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ՀայՀայՀայՀայ    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    կացությունըկացությունըկացությունըկացությունը    
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ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան    ՖելիքսՖելիքսՖելիքսՖելիքս        
ՄատինյանՄատինյանՄատինյանՄատինյան    ՀենրիՀենրիՀենրիՀենրի    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... հայեր, արտագաղթ, լեհահայեր, հին համայնք, նոր 

համայնք, ինտեգրում, սոցիալական կացություն, կայացում 
Լեհաստանում հայության հաստատվելու մասին    առաջին վկայությունները 

վերաբերում են 11-13-րդ դարերում նրանց արտագաղթին: Քշիշտոֆ Ստոպկայի 
կարծիքով, սկսած 14-րդ դարից՝ հայերի հոսքը դեպի Կիևյան Ռուսիա, Լեհաս-
տան և Լիտվա կապված էր այդ երկրների հետ հայ վաճառականների տնտեսա-
կան ակտիվ կապերով1: 17-րդ դարի երկրորդ կեսում, կապված Լեհաստանի 
տնտեսական անկման և լեհահայերի կաթոլիկացման քաղաքականության հետ, 
հայերն սկսեցին զանգվածաբար հեռանալ Ռեչ Պոսպոլիտայի հարավային 
սահմաններից2: 

Հայության արտագաղթի երկրորդ փուլը Լեհաստան կապված էր Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմից հետո գրավված արևելյան տարածքներից դեպի 
հետպատերազմյան Լեհաստանի սահմանները հայերի տեղափոխվելու հետ: 
Չկարողանալով պահպանել իրենց ազգային ինքնությունն ու մշակութային 
ավանդույթները՝ հայության մեծ մասը ժամանակին ուծացվեց և հայերենը 
մոռացավ3: Մինչ ԽՍՀՄ փլուզումը Լեհաստանում բնակվող մոտ 20 հազար հայեր 
ընդունում էին իրենց հայկական ծագումը4:  

Լեհաստան հայության արտագաղթի երրորդ փուլն ընդգրկում է հիմնակա-
նում 1990-1996թթ.: Ժամանակակից արտագաղթը պայմանավորված էր Հայաս-
տանում տեղի ունեցած այնպիսի իրադարձություններով, ինչպիսիք են Սպիտա-
կի ավերիչ երկրաշարժը, Ղարաբաղյան պատերազմը և Խորհրդային Միության 
փլուզումը: Այդ տարիներին կյանքի համար առավել բարենպաստ պայմանների 
փնտրտուքով Լեհաստան արտագաղթեցին բազմաթիվ հայեր Հայաստանից և 
նախկին խորհրդային հանրապետություններից: Արտագաղթած հայերի, ինչպես 
նաև Լեհաստանում ներկայիս հայկական համայնքի թվաքանակի վերաբերյալ 
ստույգ տվյալներ չկան: Լեհական ոստիկանության տվյալներով՝ 1995թ. հայերի 
թիվը կազմել է մոտ հարյուր հազար, իսկ պետական այլ ծառայությունների 
տվյալներով՝ 30-40 հազար5: Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի 

                                                                 
1 Տե'ս Stopka Krzystof, Kraków: Ormianie w Polsce Dawnej i Dzisiejszej, 2000, s. 19. 
2 Տե'ս Tadeusz Gromnicki. Ormjanie w Polsce, ich historja, prawa i przywileje. Warszawa, 

1889, s. 71-72; Բիշոֆ Ֆ., Լեհահայոց հին իրավունքը, Վիեննա, 1890, էջ 44: 
3 Տե'ս Մաչեյ Զոնբեկ, Հայերը Լեհաստանում, նոր համայնք (1990-2007), «Բանբեր Երևա-

նի համալսարանի», Հայագիտություն, Երևան, 2010, թիվ 1 (130), էջ 70: 
4 Տե'ս Մաթևոսյան Մ., Լեհաստանի հայ համայնքի դերը Հայաստան-Լեհաստան հարա-

բերությունների զարգացման գործում, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2013, 
թիվ 1, էջ 115-122: 

5 Մ. Զոնբեկ, Նշվ. աշխատ., էջ 75: 
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նախարարության տվյալներով՝ հայերի թիվը Լեհաստանում ներկայումս կազ-
մում է 40-80 հազար6: Նախարարությունը և Լեհաստանում ՀՀ դեսպանատունը 
հավաստի տվյալներ չունեն 1990-ական թվականներին Լեհաստան արտագաղ-
թած հայերի, ինչպես նաև հայկական ծագում ունեցող անձանց մասին: 2002թ. Լե-
հաստանում անցկացված մարդահամարի տվյալներով՝ իրենց ազգությամբ հայ 
ճանաչել են միայն 1100 մարդ, իսկ հայերենը որպես ազգային լեզու՝ սոսկ 872 
մարդ7: Լեհ ուսումնասիրող Մաչեյ Զոնբեկի տվյալներով՝ հայկական ծագում 
ունեցող անձանց թիվը Լեհաստանում կազմում է 8-15 հազար8: 2011 թվականին 
Լեհաստանի կենտրոնական վիճակագրական ծառայության անցկացրած ուսում-
նասիրության ընթացքում 3623 անձ իրեն համարել է հայկական ծագում ունեցող, 
այդ թվում՝ 2031-ը որպես միայն հայ9: Այս վիճակագրությունը բնավ չի համապա-
տասխանում իրական վիճակին: Բանն այն է, որ 1990-1996թթ. Լեհաստան արտա-
գաղթել են տասնյակ հազար հայեր, որոնց ստույգ թիվը հայտնի չէ ոչ Լեհաստա-
նի, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին: 

Լեհաստան մուտք գործած հայերի մի մասն այնտեղ չի հաստատվել և տե-
ղափոխվել է եվրոպական այլ երկրներ, ուստի հնարավոր չէ պարզել, թե իրակա-
նում որքան հայ է մնացել Լեհաստանում: 2000-ական թվականներին Լեհաստա-
նում բնակություն հաստատած հայերի թիվը նույնպես հայտնի չէ: Դա ունի իր 
պատճառները, քանի որ նախ՝ հայերի մի մասը Լեհաստանում ապրում է անօրի-
նական, հետևաբար հաշվառված չէ պետական որևէ մարմնում: Երկրորդ՝ լեհա-
կան ծառայությունների կարծիքով՝ Լեհաստան մուտք գործած հայերի զգալի 
մասն ունի Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Վրաստանի քաղաքացիություն և վիճա-
կագրական տվյալներով հանդես է գալիս որպես այդ երկրների քաղաքացի: Բա-
ցառված չէ, որ նրանցից շատերն ի սկզբանե հանդիսացել են այդ երկրների քա-
ղաքացիներ: Այնպես որ այս հանգամանքը նույնպես հնարավորություն չի տալիս 
հստակեցնել Լեհաստան արտագաղթած հայերի քանակը: 

Անկախ այն բանից, թե 1990-ական թվականներից մինչ օրս որքան հայեր են 
հաստատվել Լեհաստանում օրինական կամ անօրինական ճանապարհով, 
նրանք կազմում են ազգային փոքրամասնություն: Մաչեյ Զոնբեկի դիտարկմամբ՝ 
Լեհաստանում ազգային փոքրամասնության կարգավիճակ ստացած հայության 
համար հայ լինելն այլևս ազգային անկախության հարց չէ: Հայերն իրենց հիմնա-
կանում համարում են «լեհեր հայկական ծագումով» կամ «Լեհաստանի հայեր, 
ովքեր ունեն հայկական արմատներ»: Սրանք այն հայերն են, ովքեր պատկանում 
են հայ կաթողիկե եկեղեցուն10:  

                                                                 
6 Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ պաշտոնական կայք. www.mfa.am 
7 Տե'ս Լոջինսկի Ս. Հավասարություն և տարբերություն: Ազգային փոքրամասնություն-

ները Լեհաստանում 1989 թվականից հետո դեմոկրատական կարգուկանոնի մեջ, Վարշա-
վա, 2005, էջ 102-104: 

8 Մ. Զոնբեկ, Նշվ. աշխատ., էջ 71: 
9 Główny Urząd Statystyczny: Narodowy spis Powszechny Ludnoś i i Mieszkan  2011: 

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf 
10 Մ. Զոնբեկ, Նշված աշխատ., էջ 71: 
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Երրորդ կամ ժամանակակից փուլում Լեհաստան գաղթած հայերը 
հիմնականում համարվում են փախստականներ և մեծ դժվարությամբ են ձեռք 
բերում քաղաքացիություն կամ նստակեցության իրավունք: Սկսած 1992թ.՝ 
Հայաստանից Լեհաստան արտագաղթած ավելի քան 5 հազար հայ դիմել է 
լեհական պետական ծառայություններին փախստականի կարգավիճակ ստանա-
լու խնդրանքով: Դրա համար որպես փաստարկ նրանք հիմնականում նշում էին 
Հայաստանի՝ պատերազմական վիճակում գտնվելը և իրենց սոցիալական ծանր 
կացությունը՝ հոսանքի, ջրի, գազի բացակայությունը: Այս փաստարկները բնավ 
հիմք չէին նրանց փախստականի կարգավիճակ շնորհելու համար, քանի որ չէին 
բխում 1951թ. Ժնևի բանաձևից: Որոշ հայեր այդպիսի կարգավիճակ ձեռք բերելու 
համար վկայակոչում էին Եհովայի վկաներ լինելը, թեպետ ոչ մի կերպ չէին կարո-
ղանում դա ապացուցել:  

Լեհաստանը հայերին թվում էր հարմար երկիր ապրելու և աշխատելու հա-
մար, քանզի մտածում էին, որ ռուսերենի իմացությունն իրենց այդ հնարավո-
րությունը կտա: Սակայն շատ շուտով պարզվեց, որ լեհերը հայերի հետ ռուսերե-
նով հաղորդակցվելու ցանկություն չունեն, իսկ պետական հաստատություն-
ներում շատ պաշտոնյաներ ու ծառայողներ, անգամ տիրապետելով ռուսերենին, 
գերադասում էին ռուսերենով չհաղորդակցվել: 

Փախստականի կարգավիճակ խնդրելով՝ հայերը նպատակ էին հետա-
պնդում օրինականացնել Լեհաստանում իրենց բնակությունը: Լեհական իշխա-
նությունները, դա լավ հասկանալով և առաջնորդվելով 1951թ. Ժնևի բանաձևով, 
հայերի դիմումները մերժում էին: Այսպես՝ 1992թ. փախստականի կարգավիճակ է 
ստացել 11 հայ, իսկ 10 մարդու շնորհվել է այսպես կոչված հանդուրժողական կա-
ցության իրավունք: Սկսած 1992թ.՝ ժամանակավոր կամ մշտական գրանցում է 
տրվել Հայաստանից արտագաղթած 3 հազարից ավել մարդու, իսկ Լեհաստանի 
քաղաքացիություն է ստացել ընդամենը 112 հայ: 1998թ. սկսած՝ փախստականի 
կարգավիճակ խնդրող հայերի թիվը կտրուկ պակասել է: Ներկայումս այդպիսի 
կարգավիճակ յուրաքանչյուր տարի տրվում է 20-40 հայի11:  

Լեհաստան անօրինական արտագաղթածների մի մասին լեհական իշխա-
նությունները երկրից արտաքսել են: Արտաքսված 3030 մարդուց 207-ը Հայաստա-
նի քաղաքացիներ են, նրանցից 119-ը արտաքսվել է Լեհաստանի սահմանի 
անօրինական հատման, 63-ը՝ անօրինական կացության, մյուսները այլ պատճառ-
ներով: Այս ցուցանիշով հայերը վիետնամցիներից հետո երկրորդն են12: Լեհաս-
տան անօրինական մուտք գործողների թիվը նվազեցնելու համար լեհական իշ-
խանությունները երեք անգամ հայտարարել են համաներում, որպեսզի նրանց 
հնարավորություն տրվի օրինականացնել իրենց բնակությունը: 2003թ. համանե-
րումից օգտվել է 1081, 2007թ. համաներումից՝ 421 հայ և 2012թ. համաներումից՝ 
707 հայ: Լեհական վիճակագրության համաձայն՝ առաջին երկու համաներումից 
օգտված արտասահմանցիների թվում մեծամասնություն կազմել են հայերը, իսկ 

                                                                 
11 Մ. Զոնբեկ, Նշված աշխատ., էջ 75: 
12 Նույն տեղում, էջ 76: 
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երրորդ համաներման ժամանակ նրանք եղել են թվով չորրորդը13: 
Ինչ վերաբերում է օրինական ճանապարհով Լեհաստան արտագաղթած 

հայերին, ապա պաշտոնական վիճակագրությունն այսպիսին է. 1994թ. Լեհաս-
տան մուտք է գործել 5 հազար, 1995թ.՝ 10 հազար, իսկ 1996թ.՝ 25 հազար հայ: Հե-
տագա տարիներին արտագաղթած հայերի թիվը նվազել է և 1997թ. կազմել է 15 
հազար, իսկ 1998թ.՝ 5 հազար: 1998թ. մինչև 2006թ. յուրաքանչյուր տարի Լեհաս-
տան մուտք է գործել 2-3 հազար հայ, իսկ 2006թ. նրանց թիվը կրկին հասել է 5 հա-
զարի14: 

2006թ. առ այսօր համեմատաբար ավելի քիչ հայեր են մուտք գործում Լե-
հաստան, որոնց ստույգ թիվը հայտնի չէ Լեհաստանի և Հայաստանի համապա-
տասխան մարմիններին: ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով՝ 
2004-2006թթ. Լեհաստան մուտք գործելու համար յուրաքանչյուր տարի վիզա է 
տրվել 1500 քաղաքացու: Նրանցից միայն 75-80 մարդ է Լեհաստան մեկնում 
բարձրագույն կրթություն ստանալու նպատակով: Մի բան, որ տեղի չէր ունենում 
1990-ական թվականներին15: Հասկանալի է, որ վիզաների քանակն անհամեմատ 
քիչ է, քան իրականում տարբեր ճանապարհներով Լեհաստան մուտք գործած հա-
յերի թիվը: 

Երրորդ սերնդի հայերի Լեհաստան մուտք գործելը բնավ ինքնանպատակ 
չէր, ոչ էլ պատահական էր: Նրանց հետ անցկացրած հարցումների արդյունքում 
լեհ ուսումնասիրողները պարզել են, որ հայերի արտագաղթը Լեհաստան եղել է 
մտածված և կշռադատված որոշում, որն ունի ավելի շատ տնտեսական պատ-
ճառներ:  

Լեհաստան մուտք գործած հայերի մի մասը նախապես որոշել էր արտա-
գաղթել Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսապես ավելի հարուստ և բարեկեցիկ 
երկրներ: Բայց քանի որ դա կապված էր ֆինանսական մեծ ծախսերի հետ, իսկ 
մուտքի արտոնագիր ստանալը շատերի համար պարզապես անլուծելի խնդիր էր, 
ուստի նրանք հաստատվեցին Լեհաստանում, որն այդ առումով ամենաէժան 
երկիրն էր և ամենահարմարը: Հայերն այդպես վարվելու մի քանի պատճառ ունե-
ին: Նախ՝ նրանք մտածում էին, որ ռուսերենի իմացությունը հնարավորություն 
կտա հեշտությամբ հաղորդակցվել և հարմարվել նոր պայմաններում: Երկար ժա-
մանակ Լեհաստանը Բուլղարիայից հետո երկրորդ երկիրն էր, որ հայության հա-
մար նախընտրելի էր որպես արտագաղթի նշանակետ: 

Երկրորդ՝ 1989թ. հետո նախկին սոցիալիստական ճամբարի երկրների, այդ 
թվում՝ նաև Լեհաստանի հետ առանց մուտքի արտոնագրի երթևեկելու հնարավո-
րություն ստեղծվեց:  

Երրորդ՝ Լեհաստանը դիտվում էր որպես տարանցիկ երկիր՝ Գերմանիա, 
Բելգիա, Հոլանդիա, Ֆրանսիա, Ավստրիա արտագաղթելու համար: Այս տեղա-
շարժը բավական հեշտացել է Լեհաստանի՝ Շենգենյան գոտի մուտք գործելուց 
հետո:  

                                                                 
13 Տե'ս Avedis Ավետիս, 2011 jesien, nr. 8, s. 4-5; 2012 lato, nr. 11, s. 1. 
14 Մ. Զոնբեկ, Նշված աշխատ., էջ 74: 
15 Նույն տեղում, էջ 76: 
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Չորրորդ՝ Լեհաստանը հարմար երկիր էր շուկայական առևտրով զբաղվելու 
համար, քանի որ նախկին Խորհրդային Միության երկրների հետ համեմատած՝ 
շատ ապրանքների գները Լեհաստանում ավելի թանկ էին: Դա բիզնեսով զբաղվե-
լու ձգտում և հակում ունեցող հայերին հնարավորություն էր տալիս առևտրական 
շահավետ կապեր հաստատել Լեհաստանի և ԽՍՀՄ նախկին երկրների, հատկա-
պես Բելուռուսի և Ուկրաինայի միջև: Արտասահմանցիների մուտքի և ելքի ազա-
տության հնարավորությունը Լեհաստանում հանգեցրեց այն բանին, որ հայերն 
սկսեցին 1990-ական թթ. սկզբին ԽՍՀՄ-ում արտադրված ապրանքների առևտրով 
զբաղվել Լեհաստանում:  

Հինգերորդ՝ Լեհաստանից ճամփորդություն կատարել եվրոպական ցանկա-
ցած երկիր որևէ դժվարություն չէր ներկայացնում այն հայերի համար, որոնք 
Խորհրդային Միության տարիներին զրկված էին ազատորեն արտասահման մեկ-
նելու և աշխարհը տեսնելու հնարավորությունից: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո այդ-
պիսի հնարավորություն ընձեռնվեց այն հայերի համար, որոնք բավարար ֆինան-
սական միջոցներ ունեին: 

Վեցերորդ՝ 1990-ական թթ. Լեհաստանում բարձրագույն կրթություն ստա-
նալը համեմատաբար ավելի էժան էր, քանի Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում: 
Ճիշտ է, մեծ թվով հայեր չեն այս նպատակով մեկնում Լեհաստան (նաև մեր օրե-
րում), բայց և այնպես այս հանգամանքը նույնպես որոշակի դեր խաղում է: 

1990-ական թվականներին Լեհաստան մուտք գործած հայերի համար ամե-
նակարևոր հարցը նոր միջավայրում հարմարվելն է, որը կապված է որոշակի 
դժվարություններ հաղթահարելու հետ: Այս հարցում մի քանի գործոն է ազդում՝ 
համայնքի առկայությունը, բարենպաստ միջավայրը, պետական կառույցների 
աջակցությունը, մարդու բնավորությունը, աշխարհընկալումը, հետաքրքրասի-
րությունը, միջմշակութային միջավայրի կենսափորձը, ինչպես նաև տնտեսա-
վարման կարողությունը: Այս գործոնները բնորոշ են նաև Լեհաստանի հայ հա-
մայնքի համար, որը միատարր չէ: Ժամանակակից Լեհաստանում առկա է հայու-
թյան հին և նոր համայնք:  

Միջին դարերում Լեհաստան արտագաղթած հայերի «հին համայնքը» 
կարևոր դերակատարում է ունեցել Ռեչ Պոսպոլիտայի սոցիալական, տնտեսա-
կան, քաղաքական, հոգևոր և մշակութային կյանքի զարգացման գործում: Նրան-
ցից շատերը ձեռք են բերել հանրաճանաչություն, հռչակ, համբավ և իրենց գոր-
ծունեությամբ ուրույն տեղ զբաղեցրել Լեհաստանի պատմությունում16: Ըստ լեհ 
ուսումնասիրող Իվոնա Կալիշևսկայայի՝ հայկական հին համայնքի թիվը ժամա-
նակակից Լեհաստանում կազմում է 5-15 հազար մարդ17:  

1990-ական թվականներից հետո Լեհաստան մուտք գործած հայերին համա-
րում են «նոր համայնքի» ներկայացուցիչներ, որոնք ներկայացնում են վերաբնակ-

                                                                 
16 Տե'ս Krzysztof  Stopka, Andrzej A. Zieba, Armen Artwich, Monika Agopsowicz. Ormianska 

Warszawa, Warszawa, 2012, s. 20-80; Լեհահայեր. Lehahayer, pod redakcja Krzysztofa Stopki, 
Krakow, 2010; Krzysztof  Stopka, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Krakow, 2000. 

17 Իվոնա Կալիշևսկայա, Լեհաստանում հայերի ադապտացիայի ռազմավարություննե-
րը, Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի, 2009, թիվ 3 (129), էջ 196: 
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վողների երրորդ ալիքը: Հայկական հին համայնքի ներկայացուցիչները Լեհաս-
տանում վաղուց կայացած, ինտեգրված, հիմնականում բարձրագույն կրթություն 
ունեցող մարդիկ են, որոնք հայերեն չգիտեն: Նրանք գիտեն իրենց նախնիների ով 
լինելու և հայկական արմատների մասին և հաճախ իրենց անվանում են «լեհեր՝ 
հայկական ծագումով»: 1990-ական թթ. Լեհաստան արտագաղթած հայերի գնա-
հատմամբ՝ նրանք հայությունը կորցրած, իրենց ծագումը մոռացած և ուծացած 
մարդիկ են, հայության հետ քիչ առնչություն ունեցողներ: Իրենց հերթին Լեհաս-
տանի նորեկ հայերը հին համայնքի հայերի կողմից համարվում են «չափից ավելի 
հասարակ, ովքեր չեն համապատասխանում հայի մասին իրենց պատկերացմա-
նը»18: 

Չնայած այս հակադիր գնահատականներին՝ հին ու նոր համայնքի հայերը 
միմյանց հետ հաջողությամբ առնչվում են, հարաբերվում և համագործակցում:     
Ի. Կալիշևսկայայի կարծիքով, Լեհաստանում երրորդ կամ ժամանակակից ալիքի 
հայության հարմարվելուն նպաստում է հիմնականում երեք գործոն՝ հայկական 
հին համայնքի աջակցությունը, լեհերի հետ նրանց ամուսնությունները (այդ 
թվում՝ ոչ պաշտոնական) և բիզնեսի հանդեպ վերաբերմունքը19: 

Լեհաստան գաղթած նոր հայերը որոշակի հետաքրքրություն առաջացրին 
հին համայնքի հայության շրջանում այն առումով, որ տեղեկություններ տվեցին 
ներկայիս Հայաստանի փաստացի վիճակի մասին, որը նրանց օգնեց ավելի լավ 
հասկանալ գաղթի իրական պատճառը: Իրենց հերթին հին համայնքի անդամնե-
րը բարյացակամ վերաբերմունք ցուցաբերեցին նոր եկած հայերի նկատմամբ, օգ-
նեցին ձևակերպել նրանց փաստաթղթերը փախստականի կարգավիճակ ստա-
նալու, աշխատանք գտնելու, առևտրով զբաղվելու, երեխաներին դպրոցում տե-
ղավորելու և այլ հարցերում: Հին համայնքն օգնել է նորեկ հայերին անհրաժեշտ 
ծանոթություններ և կապեր հաստատել լեհական հասարակությունում կայանա-
լու համար: Ընդսմին, հին համայնքի հետ ավելի սերտ կապեր հաստատել են 
հատկապես 1990-ական թթ. արտագաղթած հայերը, իսկ 2000-ական թթ. գաղթած-
ները նոր իրողությունում հարմարվելու հարցում գերադասել են ապավինել Լե-
հաստան ավելի վաղ արտագաղթած իրենց հայրենակիցների օգնությանն ու 
աջակցությանը: 

Լեհաստանում նոր համայնքի հատկանշական գիծն այն է, որ եթե 1990-
ական թթ. սկզբում արտագաղթած հայերը հիմնականում կենտրոնանում էին մեծ 
քաղաքներում, ապա հետագայում արտաքսումից խուսափելու նպատակով տա-
րածվեցին ամբողջ Լեհաստանում: Ներկայումս հայերը բնակվում են Լեհաստանի 
համարյա բոլոր քաղաքներում, ավաններում, նույնիսկ գյուղերում՝ համեմատա-
բար ոչ մեծ խմբերով, որը նրանց հնարավորություն է տալիս գրեթե աննկատ 
մնալ: 

Լեհերը հայկական նոր համայնքի նկատմամբ ի սկզբանե միանշանակ վե-
րաբերմունք չդրսևորեցին: Սկզբում նրանք հայերին չէին տարբերում Խորհրդա-
յին Միությունից արտագաղթած այլ ժողովուրդներից և հատկապես կովկասցինե-

                                                                 
18 Նույն տեղում, էջ 197: 
19 Նույն տեղում, էջ 96: 
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րից և հավաքական առումով բոլորին անվանում էին «ռուսներ», որոնց նկատ-
մամբ վերաբերմունքն այնքան էլ բարեհաճ չէ: Լեհերի մի մասը հայերին չէր հան-
դուրժում նաև այն բանի համար, որ 1990-ական թթ. տնտեսական ծանր պայման-
ներում նրանք իրենց հետ կողք կողքի առևտուր էին անում շուկայում՝ դառնալով 
մրցակից: Հետագայում, երբ ամեն ինչ կարգավորվեց, լեհերի մոտ ձևավորվեց այն 
կարծիքը, որ հայերը «հանգիստ, ժպտերես, ընկերասեր մարդիկ են», որոնք արագ 
հարմարվում են ցանկացած իրավիճակի և շատ շուտ սովորում լեհերենը: Այս 
ամենը, ինչպես նաև հայերի քրիստոնյա լինելու հանգամանքը նույնպես բարե-
րար ազդեցություն թողեց լեհական հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա20: 

Լեհաստանում հայ նոր համայնքի անդամների ինտեգրման երկրորդ 
կարևոր գործոնը ամուսնություններն են, որոնք միշտ չէ, որ պաշտոնական են: 
Նրանք երբեմն նախընտրում են կազմել քաղաքացիական ընտանիք: Առավել տա-
րածված է «հայ-լեհուհի» ամուսնական տարբերակը: Լեհ ուսումնասիրողների 
կարծիքով, դրա հիմնական պատճառն այն է, որ Հայաստանից արտագաղթել են 
գերազանցապես արական սեռի երիտասարդ մարդիկ: Նրանք նոր պայմաննե-
րում հարմարվելու, կրթություն ստանալու, աշխատանք ունենալու և քաղաքա-
ցիություն ձեռք բերելու նպատակով նախընտրել են լեհուհիների հետ ամուսնա-
նալու ճանապարհը: Հայ-լեհուհի արտամուսնական կապերը և քաղաքացիական 
ամուսնությունները համեմատաբար կարճ են տևում, ինչը չի կարելի ասել նրանց 
պաշտոնական ամուսնության մասին: Այս պարագայում հայերն ավելի արագ են 
սովորում լեհերեն, ինտեգրվում լեհական հասարակությունում և դառնում լիար-
ժեք քաղաքացի: Խառն ամուսնությունները մեծ մասամբ երկմշակութային են: 
Ամուսինները պահպանում են երկու ազգերի ավանդույթները, ընդունում 
միմյանց ազգային տոները, սովորում միմյանց լեզուն: Լեհերի հետ ամուսնացած 
օտարերկրացիները, այդ թվում նաև հայերն, իրենց ավելի անվտանգ ու պաշտ-
պանված են զգում21: 

Հայերի ինտեգրման երրորդ գործոնը բիզնեսի հանդեպ վերաբերմունքն է: 
1990-ական թթ. սկզբում առևտրով զբաղվող հայերը հաճախ կոնֆլիկտներ էին 
ունենում լեհ առևտրականների հետ, քանի որ վաճառում էին էժան և անօրի-
նական ապրանքներ, որը հարվածում էր լեհերի բիզնեսին: Երբեմն դա հանգեց-
նում էր կռիվների, որին հարկադրված միջամտում էր ոստիկանությունը: Տարի-
ների ընթացքում այդ հակամարտությունը հարթվեց, Լեհաստանում անօրինա-
կան գտնվող հայերին իշխանությունները երկրից արտաքսեցին, իսկ մյուսներն 
սկսեցին աշխատել օրինական ճանապարհով: 

Լեհ ուսումնասիրողների տվյալներով՝ արտաքսված հայերի թիվը մեծ է եղել 
հատկապես 2001-2005թթ.: Այդ տարիներին լեհական իշխանությունները 2398 
հայերի արտաքսման մասին որոշում են ընդունել, սակայն փաստացի ար-
տաքսվել է 1548 մարդ: Հետագայում այս թիվը կտրուկ նվազել է: Այսպես՝ 2006թ. 
ընդունվել է արտաքսման 335 որոշում, բայց արտաքսվել է 144 մարդ, 2007թ. կա-
յացվել է 222 որոշում, արտաքսվել է ընդամենը 81-ը: 

                                                                 
20 Տե'ս Մ. Զոնբեկ, Նշված աշխատ., էջ 81: 
21 Տե'ս Ի. Կալիշևսկայա, Նշված աշխ., էջ 198-199: 
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Մեծ չէ նաև ժամանակավոր ձերբակալված և դատապարտված հայերի թիվը: 
1992թ. ձերբակալվել և դատապարտվել է ընդամենը 7-8 մարդ: Մինչև 2007թ. 
նրանց թիվը տատանվել է, ամենաբարձր արդյունքը գրանցվել է 1996թ., երբ դա-
տապարտվել է 10 և ձերբակալվել 50 հայ: Երկրորդ անգամ այդպիսի արդյունք 
գրանցվել է 2000 թվականին, երբ դատապարտվել է 15 և ձերբակալվել 60 հայ: 
Մնացած տարիներին այդ ցուցանիշներն անհամեմատ համեստ են, օրինակ՝ 
2007թ. դատապարտվածների ու ձերբակալվածների թիվը միասին չի կազմել ան-
գամ 50 մարդ22: Սա վկայում է այն մասին, որ մեկ տասնամյակից ավել Լեհաստա-
նում ապրող և առևտրով զբաղվող հայերը դարձել են ավելի օրինապահ: 

Առևտուր անելու ձևերին տիրապետելը, շուկայում անհրաժեշտ կապեր 
հաստատելու հմտությունը, գնորդների պահանջներին ընդառաջ գնալը, լեհ 
առևտրականներին մրցակից չլինելը հայերին հնարավորություն է տվել 2000-
ական թթ. ակտիվ հաղորդակցվել լեհերի հետ: Հայերը հիմնականում զբաղվում 
են մանրածախ ապրանքների առևտրով ոչ մեծ քաղաքներում: Եթե 1990-ական 
թթ. սկզբներին նրանք գերազանցապես վաճառում էին Խորհրդային Միությու-
նում արտադրված ապրանքներ, ապա ներկայումս ապրանք են գնում վիետնամ-
ցիներից ու բելոռուսներից և դրանք վերավաճառում շուկաներում, անգամ փո-
ղոցներում: Առևտրով զբաղվող հայերը, լեհերի կարծիքով, համախմբված են, միմ-
յանց աջակցում են, ակտիվ կապեր ունեն իրենց համեմատաբար էժան ապրանք 
վաճառող լեհերի հետ: Նրանք աշխատում են կոնֆլիկտներ չունենալ ոստիկանու-
թյան հետ և գործել լեհական օրենքների շրջանակում: 

1990-ական սկզբներին արտագաղթած հայերը ֆինանսական միջոցներ չու-
նեին սեփական բիզնեսով զբաղվելու համար: Նրանք հանապազօրյա հացի խնդի-
րը լուծում էին փողոցներում, իսկ լավագույն դեպքում՝ շուկաներում անօրինա-
կան և էժան ապրանքների վերավաճառքով: Դրանով նրանք զբաղվում էին հար-
կադրաբար, քանի որ չունեին կեցության և աշխատանքի իրավունք, ինչպես նաև 
սկզբնական կապիտալ: Բացի այդ՝ նրանք ծանոթ չեն լեհական օրենքներին, չգի-
տեն ինչպես ձեռք բերել աշխատանքի կամ ձեռնարկություն բացելու և առևտրի 
արտոնագիր ստանալու իրավունք: 

Առևտրում հայերի միջնորդը հիմնականում վիետնամցիներն են, որոնք 
ունեն թե ապրանք, թե անհրաժեշտ դրամագլուխ: Այս հայերը տարիների ընթաց-
քում չեն կարողանում կայանալ և ունենալ իրենց օրինական ապրանքն ու 
առևտրի կետը: Նրանց ամսական վաստակած գումարի կեսը ծախսվում է բնա-
կարանի վարձի համար, իսկ մյուս կեսը հատկացվում է տրանսպորտին, սննդին, 
հագուստին, հեռախոսին և երեխաների դպրոցական ծախսերին: Չնայած դրան՝ 
հայերը Լեհաստանում իրենց ապահով են զգում և իրենց վիճակից չեն դժգոհում, 
անգամ ամենաաղքատ հայերը չեն հայտնվում թշվառ վիճակում: Ավելին, մու-
րացկան կամ սոցիալական խնամակալությունից օգտվող հայեր Լեհաստանում 
չկան: Նրանց կողքին այսօր Լեհաստանում կան նաև կայացած հայեր: Լեհաստան 
մուտք գործած հայերի մեջ կան մարդիկ, որոնք մտածված են արտագաղթել՝ ունե-
նալով որոշակի դրամագլուխ և սեփական գործ դնելու մտադրություն: Այսօր 

                                                                 
22 Մ. Զոնբեկ, Նշված աշխատ., էջ 77: 
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նրանք կարողացել են հասնել որոշակի հաջողությունների, ունեն իրենց ռեստո-
րանները, խանութները, ոմանք՝ նույնիսկ ֆաբրիկաները: Այս խումբ հայերը հա-
մարվում են միջին խավի ներկայացուցիչներ և առանձնապես մեծ քանակ չեն 
կազմում: Հայերը սովորաբար բիզնեսով զբաղվելիս հույսը դնում են իրենց աշխա-
տասիրության, ընդունակության ու կարողությունների վրա և ոչ թե պետության: 
Այդ պատճառով միջին և ավագ սերնդի լեհերը բիզնեսով զբաղվող հայերին հա-
մարում են «որևէ խնդիր չունեցող» և ձեռներեց մարդիկ, որոնք կարողանում են 
իրենց տեղը գտնել լեհական իրականությունում: Երիտասարդ սերնդի լեհերը բա-
վական անտարբեր են հայերի նկատմամբ: Նրանք հայերին չեն համարում ոչ 
թշնամի և ոչ էլ իրենց մրցակից և համոզված են, որ անօրինական բիզնեսով զբաղ-
վող հայերին կարգի կհրավիրեն ինչպես իշխանությունները, այնպես էլ հայ հին 
համայնքը23: 

Հայ նոր համայնքի ապագան Լեհաստանում, լեհ ուսումնասիրողների կար-
ծիքով, հեռանկարային չէ այն իմաստով, որ համայնքը ներկայումս զարգացող չէ: 
Նրանք դա բացատրում են նրանով, որ վերջին տարիներին հայերի թիվն այլևս չի 
համալրվում: Ենթադրվում է, որ հայերի թիվը նույնիսկ կպակասի: Նրանք, որոնք 
օրինականացրել են իրենց կացությունը Լեհաստանում, կմնան այնտեղ, իսկ մյուս-
ները կտեղափոխվեն այլ երկրներ կամ կվերադառնան Հայաստան, որովհետև 
նրանց համոզմամբ՝ վաղ թե ուշ բոլորի վերջին հանգրվանը հայրենիքն է24: 

Սակայն անկախ այն բանից, թե ինչպես կդասավորվի Լեհաստան մուտք 
գործած հայերի ճակատագիրը, նրանք կդառնան այդ երկրի օրինական բնակիչ ու 
քաղաքացի, թե ոչ, անհերքելի է մի բան. հայերը կարողանում են հաղթահարել 
իրենց առջև ծառացած դժվարությունները և ինտեգրվել լեհական հասարակու-
թյունում: Դրա վկայությունը հայ համայնքի գործունեությունն է ժամանակակից 
Լեհաստանում: 
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24 Տե'ս Lotocki L., Mniejsszosc ormianska w Polsce. Tozsamosc. Ocena spoleeczenstwa 

polskeigo. Relacje z nowyti imigrantati, «Raporty migracyjne» nr 5, 2005. 
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Положение армянской общины в Республике ПольшаПоложение армянской общины в Республике ПольшаПоложение армянской общины в Республике ПольшаПоложение армянской общины в Республике Польша    
Мовсисян ФеликсМовсисян ФеликсМовсисян ФеликсМовсисян Феликс    
 Матинян ГенриМатинян ГенриМатинян ГенриМатинян Генри    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: армяне, эмиграция, польские армяне, старая община, новая 

община, интеграция, социальное положение, реализация 
После развала Советского Союза десятки тысяч армян эмигрировали в 

Польшу, в основном, в поисках обеспеченной жизни. Они рассматривали Польшу 
как более благоприятную для работы и жизни страну, откуда могли впоследствии 
проникнуть в развитые страны Западной Европы. На сегодняшний день в Польше 
сформировалась новая община польских армян, которая имеет статус национально-
го меньшинства. Армяне, как правило, занимаются малым бизнесом, отрегулирова-
ли свои взаимоотношения с поляками, владеют польским языком, решили вопрос 
обучения своих детей, действуют в рамках польского законодательства и интег-
рируются в новое общество.  

 
 
 

The Life Status of the Armenian CommunityThe Life Status of the Armenian CommunityThe Life Status of the Armenian CommunityThe Life Status of the Armenian Community    
in the Republic of Polandin the Republic of Polandin the Republic of Polandin the Republic of Poland    

Movsisyan FeMovsisyan FeMovsisyan FeMovsisyan Feliksliksliksliks    
 Matinyan HenryMatinyan HenryMatinyan HenryMatinyan Henry    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: Armenians,    emigration, Polish Armenians, old community, new 

community, integration, social condition, self-realization 
After the collapse of the USSR, dozens of thousands of Armenians emigrated to 

Poland primarily in search of better living conditions. They considered Poland a 
favourable country to live and work; besides, it would provide affordable access to more 
developed countries of Western Europe. In today’s Poland, a new ethnic-minority 
community of Polish-Armenians has been established. The Armenians are mainly 
involved in small-scale trade, have stabilized their relationships with the Polish people, 
have a good command of Polish, have solved the problem of education for their 
children, act within the framework of Polish laws, and are integrating into the new 
culture and society. 
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