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PROJEKT CHACZKARU ORMIAÑSKIEGO 
PRZY KOŒCIELE ŒW. MIKO£AJA W KRAKOWIE

Jacek CHRZ¥SZCZEWSKI [Kraków]

Idea

Dnia 24 kwietnia Ormianie na ca³ym œwiecie obchodz¹ rocznicê 
Genocydu - ludobójstwa dokonanego na oko³o 1,5 mln ludnoœci 
ormiañskiej w Turcji w 1915 roku. Ta pierwsza w XX wieku eksterminacja 
1/3 ca³ego narodu, ze wzglêdu na jego odrêbnoœæ etniczn¹ i religijn¹, 
odbi³a siê echem równie¿ w literaturze polskiej - w „Przedwioœniu” 
Stefana ¯eromskiego. Co roku w rocznicê ludobójstwa ksi¹dz kanonik 
Tadeusz Zaleski, duszpasterz Ormian w Polsce, odprawia w koœciele 
œw. Miko³aja w Krakowie mszê œwiêt¹ w obrz¹dku ormiañskim, w której 
uczestniczy ambasador Republiki Armenii, cz³onkowie korpusu dy-
plomatycznego innych pañstw, pos³owie na sejm RP, przedstawiciele 
wojewody ma³opolskiego oraz prezydenta i rady miasta Krakowa. W 
czasie tej uroczystoœci Ormianie polscy wspominaj¹ równie¿ groby 
swoich zmar³ych, pozostawione w ci¹gu minionych siedmiu wieków 
na rozleg³ych kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, a tak¿e 
w³asne tragedie z ostatniej wojny œwiatowej - aresztowanie i wywiezienie 
przez NKWD na Sybir wielu ksiê¿y ormiañskokatolickich oraz okrutne 
mordy dokonane w dniach 19-21 kwietnia 1944 roku przez ukraiñskich 
nacjonalistów z UPA na Ormianach i Polakach mieszkaj¹cych w Kutach 
w Karpatach Wschodnich, a tak¿e podobne wydarzenia 15-20 stycznia 
1945 roku w Bani³owie nad Czeremoszem na Bukowinie oraz w innych 
miejscowoœciach kresowych. Po mszy sk³adane s¹ kwiaty i zapalane 
znicze pod XIV-wieczn¹ latarni¹ umar³ych, stoj¹c¹ przy koœciele œw. 
Miko³aja, a przeniesion¹ tu z dawnego cmentarza trêdowatych na 
Pêdzichowie. Po tegorocznych uroczystoœciach, sk³adaj¹c wizytê pre-
zydentowi miasta, ormiañski ambasador - dr Aszot Howakimian wyrazi³ 
ubolewanie, ¿e Ormianie nie maj¹ w Krakowie miejsca, w którym mo-
gliby upamiêtniæ swoich zmar³ych. Tak zrodzi³ siê pomys³ wzniesienia 
niewielkiego pomnika. Znalezienie dla niego lokalizacji oraz wykonanie 
projektu powierzono pisz¹cemu te s³owa.

przyjêto 18 paŸdziernika 2003
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Lokalizacja

Najbardziej odpowiednie dla usytuowania monumentu wyda³o mi siê 
miejsce uœwiêcone ju¿ wieloletni¹ tradycj¹ obchodów i znane wiêkszoœci 
Ormian - w pobli¿u latarni umar³ych przy koœciele œw. Miko³aja, jednak¿e 
z zachowaniem stosownej odleg³oœci od tych cennych zabytków. Od ulicy 
Kopernika parcelê koœcieln¹ oddziela w tym miejscu a¿urowe ogrodzenie i 
szpaler drzew, który wraz z koœcio³em tworzy kameralne i zaciszne wnêtrze 
urbanistyczne, idealnie nadaj¹ce siê do uroczystoœci plenerowych, nie 
koliduj¹cych z nabo¿eñstwami w koœciele. Od strony wschodniej wnêtrze 
to jest zamkniête wysokim murem oporowym, odgradzaj¹cym koœció³ od 
nasypu kolejowego. Mur ten i wystaj¹ca zza niego zieleñ stanowi dobre 
t³o dla pomnika. Usytuowanie monumentu po stronie wschodniej parceli 
odpowiada œredniowiecznej tradycji orientowania œwi¹tyñ chrzeœcijañskich, 
a ponadto wskazuje kierunek lwowski, przypominaj¹c jednoczeœnie, ¿e 
w³aœnie têdy - przez dawn¹ bramê Miko³ajsk¹, obok koœcio³a œw. Miko³aja 
- wychodzi³ z Krakowa szlak handlowo-komunikacyjny, prowadz¹cy przez 
Mogi³ê, Korczyn i Sandomierz na Ruœ. T¹ drog¹ przybywali do miasta 
kupcy ormiañscy, a tak¿e poselstwa Ormian lwowskich i kamienieckich do 
króla polskiego.

Chaczkar

Tradycyjn¹ form¹ upamiêtnienia wa¿nych wydarzeñ historycznych 
oraz osób zmar³ych jest w kulturze ormiañskiej chaczkar, czyli „kamieñ 
krzy¿owy”. Jego pocz¹tków nale¿y szukaæ ju¿ w staro¿ytnym królestwie 
Urartu w IX-VI wieku p.n.e. Wtedy to - na wzór asyryjski - stawiano na 
coko³ach wysokie kamienne s³upy z napisami wykutymi pismem klino-
wym. Niekiedy przedstawiano te¿ na nich wizerunki ró¿nych postaci. 
Przes³anie i forma tych obelisków uleg³a zmianie po wprowadzeniu w 
Armenii chrzeœcijañstwa w 301 roku. Zaczêto wówczas burzyæ dawne 
sanktuaria pogañskie, a na ich miejscu stawiaæ czworoboczne filary lub 
kolumny opatrzone znakiem krzy¿a - symbolem zwyciêstwa wiary Chry-
stusowej. Z czasem tradycyjne jedno- lub dwus³upowe pomniki zaczê³y 
ewoluowaæ ku formie stoj¹cej p³yty. W wiekach IV-VIII powstawa³y jesz-
cze proste stele pami¹tkowe o wysokoœci 2-8 m, pokryte ze wszystkich 
stron p³askorzeŸbami, ustawione na szeœciennych bazach i zwieñczone 
kapitelami z motywem krzy¿a. Od po³owy IX wieku formê steli zast¹pi³y 
chaczkary - wysokie, prostok¹tne p³yty kamienne, ozdobione od przodu 
p³askorzeŸbionymi krzy¿ami i motywami roœlinnymi o symbolice Drzewa 

Projekt chaczkaru ormiañskiego przy koœciele œw. Miko³aja w Krakowie
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¯ycia. Najwiêkszy rozkwit sztuka rzeŸbienia chaczkarów osi¹gnê³a w okre-
sie XII-XIV wieku, kiedy to filigranowe plecionki, kute w masywnych p³ytach 
z tufu wulkanicznego lub bazaltu, zaczê³y przypominaæ misterny haft. 
Chaczkary Ormian polskich by³y na ogó³ skromniejsze od tego typu dzie³ 
w rdzennej Armenii. Na terenie dawnej Rzeczypospolitej najwiêkszy ze-
spó³ chaczkarów i krzy¿y wotywnych zachowa³ siê w katedrze ormiañskiej 
we Lwowie. To w³aœnie do motywów dekoracyjnych, ornamentów i detali 
architektonicznych tej najwa¿niejszej œwi¹tyni Ormian polskich œwiadomie 
nawi¹za³em w swoim projekcie chaczkaru krakowskiego.

Projekt

Chaczkar jako ca³oœæ ma przypominaæ Ormianom g³ówn¹ apsydê 
ich katedry lwowskiej. W tym celu na œrodku pionowo ustawionego bloku 
z wapienia lub jasnoszarego piaskowca wykuta zostanie g³êboka nisza, 
zwieñczona typowo wschodnim ³ukiem trójlistnym w formie tak zwanego 
„oœlego grzbietu”. W g³êbi niszy wykuty bêdzie krzy¿ ormiañski, który - 
zgodnie z legend¹ - zakwit³ po ukrzy¿owaniu Zbawiciela. Nad bocznymi 
ramionami krzy¿a znajd¹ siê medaliony ze skrótami imion Pañskich: HISUS 
KRISTOS. Z dwóch stron niszê œrodkow¹ bêd¹ flankowa³y p³yciny z 
przeplataj¹cym siê pó³wa³kiem „³añcucha seld¿uckiego”. Jest to orna-
ment, który pojawi³ siê po raz pierwszy oko³o 1264 roku na portalu medre-
sy Ince Minareli w Konyi w tureckiej Anatolii, a nastêpnie rozpowszechni³ 
siê w budownictwie islamskim i ormiañskim w Azji Mniejszej i na Krymie. 
Stamt¹d przeszczepiono go na filary katedry Ormiañskiej we Lwowie. 
Zaprojektowany przeze mnie chaczkar bêdzie zwieñczony gzymsem 
stalaktytowym - tak zwanym mukarnasem, z³o¿onym ze spiêtrzonych 
elementów nisz pryzmatycznych. Pochodzenie tego misternego wzoru 
nie zosta³o do dziœ w pe³ni wyjaœnione. Prawdopodobnie wywodzi siê 
on ze staroperskiej sztuki uk³adania sklepieñ lub z dawnego indyjskiego 
budownictwa drewnianego. Jako ornament kamienny zastosowano go 
po raz pierwszy zapewne w XI wieku w Iranie przy wznoszeniu wie¿ gro-
bowych. Oko³o roku 1125 pojawi³ siê na fasadzie fatymidzkiego meczetu 
al-Akmar w Kairze, a w XIV wieku dotar³ do Hiszpanii. Z czasem sta³ siê 
popularny w architekturze sakralnej, rezydencjonalnej i u¿ytkowej krajów 
muzu³mañskich i Armenii. W wiekach XIV-XVIII wykorzystywano go w 
Iranie do tworzenia monumentalnych portali i liwanów medres, zdobiono 
nim ¿agielki i trompy pod kopu³ami, sklepienia nisz, g³owice kolumn oraz 
gzymsy. Wystêpowa³ te¿ u wejœæ do karawanserajów oraz w œwi¹tyniach 
chrzeœcijañskich w Armenii i na Krymie. W XIV wieku zastosowano 
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go we wnêce chrzcielnicy oraz na gzymsach katedry ormiañskiej we 
Lwowie. W cokole chaczkaru krakowskiego zaprojektowa³em trójk¹tnie 
wciête nisze, przypominaj¹ce wnêki w œcianach apsyd koœcio³ów 
ormiañskich, zwane chorhyrdanoc, przeznaczone do przechowywania 
darów eucharystycznych. Miêdzy wnêkami na fasadzie zachodniej 
przewidujê wykucie dwujêzycznego napisu: HAJERIN / ORMIANOM. 
Nad wnêkami w elewacjach po³udniowej i pó³nocnej zostan¹ wykute 
tak zwane „krzy¿e wotywne”, podobne do tych, licznie pokrywaj¹cych 
œciany katedry lwowskiej. Pierwotnie pod takimi krzy¿ami znajdowa³y siê 
wsporniki, na których stawiano œwiece lub zawieszano lampki oliwne dla 
upamiêtnienia zmar³ych. O nieuchronnoœci przemijania i wielowiekowej 
historii Ormian bêdzie przypominaæ zegar s³oneczny, umieszczony w 
górnej czêœci elewacji po³udniowej chaczkaru. Na wschodniej (tylnej) 
elewacji monumentu zostanie wykuty napis nastêpuj¹cej treœci:

TEN

CHACZKAR,

CZYLI
„KAMIEÑ KRZY¯OWY”

Z ORMIAÑSKIM
„KRZY¯EM KWITN¥CYM”,

UPAMIÊTNIA ORMIAN,
KTÓRZY OD XIV WIEKU MIESZKALI W POLSCE

I PO£O¯YLI WIELE ZAS£UG DLA RZECZYPOSPOLITEJ.

MONUMENT JEST POŒWIÊCONY RÓWNIE¯:

OFIAROM LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO
NA ORMIANACH W TURCJI W 1915 ROKU,

ORMIANOM I POLAKOM ZAMORDOWANYM
PRZEZ UKRAIÑSKICH NACJONALISTÓW Z UPA
19-21 IV 1944 W KUTACH NAD CZEREMOSZEM,

15-20 I 1945 W BANI£OWIE RUSKIM NA BUKOWINIE
ORAZ W INNYCH MIEJSCOWOŒCIACH KRESOWYCH,

KSIÊ¯OM ORMIAÑSKOKATOLICKIM
ARESZTOWANYM, ZABITYM LUB WYWIEZIONYM NA SYBIR

PRZEZ SOWIECKIE W£ADZE OKUPACYJNE
W LATACH II WOJNY ŒWIATOWEJ.
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WYJAZD NA ŒWIÊTA BO¿EGO NARODZENIA 
WSPOMNIENIA Z POBYTU W BURSIE ORMIAÑSKIEJ 
IM. DR JÓZEFA TOROSIEWICZA WE LWOWIE

Marian MIGOCKI

W ormiañskiej bursie, w czasie rekreacji w sali, 
na schodach przed i po kolacji, m³odzie¿
rozprawia, ogromnie przejêta,
na temat wa¿ny; Jedziemy na œwiêta,
i odpoczynku u¿yjem swobodnie,
bo wolnych mamy pe³ne trzy tygodnie.
W kalendarzu dzieñ za dniem skreœlali
Aby wyjazdu prêdzej doczekali!!

Ksi¹¿ki w walizie i odœwiêtna szata
Ju¿ spakowana! Wiêc Ksiêdza Pra³ata
¿egnaj¹ ch³opcy, a Jego przestrogê
kryj¹ w pamiêci i dalej¿e w drogê!
Daleko z myœli uciek³a im szko³a
rytmem, do – do – mu dudni¹ g³ucho ko³a!

W uczelni pusto – Jeno duch Doktora
strze¿e tradycji bursy fundatorów.
Jemu to liczne Ormiañskie pokolenie
zawdziêcza w pe³ni swoje wykszta³cenie.
Niechaj wiêc jasno, w sercach pamiêæ œwieci  – wielkiego
tego przyjaciela dzieci.

A hen na kresach, gdzie puszcza ogromna,
rodziców ch³opca jest posiad³oœæ skromna
I tam wre praca! Wszystko jak nale¿y,
do wigilijnej sposobi¹ siê wieczerzy,
bo wszystkich cieszy to przygotowanie.

przyjêto 15 czerwiec 2003



12

Stary Bazyli ju¿ wyci¹ga sanie,
zaprzêga siwki, ostro trzaska z bicza,
rusza do stacji naprzeciw „panicza”,
„Panicz” radoœnie z Bazylim siê wita,
Jego o wszystkich i o wszystko pyta,
siwki te¿ g³aszcze, cukrem je czêstuje
koñ r¿y – on twierdzi, za cukier dziêkuje.

Szybko mkn¹ sanie, „panicz” jednak mówi
¿e to k³us ¿aden – to chód pad³ych ¿ó³wi!
Ale gdy folwark na wzgórzu zobaczy³,
Bazyli gazon przed domem okr¹¿a ,
ch³opak z sañ skoczy³ i do komnat zd¹¿a.

Lice nim smag³e – wzruszeniem siê mieni, ale
i jego witaj¹ wzruszeni?
Rodzice drodzy, kochana Babunia,
chyli siê równie¿ – która od lat wielu
niemoc¹ z³o¿on – nie schodzi z fotela.

Gwar zapanowa³ w cichym dot¹d dworze
Raz – wraz ktoœ spojrzy w okno czy nie b³yszcz¹ zorze,
by w uroczysty sposób – tradycyjny
rozpocz¹æ œwiêty wieczór wigilijny.

Jadalnia dawno ju¿ przygotowana
w k¹cie snop stoi, pod sto³em garœæ siana
a wokó³ sto³u – radoœni weseli!
stoj¹, bo matka op³atkiem siê dzieli.

Wreszcie siadaj¹ i dzwoni¹ ³y¿kami,
¿e smakowity jest barszczyk z uszkami
Dziadziunio prawi „Hm – hm masterdzieju!”
A tu pyszne – przepyszne piero¿ki w oleju!
Podano rybê a¿ w kilku odmianach,
wêgierskim winem suto zakrapiane.
Na koniec ca³ej wieczerzy koronna
„Kutia” na miodzie s³odkim przyprawiona.
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Po tej wieczerzy na koniec uciechy,
Gra nasz bohater z rodzeñstwem w orzechy,
œpiewa kolêdy – ma ich zapas du¿y
czas, chocia¿ leci, nic mu siê nie d³u¿y.

Wtem s³ychaæ sygna³ maleñkiego dzwonka,
Wszyscy z powag¹ wchodz¹ 
do salonu – gdzie w rogu cudnie ubrana choina
strojne ga³¹zki do ziemi przegina.

Ojciec spod drzewka, jak ka¿¹ zwyczaje,
swym domownikom upominki daje,
którymi wszyscy d³ugo siê cieszyli,
a tu uciechê przerwa³ im Bazyli,
do sanek szparek zaprzêg³y siwosze,
rzek³ do m³odzie¿y – Na pasterkê proszê!

Œwiêta! Na sam dŸwiêk tego oto s³owa 
Ile z nas ka¿dy mi³ych wspomnieñ chowa !
¯e to oddycha³  urokiem swojszczyzny 
w Kutach – kolebce szczerej ormiañszczyzny,

Gdzie w ka¿dym domu czujesz siê tak pewny
jak syn, brat, córka lub przynajmniej krewny!
Potraw ormiañskich najesz siê do syta
Gandzabur – zupa smakowita,
w której przyprawa „chorut” siê nazywa.
Z miêsa kozina dobrze uwêdzona
do wódki pyszna  z s³onink¹ sma¿ona –
albo – tak naprawdê mówi¹c miêdzy nami
nie ma, nad s³awne – ormiañskie salami!

Do Kut z folwarku kurs niezbyt daleki
Wiêc i nasz m³odzieniec do tej Ormiañskiej Mekki 
par¹ siwoszów pod¹¿y³ w goœcinê
na ten gandzabur i smaczn¹ kozinê
Odwiedzi³ równie¿ „Ormiañsk¹  ochotê” (6 stycznia)
poznaj¹c star¹ goœcinnoœci cnotê.
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W takiej to ciep³ej swojskiej atmosferze
mija³y œwiêta ormiañskiej m³odzie¿y
Nic wiêc dziwnego  - ¿e zawsze by³ ³zawy 
powrót do bursy i do szkolnej ³awy!
Wspomnienie o tym œwi¹tecznym pobycie
nie raz im dalsze umila³o ¿ycie.

Ku czci pamiêci autora przekaza³a ten wiersz ¿ona Jadwiga.
Wiersz otrzyma³am przed 1939 r. od swojej sympatii, który zosta³ moim 
mê¿em w 1942 r. 
Zosta³ aresztowany 2 IV 1943, zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹ w Majdanku. 
Wiersz ten jest dla mnie cenn¹ pami¹tk¹.

„URATOWANI W KOŒCIELE  P.W. ŒW. ANTONIEGO 
W KUTACH”

Dok³adny opis mordów Ukraiñców na Polakach w Kutach, kwiecieñ 
1944
naoczny œwiadek : Jadwiga Migocka – Drzazga 
zamieszka³a 55-200 O³awa pl. Marsza³ka Pi³sudskiego 6, m. 2

Ja – Jadwiga mieszka³am po œlubie  z mê¿em Marianem u mego 
Wuja ks. Manugiewicza proboszcza koœcio³a ormiañsko – katolickiego 
w Kutach.

Jako pierwszy zwiastun nieszczêœcia Niemcy z Ukraiñcami zaczêli 
likwidowaæ inteligencjê polsk¹ – aresztuj¹c – wywo¿¹c do obozu pracy.  
Mê¿a Mariana i Teœcia Leopolda zabrali z domu, mieszkania 11 XI 1942 
na Majdanek – dostali czarny pasek – likwidacja.

Zosta³am sama na probostwie z Wujciem ks. Manugiewiczem. By³ 
1944 r. – znowu s¹ sowieci. Kwiecieñ przed œwiêtami Wielkiej nocy 
– du¿o œniegu – sowieci zostali przekupieni przez Ukraiñców za wódkê 
i na 3 dni pozostawili ten zak¹tek (bezkrólewie) a sami wycofali siê o 
40 km do Œniatynia. Dni 19 – 21 kwietnia 1944r  by³a to niedziela ( nie-
dziela czarna). Przedtem by³y pojedyncze mordy- tak z przerwami a¿ 
19 kwietnia zaczê³a siê gehenna.
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Zawsze wieczorem z Góry Owidiusza  rozlega³y siê nawo³ywania 
(æwierkania ptaków) i na wysokich kijach umieszczone lampiony (œwiat³a) 
i wtedy bandycka zgraja schodzi³a z gór do miasteczka na rzeŸ. Wtedy 
zaczyna³y siê masowe mordy, rabunek mienia i palenie  domów. Ludzie 
chowali siê gdzie mogli, a bandyci ( banderowcy) hulali, mordowali i palili. 
Kr¹g siê zacieœnia³. Ludzie popaleni nie mieli gdzie siê schowaæ, przyszli 
do ksiêdza Manugiewicza i powiedzieli: „Koœció³ bêdzie nasz¹ wspóln¹ 
mogi³¹”. Ksi¹dz siê zgodzi³, otworzy³ drzwi koœcio³a i wszyscy weszli.

Ksi¹dz Manugiewicz szuka³ pomocy. W bia³y dzieñ idzie do 
ukraiñskiego burmistrza Bondziaka prosz¹c, niech coœ temu zaradzi, 
niech pomo¿e. W odpowiedzi us³ysza³: Ja te¿ jestem bezradny. W 
drodze powrotnej spotka³ siê z ksiêdzem greckokatolickim De £otoka 
£otoczyñskim. Ten powiedzia³: Ojcze, jeszcze dzieñ proszê wytrzymaæ  
i nic wiêcej. Ksi¹dz Manugiewicz przyszed³ do koœcio³a  i wraz z parafia-
nami modli³ siê u stóp o³tarza œw. Antoniego prosz¹c o ratunek.

Siad³ do konfesjona³u i zacz¹³ spowiadaæ wszystkich na ostatni¹ 
drogê - dawa³ ostatnie rozgrzeszenie i czekaliœmy tej ostatniej godzi-
ny.

W koœciele farba siê topi³a  z tego ¿aru i œcieka³a na posadzkê . Ja 
mia³am dy¿ur z panem Bogdanem Norsesowiczem (Badeni) na chórze 
przy oknie. Obserwowaliœmy przez lornetkê, co siê dzieje wokó³ koœcio³a 
i ulicy Tiudowskiej. 

Trzeciego dnia  tj. 21 IV 1944 w nocy o godzinie 3-ej na koniach 
przyjecha³o trzech Kozaków w d³ugich pelerynach i kubankach na 
g³owach – kubanki czerwone z czarnym krzy¿em na wierzchu, obszyte 
czarnym barankiem. Postali, polornetkowali góry, rzekê Czeremosz, 
ulicê Tiudowsk¹ tak z 15 minut, odwrócili siê i odjechali. Z panem Bog-
danem zameldowaliœmy ksiêdzu o tym, co widzieliœmy i czekaliœmy na 
ostatecznoœæ.

Œwitem 22 kwietnia chy³kiem z Teœciow¹ pani¹ Mari¹ Migock¹ 
wysz³yœmy z koœcio³a, ¿eby tym g³odnym ludziom coœ daæ do zjedzenia. 
Postawi³am du¿y baniak od bielizny, w którym gotowa³y siê kartofle w 
³upinach. 

By³a 9 rano. Na podwórko parafii wesz³o 3-ch ludzi, wygl¹dali jak 
strach na wróble ko³o psiej budy. Trzy razy wystrzelili. Czy to by³ jakiœ 
znak, nie wiadomo. Wbiegli na werandê plebanii. Ja z teœciow¹ by³yœmy w 
wielkim strachu, ¿e to ju¿ koniec ¿ycia. Uca³owa³yœmy siê na po¿egnanie 
i czeka³yœmy. Wpadli do kuchni. Widz¹c nas zatrwo¿one krzyknêli „ban-
derowcy jest – byli tu?”. Kiwa³yœmy g³owami, ¿e nie ma; rozbiegli siê po 
pokojach, nikogo nie znaleŸli, wpadli do kuchni. „Majesz szto kuszaæ, 
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kartoszku na kuchni, mo³oko, i suchoj chleb, niczewo, niczewo, dawaj, 
dawaj”. Nala³am mleka do du¿ych garnków, chleb pokroi³am i po³ama³am 
i da³am na stó³ zapraszaj¹c do jedzenia. Teœciowa z baniaka  do miski 
nabra³a ugotowane kartofle, postawi³a na stó³  i zaprosi³a, ¿eby jedli 
„pa¿a³sta kuszajcie pa¿a³sta”. Jeden z nich wzi¹³ garnek z mlekiem, poda³ 
mi i kaza³ piæ, kilka ³yków prze³knê³am i poda³am „so³datowi”. Zacz¹³ piæ, 
jeœæ suchy chleb, kartofle, popija³ mlekiem. Kiedy siê posilili, powiedzia³, 
¿e dlatego kaza³ mi piæ, bo ludzie ich czêstuj¹ i truj¹, wiêc dlatego tak 
post¹pi³. Podziêkowa³yœmy za pomoc, za uratowanie ¿ycia. Oni poszli w 
stronê gór za banderowcami, a my do koœcio³a oznajmiaj¹c wszystkim, ¿e 
jesteœmy wolni. Pomoc idzie a oni to partyzanci i ¿e wojsko jest blisko.

W koœciele myœleli, ¿e ja i teœciowa nie ¿yjemy, bo s³yszeli strza³y 
na podwórku. Gdy zobaczyli na w³asne oczy, uspokoili siê. Odmówili 
modlitwê dziêkczynn¹ i wszyscy g³odni przyszli na plebaniê na ucztê 
– ziemniaki i mleko. Jaka to by³a uciecha i radoœæ! Potem poszli na swoje 
œmiecie wiedz¹c, ¿e s¹ bezpieczni. Wówczas dowiedzieli siê, ile osób 
zamordowano - 200 osób.

Ka¿dy potem mia³ pe³ne rêce roboty, bo trzeba by³o grzebaæ swoich 
najbli¿szych. Zrobili wspóln¹ mogi³ê, od wejœcia  bramy cmentarnej po 
prawej stronie przy parkanie. Tyle rozpaczy, ¿alu, dlatego tak dok³adnie 
opisa³am, bo ca³y ten czas by³am w Kutach, a to co widzia³am i prze¿y³am, 
przela³am na papier dla potomnych
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KRZY¿ I ³OPATA*

Marcin MA£Y [Czêstochowa]

z jednego lasu i jednego drzewa
z tej samej deski na jednej stolarni
stolarz wyciosa³ mêczeñski krzy¿
i ³opatê do chlebowego pieca

z jednego domu i jednego ojca
dwóch synów jest mi przyjació³mi
który z nich krzy¿em jest
a który jest ³opat¹?

który nakarmi mnie utrudzonego
wygrzaæ mi siê pozwoli po wêdrówce w œniegu
który na mêki i straszne konanie
ska¿e mnie wreszcie i umrzeæ pomo¿e?

póki co brnê jak g³upi po kolana
pod pr¹d strumienia pytañ i niedorzecznoœci
niewierny Tomasz wspó³czesnego r¿yska
ostrzê m¹ kosê i idê œcinaæ ... drzewa

* Po lekturze jednego z artyku³ów w Biuletynie natchnê³o mnie do tego wierszyka.

przyjêto 5 luty 2003
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„BEZ UPRZEDZEÑ”

Marcin MA£Y [Czêstochowa]

25 kwietnia 2003 w sali kinowej M³odzie¿owego Domu Kultury w 
Opolu odby³o siê spotkanie z mniejszoœci¹ ormiañsk¹ w ramach projektu 
„Bez uprzedzeñ” organizowanego przez Dom Wspó³pracy Polsko – Nie-
mieckiej i Fundacjê Wspó³pracy Polsko - Niemieckiej. Projekt obejmuje 
piêæ spotkañ o charakterze edukacyjno - kulturalnym, z których ka¿de 
jest poœwiêcone innej mniejszoœci zamieszkuj¹cej obecnie Œl¹sk. 

Pierwsze, marcowe spotkanie, poœwiêcone by³o Romom, a jego 
wspó³organizatorem by³o Towarzystwo Spo³eczno - Kulturalne Romów 
w RP z Kêdzierzyna - KoŸla. Majowe spotkanie ma byæ poœwiêcone 
mniejszoœci ¿ydowskiej. 

W organizacji spotkania ormiañskiego aktywnie uczestniczyli przed-
stawiciele Ormiañskiego Towarzystwa Kulturalnego. Ju¿ sam wystrój 
i korytarza, i sali, to zas³uga starañ Lusine Poghosjan i uprzejmoœci 
Armeñskiego Ruchu Ludowego oraz Ambasady Armenii w Warszawie. 
Czêœæ ekspozycji stanowi³y wspó³czesne zdjêcia z Armenii, a czêœæ - 
obszerna wystawa fotografii i reprintów zwi¹zana z ludobójstwem Ormian 
w Turcji w latach 1915-1921, któremu uwa¿aliœmy za swój obowi¹zek 
poœwiêciæ sporo uwagi podczas spotkania odbywaj¹cego siê w tak 
symbolicznym dniu.

W czêœci seminaryjnej spotkania wyg³oszono trzy referaty i odby³a 
siê ciekawa dyskusja. Najpierw pisz¹cy te s³owa nakreœli³ pokrótce rys hi-
storii Ormian na terenie Rzeczypospolitej oraz nawi¹zuj¹c do 88 rocznicy 
ludobójstwa przedstawi³ za broszur¹ Zawena Mysyrliana z Armeñskiego 
Ruchu Ludowego kilka dokumentów stanowi¹cych dowód tej zbrodni i 
przera¿aj¹cych swoim cynicznym okrucieñstwem.

Polemizuj¹c z kolei z tytu³em spotkania poœwiêci³ nieco miejsca omó-
wieniu specyfiki to¿samoœci ormiañskiej. Jaka¿ to bowiem „mniejszoœæ 
ormiañska” mieszka na Œl¹sku, skoro po trosze wszyscy Œl¹zacy – jako 
potomkowie Noego - te¿ s¹ Ormianami, a Ormianin „s³owami arcybisku-
pa Teodorowicza po dwakroæ jest Polakiem” I wreszcie, co wywo³a³o 
znacz¹cy oddŸwiêk na sali, jak mówiæ o mniejszoœci mieszkaj¹cej na 
Œl¹sku w przypadku nowej emigracji, skoro w przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci 

przyjêto 5 maja 2003 
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przypadków osoby te maj¹  nieuregulowany status prawny i bywa, ¿e 
w³aœciwie s¹ obywatelami nieistniej¹cego Zwi¹zku Radzieckiego?

Drugim referentem czêœci seminaryjnej by³a Lusine Poghosjan z 
D¹browy Górniczej, która mówi³a o sytuacji m³odzie¿y ormiañskiej na 
Œl¹sku. Jej spontaniczne, pe³ne entuzjazmu wyst¹pienie wywo³a³o ¿ywe 
zainteresowanie na sali. Z du¿¹ doz¹ goryczy porównywa³a Lusine organi-
zacje m³odzie¿y ormiañskiej w Czechach, Niemczech czy Skandynawii z 
tym, jak bardzo niezorganizowana i wyalienowana jest m³odzie¿ ormiañska 
w Polsce. S³uchaczy wyraŸnie zbulwersowa³y informacje œwiadcz¹ce o 
tym, ¿e zdarzaj¹ siê przypadki utrudniania dzieciom ormiañskim pobie-
rania nauki, chocia¿ wszyscy obecni na sali podkreœlali bezinteresown¹ 
¿yczliwoœæ wiêkszoœci dyrektorów szkó³, którzy przymykaj¹ oczy na 
uczêszczanie do ich placówek dzieci rodziców nie posiadaj¹cych 
prawa pobytu. ¯yczliwoœæ taka wed³ug relacji osób obecnych na sali 
jest na Œl¹sku doœæ powszechna. Obecna na sali m³odzie¿ wyra¿a³a 
troskê o zachowanie przez dzieci ormiañskiej nowej emigracji jêzyka
ojczystego. Pytano o kursy i lektoraty jêzyka ormiañskiego.

Referaty obu cz³onków Ormiañskiego Towarzystwa Kulturalnego by³y 
bogato ilustrowane wyœwietlanymi na kinowym ekranie zdjêciami i prezenta-
cjami komputerowymi pokazuj¹cymi pami¹tki ormiañskiej kultury i historii w 
Polsce, stan zabytków armeñskich na terytorium Turcji, Gruzji, Azerbejd¿anu 
i Iranu, a tak¿e przera¿aj¹cymi dokumentami rzezi z 1915 roku.

Trzecim referentem by³ pan Zbigniew Koœciów z Opola, muzykolog, 
autor ksi¹¿ek o  tematyce ormiañskiej. Swoje wyst¹pienie poœwiêci³ on 
nie tylko muzyce, ale obszerniej, ca³ej kulturze polskich Ormian. Mówi³ i 
o barwnych iluminacjach z tysi¹cletnich ewangeliarzy, i o artystycznych 
wytworach ormiañskiego rzemios³a, a wiêc pasach s³uckich, kobiercach, 
karabelach. Podczas jego wyst¹pienia okaza³o siê, ¿e na sali s¹ jeszcze 
osoby pamiêtaj¹ce czasy, gdy do Opola przyjecha³ z cudownym obrazem 
Matki Boskiej £askawej ksi¹dz  Filipiak. To bowiem w³aœnie do Opola 
dotar³ proboszcz ze Stanis³awowa wraz z garstk¹ wiernych po II wojnie 
œwiatowej i tu pierwotnie umieœci³ znajduj¹cy siê obecnie w Gdañsku 
ormiañski wizerunek. Obraz trafi³ do koœcio³a pod wezwaniem œw. Seba-
stiana na Ma³ym Rynku, jednak ksi¹dz Filipiak zrazi³ sobie miejscowych 
wiernych nie doceniaj¹c w o³tarzu g³ównym œw. Sebastiana i zastêpuj¹c 
go Matk¹ Bosk¹ £askaw¹. Niezbyt ¿yczliwie przyjêty przez miejscowych 
biskupów ksi¹dz musia³ po wejœciu w konflikt z opolskimi wiernymi 
wyjechaæ i tak rozpoczê³a siê tu³aczka po Polsce pami¹tek wywiezionych 
ze Stanis³awowa, które dziœ mo¿emy ogl¹daæ w Gdañsku. 
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W dyskusji, jaka rozgorza³a na sali, szczególnie cenny g³os zabra³a 
pani Bo¿ena Kubit z dzia³u etnografii Muzeum w Gliwicach, która swoimi 
barwnymi opowiadaniami o przemarszu ormiañskiej chor¹gwi Sobieskie-
go w odsieczy wiedeñskiej i o kaznodziei i autorze kolêd ksiêdzu Bo³ozie 
Antoniewiczu wnios³a do spotkania dwa cenne, œl¹skie epizody.

Dr Mariusz Patelski z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego po-
kaza³ z kolei niezwykle ciekawe fotografie ze swojego pobytu w Erywaniu 
w latach osiemdziesi¹tych, które pos³u¿y³y mu za materia³ do wystawy 
armeñskiej na opolskiej uczelni.

Po przerwie obiadowej, która stanowi³a dobr¹ okazjê do towarzy-
skich rozmów miêdzy uczestnikami spotkania (aczkolwiek niektórzy 
rozczarowani byli faktem, i¿ nie uda³o siê zorganizowaæ degustacji 
specja³ów ormiañskich), do póŸnych godzin wieczornych przeci¹gnê³a 
siê czêœæ artystyczna. Nie dosz³o wprawdzie do zapowiadanego wystêpu 
gliwickiego zespo³u muzycznego Arcagank, ale recital mieszkaj¹cej od 
10 lat w Polsce Amalii Sahakian wykonuj¹cej ludow¹ muzykê ormiañsk¹ 
i koncert pieœni ormiañskich w wykonaniu znanego czytelnikom Biuletynu 
zespo³u Mariusza Kolucha zagrza³ obecnych na sali do tañca i wycisn¹³ 
³zê z niejednego oka.

Wydaje siê, ¿e inicjatywy spotkañ tego rodzaju s¹ bardzo cenne 
i organizatorom, w tym szczególnie panu Piotrowi Przybyle z Domu 
Wspó³pracy Polsko - Niemieckiej, nale¿¹ siê szczególne podziêkowania. 
Liczna reprezentacja m³odzie¿y akademickiej i szkó³ œrednich ma na 
takich imprezach okazjê zapoznaæ siê z wk³adem mniejszoœci narodo-
wych w polsk¹ historiê, a przez to zerwaæ z mitem Polski jako pañstwa 
niezró¿nicowanego narodowoœciowo, lansowanym przez kilka powojen-
nych dziesiêcioleci. Jedynym nierozwi¹zanym problemem po spotkaniu 
ormiañskim w Opolu pozostaje chyba tylko kwestia postawiona przez dra 
Patelskiego, mianowicie czy Kornel Krzeczunowicz zna³ jêzyk ormiañski. 
Mo¿e ktoœ z czytelników Biuletynu wie coœ na ten temat?
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WITRA¿E JANA HENRYKA ROSENA 
(DO WYBUCHU II WOJNY ŒWIATOWEJ)

Jurij SMIRNOW [Lwów]

Projektowanie witra¿y oraz mozaik zajmowa³o wa¿ne miejsce w twór-
czym dorobku Jana Henryka Rosena. Wiêkszoœæ udanych, a nawet maje-
statycznych realizacji autor wykona³ w latach 1938-1982 na kontynencie 
amerykañskim. Wtedy w³aœnie powsta³y takie unikatowe kompozycje jak: 
œciana witra¿owa w kaplicy szko³y wojskowej w Anaheim (Kalifornia), 
przedstawiaj¹ca „Stworzenie œwiata”, okna witra¿owe w œwi¹tyniach 
amerykañskich miast Prescott, Pittsburg, Buffalo, Oxford, Toledo (w sta-
nie Ohio), Memphis. Zachwyty wspó³czesnych wywo³ywa³y jego mozaiki 
wykonane we wnêtrzach episkopalnego koœcio³a œw. Agnieszki i w kato-
lickiej katedrze p. w. œw. Mateusza w Waszyngtonie, oraz w klasztorze s. 
s. Dominikanek (Kalifornia), gdzie na zewnêtrznej œcianie koœcio³a Rosen 
przedstawi³ postacie filozofów i teologów pocz¹wszy od czasów przed-
chrystusowych a¿ po wiek XX. Najwiêksza mozaika na œwiecie (l 200 
m2) zosta³a wykonana przez niego w kopule katedry œw. Ludwika w St. 
Louis. Imponuj¹ce rozmiary ma równie¿ mozaika „Chrystus w majestacie” 
(o powierzchni 310 m2), wykonana dla Narodowego Sanktuarium Nie-
pokalanego Poczêcia w Waszyngtonie1. Przy wykonaniu postaci œw. 
Mateusza, Rosen wykorzysta³ oko³o 4 000 odcieni  kolorów. Przewa¿a³y 
odcienie koloru z³otego i czerwonego. Stosowa³ te¿ równie ró¿norodny 
materia³, od „olœniewaj¹cych weneckich produktów z Murano, do wszyst-
kich odcieni florenckiego marmuru”2.

W dekoracji kaplicy szko³y wojskowej w Anaheim J. H. Rosen 
po³¹czy³ trzy rodzaje sztuki: malarstwo, mozaiki i witra¿e. Bóg Ojciec, 
Stwórca Wszechœwiata zosta³ przedstawiony w olbrzymim witra¿u, 
którego ramê stanowi¹ obrazy heksahemeronu z pierwszego rozdzia³u 
Genesis. Ks. W. Jasiñski uwa¿a i¿ „witra¿ ten trzeba podziwiaæ w cza-
sie wschodz¹cego s³oñca, potem zachodz¹cego i wreszcie w pe³ni 
ksiê¿ycowej”3. Druga osoba Trójcy Œwiêtej – Syn Bo¿y – zosta³ przedsta-

1 St. Jordanowski, Vademecum malarstwa polskiego, New York 1988, s. 150-151.
2 Z. Haupt, Symbol i kamieñ w Ameryce, USA 1963, nr 59, s. 35.
3 W. Jasiñski, Z³oty jubileusz artystycznej twórczoœci Jana Henryka de Rosena 

w Sodalis  Polonia, Orchard Lake 1976, 40.

przyjêto 30 lipca 2002
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wiony w olbrzymim fresku jako Nauczyciel, z którego objawienia czerpi¹ 
m¹droœæ Bo¿¹ najwy¿sze umys³y filozofii, teologii i nauki. Wreszcie 
Duch Œwiêty zosta³ przedstawiony na œcianie ³¹cz¹cej witra¿ i fresk, w 
olœniewaj¹cej mozaice jako ten, który zst¹pi³ na Aposto³ów, który dokona³ 
cudu Wcielenia w Maryi Pannie. Znacznie skromniejszych wymiarów 
oraz o skromniejszej kolorystyce by³y witra¿e wykonane przez Rose-
na w „okresie europejskim” (1925-1938). By³y one podporz¹dkowane 
monumentalnym kompozycjom malarskim. W³aœnie w takim kontekœcie 
trzeba oceniaæ witra¿e wykonane w œwi¹tyni ormiañskiej (1927-1928) 
i koœciele œw. Marii Magdaleny (1931) we Lwowie, tak i w koœcio³ach  
Najœwiêtszego Serca Jezusowego w Skar¿ysku Kamiennej  (diecezja 
sandomierska) oraz w Podkowie Leœnej ko³o Warszawy. W wiêkszoœci 
swych realizacji, nawet tak znanych, jak dekoracja kaplicy króla Jana III 
Sobieskiego w koœciele œw. Józefa na Kahlenbergu pod Wiedniem, czy 
dekoracja kaplicy papieskiej w Castel - Gandolfo, Rosen nie stosowa³ 
po³¹czenia malarstwa œciennego i witra¿y. Niestety, nie dosz³y do skutku 
projekty dekoracji kaplicy Orl¹t we Lwowie oraz niektóre inne propozycje, 
przewiduj¹ce po³¹czenie malowide³ i witra¿y4. 

Prace przy dekoracji katedry ormiañskiej we Lwowie prowadzi³ 
J. H. Rosen w dwóch etapach, najpierw w nawie g³ównej, a póŸniej w 
prezbiterium. Dlatego witra¿e w tej œwi¹tyni mo¿na podzieliæ na dwie 
grupy, bezpoœrednio ze sob¹ nie powi¹zane. Pierwsza - cztery okna 
witra¿owe w nawie g³ównej, druga zaœ - dwa witra¿e w oknach transeptu 
w prezbiterium. Dekoracjê nawy g³ównej polichromi¹ i witra¿ami Rosen 
wykona³ w latach 1925-1927. Zadanie, które mia³ przed sob¹ m³ody arty-
sta (by³a to jego pierwsza monumentalna realizacja) by³o bardzo trudne, 
skomplikowane dodatkowo poprzez uk³ad okien i podwójnych pilastrów 
w nawie, dziel¹cych œciany na niewielkie, czêœciowo asymetryczne pola, 
a tak¿e s³abe oœwietlenie œwi¹tyni. Dwa okna po stronie po³udniowej 
znajdowa³y siê miêdzy pilastrami, zaœ trzecie po tej¿e stronie nad tzw. 
wejœciem procesyjnym. Po stronie pó³nocnej by³y tylko dwa okna - jedno 
z nich nad drugim, czyli pó³nocnym wejœciem procesyjnym. Taki uk³ad 
okien powsta³ w rezultacie przebudowy nawy g³ównej w roku 1910 i 
przed³u¿enia nawy w kierunku zachodnim, co spowodowa³o likwidacjê 
przedsionka i w³¹czenie bezpoœrednio do nawy procesyjnych wejœæ i 
okien nad nimi. Trzy witra¿e w oknach od strony po³udniowej s¹ tema-
tycznie powi¹zane z malowid³ami wykonanymi po tej samej stronie i 

4 Der¿awnyj Archiw Lwiwœkoji Ob³asti (DALO), fond 2, opys 4, teczka 1268, s. 50.
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odgrywa³y pokaŸn¹, lecz podporz¹dkowan¹ rolê w kszta³towaniu harmo-
nijnego artystycznego zespo³u nawy. W pierwszym od strony prezbiterium 
oknie artysta umieœci³ witra¿ „Sceny z ¿ycia œw. Jana Chrzciciela”, który 
tematycznie by³ powi¹zany z umieszczonym ni¿ej malowid³em „Œciêcie 
œw. Jana Chrzciciela”. Witra¿ sk³ada siê z trzech medalionów: „Chrzest 
Chrystusa”, „Œwiadectwo wiary uwiêzionego œw. Jana” i „Œciêcie œw. 
Jana”. W górnej czêœci witra¿a artysta umieœci³ postacie Jezusa Chry-
stusa i dwóch adoruj¹cych anio³ów, a w dolnej pod medalionami cytat z 
Ewangelii: „Ten przyszed³ na œwiadectwo, aby da³ œwiadectwo œwiat³oœci”. 
Kompozycje figuralne otoczone by³y szerok¹ bordiur¹ ze stylizowanego 
liœcia i plecionki geometrycznej. W drugim oknie J. H. Rosen umieœci³ 
witra¿ przedstawiaj¹cy symboliczne „Drzewo Jessego”. Witra¿ ten 
tematycznie by³ zwi¹zany z malowid³em „Zwiastowanie Najœwiêtszej 
Maryi Panny” i polichromi¹ tej czêœci œciany poœwiêconej Matce Bo¿ej. 
„Drzewo Jessego” jest przecie¿ ilustracj¹ rodowodu Najœwiêtszej Maryi 
Panny. Na witra¿u umieœci³ cztery postacie królów Starego Testamentu, 
których otoczy³ ornamentem misternie wykonanym ze stylizowanych liœci, 
ga³¹zek i ¿o³êdzi dêbu. Obok ka¿dej z postaci umieszczono odpowiednie 
napisy: „Jesse”, „Salomon” „Ezechias”, „Babbel”.

Trzeci witra¿ znajdowa³ siê w oknie zachodnim nad wejœciem pro-
cesyjnym i sk³ada³ siê z trzech okr¹g³ych medalionów przedstawiaj¹cych 
misteria greckie ku czci nieznanego, a przeczuwanego Boga (Deo 
ignoto). W medalionie górnym Rosen umieœci³ postaæ Orfeusza, w 
œrednim - procesjê Izydy na tle antycznej œwi¹tyni, w dolnym - ofiarê 
Mitry. Kompozycje figuralne w tych medalionach ³¹czy bordiura wyko-
nana ze stylizowanego liœcia, gron i winoroœli. W górnej czêœci witra¿a 
widnieje monogram Jezusa Chrystusa - w kszta³ci liter X i P (Chrystus 
Pan) oraz Alfa i Omega, dlatego i¿ Jezus Chrystus to Pan nasz, alfa i 
omega wszystkiego na tej ziemi. W czêœci dolnej witra¿a artysta umieœci³ 
odpowiedni napis w jêzyku greckim. Wszystkie trzy witra¿e by³y utrzy-
mane w dyskretnej ¿ó³to-z³ocistej gamie kolorystycznej, dziêki czemu 
by³y jasnym, ciep³ym akcentem w doœæ ciemnej nawie, poœród prawdzi-
wego triumfu barw i kolorów polichromii, o których prof. I. Drexler pisa³: 
„... owe liczne rozmaite fiolety, ró¿owoœci, owa wielka skala czerwieni, 
owe oryginalne barwy niebieskie i niebiesko-zielone”5. Dodamy do tego 
z³ocenie podwójnych pilastrów i niektórych elementów ciê¿kiego drew-

5 I. Drexler, L. Wiele¿yñski, Malowid³a œcienne Jana Henryka Rosena w katedrze ormiañskiej  
we Lwowie Lwów, 1930,  s. 7.
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nianego stropu pomalowanego na czerwono, a równie¿ srebro, z³oto, 
czerwieñ i ciemno-niebieskie lub ca³kiem ciemne t³o niektórych kompo-
zycji. Ka¿dy z witra¿y by³ poznaczony sygnaturami autora „Jan Henryk 
Rosen 1926” i fabryki - producenta „Wykona³ F. Bia³kowski w Warszawie 
1926”. Dosyæ niespodziewany by³ wybór fabryki producenta, który mia³ 
wykonaæ te witra¿e.

Przypominaj¹c historiê witra¿y we Lwowie i w ca³ej Galicji 
zauwa¿ymy, i¿ od koñca wieku XIX do I wojny œwiatowej miejscowy 
rynek witra¿owy opanowa³y firmy austriackie i niemieckie. By³y to fabryki 
o wielkiej tradycji, znane w ca³ej Europie, takie jak „Franz Mayer” z Mo-
nachium czy „Tiroler Glasmalerei und Mosaik Anstalt” z Innsbrucku. Od 
roku 1902 zaciekle walczy³a o galicyjski rynek nowopowsta³a krakowska 
firma profesora W. Ekielskiego i A. Tucha, która za kilka lat zmienia 
w³aœciciela i nazwê „Krakowski zak³ad witra¿y i przeszkleñ artystycznych 
S. G. ¯eleñski”. Jednak arcybiskup Józef Teodorowicz odnosi³ siê do 
nowicjuszy z nieufnoœci¹ i dystansem.

Korespondencja arcybiskupa J. Teodorowicza z kierownictwem 
krakowskiego zak³adu zachowana we lwowskim archiwum historycznym 
(CDIA) œwiadczy wyraŸnie o jego krytycznym stosunku do artystycz-
nego poziomu produkcji firmy i uprzedzeniu do niektórych artystów i 
majstrów na sta³e wspó³pracuj¹cych ze Stanis³awem ¯eleñskim. W 
jednym z listów z 1909 r. arcybiskup pisa³, i¿ „...zg³aszaj¹ siê ró¿ni ofe-
renci, miêdzy innymi szczególnie gor¹co agituje fabryka tutejsza przed 
rokiem za³o¿ona w Krakowie (St. ¯eleñskiego). Jakkolwiek ta fabryka 
jest dopiero pocz¹tkowa to jednak jej oferta o tyle jest dla wszelkiej za-
granicznej oferty niebezpieczna, ¿e wywiera siê pewna pressya opinii 
jak powiedzia³em bardzo zainteresowanej ogólnie t¹ spraw¹ by raczej 
poprzeæ wyrób krajowy. Dotychczas jednak ¿adnego zgo³a zobowi¹zania 
wobec tej fabryki ani ja ani komitet nie zaci¹gn¹³.”6 Po I wojnie œwiatowej 
sytuacja na rynku galicyjskim zmieni³a siê gruntownie i w latach 20-tych 
i 30-tych dominowa³a ju¿ na nim wy¿ej wspomniana firma krakowska. 
Jednak, nawet wtedy ani arcybiskup, ani zarz¹d przebudowy katedry 
nie zmienili swego stosunku i postanowili zamówiæ wykonanie witra¿y 
do okien œwi¹tyni w ma³o znanej firmie F. Bia³kowskiego z Warszawy. 
Przed 1926 r. ¿aden witra¿ nie zosta³ wykonany w Galicji Wschodniej 
przez tê firmê. Nie wykluczone, i¿ wyjaœnienia tego wyboru szukaæ 

6 Centralnyj Der¿awnyj Istorycznyj Archiw u mista Lwowi (CDIA), fond 475, opys l, teczka 
610, s. 60-61.
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trzeba w powi¹zaniach rodzinnych lub przyjacielskich Jana Henryka 
Rosena, a raczej jego ojca Jana Rosena, który pochodzi³ z Warszawy 
i mia³ tam rozleg³e znajomoœci w ko³ach przedsiêbiorców i dzia³aczy 
sztuki. Jednak trzeba braæ pod uwagê  i aspekt finansowy.  Znajduj¹cy 
siê stale w k³opotach finansowych arcybiskup móg³ wybraæ po prostu 
tañsz¹ ofertê.

Czwarty witra¿ w katedrze ormiañskiej znajdowa³ siê po pó³nocnej 
stronie nawy g³ównej i zosta³ ufundowany w roku 1927 przez ormiañski 
bank zastawniczy „Mons Pius”. Witra¿ ten ofiarowany by³ dla uczczenia 
25-letniego jubileuszu sakry biskupiej J. Teodorowicza. Pole witra¿a 
artysta podzieli³ na cztery czêœci, w których umieœci³ sceny historycz-
ne tematycznie zwi¹zane z 400-letni¹ histori¹ dzia³alnoœci banku i z 
jubileuszem arcybiskupa. W czêœci górnej witra¿a znajdowa³ siê me-
dalion przedstawiaj¹cy Baranka Bo¿ego z napisem „Agnus Dei”, który 
jest jednym z symboli Jezusa Chrystusa. Ka¿da ze znajduj¹cych siê 
ni¿ej tego¿ medalionu scen historycznych otoczona by³a ostro³ukiem. 
Scena pierwsza przedstawia³a postacie trzech zas³u¿onych œwiêtych 
ormiañskich: Nersesa – patriarchê Armenii i autora hymnów koœcielnych, 
Izaaka (Sahaka) – katolikosa Armenii i Mesroba (Masztoca) - twórcy 
pisma ormiañskiego z pocz¹tku V-go wieku7. Scena druga przedstawia³a 
„Nadanie Ormianom polskim przywileju przez króla Jana Kazimierza”, a 
jeszcze ni¿ej odtworzony by³ moment przyjêcia w zastaw kosztownoœci 
w banku „Mons Pius”. Scena ta mia³a symbolizowaæ wiekowe tradycje 
owego zak³adu, który powsta³ jeszcze w 1640 roku.

Doln¹ czêœæ witra¿a zdobi³ herb arcybiskupa Teodorowicza, daty 
jego srebrnego jubileuszu 1902 –1927, oraz napis   „Naszemu   arcy-
pasterzowi   Józefowi Teodorowiczowi”.

Realistycznie traktowane wy¿ej opisane sceny historyczne znacznie 
ró¿ni¹ siê tak od wype³nionych g³êbokim sensem teologicznym i mistycz-
nym trzech witra¿y po po³udniowej stronie œwi¹tyni, jak i od utrzymanych 
w tym samym duchu malowide³ po pó³nocnej stronie nawy, a najbardziej 
od kompozycji „Pogrzeb œw. Odylona” w oknie, nad którym witra¿ ten 
by³ w³aœnie umieszczony. Daje to wra¿enie, i¿ czwarty witra¿ nie tylko 
tematycznie i konceptualnie nie by³ zwi¹zany z trzema innymi witra¿ami 
i otaczaj¹cymi go malowid³ami, lecz w ogóle nie by³ przewidywany przez 
J. H. Rosena w zespole dekoracyjnym œwi¹tyni i powsta³ tylko i wy³¹cznie 
z inicjatywy dyrekcji banku „Mons Pius”. Formalnie z witra¿ami po 

7 D. Kajetanowicz, Katedra ormiañska i jej otoczenie, Lwów 1930, s. 21-33.
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po³udniowej  stronie ³¹cz¹ go tylko wymiary okna oraz sk³adaj¹ca siê ze 
stylizowanych geometryczno-roœlinnych motywów, dekoracyjna bordiura 
dooko³a opisanych scen i ¿ó³to-z³ocista kolorystyka szkie³.

Niezmiernie skomplikowane zadanie powsta³o przed Rosenem przy 
dekoracji   prezbiterium   œwi¹tyni  -  zharmonizowanie   i   dopasowanie 
zaprojektowanych malowide³ œciennych z monumentaln¹ architektur¹ 
XIV wieku i z ju¿ istniej¹cymi mozaikami J. Mehoffera. Elementami 
tego dopasowania by³o dekoracyjne zdobienie œcian, umieszczenie nad 
obrazami w³asnego pêdzla ujêtych w bordiury cytatów z Ewangelii i sty-
lizowanych wizerunków ptaków. Równie¿ postanowiono wype³niæ z³ot¹ 
mozaik¹ pola miêdzy laskami na filarach i t³o w przebiegaj¹cych podwójn¹ 
wstêg¹ nad ³ukiem têczy absydy ornamentach. Na filarach w œrodku 
ka¿dego poz³oconego pola umieszczono mozaikowe, ciemnoniebieskie 
krzy¿e, a oparcie tronu biskupiego ozdobiono z³ot¹ mozaik¹ i czerwo-
nym, równie¿ mozaikowym krzy¿em. Bardzo wa¿nym uzupe³nieniem 
wystroju prezbiterium by³y dwa witra¿e umieszczone w oknach transeptu, 
przedstawiaj¹ce œw. Paw³a i œw. Augustyna. Kompozycyjnie podobne 
do siebie postacie œwiêtych umieszczono frontalnie w pe³nym wzroœcie 
na tle arabesek i obramiono bordiur¹ w kszta³cie stylizowanych kolumn i 
³uków wype³nionych ornamentem roœlinnym. Wed³ug tradycji wschodniej 
w polu witra¿y znajdowa³y siê niewielkie medaliony ze scenami z ¿ycia 
œwiêtych. W górnej czêœci witra¿a „œw. Pawe³” widnieje go³êbica - symbol 
Ducha Œwiêtego, a u do³u - napis „Œw. Pawe³” w jêzyku ormiañskim i 
polskim. Obok umieszczono sygnatury: „Jan Henryk Rosen 1928” i „F. 
Bia³kowski W-wa”. Chocia¿ ¿ó³to-z³otawa kolorystyka witra¿y nawi¹zuje 
do witra¿y wykonanych dwa lata wczeœniej w nawie g³ównej, to jednak 
kolorystyka jest bardziej nasycona i jaskrawa i odpowiada jaskrawym 
kolorom mehofferowskich mozaik. Nie jest jednak ca³kiem jasn¹ histori¹ 
zainstalowanie witra¿y w oknach transeptu. Nie ma nawet wspomnienia 
o tych witra¿ach w przewodnikach po œwi¹tyni ormiañskiej wydanych w 
latach 1930 i 1931 (D. Kajetanowicz, Katedra ormiañska i jej otoczenie) 
oraz w artyku³ach prof. J. Drexlera8 i dra W³. Kozickiego9. Okolicznoœæ ta 
nasuwa prost¹ myœl - wykonane w roku 1928 w szkle witra¿e z powodu 
nieznanych nam okolicznoœci nie by³y wstawione w okna. Nie wykluczo-
ne, i¿ zainstalowanie ich w okna nast¹pi³o jeszcze póŸniej. W 2002 r. 

8 I. Drexler, L. Wiele¿yñski, dz. cyt., s. 1-7.
9 W³. Kozicki, Malowid³a œcienne w Katedrze Ormiañskiej we Lwowie, „Sztuki Piêkne” R. 

VII, 1931, s. 443-451.
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krakowska historyk sztuki mgr Danuta Czapczyñska w archiwum firmy 
„S. G. ̄ eleñski” znalaz³a list kanonika lwowskiej kapitu³y ormiañskiej, ks. 
Wiktora Kwapiñskiego z roku 1937, w którym zwraca³ siê do wy¿ej wymie-
nionej firmy z proœb¹ o remont witra¿a „œw. Augustyn”. Równie¿ lwowski 
konserwator zabytków Anatol Czobitko przy badaniach fragmentów tego¿ 
witra¿a znalaz³ œlady przeróbek i remontów w latach przedwojennych. 
Z tego powodu rok zainstalowania witra¿y w okna transeptu pozostaje 
na razie nie wyjaœniony.

W roku 1929 J. H. Rosen otrzyma³ br¹zowy medal na Powszech-
nej Wystawie Krajowej w Poznaniu za kartony do witra¿y dla katedry 
ormiañskiej10.

Podczas II wojny œwiatowej witra¿e Rosena zosta³y wymontowane 
z okien i z³o¿one w piwnicach œwi¹tyni. Obecnie trudno jest ustaliæ, kto 
i w jakim celu to zrobi³. W ka¿dym razie w kwietniu 2001 r. w piwnicach 
zosta³y odnalezione resztki witra¿y, setki, a mo¿e tysi¹ce rozsypuj¹cych 
siê szkie³, zmieszanych z wêglem i ziemi¹. Tylko oko³o 1/3 framug 
znajdowa³o siê w niezniszczonym stanie. Spraw¹ rekonstrukcji i renowa-
cji odnalezionych witra¿y zainteresowa³ siê znany lwowski konserwator 
Anatol Czobitko. W jego dorobku twórczym s¹ takie powa¿ne realizacje 
jak konserwacja i uzupe³nienie ca³ego zespo³u witra¿y rzymsko-katoli-
ckiej katedry we Lwowie, witra¿a w centralnej rozecie nad wejœciem w 
koœciele œw. Miko³aja w Kijowie, rekonstrukcja starych i sporz¹dzenie 
nowych witra¿y w katolickim koœciele w Samborze, w katedrze katolickiej 
w Kamieñcu Podolskim i w koœciele o. o. Dominikanów we Lwowie. Jako 
konserwator odnowi³ tak¿e secesyjne witra¿e (1908 r.) w gmachu Izby 
Handlowo-Przemys³owej we Lwowie. Wed³ug jego projektów powsta³y 
ponadto nowe witra¿e we Lwowie i Truskawcu. A. Czobitko bra³ te¿ udzia³ 
w renowacji niezmiernie cennej kolekcji œredniowiecznych francuskich 
witra¿y znajduj¹cych siê w Ermita¿u w Sankt-Petersburgu.

W 2002 r. zebra³ on, oczyœci³ i z³o¿y³ wszystkie ocala³e fragmenty 
witra¿y odnalezionych  w katedrze ormiañskiej. Po wykonaniu tej ¿mudnej 
pracy mo¿na by³o oceniæ ich obecny stan. Utraty witra¿y „Drzewo Jes-
sego” i „Sceny z ¿ycia œw. Jana Chrzciciela” wynosz¹ oko³o 20 - 30 %, 
a „Misteria greckie” - oko³o 50%. Witra¿ „Œw. Pawe³” zachowa³ siê w 2/3 
(nie ma centralnej czêœci), a z witra¿a „Œw. Augustyn” pozosta³y tylko 
nieznaczne fragmenty. Nie odnaleziono ¿adnych fragmentów witra¿a 
banku „Mons Pius”, co pozwala przypuœciæ, ¿e ten witra¿ zosta³ schowany 

10 St. Jordanowski, dz. cyt., s. 150.
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w jakimœ innym miejscu. Niewiadomo równie¿, jakie losy spotka³y witra¿ 
prof. K. Maszkowskiego, który zdobi³ przed wojn¹ kopu³ê w najnowszej 
czêœci œwi¹tyni.

Dzie³a ratowania witra¿y podjê³a siê konserwator z Przemyœla 
Barbara Hawajska, znana z renowacji czterech malowide³ œciennych 
pêdzla J. H. Rosena w kaplicy Seminarium Duchownego w Przemyœlu. 
Dziêki jej inicjatywie uda³o siê znaleŸæ fundusze na rekonstrukcjê witra¿a 
„œw. Pawe³” i zorganizowaæ ukraiñsko-polski zespó³ konserwatorów dla 
realizacji tego zadania. Kierownikiem zespo³u zosta³ A. Czobitko, a wraz 
z nim od wrzeœnia 2002 r. pracowaæ bêdzie Arkadiusz Maciej, student 
ASP w Krakowie. Bêdzie to zarazem jego praca dyplomowa wykonana 
pod kierownictwem prof. Paw³a Karaszkiewicza z ASP.

W roku 1931 Rosen razem ze swoim pomocnikiem K. Smuczakiem 
wykona³ artystyczne zdobienie baptysterium koœcio³a œw. Marii Magdaleny 
we Lwowie. Œcianê za o³tarzem zdobi³a wielka kompozycja œcienna „Jan 
Chrzciciel udziela chrztu Jezusowi”. Po prawej stronie kaplicy umieszczono 
inskrypcjê w jêzyku ³aciñskim odwo³uj¹c¹ siê do treœci obrazu, zaœ po stro-
nie lewej - dwa okna. Do naszych czasów zachowa³ siê tylko jeden witra¿, 
jednak symetria w ozdobieniu kaplicy pozwala przypuszczaæ, i¿ by³y  dwa. 
Zachowany witra¿ zosta³ wykonany w fabryce F. Bia³kowskiego w Warsza-
wie, o czym œwiadczy sygnatura w dolnej czêœci witra¿a: „F. Bia³kowski 
i Ska Warszawa”. Obok sygnatury fabryki znajduje siê sygnatura autora: 
„Jan Henryk Rosen” oraz ³aciñski napis: „Deo adiuvante baptisterium hoc 
anno domini 1931 exornatum est”. Okno witra¿owe artysta podzieli³ na 
trzy kwatery. U góry umieszczono krzy¿ monogramowy z liter¹ P, która 
jest jednym z symboli Chrystusa. Poni¿ej umieszczono Kielich Zbawienia 
- Kielich Najœwiêtszego Sakramentu, z którego wyp³ywaj¹ strumienie wody 
- Strumienie £aski Bo¿ej, która daje duszom poprzez sakrament chrztu 
¿ycie wieczne. Po obydwu stronach Kielicha Ofiary J.  H. Rosen umieœci³ 
pawie, symbolizuj¹ce nieœmiertelnoœæ, zmartwychwstanie, wiernoœæ 
Bogu. Ni¿ej, ze strumienia lej¹cej siê wody - Strumienia £aski, pij¹ jelenie 
- symbol pragnienia chrztu11. W dolnej czêœci kompozycji umieszczono 
postaæ cz³owieka, który w g³êbokim zadumaniu ³owi ryby. Jest to symbol 
pozyskania dusz ludzkich dla Zbawienia, który nawi¹zuje do s³ów Jezusa 
Chrystusa skierowanych do Aposto³a Piotra nad jeziorem Genezaret: „Nie 
bój siê, odt¹d ludzi bêdziesz ³owi³”. Obok rybaka widnieje palma -symbol 
zwyciêstwa chrzeœcijañstwa.

11 U. Janicka-Krzywda, Atrybut, Patron, Symbol, Kraków 1988, s. 131-133.
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W latach 30-tych Jan Henryk Rosen otrzyma³ kilka „innych propozycji 
wykonania kartonów. Dosz³o jednak tylko do realizacji dwóch zespo³ów 
witra¿y wed³ug jego projektów w niewielkich prowincjonalnych koœcio³ach 
w Skar¿ysku Kamiennej, po³o¿onej  w górach Œwiêtokrzyskich i w Podko-
wie Leœnej ko³o Warszawy. Œwi¹tynia w Skar¿ysku-Kamiennej (diecezja 
sandomierska) p. w. Najœwiêtszego Serca Jezusowego by³a zbudowana 
w latach 1906-1933 wed³ug projektu architekta Józefa Dziekoñskiego. W 
1935 r. proboszcz Jan Wêglicki zamówi³ u Jana Henryka Rosena kartony 
czterech witra¿y, które by³y wykonane w szkle w 1937 r. przez krakowsk¹ 
firmê S. G. ¯eleñski. Dwa witra¿e zosta³y wprawione w okna prezbite-
rium, a dwa pozosta³e w okna bocznych kaplic. Witra¿e znajduj¹ce siê 
w prezbiterium przedstawiaj¹ œw. Uliana - patrona kolejarzy oraz szeœciu 
œwiêtych mêczenników. Jeden z witra¿y znajduj¹cych siê w kaplicy 
przedstawia sceny z ¿ycia Matki Boskiej, zaœ drugi witra¿ - Ewangelistê 
œw. £ukasza. Ostatni z opisanych witra¿y zosta³ zniszczony w czasie II 
wojny œwiatowej”12.

W 1936 r., na zamówienie komitetu odbudowy koœcio³a Œw. Krzysz-
tofa w Podkowie Leœnej ko³o Warszawy, J. H. Rosen zaprojektowa³ 
wielkie malowid³o œcienne w prezbiterium oraz kartony czterech witra¿y. 
Centralne kwatery tych¿e witra¿y zajmuj¹ postacie œwiêtych: Miko³aja 
- biskupa, Jana Nepomucena, Juliana Goœcinnego i Archanio³a Rafa³a. 
Kolor t³a owych witra¿y jest ceglasto-czerwony, w czêœci górnej niebieski, 
zaœ postacie œwiêtych przedstawiono w jasnych szatach. Œw. Miko³aj 
zosta³ przedstawiony jako biskup miasta Miry w Azji Mniejszej z mitr¹ 
na g³owie, z pastora³em w lewej rêce i trzema z³otymi kulami w prawej, 
które wed³ug legendy podarowa³ na posag biednym pannom. Œw. Jan 
Nepomucen wystêpuje w habicie zakonnym ze stu³¹ i czerwonym pasem, 
z palcem na ustach - symbolem tajemnicy spowiedzi, natomiast œw. Julian 
- patron pielgrzymów i podró¿nych, zosta³ pokazany w ubraniu pielgrzy-
ma i z lask¹ w rêku. Œw. Rafa³ Archanio³, równie¿ patron pielgrzymów 
i pielgrzymek, zosta³ przedstawiony z oszczepem w lewej rêce i ryb¹ 
w prawej. W czêœci górnej ka¿dego z witra¿y umieœci³ Rosen symbole 
odnosz¹ce siê do wy¿ej opisanych œwiêtych. Nad postaci¹ œw. Miko³aja 
widnieje ³ódŸ z rozwiniêtymi ¿aglami, jako wspomnienie wybawienia 
¿eglarzy z katastrofy morskiej. Wy¿ej w ob³oku umieœci³ artysta gorej¹ce 
serce - symbol mi³oœci do bliŸniego. Nad postaci¹ œw. Jana Nepomucena 

12 H. Ko³odziejczyk, Dzieje parafii NSJ w Skar¿ysku – Kamiennej w latach 1925-45,  Lublin 
1975r, r. II 
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przedstawiono widok Pragi z mostem nad We³taw¹, z którego œwiêty ten 
zosta³ zrzucony do wody. W³aœnie dlatego jest on zarazem patronem 
mostów. Wy¿ej w ob³oku widnieje kielich Ofiary i Zbawienia. Ogieñ i 
kotwica w ob³oku nad postaci¹ œw. Juliana symbolizuj¹ mi³osierdzie, 
¿arliwoœæ, oczyszczenie i nadziejê. Nad postaci¹ Archanio³a Rafa³a wid-
niej¹ pielgrzymi podró¿uj¹cy na tle niebieskiego nieba i zielonego lasu. 
Doln¹ czêœæ witra¿y zajmuj¹ tablice utrzymane w czerwono-ceglastym 
kolorze, na których umieszczono imiona œwiêtych,  napisy i emblema-
ty  fundatorów owych okien  witra¿owych: Automobilklubu Polskiego, 
Zwi¹zku Motocyklowego, Aeroklubu RP i Polskiego Touring Club.

Witra¿e wykonane dla koœcio³ów w Skar¿ysku-Kamiennej i Pod-
kowie Leœnej zamykaj¹ polski oraz europejski okres twórczoœci Jana 
Henryka Rosena. W 1937 r. na zaproszenie ambasadora Jerzego hr. 
Potockiego artysta wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych i nigdy wiêcej 
do Ojczyzny nie wróci³.
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WIZYTA KATOLIKOSA WSZYSTKICH ORMIAN, 
GAREGINA II WE LWOWIE

Jurij SMIRNOW [Lwów]

W dniach 17-19 maja 2003 r. przyby³ do Lwowa z oficjaln¹ wizyt¹ 
duszpastersk¹ Katolikos Wszystkich Ormian Garegin II. Dostojny 
zwierzchnik Apostolskiego Koœcio³a Ormiañskiego by³ trzecim w historii 
patriarch¹ ormiañskim, który odwiedzi³ nasze miasto. Pierwszym by³ 
patriarcha Stefanos V, rz¹dz¹cy w Eczmiadzynie w latach 1542-1547, 
a zmar³y we Lwowie w roku 1552. Drugim by³ katolikos Melchizedek, 
który przyby³ do Lwowa 2 maja 1626 roku. W styczniu nastêpnego 
roku wyœwiêci³ M. Torosowicza na biskupa lwowskiego obrz¹dku 
ormiañskiego. Zmar³ 18 marca 1627 roku w Kamieñcu Podolskim w 
drodze powrotnej do Armenii.

Minê³o dok³adnie 376 lat i prastary Lwów znów zobaczy³ na swoich 
ulicach zwierzchnika Apostolskiego Koœcio³a Ormiañskiego.

Wizyta Katolikosa Garegina II we Lwowie, miasta trzech tradycyjnych 
metropolii chrzeœcijañskich: ormiañskiej, grecko-katolickiej i ³aciñskiej, 
sta³a siê wydarzeniem nie  tylko dla Koœcio³a ormiañskiego, lecz wszyst-
kich chrzeœcijan lwowskich. Wydarzeniem na skalê wizyty Ojca Œwiêtego 
Jana Paw³a II i ingresów zwierzchników koœcio³ów grecko- i rzymsko- kato-
lickiego. Jak te ingresy z pocz¹tku lat 90-tych XX wieku stanowi³y prze³om 
w sprawie odnowienia hierarchii i ¿ycia koœcielnego dwóch katolickich 
obrz¹dków na Ukrainie, tak wizyta Katolikosa Garegina II symbolizowa³a 
to samo w stosunku do Apostolskiego Koœcio³a Ormiañskiego w naszym 
kraju. Trzeba przypomnieæ, i¿ Lwów jest oficjaln¹ stolic¹ ukraiñskiej die-
cezji Apostolskiego Koœcio³a Ormiañskiego. Pierwszy ormiañski biskup 
Grigor I Wielki by³ mianowany na stolicê lwowsk¹ jeszcze w roku 1364 
kondakiem katolikosa Mesropa I. Zatwierdzi³ go natomiast król Kazimierz 
Wielki 15 stycznia 1367 roku. Odnowienie struktur Koœcio³a ormiañskiego 
na Ukrainie mia³o miejsce w roku 1997, kiedy 15 maja tego¿ roku Kato-
likos Garegin I wyœwiêci³ Nathana Oganesjana na biskupa lwowskiego 
i mianowa³ go zwierzchnikiem Apostolskiego Koœcio³a Ormiañskiego 
na Ukrainie. W lutym 2001 r. Katolikos Garegin II mianowa³ nowym 
zwierzchnikiem tego¿ koœcio³a arcybiskupa Grigorisa Bunatiana. W 

przyjêto 7 czerwca 2003 
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ostatnich latach rozwinê³a 
siê równie¿ sieæ parafii 
ormiañskich, wybudowa-
no nowe œwi¹tynie i ka-
plice w  Odessie, Kijowie, 
Charkowie, Doniecku, 
Makiejówce, Dniepropie-
trowsku, £ugañsku, Cher-
sonie. W³adze przekaza³y 
wiernym niektóre sta-
re zabytkowe œwi¹tynie 
na Krymie, np. w Ja³cie, 
Symferopolu, Eupatorii, 
Teodozji (Kaffie).

Jednak we Lwowie 
œwi¹tynia katedralna 
by³a od lat zamkniêta i 
w sprawie przekazania 
jej Koœcio³owi Apostol-
skiemu wynik³y powa¿ne 
trudnoœci i problemy.  

W styczniu 2000 r. 
w³adze miasta przekaza³y 
w ie rnym s ta r¹  X IV-
wieczn¹ czêœæ koœcio³a. 
W grudniu 2002 r. nawê 
g³ówn¹. Dopiero przed 

wizyt¹ Katolikosa Garegina II - chór i wejœcie g³ówne od ul. Krakowskiej. 
Odzyskana œwi¹tynia wymaga³a remontów i uporz¹dkowania, nadania jej 
i ca³emu otoczeniu odpowiedniego wygl¹du, który by pozwoli³ dostojnie 
przyj¹æ Katolikosa i innych wysokich goœci.

Przygotowania do poœwiêcenia katedralnej œwi¹tyni trwa³y przez 
ca³¹ wiosnê. Najbardziej „gor¹ce” dni przypad³y na miesi¹c maj. Pod 
kierownictwem abp G. Bunatiana do pracy w³¹czy³o siê dziesi¹tki akty-
wistów rady koœcielnej i ormiañskiego towarzystwa. Wszystkie trudy i 
sprawy organizacyjne spad³y na g³owê proboszcza œwi¹tyni ks. Tadeosa 
Geworgiana, prezesa koœcielnego komitetu pana Miko³aja Koczariana 
i prezesa towarzystwa ormiañskiego pana Karola Sarkisjana. W ci¹gu 
kilku tygodni zrobiono tak wiele, i¿ œwi¹tynia sta³a siê nie do poznania. 

Katolikos Garegin II b³ogos³awi wiernych na 
placu Rynek we Lwowie 18 maja 2003 roku
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Wszystkie œlady wieloletniego zaniedbania usuniêto. Odnowiono wejœcie 
od ul. Krakowskiej, poprawiono tynki, od nowa pomalowano ca³e po³acie 
œcian. Oszklono na nowo czêœæ okien, naprawiono drzwi, na podwórku 
po³udniowym wysadzono piêkny kwietnik.

18 maja 2003 roku o godzinie 10.00 procesja koœcielna na czele 
z Katolikosem ruszy³a od Ratusza ulic¹ Krakowsk¹ w stronê œwi¹tyni 
katedralnej. Wœród dostojnych goœci byli: abp Arcachu (Górskiego Kara-
bachu) Pargew Martirosjan, bp Londynu, Nathan Oganesjan, gospodarz 
diecezji abp Grigoris Bunatian, rzecznik parlamentu Republiki Armenii A. 
Chaczatrian, pierwszy prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk, œwiatowej 
s³awy piosenkarz i aktor Charles Aznavour, ambasadorzy Armenii we 
Francji i Ukrainie, Prezes Zwi¹zku Ormian na Ukrainie, deputowany do 
Rady Najwy¿szej Ukrainy Nwer Mchitarian, wielka ksiê¿niczka S³owacji 
Tatiana, baron Richard von Rolands ( ksiê¿niczka i baron maj¹ korzenie 
ormiañskie). Wœród zaproszonych by³ równie¿ prawos³awny w³adyka, 
abp Augustyn, ksiê¿a lwowskich œwi¹tyñ prawos³awnych, przedstawi-
ciel koœcio³a rzymskokatolickiego ks. Ludwik Marko. Obecni byli ksiê¿a 
ormiañscy z ró¿nych parafii ukraiñskich: o. Amazasp (Hamazasp) z 
Dniepropietrowska, o.  Narek z Charkowa, o. Owannes (Howannes) z 
Kijowa i o. Abgar z Odessy.

Przy g³ównym wejœciu do œwi¹tyni katedralnej na Katolikosa Ga-
regina II, wysokich goœci i oko³o 2000 wiernych oczekiwali gubernator 
Myron Jankiw i mer Lwowa Lubomyr Buniak. Przekazali oni na tacy klu-
cze od œwi¹tyni. Nast¹pi³a uroczysta chwila „otwarcia drzwi”. Nastêpnie 
rozpoczê³a siê œwiêta Liturgia (Msza), która trwa³a oko³o trzech godzin. 
Podczas liturgii dokonano poœwiêcenia œwi¹tyni. Po zakoñczeniu 
uroczystoœci przedstawiciel prezydenta Ukrainy odznaczy³ orderami 
Ukrainy abpa G. Bunatiana i bpa Nathana  Oganesjana. Katolikos 
Garegin II za wielkie zas³ugi odznaczy³ koœcielnym orderem  „Œwiêtego 
Nersesa Sznorhali” Nwera Mchitariana (szczególnego dobroczyñcê 
lwowskiej katedry, który ofiarowa³ 200 000 dolarów amerykañskich na 
jej remont) i Miko³aja Koczariana. Niezwykle barwne by³o odznaczenie 
Wielkim Krzy¿em Rycerskim Orderu cesarza Konstantyna I Wielkiego 
dynastii Fogas. Kawalerami tego¿ orderu i rycerzami zostali: abp J. 
Bunatian, prezydent L. Krawczuk, wielka ksiê¿niczka Tatiana, baron R. 
von Rolands, Charles Aznavour, Nwer Mchitarian.

Po zakoñczeniu ceremonii w œwi¹tyni wszyscy wierni wyszli na    
po³udniowy dziedziniec katedralny, gdzie odby³ siê tradycyjny ormiañski  
obiad Matach.
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Uroczystoœci, tym razem w gronie specjalnie zaproszonych goœci, 
trwa³y do póŸnego wieczora w Pa³acu Kultury Kolejarzy, gdzie odby³o 
siê uroczyste posiedzenie i koncert. 

 Telewizja i prasa lwowska szeroko relacjonowa³a przygotowania i 
przebieg wizyty Katolikosa. W przeddzieñ przybycia do Lwowa dostoj-
nych goœci w programie telewizyjnym „Razem” wyst¹pili ks. proboszcz 
T. Geworgian, prezesi M. Koczarian i K. Sarkisjan, ormiañska dzien-
nikarka Inna Balajan. 19 maja telewizja wyemitowa³a reporta¿ z tych 
uroczystoœci a w dniu 20 maja ks. T. Geworgian i prezes M. Koczarian 
omówili  znaczenie wizyty Katolikosa.

O znaczeniu historycznej wizyty Katolikosa Garegina II jeszcze wiele 
mo¿na by³oby  powiedzieæ. By³o to wydarzenie, które na zawsze bêdzie 
wpisane w historiê Ukrainy i   naszego miasta.

Charles Aznavour stroni³ od dziennikarzy, ale chodzi³ po mieœcie i 
rozmawia³ z ludŸmi. Przed wyjazdem ze Lwowa powiedzia³: „Widzia³em 
miasto, które siê buduje i ludzi, którzy siê uœmiechaj¹. To dobry znak”.



35

Biul. Orm. Tow. Kult. 34/35 (2003): 35-37

O K³OPOTLIWYM WYRAZIE STAROPOLSKIM 
W PRZEKAZIE ORMIAÑSKIM

Edward TRYJARSKI [Warszawa]
              
  Przy ró¿nych okazjach zainteresowani czytelnicy mogli siê 

dowiedzieæ o interesuj¹cym rêkopisie alchemicznym z 1616 roku, 
sporz¹dzonym w kilku jêzykach przez Ormianina lwowskiego Andrzeja  
Torosowicza, rodzonego brata znanego z dziejów Unii arcybiskupa 
Miko³aja Torosowicza1. Rêkopis ten obok treœci alchemicznych zawiera 
tak¿e liczne przepisy dotycz¹ce ¿ycia praktycznego, jak np. recepta na 
ból g³owy albo wskazówki dotycz¹ce zbierania, suszenia i zaparzania 
zió³ leczniczych2, przyrz¹dzania czerwonego barwnika3, a tak¿e szcze-
pienia drzew owocowych4. Przepisy te, podobnie jak czêœæ alchemiczn¹, 
zredagowa³ autor w u¿ywanym w swej rodzinie jêzyku ormiañsko-kip-
czackim i one to w³aœnie wzbudzi³y szczególne zainteresowanie ni¿ej 
podpisanego. Jednak¿e nie móg³ nie zwróciæ na siebie uwagi tak¿e krótki 
tekst na trzeciej stronie ok³adki rêkopisu, napisany dawn¹ polszczyzn¹ 
kresow¹, któr¹ siê autor w piœmie, a niew¹tpliwie i w codziennych kon-
taktach z polskim otoczeniem pos³ugiwa³. Mo¿na by³o przypuszczaæ, ¿e 
chodzi tu o jakiœ kolejny przepis, który autor gwoli w³asnej wygody, a i 
dla przysz³ych czytelników pragn¹³ zanotowaæ.

W istocie ju¿ próby wstêpnego odczytania tekstu mog³y przekonaæ 
o kulinarnym charakterze przepisu. Mowa w nim by³a o jakiejœ domnie-

przyjêto 20 stycznia 2003

1 A.M. Garkawec, Dve novonajdennye armjano-kypèakskie rukopisi, w: Tjurkologièeskij 
sbornik, 1977, Moskva 1981, s. 76-80. E. Tryjarski, Andrzej Torosowicz et son traité 
d’alchimie, „Rocznik Orientalistyczny” LIII, 2, 2000, s. 9-19; ten¿e, Two Prayers of an 
Armenian Alchemist from Lvov (w druku); ten¿e, O pobo¿nym alchemiku lwowskim i 
znaczeniu jego zapisów dla badañ jêzykoznawczych, „Biuletyn Ormiañskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego” 24/25, 2001, s. 47-59.

2  Tryjarski, O pobo¿nym alchemiku jw.; ten¿e, How to prepare Potent Infusions of Herbs 
and Other Medicines, „Altaica” V, Moskva 2001, s. 179-186.

3 E. Tryjarski, On the Kermes and its Production in the Seventeenth Century, „Folia Orien-
talia” 37, 2001, s. 177-187.

4  E. Tryjarski, Armeno-Kipchak Advices about Growing of Fruits and Flowers (17th Century), 
w: Silk Roads Studies V De Dunghuang ŕ Istanbul. Hommage ŕ James Russel Hamilton 
présenté par Louis Bazin et Peter Zieme, Turnhout 2001, s. 367-378.
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manej potrawie „zacnej a dobrej”, o „polewce miêsnej”, o „miodzie pras-
nym”, o „¿ó³tkach jajecznych”, a tak¿e o „ciep³ym zagrzaniu”. Wszytkie 
sk³adniki owej miszkulancji mierzy³o siê przy tym na kwarty i ³y¿ki. Jeden 
tylko wyraz (w przytoczonym tekœcie oznaczony kropkami) by³ trudny 
do zrozumienia, ale od biedy mo¿na go by³o czytaæ jako slicz[n]y. Tekst 
notatki brzmia³ jak nastêpuje:

Krisztera domowa zacna a dobra
Wzi¹cz poliwky miêsny pul kwarty przydacz do niey miodu prasnego 

lyzek 2 zultkuw iaieczn[y]ch 2 [...] pultory lyszky. Zagr[z]acz czeplo y 
uczinicz krisztere. 

Zasadniczy k³opot sprawia³a jednak niespecjaliœcie w zakresie 
leksyki staropolskiej sama nazwa domniemanej potrawy, dwukrotnie 
u¿yta w tekœcie: krisztera (a wiêc pod wzglêdem formalno-grama-
tycznym znów coœ jak „zupa”, „polewka” itp.). Wyraz ten, z pewnoœci¹ 
nieznany wspó³czesnemu Polakowi, móg³ byæ wstêpnie potraktowany 
jako ormiañski, jednak pilne przeszukiwania ormiañskich s³owników, z 
renomowanym obszernym s³ownikiem Aczariana5, nie dawa³y spodzie-
wanej informacji. Nie przynios³o ich równie¿ wertowanie wydanej przed 
kilkunastu laty i przet³umaczonej z ormiañskiego Kuchni ormiañskiej6  
ani Kuchni lwowskiej7. 

Nie przynios³o i przynieœæ nie mog³o, bowiem krisztera nie jest 
zwi¹zana z czynnoœci¹ jedzenia, ale z zupe³nie odmienn¹. Dotarcie do 
nieocenionego s³ownika Lindego rozwi¹za³o drêcz¹c¹ zagadkê, zara-
zem jednak odar³o sympatyczny wyraz z wszelkiego uroku. Oto co na 
s. 377 tomu drugiego mo¿emy przeczytaæ: „klistera, krystera , -y ([...] 
Hung. kristely [...], ros. klistir, promywatel’noe); a) naczynie lekarskie, 
macharzyna z rurk¹; sikawka cynowa, miedziana. [...] Clistiersprütze. 
b) lekarstwo, które t³ocz¹ przez tak¹ rurê [...] das Clistier”. S¹ tak¿e 
stosowne przyk³ady: „Krysterê jak sprawiæ”, „Olejek ten robaki morzy, 
daj¹c go kryster¹, abo w krysterze”. Istnia³y tak¿e pochodne: klisterowaæ 
„klisterê komu dawaæ”, klisterowy „od klistery”, a nawet krysterarz „z 
przytykiem: imiê cyrulika”8.     

5  H. Aèarjan, E
.
timologièeskij korennoj slovar’ armjanskogo jazyka (po ormiañsku), Jerevan 

1971-1979.
6 Kuchnia ormiañska, Warszawa 1987.
7  D. i H. Dêbscy, Kuchnia lwowska 1990.
8  M. Samuel Bogumi³ Linde, S³ownik jêzyka polskiego, t. II G-L, Lwów 1855, s. 377. 
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I jeszcze drobne wyjaœnienie. Wykropkowany wyraz nale¿y czytaæ: 
gliny. Wydaæ siê to mo¿e dziwne, bo dlaczego akurat glina? S¹ jednak 
gliny i... gliny. Wspomniany s³ownik wyjaœnia wyraŸnie, ¿e istnia³a 
glinka lekarska u¿ywana do celów leczniczych: „glina [...] argilla bolus 
«subtelna, prawie olejowata ziemia; w uœciech rozp³ywa siê jak mas³o, 
w aptekach jej za¿ywaj¹ pod imieniem terrae sigillatae»; argilla colorata 
«glinka lekarska ma podobieñstwo do kredy»9. A mo¿e w domowym 
u¿yciu subteln¹ glinkê mog³a zast¹piæ zwyk³a glina ? Nic nam innego nie 
pozostaje jak uwierzyæ, ¿e ca³a procedura (która w uczonej polszczyŸnie 
zwie siê tak¿e enem¹) by³a „zacna a dobra”.

9  Linde, jw. s. 53-54. pod „glina”.
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DZIA³ALNOŒÆ KULTURALNO-OŒWIATOWA 
ORMIAN W IRANIE

Marcin RZEPKA [Olkusz]

W Erywaniu przy jednej z ulic odchodz¹cych od alei Komitasa 
znajduje siê Ambasada Islamskiej Republiki Iranu. Dzia³alnoœæ, jak¹ po-
dejmuje na rzecz propagowania kultury perskiej w Armenii i ormiañskiej 
w Iranie zaowocowa³a utworzeniem Centrum Kulturalnego.

Powsta³o ono we wrzeœniu 1999 r. i od tego roku rozpoczê³o prace 
nad realizacj¹ licznych projektów i inicjatyw kulturalnych. Kierownik 
Centrum  Mohsen Abutalebi tak okreœla cele: „Naszym zadaniem jest 
wzmocnienie wiêzi kulturalnych, prezentacja dorobku obu narodów, stwo-
rzenie mo¿liwoœci lepszego wzajemnego poznania.” 1 Nale¿y podkreœliæ, 
¿e w ci¹gu trzech pierwszych lat swojej dzia³alnoœci (do 2002) Centrum 
przygotowa³o liczne projekty kulturalne. W wyniku ich realizacji 52 
grupy kulturalno – artystyczne, w tym szeœæ grup teatralnych z Armenii 
odwiedzi³o Iran. Wœród nich by³ równie¿ Erywañski Cyrk Pañstwowy, 
który wystêpowa³ w Iranie przez kilka miesiêcy. Dyrektor Cyrku S. Pe-
trosjan wspomina, ¿e jego grupa spotka³a siê z ¿yczliwym przyjêciem 
i by³a pierwsz¹ grup¹ cyrkow¹ w Iranie od 24 lat. Warto wspomnieæ, 
¿e organizowane przedstawienia, pokazy nie s¹ przeznaczone tylko i 
wy³¹cznie dla Ormian mieszkaj¹cych w Iranie, ale dla wszystkich zain-
teresowanych. Centrum pomaga³o równie¿ w organizowaniu wystaw 
malarzy, zarówno ormiañskich w Iranie, jak irañskich w Armenii. W 
podejmowanych dzia³aniach uwzglêdnia równie¿ pracê t³umaczeniow¹, 
widz¹c w niej mo¿liwoœæ zapoznania ormiañskiego czytelnika z literackimi 
osi¹gniêciami Irañczyków. W planach s¹ obchody dni kultury irañskiej i 
dni kultury ormiañskiej, organizacja festiwali filmowych. Realizacji tych 
projektów pomaga podpisana dwustronna ormiañsko-irañska umowa w 
zakresie wspó³pracy w dziedzinie edukacji.

Istnienie i dzia³alnoœæ Centrum Kulturalnego przy Ambasadzie Islam-
skiej Republiki Iranu w Erywaniu mo¿e byæ doskona³ym wyobra¿eniem 
potrzeb i ambicji kulturalnych wspó³czesnego Iranu, programowego 

1  Za:  G. Mkrtchian, Cultural Cooperation: Iran and Armenia exchange art, education and 
understanding, “ArmeniaWeek” 04.06.2002.

przyjêto 17 wrzeœnia 2003
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„otwarcia siê”, poznawania innych kultur w ramach realizowanego pod 
patronatem prezydenta Iranu projektu o nazwie: Dialog miêdzy cywili-
zacjami. Przede wszystkim jednak zwraca uwagê na irañskich Ormian, 
którzy przez wieki pe³nili rolê poœrednika miêdzy kultur¹ Wschodu i Za-
chodu. A o ich roli nie mo¿na zapomnieæ. Aktywnoœæ Ormian przejawia³a 
siê niemal w ka¿dej dziedzinie ¿ycia Iranu, pocz¹wszy od polityki przez 
gospodarkê po oœwiatê i kulturê.

Zanim jednak przedstawiê dzia³alnoœæ Ormian na rzecz kultury i 
oœwiaty w Iranie, proponujê krótkie rozwa¿ania natury lingwistycznej, 
maj¹ce odtworzyæ, przynajmniej w czêœci, jêzykowy obraz Ormianina. 
W myœl teorii, ¿e jêzyk jest kluczem do zrozumienia rzeczywistoœci, 
i ¿e to on stanowi wyznacznik wartoœci akceptowanych przez dan¹ 
spo³ecznoœæ pos³uguj¹c¹ siê tym jêzykiem, rzecz¹ nader istotn¹ wydaje 
siê przeœledzenie tego, „co mówi siê” i „jak siê mówi” o Ormianach, o 
Ormianinie po persku, w jêzyku urzêdowym Iranu.

W pierwszym znanym zbiorze przys³ów, pouczeñ, anegdot per-
skich, pochodz¹cym z XVII wieku znajdujemy popularne powiedzenie 
odnosz¹ce siê do Ormian: Biedny Ormianin ani w tym œwiecie, ani w 
przysz³ym pokoju nie zazna.2 Stwierdzenie to klasyfikuje Ormianina  na 
podstawie wyznawanej przez niego wiary. Ormianin chrzeœcijanin po-
strzegany jest przez spo³ecznoœæ muzu³mañsk¹ jako obywatel drugiej 
kategorii, który, niestety, nie mo¿e dost¹piæ szczêœliwoœci przysz³ego 
¿ywota, a i w ¿yciu doczesnym wielu utrapieñ doœwiadcza. Akcentowanie 
odrêbnoœci, zw³aszcza religijnej, stanowi jedn¹ z p³aszczyzn jêzykowego 
obrazu Ormian, który oczywiœcie ma swój odpowiednik pozajêzykowy.

Zupe³nie inny obraz wy³ania siê z publikacji wydanej w latach 70. 
XX w. w Teheranie. Autor E. Ra’in, Pers, zatytu³owa³ j¹: Iranijan-e 
armani, czyli: Irañczycy ormiañscy.3 W ¿aden sposób nie mo¿e ona 
pretendowaæ do miana publikacji naukowej, mnóstwo w niej bowiem 
emocjonalnych s¹dów i stereotypowych stwierdzeñ. Niemniej ksi¹¿ka jest 
interesuj¹ca. Interesuj¹ca jest te¿ geneza jej powstania. Przebywaj¹c w 
Teheranie pyta³em mieszkaj¹cych tam Ormian o autora i jego publikacjê. 
Us³ysza³em wówczas historiê o nieszczêœliwej mi³oœci autora do piêknej 
Ormianki, owocem tej¿e mia³a byæ w³aœnie wspomniana praca... ale mo¿e 
to tylko plotka. We wstêpie autor wyjaœnia, dlaczego nie u¿y³ terminu: 

2  Korzystam z wydania rosyjsko-perskiego: Персидские пословицы, поговорки и крылатые 
слова, [Teheran], 1371(=1992), s. 264.

3 Teheran 1349 (1969/70)
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Aramane-je Iran ‘Ormianie Iranu’, u¿ywanego powszechnie, na rzecz 
wspomnianego wczeœniej. Otó¿ zdaniem autora stwierdzenie ‘Ormianie 
Iranu’ wskazuje na zbyt daleko id¹c¹ obcoœæ narodu, który od wieków 
mieszka wspólnie z Irañczykami, autor wskazuje na zwi¹zki kulturowe 
i religijne (zanim Ormianie przyjêli chrzeœcijañstwo). W³aœciwie wydaje 
siê, ¿e propozycja autora jest prób¹ nowej identyfikacji etnicznej Ormian, 
co musi wzbudziæ uzasadniony sprzeciw. Niemniej taki termin Iranijan-e 
armani pojawia siê w najnowszych publikacjach dotycz¹cych Ormian, 
które ukazuj¹ siê w jêzyku perskim, a ich autorami s¹ sami Ormianie. 
U¿ycie tej nazwy mo¿na traktowaæ jako próbê identyfikacji politycznej (w 
¿adnej mierze nie etnicznej!) Ormian jako mieszkañców Iranu. 

Na zakoñczenie tych rozwa¿añ proponuje przyjrzeæ siê definicji 
s³owa armani ‘Ormianin, ormiañski’ w S³owniku jêzyka perskiego.4 Do-
wiadujemy siê z niej podstawowych wiadomoœci o Ormianach. W definicji 
podkreœlona jest te¿ aktywnoœæ Ormian na rzecz zachowania swojego 
jêzyka. Czytamy w niej ¿e: „Ormianie to ludzie bardzo zdolni i pojêtni 
.... jest miêdzy nimi wielu zrêcznych artystów...” Definicja odzwierciedla 
rzeczywisty obraz Ormianina, który jest tematem niniejszego artyku³u, 
Ormianina, który odegra³ znaczn¹ rolê w historii kulturalnej Iranu. 

Ormianie mieszkaj¹cy w Iranie przywi¹zani s¹ do swojego jêzyka, 
a jego znajomoœæ w du¿ej mierze stanowi wyznacznik ich to¿samoœci.  
W³aœnie starania o zachowanie jêzyka i w³asnych tradycji sprzyja³y 
powstawaniu szkó³ ormiañskich w Iranie. Czêsto by³y to pierwsze no-
woczesne szko³y  na tym terenie. 

Ormianie kultywuj¹ naukê swojego jêzyka, który jest nie tylko 
jêzykiem codziennej komunikacji. Ucz¹ siê te¿ jêzyka perskiego, który jest 
jêzykiem urzêdowym. Niemniej zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e nauka rodzime-
go jêzyka odbywa siê kosztem perskiego. Pozna³em ormiañsk¹ rodzinê 
w Teheranie, której szeœcioletni syn nie potrafi³ powiedzieæ ani jednego 
s³owa w jêzyku perskim. Sytuacja taka nale¿y jednak do rzadkoœci. 

Aby ukazaæ próby zachowania jêzyka ormiañskiego proponujê 
odwo³anie do obrazu literackiego. Bohater opowiadania perskiej pisarki Zoi 
Pirzad5, ch³opczyk Edmund Lazarian uczy siê w szkole ormiañskiej. Uczy 
siê równie¿ jêzyka perskiego, co czasami powoduje, ¿e w przypadku s³ów 
rzadko u¿ywanych wypowiada te, które akurat pamiêta (np. s³owo z jêzyka 
perskiego). Pewnego razu Edmund odwiedza sklep pani Grigorian:
4 Dehxod  A., Loghat - n me, Teheran
5 Opowiadanie pochodzi ze zbioru opowiadañ Jek ruz mande be ejd-e Pak [Zosta³ 

jeden dzieñ do Wielkanocy], Teheran 2001. Wszystkie cytaty podajê w t³umaczeniu 
w³asnym.
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Pani Grigorian postawi³a przede mn¹ szklankê lemoniady. Nie lubiê 
lemoniady – powiedzia³em i zapyta³em: A te kwiaty na pani chusteczce to 
tulipany? ‘Tulipany’ powiedzia³em po persku, a pani Grigorian zaœmia³a 
siê. ‘Tulipan’ to po ormiañsku ‘kakacz’- powiedzia³a. 

  Ten przyk³ad doskonale obrazuje troskê Ormian na rzecz zacho-
wania jêzyka ojczystego. 

Pocz¹tek nowoczesnego systemu nauczania przypada w Iranie 
na wiek XIX. Nie sposób jednak mówiæ o Ormianach w Iranie i ich 
dzia³alnoœci na rzecz rozwoju kultury i oœwiaty w oderwaniu od ogólnej 
sytuacji panuj¹cej w kraju, który przecie¿ zamieszkuj¹ od wieków. 

W XIX w. sytuacja w Iranie w zakresie oœwiaty przedstawia siê tra-
gicznie. Poziom analfabetyzmu wynosi prawie 90%. W po³owie wieku, za 
czasów panowania Nasir ad-Din Szacha (1848 – 1896) nastêpuj¹ jednak 
pewne zmiany. Wi¹¿e siê to z dzia³alnoœci¹ Amira Kabira, za³o¿yciela 
pierwszej szko³y wy¿szej w Teheranie, w której wyk³adowcami byli w 
znacznej mierze Europejczycy. Amir Kabir, nie dokoñczywszy planowa-
nych reform, zosta³ po trzech latach pracy na rzecz poprawienia poziomu 
nauczania zamordowany

Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e od pocz¹tku XIX wieku Iran jest miejscem 
sta³ej penetracji misjonarzy chrzeœcijañskich, którzy poza oczywist¹ 
dzia³alnoœci¹ ewangelizacyjn¹, próbuj¹ organizowaæ placówki oœwiatowe. 
Zak³adane przez nich szko³y powstawa³y g³ównie wœród spo³ecznoœci 
¿ydowskiej i wœród chrzeœcijan irañskich, w tym te¿ Ormian. Pomimo 
licznych wysi³ków misjonarzy tradycyjny sposób nauczania pozosta³ w 
tym czasie nie zmieniony. Zajêcia nadal odbywa³y siê przy meczetach, 
a wyk³adowcami byli mu³³owie.

Nieco lepiej na tle ca³ego spo³eczeñstwa przedstawia³a siê w tym 
okresie sytuacja Ormian. Oczywiœcie zwi¹zane by³o to z prowadzon¹ 
przez nich dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ ju¿ od XVII w. Wystarczy wspomnieæ 
o ormiañskiej uczelni przy koœciele Zbawiciela w Nowej D¿olfie i drukarni 
ormiañskiej, która wówczas zosta³a za³o¿ona. Ju¿ w 1638 r. pojawia siê 
pierwsza drukowana ksi¹¿ka, pochodz¹ca ze wspomnianej drukarni, 
która jest zarazem pierwsz¹ drukowan¹ ksi¹¿k¹ na Bliskim Wscho-
dzie.6 Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e Ormianie utrzymywali (i utrzymuj¹) sta³y 
kontakt ze swoimi rodakami w innych czêœciach œwiata, a to pozwala³o 
im wprowadzaæ nowe osi¹gniêcia i technologie (na przyk³ad w udosko-
nalaniu metod druku). Wspomniane kontakty Ormian mia³y nie lada 

6 Iszchanian R., Ksi¹¿ka ormiañska w latach 1512 – 1920, t³um. z j. wschodnio-ormiañskiego 
A. Pisowicz, Wroc³aw 1994, ss. 61-65. 
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znaczenie dla polityki Iranu. Ormianie zatrudniani byli jako t³umacze, 
pracowali w dyplomacji.

Powróæmy do dziewiêtnastowiecznego Iranu i czasu panowania 
Nasir ad-Din Szacha. W tym czasie Ormianie licznie zamieszkuj¹ now¹ 
stolicê Iranu – Teheran, gdzie zostali sprowadzeni z inicjatywy w³adcy, 
który widzia³ w nich „zdolnych rzemieœlników i zrêcznych artystów”. Poza 
dzia³alnoœci¹ rzemieœlnicz¹, czy artystyczn¹, pe³nili s³u¿bê dyploma-
tyczn¹ i to w³aœnie oni stali siê poœrednikami w wymianie myœli kulturalnej 
i politycznej miêdzy Iranem a Europ¹. Doœæ wspomnieæ Malkom Chana, 
pos³a szacha w Londynie. Tam te¿ rozpocz¹³ wydawanie liberalnego 
pisma w jêzyku perskim Kanun [Prawo].

W XIX w. rozwija siê szkolnictwo ormiañskie, ewoluuje i doskonali 
siê system edukacji. Wykszta³ceni za granic¹ Ormianie zak³adaj¹ szko³y, 
które z kolei finansowane s¹ czêsto przez bogatych ormiañskich kupców. 
W tym czasie do istniej¹cych ju¿ oœrodków oœwiatowych w Nowej D¿olfie 
i Tebrizie dochodz¹ szko³y za³o¿one w Teheranie i powsta³e póŸniej na 
pó³nocy kraju - w Gilanie (prowincja nad Morzem Kaspijskim). Szko³y 
zazwyczaj posiadaj¹ w³asne biblioteki, a nauka w nich odbywa siê w 
jêzyku ormiañskim. Nauczanie jêzyka perskiego jest czêsto traktowane 
jako nauka jêzyka obcego, obok np. francuskiego. 

Przegl¹d wspominanych oœrodków rozpocznê w³aœnie od Nowej 
D¿olfy. Ju¿ od XVII w. istnieje tu szko³a przy koœciele Zbawiciela. Nie-
mniej pierwsza nowoczesna szko³a powsta³a w Nowej D¿olfie w 1843 r. 
W drugiej po³owie XIX w. za³o¿ono jeszcze kilka szkó³, z których trzy w 
1880 r. uleg³y po³¹czeniu tworz¹c jedn¹ generaln¹ uczelniê ormiañsk¹, 
by³y to: szko³a przy koœciele NMP, za³o¿ona przez Harutiuna Apczariana, 
szko³a przy koœciele œw. Minasa za³o¿ona przez Mariam Harutiunian i 
szko³a przy koœciele œw. Stefana, której za³o¿ycielem by³ Margar Sukia-
sjan. Równie¿ z po³¹czenia osobnych szkó³ dla dziewcz¹t i ch³opców 
powsta³a jedna koedukacyjna. Poza wymienionymi szko³ami istnia³o 
równie¿ przedszkole. W 1873 r. dzia³aj¹cy tam misjonarze za³o¿yli kolejn¹ 
szko³ê dla dziewcz¹t i ch³opców.

W Tebrizie w roku 1877 bracia Tumanian, zamo¿ni kupcy z Tebri-
zu, ufundowali szko³ê dla ch³opców o nazwie Hajkazjan. Uczy³o siê w 
niej 150 ch³opców w 5 klasach. Nauka trwa³a 8 lat. Bracia  za³o¿yli w jej 
s¹siedztwie szko³ê dla dziewcz¹t o nazwie Tamarian. W szko³ach tych 
pracowa³o trzynaœcioro nauczycieli. Szko³a posiada³a równie¿ bibliotekê. 
W tym te¿ mniej wiêcej czasie powsta³y szko³y (dla dziewcz¹t i dla 
ch³opców) za³o¿one przez misjonarzy protestanckich.
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W 1909 r. staraniem arcybiskupa Karapeta uda³o siê scentralizowaæ 
i ujednoliciæ system edukacji przez utworzenie g³ównej szko³y œredniej 
(dabirestan) Azerbejd¿anu. Prowadzi³a ona dzia³alnoœæ do 1936 r. Szko³a 
przyjê³a sposób i program nauczania szkó³ w Tyflisie. 

Charakterystyczne jest to, ¿e wielu dzia³aczy oœwiatowych dostrzega³o 
potrzebê sprowadzania nauczycieli  z Tyflisu, którzy byli w stanie nauczaæ 
¿ywego jêzyka ormiañskiego. Jak wiemy, wschodnioormiañski jêzyk 
literacki opar³ siê czêœciowo na dialekcie tyfliskim. 

Podobn¹ sytuacjê zauwa¿amy w Gilanie, w miejscowoœci Raszt, 
gdzie pod koniec XIX w. sprowadzono nauczyciela z Tyflisu, niejakiego 
Mirmaniana, który zmodernizowa³ sposób nauczania w tamtym oœrodku 
od strony „technicznej” wprowadzaj¹c do u¿ytku stó³, krzes³a, tablicê.7

Powróæmy jeszcze do Tebrizu. W roku 1929 dzia³a³o tam szeœæ 
szkó³ podstawowych, szko³a œrednia dla dziewcz¹t i szko³a œrednia dla 
ch³opców. A na ca³ym obszarze irañskiego Azerbejd¿anu istnia³o 17 
szkó³. Warto te¿ wspomnieæ  o za³o¿onym w 1916 r. przez intelektualistów 
ormiañskich Towarzystwie Kulturalnym. Zajê³o siê ono organizowaniem 
konferencji, odczytów, wspiera³o dzia³alnoœæ artystyczn¹ Ormian.

W Teheranie w 1869 r. grupa m³odych Ormian, wœród nich Mikail 
Markarian (pochodzi³ ze Stambu³u), H. Gasparian (wykszta³cony w 
Szwajcarii) za³o¿yli Stowarzyszenie Przyjació³ Nauk, które mia³o na celu 
zorganizowanie szkó³ dla dzieci ormiañskich. W styczniu 1870 r. przy 
koœciele œw. Geworga powsta³a pierwsza szko³a ormiañska w Teheranie, 
o nazwie Hajkazjan. W tym te¿ czasie dzia³aj¹ w Teheranie zagraniczni 
misjonarze, którzy zak³adaj¹ szko³ê w dzielnicy ormiañskiej przy silnym 
sprzeciwie duchownych ormiañskich. Szko³a Hajkazjan od samego 
pocz¹tku przyjê³a europejski model nauczania. Nauka w niej odbywa³a 
siê w jêzyku ormiañskim, uczono te¿ jêzyka perskiego.

W roku 1912 uroczyœcie obchodzono w szkole 1500-lecie powsta-
nia pisma ormiañskiego i 400-lecie istnienia drukarstwa ormiañskiego. 
Dzia³alnoœæ szkó³ ormiañskich zosta³a wstrzymana w 1936 r. Na po-
lecenie Rezy Szacha wszystkie nie perskie szko³y zosta³y zamkniête 
w ramach kampanii zmierzaj¹cej do iranizacji spo³eczeñstwa. Szko³y 
zosta³y ponownie otworzone w 1943 r., z tym, ¿e rz¹d zabroni³ u¿ywania 
jêzyka ormiañskiego w celach innych ni¿ religijne.

Warto wspomnieæ o studiach armenistycznych, rozwijaj¹cych siê w 
ramach programów uczelni wy¿szych. We wczesnych latach 60. na uni-

7 A. Foruhi, F. Talebi, Armanjian-e Gilan [Ormianie z Gilanu], Raszt 1377 (1999), 
ss. 91-97.
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wersytecie w Isfahanie otworzono sekcjê armenistyczn¹. W nastêpnych 
latach powsta³ te¿ wydzia³ armenistyczny na uniwersytecie teherañskim, 
który niejako stanowi³ uzupe³nienie programu realizowanego na uniwer-
sytecie w Isfahanie. By³y to dwuletnie studia magisterskie (w Isfahanie 
licencjackie). Kierunek jednak zosta³ zawieszony. 

Obecnie armenistyka jako program studiów wy¿szych wyk³adana 
jest wci¹¿ w Isfahanie, ale równie¿ w Teheranie, na uniwersytecie Azad-
e Eslami, pocz¹wszy od 1996 r. Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e w 2002 
r. rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ Centrum Studiów Armenistycznych 
w Iranie. Za³o¿yciele Centrum ¿ywi¹ nadziejê, ¿e z czasem uda siê 
nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi oœrodkami armenistycznymi dzia³aj¹cymi 
na œwiecie.

Przedstawi³em krótki rys pocz¹tków ormiañskich szkó³ powszech-
nych  w Iranie. W ramach pewnego uzupe³nienia trzeba poruszyæ problem 
materia³ów i podrêczników do nauki. 

Oczywiœcie w pocz¹tkowej fazie rozwoju szkolnictwa nie istnia³y 
odpowiednie podrêczniki, a dzieci uczy³y siê jêzyka korzystaj¹c z teks-
tów religijnych.

Pierwszy podrêcznik, zatytu³owany Elementarz dla dzieci powsta³ w 
1872 r.,  wydrukowany w drukarni ormiañskiej w Nowej D¿olfie. Druga 
ksi¹¿ka – elementarz ukaza³a siê w 1873 jako Ksiêga œpiewów Dawido-
wych albo elementarz dla dzieci. W 1888 z inicjatywy Chaczatura Kara-
petiana równie¿ w Nowej D¿olfie ukaza³ siê kolejny elementarz. Ksi¹¿ka 
zawiera³a przyk³ady s³ówek, zdañ, których mia³y siê nauczyæ dzieci, 
zawiera³a te¿ opis gramatyki jêzyka ormiañskiego. Dope³nienie ksi¹¿ki 
stanowi³y uwagi skierowane do rodziców typu: Jeœli opanujesz czytanie 
i pisanie, to i szczêœcie znajdziesz. Wszystkie wymienione pozycje po-
zbawione by³y ilustracji. W 1893 ukaza³ siê Podrêcznik jêzyka ojczystego, 
wydany równie¿ w D¿olfie, który jako materia³ przyk³adowy wprowadza³ 
fragmenty wierszy, opowiadañ, uatrakcyjniaj¹c w ten sposób naukê, a 
równie¿ zapoznaj¹c m³odego czytelnika z dzie³ami literackimi.

Poza ksi¹¿kami przeznaczonymi do nauki jêzyka zaczê³y siê te¿ 
pojawiaæ pozycje dotycz¹ce historii. W 1899 r. zosta³ wydany Krótki kurs 
historii narodu ormiañskiego.

Historia stanowi³a obok jêzyka podstawowy przedmiot nauczania. 
Pozwolê sobie zaprezentowaæ obraz literacki, jaki przedstawia wspo-
mniana wczeœniej pisarka Zoi Pirzad. Nasz bohater Edmund Lazarian 
wyrusza do szko³y. W czasie drogi znajduje biedronkê, a poniewa¿ jest 
to pierwsza biedronka tej wiosny, co zdaniem irañskich Ormian wró¿y 
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pomyœlnoœæ,  myœli ca³y czas to o biedronce, to o ¿yczeniu, które powi-
nien by³ sobie pomyœleæ...

Pierwszy dzwonek rozpoczyna³ lekcjê historii. Przygotowa³em siê 
do lekcji i kiedy nauczyciel powiedzia³ ‘Lazarian’ nie ba³em siê wcale. 
Nauczyciel zapyta³: Który z w³adców Armenii nosi³ przydomek ‘Litoœciwy’? 
W chwili, gdy otworzy³em usta, wszystko, lekcja, klasa, nauczyciel, przy-
domek w³adcy, kimkolwiek  by³by wylecia³o mi z pamiêci. Przypomnia³em 
sobie, ¿e w pude³ku, do którego w³o¿y³em biedronkê, nie zrobi³em dziu-
rek. Nauczyciel ponownie zapyta³: Który z w³adców. (...) Popatrzy³em na 
usta Tahere i cokolwiek powiedzia³a powtórzy³em: - Su³tan Hamid drugi. 
Dzieci zaczê³y siê œmiaæ.. 

W XIX w. dzieci ormiañskie w Iranie mia³y dostêp do dzie³ pisa-
rzy ormiañskich, z których Chaczatur Abowian (ur. 1809 – zagin¹³ 
w 1848 r.) oraz Rafajel Patkanian (1830-1892) – t³umacz powieœci 
Robinson Cruzoe na jêzyk ormiañski zyskali ogromn¹ popularnoœæ. 
Powodzeniem cieszy³y siê te¿ dzie³a powieœciopisarza Hakoba Melik 
- Hakobiana  (Raffi, 1835 - 1888), który pochodzi³ ze wsi w pobli¿u 
miejscowoœci Salmas w Iranie. 

Wraz z rozwojem szkolnictwa rozwija³a siê praca t³umaczeniowa. 
T³umaczono dzie³a literackie z jêzyka perskiego i angielskiego, które 
mia³y, przynajmniej pocz¹tkowo, pe³niæ funkcjê dydaktyczn¹.

Niemniej powstawa³y te¿ oryginale utwory irañskich Ormian. 
Zaanga¿owanie ormiañskich pisarzy  doprowadzi³o do powstania w 1961 
r. Zwi¹zku Pisarzy Ormiañskich w Iranie. Zwi¹zek wspiera dzia³alnoœæ 
literack¹ m³odych twórców. 

Jednym ze znanych poetów ormiañskich wspó³czesnego Iranu jest 
Warand Kurkczian, pracuj¹cy równie¿ jako dziennikarz i cz³onek rady 
redakcyjnej ormiañskiego dziennika Alik. Swój pierwszy tomik wierszy 
wyda³ w wieku 18 lat przy wsparciu wspomnianego zwi¹zku. W przepro-
wadzonym z nim wywiadzie zamieszczonym w piœmie Entechab [Wybór] 
z 2.06.2000 podkreœla³ obecnoœæ problematyki wspó³czesnego Iranu 
w twórczoœci poetów ormiañskich. Wspomnia³ o planowanej antologii 
poœwiêconej wojnie iracko-irañskiej. Na doœæ przewrotne pytanie o to, 
czy sam pisze wiersze w jêzyku perskim, odpowiedzia³, ¿e pisa³, ale 
przyjaciel, przygotowuj¹cy je do druku, zgubi³ je. Od tego czasu – perska 
muza, jak powiada, opuœci³a go.

Skoro ju¿ owa perska muza zosta³a wywo³ana, nale¿y podkreœliæ 
oczywisty równie¿ wp³yw poezji i literatury perskiej na rozwój twórczoœci 
pisarzy ormiañskich.



46

Dzia³alnoœæ literacka nie jest jedynym przejawem ¿ycia kulturalne-
go Ormian w Iranie. To oni jako pierwsi zainicjowali prace teatru, kina, 
jako pierwsi wprowadzali do Iranu nowe style w malarstwie, muzyce, 
rozwijaj¹ce siê w tym czasie w Europie.

Pierwsz¹ grupê teatraln¹ w Iranie za³o¿y³ w  miejscowoœci Tebriz 
ksi¹dz ormiañski Mesrop Papazjan. Wspomina on: „W kwietniu 1879 r. 
rozbiliœmy namiot i po raz pierwszy wystawiliœmy przedstawienie”.8 W 
tym te¿ czasie ksi¹dz Papazjan pracowa³ w jednej ze szkó³, tak wiêc do 
udzia³u w przedstawieniach namawia³ swoich uczniów, m³odych Ormian 
mieszkaj¹cych w Tebrizie. Jako ciekawostkê mo¿na podaæ wiadomoœæ 
o tym, ¿e córka Papazjana równie¿ bra³a udzia³ w przedstawieniach, co 
budzi³o zdumienie u wszystkich. Tak wiêc i pierwsz¹ aktork¹ w Iranie 
by³a... Ormianka.

Grupy teatralne zbiera³y siê w Teheranie w domach prywatnych. W 
1880 r. przy szkole Hajkazjan powsta³ teatr. Rok póŸniej Ormianie za³o¿yli 
Towarzystwo Mi³oœników Teatru. Towarzystwo wspó³pracowa³o z grup¹ 
t³umaczy ormiañskich, którzy na potrzeby teatru t³umaczyli œwiatowe 
dzie³a dramatyczne. Z inicjatywy Towarzystwa w 1888 r. zosta³a wysta-
wiona w jêzyku perskim sztuka Moliera Sk¹piec.

D¿amszid Malek Pur, autor pracy nt. utworów dramatycznych, 
s³usznie uznaje Ormian za twórców irañskiego teatru. Jednoczeœnie 
podkreœla: „Ormianie przekazali sztuce wielu scenarzystów, aktorów, 
re¿yserów.”9

Myœlê, ¿e stwierdzenie to w równym stopniu mo¿na odnieœæ do 
pionierskiej dzia³alnoœci Ormian w dziedzinie kinematografii irañskiej. W 
1916 r. Aleks Szahinian jako pierwszy w Iranie wyœwietla³ filmy rosyjskie 
i francuskie. Warto te¿ przypomnieæ postaæ Howannesa Howaniana 
– jednego z pierwszch autorów scenariuszy telewizyjnych i re¿ysera. 
Howanian urodzi³  siê w miejscowoœci Meszhed (pó³nocno - wschodni 
Iran) w 1900 r. Jako dziecko przeprowadzi³ siê do Rosji. W 1929 r. powró-
ci³ do Iranu i zamieszka³ w Teheranie, gdzie z jego inicjatywy powsta³a 
szko³a filmowa. Wraz z rozwojem sztuki filmowej Ormianie zas³ynêli jako 
twórcy muzyki filmowej i plakatu.

„Pionierska dzia³alnoœæ” – tak chyba mo¿na okreœliæ dzia³alnoœæ 
kulturalno – oœwiatow¹ Ormian w Iranie i chocia¿ niniejszy tekst nie 
przedstawia wszystkich jej przejawów i nie stanowi próby przypomnienia 

8 Za: A. Hovian, Iranijan-e Armani, Teheran 1381 (2002), s. 76.
9 Za: A. Hovian, Iranijan-e Armani... s. 75.
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roli Ormian w dziejach Iranu, zwraca uwagê na sta³¹ obecnoœæ Ormian 
w rozwoju kulturalnym tego kraju. Doktor A. Simonian, wyk³adowca 
jêzyka i literatury ormiañskiej na uniwersytecie Azad-e Eslami, w jednym 
z wywiadów podkreœla: „Jako Irañczyk dumny jestem, ¿e dialog miêdzy 
cywilizacjami prowadzony jest w Iranie od wielu stuleci...” Mówi to jako 
Ormianin, czuj¹cy etniczn¹ wiêŸ ze swoim narodem i jako Irañczyk, 
mieszkaniec Iranu, któremu nie obce s¹ problemy tego kraju. Mówi 
to wreszcie jako Osoba Dialogu, dialogu cywilizacji, który wykracza 
poza programy, akcje, czy dzia³alnoœæ Centrum Kulturalnego na ulicy 
odchodz¹cej od alei Komitasa w Erywaniu... 
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MOJA BIOGRAFIA

Eduard SZMAWONIAN [Elbl¹g]

Moja biografia, jak s¹dzê, jest niezwyk³a, trudna ze wzglêdu na 
wydarzenia z mojego ¿ycia oraz predestynowana tym, co prze¿y³em 
– losami moich rodziców, z którymi ja, jako najm³odszy w rodzinie, 
mieszka³em do koñca ich ¿ycia, a¿  do 45 roku mego ¿ycia, dziel¹c z nimi 
wszystkie niedole losu, jak to nakazuje ormiañska tradycja, ponosz¹c 
odpowiedzialnoœæ i troszcz¹c siê pod ka¿dym wzglêdem o ich byt.

Urodzi³em siê 7 czerwca 1935 r. w Tbilisi w rodzinie urzêdniczej. 
Ojciec Hajk (1895) oraz babcia Zaruhi (1869) urodzili siê i mieszkali w 
staro¿ytnej stolicy Armenii w Wanie (miasto to liczy sobie ju¿ ponad 3700 
lat, obecnie znajduje siê na terytorium Turcji). W 1915 roku w czasie 
rzezi 1,5 miliona Ormian, zgotowanej przez imperium osmañskie w Turcji 
oraz po zamordowaniu mojego dziadka, babcia wraz z ojcem i ca³ym 
jego rodzeñstwem zbiegli do Tbilisi w Gruzji. 

W roku 1937r. w szczytowym okresie represji stalinowskich  ojciec 
mój zosta³ nieoczekiwanie i niewinnie aresztowany jako „wróg ludu” (w 
rzeczywistoœci by³ on zagorza³ym fanatykiem radzieckiego ustroju) i 
wysiedlono go do Iranu, do miasta Tabriz, dok¹d w 1938 r. wysiedlono 
równie¿ ca³¹ moj¹ rodzinê: matkê Astchik (1903), babciê oraz mnie 
z trójk¹ rodzeñstwa. Tam rozpocz¹³em naukê, pocz¹tkowo w szkole 
perskiej, nastêpnie ormiañskiej. Mimo, i¿ rodzina nasza ¿y³a w Iranie w 
pe³nym dostatku, ojciec uparcie wielokrotnie zwraca³ siê o zezwolenie 
w³adz radzieckich na powrót naszej rodziny, które w koñcu uzyska³ i 
w 1946r. wróciliœmy do naszej Ojczyzny – Armenii, do miasta Erywañ. 
Tam kontynuowa³em naukê w szkole  ormiañskiej a¿ do VI klasy. Nie 
zd¹¿yliœmy nacieszyæ siê ¿yciem w OjczyŸnie, ani te¿  kupionym przez 
ojca z wielkim trudem nowym, wspania³ym mieszkaniem, gdy¿ zaledwie 
miesi¹c po jego nabyciu, w czerwcu 1949 r. w ci¹gu jednej nocy nasz¹ 
rodzinê (ojca, matkê, babciê, siostrê i mnie) wraz z  grup¹ 80 000 Ormian 
nieoczekiwanie i niewinnie wysiedlono na Syberiê,   do Kraju A³tajskiego. 
Osiedlono nas w tajdze, w miejscu, gdzie przedtem nie stanê³a stopa 
ludzka. Mieszkaliœmy w obozie, w namiotach. Jechaliœmy na Syberiê 
19 dni w zamkniêtych wagonach towarowych, na pryczach, w  takich 

przyjêto 02 lipiec 2003
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samych strasznych warunkach, w jakich faszyœci wywozili niewinnych 
ludzi do obozów koncentracyjnych. 

Na Syberii, maj¹c 14 lat,  zmuszony by³em pracowaæ w tajdze jako 
drwal, porobek do koni,  za co otrzymywa³em 300 g chleba dziennie.  Po-
tem, gdy zamieszkaliœmy na wsi,   pracowa³em jako ³adowacz w zak³adach 
lniarskich. Po przeprowadzeniu siê do Bijska (równie¿ Syberia) od 1951r. 
do 1954 r. zarabia³em pieni¹dze gr¹ na akordeonie - by³em kierownikiem 
amatorskich grup artystycznych trzech du¿ych fabryk – odzie¿owej, cukier-
niczej i obuwniczej. W ci¹gu pierwszych pó³tora – dwu lat praktycznie by³em 
jedynym ¿ywicielem naszej rodziny i od tego czasu, zaznawszy przy tym 
wszystkich niedoli ¿ycia zes³añca i bêd¹c jeszcze m³odym cz³owiekiem, 
sta³em siê absolutnie samodzielny i niezale¿ny, sam rozwi¹zywa³em 
wszystkie osobiste problemy ¿yciowe: sprawê nauki w szkole wieczoro-
wej, któr¹ musia³em pogodziæ z prac¹, wybór zawodu, podjêcie studiów 
i in. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e Bijsk by³ starym, typowym dla tego okresu 
bandyckim miastem, gdy¿ prawie 90% rdzennych jego mieszkañców 
by³o zes³añcami odbywaj¹cymi karê za przestêpstwa kryminalne i ich 
potomkami, w zwi¹zku z czym m³odzi Ormianie, w tym równie¿ i ja, nie-
jednokrotnie wci¹gani byliœmy do niebezpiecznych potyczek fizycznych z 
tamtejszymi mieszkañcami o pod³o¿u narodowoœciowym. By³em fizycznie 
silnym m³odzieñcem i zajmowa³em siê ciê¿k¹ atletyk¹ - w  wieku 18 lat 
zosta³em mistrzem Kraju A³tajskiego w sztandze, jednak¿e po kolejnym 
napadzie grupy bandytów i groŸnym dla mojego ¿ycia zranieniu no¿em 
musia³em porzuciæ sport na ca³e ¿ycie. 

W 1954r. ukoñczy³em szko³ê i po œmierci Stalina KGB pozwoli³o mi 
wyjechaæ do Nowosybirska, gdzie chcia³em podj¹æ studia w Wy¿szej 
Szkole In¿yniersko-Budowlanej. Pod konwojem dwu ¿o³nierzy z automa-
tami doprowadzony zosta³em do KGB w tym mieœcie. By³em wolny dopie-
ro po podpisaniu zobowi¹zania, ¿e nie bêdê wyje¿d¿aæ poza granice mia-
sta. Bêd¹c jedynym Ormianinem - zes³añcem w nieznanym mi mieœcie, 
z trudem uda³o mi siê przygotowaæ do egzaminów na kierunek, na który 
o jedno miejsce walczy³o  5-6 osób. Odnios³em jednak sukces, gdy¿ 
egzamin ten zda³em pomyœlnie. Studiuj¹c, sam musia³em rozwi¹zywaæ 
sprawy swego mieszkania i utrzymania.  Chcia³bym podkreœliæ, ¿e w 
najbli¿szym otoczeniu, spoœród wielu tysiêcy dzieci Ormian tylko mnie 
uda³o siê bez wczeœniejszej znajomoœci jêzyka rosyjskiego wykszta³ciæ 
siê w szkole na Syberii i podj¹æ tam studia.

W 1956 r. ja oraz wszyscy cz³onkowie mojej rodziny, zostaliœmy 
osobiœcie zrehabilitowani i wróciliœmy do Erywania, gdzie kontynuowa³em 
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studia dzienne od trzeciego roku na Politechnice Erywañskiej. W  
1959r.  pomyœlnie ukoñczy³em politechnikê jako in¿ynier budownictwa 
przemys³owego i cywilnego. 

Moj¹ pracê i rozwój kariery zawodowej mo¿na uznaæ za doœæ 
pomyœlne, jednak¿e  trudne i ¿mudne w warunkach re¿imu komunistycz-
nego, jako ¿e by³em osob¹ z przesz³oœci¹ i bez jakiegokolwiek popar-
cia ze strony innych osób, jeœli weŸmie siê pod uwagê, ¿e tylko dzieci 
pracowników partyjnych wysokiego szczebla oraz dzieci urzêdników 
mog³y zdobyæ presti¿ow¹ pracê i  ³atwo awansowaæ. Sk³oni³o mnie to 
do  podjêcia decyzji o  poœwiêceniu siê dzia³alnoœci naukowej, przy 
czym wiedzia³em, ¿e zgodn¹ ze swymi pragnieniami  przysz³oœæ mogê 
osi¹gn¹æ tylko w³asnymi si³ami, dziêki w³asnym mo¿liwoœciom oraz 
poprzez dalsze podnoszenie kwalifikacji. 

Po ukoñczeniu studiów kierowa³em budow¹ dwóch budynków 
mieszkalnych w Erywaniu, a po ich zbudowaniu zosta³em przeniesiony 
do Zarz¹du Zjednoczenia Budownictwa Hydroenergetycznego Armenii 
na stanowisko starszego in¿yniera dzia³u produkcyjno-technicznego. We 
wrzeœniu 1960r. zaproponowano mi pracê na Politechnice Erywañskiej 
i w drodze konkursu otrzyma³em stanowisko asystenta Katedry Organi-
zacji i Technologii Budownictwa, a w roku akademickim 1961/62 by³em 
starszym wyk³adowc¹ katedry. Pod koniec 1962r. przeszed³em do pracy 
we Wszechzwi¹zkowym Instytucie Naukowo-Badawczym Kamienia i 
Silikatów (krzemianów). Pracowa³em w laboratorium kamienia natural-
nego, kontynuuj¹c jednoczeœnie wyk³adanie technologii budownictwa 
na Politechnice a¿ do 1988 r.  W laboratorium kamienia pracowa³em 
na stanowisku starszego, a nastêpnie g³ównego in¿yniera, a od 1967r. 
- starszego pracownika naukowego po zajêciu pierwszego miejsca w 
konkursie dla autorów opracowañ 34-ch tematów naukowych Instytutu 
na skalê krajow¹. W 1964r.  rozpocz¹³em zaoczne studia doktoranckie, 
w 1969r.  pomyœlnie obroni³em dysertacjê, pierwsz¹ w nauce poœwiecon¹ 
badaniu polerowalnoœci kamieni naturalnych, dziêki opracowanemu 
przeze mnie przyrz¹dowi elektronicznemu „Po³yskomierz NIIKS-M”, i 
otrzyma³em stopieñ naukowy doktora nauk technicznych. Za przyrz¹d 
ten w 1969r. otrzyma³em œwiadectwo autorskie Komitetu Wynalazków 
Zwi¹zku Radzieckiego, a sam „Po³yskomierz NIIKS-M” zosta³ nagrodzo-
ny dyplomem Miêdzynarodowej Wystawy „Materia³y Budowlane - 71”. 
Przeprowadzone przeze mnie po raz pierwszy badania i po³yskomierz 
spotka³y siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem i oddŸwiêkiem wœród 
naukowców i specjalistów z dziedziny obróbki drewna, szklarstwa, 
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meblarstwa i innych bran¿ przemys³u i geologii zarówno w Zwi¹zku 
Radzieckim, jak i  w wielu krajach europejskich, a na ich temat pojawi³y 
siê recenzje w zagranicznych wydawnictwach naukowo-technicznych. 
Z du¿ym zainteresowaniem zagranicznych naukowców spotka³ siê 
równie¿ inny opracowany przeze mnie temat w zakresie przemys³owej 
technologii wyk³adania (wykañczania) paneli œciennych p³ytami z ka-
mienia naturalnego.  Zosta³a ona raz pierwszy  wdro¿ona przy budowie 
nowego wielopiêtrowego budynku Instytutu Kamienia oraz wielu budyn-
ków mieszkalnych w Erywaniu. Ostatnim znacz¹cym tematem na skalê 
krajow¹ zrealizowanym pod moim kierownictwem w latach 1973-74  
by³o opracowanie i wydanie we wspó³autorstwie pierwszego w ZSRR 
„Katalogu kamieni licowych ZSRR”, zawieraj¹cego wszystkie parametry 
fizyczno-mechaniczne kamieni z 94 z³ó¿.

Przez okres 1962-74, kiedy to pracowa³em w Instytucie, napisa³em 
i opublikowa³em 46 prac naukowych, zrealizowa³em 12 tematów na-
ukowo-badawczych na skalê krajow¹  ocenionych jako „bardzo dobre” 
oraz opracowa³em metody i przyrz¹dy dla okreœlania oœmiu zupe³nie 
nowych parametrów fizyczno-mechanicznych i technicznych kamienia 
naturalnego, które zosta³y wdro¿one do praktyki badawczej, w tym dwa 
tematy na poziomie wynalazku. W 1973r. Najwy¿sza Komisja Atestacyjna 
Zwi¹zku Radzieckiego nada³a mi tytu³ naukowy Starszego Pracownika 
Naukowego - docenta w specjalnoœci „materia³y, elementy i wyroby 
budowlane „.

Na podstawie rekomendacji dzia³u budowlanego Centralnego 
Komitetu Komunistycznej Partii Armenii od 1974r. do koñca 1975r. 
pracowa³em w Zak³adach Konstrukcji ¯elbetowych nr 1 w Erywaniu na 
stanowisku g³ównego in¿yniera, a nastêpnie dyrektora. W ci¹gu pierw-
szych szeœciu miesiêcy pracy opracowa³em i wdro¿y³em do produkcji 
13 wniosków racjonalizatorskich w zakresie udoskonalenia istniej¹cych 
urz¹dzeñ i zmiany zbrojenia noœnego p³yt. Przynosi³o to du¿e efekty 
ekonomiczne w skali roku i pozwoli³o na systematyczne przekracza-
nie pañstwowych planów produkcji ¿elbetonu. Za wyniki mojej pracy 
otrzyma³em podziêkowanie na podstawie zarz¹dzenia Ministra.

W 1976r. Wszechzwi¹zkowy Instytut Naukowy Geologii Surowców 
Nierudnych (Kazañ) zaproponowa³ mi zorganizowanie i kierowanie w 
Erywañskiej Filii tego Instytutu g³ównym w Zwi¹zku Radzieckim labo-
ratorium technologicznej oceny naturalnych kamieni licowych ze z³ó¿  
badanych w ZSRR . Przez okres 2 lat uda³o mi siê zorganizowaæ du¿e 
laboratorium, które w ci¹gu roku sta³o siê znane w geologii Zwi¹zku 



52

Radzieckiego ze wzglêdu na poziom prowadzonych w nim prac nauko-
wo-badawczych. 

W 1981r. zosta³em przeniesiony na stanowisko g³ównego in¿yniera filii 
w Erywaniu z zachowaniem jednoczeœnie do 1985r. stanowiska kierownika 
laboratorium. Przez okres pracy w filii pod moim kierownictwem opracowa-
no na podstawie umowy 23 tematy naukowo-badawcze na skalê krajow¹ 
ocenione bez wyj¹tku bardzo wysoko. Rady Naukowe Filii i Instytutu 
Zwi¹zkowego wdro¿y³y jeden wynalazek oraz 7 wniosków racjonalizator-
skich w zakresie modernizacji wyposa¿enia laboratoryjnego. Pracuj¹c w filii 
napisa³em ostatni¹ uogólniaj¹c¹ pracê na zamówienie Ministerstwa Geologii 
ZSRR - Zalecenia Metodyczne ¹ 18 „Ocena polerowalnoœci i przydatnoœci 
dekoracyjnej naturalnych kamieni licowych przy poszukiwaniach i badaniach 
z³ó¿”, która to praca na podstawie Zarz¹dzenia Ministra Zwi¹zku Radzie-
ckiego zosta³a wydana i wdro¿ona po raz pierwszy do praktyki bran¿y jako 
instrukcja obowi¹zuj¹ca do realizacji w ZSRR. 

Ogó³em w ci¹gu 26 lat pracy naukowo-pedagogicznej opracowa³em i 
opublikowa³em w prasie radzieckiej oraz wdro¿y³em oko³o 70 opracowañ 
naukowych, mam na swym koncie 2 wynalazki i 21 wniosków racjo-
nalizatorskich, dziêki którym moja skromna osoba sta³a siê znana w 
nauce Zwi¹zku Radzieckiego oraz wielu innych krajów. W tym okresie 
wybrano mnie do piastowania spo³ecznej funkcji prezesa Stowarzysze-
nia Naukowo-Technicznego „Przemys³ Budowlany” na Politechnice, w 
Instytucie Kamienia oraz Zak³adzie ¯elazobetonu, a od 1976 do 1985r. 
pe³ni³em funkcjê pozaetatowego inspektora Dzia³u Nauki, Kultury i 
Oœwiaty Republikañskiej Kontroli Ludowej przy Centralnym Komitecie 
Komunistycznej Partii Armenii. Otrzyma³em wiele Dyplomów Uznania od 
kierownictwa tych organizacji republikañskich i zwi¹zkowych.

Od 1962 do 1986 r. zajmowa³em siê amatorsko kolekcjonowaniem 
pó³szlachetnych kamieni ozdobnych (ponad 500 eksponatów), doskonale 
opanowa³em obróbkê kamieni, w³asnorêcznie wykonywa³em wzorce 
kolekcjonerskie oraz ró¿ne wyroby artystyczne: szkatu³ki, wazony, jajka, 
ozdoby jubilerskie itp., uczestniczy³em w wystawach i otrzyma³em dyplom 
„Mistrza Ludowego Artystycznej Obróbki Kamienia”.

W latach 1985-1991 na wniosek Ministra Szkolnictwa Wy¿szego i 
Œredniego Specjalistycznego Armenii pracowa³em na stanowisku Kierow-
nika Wydzia³u Budownictwa Inwestycyjnego i Zaopatrzenia Materia³owo-
Technicznego tego Ministerstwa, a od 1989 r. - na stanowisku Kierownika 
Wydzia³u Kszta³cenia Œredniego Specjalistycznego, któremu podlega³o 
76 techników i szkó³ o profilu zawodowym.
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Na pocz¹tku 1992 r. po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego „demo-
kraci”, którzy doszli wówczas do w³adzy, bez powodu zwolnili z pracy 
wszystkich urzêdników zajmuj¹cych wysokie stanowiska w Republice, 
co dotyczy³o równie¿ mnie, przy czym uczyniono to nie bacz¹c na po-
lityczne aspekty mojej biografii i na to, ¿e jestem jedynym w Republice 
uczonym - wysokiej klasy specjalist¹ z dziedziny naturalnych kamieni 
licowych, oraz bez uwzglêdnienia mej rzetelnej i uczciwej pracy przez 
51 lat (z uwzglêdnieniem pracy na Syberii).

Myœlê, ¿e nie od rzeczy bêdzie równie¿ podkreœlenie, ¿e moja bio-
grafia twórcza w³¹czona zosta³a do wydanej w 1997r. w Erywaniu ma³ej 
encyklopedii, gdzie zaliczono mnie do grupy 134 wybitnych dzia³aczy 
nauki i kultury irañskich Ormian, którzy powrócili do Armenii w latach 
1918-90 r. i którzy poœwiêcili sw¹ pracê dla dobra Ojczyzny. 

Zwolniono mnie akurat w czasie mojej ciê¿kiej choroby i operacji. 
Bêd¹c wiêc bez pracy i znajduj¹c siê w ciê¿kich warunkach ¿yciowych, 
w 1994 roku wraz z ¿on¹ podj¹³em decyzjê o wyjeŸdzie z Armenii ( 
podobnie jak wiele tysiêcy przedstawicieli inteligencji) do Kaliningradu, 
gdzie przyj¹³em obywatelstwo rosyjskie. Moim celem by³ póŸniejszy 
wyjazd do Polski, gdzie od 1990 r. mieszkaj¹ na sta³e nasze dwie cór-
ki, obywatelki Rzeczpospolitej Polskiej. W Kaliningradzie przez okres 
dwóch lat pracowa³em jako g³ówny specjalista w przedstawicielstwie 
zagranicznej firmy, zajmuj¹c siê organizacj¹ i kapitaln¹ przebudow¹ 
budynku firmy. Na pocz¹tku 1998 r. wyprowadziliœmy siê na sta³e do 
Polski, przyjechaliœmy do Elbl¹ga, gdzie mieszkamy do chwili obecnej. 
Mieszkamy we w³asnym mieszkaniu, ale nie pracujemy ze wzglêdu na 
nieznajomoœæ jêzyka i na nasz emerytalny wiek. 

¯ona, Lili Szmawonian, ukoñczy³a w 1960r. Uniwersytet Pañstwowy 
w specjalnoœci  filolog - wyk³adowca jêzyka niemieckiego. 34 lata 
pracowa³a jako nauczyciel klas pocz¹tkowych w ormiañskiej szkole 
ogólnokszta³c¹cej, osi¹gaj¹c w swej pracy bardzo dobre wyniki - by³a 
znanym w Republice nauczycielem, cz³onkiem Rady Naukowo-Meto-
dycznej Ministerstwa Oœwiaty, kierowa³a Szko³¹ Postêpowych Metod 
dla nauczycieli-metodyków nauczania w klasach pocz¹tkowych w 
Republikañskim Instytucie Doskonalenia Nauczycieli, opublikowa³a 
wiele prac naukowych, otrzyma³a wiele nagród rz¹dowych oraz uhono-
rowana zosta³a zaszczytnym tytu³em „Zas³u¿ony Nauczyciel Republiki 
Armenii”. 

Starsza córka, Zuzanna Szmawonian, mieszka wraz z rodzin¹ w 
Elbl¹gu. Ma tytu³ magistra in¿yniera, ukoñczy³a w 1988r. z wyró¿nieniem 
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Politechnikê Erywañsk¹, Wydzia³  Cybernetyki Technicznej, zapropono-
wano jej pracê na uczelni. Osi¹gaj¹c bardzo dobre wyniki rozpoczê³a 
studia doktoranckie, nastêpnie pomyœlnie zda³a wszystkie egzaminy na 
tytu³ kandydata nauk, dwukrotnie wyg³asza³a odczyty na sympozjach, 
ma dwie publikacje naukowe. W 1990 r. zosta³a skierowana przez Mini-
sterstwo Szkolnictwa Wy¿szego ZSRR na wymianê naukow¹ do Polski 
dla ukoñczenia doktoratu. Wysz³a za m¹¿ za Polaka, ma jedn¹ córkê, 
obecnie pracuje w ABB Zamech Gazpetro, firmie nale¿¹cej do szwajcar-
sko-szwedzkiego koncernu ABB. W 1997 r. powo³ana zosta³a na pierw-
szego i jedynego w Polsce t³umacza przysiêg³ego jêzyka ormiañskiego, 
jest te¿ t³umaczem przysiêg³ym jêzyka rosyjskiego. 

M³odsza córka, Anna Szmawonian, mieszka w Warszawie, w 1992 r. 
ukoñczy³a Erywañskie Konserwatorium Pañstwowe w klasie fortepianu, 
w tym samym roku przyjecha³a do Polski, pracowa³a jako nauczyciel i 
dyrektor w prywatnej szko³y muzycznej w Warszawie, wysz³a za m¹¿ 
za Ormianina - obywatela Austrii, ma syna. Od kilku lat pracuje te¿ w 
Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych jako t³umacz jêzyka ormiañskiego.

Na zakoñczenie tego szczerego opowiadania o moim ¿yciu i pracy, 
nagle i niezas³u¿enie przerwanej ponad 12 lat temu, chcia³bym  w kilku 
s³owach powiedzieæ o ostatnim niezwyk³ym epizodzie  mojego ¿ycia -  w 
wieku 68 lat, od po³owy 2002 r., bez jakiegokolwiek zawodowego przy-
gotowania i bez jakiejkolwiek pomocy oraz nie przejawiaj¹c wczeœniej 
¿adnego zainteresowania tego rodzaju hobby, zacz¹³em malowaæ olejem 
na p³ótnie obrazy przedstawiaj¹ce przyrodê i zabytki staro¿ytnej archi-
tektury mojej ojczystej Armenii, a tak¿e Polski, malujê kopie obrazów 
znanego i cenionego przeze mnie armeñskiego artysty - pejza¿ysty, 
Howanesa Ajwazowskiego.
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I ZAMOJSKIE SPOTKANIA KULTUR

Pawe³ KORCZEWSKI [Warszawa]

Zamoœæ, miasto wpisane na Œwiatow¹ Listê Dziedzictwa Kulturalne-
go UNESCO, by³o w dniach 9 – 11 maja 2003 r. goœciem spotkañ kultur, 
które przed wiekami wspó³tworzy³y to miasto. Ju¿ u samego pocz¹tku 
miasta mieszkali tu obok Polaków przedstawiciele wielu nacji by wymieniæ 
Ormian, ̄ ydów, Rusinów, Greków, Szkotów, Holendrów. Hetman i kan-
clerz Rzeczpospolitej Jan Zamoyski, bardzo szybko zorientowa³ siê, ¿e 
dla stworzenia dobrze funkcjonuj¹cego organizmu miejskiego musi tu 
osiedliæ przedstawicieli wielu zawodów, wielu nacji, bo w tamtych czasach 
wykonywany zawód by³ bardzo czêsto przypisany do nacji. 

W 1580 r. powstaje miasto Zamoœæ, w 1585 r. Ormianie, a w 1587 r. 
¯ydzi sefardyjscy,  ci z Europy Zachodniej, bogatsi, zostaj¹ zaproszeni do 
osiedlania siê w Zamoœciu. I powsta³o miasto wielu kultur, wielu narodów, 
które ¿y³y obok siebie w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu. 

W tym roku na I Zamojskich Spotkaniach Kultur prezentowana 
by³a kultura Ormian i ¯ydów i by³o to dla wielu przypomnieniem, ¿e 
przedstawiciele tych narodów wnieœli wielki wk³ad w ¿ycie gospodarcze 
i kulturalne miasta. 

Spotkania zaczê³y siê od sesji popularnonaukowej w sali Consulatus, 
w Zamojskim Ratuszu: sesjê otworzy³ honorowy gospodarz, czyli prezydent 
miasta Marcin Zamoyski. Potem nast¹pi³y wyk³ady. Pierwszym z nich by³ 
wyk³ad  dra Adama Andrzeja Witusika – “Rzym przenieœæ siê odwa¿y³ w 
sam œrodek Sarmacji”. Pocz¹tek drogi Zamoœcia wielokulturowego. I by³a 
to bardzo przekonuj¹ca lekcja historii i patriotyzmu w szczelnie wype³nionej 
sali ratusza. Kolejne wyk³ady wyg³osili: mgr Marek Borys – „Dzieje Koœcio³a 
prawos³awnego i greckokatolickiego w powiecie zamojskim” oraz mgr 
Adam Kopciowski – „¯ycie codzienne ¯ydów w Zamoœciu w okresie 
miêdzywojennym”. 

Po sesji w Muzeum Zamojskim znajduj¹cym siê w kamieniczkach 
ormiañskich przy Rynku Wielkim otwarta zosta³a ciekawa wystawa 
– “Zamoœæ miasto wielu kultur XVI-XIX w.” Po symbolicznej lampce wina 
obejrzeliœmy film “Ormianie polscy” – Adama Kulika, poczym odby³o 
siê  spotkanie z autorem. Film prezentowa³ dzisiejsze problemy Ormian 

przyjêto 27 maja 2003
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Polskich – i by³a to niezwykle wiarygodna opowieœæ. 
Mocnym wydarzeniem spotkañ by³ film „Barwy granatu” re¿. Sergieja 

Parad¿anowa – autobiograficzna poetycka opowieœæ filmowa, pe³na 
symboliki, ukazuj¹ca obyczaje i tradycje ormiañskie. Prawdziwa uczta 
ducha. Przed projekcj¹ filmu, w holu kina by³a uczta cia³a – przy sowicie 
zastawionym stole mo¿na by³o degustowaæ specja³y kuchni ormiañskiej 
i ¿ydowskiej. 

Wieczorny koncert pieœni chasydzkich, w Jazz Klubie „Kosz”, 
wmieszanych w jazzowe tony zespo³u Koluch & Chawejrim z Krakowa 
zakoñczy³ pi¹tkowy dzieñ spotkañ kultur. 

Sobota zaczê³a siê od warsztatów tanecznych w Zamojskim Domu 
Kultury, nauki tañców ormiañskich i ¿ydowskich poprowadzonych przez 
Marzenê Maleszyk z Lublina i Amaliê Sahakian – artystkê ormiañsk¹. Po 
po³udniu w Hotelu Orbis „Zamojski” zosta³a otwarta wystawa pt. „Œlady”, 
z³o¿ona z prac m³odzie¿y z MDK im. K. Makuszyñskiego w Zamoœciu. 
Œlady kultur spo³ecznoœci, których ju¿ w Zamoœciu nie ma, w artystycz-
nym widzeniu m³odzie¿y. 

Koncert ormiañskiej artystki Amalii Sahakian  na Rynku Wielkim 
poderwa³ do zabawy dzieci, m³odzie¿ i doros³ych. Bawili siê wszyscy 
wytworni goœcie i kloszardzi. Piêkny g³os pani Amalii, wewnêtrzne 
ciep³o i mi³oœæ do muzyki wytworzy³y niezapomnian¹ atmosferê. Po 
koncercie odby³o siê spotkanie z panem Adamem Terleckim – prezesem 
Ormiañskiego Towarzystwa Kulturalnego i pani¹ Amali¹ Sahakian w sali 
koncertowej muzeum. Pan Adam nakreœli³ historiê Ormian w Polsce, a 
pani Amalia, na proœbê s³uchaczy, nawi¹za³a do symboliki obrazów z 
filmu „Barwy Granatu”. Nastêpnie w koœciele oo. franciszkanów, odby³ 
siê koncert pieœni ormiañskich, gruziñskich i cerkiewnych w wykonaniu 
Mêskiego Zespo³u Wokalnego „KAIROS” z Lublina. Dostojne brzmie-
nie chóru przenios³o s³uchaczy w sferê wyciszenia greckich mnichów, 
wyrwa³o z ko³a ob³êdnego poœpiechu dnia dzisiejszego. 

Spektakl teatralny „By³ sobie raz ...”, oraz koncert tria klezmerskie-
go z Oœrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” z Lublina przed synagog¹, 
i koncert zespo³u „Eryk Kulm Quartet” w Jazz Klubie „Kosz” to ostanie 
imprezy sobotniego dnia kultur. 

Niedzielna Msza œw. wg obrz¹dku ormiañskokatolickiego w koœciele 
oo. redemptorystów, w dawnej cerkwi grecko-ruskiej sprawowana przez 
ks. kan. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego by³a ciekawym prze¿yciem 
dla miejscowej spo³ecznoœci, bo ostatnia Msza œw. w tym obrz¹dku by³a 
odprawiana mo¿e nawet  dwieœcie lat temu. Wspania³e g³osy kleryków 
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a szczególnie br. Ernesta, kleryka mariañskiego z Lublina (Ormianina 
rodem z Baku), wspó³gra³y z t¹ niewielk¹ dawn¹ cerkwi¹, teraz szczelnie 
wype³nion¹ wiernymi ró¿nych wyznañ i obrz¹dków. 

By³ wiêc symboliczny uœcisk d³oni na zakoñczenie i zapowiedŸ, 
¿e spotkania kultur bêd¹ kontynuowane. By³o powa¿nie i zabawnie, 
nastrojowo i rozrywkowo, jak skomentowano spotkania w lokalnym 
portalu internetowym. 

S³owa powitania wyg³oszone przez ks. Stanis³awa Kie³basê rektora 
koœcio³a pod wezwaniem œw. Miko³aja w Zamoœciu.
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Znakiem krzy¿a i pozdrowieniem chrzeœcijañskim witam serdecznie 
wszystkich Was, drodzy bracia i siostry, w naszej œwi¹tyni œw. Miko³aja 
w to szczególne spotkanie zorganizowane w ca³oœci jako I Zamojskie 
Spotkania Kultur. A to nasze wyj¹tkowe spotkanie w Eucharystii, któremu 
bêdzie przewodniczy³ nasz goœæ ks. kan. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, 
duszpasterz krajowy Ormian w Polsce, którego bardzo gor¹co witamy. 
Liturgia bêdzie odprawiana w obrz¹dku ormiañskokatolickim. Wraz z 
nim witam braci prezbiterów Marianów, którzy bêd¹ towarzyszyæ w tym 
uwielbieniu Boga. 

Witam tak¿e zaproszonych goœci, kap³anów: ks. prof. dr Stanis³awa 
Bartnika proboszcza w Lublinie, ks. kanclerza pra³ata Jana Pierosza, 
ks. Witolda Markiewicza proboszcza prawos³awnego w Zamoœciu, ks. 
proboszcza Wies³awa Mokrzyckiego. Witam wszystkich Was drodzy, na 
czele z organizatorami I Zamojskich Spotkañ Kultur. 

To spotkanie jako uwielbienie Boga jest takim centralnym, 
najwa¿niejszym dziêkowaniem Bogu za dar wiary i kultury, bo bez Boga, 
bez odniesienia do Boga nie ma prawdziwej Kultury, kultury cz³owieka. 
Dobrze wiêc siê sta³o, ¿e na tym wspólnym spotkaniu w wymiarze kultur: 
katolickiej, ormiañskokatolickiej, greckokatolickiej, prawos³awnej, ¿ydow-
skiej, ¿e chcemy w Eucharystii ormiañskokatolickiej podziêkowaæ Bogu. 
Serdecznie, jeszcze raz, zapraszam do wspólnego uwielbienia Boga.

 
Kazanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
Kristos hariaw i merreloc!  Orhnial e Harutiun Kristosi!
Chrystus Zmartwychwsta³. B³ogos³awione Zmartwychwstanie 
Chrystusa. 

Tym pozdrowieniem Ormianie nale¿¹cy do Koœcio³a katolickiego 
obrz¹dku ormiañskiego, b¹dŸ do Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskie-
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go, rozproszeni po ca³ym œwiecie pozdrawiaj¹ siê wzajemnie w okresie 
Wielkanocy. Pozdrowienie kierujê przede wszystkim do moich braci 
kap³anów i kleryków koœcio³a katolickiego trzech obrz¹dków: rzymskie-
go, greckiego i ormiañskiego jak równie¿ do kap³ana siostrzanej cerkwi 
prawos³awnej. To pozdrowienie kierujê do was wszystkich, drodzy bracia 
i siostry, mieszkaj¹cy w tym piêknym mieœcie Zamoœciu, mieœcie tak 
wielu kultur i tradycji. Mszê œw. odprawiam z wielkim wzruszeniem, bo 
przynajmniej od stu albo od stu piêædziesiêciu lat jest to pierwsza Msza 
œw. sprawowana w obrz¹dku ormiañskokatolickim tu w tym mieœcie. 

Tu ¿yli i mieszkali Ormianie, tworzyli to miasto, budowali, posiadali 
w³asne œwi¹tynie, a wydarzenia dziejowe spowodowa³y, ¿e nie ma ju¿ 
wspólnoty ormiañskiej, ale jest pamiêæ po tych pracowitych i sprawied-
liwych osobach mieszkaj¹cych w waszym mieœcie. 

Ormianie to najstarszy chrzeœcijañski naród na œwiecie. W 301 
r., a wiêc 1700 lat temu Armenia za przyczyn¹ œwiêtego Grzegorza 
Oœwieciciela przyjê³a chrzest. Dwa lata temu, na 1700-lecie, Ojciec 
Œwiêty odwiedzi³ Armeniê wielbi¹c Pana Boga, za ten wielki dar Chrztu 
œw. 

Ju¿ w 405 r. Ormianie przyjêli w³asny alfabet i wprowadzili swój 
jêzyk narodowy staroormiañski, tzw. grabar, do liturgii. Dzisiaj Msza œw. 
sprawowana jest w dwu jêzykach: w grabar, obecnie u¿ywanym jedynie 
w liturgii, i w j. polskim, który zgodnie z uchwa³¹ II Soboru Watykañskiego 
jest wprowadzony do liturgii. Ale ca³y uk³ad Mszy œw. jak i szaty liturgiczne 
s¹ takie, jakich u¿ywali kap³ani w dawnym Zamoœciu, bo uk³ad Mszy œw. 
nie zmieni³ siê od wielu wieków. 

Ormianie to naród przeœladowany za wiarê. W wyniku przeœladowañ 
tureckich od XI w. Ormianie wêdruj¹ wzd³u¿ szlaków kupieckich: na 
Bliski Wschód, do Azji Mniejszej, a przez Krym i Ba³kany do Polski. 
Za³o¿yli swoje kolonie we Lwowie, Kamieñcu Podolskim tak¿e w pobli-
skim Lublinie. W 1585 roku m¹dry hetman Jan Zamojski zak³adaj¹c to 
miasto sprowadzi³ obok Polaków, Rusinów, ̄ ydów, Szkotów i Anglików, 
równie¿ Ormian. 

Ormianie s³ynêli z kupiectwa, rzemios³a a tak¿e oddawali nieoce-
nione us³ugi jako t³umacze, dyplomaci, pomagali w wykupie jeñców z 
niewoli tureckiej. Tu w pobli¿u powsta³y przy ulicy Ormiañskiej pierwsze 
domy Ormian a na zwieñczeniu tej ulicy powsta³a wspania³a œwi¹tynia 
wzniesiona w XVII wieku przez Ormian. 

Od 1630 roku Ormianie w Polsce przyjêli uniê z Koœcio³em katoli-
ckim, uznali zwierzchnictwo Ojca Œwiêtego, biskupa Rzymu, ale zacho-
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wali swoje zwyczaje i obyczaje, zachowali swoje tradycje, swój jêzyk w 
liturgii, i zachowali swój kalendarz. 

Ormianie w Zamoœciu prze¿ywali wszystkie wydarzenia tego miasta. 
Zajmowali siê handlem, sprowadzali z dalekiego wschodu s³ynne pasy 
szlacheckie, nieodzowny element kontusza, sprowadzali przyprawy do 
kuchni polskiej, kobierce i dywany, szable wschodnie, a tak¿e zajmowali 
siê rzemios³em czy te¿ z³otnictwem i wyrabianiem dywanów. 

Byli uczciwymi i pracowitymi mieszkañcami tego miasta. Dopiero 
rozbiory, okupacja austriacka, póŸniej rosyjska spowodowa³a, ¿e Ormia-
nie musieli zaprzestaæ handlu ze Wschodem, wielu z nich wyemigrowa³o; 
inni ca³kowicie siê spolonizowali i wtopili siê w spo³ecznoœæ miasta. 

I tak w 1802 roku zapad³a decyzja o rozbiorze ormiañskiego koœcio³a; 
zosta³ on 20 lat póŸniej rozebrany, na jego miejscu stoi hotel “Renesans”. 
Parê lat temu nasza spo³ecznoœæ na zewnêtrznej œcianie tego hotelu 
wmurowa³a tablicê w jêzyku ormiañskim i polskim. 

Miasto Zamoœæ jest tak¹ mini Europ¹, albo mo¿e wiêcej, bo 
po³¹czeniem Europy i Azji, bo przecie¿ Ormianie przybyli z Azji. Jest tym 
pomostem, który mo¿e siê chlubiæ wieloma kulturami i tradycjami, wiel-
kim wspólnym dorobkiem. Przyk³adem choæby jest ta œwi¹tynia, w której 
sprawujemy liturgiê, dawna cerkiew obecnie koœció³ pod opiek¹ ojców re-
demptorystów. I takich miejsc jest bardzo wiele w tym mieœcie, które mówi¹ 
o bogactwie kultur i tradycji, bo na tym polega³a si³a kultury polskiej i na 
tym polega³a m¹droœæ królów i magnatów polskich, ¿e nie bali siê obcych, 
wrêcz przeciwnie sprowadzali, zapraszali, i w ten sposób w kulturê polsk¹ 
wpisane by³y dzieje wielu rodzin, nie tylko ormiañskich, które ciê¿k¹ prac¹ 
budowa³y miasta, wioski, tworzy³y wspania³¹ polsk¹ kulturê. 

Wspomnê choæby, ¿e z pochodzenia Ormianinem - przez swoj¹ 
matkê Salomeê - by³ Juliusz S³owacki. Ormianinem z pochodzenia by³ 
Ignacy £ukasiewicz,  wynalazca lampy naftowej, malarz Teodor Axento-
wicz. Ormianami by³o wielu kap³anów jak Grzegorz Piramowicz, sekretarz 
Komisji Edukacji Narodowej, czy Karol Antoniewicz autor wielu pieœni: 
„Chwalcie ³¹ki umajone”, „W krzy¿u cierpienie” i kolêdy „Do Betlejem”. Ta-
kich spolonizowanych Ormian wtopionych w polsk¹ kulturê moglibyœmy 
wymieniæ bardzo wielu, ale przede wszystkim chcê wspomnieæ ostatniego 
arcybiskupa ormiañskiego w Polsce, Józefa Teodorowicza, który bêd¹c 
biskupem ormiañskim i ¿yj¹c kultur¹ ormiañsk¹ by³ równoczeœnie wielkim 
patriot¹ polskim, by³ pos³em i senatorem. W czasach austriackich i po I 
wojnie œwiatowej broni³ spraw polskich. By³ wybitnym kaznodziej¹, osob¹ 
szanowan¹ nie tylko przez chrzeœcijan. 
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Ten m¹¿ stanu przyczyni³ siê do wielkiego dobra, jest autorem 
dziesi¹tków publikacji, w których porusza³ sprawy Koœcio³a jak i sprawy 
naszej ojczyzny. Zmar³ w 1938 r. Zosta³ pochowany na Cmentarzu Orl¹t 
Lwowskich we Lwowie, ale niestety, w wyniku wojny jego szcz¹tki zosta³y 
usuniête z grobu i do dnia dzisiejszego znajduj¹ siê poza Cmentarzem 
Orl¹t Lwowskich, co jest bardzo bolesn¹ ran¹ dla ca³ej spo³ecznoœci, 
¿e ten wybitny biskup, pose³ i senator nie ma swojego grobu, jest po-
chowany pod cudzym nazwiskiem w cudzym grobie - takie niestety s¹ 
paradoksy historii. 

Chcia³bym jeszcze wspomnieæ o innym wydarzeniu, które mo¿e 
nie jest wprost zwi¹zane z histori¹ miasta, ale które dla spo³ecznoœci 
ormiañskiej jest nies³ychanie wa¿ne. To jest ta smutna i tragiczna rzeŸ 
Ormian w pañstwie tureckim, bo Ormianie ¿yli przede wszystkim w Turcji. 
Zostali podbici przez Turków seld¿uckich, byli chrzeœcijanami i nigdy 
nie przeszli na islam, za co zap³acili najwy¿sz¹ cenê. W czasie I wojny 
œwiatowej, w 1915 roku dokonano pierwszego ludobójstwa w dziejach 
XX-wiecznej Europy. Ludobójstwa, w czasie którego zginê³o 1,5 mln 
Ormian, prawie 2/3 ca³ej spo³ecznoœci. W potworny, barbarzyñski spo-
sób zniszczono diecezje, koœcio³y, klasztory, wymordowano biskupów, 
kap³anów, ale przede wszystkim wymordowano wiernych zapêdzaj¹c ich 
na pustyniê na teren dzisiejszego Iraku i  Syrii, gdzie ginêli w straszny 
sposób, bez po¿ywienia i wody. Ludobójstwo Ormian jest ci¹gle faktem 
zapomnianym. Tylko nieliczni jak nasz narodowy pisarz Stefan ¯erom-
ski mia³ odwagê opisaæ ten fakt na kartach „Przedwioœnia”. Choæ mija 
tyle lat od tego wydarzenia, to ze wzglêdów politycznych nie chc¹ tego 
uznaæ ani wielkie mocarstwa, ani wiêkszoœæ krajów Europy, bo to nie jest 
wygodne dla wspó³czesnego œwiata, ¿e chrzeœcijanie byli przeœladowani 
nie tylko w pierwszych wiekach, ale i teraz w XX wieku. 

By³o to ludobójstwo, które utorowa³o drogê nastêpnym ludobójstwom 
w czasie II wojny œwiatowej. Trzeba pamiêtaæ, ¿e Ormianie to naród 
wielkiej wspania³ej tradycji, wierni chrzeœcijañstwu od samego pocz¹tku, 
ale naród przeœladowany, wiecznych tu³aczy, który uciekaj¹c przed 
przeœladowaniami tureckimi dotar³ do wielu krajów. Chwalebne jest to, ¿e tu 
w Zamoœciu, dziêki za³o¿ycielowi tego miasta mogli na dwa wieki znaleŸæ 
spokojn¹ przystañ. Temu miastu odwdziêczyli siê swoj¹ prac¹, zabytkami, 
które pozosta³y, choæby te kamieniczki ormiañskie na rynku. 

Dzisiejsz¹ Mszê œw. sprawujê za wszystkie spo³ecznoœci, które tu 
mieszka³y, tworzy³y jego historiê. Niektóre spo³ecznoœci, jak spo³ecznoœæ 
¿ydowska, zniknê³y ca³kowicie, ale pozosta³a pamiêæ. 
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W dawnych czasach te wszystkie spo³ecznoœci ¿y³y w zgodzie, 
mia³y swoje œwi¹tynie, mia³y swoje gminy, cieszy³y siê poszanowa-
niem w³adców. Nie dajmy sobie wmówiæ, ¿e my Polacy jesteœmy Ÿli, 
niedobrzy, wrêcz przeciwnie dawna Polska by³a przyk³adem ogromnej 
tolerancji, jednoœci i pracowitoœci. Ka¿dy móg³ chwaliæ Pana Boga tak 
jak mówi³y mu jego przekonania i tak jak zosta³ wychowany w domu, 
bo te drogi prowadz¹ do jednego Boga, tego Boga, który jest stwórc¹ 
ca³ego wszechœwiata. 

Szanujmy siê nawzajem, staraj¹c siê odkryæ na nowo historiê, piêkn¹ 
historiê tego miasta. Niech to wielkie bogactwo kultur, tradycji pozwoli 
nam byæ bardziej bogatymi duchowo o te wspania³e dzieje. 

Chcia³em bardzo serdecznie podziêkowaæ organizatorom Dni Kul-
tur w Zamoœciu, ¿e w tym roku wyeksponowali w tak specjalny sposób 
trzy dawne spo³ecznoœci, w tym spo³ecznoœæ ormiañsk¹; ta Msza œw. w 
obrz¹dku ormiañskim jest tego zwieñczeniem. Bardzo za to dziêkujê w 
imieniu wszystkich Ormian ¿yj¹cych na ca³ym œwiecie. 

Kristos hariaw i merreloc. Orhnial e Harutiun Kristosi. 
Chrystus zmartwychwsta³. B³ogos³awione zmartwychwstanie Chry-

stusa. 
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI – 
OBCY, GOŒCIE, S¹SIEDZI?

Adam TERLECKI [Kraków]

W dniach 4-5 kwietnia Ko³o Naukowe Studentów Socjologii Uni-
wersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu zorganizowa³o ogólnopolsk¹ 
konferencjê naukow¹ pt. Obcy, goœcie, s¹siedzi? Cudzoziemcy, uchodŸcy 
i mniejszoœci narodowe we wspó³czesnej Polsce. Opiekunem  naukowym 
konferencji by³ dr Tomasz Marciniak, pracownik naukowy UMK.

W konferencji wziêli udzia³ pracownicy naukowi i studenci z 
oœrodków akademickich ca³ej Polski, którzy nie tylko zajmuj¹ siê tema-
tyk¹ narodowoœciow¹, ale i nierzadko s¹ przedstawicielami mniejszoœci. 
Spor¹ czêœæ uczestników imprezy stanowili cz³onkowie organizacji, 
skupiaj¹cych mniejszoœci narodowe. Wœród licznie zgromadzonej 
publicznoœci znalaz³o siê wielu studentów i pracowników naukowych 
UMK. 

Formu³a konferencji nie ogranicza³a siê do wyk³adów, odczytów 
i sesji tematycznych. Uczestnicy mieli okazjê wzi¹æ udzia³ w drugim 
dniu konferencji w dyskusji panelowej pt. Czy w Polsce mo¿liwe jest 
wielokulturowe - wieloetniczne spo³eczeñstwo? oraz obejrzeæ filmy 
dokumentalne Andrzeja Romañczuka (TVP Bia³ystok), ukazuj¹ce wielo-
kulturow¹ specyfikê Podlasia i Suwalszczyzny. Prezentowane podczas 
konferencji referaty porusza³y ró¿norodne problemy, zwi¹zane z ¿yciem 
cudzoziemców, uchodŸców i mniejszoœci narodowych w naszym kraju. 

W pierwszym dniu Japonka Yoriko Terada i Pawe³ Hut  mocno 
akcentowali rolê kapita³u kulturowego a szczególnie wykszta³cenia i 
znajomoœci jêzyka jako czynnika sprzyjaj¹cego adaptacji cudzoziemców 
i repatriantów w Polsce. Barbara Cieœliñska porównywa³a teoretyczne 
spojrzenia na migracjê – zarówno jako na decyzjê indywidualn¹, jak te¿ 
i proces spo³eczny. Na konferencji nie zabrak³o jednak raportów z badañ 
empirycznych. Prezentowali je g³ównie studenci: Szymon Araszkiewicz 
i Micha³ Patyna. Przybli¿yli  sytuacjê ukraiñskich robotników na Dolnym 
Œl¹sku, natomiast Agnieszka Gentsch nakreœli³a obraz to¿samoœci et-
nicznej Kaszubów. Uzupe³nieniem g³osu naukowców i studentów by³y 

przyjêto 30 kwietnia 2003
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wyst¹pienia dzia³aczy polskich organizacji, zrzeszaj¹cych mniejszoœci 
narodowe. Jerzy Hawryluk, redaktor naczelny pisma Nad Buhom i Na-
rwoju ukazywa³ ewolucjê postaw spo³ecznych ukraiñskiej mniejszoœci 
na Podlasiu. Historiê polskich Tatarów przedstawi³ Selim Chazbijewicz,  
lider spo³ecznoœci tatarskiej w Polsce. 

W drugim dniu, jak wczeœniej informowano, odby³a siê  dyskusja 
panelowa, w której wzi¹³ udzia³ Adam Terlecki reprezentuj¹cy Ormian 
polskich. Imprezê zakoñczy³o spotkanie z uczestnikami wypraw do 
Armenii, po³¹czone z pokazem slajdów i prezentacj¹ wyników badañ 
socjologicznych.
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PRZYCZYNEK DO ¿YCIORYSU 
KS. WIKTORA KWAPIÑSKIEGO

Adam TERLECKI [Kraków]

Przebywaj¹c na Dolnym Œl¹sku odwiedzi³em parafiê Bo¿ego Cia³a 
w Miêdzylesiu. W kronice koœcielnej znalaz³em zapiski dotycz¹ce œp. ks. 
kanonika  Wiktora Kwapiñskiego. Po przybyciu do Miêdzylesia pracowa³ 
jako kapelan szpitalny w tamtejszym szpitalu. Pierwszego chrztu udzie-
li³ 24 lipca 1949 roku Krystynie Marii Barnuœ. W roku 1951 ówczesny 
proboszcz parafii pisze: Na terenie parafii w Miêdzylesiu by³ ks. kanonik 
Wiktor Kwapiñski. Nastêpny wpis do kroniki jest z roku 1953. Mo¿emy 
przeczytaæ: Ks. kanonik Kwapiñski musia³ przenieœæ siê na mieszkanie 
do ss. Jadwi¿anek, ale pracowa³ nadal jako kapelan szpitalny. Rok 1954 
zawiera dwie informacje. Pierwsza dotyczy powrotu ksiêdza na plebaniê. 
Druga informuje, ¿e w czasie wizytacji kanonicznej w dniu 7 listopada  
w uroczystoœciach bierze udzia³ ks. Kwapiñski. W roku 1957 obowi¹zki 
proboszcza parafii Miêdzyleskiej obejmuje ks. Józef Zachorski, który 
pisze: 25 paŸdziernika 1957 zmar³ w szpitalu miejscowym pe³ni¹cy 
obowi¹zki kapelana ks. Wiktor Kwapiñski, kanonik kapitu³y ormiañsko 
katolickiej we Lwowie. Wieœæ o œmierci œp. ks. kanonika wszêdzie budzi³a 
niek³amany ¿al. Œp. Zmar³y znany by³ ze swojej ogromnej dobroci.  27 
paŸdziernika 1957. Wyprowadzenie zw³ok ks. kanonika Kwapiñskiego 
z kaplicy przedpogrzebowej przy szpitalu zgromadzi³o ogromne iloœci 
wiernych. Cia³o œp. Zmar³ego zgodnie z ostatni¹ jego wol¹ zosta³o 
przewiezione do grobowca rodzinnego w Miechowie. 5 listopada 1957 
na miejsce œp. ks. Kwapiñskiego przyjecha³ ks. Felix O¿ga.

Ostatniego chrztu udzieli³ ks. Kwapiñski w dniu 12 wrzeœnia 1957 
Les³awowi Skarbie.

przyjêto 10 wrzeœnia 2003
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NAUKA  PISMA  ORMIAÑSKIEGO

Andrzej  PISOWICZ  [Kraków]

LEKCJA  6

Na wstêpie rozwi¹zanie poprzedniego æwiczenia. Oto prawid³owy 
zapis „zadanych” w lekcji 5 („Biuletyn” nr 32/33, str. 68) wyrazów: nor5 
mom5 soq5 ozni5 oloryl5 sirovn5 amovri5 -ovs.

Nauka pisma ormiañskiego z racji du¿ego zró¿nicowania dialek-
talnego jêzyka ormiañskiego wi¹¿e siê, niestety, z pewnymi k³opotami 
w porównaniu np. z pismem gruziñskim, którego wymowa jest bardziej 
jednolita (a „na dodatek” brak w nim rozró¿nienia liter du¿ych i ma³ych). 
Dotyczy to grupy piêtnastu liter (trzy szeregi po piêæ w ka¿dym), których 
wymowa jest czêœciowo inna u Ormian zachodnich (poczynaj¹c od Tur-
cji), a inna – u wschodnich, tych z Armenii i Iranu.

Komplikacje wi¹¿¹ siê  z tym, ¿e polskim spó³g³oskom zwanym 
bezdŸwiêcznymi, typu p, t, k, c, cz w grabarze (jêzyku staroormiañskim) 
odpowiada³y dwa rodzaje spó³g³osek: zwyk³e: p, t, k, c, cz oraz tzw. 
przydechowe (aspirowane): ph, th, kh, c(h), cz(h). Te drugie by³y wy-
mawiane z lekkim przydechem, tak jak angielskie, czy niemieckie, p, t, 
k (trochê inaczej ni¿ po polsku). Mesrop Masztoc zastosowa³ w zwi¹zku 
z tym dwa szeregi liter. Naœladowa³ tu czêœciowo Greków, którzy rów-
nie¿ mieli spó³g³oski (bezdŸwiêczne) zwyk³e i przydechowe. (Rzymianie 
zapisuj¹c wyrazy greckiego pochodzenia u¿ywali grup liter: ph, th, ch, 
np. philosophia, theatrum, chirurgia, ale Grecy mieli tu odrêbne od  

  litery.)
Zacznijmy od tego, co naj³atwiejsze. W³aœnie wspomniane co do-

piero spó³g³oski przydechowe dobrze siê do tego nadaj¹, poniewa¿ s¹ 
obecnie wymawiane mniej wiêcej jednakowo przez wszystkich Ormian: 
wschodnich i zachodnich. A wiêc kolejno:  (du¿e: ) to przydechowe 
„p” (= ph), ; (du¿e: :) to przydechowe „t” (= th), a k (du¿e: K) to przyde-
chowe „k” (= kh).

W przypadku tzw. afrykat (spó³g³osek zwarto-tr¹cych) przydechu 
praktycznie siê obecnie  nie s³yszy i odpowiednio: x (du¿e: X ), [ (du¿e: 
{ ) brzmi¹, w wymowie Ormian ze Wschodu i Zachodu, jak polskie c i cz 
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(dok³adniej ta druga spó³g³oska nie jest tak twarda jak polska i raczej siê 
pokrywa z angielskim ch w s³owie church „koœció³” wzglêdnie z rosyjskim 
ч w wyrazie чëрт „diabe³”, wymawianym prawie jak „ciort”).

Oto przyk³ady: or [phor] „brzuch”, iliso a [philisopha] „filozof” z 
przydechowymi „ph”, których siê nie wymawia jak „f”! (Uwaga, zachodni 
Ormianie na koñcu tego wyrazu stawiaj¹ jeszcze nie wymawian¹ literê 3 
= „j”.), ;arm [tharm] „œwie¿y”, ;adron [thatron] „teatr”, kar [khar] „kamieñ”, 
kimia [khimia] (wymawiane trzysylabowo z przydechowym „kh”: khi-mi-a 
a nie chimia), xyq [cech] „b³oto”, xar [car] „car (rosyjski)”, kaxaq [khacach] 
„ocet”, [a  [czaph] „miara”, o[in[ [woczincz] „nic”.

Uwaga! W wyrazach i nazwach w³asnych obcych u¿ywa siê z regu³y 
liter x5 [, choæ teoretycznie nale¿¹ one do liter oddaj¹cych spó³g³oski przy-
dechowe, np. Xixyron [Ciceron]  „Cyceron”, {inasdan [Czinastan] „Chiny” 
(por. tak¿e wy¿ej zapis rosyjskiego wyrazu царь w postaci xar ).

Dla æwiczenia proszê zapisaæ nastêpuj¹ce wyrazy: Khristos „Chry-
stus” ( „t” = d), phesa „pan m³ody” (Ormianie zachodni na koñcu dodaj¹ 
niewymawiane 3), thur „szabla” (u = ov), Athenkh „Ateny”, cec „mól” 
(nazwisko znanej rodziny wêgierskich Ormian), czar „z³y”.   
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LISTY

Szanowny Pan
Filip Bajon
Studio Filmowe „Dom”
ul. Pu³awska 61
02-595 Warszawa 

Szanowny Panie!
W zwi¹zku z rozpoczêciem emitowania przez pierwszy program 

telewizji Pañskiego serialu pt. „Przedwioœnie” Ormiañskie Towarzystwo 
Kulturalne wyra¿a protest przeciwko jednostronnemu przedstawieniu, 
w pierwszych dwóch odcinkach tego filmu, konfliktów ormiañsko-
azerbejd¿añskich, które przetoczy³y siê przez Baku pod koniec I wojny 
œwiatowej i trwa³y a¿ do zdobycia tego miasta przez Armiê Czerwon¹ 
w 1920 r.

W powieœci Stefana ̄ eromskiego, która leg³a u podstaw scenariusza 
Pañskiego filmu, by³o nieco b³êdów rzeczowych (pisz¹ o tym np. autorzy 
„Historii Azerbejd¿anu”, B. i K. Baranowscy, Ossolineum 1987, str. 212), 
jeœli chodzi o realia i dzieje Zakaukazia, tote¿ mo¿na by³o oczekiwaæ, 
i¿ wspó³czesna ekranizacja nieœcis³oœci te usunie. Nikt chyba jednak 
w Polsce nie oczekiwa³, i¿ ekranizacja wniesie „poprawki” w kierunku 
„prawdy azerbejd¿añskiej”.

Tymczasem w Pañskim filmie, zrealizowanym we wspó³pracy z fil-
mowcami z Baku, dosz³o do wyeksponowania ideologii azerbejd¿añskiego 
nacjonalizmu, który winy przodków (wymordowanie tysiêcy niewinnych 
Ormian pod koniec I wojny œwiatowej) stara siê wypieraæ ze œwiadomoœci 
zbiorowej poprzez zwalanie ca³ej (!) winy na drug¹ stronê konfliktu.

Ormiañscy bolszewicy atakowali, owszem, azerbejd¿añsk¹ (wów-
czas nazywan¹ tatarsk¹) ludnoœæ cywiln¹, ale nie nale¿y zapominaæ, 
i¿ wszystkie krwawe wydarzenia zwi¹zane z nowo¿ytnymi dziejami Ar-
menii zaczê³y siê w 1890 r. Poczynaj¹c od tego w³aœnie okresu w Turcji 
dochodzi³o co jakiœ czas do krwawych rozpraw (ich bezprecedensowe 
nasilenie nast¹pi³o w 1915 r.) z Ormianami, d¹¿¹cymi do odzyskania 
utraconej w XI, a ostatecznie w XIV wieku, niepodleg³oœci. 
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Tymczasem w pierwszym odcinku Pañskiego filmu tylko Ormianie 
przedstawieni s¹ (aluzyjnie, ale jednak)   jako potencjalni agreso-
rzy. Natomiast w drugim brat zabitej Ormianki ostrzega ju¿ wyraŸnie 
swych nie-ormiañskich przyjació³ przed czekaj¹cym ich pogromem ze 
strony ormiañskiej. Aby jakoœ objaœniæ œmieræ ukochanej Cezarego, 
azerbejd¿añscy (jak s¹dzimy) wspó³autorzy filmu zestawili ten fakt z 
obecnoœci¹ ¿o³nierzy tureckich, którzy zreszt¹ zostaj¹ przedstawieni 
przez Azera jako „bracia, na których zawsze mo¿emy liczyæ” (owszem, 
w dziele mordowania Ormian, mo¿na by gorzko dorzuciæ).

To jasne, ¿e ¿aden naród nie przyznaje siê chêtnie do zbrodni 
pope³nionych przez rodaków (tak i dzisiaj siê dzieje w Polsce, vide: Je-
dwabne). Ale stanowiska takiego nie nale¿y utrwalaæ, zw³aszcza tam, 
gdzie historyczne dane temu przecz¹. 

WyraŸnie stronniczy azerbejd¿añscy filmowcy, uczestnicz¹cy w 
realizacji Pañskiego filmu, zdo³ali niestety wp³yn¹æ na jego krzywdz¹c¹ 
wobec Ormian wymowê. Ponadto pope³nili b³¹d, potwierdzaj¹cy ich nie-
dostateczn¹ znajomoœæ dziejów ojczystego kraju. W pierwszym odcinku 
pokazany zosta³ np. plakat z napisem w jêzyku azerbejd¿añskim o znanej 
treœci: „Proletariusze wszystkich krajów, ³¹czcie siê!” Otó¿ rekwizyt filmo-
wy prezentowa³ napis sporz¹dzony ... cyrylic¹, która wesz³a w u¿ycie w 
sowieckim Azerbejd¿anie dopiero w 1939 r. W czasie filmowych wydarzeñ 
Azerowie, jako muzu³manie, pos³ugiwali siê jeszcze pismem arabskim, 
które dopiero w 1923 r. zosta³o zast¹pione ³aciñskim (wprowadzonym 
ponownie w 2001 r. przez w³adze niepodleg³ego Azerbejd¿anu).

Z powa¿aniem,        

mgr in¿. Adam Terlecki
PREZES  OTK
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Redakcja „SUPER NOWOŒCI”
ul. Mickiewicza 9
37-700 PRZEMYŒL

Powo³uj¹c siê na prawo prasowe, które zobowi¹zuje redakcjê cza-
sopism do publikowania sprostowañ, proszê o zamieszczenie na ³amach 
Waszej gazety poni¿szego tekstu.

W numerze „Super Nowoœci”, który ukaza³ siê 7 lutego 2003 r., u 
góry drugiej strony zosta³ zamieszczony materia³ informacyjny dotycz¹cy 
rozprawy s¹dowej rozpoczêtej poprzedniego dnia w przemyskim Oœrodku 
Zamiejscowym S¹du Okrêgowego w Kroœnie (Przemyœl, ul. Konarskie-
go 6). Wœród oœmiu oskar¿onych o napady rabunkowe znajduje siê 
trzech obywateli Armenii. Autor zamieszczonego w „Super Nowoœciach” 
artyku³u, zawieraj¹cego zdjêcie jednego z owych cudzoziemców, 
poda³ informacjê, jakoby Ormianie ci byli oskar¿eni o kierowanie grup¹ 
przestêpcz¹. 

Wiadomoœæ ta jest niezgodna z prawd¹, o czym mog³a siê przekonaæ 
ka¿da z obecnych na sali s¹dowej osób (rozprawa by³a jawna). Mianowi-
cie w odczytanym publicznie przez pani¹ prokurator akcie oskar¿enia wo-
bec owych trzech obywateli Armenii sformu³owany by³ zarzut wy³¹cznie 
uczestniczenia w dzia³aniach zorganizowanej grupy przestêpczej. O ich 
ewentualnej kierowniczej roli w akcie oskar¿enia w ogóle nie by³o mowy, 
tote¿ podana przez autora reporta¿u fa³szywa informacja zawiera³a 
bezpodstawn¹, typowo ksenofobiczn¹, insynuacjê maj¹c¹ wyraŸnie na 
celu zmniejszenie negatywnej oceny, któr¹  czytelnicy „Super Nowoœci” 
mogli, po przeczytaniu wymienionego artyku³u, odnieœæ do polskich 
oskar¿onych. Jest to typowe zwalanie winy na obcych, pe³ni¹cych rze-
komo, w œwiecie przestêpczym, sprawcz¹ rolê w stosunku do „mniej 
winnych” Polaków.

Ormiañskie Towarzystwo Kulturalne stanowczo protestuje przeciw 
tego rodzaju nieetycznej postawie dziennikarza „Super Nowoœci”.

Z wyrazami szacunku

mgr in¿. Adam Terlecki
Prezes OTK
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Katowice, 08 lipiec 2003

Szanowni Pañstwo,
Poszukujê swoich ormiañskich korzeni, które przechowywa³ w pamiêci 

i przekaza³ mi œ.p. ojciec mojej mamy, Teodor Aleksander Ko³can. Urodzi³ 
siê w 1914 roku w Kopyczyñcach, jego ojciec Piotr by³ tam, jak mi mó-
wiono, burmistrzem i naczelnikiem wydzia³u skarbowego. Piotr by³ synem 
Eliasza, którego ¿ona (a matka Piotra)  nosi³a z domu nazwisko Safian. 
Piotr o¿eni³ siê z Olg¹, z domu Pawliszak  (rodzice Olgi mieli maj¹tek w 
Œniatyniu, ojciec by³ dyrektorem szko³y w Podwysokiej ko³o Ko³omyi). Mieli 
troje dzieci: Jaros³awa (który by³ moim ojcem chrzestnym, studiowa³ w 
Grenoble, a nastêpnie po wojnie  w Glasgow, gdzie ukoñczy³ medycynê; 
resztê ¿ycia spêdzi³ w Anglii, wykonuj¹c zawód lekarza), Mariê i w³aœnie 
Teodora. Dzieci wychowano w wierze rzymsko-katolickiej.

Teodor Ko³can by³ absolwentem wydzia³u prawa we Lwowie.  W 
czasie wojny i po niej  mieszka³ w Ko³omyi przy ulicy Miechówka (po 
wojnie - ¯danowa). W 1945 zosta³ zmuszony wraz z ca³¹ rodzin¹ do 
opuszczenia swojego domu i podró¿y na zachód (dwa tygodnie w wago-
nach towarowych,  z dwójk¹ ma³ych dzieci - Dziadkowie zdecydowali siê 
wysi¹œæ w Gliwicach). W Ko³omyi pozosta³ „pilnowaæ domów” ojciec Dzia-
dzia - Piotr, który zmar³ tam w samotnoœci. Jego ¿ona, moja Prababcia 
Olga wraz z córk¹ Mari¹ i jej mê¿em Tadeuszem £astowieckim  osiedli 
ostatecznie w Katowicach (dogl¹dam ich grobów, gdy¿ nie mieli dzieci), 
a Dziadzio zamieszka³ ze swoj¹  rodzin¹ w Gliwicach, pocz¹tkowo przy 
ulicy Lutyckiej, a nastêpnie przy ulicy Zwyciêstwa. Przez kilkanaœcie lat 
aktywnoœci zawodowej by³ dyrektorem d.s. ekonomicznych elektrowni 
„Szombierki”, cz³owiekiem wielkiej rzetelnoœci  i ogólnie lubianym. Los 
sprawi³, ¿e jestem jego wychowank¹.

By³abym wdziêczna za podpowiedŸ, w jaki sposób mogê znaleŸæ 
jakieœ dowody na zwi¹zek rodziny Ko³canów z Ormianami Polskimi.

Kilka miesiêcy temu zwróci³am siê z podobnym pytaniem do pana 
Andrzeja Bohosiewicza, który prezentuje w internecie interesuj¹c¹ stronê 
domow¹, w czêœci poœwiêcon¹ Ormianom Polskim. Nie otrzyma³am 
jednak odpowiedzi.

Mam nadziejê, ¿e tym razem bêdê mieæ wiêcej szczêœcia.
£¹czê  pozdrowienia

Beata  Klimowicz
OD REDAKCJI
Jeœli ktoœ z Pañstwa móg³by udzieliæ odpowiedzi, bardzo pro-

simy o nades³anie jej na adres Towarzystwa.
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KRONIKA

9 – 11 V 2003 W Zamoœciu odby³y siê I Zamojskie Spotkania Kultur, 
podczas których zaprezentowano wiele ciekawych imprez 
zwi¹zanych z kultur¹ Ormian, ¯ydów i Rusinów.  

17 V 2003  W Ostrowcu Œwiêtokrzyskim odby³ siê koncert muzyki 
ormiañskiej w wykonaniu uczniów tamtejszej Pañstwowej 
Szko³y Muzycznej I stopnia. W programie wykonywane by³y 
utwory miêdzy innymi Komitasa, A. Chaczaturiana, K. Cha-
czaturiana, E. Mirzojana i innych.

18 V 2003  Po Mszy œw. w koœciele Mi³osierdzia Bo¿ego wierni 
uczestnicz¹cy w nabo¿eñstwie z³o¿yli ¿yczenia ks. kanoniko-
wi Tadeuszowi Isakowiczowi – Zaleskiemu z okazji 20-lecia 
przyjêcia œwiêceñ kap³añskich.

14 VI 2003 W Gazecie Wyborczej ukaza³ siê artyku³ Krwawy baga¿ 
otomañski. Jest to autoryzowany zapis rozmowy  ambasa-
dora  Armenii Aszota Howakimiana z ambasadorem Turcji 
Candanem Azerem, któr¹ prowadzi³  Dawid Warszawski. 
Artyku³ porusza sprawy ludobójstwa Ormian w Imperium 
osmañskim. 

17 VI 2003 W Krakowie w Muzeum Narodowym otwarto wystawê ma-
larsk¹ Tadeusza £ukasiewicza. Równoczeœnie w Warszawie 
w Domu Polonii otwarto wystawê fotograficzn¹ studentów 
Socjologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika zatytu³owan¹ 
Armenia: Polacy u stóp Araratu.

19 VI 2003  Dr  hab. Armen Jedigarian  z dniem 1 maja 2003 roku zosta³ 
kierownikiem Zak³adu Matematyki Finansowej w Instytucie 
Matematyki  UJ.

18 IX 2003 Ukaza³ siê 75 numer Staro¿ytnych Cywilizacji w ca³oœci 
poœwiêcony Armenii.

19 IX 2003 W Górnoœl¹skim Centrum Kultury w Katowicach przy pl. Sej-
mu Œl¹skiego 2 zosta³a otwarta wystawa Portrety satyryczne 
Tigrana Vardikyana. 

29 IX 2003 Wys³uchaliœmy prelekcji prof. dr hab. Andrzeja Piso-
wicza zatytu³owanej   Uwagi o stosunkach ormiañsko-
azerbejd¿añskich na prze³omie XX i XXI wieku.
Architekt Jacek Chrz¹szczewski przedstawi³ i szczegó³owo 
omówi³ swój projekt chaczkaru ormiañskiego, który ma 
byæ postawiony przy koœciele œw. Miko³aja w Krakowie dla 
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upamiêtnienia Ormian polskich oraz ofiar ludobójstwa w 
Turcji w 1915 roku.

18 X 2003 W  koœciele œw. Miko³aja w Krakowie, odby³ siê Wieczór mu-
zyki ormiañskiej  z okazji 25-lecia Pontyfikatu Ojca Œwiêtego 
Jana Paw³a II w wykonaniu uczniów Pañstwowej Szko³y 
Muzycznej I Stopnia w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim.

23 – 26 X 2003 W Centrum Kultury ̄ ydowskiej w Krakowie odbywa³y siê 
dni ormiañskie. W czwartek otwarto wystawê prac malarskich 
i ceramicznych Ani Muradian studentki III roku krakowskiej 
ASP, nastêpnie obejrzeliœmy film „Ararat”. W sobotê odby³ siê 
koncert uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia 
im. H. Melcera w Kaliszu oraz Dziewczêcego Chóru Katedry 
Kaliskiej  Cantate Deo pod dyrekcj¹ K. Kubery. W niedzielê 
gra³ Kwartet Smyczkowy „Egine” pod kierunkiem Ormianki, 
pani Heghine Mykyrtczian, koncertmistrza Filharmonii Kali-
skiej. Wys³uchaliœmy utworów Mirzojana i Komitasa.

PUBLIKACJE KSI¥¯KOWE ORMIAÑSKIEGO 
TOWARZYSTWA KULTURALNEGO

1. Anna Danilewicz Ormianie z prawego brzegu Czeremoszu
2. Jacek Chrz¹szczewski Ormiañskie œwi¹tynie na Podolu
3. Edward Tryjarski Ormianie w Warszawie. Materia³y do dziejów
4. ks. Tadeusz Zaleski S³ownik biograficzny duchownych ormiañskich 

w Polsce
5. Pomniki minionej chwa³y. Ormiañski Lwów w opisie Krzysztofa Stopki 

i w fotografii  Andrzeja P³achetki 


