjału wchodzi mak, orzechy, migdały 
i miód.

Z kolei omówimy Święto Trzech Króli. Święto to obchodzi się z okazałością i z wielką 
pompą. W dniu tym bowiem została objawiona światu misja Chrystusowa. Dlatego też 
Ormianie twierdzą, że święto „Epifanii” jest większe od Bożego Narodzenia. Jest to wspól-
ne wszystkim chrześcijanom wschodnim, wychodzącym z tego założenia, że na nic zdało-
by się przyjście Zbawiciela, gdyby nie Objawienie. Właściwe święto poprzedza wilia i ściśle 
w tym dniu przestrzegany post. Po uroczystej Mszy św. przystępuje kapłan do poświęce-
nia wody. Na środku kościoła znajduje się beczka z wodą na ten cel przeznaczoną. Dawniej 
wyznaczał ksiądz dzień przedtem dwóch poważnych i zasłużonych Ormian na kumów. 
Wyróżnienie to było ogromnie zaszczytnym. Ubiegano się też o nie bardzo. Wybrani spo-
wiadali się, a w czasie Mszy św. przystępowali do Komunii św., by godnie móc uczestni-
czyć w obrzędzie Chrztu Dzieciątka Bożego. Oni to, trzymając płonące świece, poprzedza-
ni przez księdza w asyście bractwa przystępowali do wody. Po różnych modlitwach 
zanurzał ksiądz metalowy krzyż na bogatych wstęgach po trzykroć w wodzie; końce wstą-
żek trzymali kumowie. Po tej ceremonii całował ksiądz krzyż, następnie podawał kumom. 
Jeden z kumów odbierał krzyż od księdza i podawał z kolei to godło zbawienia do ucało-
wania wiernym, czerpiącym wodę święconą. Ponieważ to wyróżnienie dawało czasem 
 powód do zawiści, przeto dziś wybiera ksiądz do tego celu ministrantów. Na wschodzie 
podaje wiernym krzyż do całowania młodzieniec, przybrany w białe szaty, odznaczający 
się szczególnie cnotami i pobożnością. Wodę w tym dniu poświęconą przechowują wierni 
przez cały rok w tym przekonaniu, że posiada ona właściwości lecznicze, że uśmierza bóle. 
W razie choroby bydła skrapia się nią całe obejście.

Na zakończenie należy także wspomnieć o tradycyjnej „Ochocie Ormiańskiej”, urzą-
dzanej corocznie w ten dzień. Urządza ją komitet z proboszczem na czele. Za punkt honoru 
uważa sobie każdy wziąć udział w tej zabawie. Oprócz miejscowych, zjeżdża się w tym 
dniu wielu przedstawicieli okolicznego obywatelstwa, nie brak także gości ze Lwowa 
i z Bukowiny (Rumunia). Zabawa ma swą ustaloną sławę. Dochód z niej przeznaczony jest 
zawsze na kościół. 

Nota biograficzna: Mikołaj Mojzesowicz (1896-1944), pochodził z Kut, najbardziej 
tradycyjnego skupiska Ormian polskich. Absolwent Politechniki Lwowskiej. Zbierał 
materiały dotyczące etnografii Ormian, na podstawie których napisał kilka artykułów, 
których wartość trudno dziś przecenić. Zamordowany podczas rzezi Kut dokonanej 
przez banderowców. Zamieszczony tutaj tekst pochodzi z ormiańskiego periodyku 
„Posłaniec św. Grzegorza” 1928, nr 18/19, s. 144-147.




