Zaprzeczają prawdzie
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Turcja od dziesięcioleci podejmuje na arenie międzynarodowej działania zmierzające do zaprzeczania zbrodni ludobójstwa na narodzie ormiańskim, dokonanej przez to państwo podczas I wojny światowej. Ostatnim tego przykładem są interwencje tureckiej ambasady w sprawie wystawy pt. "Pierwszy holokaust XX wieku. Turecki mord na Ormianach 1915 r.", która stanęła przy wrocławskim Rynku. W zeszłym roku dyplomaci tureccy, na szczęście bezskutecznie, próbowali zablokować postawienie w Krakowie chaczkaru - ormiańskiego krzyża - poświęconego pamięci ofiar ludobójstwa z 1915 r. Mimo nacisków różnych państw, a także Unii Europejskiej, związanych z negocjacjami akcesyjnymi Turcja konsekwentnie odmawia przyznania się do odpowiedzialności za straszliwą rzeź Ormian.
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Wystawa zatytułowana "Pierwszy holokaust XX wieku. Turecki mord na Ormianach 1915 r." pojawiła się ponad dwa tygodnie temu na wrocławskiej ul. Świdnickiej w okolicach Rynku. Zdjęcia przedstawiające masowe mogiły, ciała dzieci zmarłych z głodu, egzekucje poprzez powieszenie obrazowały ogrom zbrodni ludobójstwa popełnionego na Ormianach w Imperium Otomańskim podczas I wojny światowej. - Chodziło o to, żeby była to lekcja historii uświadamiająca, że takie wydarzenie było - tak uzasadniała jej przesłanie Kamila Gajewicz ze stowarzyszenia Europa Przyszłości, które zorganizowało wystawę. Jak podkreśliła, wystawa spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem, szczególnie wśród przedstawicieli społeczności ormiańskiej w Polsce i za granicą. Niestety, wrocławska wystawa, której przesłanie miało trafiać bezpośrednio do przechodniów, wytrwała na ulicy jedynie cztery dni, ponieważ wrocławski urząd miasta cofnął zgodę na jej lokalizację. Nie jest wykluczone, że stało się to w wyniku interwencji ambasady tureckiej w Polsce. Jarosław Broda, dyrektor wydziału kultury urzędu miejskiego Wrocławia, który najpierw wydał zgodę na ekspozycję, a potem ją wycofał, tłumaczył się, że została ona wydana na podstawie materiału zdjęciowego innego niż ten, który znalazł się na wystawie. Broda uznał, że zdjęcia mają drastyczny charakter i są szkodliwe dla dzieci, które nie powinny ich oglądać. Konsekwencją tej decyzji było przeniesienie wystawy z Rynku do Galerii BWA w centrum miasta. Z takim postawieniem sprawy nie zgodzili się organizatorzy. Tłumaczyli się, że do urzędu nie dotarł jeden e-mail, który zawierał także te zdjęcia określone przez urzędnika jako "potwornie drastyczne". Poza tym urzędnik doskonale znał temat wystawy.
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Jak się okazało, do dyrektora wydziału kultury kilkakrotnie dzwonili przedstawiciele ambasady tureckiej w Polsce. Broda potwierdził ten fakt, ale podkreślił, że nie rozmawiał z nimi, a jego decyzja jest suwerenna. Z kolei ambasada turecka odmówiła w tej sprawie komentarza. O negatywnym oddziaływaniu ambasady tureckiej jest przekonany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian z Krakowa. Podkreśla on, że za każdym razem, gdy Ormianie mówią o swojej bolesnej historii, Turcja usiłuje to blokować, nieraz z pozytywnym skutkiem. Sytuacja z Wrocławia przypomina tę, która miała miejsce przed rokiem w Krakowie. Społeczność ormiańska podjęła inicjatywę ustawienia przy kościele św. Mikołaja chaczkaru (ormiańskiego kamiennego krzyża), który miał upamiętniać ofiary ludobójstwa. Wówczas ambasada turecka podjęła intensywną nagonkę, sprzeciwiając się temu. Ambasador Candan Azer złożył protest w tej sprawie, domagając się usunięcia z krzyża słów: "Turcja", "ludobójstwo" oraz "rok 1915". Naciskano również na przedstawicieli administracji państwowej, samorządowej, a nawet kościelnej, aby wycofały swój patronat i uczestnictwo w poświęceniu krzyża, co niestety częściowo się udało. Minister Jan Truszczyński z MSZ wezwał do bojkotu uroczystości, a zdystansowali się od niej wojewoda krakowski, marszałek małopolski i prezydent miasta Krakowa. Ostatecznie w kwietniu 2004 r. chaczkar został poświęcony przez metropolitę krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego. Znalazło się na nim m.in. sformułowanie "ofiary ludobójstwa dokonanego na Ormianach w Turcji w 1915 roku".
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Jak dotąd Turcja konsekwentnie zaprzecza popełnionym 90 lat temu zbrodniom i unika wszelkiej dyskusji na ten temat, stwierdzając jedynie, że u schyłku Imperium Otomańskiego w wyniku wojny partyzanckiej i zaraz po niej zginęło zaledwie 300 tys. Ormian. W tureckim kodeksie karnym jest przepis zagrażający karą do 10 lat więzienia osobom zaprzeczającym tureckiej wizji zagłady Ormian. W przypadku dziennikarzy kara może być podwyższona do 15 lat. Również na forum międzynarodowym Turcja podejmuje wszelakie działania mające na celu blokowanie prawdy o dokonanym ludobójstwie, wyrażając swe oburzenie wobec stanowisk wielu państw i instytucji stwierdzających popełnienie ludobójstwa na Ormianach. Kraj ten ostro protestował przeciwko podjętej w 1987 r. rezolucji Parlamentu Europejskiego stwierdzającej, że rzeź Ormian w 1915 roku była zorganizowanym ludobójstwem, uzależniającej jednocześnie przyjęcie Turcji do UE od uznania tego faktu. Podobnie było w 2001 r., kiedy eksterminację Ormian uznał za ludobójstwo również parlament francuski, i trzy lata później, gdy uchwałę potępiającą tę zbrodnię przyjął polski parlament.
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Uliczna ekspozycja stanowiła jeden z elementów wrocławskich obchodów rocznicy ormiańskiej tragedii. Oprócz niej prezentowano w holu Biblioteki Ossolineum drugą wystawę pt. "Niszczejące dziedzictwo. Ormianie we wschodniej Turcji" autorstwa Dominika Jarząbka i Mariusza Karpińskiego. Została ona poświęcona pracy Rafała Jędraszyka, studenta historii, który w 2002 roku wyjechał do Turcji kręcić film o Ormianach i tam zaginął. Wystawom towarzyszyła debata o ormiańskim dziedzictwie i obecnych dotyczących go problemach. Wzięli w niej udział m.in. ks. Isakowicz-Zaleski i Grzegorz Kucharczyk - autor książki "Pierwszy holokaust XX wieku". Zwieńczeniem obchodów było wmurowanie 30 października w kościele dominikańskim tablicy ku czci ofiar ludobójstwa Ormian w Turcji w 1915 r. i na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej.
W wyniku zaplanowanego przez władze tureckiego ludobójstwa w latach 1915-1916 zginęło ok. 1,5 mln Ormian. Stało się to w wyniku masowych rzezi i morderczych w skutkach wysiedleń na pustynię.
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