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Pamiêci Ewy – Aktorki – Ormianki

Maria  PRZYBYLSKA  [Kraków]

Wiem dobrze ile J¹ kosztowa³
(na d³ugo przedtem nim przysz³a choroba)
wa¿ny bilet do nieba
-ale mówiæ o tym nie trzeba dok³adnie
W rozmowie przedostatniej
o niebie mówi³a
jako o dalszym ci¹gu piêknej pracy
gdzie ról i tekstów dla wszystkich wystarczy
Czemu mam nie wierzyæ w tê rajsk¹ estradê
jeœli wiem o tym, ¿e przecie¿ od dawna 
po tamtej stronie wywiadowców mia³a
poœród nomadów – anio³ów wêdrownych 
ormiañskich – wêgierskich – podolskich...
Dziêkujê Temu, Który Czasem rz¹dzi
¿e mnie umieœci³ w tym samym odcinku
 niezbyt szerokiej œcie¿ki
i w podobnym krêgu migotliwego œwiat³a 
teraz bêdzie mi raŸniej
do wspólnego Hajastanu wracaæ....

13 wrzesieñ 2001
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Wizyta patriarchy ormiañskokatolickiego 
Nersesa Bedrosa XIX w Polsce

ks. Tadeusz ISAKOWICZ – ZALESKI  [ Kraków]

W dniach 18 – 24 czerwca 2001 r. mia³a miejsce w Polsce oficjalna 
wizyta duszpasterska patriarchy ormiañskokatolickiego Nersesa Bed-
rosa1 XIX Tarmuniego  z Bejrutu. Dostojny goœæ by³ trzecim w  historii 
patriarch¹ ormiañskim, który odwiedzi³ nasz kraj. Pierwszym by³ patriar-
cha Stefan, który przyby³ w 1551 r. do Lwowa, gdzie w czasie wizyty 
zmar³ i zosta³ pochowany w tamtejszej katedrze ormiañskiej. Drugim 
by³ patriarcha Jan Bedros XVIII Kasparian (obecnie przebywaj¹cy na 
emeryturze), który w 1989 r. koronowa³ obraz Matki Bo¿ej £ysieckiej w 
Gliwicach.

Stron¹ zapraszaj¹c¹ Nersesa Bedrosa XIX by³ kard. Józef 
Glemp, Prymas Polski a zarazem ordynariusz wiernych obrz¹dku 
ormiañskokatolickiego w Polsce. Wspó³zapraszaj¹cymi byli kard. Franci-
szek Macharski z Krakowa i arcybiskup Tadeusz Goc³owski z Gdañska. 
Dostojnemu goœciowi towarzyszyli:  arcybiskup Elie Karakeyan z Iranu 
oraz diakon Tigran i kleryk Hovik z Armenii, a tak¿e ni¿ej podpisany, 
któremu powierzono obowi¹zki koordynatora ca³ej wizyty. 

18 czerwca Patriarcha przyjecha³ do Polski prosto z Australii, gdzie 
równie¿ wizytowa³ oœrodki ormiañskie. Na lotnisku czekali na niego p. 
Ashot Hovakimian, ambasador Armenii i p. Ahmed Ibrahim, ambasador 
Libanu, którzy powitali go jako pierwsi. Nastêpnie dostojnego goœcia 
powita³y w imieniu spo³ecznoœci ormiañskiej rodziny p. Moniki Agopso-
wicz i p. Macieja Bohosiewicza z Warszawy. Po konferencji prasowej na 
lotnisku, prowadzonej przez p. Krzysztofa Go³êbiowskiego z Katolickiej 
Agencji Informacyjnej,  goœcie udali siê do pa³acu prymasowskiego, 
gdzie odby³a siê rozmowa z Prymasem Polski. Pomimo póŸniej pory 
jeszcze tego samego dnia goœcie udali siê samochodem do Gdañska. 
O godz. 23.00 arcybiskup Tadeusz Goc³owski na granicy diecezji, czyli 
na moœcie na Wiœle, powita³ Patriarchê i zaprosi³ go wraz z jego œwit¹ 
do swojej rezydencji w Gdañsku Oliwie.

1 Bedros – po ormiañski Piotr

przyjêto 30 XII 2001
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Dnia nastêpnego, po œniadaniu goœcie udali siê do koœcio³a Œw. 
Piotra i Paw³a, gdzie od 1958 r. w dawnej zakrystii, przebudowanej na 
kaplicê przez œp. ks. Kazimierza Filipiaka, znajduje siê obraz Matki Bo¿ej 
£askawej ze Stanis³awowa. Po powitaniach ze strony pana prezesa Ko³a 
Ormiañskiego w Gdañsku Wojciecha Zachariasiewicza, pani wiceprezes 
Murki D¹browskiej-Antkowiak i miejscowego proboszcza ks. kan. Ceza-
rego Annusewicza rozpoczê³a siê liturgia ormiañska, w której uczestni-
czy³ arcybiskup Goc³owski oraz grupa Ormian i Polaków ormiañskiego 
pochodzenia. W czasie uroczystoœci, tak osoby witaj¹ce, jak i sam 
dostojny goœæ, wielokrotnie przypominali historiê Ormian w Gdañsku, 
a zw³aszcza wielkie zas³ugi wspomnianego œp. ks. Filipiaka, który nie 
tylko uratowa³ cudowny obraz od zag³ady, ale i przyczyni³ siê tego, ¿e 
obrz¹dek ormiañskokatolicki przetrwa³ w Polsce do dnia dzisiejszego. 
Wiele osób podkreœla³o tak¿e po mszy œw., ¿e wizyta patriarchy w tym 
miejscu, to wielki poœmiertny triumf zmar³ego kustosza sanktuarium. 

Po nabo¿eñstwie i po zwiedzeniu odbudowywanej œwi¹tyni, któr¹ 
w 1945 r. z premedytacj¹ spalili doszczêtnie ¿o³nierze radzieccy, goœcie 
zwiedzili tak¿e Bazylikê Mariack¹ i Starówkê Gdañsk¹, a nastêpnie 
udali siê na spotkanie z prezydentem miasta Paw³em Adamowiczem. 
Spotkanie mia³o oficjalny, ale bardzo serdeczny charakter. Prezydent 
Gdañska podkreœli³, ¿e jest to wizyta historyczna, gdy¿ po raz pierwszy 
w grodzie nad Mo³taw¹ goœci patriarcha ormiañskokatolicki. Wspomina³ 
on te¿ swoje lata studenckie, kiedy w stanie wojennym w koœciele Œw. 
Piotra i Paw³a – nad ormiañsk¹ kaplic¹, w której znajduje siê obraz Matki 
Bo¿ej £askawej – urz¹dzi³ nielegaln¹ drukarniê. – „Fakt, i¿ œp. ks. Fili-
piak pozwala³ nam na to, dowodzi jak wielkim by³ patriot¹ i  odwa¿nym 
cz³owiekiem”2 – mówi³ dalej prezydent Gdañska. Z kolei Patriarcha 
podkreœla³ zas³ugi Ormian dla miasta. Powiedzia³ te¿: „Musimy zachêcaæ 
wiernych, aby pielêgnowali obie kultury jednoczeœnie. Ludzie kultury 
Zachodu powinni znaæ ludzi kultury Wschodu, s¹ bowiem integraln¹ 
czêœci¹ jednego Koœcio³a. ¯eby dobrze oddychaæ, trzeba oddychaæ 
obydwoma p³ucami”. 

Na zakoñczenie Patriarcha wyrazi³ nadziejê, ¿e Polska na zawsze 
pozostanie krajem otwartym dla Ormian, w którym bêd¹ oni mogli cieszyæ 
siê swoj¹ to¿samoœci¹. Nastêpnie wspólnie z prezydentem miasta od-
mówi³ modlitwê „Hajr mer – Ojcze nasz” po ormiañsku. Po spotkaniu z 
dziennikarzami goœcie i przedstawiciele spo³ecznoœci ormiañskiej udali 

2 Cytat ten, jak i wszystkie nastêpne, pochodz¹ z biuletynów KAI.
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siê na obiad w Sopocie, gdzie w mi³ej atmosferze stworzonej przez  
pana prezesa Wojciecha Zachariasiewicza i pani¹ wiceprezes Murkê 
Antkowiak rozmawiano o przesz³oœci i przysz³oœci Ormian polskich.

Po obiedzie goœcie wyjechali do Torunia, gdzie w audycji „na ¿ywo” w 
Radiu Maryja patriarcha Nerses Bedros XIX przedstawia³ historiê Koœcio³a 
ormiañskokatolickiego oraz odpowiada³ na pytania. Audycja by³a bardzo 
ciekawa i cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem ze strony s³uchaczy. Dlate-
go te¿ realizatorzy znacznie j¹ przed³u¿yli kosztem innych programów. Po 
kolacji u goœcinnych ksiê¿y redemptorystów patriarcha wyjecha³ na nocleg 
do pa³acu w Nieborowie k. £owicza, gdzie przyby³ ju¿ po pó³nocy.

Nastêpnego dnia Nerses Bedros XIX spotka³ siê na rozmowie przy 
œniadaniu z kardyna³ami polskimi, przyby³ymi na konferencjê Episkopatu 
Polski. O godz. 10.00 wzi¹³ udzia³ w tej¿e konferencji, odbywaj¹cej siê w 
seminarium duchownym w £owiczu. G³ównym punktem pierwszej czêœci 
spotkania biskupów by³o wyst¹pienie Patriarchy, który przemawiaj¹c po 
w³osku do biskupów polskich przedstawi³ w sposób obszerny historiê i 
tradycjê Koœcio³a ormiañskiego w Polsce oraz zaapelowa³ o pomoc dla 
obrz¹dku. Po obiedzie odby³a siê rozmowa Patriarchy z kard. Józefem 
Glempem, arcybiskupem Józefem Kowalczykiem, nuncjuszem papieskim 
w Polsce oraz z biskupem gliwickim Janem Wieczorkiem. Nastêpnie goœcie 
ormiañscy udali siê na nocleg do Fundacji im. Brata Alberta w Radwa-
nowicach k. Krakowa. Po drodze Patriarcha zatrzyma³ siê na modlitwê w 
sanktuarium Matki Bo¿ej na Jasnej Górze, gdzie spotka³ siê z genera³em 
zakonu paulinów. Kustosz Sanktuarium na po¿egnanie podarowa³ Nerse-
sowi Bedrosowi XIX kopiê obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.

W czwartek rano dostojny goœæ zwiedzi³ Schronisko dla 
Niepe³nosprawnych  i Warsztaty Terapii Zajêciowej w Radwanowicach, 
którymi ¿ywo siê interesowa³. Pochodz¹c bowiem z Ziemi Œwiêtej, zetkn¹³ 
siê tam z dzia³alnoœci¹ charytatywn¹ zgromadzeñ zakonnych. Równie¿ w 
Egipcie, gdzie by³ biskupem od czasu wyboru na urz¹d patriarchy, oraz 
we W³oszech i w Libanie wspó³pracowa³ z wieloma szko³ami oraz dzie³ami 
s³u¿¹cymi biednym i potrzebuj¹cym pomocy. Po zwiedzeniu Schroniska i 
Warsztatów patriarcha mówi³ o swoich doœwiadczeniach w tej dziedzinie 
oraz podkreœla³ fakt, ¿e ksiê¿a ormiañscy w Polsce zawsze anga¿owali siê 
w dzia³alnoœæ charytatywn¹ i wychowawcz¹. Przyk³adem tego mo¿e byæ ks. 
Kajetan Kajetanowicz, za³o¿yciel bursy dla ubogiej m³odzie¿y we Lwowie, 
czy ks. Kajetan Kasprowicz, za³o¿yciel podobnej bursy w Czerniowcach 
na Bukowinie, lub te¿ arcybiskup Izaak Isakowicz, fundator ochronek dla 
sierot i burs dla m³odzie¿y w Stanis³awowie i £yœcu. 
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Przed po³udniem Nerses Bedros XIX wyjecha³ do Krakowa, gdzie 
zwiedzi³ katedrê wawelsk¹. Patriarcha Ormian by³ pod wielkim wra¿eniem 
królewskiej katedry. Nawiedzi³ groby królów i wieszczów polskich. 
Obejrza³ równie¿ skarby zgromadzone w Muzeum archikatedralnym. Z 
Wawelu przeszed³ do bazyliki oo. Karmelitów „Na Piasku”, gdzie modli³ 
siê pod tablica upamiêtniaj¹ca setn¹ rocznicê œmierci Izaaka Isakowicza, 
ormiañskiego arcybiskupa ze Lwowa, który w tym koœciele g³osi³ kazania. 
Tablica ta ods³oniêta zosta³a 15 maja 2001 r. przez kard. Franciszka 
Macharskiego w ramach obchodów 1700-lecia chrztu  Armenii.          

Centralnym wydarzeniem tego dnia by³a msza œw. odprawiano w 
obrz¹dku ormiañskokatolickim w Bazylice Mariackiej w Krakowie z oka-
zji 1700 rocznicy chrztu Armenii i 100 rocznicy œmierci wspomnianego 
arcybiskupa Isakowicza. W nabo¿eñstwie tym uczestniczy³ ambasador 
Armenii w Polsce, dr Ashot Hovakimian oraz delegacje Ormian i Polaków 
ormiañskiego pochodzenia z ca³ej Polski. Na zakoñczenie mszy œw. 
przyby³ prosto z £owicza tak¿e kard. Franciszek Macharski.

W homilii – wyg³oszonej w jêzyku ormiañskim, a t³umaczonej na 
polski przez doc. dr Andrzeja Pisowicza z UJ - Nerses Bedros XIX przy-
pomnia³, ¿e Armenia jako pierwsze pañstwo na œwiecie przyjê³a chrzest. 
Zauwa¿y³, i¿ ten fakt jest powodem do dumy, ale wi¹¿e siê te¿ z wielk¹ 
odpowiedzialnoœci¹. Mówi³: „Nowa wiara sta³a siê 1700 lat temu drog¹ 
dla naszych szlaków, prawd¹ dla naszej myœli i zbawieniem dla nasze-
go ¿ycia, dlatego naród ormiañski nie wie, co to rozpacz”. Doda³, ¿e 
nie wystarczy chlubiæ siê dzie³ami przodków, choæby by³y wyj¹tkowe. 
– „Jesteœmy zobowi¹zani, by wnieœæ nasz w³asny wk³ad w dzie³o 
rozpoczête 1700 lat temu w dzie³o ewangelizacji. Od tamtej pory trwa ono 
i nie bêdzie zakoñczone, dopóki na œwiecie istniej¹ fa³szywe ideologie 
i b³êdne przekonania” – powiedzia³. Nastêpnie stwierdzi³, ¿e jubileusz 
powinien staæ siê dla ka¿dego Ormianina powodem do odnowienia du-
chowego w codziennym ¿yciu i postêpowaniu. Jego zdaniem, rocznica 
ta staje siê okazj¹ do dokonania nawrócenia wewnêtrznego, w duchu 
przypominaj¹cym natchnienie towarzysz¹ce przodkom Ormian, którzy 
walczyli w obronie chrzeœcijañstwa. – „Niech ten jubileusz  stanie siê 
latarni¹ morsk¹ dla narodu ormiañskiego, by bezpiecznie kroczy³ szla-
kami przodków” – powiedzia³ na zakoñczenie orêdzia Nerses Bedros 
XIX. Wezwa³ te¿ do modlitwy za diaspory ormiañskie w Polsce oraz za 
„goœcinny naród polski”. 

Po nabo¿eñstwie patriarcha udziela³ indywidualnych b³ogos³awieñstw, 
a nastêpnie  na kolacji w Radwanowicach spotka³ siê z delegacj¹ Ormian 
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z ró¿nych stron Polski, w tym te¿ z Gliwic i Warszawy, oraz ze starost¹ 
krakowskim Renat¹ Godyñ-Swêdzio³. Wœród ró¿nych darów ofiarowanych 
Patriarsze znalaz³ siê równie¿ komplet biuletynów Ormiañskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego, przekazany przez pana prezesa Adama Terleckiego.

W pi¹tek 22 czerwca Patriarcha z³o¿y³ oficjaln¹ wizytê w pa³acu 
arcybiskupów krakowskich, pod czas której w imieniu p. Marii Roszko-
Roszkiewicz ofiarowa³ bibliotece Papieskiej Akademii Teologicznej w 
Krakowie unikalny egzemplarz XVIII-wiecznego s³ownika ormiañsko-
³aciñskiego. Rêkopis ten by³ pisany przez 33 lat przez ormiañskiego 
ksiêdza ze Lwowa Stefana Roszkê. Po wojnie egzemplarz ten by³ prze-
chowywany przez ks. Kazimierza Roszkê, ciotecznego prawnuka autora, 
a zarazem proboszcza ormiañskiej parafii w Gliwicach i lektora jêzyka 
ormiañskiego na UJ. Z kolei od 1964 r. s³ownik przechowywa³a p. Mariê 
Roszko-Roszkiewicz, która powiedzia³a: „Jestem szczêœliwa, ¿e mog³am 
ofiarowaæ tê bezcenn¹ pami¹tkê rodzinn¹ w roku jubileuszu chrztu 
Armenii”. Istniej¹ tylko cztery egzemplarze tego s³ownika. Dotychczas 
znane by³y tylko trzy – przechowywane w Wiedniu, Wenecji i Bejrucie. 
Doceniaj¹c wielkoœæ daru p. Marii Roszko-Roszkiewicz Patriarcha z³o¿y³  
po spotkaniu wizytê w jej prywatnym mieszkaniu, ofiaruj¹c jej drewniany 
had¿kar, czyli ormiañski krzy¿.

Z kolei metropolita krakowski z okazji 1700. rocznicê chrztu Ar-
menii ofiarowa³ Nersesowi Bedrosowi XIX kielich mszalny. Naczynie 
nale¿a³o niegdyœ do ks. Andrzeja £ukasiewicza, ostatniego proboszcza 
ormiañskiego w Czerniowcach na Bukowinie. Po wygnaniu z Rumunii 
znalaz³ on schronienie w Krakowie u kard.  Adama Stefana Sapiehy. W 
1951 r., tu¿ przed œmierci¹, w duchu wdziêcznoœci za opiekê ofiarowa³ 
kielich biskupstwu krakowskiemu. Kielich ów by³ darem papie¿a Piusa 
IX dla Koœcio³a ormiañskiego w 1873  roku. Na zakoñczenie spotkania 
kard. Franciszek Macharski powiedzia³: “Przyjazd Nersesa Bedrosa XIX 
do Polski jest wiosn¹ dla duszpasterstwa Ormian w Polsce”.

Tego samego dnia patriarcha uda³ siê do Warszawy, gdzie, dziêki 
staraniom p. Jana Abgarowicza, zosta³ on bardzo goœcinnie przyjêty na 
kolacji w restauracji ormiañskiej przy ul. Towarowej 33. Nastêpnego dnia, 
po noclegu u ksiê¿y michaelitów w Strudze k. Warszawy, Patriarcha uda³ 
siê na kolejn¹, trzeci¹ ju¿,  rozmowê z Prymasem Polski, w czasie której 
poruszano problemy przysz³oœci Koœcio³a ormiañskokatolickiego w Pol-
sce. Nastêpnie Nerses Bedros XIX z³o¿y³ wizytê w ambasadzie Armenii, 
gdzie obok gospodarza czeka³ na niego tak¿e ambasador Libanu. Po 
zakoñczeniu wizyty, krótkiej, ale niemniej serdecznej,  dostojny goœæ poje-
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cha³ na spotkanie z pani¹ prof. Alicj¹ Grzeœkowiak, marsza³kiem Senatu. 
W czasie tego spotkania pani Marsza³ek mówi³a o wzajemnych zwi¹zkach 
Polski z Armeni¹, a tak¿e o swoich ormiañskich „korzeniach” oraz o 
swojej ogromnej sympatii do Armenii i narodu ormiañskiego. Spotkanie 
to by³o tym bardziej wa¿niejsze, ¿e by³a to oficjalna wizyta w Senacie 
Rzeczpospolitej Polskiej i dlatego te¿ nadano jej wysok¹ rangê.

Popo³udniu, po nawiedzeniu grobu ks. Jerzego Popie³uszki, Pa-
triarcha uda³ siê na lotnisko, gdzie ¿egnany przez obu ambasadorów i 
ni¿ej podpisanego odlecia³ do Rzymu, a nastêpnie do Bejrutu. W liœcie 
przes³anym póŸniej do mnie napisa³: „B³ogos³awiê wszystkim, których 
spotka³em w czasie niezapomnianej wizyty w Polsce, a zw³aszcza tym, 
którzy tak goœcinnie mnie przyjêli w Gdañsku, Krakowie, Radwanowicach, 
Warszawie i w tylu innych miejscach (...) Za przyczyn¹ œw. Grzegorza 
Oœwieciciela polecam Panu Bogu przysz³oœæ Koœcio³a ormiañskiego w 
Polsce”.
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Wizyta patriarchy ormiañskokatolickiego 
Nersesa Bedrosa XIX na Ukrainie

ks. Tadeusz ISAKOWICZ ZALESKI [Kraków]

W dniach 1 – 9 listopada 2001 r. odby³a siê na Ukrainie oficjalna 
wizyta duszpasterska patriarchy ormiañskokatolickiego Nersesa Bedrosa 
XIX z Bejrutu. Wizyta ta, maj¹ca historyczny charakter, zaplanowana by³a 
na czerwiec br., tu¿ po wizycie w Polsce,  ale nie dosz³a wówczas do 
skutku. Stron¹ zapraszaj¹c¹ by³ kardyna³ Lubomir Huzar, greckokatolicki 
arcybiskup wiêkszy Lwowa. Celem wizyty hierarchy ormiañskiego by³o 
odwiedzenie wspólnot Ormian-katolików oraz uczczenie 100 rocznicy 
œmierci lwowskiego arcybiskupa ormiañskokatolickiego Izaaka Miko³aja 
Isakowicza.

Przez dwa pierwsze dni dostojny goœæ przebywa³ w Kijowie, a 
nastêpnie uda³ siê do Stanis³awowa (obecnie Iwano-Frankiwsk) i £yœca, 
gdzie odwiedzi³ dawne œwi¹tynie ormiañskie. Koœció³ ormiañski w 
Stanis³awowie, dawne sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej, jest w  dobrym 
stanie. Po wojnie znajdowa³o siê w nim Muzeum Religii i Ateizmu, a obec-
nie jest on katedr¹ prawos³awn¹ Natomiast koœció³ w £yœcu, zamkniêty 
w 1945 r., zosta³ w 1997 r. odzyskany i odbudowany przez tamtejsz¹ 
parafiê rzymskokatolick¹. Warto przypomnieæ, ¿e koœció³ ³ysiecki od 1785 
r. s³u¿y³ dwóm parafiom: ormiañskiej i ³aciñskiej, a ksiê¿a ormiañscy 
sprawowali pos³ugê duszpastersk¹ w obu wspólnotach. W Stanis³awowie 
patriarcha by³ bardzo ¿yczliwie przyjêty, a w dawnej plebani ormiañskiej 
goœci³ na wspólnym obiedzie z w³adyk¹ prawos³awnym.

Wieczorem w sobotê 4 listopada patriarcha przyby³ do Lwowa, 
gdzie zamieszka³ w pa³acu kard. Huzara, w tym samym pa³acu, w któ-
rym w czerwcu br. mieszka³ Jan Pawe³ II. G³ówne uroczystoœci odby³y 
siê w dniu nastêpnym i rozpoczê³y siê msz¹ œw. niedzieln¹ sprawo-
wan¹ w greckokatolickiej katedrze œw. Jura., odprawian¹ za duszê œp. 
arcybiskupa Izaaka Isakowicza. Nabo¿eñstwo patriarcha sprawowa³ 
wraz 10 kap³anami, którzy nale¿eli do trzech obrz¹dków katolickich: 
ormiañskiego, rzymskokatolickiego i greckokatolickiego, zwanego 
obecnie bizantyñsko-ukraiñskim. W czasie mszy œw. Nerses Bedros XIX 
wyg³osi³ homiliê, w której przypomnia³, ¿e przed wojn¹ Lwów by³ siedzib¹ 
trzech arcybiskupstw katolickich, w tym te¿ ormiañskiego. Nastêpnie 

przyjêto 31 XII 2001
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opisa³ zas³ugi zmar³ego arcybiskupa,   podkreœlaj¹c jego przywi¹zanie 
do Koœcio³a i tradycji ormiañskich oraz jego zaanga¿owanie w sprawy 
spo³eczne i charytatywne. Na zakoñczenie nabo¿eñstwa patriarcha wraz 
z ks. Mechitarem z Egiptu odœpiewa³ po ormiañsku modlitwê ¿a³obn¹ za 
zmar³ego arcybiskupa. Nabo¿eñstwo, tak bardzo uroczyste i tak bardzo 
bogate ze wzglêdu na wzajemne splecenie ró¿nych tradycji katolickich, 
zrobi³o na wszystkich ogromne wra¿enie. Po mszy œw. patriarcha spot-
ka³ siê z rodzin¹ arcybiskupa Isakowicza, która specjalnie na ten dzieñ 
przyby³a z Krakowa i z Charkowa.

W tym samym dniu popo³udniu goœæ z Bejrutu wraz towarzysz¹cymi 
mu osobami uda³ siê na Cmentarz £yczakowskim, gdzie nawiedzi³ groby 
zmar³ych duchownych i œwieckich ormiañskich. Najpierw modli³ siê nad 
grobem arcybiskupa Isakowicza, na którym zapalone znicze i z³o¿ono 
przywieziony z Polski wieniec w barwach ormiañskich, czyli w barwach 
czerwono-fioletowo-¿ó³tych. Nastêpnie modli³ siê oraz zapala³ znicze nad 
grobami arcybiskupów ormiañskich: Samuela Cyryla Stefanowicza, Grze-
gorza Micha³a Symonowicza i Grzegorza Józefa Romaszkana. Nastêpnie 
uda³ siê nad wspólny grób lekarza Józefa Torosiewicza, za³o¿yciela 
Bursy Ormiañskiej we Lwowie, i ks. infu³ata Kajetana Kajetanowicza, 
wieloletniego dyrektora tej Bursy. Potem uda³ siê do grobowca bene-
dyktynek ormiañskich, który to grobowiec praktycznie jest zniszczony 
(pozosta³y jedynie œciany zewnêtrzne). Po drodze nawiedzi³ groby rodziny 
Petrowiczów, Axentowiczów i Bogdanowiczów oraz grób ks. infu³ata Do-
minika Bar¹cza. Nad wszystkimi grobami odmawiano modlitwy ¿a³obne 
w jêzyku ormiañskim oraz sk³adano wianuszki wykonane z szyszek i 
nieœmiertelników, wykonane przez podopiecznych Fundacji im. Brata 
Alberta w Radwanowicach. Nieocenionym przewodnikiem po grobach 
ormiañskich by³ p. Jurij Smirnow ze Lwowa, wielki przyjaciel Ormian.

Tego samego dnia wieczorem patriarcha uda³ siê do katedry 
ormiañskiej, która w chwili obecnej podzielona jest na dwie czêœci

Pierwsza, najstarsza, od nieca³ego roku u¿ytkowana jest przez 
Ormiañski Koœció³ Apostolski; druga, nowsza, jest nadal sk³adem ikon 
i rzeŸb koœcielnych nale¿¹cych do muzeum narodowego. Obie czêœci 
oddziela prowizoryczna, drewniana œciana. Pierwsze nabo¿eñstwo 
w odzyskanej czêœci Ormianie odprawili 6 stycznia br., a 26 czerwca 
goœcili tutaj Jana Paw³a II, który przyby³ tutaj na specjalne swoje ¿ycze-
nie. Zgodnie z ustaleniami, zawartymi z przebywaj¹cym w Londynie 
bp ormiañskim Nathanem, gospodarzem miejsca, patriarcha Nerses 
Bedros XIX nie sprawowa³ w katedrze mszy œw., a jedynie odprawi³ 
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nabo¿eñstwo ¿a³obne za dusze œp. arcybiskupa Isakowicza. Modli³ siê 
równie¿ za dusze wszystkich innych arcybiskupów, biskupów, ksiê¿y i 
œwieckich, chowanych tutaj od XIV do XVIII w., w tym te¿ za patriarchê 
Stefana, który zmar³ we Lwowie w 1551 r. i tutaj te¿ zosta³ pochowany. 
W nabo¿eñstwie uczestniczy³a spora grupa Polaków, Ukraiñców oraz 
Ormian, w tym te¿ ks. Tadewos, proboszcz parafii lwowskiej, i siostra 
biskupa Nathana. Uroczystoœæ by³a nies³ychanie wzruszaj¹ca zw³aszcza 
dla grupy Polaków, najczêœciej ormiañskiego pochodzenia, którzy po 
raz pierwszy od czasów wojny mogli modliæ siê w katedrze ormiañskiej. 
Przykr¹ spraw¹ by³ jednak fakt, ¿e ze wzglêdu na wspomniany podzia³ 
katedry zebrani nie mogli z³o¿yæ kwiatów pod pomnikiem Izaaka Isakowi-
cza, który zbudowany zosta³ w 1905 r., a który znajduje siê w zamkniêtej 
czêœci katedry.

Poniedzia³ek 6 listopada przeznaczony by³ na oficjalne spotkania 
patriarchy z w³adzami pañstwowymi i samorz¹dowymi. We wtorek i œrodê 
hierarcha z Bejrutu uda³ siê do Charkowa, le¿¹cego na drugim koñcu 
Ukrainy (1100 km od Lwowa), aby  spotkaæ siê z tamtejszymi Ormianami-
katolikami. Parafia katolicka za³o¿ona zosta³a w XIX w. przez katolików 
(g³ównie Polaków, Litwinów, Niemców i Ormian) mieszkaj¹cych w daw-
nej guberni charkowskiej. Koœció³ pw. Wniebowziêcia NMP zbudowany 
zosta³ w 1894 r. Wokó³ koœcio³a zbudowano szereg obiektów, w tym 
ochronki dla dzieci, dom dla starców i polski dom kultury. Po rewolucji 
paŸdziernikowej, w 1923 r. zamordowano wszystkich 6 kap³anów (3 Pola-
ków, 1 Litwin, 1 Niemiec i 1 Ormianin) a ok. 150 rodzin katolickich zosta³o 
wywiezionych na Sybir; koœció³ zosta³ zamieniony na magazyn.

W 1991 r. zosta³ on odzyskany przez katolików; do dnia dzisiej-
szego trwa jego rekonstrukcja. W maju 2002 r. ma on staæ siê katedr¹ 
nowopowsta³ej diecezji charkowskiej. Przy œwi¹tyni charkowskiej 
powsta³a te¿ wspólnota Ormian-katolików, bêd¹cych emigrantami z 
Gruzji. Z t¹ w³aœnie wspólnot¹ spotka³ siê patriarcha. Spotkanie by³o 
nies³ychanie serdeczne. Goœcia przed msz¹ œw. przywita³a siostra 
franciszkanka Miriam Isakowicz, cioteczka prawnuczka arcybiskupa 
Isakowicza, pracuj¹ca na Ukrainie od 1991 r. Po mszy œw. natomiast 
charkowscy Ormianie przygotowali kolacjê z oryginalnymi potrawami 
ormiañskimi.

Patriarcha Nerses Bedros XIX po powrocie do Kijowa odlecia³ do 
Rzymu, a stamt¹d do Bejrutu. Jak powszechnie wiadomo wizyta pa-
triarchy mia³a na celu przygotowanie gruntu pod wskrzeszenie struktur 
Koœcio³a Ormiañskokatolickiego na Ukrainie. W tym kraju nie ma bowiem 
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ani jednego kap³ana ormiañskokatolickiego (ostatni, ks. Samuel Manu-
giewicz, senator II Rzeczpospolitej, zmar³ w Kutach w 1956 r.), a opiekê 
nad Ormianami-katolikami sprawuj¹ ksiê¿a rzymskokatoliccy. Od 1938 
r. nie obsadzona jest te¿ archidiecezja ormiañska we Lwowie. Wierni 
ormiañscy na Ukrainie podlegaj¹ wiêc arcybiskupowi Nersesowi Der-
Nersesianowi, który rezyduj¹c w Giumri w Armenii, jest ordynariuszem na 
teren Armenii, Gruzji, Bia³orusi i Ukrainy. Ta sytuacja jest prowizoryczna 
i czeka na normalne rozwi¹zanie. Oby nast¹pi³o ono jak najszybciej, aby 
wspania³e tradycje Ormian z Kijowa, Lwowa i Kamieñca Podolskiego 
mog³y byæ kontynuowane.
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LUDOBÓJSTWO  POPE£NIONE  NA  ORMIANACH  
I  PROCES  UZNAWANIA  TEGO  FAKTU  
NA  P£ASZCZY�NIE  MIÊDZYNARODOWEJ

Ara  SAYEGH  [Aleppo]

Up³ynê³o 85 lat od 1915 roku, w którym dosz³o do najwiêkszego 
ludobójstwa pope³nionego kiedykolwiek na Ormianach. Napisano na ten 
temat miliony stron zawieraj¹cych szczegó³y przyprawiaj¹ce czytelnika o 
zawrót g³owy. Opublikowano tysi¹ce monografii o owych wydarzeniach. 
W ró¿nych jêzykach ukaza³y siê na piœmie oœwiadczenia dotycz¹ce tej 
tragedii, z³o¿one przez dzia³aj¹cych w owym czasie na terenie Imperium 
Osmañskiego cudzoziemców: dyplomatów i wojskowych. Jednak¿e po-
mimo tego wszystkiego w³adze Republiki Tureckiej oraz ko³a oficjalne 
tego kraju odrzucaj¹ ca³¹ nagromadzon¹ dokumentacjê na ten temat i 
fa³szuj¹ historiê.

Naród ormiañski nigdy nie zaniecha³ starañ o uzyskanie oficjalne-
go miêdzynarodowego  uznania faktu ludobójstwa z 1915 r., jednak¿e 
osi¹gniête dot¹d rezultaty owych starañ s¹ doœæ skromne.

Ni¿ej przedstawiamy w porz¹dku chronologicznym podjête przez 
ró¿ne miêdzynarodowe gremia i organizacje  dzia³ania, których celem 
by³o uznanie ludobójstwa pope³nionego na Ormianach w czasie I wojny 
œwiatowej za fakt historyczny. 

A. Bezpoœrednie  reakcje

- Dnia 9 lutego 1916 r. Senat USA uchwali³ rezolucjê, w której 
stwierdza siê, i¿ na terenie krajów objêtych wojn¹ kilkaset tysiêcy Ormian 
odczuwa braki w zakresie ¿ywnoœci i odzie¿y. W zwi¹zku z tym Senat 
zwraca siê do prezydenta USA z apelem, by Amerykanie okazali z tego 
powodu wspó³czucie Ormianom i podjêli kroki w celu udzielenia im pomocy. 
W rezolucji tej stwierdza siê, i¿ znaczna czêœæ Ormian z powodu dzia³añ 
wojennych porzuci³a swe domy i ziemiê, na której mieszka³a. Nie maj¹ oni 
mo¿liwoœci zaspokajania nawet elementarnych potrzeb ¿ycia ludzkiego. 

- W listopadzie 1916 r. Husejn ben Ali, syn goœcinnego i szlachet-
nego narodu arabskiego, bêd¹cy emirem Mekki i jednoczeœnie królem 
Jordanii, jako pierwszy zaalarmowa³ opiniê publiczn¹ o dokonuj¹cym 
siê na Ormianach ludobójstwie.

przyjêto 15.05.2001
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- W styczniu 1919 r. twórca Republiki Tureckiej Mustafa Kemal 
Atatürk przed wojskowym trybuna³em Konstantynopola oœwiadczy³: „Nasi 
rodacy pope³nili potworne zbrodnie, posuwaj¹c siê do dzia³añ trudnych 
do wyobra¿enia. Organizowali przesiedlenia i rzezie, pal¹c niemowlêta 
oblane benzyn¹. Gwa³cili kobiety i dziewczêta na oczach ich rodzin ... 
Grabili mienie ruchome i nieruchome ludzi, których nastêpnie pêdzili 
ku pustyniom Miêdzyrzecza, zadaj¹c im w trakcie wêdrówki nieludzkie 
cierpienia ... Stworzyli Ormianom warunki nie do wytrzymania i to w 
sposób, jakiego do tej pory nie doœwiadczy³ w swej historii ¿aden naród 
...”

- W 1920 r. Senat USA uznaj¹c formalnie niepodleg³oœæ Repub-
liki Armeñskiej wyda³ oœwiadczenie na temat „masowej rzezi i innych 
przestêpstw pope³nionych rzeczywiœcie wobec narodu ormiañskiego”.

B.Oficjalne  deklaracje

- 20 kwietnia 1965 r. zgromadzenie ogólne Senatu i Izby Repre-
zentantów  Republiki Urugwaju ustanowi³o „dzieñ poœwiêcony pamiêci 
ormiañskich mêczenników 1915 r.”

- 29 kwietnia 1982 r. parlament Cypru opublikowa³ oœwiadczenie, 
w którym potêpia eksterminacjê Ormian przeprowadzon¹ w 1915 r., 
okreœlaj¹c j¹ jako zbrodniê przeciwko narodowi ormiañskiemu. W 
oœwiadczeniu jest mowa o koniecznoœci  wszechstronnego naprawienia 
krzywd doznanych wówczas  przez naród ormiañski. Parlament cypryjski 
postanowi³ powiadomiæ o swej rezolucji parlamenty wszystkich krajów 
œwiata.

- 18 czerwca 1987 r. Parlament Europejski w Strasburgu 
wiêkszoœci¹ g³osów  (wówczas w sk³ad owego parlamentu wchodzili 
przedstawiciele 6 krajów, obecnie 15) przyj¹³ wa¿n¹ rezolucjê, na mocy 
której dopuszczenie Turcji do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
zosta³o uzale¿nione od spe³nienia przez Turcjê czterech warunków: 1). 
uznanie ludobójstwa pope³nionego na Ormianach, 2). rozwi¹zanie prob-
lemu kurdyjskiego, 3). ustanowienie demokracji w Turcji, 4). wycofanie 
tureckich wojsk z pó³nocnego Cypru.

Rezolucja z 1987 r. odgrywa nadal wa¿n¹ rolê w procesie uznawa-
nia  faktu eksterminacji Ormian. Parlament Europejski za¿¹da³ wywarcia 
przez  Radê Europy presji na rz¹d turecki, by ten uzna³ fakt ludobójstwa 
pope³nionego na Ormianach w latach 1915-1917. 

- 5 maja 1993 r. Senat Argentyny uchwali³ oficjaln¹ rezolucjê 
stwierdzaj¹c¹, i¿ naród ormiañski jako pierwszy pad³ w XX w. ofiar¹ lu-
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dobójstwa. Podana zosta³a przy tym liczba pó³tora miliona Ormian, którzy 
zginêli w latach 1915-1917 podczas rzezi zorganizowanych przez w³adze 
tureckie.

- 14 kwietnia 1995 r. Duma, parlament Federacji Rosyjskiej, 
wiêkszoœci¹ g³osów potêpi³a organizatorów ludobójstwa pope³nionego 
na Ormianach w Zachodniej (tj. tureckiej, przyp. t³umacza) Armenii w 
latach 1915-1922. Rosyjska Duma wyrazi³a tak¿e wspó³czucie narodowi 
ormiañskiemu, a dzieñ 24 kwietnia og³osi³a dniem pamiêci ofiar ludobój-
stwa pope³nionego na narodzie ormiañskim. 

- 25 kwietnia 1996 r. parlament Republiki Greckiej og³osi³ 
deklaracjê uznaj¹c¹ 24 kwietnia za dzieñ „pamiêci ofiar ludobójstwa 
pope³nionego na Ormianach w Turcji w 1915 r.”

- W 1996 r. Izba Gmin parlamentu kanadyjskiego podjê³a 
rezolucjê, w której upamiêtniono œmieræ pó³tora miliona Ormian zabitych 
w masakrach rozpoczêtych 24 kwietnia 1915 r.

- 3 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe Republiki Libañskiej 
postanowi³o og³osiæ 24 kwietnia „dniem ¿a³oby po tragedii, jak¹  by³y 
krwawe przeœladowania ludnoœci ormiañskiej”. Odpowiednia rezolucja 
wzywa naród libañski do obchodzenia tej rocznicy w celu wyra¿enia 
wspó³czucia narodowi ormiañskiemu.

- 17 kwietnia 1997 r. parlament australijskiego stanu Nowa 
Po³udniowa Walia uchwali³ rezolucjê potêpiaj¹c¹ krwawe wydarze-
nia, do jakich dosz³o na terenie Imperium Osmañskiego. Rezolucja 
okreœla je jako pierwsze ludobójstwo XX w., a 24 kwietnia og³asza 
„dniem pamiêci ofiar narodu ormiañskiego roku 1915”. Dokument ten 
wzywa jednoczeœnie rz¹d Australii do oficjalnego uznania ludobójstwa 
pope³nionego na Ormianach.

- 26 marca 1998 r. Senat belgijski ratyfikowa³ uchwa³ê wzywaj¹c¹ 
rz¹d turecki do uznania faktu ludobójstwa pope³nionego na ludnoœci 
ormiañskiej w 1915 r. przez ostatni rz¹d Imperium Osmañskiego. Tym 
samym parlament belgijski sta³ siê pierwszym (po greckim) parlamentem 
kraju nale¿¹cego do NATO, który uznaje za fakt historyczny ludobójstwo 
pope³nione na Ormianach w 1915 r.

- 16 kwietnia 1998 r. w³adze miejskie Buenos Aires og³osi³y 
proklamacjê solidarnoœci z ormiañsk¹ wspólnot¹ Argentyny w zwi¹zku 
z rocznic¹ œmierci pó³tora miliona Ormian zamordowanych w Imperium 
Osmañskim.

- 22 kwietnia 1998 r. w zwi¹zku z 83. rocznic¹ ludobójstwa 
pope³nionego na Ormianach Senat Argentyny wyda³ oœwiadczenie 
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potêpiaj¹ce wszelkiego rodzaju ludobójstwa. Zosta³y one okreœlone 
jako zbrodnie przeciw ludzkoœci. W szczególnoœci chodzi tutaj, zdaniem 
Senatu Argentyny, o brak tolerancji wobec mniejszoœci narodowych. W 
oœwiadczeniu zosta³ wyra¿ony niepokój w zwi¹zku z faktem, i¿ pewne 
zbrodnie dot¹d nie zosta³y ukarane.

- 24 kwietnia 1998 r. w trakcie kolejnego posiedzenia naczelnych 
w³adz Rady Europy, któremu przewodniczy³ pewien Turek, og³oszony 
zosta³ apel upamiêtniaj¹cy ofiary ludobójstwa pope³nionego w 1915 r. 
na Ormianach w Turcji Osmañskiej. W apelu tym, podpisanym przez 51 
przedstawicieli ró¿nych krajów, ludobójstwo pope³nione na Ormianach 
okreœla siê jako pierwsze ludobójstwo XX w. Apel oddaje ho³d ofiarom 
przestêpstw pope³nionych przeciw ludzkoœci. Przewodnicz¹cy zebrania 
poinformowa³, ¿e istnieje mo¿liwoœæ sk³adania dalszych podpisów pod 
tym dokumentem.

- 29 maja 1998 r. Zgromadzenie Narodowe Francji oficjalnie 
uzna³o eksterminacjê Ormian z 1915 r. za fakt historyczny. Jednak¿e 
Senat francuski trzykrotnie odmówi³ wprowadzenia tego punktu do 
porz¹dku obrad. Omawianiu wymienionej sprawy sprzeciwi³ siê m.in. 
prezydent Jacques Chirac, wysuwaj¹c jako argument obawê, i¿ w przy-
padku podjêcia przez Senat odpowiedniej uchwa³y Francja mog³aby 
doznaæ strat zwi¹zanych z ewentualnym zerwaniem przez Turcjê umów 
dotycz¹cych handlu broni¹. 

- 6 marca 2000 r. rada miejska Rzymu jednomyœlnie (36 g³osów 
„za”) uchwali³a rezolucjê uznaj¹c¹ i potêpiaj¹c¹ ludobójstwo pope³nione na 
Ormianach. Rada zaapelowa³a jednoczeœnie do rz¹du Republiki W³oskiej, 
by ten równie¿ uchwali³ akt prawny dotycz¹cy owego ludobójstwa.

- 28 marca 2000 r. parlament szwedzki, Riksdag, ratyfikowa³ 
uchwa³ê uznaj¹c¹ ludobójstwo pope³nione na Ormianach. Uchwa³a 
podkreœla, i¿ uznanie owego faktu przez Turcjê przyczyni³oby siê do 
ustabilizowania sytuacji w rejonie Kaukazu i do umocnienia demokracji 
w samej Turcji.

- 2 maja 2000 r. w³adze ustawodawcze stanu Wisconsin w USA 
postanowi³y og³osiæ 24 kwietnia dniem pamiêci ofiar ludobójstw¹, jakiemu 
podlegli Ormianie w latach 1915-1923. W odpowiednim akcie prawnym 
znajduje siê nastêpuj¹ce  sformu³owanie: „Chocia¿ dowodów jest du¿o, 
jednak¿e w³adze tureckie do tej pory nie uzna³y za fakt ludobójstwa 
pope³nionego na Ormianach w latach 1915-1923.

- 11 maja 2000 r. parlament libañski jednomyœlnie przyj¹³ 
nastêpuj¹c¹ uchwa³ê: „W zwi¹zku z 85. rocznic¹ ludobójstwa 
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pope³nionego na ludnoœci ormiañskiej w 1915 r. parlament libañski 
uznaje  ów fakt i potêpia wymordowanie na rozkaz w³adz osmañskich 
pó³tora miliona Ormian. Parlament w pe³ni popiera (zwi¹zane z masa-
krami 1915 r.) roszczenia obywateli ormiañskich i wyra¿a przekonanie, 
i¿ miêdzynarodowe uznanie ludobójstwa pope³nionego na Ormianach 
mog³oby zapobiec powtarzaniu siê podobnych zbrodni w przysz³oœci.

- 21 wrzeœnia 2000 r. Podkomisja spraw miêdzynarodowych i praw 
cz³owieka Izby Reprezentantów  Kongresu USA przyjê³a, po g³osowaniu, 
rezolucjê nr 398 g³osz¹c¹ koniecznoœæ wprowadzenia do programów 
nauczania informacji o ludobójstwie pope³nionym na Ormianach. Rezo-
lucja zwraca siê z apelem do prezydenta USA, by wyda³  rozporz¹dzenia 
zmierzaj¹ce do rozpowszechniania wiedzy o owej zbrodni a tak¿e, by w 
swym dorocznym orêdziu wymieni³ liczbê pó³tora miliona Ormian, którzy 
w 1915 r. padli ofiar¹ przeprowadzonego z premedytacj¹ ludobójstwa. 

W jawnym g³osowaniu Podkomisja wyrazi³a ¿yczenie, by Komisja 
stosunków miêdzynarodowych Izby Reprezentantów Kongresu USA 
zatwierdzi³a rezolucjê. Owo zatwierdzenie jest konieczne, by mog³o siê 
odbyæ g³osowanie ca³ej Izby Reprezentantów licz¹cej 435 pos³ów.

- Dziesiêæ stanów USA uzna³o ludobójstwo pope³nione na Or-
mianach. S¹ to: Connecticut, Michigan, New Jersey, Wirginia, Pó³nocna 
Karolina, Po³udniowa Karolina, New York, Massachussets, Kalifornia, 
Georgia.

- Parlament kurdyjski na uchodŸstwie dzia³aj¹cy w Brukseli 
uchwali³ rezolucjê uznaj¹c¹  oficjalnie ludobójstwo pope³nione na Or-
mianach.

C. Oœwiadczenia  dotycz¹ce  eksterminacji  Ormian

- 28 maja 1948 r. zagadnienie ludobójstwa pope³nionego na Or-
mianach by³o omawiane podczas obrad komisji ONZ-owskiej zajmuj¹cej 
siê przestêpstwami dokonanymi przez si³y zbrojne.

- 8 maja 1975 r. Izba Reprezentantów Kongresu USA uchwali³a 
rezolucjê og³aszaj¹c¹ 24 kwietnia miêdzynarodowym dniem pamiêci ofiar 
nieludzkiego postêpowania jednych ludzi wobec drugich. Rezolucja ta 
zawiera jednoczeœnie apel pod adresem prezydenta USA, by ten og³osi³ 
24 kwietnia dniem pamiêci ofiar ludobójstwa, w szczególnoœci tego, które 
zosta³o pope³nione na Ormianach w 1915 r.

- W dniach 24 lipca – 10 sierpnia 1983 r. odby³a siê 6. konferencja 
Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W opublikowanych materia³ach jest m.in. mowa 
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o wymordowaniu w Turcji pó³tora miliona Ormian i o przeœladowaniach, 
jakim podlega³y ormiañskie Koœcio³y i inne organizacje. 

- 7 stycznia 1984 r. prezydent Republiki Francuskiej François 
Mitterand, w trakcie spotkania z przedstawicielami wspólnoty ormiañskiej 
zamieszkuj¹cej Francjê, potêpiaj¹c ludobójstwo pope³nione na Ormianach 
w osmañskiej Turcji oœwiadczy³, i¿ „nie sposób wyobraziæ sobie wszystkich 
okropnoœci pope³nionych w trakcie przeœladowania Ormian.”

- 16 kwietnia 1984 r. Sta³y Trybuna³ Miêdzynarodowy na po-
siedzeniu odbytym w paryskiej Sorbonie rozpatrzywszy zagadnienie 
eksterminacji Ormian stwierdzi³, i¿ ¿aden z tureckich rz¹dów nie przyj¹³ 
odpowiedzialnoœci za wydarzenia z 1915 r. Trybuna³ uzna³, i¿ oskar¿enie 
o ludobójstwo winno zostaæ dok³adnie zbadane. W przypadku udo-
wodnienia fakt ludobójstwa winien zostaæ uznany przez spo³ecznoœæ 
miêdzynarodow¹. Zdaniem Trybuna³u wydarzenia 1915 r. odpowiadaj¹ 
pojêciu „ludobójstwo”, a winowajc¹ by³ rz¹d „m³odoturecki”.  

- 2 lipca 1985 r. obradowa³a podkomisja ONZ zajmuj¹ca siê 
zagadnieniami ochrony mniejszoœci narodowych i zapobieganiem dys-
kryminacji. M. in. omawiano kwestiê ormiañsk¹.

- 23 kwietnia 1996 r. Izba Gmin kanadyjskiego parlamentu w 
zwi¹zku z 81. rocznic¹ tragedii narodu ormiañskiego postanowi³a og³osiæ 
dni 20-27 kwietnia obchodzonym corocznie tygodniem pamiêci ofiar 
nieludzkiego traktowania  jednych ludzi przez drugich. 

- 13 czerwca 1997 r. Towarzystwo Badañ nad Ludobójstwem 
og³osi³o wyniki analiz tych wydarzeñ z 1915 r., które dotknê³y Ormian. 
Wydarzenia te, zdaniem wymienionego Towarzystwa, odpowiadaj¹ 
przyjêtym przez ONZ-owskie ustalenia definicjom ludobójstwa. 

- Niedzielê przypadaj¹c¹ ka¿dego roku bezpoœrednio po dacie 
24 kwietnia Œwiatowa Rada Koœcio³ów, organizacja zrzeszaj¹ca ponad 
375 Koœcio³ów, postanowi³a odt¹d obchodziæ jako „dzieñ mêczeñstwa i 
zmartwychwstania narodu ormiañskiego.”

Problem ludobójstwa pope³nionego na Ormianach jest wspominany 
co roku w  wyst¹pieniach prezydentów USA. Dla przyk³adu wspomnijmy 
tu o kilku z nich:

- 16 maja 1978 r. podczas przyjêcia poœwiêconego uczczeniu 
Ormian mieszkaj¹cych w USA prezydent Jimmy Carter oœwiadczy³, 
i¿ przed 1916 r. poczynione by³y kroki zmierzaj¹ce do wyniszczenia 
narodu ormiañskiego. Podkreœli³ przy tym, ¿e owe wydarzenia nale¿¹ 
do najtragiczniejszych w historii ludzkoœci, a poœwiêcony im s¹d typu 
„norymberskiego” jeszcze siê nie odby³.
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- 22 kwietnia 1981 r. prezydent USA Ronald Reagan oœwiadczy³, 
¿e nigdy nie powinny ulec zapomnieniu „lekcje” ludobójstwa pope³nionego 
na Ormianach i na mieszkañcach Kambod¿y jak równie¿ tragedia ¯ydów 
– Holocaust.

- 20 kwietnia 1990 r. prezydent USA George Bush oœwiadczy³, i¿ 
narodowi ormiañskiemu przypad³y w udziale liczne tragedie, jednak¿e 
najwiêksz¹ z nich by³a potworna masakra przeprowadzona przez w³adze 
Imperium Osmañskiego w latach 1915-1923.

- 21 kwietnia 1998 r. przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Mediolanu 
Massimo de Carolis wyst¹pi³ w Erywaniu na miêdzynarodowej kon-
ferencji poœwiêconej upamiêtnieniu 140. rocznicy urodzin wybitnego 
teologa i przyjaciela narodu ormiañskiego Johannesa Lepsiusa. W 
trakcie swego wyst¹pienia de Carolis przekaza³ cz³onkom prezydium 
tekst oœwiadczenia w³adz miejskich Mediolanu, w którym uznaj¹ one fakt 
ludobójstwa pope³nionego na Ormianach. W³adze miejskie Mediolanu 
zwróci³y siê ponadto do rz¹du w³oskiego, by wywar³ on nacisk na Turcjê 
w celu uznania przez ten kraj owego faktu za prawdê historyczn¹. De 
Carolis poinformowa³ uczestników konferencji, ¿e dokument przyjêty 
przez w³adze miejskie Mediolanu zaniepokoi³ ko³a rz¹dz¹ce Turcji. 
Mianowicie konsul turecki w Mediolanie wyrazi³ niezadowolenie swego 
kraju  z powodu  uchwalenia owego dokumentu przez w³oskie miasto.

- 22 kwietnia 1998 r. w siedzibie Ormiañskiej Akademii Nauk w 
Erywaniu odby³a siê miêdzynarodowa konferencja poœwiêcona 140. rocz-
nicy urodzin Johannesa Lepsiusa. W konferencji uczestniczyli uczeni z 
Armenii, Niemiec, Austrii i W³och, dyplomaci, a tak¿e politycy i dzia³acze 
spo³eczni. Obecny na konferencji wnuk J. Lepsiusa Manfred Aschke, z 
wykszta³cenia  prawnik, w rozmowie z korespondentem agencji Armen-
press oœwiadczy³: „W bie¿¹cym stuleciu mia³o miejsce potworne ludo-
bójstwo. Wspominamy w zwi¹zku z tym postaæ J. Lepsiusa, który zabra³ 
g³os, by bez wahañ ca³emu œwiatu powiedzieæ, i¿ tragiczne wydarzenia 
1915 r. by³y sprzeczne tak¿e z interesami Niemiec. Fakty historyczne z 
owych lat winny byæ starannie i bez uprzedzeñ zbadane. Nale¿y wyjaœniæ, 
jak¹ rolê odegra³y wówczas Niemcy, bêd¹ce sojusznikiem Turcji. S¹dzê, 
i¿ istnieli tacy wojskowi niemieccy, którzy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za 
ow¹   tragediê. Na ówczesnej dyplomacji niemieckiej ci¹¿y wina za to, 
¿e nie ochroni³a  Ormian i nie udzieli³a im poparcia.” 

- W latach 1990-2000 co roku z okazji daty 24 kwietnia prezy-
denci USA wypowiadali siê na temat tragedii 1915 r., okreœlaj¹c j¹ jako 
deportacje i masowe  rzezie.
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- W czerwcu 2000 r. liczba kongresmenów USA opowiadaj¹cych 
siê za zbadaniem sprawy ludobójstwa pope³nionego na Ormianach 
przekroczy³a setkê (por. rezolucja H. Res. 398). Tym samym Komisja 
Stosunków Miêdzynarodowych  Kongresu USA znalaz³a siê pod presj¹, 
by mo¿liwie szybko w³¹czyæ wymieniona rezolucjê do porz¹dku obrad 
i poddaæ j¹ pod g³osowanie. Ta inicjatywa legislacyjna zawiera tak¿e 
wezwanie pod adresem prezydenta USA, by uzna³ on za ludobójstwo 
masowe rzezie Ormian z 1915 r. i poleci³ swoim urzêdnikom podjêcie 
analogicznych kroków.

- 18 paŸdziernika 2000 r. Rada Senatu Urugwaju jednomyœlnie 
(23 g³osami) przyjê³a uchwa³ê og³aszaj¹c¹ 24 kwietnia dniem pamiêci 
ofiar ludobójstwa pope³nionego na Ormianach w 1915 r. Nale¿y tu 
przypomnieæ, ¿e parlament urugwajski jako pierwszy na œwiecie og³osi³ 
24 kwietnia „dniem poœwiêconym pamiêci ormiañskich mêczenników 
1915 r.” (rezolucja nr 13362).

- 19 paŸdziernika 2000 r. rzecznik Izby Reprezentantów Kongresu 
USA Dennis Hestort pod naciskiem prezydenta Clintona i powo³uj¹c siê 
na list o „bezpieczeñstwie narodowym i koniecznoœci nienara¿ania ¿ycia 
Amerykanów” wycofa³ z porz¹dku obrad deklaracjê podkomisji spraw 
miêdzynarodowych i praw cz³owieka z dnia 21 kwietnia 2001 r. (nr H. 
Res. 398).

- 8 listopada 2000 r. Senat Republiki Francuskiej o godzinie 5.30, 
po czterogodzinnej nocnej debacie, 164 g³osami „za” wobec 40 „przeciw” 
i 4 „wstrzymuj¹cych siê” przyj¹³ oœwiadczenie o ludobójstwie pope³nionym 
na Ormianach. W oœwiadczeniu czytamy: „Senat Francji uznaje za 
ludobójstwo rzezie Ormian przeprowadzone w 1915 r. przez Imperium 
Osmañskie”. Dokument ten ma byæ przes³any rz¹dowi francuskiemu, by 
ten skierowa³ go do ratyfikacji przez Zgromadzenie Narodowe.

    Przypomnijmy, ¿e francuskie Zgromadzenie Narodowe uchwali³o 
ju¿ rezolucjê w sprawie ludobójstwa pope³nionego na Ormianach, 
jednak¿e w nastêpstwie nacisku ze strony rz¹du wpisanie tej sprawy 
do porz¹dku obrad izby wy¿szej parlamentu - Senatu nie by³o mo¿liwe. 
Równie¿ 22 lutego 2000 r. Senat odmówi³ wprowadzenia wymienionej 
sprawy do porz¹dku obrad.

- 9  listopada 2000 r. w Watykanie zwierzchnik Koœcio³a katolickie-
go papie¿ Jan Pawe³ II (Polak Karol Wojty³a) oraz katolikos Wszystkich 
Ormian Garegin (Karekin) II Nersisjan podpisali oœwiadczenie, w którym 
bez niedomówieñ stwierdza siê, i¿ „na pocz¹tku XX w. ludobójstwo 
pope³nione na Ormianach sta³o siê zapowiedzi¹ dalszych okropnoœci 
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tego wieku. Dwie kolejne wojny œwiatowe, niezliczone wojny lokalne i z 
rozmys³em organizowane masakry spowodowa³y œmieræ milionów wier-
nych”. W ten sposób po raz pierwszy okreœlenie „ludobójstwo pope³nione 
na Ormianach” znalaz³o siê w oficjalnym dokumencie watykañskim. 
Tym samym papie¿ Jan Pawe³ II uzna³ za fakt historyczny owo ludobój-
stwo. 

- 15 listopada 2000 r. Parlament Europejski w Strasburgu ob-
radowa³ nad raportem Philippe’a Morillona poœwiêconym zagadnieniu 
ewentualnego przyst¹pienia Turcji do Unii Europejskiej. Rada Europy 234 
g³osami „za” przy 213 „przeciw” uchwali³a postanowienie o uzale¿nieniu 
przyjêcia Turcji do Unii Europejskiej od uznania przez ten kraj faktu 
ludobójstwa pope³nionego na Ormianach w 1915 r. Punkt 10. tej rezo-
lucji g³osi: „Parlament Europejski wzywa rz¹d turecki i tureckie Wielkie 
Zgromadzenie Narodowe do zajêcia bardziej przychylnego stanowiska  
wobec ormiañskiej mniejszoœci, która do dziœ stanowi wa¿n¹ czêœæ 
spo³eczeñstwa Turcji. W szczególnoœci chodzi o publiczne uznanie ludo-
bójstwa pope³nionego na Ormianach w Turcji jeszcze przed powstaniem 
tego pañstwa tureckiego, które istnieje do chwili obecnej.”

Jednomyœlnie przyjêto tak¿e poprawkê Daniela Cohn-Bendita, 
która stanowi punkt 18 B raportu. Oto treœæ poprawki: „Rada Europy 
wzywa rz¹d turecki do podjêcia dialogu z Armeni¹,  zmierzaj¹cego do 
nawi¹zania przez oba kraje stosunków dyplomatycznych i regularnych 
kontaktów handlowych a tak¿e do zniesienia istniej¹cej do tej pory blo-
kady (Armenii)”.

- 17 listopada 2000 r. parlament w³oski niemal jednomyœlnie uzna³ 
ludobójstwo pope³nione na Ormianach. Tekst rezolucji przedstawi³ Gian-
carlo Pagliarini (reprezentant Zwi¹zku Pó³nocnego). Uchwalony tekst 
prócz uznania za fakt historyczny owego ludobójstwa zawiera tak¿e apel 
pod adresem Turcji, by  wst¹pi³a na drogê dialogu z Armeni¹, którego 
efektem winno byæ nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych i kontaktów 
handlowych a tak¿e zakoñczenie blokady Armenii.

D. Traktaty  miêdzynarodowe  poruszaj¹ce  sprawê  ludobójstwa  
pope³nionego  na  Ormianach

Dnia 10 sierpnia 1920 r. w podparyskiej  miejscowoœci Sèvres pod-
pisano miêdzynarodowe porozumienie znane pod nazw¹ traktatu poko-
jowego z Sèvres. Jest on wa¿nym dokumentem w sprawie ludobójstwa 
pope³nionego na Ormianach. Ca³y traktat sk³ada³ siê z 13 czêœci i zawiera³ 
433 paragrafy. Zosta³ podpisany przez przedstawicieli nastêpuj¹cych  
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pañstw: Armenii, Wielkiej Brytanii, Francji, W³och, Japonii, Hid¿azu 
(tj. Arabii), Grecji, Belgii, Polski, Portugalii, Rumunii, Czech, S³owacji i 
Turcji. Pañstwa te uzna³y niepodleg³oœæ Armenii. Zgodnie z propozycj¹ 
uk³adaj¹cych siê w traktacie z Sèvres stron prezydent USA  Woodrow 
Wilson dnia 22 listopada 1920 r. reprezentantom wymienionych pañstw 
przedstawi³ granice Tureckiej Armenii obejmuj¹cej obszar oko³o 90 tys. 
km2. Zjednoczona Armenia, w której sk³ad  mia³a wejœæ prócz Tureckiej 
tak¿e Wschodnia Armenia, stanowi³a obszar oko³o 162 tys. km2.

Traktat z Sèvres potwierdza³ niekwestionowane i sprawiedliwe, 
wielowiekowe prawa narodu ormiañskiego do okreœlonych terytoriów, w 
szczególnoœci w odniesieniu do prowincji Zachodniej (tj. Tureckiej) Arme-
nii. Niestety traktat ten zosta³ przez œwiat zapomniany i istnieje tylko na 
papierze. W roku 2000 w samej Armenii a tak¿e w diasporze ormiañskiej 
planuje siê uczczenie 80. rocznicy podpisania traktatu. Bêdzie to dobr¹ 
okazj¹ dla ponownego zbadania i pokreœlenia wagi miêdzynarodowej, 
jak¹ mimo wszystko mia³  traktat z Sèvres.

***
W³adze tureckie pod pretekstem deportacji wymordowa³y prawie 

dwa miliony Ormian, których ziemie i dobra materialne zosta³y zagra-
bione. Ormiañskie kobiety i dziewczêta by³y gwa³cone, a ma³e dzieci 
zmuszano do zmiany wyznania. Wielu Ormian potraktowano jak nie-
wolników. Bestialsko zamordowano najwybitniejszych przedstawicieli 
naszej inteligencji. Zniszczeniu uleg³y pomniki naszej wielowiekowej 
kultury i architektury. 

Wszystko to dokona³o siê pod fa³szywym pretekstem stanu wo-
jennego. Natomiast po wojnie kolejne w³adze tureckie wypiera³y siê 
wszystkiego i do dziœ nie przyjmuj¹ odpowiedzialnoœci za pope³nione 
wówczas barbarzyñstwo. W³adze tureckie nigdy nie przyzna³y siê do 
winy i nie poprosi³y o przebaczenie. Wrêcz przeciwnie, do chwili obecnej 
trwaj¹ one na stanowisku wypierania siê winy.

Do dziœ nie zosta³y rozwi¹zane problemy zadoœæuczynienia za 
materialne, kulturowe i moralne krzywdy, jakich doznali Ormianie, jak 
równie¿ za straty terytorialne. Wszystko to powiêksza jeszcze rozmiary 
zbrodni  ludobójstwa z 1915 r.

Sprawa wszechstronnej analizy owych wydarzeñ jak równie¿ 
koniecznoœæ prawnego uregulowania skutków  ludobójstwa z 1915 r. s¹ 
nadal aktualne, jako ¿e stosunek Turków do Ormian znajduje tak¿e obecnie 
swe paralele w odniesieniu do Kurdów, Cypryjczyków, Greków i Arabów.
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Ludobójstwo pope³nione na Ormianach przez Turków w latach 
1915-1923 by³o dziewi¹t¹ z kolei rzezi¹ tego rodzaju, licz¹c od 1877 r. 
W tym samym okresie, a tak¿e i póŸniej, od czasu do czasu dochodzi³o 
do pogromów ludnoœci greckiej, asyryjskiej i arabskiej, a w 1876 r. mia³a 
miejsce powszechnie znana masakra Bu³garów. 

W przesz³oœci rz¹d turecki zaplanowa³ ca³kowite wyparcie Ormian 
z ich historycznych terenów i plan ten zrealizowa³ poddaj¹c ludnoœæ 
ormiañsk¹ przymusowym przesiedleniom i masowym rzeziom. W ten 
sposób Ormianie zostali oddzieleni od Armenii.

Obecnie problem ormiañski jest ogólnoœwiatowym problemem 
porz¹dku moralnego, jako ¿e zasady moralne s¹ obecnie traktowane 
jako normy i argumenty u¿ywane na p³aszczyŸnie  miêdzynarodowej, a 
zw³aszcza na obszarze cywilizacji europejskiej. Tote¿ ufamy, i¿ wszystkie 
przedstawione wy¿ej fakty bêd¹ powa¿nie brane pod uwagê w³aœnie te-
raz, gdy Turcja swymi licznymi  b³aganiami stara siê uzyskaæ cz³onkostwo 
Unii Europejskiej jako rodziny krajów cywilizowanych.

(Z jêzyka zachodnioormiañskiego prze³o¿y³ doc. dr hab. Andrzej Pisowicz)

�ród³a (w jêzyku ormiañskim):

1. Armenia w dokumentach miêdzynarodowej dyplomacji i radzieckiej 
polityki zagranicznej (lata 1828-1923), Erywañ 1972

2. M.W. Arzumanian, Od koszmaru do odrodzenia, Erywañ 1973
3. Ró¿ne tomy Ormiañskiej Encyklopedii Radzieckiej
4. Ormiañskie gazety: „Azdak”, Zartonk”, „Alik”
5. Lewon Wartan, Ormiañski rok 1915 w tureckim piœmiennictwie i ture-

ckiej prasie a nasze stanowisko, Bejrut 1998
6. Ormiañski Przegl¹d Armenistyczny poœwiêcony 80. rocznicy ludobój-

stwa pope³nionego na Ormianach, tom XV, Bejrut 1995.
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DIECEZJE KOŒCIO£A ORMIAÑSKOKATOLICKIEGO 
U PROGU TRZECIEGO TYSI¥CLECIA

Marcin TYSZKA [Brwinów]

Obchodzony niedawno jubileusz dwu tysiêcy lat chrzeœcijañstwa 
i przypadaj¹ca obecnie tysi¹c siedemsetna rocznica chrztu Armenii 
stanowi¹ dobr¹ sposobnoœæ do przedstawienia najogólniejszych aktual-
nych danych o Koœciele ormiañskokatolickim. Ograniczam siê wszelako 
do prezentacji jego archidiecezji i diecezji, pomijam zaœ - sygnalizuj¹c 
tylko istnienie -egzarchaty i ordynariaty. Podstaw¹ Ÿród³ow¹ niniejsze-
go opracowania jest Annuario Pontificio 2001, zawieraj¹ce aktualne 
informacje o poszczególnych jednostkach administracyjnych ca³ego 
Koœcio³a katolickiego.

Koœció³ ormiañskokatolicki nale¿y do tych Koœcio³ów wschodnich, 
które maj¹ w³asny patriarchat. Patriarch¹ jest obecnie Nerses Bedros XIX 
Tarmouni. Rezyduje on w Libanie i jest metropolit¹ Bejrutu. Metropolia 
ta liczy 12 tysiêcy wiernych, 11 parafii i kilkunastu kap³anów.

Jest rzecz¹ charakterystyczn¹ i zupe³nie zrozumia³¹, ¿e najwiêcej 
diecezji ormiañskokatolickich le¿y na kontynencie azjatyckim. 
W Syrii w mieœcie Aleppo znajduje siê stolica arcybiskupstwa 
ormiañskokatolickiego, licz¹cego 17 tysiêcy wiernych, 6 parafii, 10 
kap³anów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Aleppo jest stolic¹ trzech innych ar-
cybiskupstw i jednego biskupstwa katolickich Koœcio³ów wschodnich. 
Równie¿ w Syrii jest ormiañsko katolicka diecezja Kamichlie licz¹ca 4 
tysi¹ce wiernych, 6 parafii i 5 kap³anów.

W stolicy Iraku Bagdadzie maj¹ sw¹ siedzibê cztery arcybiskupstwa 
katolickie, w tym jedno ormiañskie. Nale¿y doñ 2 tysi¹ce wiernych, l 
parafia i 2 kap³anów. Irañska diecezja ormiañskokatolicka Ispahan ma 
2 200 wiernych i 2 kap³anów.

W Turcji, kraju przywo³uj¹cym pamiêæ o wyj¹tkowo tragicznych 
wydarzeniach dla narodu ormiañskiego, znajduje siê arcybiskupstwo 
ormiañskokatolickie w Istambule obejmuj¹ce 3 650 wiernych, 10 parafii 
i 5 kap³anów.

Na kontynencie afrykañskim jest jedna diecezja ormiañskokatolicka 
- Iskanderiya

przyjêto 21 sierpnia 2001
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(Alessandria) w Egipcie. Liczy ona 1.276 wiernych, 3 parafie i l 
kap³ana.

W ostatnich latach pojawia³ siê wielokrotnie w publikacjach arme-
nistycznych temat archidiecezji lwowskiej. Wspomniane na pocz¹tku 
Ÿród³o watykañskie wymieniaj¹ obok dwu pozosta³ych katolickich 
arcybiskupstw lwowskich (grekokatolickiego i ³aciñskiego). Œwiadczy 
to, ¿e z formalnego punktu widzenia archidiecezja lwowska obrz¹dku 
ormiañskiego istnieje, a nie zosta³a zniesiona. Annuario nie podaje jednak 
¿adnych danych na jej temat. Podkreœliæ trzeba, ¿e lwowska archidiecezja 
ormiañska - mimo swej d³ugiej i bogatej historii - jest jedyn¹ diecezj¹ 
katolick¹ istniej¹c¹ w Polsce przedwrzeœniowej (i ca³e wieki wczeœniej), 
która nie odrodzi³a siê po upadku komunizmu.

Najkrótsz¹ historiê maj¹ dwie nastêpuj¹ce diecezje. Sainte-Croix-
de-Paris powsta³a     w roku 1986 i San Gregorio de Narek en Bu-
enos Aires, istniej¹ca od roku 1989. Pierwsza z nich liczy 30 tysiêcy 
wiernych, 6 parafii i 6 kap³anów. Druga zaœ - po³udniowoamerykañska 
- jest znacznie mniejsza, obejmuje bowiem 16 tysiêcy wiernych, l parafiê 
i 3 kap³anów.

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e Koœció³ ormiañskokatolicki 
jest obecny wœród ró¿nych narodów, kultur i cywilizacji. Œwiadczy to o 
potrzebie kultywowania katolickiej tradycji ormiañskiej przez wiernych 
bez wzglêdu na odleg³oœæ dziel¹c¹ ich od Armenii i od Rzymu.
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Koœció³ ormiañsko-katolicki 
w czasie drugiej wojny œwiatowej

Jurij SMIRNOW [Lwów]

W dwa dni po œmierci arcybiskupa ormiañskiego Lwowa, ks. Józefa 
Teodorowicza, 6 grudnia 1938 r. kapitu³a ormiañska wybra³a na wikariu-
sza i administratora archidiecezji ks. infu³ata Dionizego Kajetanowicza1. 
Wed³ug schematyzmu z 1938 r. archidiecezja mia³a trzy dekanaty, 
osiem parafii i dwudziestu ksiê¿y. Wœród nich by³ jeden emeryt, ks. Ig-
nacy Œledziowski. Do œwiêceñ przygotowywa³o siê trzech alumnów. W 
klasztorze benedyktynek ormiañskich znajdowa³o siê dziesiêæ profesek, 
a benedyktynki prowadzi³y poza tym szko³ê powszechn¹ i gimnazjum 
dla dziewcz¹t. Zak³ad Naukowy im. J. Torosiewicza mia³ czterdziestu 
piêciu wychowanków. Dyrektorem banku archidiecezjalnego Mons Pius 
by³ ks. Wiktor Kwapiñski, zaœ prezesem Archidiecezjalnego Zwi¹zku 
Ormian Jan Antoniewicz 2. 

Ks. D. Kajetanowicz 2 stycznia 1939 r. zwo³a³ wszystkich ksiê¿y 
w celu wy³onienia kandydata na stanowisko nowego arcybiskupa. Na 
podstawie wci¹¿ obowi¹zuj¹cego brewe papie¿a Piusa VII z 1819 
r. – „Inter caetera privilegia” – wyborów arcybiskupa lwowskiego 
obrz¹dku ormiañskiego mia³o „dokonywaæ duchowieñstwo katedralne 
wraz ze wszystkimi proboszczami archidiecezji”3. Na elekcjê, która 
odbywa³a siê w katedrze ormiañskiej, przyby³o osiemnastu spoœród 
dziewiêtnastu uprawnionych do g³osowania ksiê¿y. Ka¿dy z nich móg³ 
zg³osiæ trzy osoby. Nazwiska trzech elektów z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów 
(tzw. terno) mia³y byæ nastêpnie przedstawione Stolicy Apostolskiej, do 
której nale¿a³o prawo wyboru jednego z nich. Prócz duchowieñstwa 
ormiañskiego, podczas elekcji obecni byli tak¿e delegaci metropolitalnej 
kapitu³y obrz¹dku grecko-katolickiego, ks. biskup Nykyta Budka i ks. 
kanonik, dr Wasyl £aba. Wyniki tajnego g³osowania przedstawia³y siê 

1 „Gregoriana” 1938, z. 1, s. 271-272.
2 Schematismus archidioecesis Leopoliensis ritus armeno-catholici pro Anno Domini 1938, 

Leopoli 1938, s. 1-48.
3 B. Kumor, Obsada arcybiskupstwa ormiañsko-katolickiego we Lwowie w latach niewoli 

narodowej (1772-1918) „Analecta Cracoviensia” 26, 1994, s. 378.

przyjêto 18 VIII 2001
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4 Tam¿e, s. 383.
5 Центральний Державний Історичний Архів Украіни у м. Львові, фонд 358, опис 3, справа 

240.
6 List ks. J. Kowalczyka w zbiorach archiwalnych Instytutu Po³udniowo-Wschodniego w 

Przemyœlu.

nastêpuj¹co: Dionizy Kajetanowicz – 11 g³osów, Walerian B¹kowski 
– 8 g³osów, Kajetan Amirowicz – 7 g³osów, Leon Isakowicz – 6 g³osów, 
Andrzej £ukasiewicz – 6 g³osów, Adam Bogdanowicz – 3 g³osy, Pawe³ 
Kirmizjan – 3 g³osy, Wiktor Kwapiñski – 3 g³osy, Samuel Manugiewicz 
– 2 g³osy, Józef Depowski – 1 g³os, Sergiusz Eguljan – 1 g³os, Herman 
Gawroñski – 1 g³os, Tadeusz Kuntze – 1 g³os, Jan Lechowski – 1 g³os. Na 
liœcie terna znalaz³y siê zatem nastêpuj¹ce osoby: D. Kajetanowicz, W. 
B¹kowski i K. Amirowicz. Protokó³ wyborów wys³any zosta³  do Nuncjatury 
Apostolskiej w Warszawie, która przekaza³a go Kongregacji Koœcio³ów 
Wschodnich w Rzymie4. Odpowiednie akta podpisali: wikariusz kapitulny 
i administrator archidiecezji, ks. Dionizy Kajetanowicz oraz sekretarz, 
ks. Kazimierz Filipiak5. 

Elekcja nie mia³a niestety dalszych konsekwencji. Dnia 10 lutego 
1939 r. zmar³ papie¿ Pius XI. Jego nastêpca, Pius XII, ze wzglêdu na 
wybuch wojny, nie zd¹¿y³ rozpatrzyæ tej sprawy. Przez okres II wojny 
œwiatowej ormiañsk¹ archidiecezj¹ lwowsk¹ kierowa³ ks. Kajetanowicz, 
któremu nie by³o dane zostaæ arcybiskupem. Okres wojenny by³ czasem 
ciê¿kiej próby dla Koœcio³a ormiañsko-katolickiego. Z ka¿dym rokiem 
mala³a liczba kleru. Instytucje i organizacje ormiañskie albo nie dzia³a³y, 
albo znacznie ograniczy³y sw¹ aktywnoœæ. Okupanci nie wyra¿ali zreszt¹ 
na to zgody. Jesieni¹ 1939 r. podczas próby przekroczenia granicy na 
Czeremoszu zgin¹³ ks. Deodat Agopsowicz. Ten urodzony w 1908 r. 
kap³an, zosta³ wyœwiêcony w 1936 r., po czym pe³ni³ obowi¹zki spowied-
nika w Zak³adzie Naukowym im. J. Torosiewicza, dyrektora Muzeum 
Diecezjalnego i bibliotekarza kurii arcybiskupiej. Dnia 8 listopada 1939 
r. zmar³ dr filozofii, ks. Józef Depowski (ur. w 1879 r., wyœwiêcony w 
1913 r.), administrator parafii w Tyœmienicy. Jego nastêpc¹ zosta³ ks. 
Jan Lechowski. Dnia 6 stycznia 1941 r. zmar³ te¿ jeden z kandydatów do 
godnoœci arcybiskupa, ks. Walerian B¹kowski, proboszcz w Horodence 
(ur. w 1869 r., wyœwiêcony w 1894 r.)6. Zast¹pi³ go ks. Kazimierz Roszko, 
dotychczasowy wikariusz w Stanis³awowie (ur. w 1916 r., wyœwiêcony 
w 1938 r.). 

We Lwowie wkrótce mia³y miejsce  tragiczne wydarzenia. We 
wrzeœniu 1939 r. do miasta przywieziona zosta³a kasa poznañskiego 
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banku pobo¿nego – Mons Pius. Jej opiekunowie nie zd¹¿yli przerzuciæ 
jej do Rumunii. Na tzw. „skarb poznañski” sk³ada³y siê: piêæ skrzyñ z³ota 
i brylantów7. W zaistnia³ej sytuacji zosta³ on oddany do dyspozycji pod-
ziemnych struktur Zwi¹zku Walki Zbrojnej (ZWZ) we Lwowie. Miejsce 
przechowywania kosztownoœci zna³o tylko piêæ osób: trzej cz³onkowie 
Komisji Skarbu Komendy Obszaru Lwowskiego ZWZ, a ponadto ks. 
pp³k Józef Panaœ, ks. kanonik Adam Bogdanowicz oraz in¿. Zygmunt 
Chrz¹stowski8. Skarb zosta³ podzielony na dwie czêœci, po czym z³o¿ono 
go w klasztorze dominikanów i ormiañskim banku Mons Pius. W tej sy-
tuacji dowiedzieli siê o nim tak¿e – o. Czes³aw Kaniak, przeor klasztoru 
dominikañskiego, a tak¿e ks. kanonik Wiktor Kwapiñski, dyrektor banku 
Mons Pius. Kr¹g wtajemniczonych poszerza³ siê jednak stale. Niewielkie 
partie z³ota sprzedawane by³y na czarnym rynku przez zaufane osoby. 
Sowieckie NKWD doœæ szybko wpad³o na trop dowództwa ZWZ we 
Lwowie i dowiedzia³o siê o sprzedawanym z³ocie. W marcu i kwietniu 
1940 r. aresztowane zosta³o dowództwo obszaru nr 3 ZWZ-1 we Lwowie 
na czele z komendantem, pp³k. W³adys³awem Kotarskim. W œlad za tym 
nast¹pi³y aresztowania ludzi bezpoœrednio zwi¹zanych z „poznañskim 
z³otem”. Dnia 25 marca 1940 r. aresztowani zostali in¿. Z. Chrz¹stowski 
i ks. J. Panaœ, 2 kwietnia – ks. A. Bogdanowicz, 13 kwietnia – o. Cz. 
Kaniak. W tej sytuacji ju¿ 23 kwietnia z³oto i brylanty po skonfiskowaniu 
znalaz³y siê w rêkach NKWD9. Tego samego dnia zosta³ aresztowany 
dyrektor ormiañskiego banku Mons Pius – ks. kanonik W. Kwapiñski. 
Fina³ tej historii by³ tragiczny. Po trzech dniach œledztwa w gmachu NKWD 
przy ul. Pe³czyñskiej, ks. J. Panaœ pope³ni³ samobójstwo. Prowadzony z 
piwnicy na kolejne przes³uchanie, rzuci³ siê z okna drugiego lub trzecie-
go piêtra. Cia³o jego znaleziono na podwórzu bez oznak ¿ycia. O. Cz. 
Kaniak zosta³ rozstrzelany 29 listopada w wiêzieniu w Kirowogradzie. 
Ks. A. Bogdanowicz wraz z in¿. Z. Chrz¹stowskim byli s¹dzeni wraz z 
czternastoma oficerami dowództwa obszaru 3 ZWZ-1. Trzynaœcie osób, 
w tym Bogdanowicz i Chrz¹stowski, zosta³o 20 listopada skazanych na 
karê œmierci. Wed³ug dokumentów NKWD we Lwowie, wszyscy zostali 
rozstrzelani w wiêzieniu przy ul. £¹ckiego w dniu 29 listopada 1940 r.10. 
Jednak¿e wœród znajomych ks. Bogdanowicza do dnia dzisiejszego 

7 E. Kotarska, Proces czternastu, Warszawa 1998, s. 114.
8 Tam¿e.
9 Tam¿e, s. 23, 40, 116-120.
10 Tam¿e, s. 265.
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kr¹¿y inna wersja zdarzeñ. Wielu z nich, w tym jego wychowankowie, 
przez lata zbiera³o dokumenty, staraj¹c siê o wszczêcie procesu bea-
tyfikacyjnego. Bliski krewny ks. Bogdanowicza, E. £azarski z Krakowa, 
tak opisuje jego ostatnie dni ¿ycia i œmieræ: „ ... po apelacji zmieniono na 
wiosnê 1941 r. wyrok na 15 lat wiêzienia. Podczas ucieczki Rosjan ze 
Lwowa po rozpoczêciu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 r. 
„Brygidki” zosta³y opuszczone przez NKWD-dzistów 23 czerwca. Noc¹ 
z 24/25 czerwca grupa studentów sforsowa³a bramê wiêzienia i uwolni³a 
czêœæ wiêŸniów, a wœród nich wielu ksiê¿y. W ten sposób uratowa³ siê 
ksi¹dz Kwapiñski [...], który wróci³ od razu do domu, zaœ ks. Bogdanowicz 
pozosta³ z innymi ksiê¿mi pomagaj¹c w uwolnieniu wiêŸniów pozosta³ych 
jeszcze w zamkniêtych celach”. Wed³ug œwiadectwa studytki siostry Ole-
ny Witer, ks. Bogdanowicz powiedzia³: „Nie ruszê siê st¹d, a¿ nie bêd¹ 
wolni i tamci wiêŸniowie”. „Jednak¿e o godzinie czwartej NKWD powróci³o 
na teren wiêzienia. Zobaczywszy wtedy co siê dzieje i zastawszy ksiê¿y 
przy tej robocie, straszliw¹ im sprawili rzeŸ”. Wtedy to zgin¹³ ks. Bogda-
nowicz. Tak wiêc dwie osoby: siostra Witer i ks. Kwapiñski rozmawia³y 
z ks. Bogdanowiczem jeszcze w ostatnim dniu jego ¿ycia11.

W tych bardzo trudnych i niepewnych czasach administrator ar-
chidiecezji, ks. Kajetanowicz stara³ siê w miarê mo¿liwoœci uchroniæ od 
zniszczenia wiekowe dziedzictwo Koœcio³a ormiañskiego we Lwowie. Nie 
miesza³ siê do polityki, skupiaj¹c siê na swych kap³añskich obowi¹zkach. 
Przez ca³y okres wojny w katedrze ormiañskiej, jak i w innych œwi¹tyniach 
archidiecezji, nabo¿eñstwa odbywa³y siê regularnie. Wierni szukali u ksiê¿y 
porady, a w wielu wypadkach ratunku. Jeden z takich przypadków opisuje 
dawna mieszkanka Stanis³awowa, prof. M. Jordan. Gdy w kwietniu 1944 r. 
gestapo zorganizowa³o ³apankê w samym koœciele ormiañskim, ks. pra³at 
Leon Isakowicz, ryzykuj¹c w³asnym ¿yciem, ukry³ j¹ w swej sypialni na 
plebani i uratowa³ przed wywózk¹ na roboty do Niemiec12.

Istniej¹ œwiadectwa, ¿e ks. Kajetanowicz ratowa³ od zag³ady ̄ ydów 
lwowskich, wystawiaj¹c im fa³szywe metryki chrztu. Dziêki nim semickie 
rysy twarzy mo¿na by³o t³umaczyæ orientalnym, ormiañskim pochodze-
niem. Na przyk³ad lekarz, prof. W. Elmer, ukrywa³ siê w pa³acu ³aciñskiego 
arcybiskupa lwowskiego, u¿ywaj¹c kenkarty wystawionej na ormiañskie 
nazwisko Teodorowicz13. Za tê dzia³alnoœæ ks. Kajetanowicz zosta³ 

11 E. £azarski, O dokoñczeniu ¿yciorysu ks. Adama Bogdanowicza, „Biuletyn Ormiañskiego 
Towarzystwa Kulturalnego” 1995, nr 5, s. 24-27.

12 M. Jordan, Ks. Leon Isakowicz, tajny szambelan papieski, „Królewicz” (Kraków) 1997, 
s. 10-11.
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aresztowany przez gestapo 13 kwietnia 1943 r.14. Tylko dziêki interwen-
cji lwowskiego metropolity grecko-katolickiego, Andrzeja Szeptyckiego 
zosta³ zwolniony z wiêzienia za wysok¹ kaucj¹.

Szczególnie trudna by³a sytuacja finansowa Koœcio³a ormiañskiego. 
Na œwi¹tynie okupanci na³o¿yli wysokie podatki. Na sam¹ katedrê 
ormiañsk¹ we Lwowie na³o¿ona zosta³a suma ponad 35 tys. z³. rocznie. 
Nie dysponuj¹c takimi œrodkami, ks. Kajetanowicz zwróci³ siê do Rzymu, 
do Papieskiego Kolegium Ormiañskiego, z proœb¹ o wsparcie finansowe. 
Kontakty z Rzymem utrzymywa³ za poœrednictwem metropolity grecko-
katolickiego, A. Szeptyckiego. Dziêki temu, przy pomocy Watykanu, 
móg³ sp³acaæ na³o¿one podatki15. W³adze niemieckie wywiera³y te¿ 
naciski polityczne na ks. Kajetanowicza, by popar³ tworzony przy boku 
armii niemieckiej „legion cudzoziemski”, do którego werbowa³y jeñców 
narodowoœci ormiañskiej. Naoczny œwiadek wypadków, wspó³pracownik 
ks. Kajetanowicza w redakcji „Pos³añca œw. Grzegorza”, a zarazem 
m¹¿ jego siostrzenicy, S. Donigiewicz, twierdzi, ¿e w czasie wojny nie 
by³o ¿adnych kontaktów miêdzy Niemcami a lwowskimi Ormianami, 
w tym z ks. Kajetanowiczem16. Inaczej rzecz siê mia³a z kontaktami 
miêdzy klerem ormiañsko-katolickim a Ormianami z rdzennej Armenii, 
którzy na skutek wojny znaleŸli siê we Lwowie. S. Donigiewicz podaje, 
¿e ks. Kajetanowicz w czasie wojny przyj¹³ katolickie wyznanie wiary 
od kilku wyznawców Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego, co póŸniej 
zosta³o uznane za wtr¹canie siê do spraw obywateli radzieckich17. 
Jak informuje prof. Jaros³aw Daszkewycz, we Lwowie znajdowa³a 
siê ekspozytura Komitetu Ormiañskiego, który sk³ada³ siê z nacjonali-
stycznie usposobionych emigrantów ormiañskich. W latach 1943-1944 
przyje¿d¿ali z Warszawy do Lwowa prezydent tego komitetu Duljan, 
sekretarz Sahak Arutjan i organizator legionu ormiañskiego, genera³ 
Dro. W ormiañskiej katedrze lwowskiej podczas niektórych nabo¿eñstw 
wywieszany by³ kobierzec (makata) z polskimi i ormiañskimi herbami oraz 
flaga niepodleg³ej Armeni18. Istnienie komitetu i legionu stwarza³o doœæ 

13 K. Stopka, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000, s. 104.
14 Я. P. Дашкевич, Ліквідаціа вірмено-католицкої церкви в Галичині в1945 р., Львів 1998, 

с. 85.
15 S. Donigiewicz, Wiadomoœci z ¿ycia œp. ks. Infu³ata Dionizego Kajetanowicza, „Biuletyn 

Ormiañskiego Towarzystwa Kulturalnego” 1998, nr 11, s. 11.
16 Tam¿e.
17 Tamże.
18  Я. P. Дашкевич, dz. cyt., s. 85.
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dwuznaczn¹ sytuacjê. Wprawdzie walczy³y one o niepodleg³¹ Armeniê, 
ale u boku faszystowskich Niemiec. Poniewa¿ problem ten nie zosta³ 
jeszcze nale¿ycie zbadany, trudno jest oceniaæ rozmiary wspó³pracy 
miêdzy ksiê¿mi ormiañsko-katolickimi a komitetem i legionem. Koœció³ 
nie móg³ jednak¿e odmawiaæ pos³ugi duszpasterskiej potrzebuj¹cym, a 
losy Armenii, odleg³ej ojczyzny przodków, nie mog³y byæ dla duchownych 
ormiañskich zupe³nie obojêtne. W tym œwietle nale¿y oceniaæ wy¿ej 
wspomniane fakty, jak i nominacjê m³odego ksiêdza, K. Romaszkana 
na kapelana ormiañskiego legionu we Lwowie.

W tych ciê¿kich warunkach wojennych ormiañska archidiecezja na-
dal ponosi³a dotkliwe straty. Tu¿ przed wkroczeniem Armii Czerwonej do 
Stanis³awowa zmar³ tamtejszy proboszcz, ks. L. Isakowicz. Chorowity od 
dzieciñstwa, drobny i delikatny, przez wiele lat niedomaga³. Chorowa³ na 
cukrzycê i gruŸlicê. Jego choroba nasili³a siê podczas wojny z braku leków. 
Ks. Isakowicz by³ postaci¹ niezwyk³¹. Œwietny znawca kilku jêzyków, wspa-
niale gra³ na fortepianie19. By³ wielkim czcicielem cudownego obrazu Matki 
Bo¿ej £askawej znajduj¹cego siê w ormiañskim koœciele w Stanis³awowie. 
Obraz ten zosta³ ukoronowany koronami papieskimi 30 maja 1937 r. w 
zwi¹zku z uroczystoœciami 50-lecia œwiêceñ kap³añskich arcybiskupa 
J. Teodorowicza. W uroczystoœci bra³o udzia³ 80 tys. wiernych trzech 
obrz¹dków katolickich, obecny by³ ca³y episkopat Polski z prymasem Au-
gustem Hlondem na czele20. Niemal ca³y ciê¿ar organizacyjny uroczystoœci 
spad³ wówczas na barki ks. Isakowicza. Po jego œmierci, zgodnie z wol¹ 
zmar³ego, ks. Kajetanowicz mianowa³ proboszczem stanis³awowskim ks. 
Filipaka, tamtejszego wikariusza. Ks. Filipiak urodzony w 1910 r., przeszed³ 
z obrz¹dku ³aciñskiego na obrz¹dek ormiañski, œwiêcenia kap³añskie 
przyj¹³ w 1938 r. z r¹k biskupa przemyskiego Franciszka Bardy. By³ ostat-
nim ormiañskim proboszczem w Stanis³awowie. Tragiczny wypadek zda-
rzy³ siê w lipcu 1945 r. w Brze¿anach. W niewyjaœnionych okolicznoœciach 
utopi³ siê w tamtejszym stawie proboszcz ormiañski Sergiusz Eguljan. W 
tej sytuacji administratorem parafii w Brze¿anach zosta³ mianowany 26 
lipca 1945 r. ks. Romaszkan21.

Ostatnie akordy dziejów Koœcio³a ormiañsko-katolickiego zabrzmia³y 
po zajêciu Lwowa przez wojska sowieckie 27 lipca 1944 r. W archidiecezji 
19 M. Jordan, dz. cyt., s. 10.
20 K. ¯ukiewicz, Uroczystoœci koronacyjne cudownego obrazu Najœwiêtszej Marii Panny 

£askawej w Stanis³awowie, Stanis³awów 1938, s. 11-13.
21 J. Wo³czañski Martyrologium ksiê¿y ormiañskokatolickich w archidiecezji Lwowskiej po 

II wojnie œwiatowej w œwietle Ÿróde³ sowieckich:[w] Polacy w Armenii, Lublin 2000, s. 
195-196.
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by³o ju¿ niewielu duchownych. We Lwowie znajdowali siê: administrator, 
ks. D. Kajetanowicz, kanclerz W. Kwapiñski oraz ksiê¿a – P. Kirmizjan, 
T. Kuntze, G. Gawroñski, F. Jakubowicz  (wyœwiêcony podczas wojny), 
a tak¿e diakon Stanis³aw Drobot. W Stanis³awowie proboszczem by³ ks. 
K. Filipiak, w Brze¿anach administratorem ks. K. Romaszkan, w £yœcu 
administratorem ks. J. Magierowski (jego wikarym by³ ks. S. £aski), w 
Tyœmienicy proboszczem ks. J. Lechowski, w Horodence proboszczem 
ks. K. Roszko, w Kutach proboszczem ks. S. Manugiewicz, w Œniatyniu 
proboszczem ks. K. Amirowicz. Zgromadzenie sióstr benedyktynek 
ormiañskich liczy³o dziesiêæ sióstr z ksieni¹ Elekt¹ Or³owsk¹ na czele.

Duchowieñstwo obrz¹dku ormiañsko-katolickiego – jak pisze ks. 
Józef Wo³czañski – od razu sta³o siê „przedmiotem permanentnej 
inwigilacji ze strony w³adzy sowieckiej. Ju¿ sam fakt jurysdykcyjnej 
zale¿noœci Koœcio³a ormiañsko-katolickiego w ówczesnej Ukrainie Za-
chodniej od Watykanu wystarcza³, aby zosta³ on zaliczony przez re¿im 
sowiecki do kategorii szczególnie niebezpiecznych wrogów nowego 
ustroju i porz¹dku spo³ecznego”22. Seria aresztowañ rozpoczê³a siê 
od zatrzymania administratora parafii w Brze¿anach, ks. Romaszkana. 
Chocia¿ rozkaz jego aresztowania zosta³ wystawiony 15 sierpnia 1945 
r., do jego wykonania przez funkcjonariuszy NKGB dosz³o dopiero 21 
sierpnia. Zarzuty w stosunku  do niego odnosi³y siê do dzia³alnoœci w 
okresie niemieckiej okupacji Lwowa. 22 paŸdziernika zosta³ aresztowa-
ny trzydziestoletni diakon, S. Drobot. Materia³y z przes³uchañ obydwu 
duchownych da³y podstawê  do kolejnych aresztowañ. Dnia 26 listopada 
zostali aresztowani: administrator archidiecezji i wikariusz generalny, 
ks. D. Kajetanowicz oraz kanclerz, ks. W. Kwapiñski23. Ksiê¿a – J. Le-
chowski i F. Jakubowicz uniknêli aresztowania dziêki poœpiesznemu, 
nielegalnemu wyjazdowi do Polski24.

Aresztowanie D. Kajetanowicza i W. Kwapiñskiego oznacza³o fak-
tyczn¹ likwidacjê arcybiskupstwa ormiañsko-katolickiego we Lwowie. 
Lwowska katedra ormiañska zosta³a zamkniêta. Prof. J. Daszkewycz 
odnalaz³ w archiwum Lwowskiego Komitetu Obwodowego Komunistycz-
nej Partii Ukrainy dokument, w którym NKGB informuje I sekretarza partii 
komunistycznej we Lwowie o aresztowaniu ksiê¿y ormiañsko-katolickich. 
Dokument ten koñczy siê nastêpuj¹cym zdaniem: „Z likwidacj¹ Koœcio³a 
ormiañsko-katolickiego i aresztowaniem jego kierownictwa we Lwowie 

22 Tam¿e, s. 193.
23 Tam¿e, s. 199-204.
24 Я. P. Дашкевич, dz. cyt., s. 85.
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mo¿na uwa¿aæ za zakoñczony proces jego likwidacji na terenie obwodu, 
jako zarzewia wp³ywów Watykanu na ludnoœæ obrz¹dku ormiañsko-ka-
tolickiego”25. W œwietle tego dokumentu, jak równie¿ dziêki odnalezionej 
przez ks. J. Wo³czañskiego dacie aresztowania ksiê¿y Kajetanowicza 
i Kwapiñskiego, za datê likwidacji lwowskiej archidiecezji obrz¹dku 
ormiañsko-katolickiego nale¿y uznaæ dzieñ 26 listopada 1945 r.26.

Tymczasem NKGB energicznie prowadzi³o dochodzenia w sprawie 
aresztowanych ksiê¿y. „Wina i tak z góry by³a ju¿ przypisana areszto-
wanym” – jak s³usznie zauwa¿y³ ks. Wo³czañski27. Akt oskar¿enia ks. 
Kajetanowicza zawiera³ kilka punktów. Najciê¿szymi zarzutami by³y: 
przynale¿noœæ do nacjonalistycznych organizacji ormiañskich emigran-
tów, wspó³praca z niemieckim kontrwywiadem i gestapo oraz dzia³alnoœæ 
szpiegowska na rzecz Niemców. Prócz prowadz¹cych œledztwo funkcjo-
nariuszy, nikt w te oskar¿enia nie wierzy³. W akcie oskar¿enia znalaz³ siê 
zarzut wspó³dzia³ania ksiê¿y ormiañskich w tworzeniu antysowieckiego 
Komitetu Ormiañskiego i formacji wojskowych, zwanych legionem. 
Zarzucano te¿ duchownym ormiañskim utrzymywanie kontaktów z 
Watykanem, posiadanie kobierca z polskimi i ormiañskimi herbami, 
celebrowanie nabo¿eñstw w obecnoœci emigrantów ormiañskich. 
Dzia³alnoœæ tê uznano za ciê¿k¹ przewinê przeciwko Zwi¹zkowi Radzie-
ckiemu i ustrojowi pañstwa sowieckiego. Ostatni akt dramatu rozegra³ 
siê we Lwowie w dniach 8-9 marca 1946 r. W tym dniu s¹d wojskowy 
we Lwowie wyda³ ciê¿kie wyroki. Ks. K. Romaszkan zosta³ skazany na 
piêtnaœcie lat kator¿niczych robót, pozbawienie praw publicznych na lat 
piêæ i konfiskatê mienia. Ks. D. Kajetanowicz i ks. W. Kwapiñski skazani 
zostali na dziesiêæ lat obozu, konfiskatê mienia i pozbawienie praw pub-
licznych na piêæ lat28. Jedynie wyrok w sprawie diakona S. Drobota by³ 
zdumiewaj¹cy. S¹d wojskowy skaza³ go 24 maja 1946 r. na wydalenie do 
Polski w ci¹gu dwóch dób29. Ks. Kajetanowicz zmar³ 18 listopada 1954 r. 
w miejscowoœci AbieŸ za ko³em polarnym, ks. Kwapiñski, po zwolnieniu 
w 1948 r., zosta³ wydalony do Polski, ks. Romaszkan, zwolniony w 1955 
r., po krótkim pobycie w Kutach, w 1956 r. wyjecha³ na Œl¹sk. 

25 Tam¿e.
26 Nale¿y zatem skorygowaæ podawan¹ przez dokumenty watykañskie (Servizio Informazio-

ni Chiesa Orientale) i literaturê przedmiotu datê – 20 sierpnia 1945 r. Por. G. Petrowicz, 
La Chiesa Armena in Polonia e nei paesi limitrofi. Parte terza 1686-1954, Roma 1988, 
s. 380; B. Kumor, dz. cyt., s. 383.

27 Polacy w Armenii, s. 205.
28 Tam¿e, s. 214.
29 Tam¿e, s. 215-216.
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W ci¹gu 1945 r. zosta³y zamkniête wszystkie koœcio³y ormiañskie, a 
wierni i ksiê¿a wyjechali do Polski. Wœród repatriowanych ksiê¿y znaleŸli 
siê: K. Filipiak ze Stanis³awowa, K. Roszko z Horodenki, F. Jakubowicz, 
T. Kuntze i G. Gawroñski ze Lwowa, K. Amirowicz ze Œniatynia, J. Le-
chowski z Tyœmienicy, J. Magierowski i S. £aski z £yœca. Niektórzy z 
nich wyjechali ju¿ wczeœniej nielegalnie, z obawy przed aresztowaniem 
(J. Lechowski, F. Jakubowicz)30. Na Ukrainie pozosta³ tylko jeden du-
chowny ormiañski, ks. S. Manugiewicz, proboszcz w Kutach. Swe ¿ycie 
zakoñczy³ na tamtejszej placówce w 1956 r. W 1946 r. wyjecha³o do 
Polski dziesiêæ benedyktynek z siostr¹ E. Or³owsk¹, które zamieszka³y 
najpierw w Lubinie ko³o Koœciana, a nastêpnie od 1958 r. w Wo³owie na 
Œl¹sku31. Do Polski po 1945 r. przyby³a znaczna czêœæ wiernych obrz¹dku 
ormiañsko-katolickiego. Nie utworzyli oni jednak znaczniejszego sku-
piska. Rozproszyli siê g³ównie po miastach. ZnaleŸli siê w Krakowie, 
Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Wroc³awiu, Opolu, O³awie, Wo³owie, 
Œrodzie Œl¹skiej, Jeleniej Górze, Myœliborzu, Warszawie, Lublinie, £odzi, 
Szczecinie i Trójmieœcie32.

Prof. Daszkewycz uwa¿a, ¿e po wojnie Watykan pogodzi³ siê z likwi-
dacj¹ Koœcio³a ormiañsko-katolickiego na Ukrainie i nie wniós³ z tego po-
wodu ¿adnego protestu. Kardyna³ D. Tardini radzi³ prymasowi Polski nie 
przeszkadzaæ w przechodzeniu wiernych i ksiê¿y obrz¹dku ormiañsko-
katolickiego na obrz¹dek ³aciñski. W ten sposób otwarta zosta³a droga 
do definitywnej asymilacji ludnoœci pochodzenia ormiañskiego33. Pogl¹d 
ten jest s³uszny w stosunku do Ukrainy, gdzie pozosta³ 1% wiernych 
obrz¹dku ormiañsko-katolickiego. Natomiast w Polsce, gdzie znalaz³a 
siê wiêkszoœæ wiernych, pomimo niechêci oficjalnych w³adz PRL, istnia³a 
mo¿liwoœæ reaktywowania obrz¹dku ormiañsko-katolickiego i tradycji 
ormiañskich.

30 Я. P. Дашкевич, dz. cyt., s. 85.
31 H. Augustynowicz-Ciecierska, P. Sczaniecki, Kronika benedyktynek ormiañskich, „Nasza 

Przesz³oœæ” 62, 1984, s. 148.
32 S. Stêpieñ, Obrz¹dki wschodnie Koœcio³a katolickiego, w: Koœció³ katolicki w Polsce 

1918-1990, Warszawa 1991, s. 79.
33  Dokument nr 7800/46 z 25 paŸdziernika 1946 r. Por. Я. P. Дашкевич, dz. cyt., s. 86.
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Tematyka ormiañska w ¿yciu kulturalnym Lwowa 
i prasie lwowskiej w r. 2001

Jurij SMIRNOW [Lwów]

Naród i Koœció³ ormiañski œwiêtowali w 2001 r. jubileusz 1700-lecia 
przyjêcia chrzeœcijañstwa i uznania je w Armenii za religiê pañstwow¹. 
Obchody te nie mia³y charakteru œciœle lokalnego, ale obchodzone by³y na 
œwiecie jako wydarzenie o wielkim znaczeniu dla ca³ego chrzeœcijañstwa. 
Œwiêtowane by³y tak¿e na Ukrainie. Z inicjatywy Apostolskiego Koœcio³a 
Ormiañskiego g³ówne uroczystoœci odby³y siê w Kijowie, a przewodniczy³ 
im arcybiskup Grigoris (Grzegorz) Bunatian. Podobne obchody odby³y siê 
w licznych wspólnotach i parafiach ormiañskich –  we Lwowie, Odessie, 
Charkowie, a tak¿e na Krymie.

Akcentów ormiañskich nie zabrak³o podczas wizyty we Lwowie Ojca 
Œwiêtego Jana Paw³a II. W poniedzia³ek 25 czerwca, po odwiedzeniu 
katedry ³aciñskiej i modlitwie przed kopi¹ obrazu Matki Boskiej £askawej, 
patronki miasta Lwowa, papie¿ uda³ siê na poblisk¹ ulicê Ormiañsk¹ do 
pradawnej katedry Ormian lwowskich. Wizyta ta nie by³a przewidywana 
w pierwotnym planie pielgrzymki na Ukrainê, a w³adze miasta zosta³y 
poinformowane o niej tydzieñ przed przyjazdem papie¿a. W tej sytuacji 
dziesi¹tki robotników zosta³o wys³anych do katedry i na ulicê Ormiañsk¹, 
¿eby posprz¹taæ i uporz¹dkowaæ bardzo zaniedbane otoczenie œwi¹tyni. 
W dzieñ wizyty ju¿ od po³udnia na po³udniowym podwórku katedralnym 
zaczêli siê zbieraæ Ormianie lwowscy, przedstawiciele w³adz miejskich, 
dziennikarze. Papie¿a przywita³ w imieniu wszystkich obecnych arcy-
biskup lwowski i ca³ej Ukrainy Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego 
Grigoris Bunatian, a tak¿e proboszcz lwowskiej parafii tego¿ koœcio³a, ks 
Tadeos (Tadeusz) Geworgian. Arcybiskup Bunatian zaprosi³ Jana Paw³a 
II do prastarej œwi¹tyni ormiañskiej, gdzie po uroczystym powitaniu po-
darowa³ mu bu³awê wyrzeŸbion¹ z drzewa orzechowego, które wyros³o 
w dolinie legendarnego Araratu. Ojciec Œwiêty przebywa³ w katedrze 
ormiañskiej oko³o pó³ godziny. Po modlitwie przy o³tarzu, pob³ogos³awi³ 
obecnych ksiê¿y i wiernych. Jego uwagê przyku³y zdobi¹ce katedrê 
malowid³a Jana Henryka Rosena. W przemówieniu, które wyg³osi³ na hi-
podromie lwowskim na zakoñczenie mszy pontyfikalnej w dniu 26 czerw-
ca 2001 r., wspomniane zosta³y jeszcze dwie s³awne postacie zwi¹zane 

przyjêto 3 I 2002 r. 
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z ziemi¹ lwowsk¹. „Wpierw mam na myœli œwiêtego Jana z Dukli, którego 
relikwie towarzysz¹ dziœ naszemu spotkaniu”. „Pragnê równie¿ – kon-
tynuowa³ papie¿ - wymieniæ tu wielk¹ postaæ arcybiskupa ormiañskiego 
Józefa Teodorowicza. Ten wybitny teolog i duszpasterz, m¹¿ stanu i 
Koœcio³a, z m¹droœci¹ i oddaniem przewodzi³ ormiañskiej wspólnocie 
w ci¹gu pierwszych dziesiêcioleci ubieg³ego wieku. Wspominaj¹c go, 
pozdrawiam wszystkich wiernych Koœcio³a ormiañskiego, który od 
wieków jest obecny na ukraiñskiej ziemi i ubogaca j¹ sw¹ staro¿ytn¹ 
duchowoœci¹ i kultur¹. Pamiêæ ormiañskich mêczenników i wyznawców 
niech Was umacnia w wierze, nadziei i mi³oœci!”.

Wizycie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II zosta³ poœwiêcony specjalny 
numer lwowskiego czasopisma „Ha³yæka brama” (nr 77-78, maj, czerwiec 
2001). Znalaz³ siê w nim te¿ (s. 24 – 26) artyku³ J. Smirnowa – „Historia 
i dzieñ dzisiejszy Koœcio³a ormiañskiego we Lwowie”. Specjalny numer 
„Ha³yækiej Bramy” (nr 73, styczeñ 2001), poœwiêcony cudownym obra-
zom Matki Boskiej ze Lwowa i obwodu lwowskiego, równie¿ zawiera 
artyku³ o tematyce ormiañskiej, autorstwa I. ¯eñkowicza - „Opiekunka 
Ormian Halickich” – o historii cudownego obrazu M. B. Jaz³owieckiej” 
(s. 15). Autor poda³ w nim bardzo interesuj¹ca informacjê o losach tego 
obrazu, który przechowywany jest obecnie w muzeum Oleski Zamek. 
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w 2001 r. „Ha³yæka Brama” stale powraca³a do 
tematyki ormiañskiej. W numerze 74-75 (luty, marzec) znalaz³ siê artyku³ 
J. Smirnowa – „Restauracja katedry ormiañskiej we Lwowie w latach 
1905 – 1914”. Autor opublikowa³ w nim po raz pierwszy pewne materia³y 
archiwalne dotycz¹ce realizacji planów ozdobienia katedry mozaikami, 
a tak¿e przypomnia³ historiê polemik wokó³ zawieszenia drewnianego 
plafonu autorstwa F. M¹czyñskiego w XVII-wiecznej czêœci œwi¹tyni. 
W tym¿e numerze zamieszczona zosta³a bibliografia prac i artyku³ów 
naukowych znanego lwowskiego historyka sztuki Wo³odymyra Wujcyka, 
na któr¹ sk³ada siê 128 pozycji z lat 1967 – 2001. Wœród jego publikacji 
nie zabrak³o pozycji poœwiêconych historii sztuki Ormian lwowskich. Na 
przyk³ad: „Materia³y do historii kamienic ulicy Ormiañskiej”, czy „Koœció³ 
ormiañski pod wezwaniem œw. Krzy¿a”. Niektóre ze swych artyku³ów 
Wujcyk podpisywa³ ormiañskim pseudonimem – Stefanowicz. W kwiet-
niowym numerze „Ha³yækiej Bramy” (nr 70) przypomniana zosta³a historia 
lwowskich banków, w tym banku ormiañskiego Mons Pius – „300 lat 
historii ormiañskiego banku Mons Pius” (s. 6-7). Autor tego artyku³u – J. 
Smirnow – opisa³ w nim m.in. ma³o znan¹ historiê dyrektora tego banku w 
latach 1889-1901, ks. kanonika Jana Mardyrosiewicza. We wrzeœniowo-
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paŸdziernikowym numerze „Ha³yækiej Bramy” (nr 81-82) opublikowany 
zosta³ bardzo ciekawy artyku³ W. Oporyska i O. £eka – „Najnowsze 
wykopaliska archeologiczne ksi¹¿êcego Lwowa”. Znajdujemy tam cie-
kaw¹ informacjê na temat wyników wykopalisk przeprowadzonych na 
podwórku po³o¿onej obok katedry kamienicy nr 13 przy ul. Ormiañskiej. 
Na g³êbokoœci 3,5 m. znalezione zosta³y unikatowe fragmenty zabudowy 
miejskiej z XII w. Nie wykluczone, ¿e nale¿a³y one do Ormian lwowskich 
i powsta³y co najmniej 100 lat przed pierwsz¹ historyczn¹ wzmiank¹ o 
istnieniu miasta (1256).

W dniach 16 – 19 maja 2001 r. w Lwowskim Muzeum Historii Religii 
odby³a siê XI miêdzynarodowa konferencja naukowa „Historia religii na 
Ukrainie”. Ciekawy referat –„Katolicy na wspó³czesnej Ukrainie, problem 
to¿samoœci” wyg³osi³ O³eg Turij. Choæ poœwiêcony by³ on dzia³alnoœci 
Koœcio³ów: greckokatolickiego i rzymskokatolickiego, autor wspomnia³ 
te¿ mimochodem o istnieniu na Ukrainie Ormiañskiego Koœcio³a Apo-
stolskiego i Koœcio³a ormiañskokatolickiego. Referat na temat Koœcio³a 
ormiañskokatolickiego wyg³osi³ natomiast dr Tomasz Marciniak z Torunia 
(„Religia Ormian w Polsce 2001”). Spotka³ siê on z du¿ym zainteresowa-
niem i wywo³a³ ciekaw¹ dyskusjê. Jurij Smirnow w referacie „Zakoñczenie 
przebudowy katedry ormiañskiej we Lwowie w latach 30-tych XX w.” 
omówi³ na podstawie materia³ów z archiwów lwowskich, przebieg prac 
budowlanych i konserwatorskich prowadzonych w latach przedwojennych 
na terenie katedry ormiañskiej i jej najbli¿szego otoczenia. 

W czerwcu 2001 r. we Lwowskiej Galerii Sztuki otwarta zosta³a 
wystawa „Art. dèco we Lwowie”, czynna do paŸdziernika tego¿ roku. 
Koncepcjê wystawy oraz opracowanie katalogu wydanego na wysokim 
poziomie edytorskim powierzono pracownikowi naukowemu Galerii 
– Annie Bancekowej. Na wystawie przedstawiono prace 59 lwowskich 
artystów z lat 1910 – 1930. Wœród obrazów i grafik znalaz³y siê tak¿e 
dzie³a artystów pochodzenia ormiañskiego – Ludwika Tyrowicza, 
Antoniego Stefanowicza, Kajetana Stefanowicza, jak i tych, którzy w 
swej twórczoœci nawi¹zywali do motywów ormiañskich, tj. Jana Hen-
ryka Rosena, Anieli Rafa³owskiej – Wzorek, Wandy Korzeniowskiej i 
W³adys³awa Skoczylasa.

Tematyka ormiañska pojawi³a siê te¿ na ³amach innych czasopism 
lwowskich. W czasopiœmie archidiecezji lwowskiej obrz¹dku ³aciñskiego 
„Radoœæ wiary”, w dwóch numerach opublikowany zosta³ artyku³ dr 
Krzysztofa Stopki z Krakowa – „Ormianie w dawnej Polsce”. Jest to skró-
cony wariant jego bogatej w treœæ ksi¹¿ki – „Ormianie w Polsce dawnej 
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i dzisiejszej” (Kraków 2000), niedostêpnej niestety dla czytelników na 
terenie Ukrainy. Lwowskie czasopismo popularnonaukowe „Budujemy 
inaksze” poœwiêcone problemom architektury, budownictwa, zdobienia 
wnêtrz, w numerze drugim z 2001 r. opublikowa³o artyku³ J. Smirnowa 
„Malowid³a œcienne Jana Henryka Rosena w katedrze ormiañskiej we 
Lwowie”. Uwagê czytelnika przykuwaj¹ kolorowe zdjêcia tych malowide³ 
autorstwa redaktora naczelnego czasopisma, O³ega Werbickiego.

W paŸdzierniku 2001 r. na miêdzynarodowych targach ksi¹¿ki we Lwo-
wie przedstawiono nowe lwowskie czasopismo popularnonaukowe „Kraj”. 
W pierwszym numerze znajdujemy dwa artyku³y poruszaj¹ce tematykê 
ormiañsk¹. Redaktor czasopisma Igor Siomoczkin informuje o odnalezie-
niu fragmentów witra¿y z katedry ormiañskiej i publikuje po raz pierwszy 
ich zdjêcia. Z kolei J. Smirnow, w artykule „Koœció³ ormiañskokatolicki w 
czasie II wojny œwiatowej. Likwidacja w 1945 r. ormiañskokatolickiej metro-
polii we Lwowie” podaje informacjê na temat odnalezionego w archiwum 
lwowskim dokumentu z 1939 r., podaj¹cego wyniki wyborów kandydatów 
na nowego arcybiskupa obrz¹dku ormiañskokatolickiego. Wprawdzie 
orygina³ zosta³ wys³any do Watykanu, ale jego kopia zachowa³a siê w 
teczkach Kapitu³y greckokatolickiej. Sta³o siê tak zapewne z tego wzglêdu, 
¿e podczas wy¿ej wspomnianych wyborów obecni byli przedstawiciele 
Koœcio³a greckokatolickiego: biskup M. Budka i ks. kanonik dr W. £aba, 
którzy poinformowali o wynikach g³osowania arcybiskupa A. Szeptyckiego, 
nieobecnego podczas elekcji.

Du¿ym wydarzeniem dla Koœcio³a katolickiego na Ukrainie by³a wizyta 
we Lwowie w dniach 29 X – 9 XI patriarchy Koœcio³a ormiañskokatolickiego 
Nersesa Bedrosa XIX z Bejrutu. Przyby³ on na Ukrainê na zaproszenie 
zwierzchnika Koœcio³a greckokatolickiego kardyna³a Lubomyra Husara i 
metropolity lwowskiego obrz¹dku rzymskokatolickiego kardyna³a Mariana 
Jaworskiego. Oprócz Lwowa patriarcha odwiedzi³ Stanis³awów, Kamieniec 
Podolski, Czerniowce, Kuty, Truskawiec, Brze¿any, Kijów i Charków, 
gdzie spotyka³ siê z przedstawicielami wspólnot ormiañskich. Patriarsze 
towarzyszy³ ks. kanonik Tadeusz Zaleski z Krakowa. Wizyta we Lwowie 
zwi¹zana by³a z obchodami setnej rocznicy œmierci lwowskiego arcybisku-
pa ormiañskiego Izaaka Miko³aja Isakowicza. Program pobytu patriarchy 
by³ niezwykle napiêty. Zwrócimy uwagê tylko na jego akcenty ormiañskie. 
W dniu 4 listopada patriarcha nawiedzi³ na Cmentarzu £yczakowskim groby 
lwowskich arcybiskupów ormiañskokatolickich: S. C Stefanowicza, I. M. 
Isakowicza, G. J. Romaszkana i G. M. Szymonowicza. Krótk¹ modlitwê od-
mówi³ równie¿ przy zrujnowanej kapliczce P.P. Benedyktynek ormiañskich i 
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przy grobach zas³u¿onych rodzin 
ormiañskich – baronów Szymo-
nowiczów, dr J. Torosiewicza, 
baronów Romaszkanów, Juliana 
Axentowicza, Dominika Bar¹cza, 
Kajetana Maramorosza. W tym 
samym dniu odprawi³ w kate-
drze ormiañskiej mszê œwiêt¹ z 
udzia³em ks. kanonika Tadeusza 
Zaleskiego, w obecnoœci pro-
boszcza œwi¹tyni ks. Tadeosa 
Geworgiana i ksiê¿y greckokato-
lickich. Obszern¹ relacjê z wizyty 
patriarchy na Ukrainie, wraz z 
wywiadem zamieœci³o grecko-
katolickie czasopismo „Wiruju” 
z dnia 11 listopada 2001 r.

W grudniu 2001 r. w Dro-
hobyczu odby³a siê w tamtej-
szym muzeum V konferencja 
naukowa poœwiêcona pamiêci 
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historyka sztuki Mychaj³a Dragana. Wœród 35 wyg³oszonych referatów 
dwa dotyczy³y historii katedry ormiañskiej we Lwowie. Wyk³adowca 
lwowskiej Akademii Sztuk Piêknych, £ew Skop, rozwijaj¹c wnioski 
sformu³owane jeszcze 1998 r. na ormiañskiej konferencji we Lwowie, 
przeprowadzi³ gruntown¹ analizê artystyczn¹ staroormiañskich malowide³ 
œciennych z XIV – XVI w. Drugi referat „Historia przebudowy i renowacji 
katedry ormiañskiej w latach 1905 – 1929 wyg³osi³ Jurij Smirnow. By³a to 
znacznie rozszerzona wersja artyku³u jego autorstwa zamieszczonego 
w czasopiœmie „Ha³yæka Brama”. Materia³y z konferencji zosta³y opub-
likowane przez lwowskie wydawnictwo „Logos”

Na zakoñczenie warto wspomnieæ o folderze „Ormiañska Katedra 
Zaœniêcia Najœwiêtszej Bogurodzicy we Lwowie” wydanym staraniem 
lwowskiej parafii Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego. Kolorowym 
zdjêciom wnêtrz wykonanym niezwykle profesjonalnie towarzyszy 
tekst przeznaczony dla turystów zwiedzaj¹cych katedrê w jêzykach: 
ukraiñskim, polskim i angielskim.
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JERZY KAWALEROWICZ - POLSKI RE¯YSER 
FILMOWY ORMIAÑSKIEGO POCHODZENIA

Dorota SKOTARCZAK [Poznañ]

Z niewielkiej spo³ecznoœci ormiañskiej ¿yj¹cej od wieków na zie-
miach polskich wywodzi siê wielu s³ynnych Polaków. Spotyka siê ich 
poœród najwybitniejszych przedstawicieli œwiata nauki, polityki i sztuki. 
A jest tak dlatego, ¿e Ormianie w Polsce byli czêsto ludŸmi majêtnymi, 
a poza tym d¹¿yli zawsze do zdobycia jak najlepszego wykszta³cenia. 
Niejeden z nich, po przodkach paraj¹cych siê kupiectwem, odziedziczy³ 
zmys³ przedsiêbiorczoœci.

W tym artykule pragnê przedstawiæ jednego z najbardziej znanych 
Polaków ormiañskiego pochodzenia, wybitnego re¿ysera filmowego,  
Jerzego Kawalerowicza. Do³¹cza on do stosunkowo niema³ej grupy ar-
tystów pochodz¹cych z ormiañskiej diaspory, którzy pozytywnie zapisali 
siê w dziejach œwiatowego kina1.

Kawalerowicz urodzi³ siê w roku 1922 w GwoŸdŸcu, w ma³ej 
miejscowoœci znajduj¹cej siê na Pokuciu, gdzie od dawna mieœci³y 
siê skupiska Ormian. W czasach dzieciñstwa przysz³ego re¿ysera, 
spo³ecznoœæ ormiañska w Polsce liczy³a oko³o 5000 osób  i skupia³a siê 
wokó³ parafii ormiañskokatolickich. By³a ponadto w znacznym stopniu 
spolonizowana. Jerzy Kawalerowicz tylko po ojcu odziedziczy³ ormiañsk¹ 
krew2, aczkolwiek nie by³o to dla niego spraw¹ obojêtn¹.

Po drugiej wojnie œwiatowej, na skutek wcielenia wiêkszej czêœci 
polskich ziem wschodnich do Zwi¹zku Radzieckiego, wiêkszoœæ Polaków 
zamieszkuj¹cych je zosta³a przesiedlona na teren Polski. Tak samo sta³o 
siê z tamtejszymi Ormianami. Wœród przesiedleñców znalaz³ siê równie¿ 
Jerzy Kawalerowicz.

Jak wielu m³odych Polaków, Kawalerowicz pragn¹³ w³¹czyæ siê w 
nurt powojennego ¿ycia. Postanowi³ zostaæ re¿yserem filmowym. Nie by³o 
to wtedy ³atwe: polska kinematografia by³a bowiem prawie ca³kowicie 

1 A. Ovanessian, La dispora armenienne et la realisation cinematographique (w:) Le cinema 
armenienne, pod red. J. Radvanyi, Paris 1993, s. 113-119

2 M. Dipont, S. Zawiœliñski, Faraon kina, Warszawa 1997, s. 13.

przyjêto 26.04.2001
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zniszczona, a poza tym rz¹dz¹cy ówczeœnie Polsk¹ komuniœci, zapa-
trzeni w sowieckie wzory, ¿¹dali od filmowców realizowania wy³¹cznie 
zadañ propagandowych, zgodnie z zasadami metody twórczej zwanej 
realizmem socjalistycznym. Pierwsze filmy Kawalerowicza, „Celuloza” 
(1954 ) i „Pod gwiazd¹ frygijsk¹” (1954), chocia¿ nie by³y wolne od 
w¹tków propagandowych, œwiadczy³y te¿ niezbicie o niepospolitym 
talencie m³odego re¿ysera.

Chocia¿ Kawalerowicz rozpoczyna³ swoj¹ karierê w czasach, w 
których artyœci  musieli przestrzegaæ regu³ realizmu socjalistycznego, 
przyczyni³ siê do jego przezwyciê¿enia. W sensacyjnym filmie pod tytu³em 
„Cieñ” (1956) zaprezentowa³ innowacje narracyjne, a tak¿e ciekawe 
rozwi¹zania plastyczne, jakich pró¿no by szukaæ w ówczesnym kinie 
polskim, a nawet bêd¹cych rzadkoœci¹  w filmach zagranicznych3.  

W drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych, kiedy nast¹pi³a w kraju pew-
na liberalizacja, Kawalerowicz realizuje „Poci¹g” (1959). Ten film jest 
zbiorowym portretem ówczesnego spo³eczeñstwa polskiego, portretem 
do dziœ zdumiewaj¹cym swoj¹ prawdziwoœci¹.

W 1961 roku Kawalerowicz nakrêci³ „Matkê Joannê od Anio³ów”, 
dziêki której zdoby³ rozg³os w œwiecie. Film opowiada o opêtaniu, któ-
remu ulegaj¹ mniszki w jednym z klasztorów na dawnych polskich zie-
miach wschodnich. Jest to wnikliwe studium psychologiczne cz³owieka 
badaj¹cego odpornoœæ na dobrowolnie przyjête ograniczenia w³asnej 
natury, a tak¿e narzucone zakazy. Film otrzyma³ Nagrodê Specjaln¹ Jury 
na Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 1961 roku4.

W latach szeœædziesi¹tych rozpoczyna siê jego dzia³alnoœæ na rzecz 
œrodowiska filmowego w Polsce. Od roku 1966 zaczyna piastowaæ stano-
wisko prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, na które wybierany 
by³ przez kilka kadencji. 

Tematem, który zawsze szczególnie interesowa³ Kawalerowicza s¹ 
mechanizmy w³adzy. Ze wzglêdu na ograniczenia twórczoœci artystycznej 
w komunistycznej Polsce móg³ realizowaæ go tylko w filmach historycz-
nych. Nakrêci³ zatem „Faraona” (1966), „Œmieræ prezydenta” (1977) i 
„Jeñca Europy” (1989). W ka¿dym z nich ukazuje cz³owieka wyniesionego 
na szczyty w³adzy, pragn¹cego nawet jak najlepiej j¹ sprawowaæ, lecz w 
ostatecznoœci ponosz¹cego klêskê. Mechanizmy rz¹dzenia - zdaje siê 

3 A. Helman, Filmy sensacyjne, Warszawa 1974, s. 64-67.
4 S. Ozimek,  Od wojny w dzieñ powszedni (w:) Historia filmu polskiego, t. 4, pod red. J. 

Toeplitza, Warszawa 1980, s. 190-194.
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mówiæ re¿yser - nie daj¹ siê na d³u¿sz¹ metê kontrolowaæ. Bezlitoœnie 
obchodz¹ siê z wszystkimi, którzy stan¹ siê ich czêœci¹, nawet czêœci¹ 
poniek¹d najwa¿niejsz¹.

Kawalerowicz nie interesowa³ siê jedynie sprawami spo³ecznymi, ma 
bowiem w swoim dorobku tak¿e dramaty psychologiczne. „Prawdziwy 
koniec wielkiej wojny” (1957) opowiada o niemo¿noœci porozumienia 
siê miêdzy ma³¿onkami po d³ugotrwa³ej roz³¹ce spowodowanej wojn¹. 
Temu, co dzieje siê miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹ poœwiêcona jest „Gra” 
(1969). Autorowi chodzi w niej o odwieczne zmaganie p³ci, wi¹¿¹ce siê 
niejednokrotnie z cierpieniem, ale przyczyniaj¹ce siê do utrzymania  
zwi¹zku. Z kolei „Spotkanie na Atlantyku” (1980) ukazuje cz³owieka, w 
którym wzmaga siê lêk, z pozoru irracjonalny, a przecie¿ bêd¹cy konse-
kwencj¹ pewnych wyborów moralnych z przesz³oœci. Warto podkreœliæ 
swoist¹ oryginalnoœæ tych filmów, zauwa¿an¹ nawet przez krytyków 
niezbyt ¿yczliwych ich twórcy. Podejmuj¹c problemy wyj¹tkowo trudne, 
nie podaj¹ ³atwych sposobów ich rozwi¹zania.

W twórczoœci filmowej Kawalerowicza nie mo¿na  dopatrzyæ siê 
jakichkolwiek wyraŸnych elementów ormiañskich. Nawet w „Austerii” 
(1985), której akcja dzieje siê w jednym z miasteczek po³udniowo-
wschodniej Polski, w jakich mieszkali miêdzy innymi Ormianie. Bohate-
rami tego filmu s¹ jednak ̄ ydzi. Ormiañskie pochodzenie Kawalerowicza 
- jak dotychczas - nie wyra¿a siê w filmach.

O Kawalerowiczu nie zapominaj¹ natomiast sami Ormianie. W 
ukazuj¹cych siê w diasporze publikacjach na temat Ormian polskich, 
czêstokroæ wspomina siê Kawalerowicza jako jednego z najwybitniej-
szych  przedstawicieli tej grupy Ormian. Na przyk³ad w ksi¹¿ce Hagopa 
Krikora pod tytu³em Ormianie znani i nieznani, z której wynika, ¿e przed-
stawiciele tej narodowoœci odgrywaj¹ istotne role we wszystkich dziedzi-
nach ¿ycia, potwierdzeniem tej tezy jest tak¿e Jerzy Kawalerowicz5. Z 
kolei w jednym z numerów czasopisma „Ararat”, poœwiêconym ca³kowicie 
Ormianom polskim, znalaz³ siê osobny artyku³ omawiaj¹cy twórczoœæ 
tego re¿ysera6. Poza tym w zbiorowym opracowaniu Le cinema armenien, 
w którym omawia siê nie tylko dzieje kina armeñskiego, ale i osi¹gniêcia  
Ormian z diaspory pracuj¹cych w innych kinematografiach, znalaz³a siê 
te¿ wzmianka o Kawalerowiczu. Jest w niej zdawkowa informacja o jego 
planach nakrêcenia filmu o polskich Ormianach7. Powy¿sze przyk³ady 

5 H. Krikor, Ormianie znani i nieznani (Od czasów Noego po dziœ dzieñ) , t³um. K. Nizio, 
Warszawa 1986, s. 68.

6 L. Ter-Oganian, Filming the Polish Soul, „Ararat” 1990, nr 124, s. 62-63.
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s¹ dowodem na to, ¿e ormiañska diaspora jest sk³onna traktowaæ Ka-
walerowicza jak swojego. Nie trzeba chyba te¿ dodawaæ, ¿e powy¿sze 
wydawnictwa wyra¿aj¹ siê o nim bardzo pochlebnie. 

Przede wszystkim jednak o jego ormiañskich korzeniach œwiadcz¹ 
jego w³asne s³owa. Kawalerowicz  wypowiedzia³ siê na ten temat w 
filmie dokumentalnym zrealizowanym przez Jadwigê Nowakowsk¹, a 
zatytu³owanym „Kultura Ormian”. Z tej wypowiedzi wynika³o, ¿e ma on 
g³êbok¹ œwiadomoœæ posiadania czêœciowo ormiañskiej krwi, ale ¿e z 
tego nic nadzwyczajnego w jego ¿yciu nie wynik³o. To ostatnie stwier-
dzi³ nawet z pewnym ubolewaniem, wiedz¹c jak bardzo szacownym 
narodem s¹ Ormianie.

Podró¿owa³ jednak po Armenii, gdzie zaprzyjaŸni³ siê z Sergiuszem 
Parad¿anowem8. W filmie Nowakowskiej z ogromn¹ serdecznoœci¹ 
wspomina³ tego wybitnego re¿ysera.

 
Przytoczone wy¿ej wypowiedzi Jerzego Kawalerowicza s¹ dowodem 

na to, ¿e ormiañskie pochodzenie nie jest dla niego czymœ obojêtnym. ̄ e 
ubogaca go jako cz³owieka, a byæ mo¿e tak¿e jako artystê. Oczywiœcie 
tego drugiego nie sposób dowieœæ, poniewa¿, jak ju¿ tutaj zosta³o 
stwierdzone, nie porusza³ on w ogóle tematyki ormiañskiej.  Mo¿na siê 
jednak zastanawiaæ, czy ró¿norodnoœæ jego twórczoœci, a ponadto jej 
intelektualizm, nie s¹ pochodn¹ posiadania ormiañskich przodków. Pod 
tym wzglêdem Kawalerowicz bardzo przypomina Rubena Mamouliana, 
znanego re¿ysera hollywoodzkiego9, który w swoich filmach nie zajmowa³ 
siê równie¿ sprawami ormiañskimi, aczkolwiek zawsze podkreœla³, ¿e 
jest Ormianinem. Bo niew¹tpliwie o pochodzeniu z narodu o tak bogatej 
historii i kulturze jak Ormianie, nie mo¿na zapomnieæ, nawet bêd¹c ju¿ 
znacznie zasymilowanym w innym. Jest to z ca³¹ pewnoœci¹ powód do 
dumy. Kawalerowicz podkreœlaj¹cy swoje bliskie zwi¹zki z narodem 
ormiañskim, pozytywnie wyró¿nia siê w spo³eczeñstwie polskim. 

7 A. Ovanessian, ibidem, s. 118.
8 G. Gvakharia, Sergui Paradjanov, pacificateur de cultures du Caucase (w:) Le cinema 

armenien, pod red. J. Radvanyi, Paris 1993, s. 81-86.
9 Tom Milne, Rouben Mamoulian, London 1969.
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NAUKA  PISMA  ORMIAÑSKIEGO

Andrzej  PISOWICZ  [Kraków]

LEKCJA  3

Na pocz¹tku – rozwi¹zanie zagadki z koñca poprzedniej lek-
cji. Oczywiœcie, zapisane tam po ormiañsku nazwisko to Minasjan, 
pochodz¹ce od imienia Minas (por. w Polsce: Minasowicz). Tak  (Mina-

s3an) siê ono pisze w  ortografii  wschodnioormiañskiej stosowanej w 
Republice Armenii. Ormianie w diasporze pisz¹ je nieco inaczej, przy 
pomocy litery  y  na miejscu  3  (a wiêc: Minasyan  a nie  Minas3an). 

Tej w³aœnie literze  y  (du¿a postaæ:  Y) proszê teraz poœwiêciæ nieco 
uwagi. Wymowa tej litery nie jest bowiem stale jednakowa, jak w przy-
padku dot¹d poznanych  liter. Mianowicie w jêzyku wschodnioormiañskim 
Republiki Armenii, notowanym zreformowan¹ (uproszczon¹, nie histo-
ryczn¹) ortografi¹, litera  y  w œrodku i na koñcu wyrazu wymawia siê 
jak polskie „e”, natomiast na pocz¹tku wyrazu – jak polskie „je”, np. w 
czasowniku  ylnyl  jelnel „wychodziæ” (akcent pada w jêzyku ormiañskim 
na ostatni¹ sylabê wyrazu). Inaczej mo¿na by powiedzieæ, i¿ wyraz ten 
pisze siê  *elnel, lecz wymawia – jelnel. Trochê podobnie jak w jêzyku 
angielskim, gdzie pisowni Europe odpowiada  (mniej  wiêcej)  wymowa  
Jurop.

W jêzyku zachodnioormiañskim litera ta (y) w pozycji przed  a  „a” wy-
mawia siê jak polskie „j”, np. przyrostek  -jan koñcz¹cy wiêkszoœæ nazwisk 
ormiañskich zachodni Ormianie pisz¹ – yan (por. wy¿ej:  Minasyan). W 
ZSRR tê historyczn¹ pisowniê zast¹piono fonetyczn¹ i przyrostek -jan  
pisze  siê w  Republice  Armenii  zgodnie  z  wymow¹: - 3an.

Nasuwa siê tu pytanie, co zrobiæ, by zanotowaæ samog³oskê „e” 
wystêpuj¹c¹ na pocz¹tku wyrazu bez poprzedzaj¹cego „j” ? Otó¿  
istnieje w  alfabecie ormiañskim druga litera typu „e”, a mianowicie  e  

(du¿a:  E). Tej w³aœnie litery u¿ywa siê na pocz¹tku wyrazu tam, gdzie 
w wymowie nie ma owego niepisanego, poprzedzaj¹cego samog³oskê, 
„j”. Np. wyraz esz „osio³” pisze siê tak:  e,  (pisowni  *y,  odpowiada³aby 
wymowa *jesz; uwaga! formy „z gwiazdk¹” maj¹ charakter teoretyczny, 
w rzeczywistoœci nie istniej¹).

przyjêto 2 czerwca 2001
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W jêzyku wschodnioormiañskim litera  e  wystêpuje w zasadzie tylko 
na pocz¹tku wyrazu. W jêzyku zachodnioormiañskim mo¿e wystêpowaæ 
tak¿e w œrodku i na koñcu wyrazu. Nie ró¿ni siê  wówczas wymow¹ 
od litery  y. Innymi s³owy: zachodni Ormianie musz¹ pamiêtaæ, ¿e w 
niektórych wyrazach samog³oska „e” w œrodku i na koñcu pisze siê nie 
przez  y  lecz przez  e   (podobnie jak Polacy , którzy musz¹ pamiêtaæ, 
¿e w jednych wyrazach pisze siê „u”, a w innych „ó”, choæ wymowa jest 
taka sama).

Ormianie wschodni, dziêki reformie ortograficznej z czasów ZSRR, 
nie maj¹ problemu: dla ka¿dego  „e” stosuj¹ w œrodku i na koñcu wyrazu 
literê  y. Oto przyk³ad. Istniej¹ dwa historycznie ró¿ne, dziœ jednakowo 
przez  wszystkich Ormian wymawiane rzeczowniki: ser „mi³oœæ” i ser 
„œmietana”. Ormianie wschodni na piœmie notuj¹ je jednakowo:  syr (o 
literze  r  = „r” bêdzie dok³adniej mowa w nastêpnej lekcji). Dzieci s¹ 
zadowolone, bo nie grozi im pope³nienie b³êdu ortograficznego. Ale 
za to (bez kontekstu) nie da siê odgadn¹æ, czy chodzi o „mi³oœæ” czy o 
„œmietanê”. 

Ormianie zachodni musz¹ wprawdzie zapamiêtaæ (a to wymaga 
wysi³ku), ¿e „mi³oœæ” pisze siê (historycznie, tzn. tak jak przed wiekami, 
bez zmian) ser, a „œmietana” -  syr  (przy jednakowej wymowie: ser), ale 
za to od razu wiedz¹ (zobaczywszy zapisany wyraz), o co chodzi.

I na koniec znów æwiczenie. Tym razem trudniejsze: spróbujmy 
napisaæ (drukowanymi literami ormiañskimi) nastêpuj¹ce wyrazy: leh 
„Polak” (ma³¹ liter¹), naw „statek” (por. dawne polskie nawa w tym samym 
znaczeniu), sech „dynia”, jez „wó³”, e¿an „tani”.          
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LISTY DO REDAKCJI

                        
W  Gazecie Antykwarycznej  nr 3(60), z marca  2OO1 r., ukaza³ 

siê  artyku³  Ryszarda T. Komorowskiego  pod  tytu³em  „Herby szlachty  
pochodzenia  ormiañskiego”.  Powracamy   tu  do  anonsu  z  Biuletynu  
OTK  24/25 (2OO1),  aby  zwróciæ uwagê  na  b³¹d  wystêpuj¹cy  w  tej  
publikacji.

Przedstawiono  tam  13  herbów, zestawiono  rody   Ormian  polskich  
wraz z przypisanymi  im herbami,  oraz  rodziny  ormiañskie  których   
herby  nie  s¹  znane.  Rys 6. przedstawia  herb Bohdanowicz,  rodu  de 
Oroszeny Bohdanowicz,  a  nie  jak  b³êdnie  podano  w  podpisie:  herb  
Bogdanowicz , rodu  Bogdanowiczów. 

Ten  b³¹d  pochodzi  od  L. Piotrowskiego  (Korvina)  „Ormiañskie 
rody szlacheckie”, Kraków, 1934, -  na  którego  powo³a³  siê  autor  
artyku³u. U  L. Piotrowskiego  b³¹d  by³  rozpoznawalny,  bowiem s³owny  
opis  herbu Bohdanowicz  dok³adnie  odpowiada  rysunkowi  nr 6.  Po-
nadto  certyfikat szlachectwa  (w posiadaniu rodziny Bohdanowiczów)  
jak  równie¿  opisy w  herbarzach  S. Uruskiego  lub  S. Górczyñskiego,  
czy  te¿  Polskiej  Encyklopedii  Szlacheckiej  rozstrzygaj¹  tê  kwestiê  
bezspornie.                         

Eustachy  £azarski

wp³ynê³o 10 VI 2001 r.                                                                                                               
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* * *

W podziemiach katedry ormiañskiej zosta³y znalezione resztki 
witra¿y okiennych. Pod koniec lipca odkryto te¿ dwa zbutwia³e, drewniane 
relikwiarze z relikwiami bli¿ej nieznanych œwiêtych. Wielk¹ niespodziank¹ 
by³o znalezienie w szafie œciennej sprzêtów liturgicznych nale¿¹cych do 
Koœcio³a ormiañsko-katolickiego – kadzielnicy, kielichów, krucyfiksów, 
krzy¿y, puszek, kocio³ków, œwieczników i innych. Od 1945 r. spoczywa³y 
one spokojnie w szafie. Przej¹³ je na potrzeby koœcielne obecny pro-
boszcz ormiañski. Na wszelki wypadek zawiadomi³em o tym naszego 
katolickiego ksiêdza, kanclerza Mariana Buczka.

Jurij Smirnow
wp³ynê³o 18 VIII 2001

* * *

Wystawa Pani Kubit

Goszcz¹c jesieni¹ 2000 r. w Cieszynie, spotka³em pani¹ Bo¿enê Ku-
bit, kierowniczkê Dzia³u Etnografii Muzeum w Gliwicach, która zwierzy³a 
mi siê z zamiaru urz¹dzenia wystawy poœwiêconej gliwickim Ormianom. 
Zamiar to doprawdy znakomity, w Gliwicach bowiem ju¿ od pó³ wieku 
znajduje siê niema³e skupisko Ormian, bêd¹ce osobliwoœci¹ godn¹ 
poznania. Okazj¹ do tego by³a w³aœnie wystawa urz¹dzona przez pani¹ 
Kubit, a dostêpna dla publicznoœci od czerwca do paŸdziernika 2001 r.

Nie pierwsza to wystawa tematycznie zwi¹zana z Ormianami. W 
1932 r. by³a „Wystawa Zabytków Ormiañskich” we Lwowie. W minionym 
dziesiêcioleciu urz¹dzano wystawy w Warszawie, Przemyœlu i Zabrzu. 
Nie powsta³o jednak muzeum ormiañskie, którego otwarcie od dawna 
planuje siê w œrodowisku ormiañskim.

Autorka wystawy „Ormianie w Gliwicach” dok³adnie objaœnia, kim 
s¹ w ogóle Ormianie. Czyni to g³ównie poprzez doskonale zredagowane 
teksty umieszczone na planszach. Wed³ug mnie œwietnym pomys³em 
jest umieszczenie poœród nich „Chrztu Armeni”, obrazu anonimowego 
malarza z XVIII w. W ten sposób zwrócono uwagê na licz¹ce ju¿ 1700 
lat chrzeœcijañstwo Ormian, tak istotne dla ich to¿samoœci narodowej.

Z kolei pani Kubit, równie¿  pos³uguj¹c siê g³ównie planszami, da³a 
zarys dziejów Ormian w Polsce. Szczególnie uwypukli³a dwudziestolecie 
miêdzywojenne, pokazuj¹c z tego okresu wiele zdjêæ rodzinnych, na 
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których widniej¹ przedstawiciele rodów, które po drugiej wojnie œwiatowej 
osiedli³y siê w Gliwicach.

O Ormianach w Gliwicach opowiadaj¹ tak¿e fotografie, a poza tym 
kopie ró¿nych dokumentów. Wiêkszoœæ z nich dotyczy istniej¹cego 
przy koœciele Œw. Trójcy oœrodka duszpasterskiego wiernych obrz¹dku 
ormiañskiego, w którym pracowali dwaj zas³u¿eni kap³ani: Kazimierz 
Roszko (1945-1964) i Kazimierz Romaszkan (1969-1973).  Pokazano 
równie¿ zwi¹zane z tym obrz¹dkiem paramenty.

Nie zapomniano o œwieckich Ormianach, którzy przyczynili siê do 
podtrzymania ormiañskich tradycji w Gliwicach i pozosta³ych miastach 
œl¹skiej konurbacji. Na wystawie s¹ zatem portrety: Micha³a Bohosie-
wicza, Antoniego Jakubowicza, Zbigniewa Gregorowicza, Ludwika 
Teodorowicza i innych. Zwiedzaj¹cy wystawê nie ma w¹tpliwoœci, ¿e 
bujny rozkwit ormiañskiej koloni w Gliwicach w latach osiemdziesi¹tych 
i dziewiêædziesi¹tych, bez tych postaci nie by³by mo¿liwy. Ten ostatni 
okres oczywiœcie jest te¿ tutaj szczegó³owo pokazany. Pokazano wiele 
zdjêæ z uroczystej koronacji Matki Boskiej £ysieckiej, która odby³a siê 3. 
IX 1989 r. Tak¿e egzemplarze „Pos³añca œw. Grzegorza Oœwieciciela”, 
periodyku bêd¹cego organem Zwi¹zku Ormian w Polsce im. ks. abpa 
Józefa Teodorowicza, zwi¹zanego g³ównie z gliwickimi Ormianami. 
Plakaty ormiañskiego chóru „Ardzakank”. Nie omieszkano zaznaczyæ 
obecnoœæ imigrantów z Armenii, eksponuj¹c pami¹tki przywiezione 
przez nich z ojczyzny.

Wystawê zorganizowan¹ przez pani¹ Kubit zwiedzi³em z du¿¹ 
przyjemnoœci¹. Nale¿y tylko ¿a³owaæ, ¿e zapewne nie zobaczyli jej 
wszyscy, których mog³aby ona zainteresowaæ. Mo¿e to krótkie sprawo-
zdanie zachêci kogoœ, z innego skupiska polskich Ormian, do urz¹dzenia 
podobnej.  

                                                             Grzegorz Pe³czyñski
wp³ynê³o 4 X 2001    
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* * *
Dzisiaj by³em œwiadkiem wydarzeñ, których we w³asnym mieœcie 

sobie nawet nie wyobra¿a³em. Na rynku miejskim w Elbl¹gu dosz³o 
do otwartego konfliktu pomiêdzy grup¹ handlowców a spo³ecznoœci¹ 
elbl¹skich Ormian. Takich przejawów ksenofobii i prostactwa nigdy nie 
widzia³em na w³asne oczy, tym bardziej ze strony s¹siadów, Polaków. 
Wstyd mi za tych ludzi, za to, ¿e nie pamiêtaj¹ jak kiedyœ sami byli w 
podobnej sytuacji jak dzisiaj Ormianie, i sami uciekali przed nêdz¹ na 
Zachód, aby tylko przetrwaæ i normalnie ¿yæ. Elbl¹scy Ormianie próbuj¹ 
u nas w³aœnie normalnie ¿yæ, zatrudniaj¹ Polaków, maj¹ pootwierane 
firmy, stanowi¹ zdrow¹ konkurencjê, a przez to szansê na zakup towa-
rów przez ubogich po uczciwej cenie. Mój dziadek, emeryt kupuje u nich 
od wielu lat w³adze nie potrafi¹ i nie chc¹ nic zrobiæ. Policja patrzy jak 
Polacy rzucaj¹ w „czarnych” ziemniakami, jak skanduj¹ „Ormianie do 
domu! Czarni idŸcie st¹d!” i ogl¹da siê na stra¿ miejsk¹, bo to jej teren. 
Stra¿ miejska stoi w liczbie trzech, boj¹ siê. Nie Ormian, to Polaków, 
s¹siadów, którzy sprowadzili ze sob¹ wyrostków i wyzywaj¹ policjê.

Reszta Elbl¹¿an przygl¹da siê z boku, nieliczni przedstawiciele 
mediów otwieraj¹ oczy zdumieni, wykonuj¹ poœpieszne telefony do 
w³adz, te umywaj¹ rêce. „Ci handlowcy to jakieœ zgrupowanie nienawiœci” 
- s³yszê jednego.

Ci handlowcy bêd¹ tu stali do rana, aby tylko nie wpuœciæ Ormian 
na ich teren. Ormianie dzisiaj mieli postawiæ na wydzier¿awionym od 
miasta kawa³ku rynku budy. Trzy budy na piêæset, budy, które czekaj¹ na 
samochodach, za których wynajem licznik bije. Wróciæ nie ma, dok¹d.

Odchodzê, ja te¿ zaczynam siê baæ, jak ta stra¿ miejska. Mam 
ciemne w³osy i opaleniznê, a wyrostki otaczaj¹ nas coraz bardziej, i 
nios¹ z sob¹ wiadra z wod¹.

Z daleka ju¿ s³yszê, ¿e któremuœ Ormianinowi przebito oponê w 
samochodzie. Myœlê o papie¿u, który niedawno pojecha³ do Armenii i 
by³ tam ugoszczony jak nigdy dot¹d w ¿adnym kraju. Myœlê o masakrach 
Ormian dokonanych przez muzu³manów, o ich strachu, o bezsilnoœci, z 
jak¹ patrzyli na pomordowane w Górnym Karabachu rodziny. Myœlê o 
tym jak uciekli do nas by schroniæ siê u braci chrzeœcijan. I tak bardzo 
mi wstyd. Bojê siê myœleæ, co zdarzy siê do jutro.

Pawe³ Nieczuja-Ostrowski
    Elbl¹¿anin

wp³ynê³o 18 X 2001
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* * *
Pozwalam sobie niemal na bie¿¹co informowaæ Pana o tym, co 

siê dzieje na elbl¹skim rynku, wci¹¿ nie mog¹c samemu siê otrz¹sn¹æ. 
Wci¹¿ jeszcze nic siê nie rozwi¹za³o. Niektórzy Ormianie ju¿ 24 godz. 
przebywaj¹ na rynku. Polscy handlowcy wci¹¿ blokuj¹. Prezydent, niejaki 
S³onina najwyraŸniej zamierza siê wycofaæ ze swoich obietnic i zezwoleñ.
             Wszyscy Polacy, których dziœ spotyka³em s¹ oburzeni na grupê 
elbl¹skich handlowców i t¹ ca³¹ sytuacjê, ale licz¹, ¿e miasto to jakoœ 
rozwi¹¿e. 

Przyznam siê, ¿e nie wiemy, co robiæ. Czy jest jakaœ szansa pomocy 
z pañstwa strony?

Z powa¿aniem 
Pawe³ Nieczuja-Ostrowski

wp³ynê³o 19 X 2001
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* * *
Z satysfakcj¹ pragnê poinformowaæ Pana, ¿e ca³y konflikt zosta³ 

jak najbardziej pomyœlnie rozwi¹zany. Zarz¹d Miasta, który  zebra³ 
siê w pi¹tek, uchwali³, i¿ wszystkie decyzje w³adz miejskich maj¹ byæ 
bezwzglêdnie egzekwowane i wszyscy kupcy elbl¹scy maj¹ takie samo 
prawo do handlu na elbl¹skim rynku g³ównym. Niew¹tpliwie do wydania 
tej decyzji przyczyni³o siê zebranie przez kobiety ormiañskie, w ci¹gu 
zaledwie dwóch godzin, tysi¹ca podpisów Elbl¹¿an deklaruj¹cych 
szczere poparcie dla sprawy ormiañskich kupców. Jak równie¿ sympa-
tie, których udzieli³a najbardziej aktywna czêœæ elbl¹skiego œrodowiska 
inteligenckiego, wraz z lokalnymi mediami.

Decyzj¹ Zarz¹du prawie natychmiast przydzielono Ormianom now¹ 
lokalizacjê na rynku g³ównym, a przy tym tak szczêœliwie, ¿e dostali 
miejsce, na którym najbardziej im zale¿a³o. W ci¹gu tych kilku ostatnich 
dni, trudnych dla Ormian i dla Elbl¹¿an, przekona³em siê, ¿e protestuj¹ce 
Stowarzyszenie Kupców Manhattan, reprezentowa³o ledwie nieliczn¹ 
grupkê osób chc¹cych w niegodziwy sposób za³atwiaæ w³asne intere-
sy, a nie opiniê ogó³u Elbl¹¿an. Elbl¹¿an bêd¹cych przecie¿ w ca³oœci 
(poza kilkoma wyj¹tkami) ludnoœci¹ nap³ywow¹, g³ównie ze wschodnich 
i po³udniowych rejonów II RP. 

Przy okazji nie mogê nie wspomnieæ o imponuj¹cej postawie Ormian, 
którzy  pomimo tak wielkiego napiêcia i emocji, zachowali zimn¹ krew, 
nie dali siê sprowokowaæ, oraz przez trzy dni i dwie noce bez przerwy 
dy¿urowali przy swoich budach. Wymaga³o to od nich wiele samozapar-
cia i rozwagi. Przy okazji tych zdarzeñ zacieœni³a siê moja wspó³praca z 
elbl¹skimi Ormianami, zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Ormian w Polsce. 
Obecnie mamy na celu podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do bli¿szego 
poznania Ormian i ich kultury przez spo³ecznoœæ elbl¹sk¹. Chcia³bym 
przede wszystkim, aby Ormianie nie byli dla Elbl¹¿an kimœ nieznanym 
i obcym, gdy¿ na ogó³ boimy siê tego, czego nie znamy. Chcia³bym, 
aby elbl¹scy Ormianie trwale wtopili siê w elbl¹sk¹ codziennoœæ i 
spo³ecznoœæ.

Serdeczne pozdrowienia dla Pana i ca³ego OTK

Pawe³ Nieczuja-Ostrowski

wp³ynê³o 24 X 2001
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* * *

Szanowni Pañstwo !
Serdecznie dziêkujê za przys³anie na mój adres pozycji:
1. Pana Edwarda Tryjaskiego „Ormianie w Warszawie”
2. Przewielebnego ks. Tadeusza Zaleskiego „S³ownik biograficzny 

duchownych ormiañskich w Polsce”.
Wymienione pozycje wzbudzaj¹ u mnie g³êbokie zainteresowanie. 
W tej chwili poch³ania mnie praca Pana Edwarda Tryjaskiego 

„Ormianie w Warszawie”, w której na str. 49” „... na tym ¿e cmentarzu 
zosta³o pogrzebanych jeszcze 18 innych poleg³ych ¿o³nierzy pochodzenia 
ormiañskiego. Na liœcie opublikowanej w 1995r. przez W.B. Koperkie-
wicza figuruj¹ obok wspomnianych, jeszcze nastêpuj¹ce nazwiska ... 
„Dalej pisze:”... na jakiej podstawie autor wykazu okreœla³ ormiañsk¹ 
przynale¿noœæ poleg³ych ¿o³nierzy.”

Uwaga bardzo s³uszna i pragnê przy tej okazji wyjaœniæ w jaki sposób 
dokonywa³em okreœlania ormiañskiej przynale¿noœci poleg³ych ¿o³nierzy. 
Otó¿ moja siostra Aida i jej m¹¿ dr Araik Darbinjanowie zamieszkali 
w Erewanie (...) bywa u mnie w domu w Polsce. Nastêpnie te¿ bywa 
i siostrzenica „Bie³³ka” jako studentka. Wspólnie studiowaliœmy dane 
osobowe pochowanych ¿o³nierzy radzieckich na terenie Polski. Dziêki 
tej wspó³pracy mog³em dziêki Pañstwu na ³amach „Biul. Orm.Tow.Kul. 5,, 
1995, str. 28 – 40 opublikowaæ swoj¹ pracê pt. „Imienny wykaz naszych 
braci Ormian, którzy jako ¿o³nierze spoczywaj¹ na Polskiej Ziemi”.

Ojciec Aidy Darbijan w okresie miêdzywojennym by³ pionierem 
radiotechniki. Wyk³ada³ na wy¿szej uczelni przedmioty œcis³e. Z chwil¹ 
wybuchu wojny w dniu 22.06.1941 zosta³ zmobilizowany do Armii 
Czerwonej. Dosta³ siê do niemieckiej niewoli i by³ wiêziony w „Twierdzy 
Dêblin”, gdzie wraz z innymi zmar³ z g³odu. Pochowany zosta³ na wielkim 
polu grzebalnym, gdzie trudno odró¿niæ indywidualn¹ mogi³ê. Miejsce 
to znajduje siê na terenie „Twierdzy” w Dêblinie. To straszne miejsce 
odwiedzi³em z Aid¹. Serce nie wytrzyma³o, rozchorowa³a siê i musia³ 
udzielaæ pomocy lekarz medycyny z pobliskiej jednostki wojskowej. 

Ojciec Aidy de domo Ambartsumjan Darbijan nazywa³ siê: Szawar¿ 
AMBARTSUMJAN. Miejsce kaŸni prof. z Erewanu odwiedzali równie¿ 
jego studenci, fizycy, matematycy i specjaliœci radiofonii. (...)

Wymieniona pozycja zawiera mogi³y Ormian pochowanych na 
cmentarzach w Warszawie oraz w pobli¿u Stolicy. Przy tej okazji 
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pragnê poinformowaæ, i¿ na terenie cmentarza rzymsko – katolickiego 
œw. Marii Magdaleny w Opocznie przy ul. Moniuszki  znajduje siê w tej 
chwili (skurczona) kwatera dla „inowierców”, która powsta³¹ w po³. XIX 
w. Spocz¹³ tutaj stra¿nik œp. Iwan Babijan zmar³y w dniu 3. 01.1899r. w 
Opocznie. W jego pochówku uczestniczy³o ówczesne ca³e prawos³awne 
i rzymsko – katolickie Opoczno. By³ Ormianinem i by³ bardzo dobrym 
cz³owiekiem. Miêdzy innymi w tym pochówku uczestniczy³ mój znajomy 
Adam Turczyñski, który w tym czasie liczy³ sobie 13 lat. Opowiada³ mi 
o tym wydarzeniu w 1952r. (...)

Na terenie cmentarza wojskowego z II wojny œwiatowej w Opocznie 
przy ul. Granicznej spoczywa Ormianin œp. Karakusziiszjew W³adymir 
urodzony w 1925r i poleg³y w dniu 17. 01. 1945r. w Opocznie jako ¿o³nierz 
Armii Czerwonej w stopniu starszego sier¿anta.

Mogi³ê tê zlokalizowa³em na proœbê przyjaciela tej rodziny, tj. kpt. Ri-
nata Abramachtowa, który w tym czasie studiowa³ w Akademii Wojskowej 
w Warszawie. Potem mogi³ê w Opocznie odwiedzi³a siostra poleg³ego  
Roza Bogdasarowa vel Bogdasarjan, która by³a goœciem mojego domu.

W 1986r. znalaz³em siê s³u¿bowo w Taszkiencie (Uzbekistan) i 
zosta³em zaproszony do domu rodziny poleg³ego mojego imiennika. 
Bardzo serdecznie przyjê³a mnie mama poleg³ego ¿o³nierza, siostra Roza 
Bagdasariani ca³a rodzina, która na tê okazjê zjecha³a siê, aby mnie 
uœciskaæ i uca³owaæ za spe³nienie ich najwiêkszego pragnienia ¿ycia tj. 
odnalezienie mogi³y œp. W³odzimierza Karakuszilijewa.

W 1986r na zaproszenie Ormiañskiego Towarzystwa Geograficz-
nego przebywa³em s³u¿bowo w Erewanie. ZaprzyjaŸni³em siê z prof. 
Rafaelem Wanjanem i jego ma³¿onk¹ Elmir¹, Laur¹ Akopiajan. Eduardem 
Ma³hasjanem, Mariette Fagrygajanem, Lewonem Abakjanem itp. Tam 
w Armenii jestem jako „Wo³od Koperkjan”.

Wracaj¹c do cmentarza œw. Marii Magdaleny w Opocznie pragnê 
uzupe³niæ informacj¹, i¿ na tym polu grzebalnym znajduj¹ siê groby 
rodzinne Ormian:

1. Malanowiczów
2. Malangiewicz
Moja siostra Helena w 1938r. wysz³a za m¹¿ za Ormianina ze 

Lwowa Klemensa Wojtasiewicza. Siostra Helena zmar³a w 1996r. a 
szwagier Klemens zmar³ w 1997r. Spoczywaj¹ na cmentarzu w £asku 
ko³o £odzi.

To taka drobinka informacji o wspó³czesnych Ormianach ¿yj¹cych 
w Polsce i poza granicami.
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W Opocznie mieszka z matk¹ Jadwiga Sorbian. Nastêpnie w dawnym 
opoczyñskim proboszczem Parafii Rzym – Kat. w Wójcinie jest ks. Sorbjan. 
Nastêpnie w dawnym opoczñskiem a obecnie Przysuskiem mieszkaj¹ rodzi-
ny nosz¹ce nazwisko Zamarian vel Zamaria vel Samarian vel Samaria. Na-
wet proboszczem Parafii Rzym – Kat. w Borkowicach jest ks. Zamarian.

Na terenie dawnego opoczyñskiego a obecnie koneckiego mieszka 
wiele osób nosz¹cych nazwisko Sorbjan. Nawet na tym terenie w Par. 
Rzym – Kat. œw. Jacka ( z Pierogami) w Odrow¹¿u istnieje wioska „Sorbin” 
w której tworzyli w³asny zamkniêty kr¹g. Trudno by³o do nich przenikn¹æ. 
Odró¿niali siê odmienn¹ urod¹, sposobem bycia i ¿yciem na wy¿szym 
poziomie duchowym. W³aœnie st¹d wywodz¹ siê Sorbjanowie.

W po³owie XVIII w. Wielki Kanclerz Koronny Jan hr. Na³êcz 
Ma³achowski zostawszy w³aœcicielem dóbr Odrow¹¿ów, które 
rozpoczyna³y siê od Opoczna a koñczy³y siê w³¹cznie ze Skar¿yskiem 
Kamienn¹ sprowadza³ do swoich dóbr Ormian i tutaj ich osiedla³. Tak 
powsta³a wioska Sorbin i dla tego¿ znaleŸli siê na tej ziemi Sorbianowie 
Samarajanowie vel Zamarjanowie. Nazwisko Sorbjan pochodzi od nazwy 
jeziora Sorb, które znajduje siê w Armenii.

Na terenie Skar¿yska Kamienna, jak równie¿ i wokó³ ¿yj¹ rodziny 
pisz¹ce siê Karpeta. To Ormianie równie¿, którzy niegdyœ pisali siê 
Karpatjan.

U zarania XIX wieku w dobrach ziemskich Kraœnica osiedlili siê licznie 
Jaxa – Gryf – B¹kowscy. Z tej rodziny m³ody oficer u³anów œp. porucznik 
Jerzy Adolf Jaxa – Gryf – B¹kowski w 1920r. walczy³ z Bolszewikami. Znalaz³ 
siê w maj¹tku ( na kwaterze) nale¿¹cym do Ormian pisz¹cych siê Wartan-
jan – Wartanowicz, który znajdowa³ siê ko³o Zaleszczyk. M³oda ormianka 
Anna spodoba³a siê „porucznikowi od u³anów”. Znajomoœæ ta skoñczy³a siê 
ma³¿eñstwem zawartym w Katedrze Ormiañskiej we Lwowie.

M³odzi ma³¿onkowie osiedlili siê w Kraœnicy i prowadzili rodzinny 
maj¹tek. W ma³¿eñstwie urodzi³ siê œp. Jerzy a potem w 1931r. Ewa, 
która odziedziczy³a urodê po ormiañskich przodkach.

W 1939r. œp. por. Jerzy A. Jaxa – Gryf – B¹kowski wyruszy³ na 
wojnê. Dosta³ siê do niewoli sowieckiej po kapitulacji Lwowa. Wiosn¹ 
1940 r. zosta³ zamordowany w Charkowie. Jego ma³¿onka Anna de domo 
Wartanowicz prowadzi³a maj¹tek. Ca³a jej rodzina zosta³a ¿o³nierzami 
Armii Krajowej. Dwór w Kraœnicy by³ cich¹ przystani¹ dla tych, których 
wojna wypêdza³a z rodzinnych domów. By³a tutaj Placówka AK, przystañ 
dla oddzia³ów partyzanckich oraz sk³adnica medykamentów. 

Po wkroczeniu Sowietów w dniu 17. 01.1945 œp. Anna Wartanajan – 
Wartanowicz by³a ju¿ ustawiona pod œcian¹ na rozstrzelanie. Uratowana 
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zosta³¹ przez swoich pracowników. Wkrótce z dzieæmi tylko z plecakami 
musia³a opuœciæ swój dom. Ca³y dorobek wielu pokoleñ przepad³.

Stefan i Ewa mia³y drogê zamkniêt¹ do nauki. Nawet tu¿ po 
zakoñczeniu wojny Ewa i matka zosta³y aresztowane przez UB i wiêzione 
w Opocznie oraz Piotrkowie Trybunalskim.

Œp. Stefan z trudem zdobywa³ wykszta³cenie. Nawet uda³o mu siê 
doktoryzowaæ. Natomiast Ewa z trudem ukoñczy³a „chemiê spo¿ywcz¹” 
i pracowa³a jako mgr in¿. w handlu zagranicznym. Mieszka obecnie w 
Gdañsku Wrzeszczu i jest uczuciowo zwi¹zana z Parafi¹ Ormiañsk¹ na 
¯abim Kruku. Mama Ewy ju¿ nie ¿yje.

To tylko taka skromna garœæ informacji o Ormianach ¿yj¹cych na 
Ziemi Opoczyñskiej.

W dawnym opoczyñskiem a obecnie koneckiem mieszka wiele ro-
dzin nosz¹cych nazwisko „Orman”, które pochodzi od s³owa „Ormianin”. 
W pocz¹tkowym okresie oznacza³o przynale¿noœæ narodow¹, a potem 
sta³o siê nazwiskiem. Rodzina ta zosta³a równie¿ sprowadzona przez 
Jana hr. Na³êcz Ma³achowskiego w czasie jego dzia³alnoœci gospodarczej 
w „Okrêgu Staropolskiego Zag³êbia Przemys³owego”.

W pracy Pana E. Tryjarskiego pt. „Ormianie w Warszawie na str. 
60 z wielkim wzruszeniem przeczyta³em nekrolog odnosz¹cy siê do œp. 
prof. dra hab. W³odzimierza Antoniewicza. Wiele lat przyjaŸniliœmy siê 
dzia³aj¹c na wspólnej niwie. Nieskromnie pochwalê siê, i¿ posiadam 
kilka albumów z dedykacj¹ œp. prof. W³odzimierza Antoniewicza, które 
otrzymywa³em jako nagrody za moje osi¹gniêcia na niwie ochrony 
zabytków. By³a to szczególna przyjaŸñ, gdy¿ ³¹czy³a nas wspólne imiê 
W³odzimierz. Wiadomoœæ o œmierci Prof. przyj¹³em z wielkim bólem i 
¿alem. W swoich codziennych modlitwach w szczególny sposób polecam 
Mi³osierdziu Bo¿emu duszê œp. prof. W³odzimierza Antoniewicza.

Nazwisko „Donigiewicz” vel Dogoniewicz” spotyka³em w Tomaszo-
wie Mazowieckim w latach 60 i 70 XX w. Nastêpnie na prze³omie XIX i 
XX w. ¿y³ w Opocznie Karol Adwentowicz stworzy³ w oparciu o rodzinê 
Hübnerów amatorski teatr maj¹cy du¿e osi¹gniêcia. To te¿ jest Ormianin. 
By³ z wykszta³cenia „jeomert¹”.

¯ywiê nadziejê, i¿ moja informacja wzbudzi u Pañstwa zaintereso-
wanie i zostanie spo¿ytkowana dla dobra Towarzystwa.

£¹czê pozdrowienia oraz wyrazy g³êbokiego szacunku dla twórczego 
trudu Pañstwa.

por. lot. W³odzimierz „Koper” – Koperkiewicz
wp³ynê³o 22 XI 2001
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* * *
 
Szanowny Panie Prezesie,
Przypadkowo natknê³am siê w internecie na stronê Ormiañskiego 

Towarzystwa Kulturalnego. Mój œp Ojciec ur. siê w 1907r w Ko³omyji. 
Matka jego pochodzi³a z ormiañskiej rodziny Czerniatowiczów. Zawie-
rucha wojenna sprawi³a, ¿e mam bardzo niewiele rodzinnych pami¹tek. 
Do nielicznych nale¿y zdjêcie rodzinne z ok. 1890r. mego pradziadka 
Karola Czerniatowicza (syna Laurencego i Rozalii z domu Wilczyñskiej) 
urodzonego 9-08-1839r. i o¿enionego z Teres¹ z domu Tremba³owicz. 
Na zdjêciu tym jest ca³a rodzina, czyli pradziad Karol z ¿on¹ Teres¹ 
oraz ich siedmiorgiem dzieci. Wszyscy urodzeni w Ko³omyji w latach od 
1870-1885? Byli to synowie:- Jan Czerniatowicz o¿eniony z Ludwik¹ z 
Kosowskich (zmar³ 11-08-1937- podczas pobytu w Ko³omyji w 2000r 
znalaz³am jego grób st¹d dok³adna data), Józef Czerniatowicz praw-
dopodobnie by³ ksiêdzem, Karol Czerniatowicz i Micha³ Czerniatowicz 
(jeden z nich by³ podobno naczelnikiem koleji w Œniatyniu ? oraz córki: 
Agnieszka po mê¿u Ziemiañska, Paulina po mê¿u Wójcik, Helena 
po mê¿u Stiasna oraz Maria po mê¿u G³owa. Jak ju¿ wspomnia³am 
odwiedzi³am w 2000 roku Ko³omyjê. Na polskim cmentarzu, a raczej 
jego resztkach uda³o mi siê odnaleŸæ grób rodzinny Czerniatowiczów, 
jednak jego tablice ju¿ nie istniej¹. Jedynie ma³a tabliczka nieznanej 
mi Cesi Czerniatowicz, która zmar³a jako dziecko. Gdybym mog³a siê 
czegoœ wiêcej dowiedzieæ za Pañstwa poœrednictwem, by³abym nie-
zmiernie wdziêczna. Z mojej podró¿y na Ukrainê mam piêkny album 
ze zdjêciami z wielu miejscowoœci. By³abym równie¿ zainteresowana 
przyst¹pieniem do OTK  Poniewa¿ pracujê, dysponujê czasem tylko w 
weekendy. Proszê mnie poinformowaæ kiedy odbywaj¹ siê spotkania 
Towarzystwa. Jestem bardzo zainteresowana wszelkimi informacjami 
dotycz¹cymi rodzin ormiañskich z Ko³omyji i okolic, a tak¿e dotycz¹cymi 
przedwojennej historii miasta.

 Z powa¿aniem
Ewa Kozak

                         41-200 Sosnowiec
                                        Wiosenna 52

wp³ynê³o 10 I 2002
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K R O N I K A

13 VI 2001   W Erywaniu otwarto Ambasadê RP. Pan Piotr  Iwaszkiewicz 
zosta³ Charge d’ Affaires RP w   Armenii. Ambasada znaj-
duje siê na ulicy Hanrapetutyan 44a. Tel.: +(374 1) 54 24 93 
sekretariat, Fax: + (374 1) 54 24 98.

18 VI 2001   Do Polski przyby³ Patriarcha ormiañsko-katolicki Nerses 
Bedros XIX, który odwiedzi³ Warszawê, Gdañsk, £owicz, 
Kraków.

21 VI 2001  W Bazylice Mariackiej w Krakowie by³a sprawowana przez 
Patriarchê msza œw.  w obrz¹dku ormiañsko-katolickim w 
1700 lecie chrztu Armenii.

22 VI 2001 W Muzeum w Gliwicach otwarto wystawê zatytu³owan¹ 
„Ormianie w Gliwicach” Kuratorem wystawy jest Bo¿ena 
Kubit.

29 VI 2001 Przedstawiciele naszej spo³ecznoœci spotkali siê w Krakowie 
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Andrzejem Zollem. 
Omawiano problemy nurtuj¹ce nasze œrodowisko.

14 VII 2001   W Krakowie odby³o siê spotkanie z Yerevandem Khorovia-
nem przedstawicielem Europejskiego  Forum Ormiañskiego. 
Omawiano sprawy nawi¹zania wspó³pracy.

6 IX 2001 W Krakowie zmar³a Ewa z Bohosiewiczów Sztolcman – Kot-
larczyk, wieloletnia aktorka teatrów krakowskich. Cz³onek 
naszego Towarzystwa.

28 IX 2001   Po raz drugi Prezydent Miasta Krakowa odmówi³ naszemu 
Towarzystwu  przyznania w drodze bezprzetargowej  nie-
wielkiego lokalu na potrzeby OTK

12 X 2001 Ukaza³a  siê  ksi¹¿ka prof. dr hab. Edwarda Tryjarskiego 
Ormianie w Warszawie. Materia³y do dziejów.

29 X 2001 Odby³a siê prelekcja z przeŸroczami doc. dr hab. Andrzeja 
Pisowicza  o Górskim Karabachu a nastêpnie  promocja Jego 
ksi¹¿ki  „Gramatyka ormiañska”.

7 XI 2001  Ukaza³a  siê  ksi¹¿ka ks. Tadeusza Zaleskiego  S³ownik 
biograficzny duchownych ormiañskich w Polsce.

21 XI 2001   W siedzibie Muzeum Narodowego wys³uchaliœmy prelekcji z 
przezroczami dr Beaty Biedronskiej – S³ota  zatytu³owanej 
„Zabytki Armenii VII – XIV w. Wspomnienia z wyprawy”.

14 XII 2001  W Krakowie zmar³a Kazimiera Sawicka  cz³onek naszego 
Towarzystwa
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24 XII 2001   W Sopocie zmar³ nagle Antoni Oroszeny Bogdanowicz 
za³o¿yciel i pierwszy Prezes Ko³a Zainteresowania Kultur¹ 
Ormian przy Gdañskim Oddziale Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego.

6 I  2002  W œwiêto Trzech Króli  zosta³a odprawiona msza œw. i tra-
dycyjnie poœwiêcono wodê.

13 I 2002    W Warszawie tamtejsze œrodowisko ormiañskie  zorganizowa³o 
op³atek.

24 I 2002    W Muzeum Archidiecezjalnym otwarto wystawê „Pami¹tki 
ormiañskie w Krakowie”. Otwarcia dokonali Ksi¹dz Kardyna³ 
Franciszek Macharski i Ambasador Republiki Armenii dr 
Aszot Howakimian.

28 I 2002   Ormiañskie Towarzystwo Kulturalne zorganizowa³o w Krako-
wie  op³atek ormiañski, po którym odby³a siê  prelekcja mgr 
Marcina Rzepki  „Ormianie irañscy”

12 II 2002  W Warszawie zmar³ œp. Leon Ter Oganian za³o¿yciel warszaw-
skiego  Kola Zainteresowania Kultur¹ Ormian przy PTL

25 II 2002  Wys³uchaliœmy prelekcji pani mgr Moniki Gillert „Koœció³  
ormiañski wyznacznikiem  to¿samoœci narodowej”.

13 III 2002  Ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski wyjecha³ na nauki do Kole-
gium Ormiañskiego w Rzymie dla zapoznania siê z liturgi¹ 
ormiañsk¹.

25 III 2002  Przed Œwiêtami Wielkiej Nocy wys³uchaliœmy wierszy  wielko-
postnych Nersesa Sznorhali w wykonaniu Marii Przybylskiej. 
S³owo o autorze wyg³osi³ Andrzej Pisowicz.

26 III 2002   W Wadowicach z³o¿ono do grobowca rodzinnego urnê z 
prochami œp. Antoniego  Oroszeny Bogdanowicza

22 IV 2002  Dr Krzysztof Stopka opowiedzia³ o karierze politycznej Boh-
dana Seferowicza Spendowskiego i jego rodu.

24.IV.2002   Stowarzyszenie Polska – Armenia i Warszawskie  Ko³o 
Zainteresowañ Kultur¹ Ormian przy Polskim owarzystwie 
Ludoznawczym zaprosili na spotkanie upamiêtniaj¹ce 87 
rocznicê ludobójstwa dokonanego na Ormianach w czasie, 
którego doc. K Turlejski wyg³osi³ wyk³ad i przedstawi³ urywki 
filmów dokumentuj¹cych wydarzenia 1915 roku.

27 IV 2002  W koœciele œw. Miko³aja w Krakowie zosta³a odprawiona msza 
œwiêta w 87 rocznicê ludobójstwa Ormian. W zastêpstwie 
ks. Tadeusza Zaleskiego liturgiê sprawowa³ ks. kapelan 
Adam Stawarz. W uroczystoœciach wzi¹³ udzia³ Ambasador 
Republiki Armenii w Polsce dr Aszot Howakimian.


