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Spojrzenie w przeszłość
Współczesny katolicyzm ormiański sięga swoimi korzeniami początków 

chrześcijaństwa w starożytnym Królestwie Armenii. Przyjmuje się, że przy-
nieśli je apostołowie św. Juda Tadeusz i św. Bartłomiej. Na przełomie III i IV 
w. św. Grzegorz Oświeciciel rozwinął misję ewangelizacyjną, której owocem 
było przyjęcie chrztu przez króla Tiridatesa III i jego dwór oraz zorganizowanie 
struktur kościelnych (301 r.). Kościół ormiański pozostawał w jedności z resz-
tą chrześcijaństwa do Soboru Chalcedońskiego (451 r.). Z racji wojny obron-
nej z Persami w soborze tym nie wzięli udziału biskupi ormiańscy, co spo-
wodowało brak recepcji soborowej doktryny chrystologicznej. Nie nastąpiło 
to również w późniejszym okresie z powodu obaw przed uzależnieniem się 
od Bizancjum. Skutkiem tego było zerwanie jedności pomiędzy Kościołem 
ormiańskim i pozostałymi Kościołami, w tym z Biskupem Rzymu i wspólnotą, 
której przewodził. W średniowieczu nastąpiło ożywienie kontaktów pomiędzy 
Kościołem Ormiańskim, nazwanym Apostolskim lub Gregoriańskim i Rzy-
mem. Ukoronowaniem wspólnych wysiłków mających na celu przywrócenie 
jedności był udział Ormian w Soborze Florenckim i podpisanie przez nich 
22 listopada 1439 r. dekretu unijnego. Nie miało to jednak znaczących skut-
ków. Trwała okazała się natomiast unia Ormian w Rzeczypospolitej, zawarta 
w 1630 r. przez arcybiskupa Mikołaja Torosowicza i potwierdzona przez pa-
pieża Urbana VIII w 1635 r. W nieco mniejszym zakresie unia zawarta została 
także w Transylwanii (Gherla).

Jako początek katolickiego patriarchatu ormiańskiego przyjmuje się dzień 
26 listopada 1742 r., kiedy to papież Benedykt XIV zatwierdził wybranego 
w Aleppo katolikosa-patriarchę Abrahama Ardziwiana. Na znak jedności z Bi-
skupem Rzymu patriarcha przyjął imię Piotr, dając początek tradycji, która 
trwa do dzisiaj. Patriarcha rezydował początkowo w Kraim, a następnie w od-
ległym o niespełna 40 km od Bejrutu klasztorze w Bzommar. W 1829 r. wła-
dze Imperium Osmańskiego uznały Ormian katolickich jako millet, a w 1846 r. 
ustanowiły jego zwierzchnikiem arcybiskupa ormiańskokatolickiego Konstan-
tynopola. Skomplikowało to relacje wewnątrzkościelne, gdyż patriarcha w li-
bańskim Bzommar był zwierzchnikiem w sprawach duchowych, a wspomnia-
ny arcybiskup w sprawach świeckich. Dlatego w 1867 r. bł. Pius IX połączył 
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obie jurysdykcje i przeniósł siedzibę patriarchatu do Konstantynopola. Ludo-
bójstwo Narodu Ormiańskiego uderzyło mocno w katolicki Kościół Ormiański. 
Męczeństwo duchowieństwa i wiernych szło w parze z niemal całkowitą likwi-
dacją struktur kościelnych w Imperium Osmańskim.

Warto przypomnieć tutaj epizod z grudnia 1922 r., kiedy decyzją papieża 
Piusa XI, 400 osieroconych dzieci ormiańskich z Konstantynopola, którymi 
opiekowały się Siostry Ormiańskie Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej, dotarło do papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Mieszkały tam 
przez rok, a następnie zostały umieszczone w Turynie.

Na skutek holokaustu Ormian, w 1928 r. siedzibę patriarchatu katolickie-
go przeniesiono ponownie z Konstantynopola do Libanu (Bzommar – Bejrut). 
Została tam erygowana eparchia patriarchalna, którą zarządza do dzisiaj pa-
triarcha – głowa Kościoła. Kościół katedralny pw. Św. Proroka Eliasza i św. 
Grzegorza Oświeciciela znajduje się w centrum Bejrutu.

Ormianie katoliccy żyjący pod panowaniem rosyjskim należeli początkowo 
do eparchii w Artwinie, a następnie do Diecezji Tyraspolskiej. Z racji rozległo-
ści jej terytorium otrzymali administratora apostolskiego. Po upadku caratu 
i powstaniu Rosji Sowieckiej, losy administratury apostolskiej dla Ormian by-
ły równie tragiczne jak innych katolickich struktur hierarchicznych w tym re-
gionie. Ostatni jej zwierzchnik ks. G. Bakaratian zmarł w łagrze na Wyspach 
Sołowieckich w 1936 r. Po odzyskaniu niepodległości przez Armenię, św. Jan 
Paweł II erygował 13 VII 1991 r. ormiański Ordynariat Europy Wschodniej 
z siedzibą w Giumri. Jego pierwszym zwierzchnikiem został arcybiskup Ner-
ses Der Nersessian

Ormiańska archieparchia Lwowska wakuje od śmierci arcybiskupa Józefa 
Teodorowicza, która nastąpiła 4 grudnia 1938 r.

Tożsamość katolickich Kościołów wschodnich
Sobór Watykański II przypomniał, że katolickie Kościoły wschodnie 

są pełnoprawnymi Kościołami. Posiadają własną dyscyplinę, zwyczaje litur-
giczne oraz dziedzictwo teologiczne i duchowe. Mają taką samą godność 
względem siebie i w relacji do Kościoła łacińskiego. Biskupi wschodni two-
rzą jedno kolegium apostolskie z biskupami Kościoła łacińskiego, którego 
głową jest Biskup Rzymu. Na mocy swojego urzędu prymacjalnego papież 
posiada najwyższą władzę zarówno w Kościele łacińskim, jak i w katolickich 
Kościołach wschodnich.

W obowiązującym ustawodawstwie kanonicznym Katolickie Kościoły 
wschodnie określane są terminem Kościołów „sui iuris”. Oznacza to, że rzą-
dzą się one własnym prawem i posiadają większą lub mniejszą autonomię. 
Tak więc, chociaż katolicki patriarchat ormiański ma bardzo podobne struktury 
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hierarchiczne i organizacyjne do katolikosatów – patriarchatów Ormian Apo-
stolskich, zachodzą różnice w ich funkcjonowaniu.

Kan. 27 KKKW podaje definicję Kościoła „sui iuris”. Jest on wspólnotą 
osób duchownych, zakonnych i świeckich, powiązaną prawowitą hierarchią, 
która została uznana bezpośrednio przez Biskupa Rzymu lub przez Stolicę 
Apostolską. Zwierzchnik danego Kościoła stoi na czele wspólnoty i nią kie-
ruje, będąc w hierarchicznej komunii z Biskupem Rzymskim. Dobrze wyraża 
to formuła „cum Petro et sub Petro”. Natomiast inni biskupi i przełożeni tego 
samego Kościoła pozostają w zależności hierarchicznej od jego zwierzchnika.

Katolickie Kościoły wschodnie należą do pięciu tradycji wschodnich, jakie 
uformowały się w starożytności. W przypadku Kościołów ormiańskiego kato-
lickiego i apostolskiego, jest to tradycja ormiańska. Obok niej wyróżnia się tra-
dycje bizantyjską, aleksandryjską, antiocheńską i chaldejską.

Ze wspomnianych tradycji wywodzą się obrządki. Według kan. 28 KKKW, 
obrządek jest dziedzictwem liturgicznym, teologicznym, duchowym i dyscypli-
narnym danego Kościoła oraz sposobem przeżywania w nim wiary. Chociaż 
przyjmuje się, że tyle jest obrządków ile Kościołów „sui iuris”, trudno nieraz 
odróżnić jeden obrządek od drugiego, szczególnie gdy wywodzą się one z tej 
samej tradycji, np. obrządek bułgarski i macedoński.

Kościoły „sui iuris” różnią się nie tylko pod względem obrządku ale i sta-
tusu prawnego. Determinuje on ich strukturę organizacyjną i stopień autono-
mii. Wyróżnia się następujące kategorie katolickich Kościołów wschodnich: 
Kościoły patriarchalne (koptyjski, syryjski, grecko-melchicki, maronicki, chal-
dejski, ormiański), Kościoły arcybiskupie większe (ukraiński, syro-malabar-
ski, syro-malankarski, rumuński), Kościoły metropolitalne (rusiński, etiopski, 
erytrejski, słowacki, węgierski) oraz pozostałe Kościoły nazywane czasami 
„mniejszymi”, które z racji ograniczonej i bardzo różnorodnej struktury nie two-
rzą jednolitej grupy (albański, białoruski, bułgarski, chorwacki czyli Križevci, 
grecki, italo-albański, macedoński, rosyjski).

Ponieważ tematem niniejszego wystąpienia jest katolicki Kościół ormiań-
ski, zajmiemy się teraz Kościołami patriarchalnymi.

Sobór Watykański II tak charakteryzuje Kościół patriarchalny: „Patriarcho-
wie wraz ze swoimi synodami tworzą zwierzchnią instancję dla wszelkiego  
rodzaju spraw patriarchatu, nie wyłączając prawa ustanawiania nowych epar-
chii i mianowania biskupów swojego obrządku w granicach terytorium patriar-
chatu, przy zachowaniu niezbywalnego prawa Biskupa Rzymu do interwenio-
wania w poszczególnych przypadkach” (OE 9).

Kościoły patriarchalne są sobie równe co do godności. Obowiązuje jednak 
procedencja, zgodnie z którą na pierwszym miejscu znajduje się siedziba Kon-
stantynopolitańska, następnie Aleksandryjska, Antiocheńska i Jerozolimska.  
W przypadku pozostałych patriarchatów decydująca jest starożytność siedzi-
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by patriarchalnej. Katolicki Kościół Patriarchalny Cylicji Ormian znajduje się 
na szóstym miejscu.

Wyboru patriarchy dokonuje synod biskupów Kościoła patriarchalnego 
dwoma trzecimi głosów. W przypadku przynajmniej trzech bezskutecznych 
głosowań, Kodeks wschodni dopuszcza obniżenie tej kwoty na mocy prawa 
partykularnego. Wystarczyłaby wówczas bezwzględna większość głosów. 
Jeśli w ciągu piętnastu dni od rozpoczęcia synodu nie udało się wybrać pa-
triarchy, synod traci swoje kompetencje wyborcze na rzecz Biskupa Rzymu. 
Papież może wtedy zwołać nowy synod, mianować osobiście patriarchę lub 
podjąć inne decyzje. Jeżeli wybrany przez synod jest biskupem i wyraża 
zgodę na przyjęcie urzędu, wybór jest podawany do publicznej wiadomo-
ści i następuje intronizacja patriarchy elekta. Ma on jednocześnie obowią-
zek poprosić jak najszybciej Biskupa Rzymu o znak wspólnoty kościelnej 
(ecclesiastica communio). Procedura ta jest formą kanonicznego uznania 
wybranego patriarchy jako prawowiernego zwierzchnika Kościoła sui iuris. 
Przed otrzymaniem znaku wspólnoty kościelnej patriarcha nie może zwoły-
wać synodu i wyświęcać biskupów. Zgodnie z tradycją wprowadzoną w po-
łowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, nowo wybrany patriarcha 
koncelebruje Eucharystię z Biskupem Rzymu, podczas której podają sobie 
na znak jedności święte postacie Ciała i Krwi Pańskiej. Tradycja ta lepiej wy-
raża eklezjologię katolickich Kościołów wschodnich, niż praktykowane przez 
wieki nakładanie patriarchom paliusza.

Patriarcha sprawuje swój urząd współpracując z Synodem Biskupów Ko-
ścioła patriarchalnego. Ponieważ synody zwoływane są zwykle raz do roku, 
dużą rolę odgrywa kuria patriarchalna. W skład kurii wchodzą: synod sta-
ły, biskupi kurii patriarchalnej, trybunał zwyczajny Kościoła patriarchalnego, 
ekonom patriarchalny, kanclerz patriarchalny, komisja liturgiczna oraz inne 
komisje określone prawem partykularnym.

Funkcję pomocniczą w stosunku do patriarchy i synodu biskupów pełni Zgro-
madzenie Patriarchalne, które powinno być zwoływane przynajmniej co pięć lat. 
Uczestniczą w nim biskupi Kościoła patriarchalnego, przełożeni zakonni, rekto-
rzy uniwersytetów katolickich i kościelnych wraz z dziekanami wydziałów teolo-
gii i prawa kanonicznego, rektorzy wyższych seminariów oraz z każdej eparchii 
przynajmniej jeden prezbiter, osoba konsekrowana i dwóch świeckich.

Charakterystyka katolickiego Kościoła ormiańskiego
a. Struktura hierarchiczna

Na czele Katolickiego Kościoła Ormiańskiego stoi Patriarcha Cylicji Or-
mian Grzegorz Piotr XX (Krikor Bedros) Ghabroyan. 24 lipca 2015 r. został on 
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wybrany przez synod biskupów tego Kościoła, po śmierci patriarchy Nerse-
sa Piotra XIX Tarmouni. Dzień później papież Franciszek uznał oficjalnie ten 
wybór, udzielając wybranemu jedności kościelnej. 9 sierpnia patriarcha Grze-
gorz Piotr został uroczyście intronizowany podczas celebracji w konwencie 
– siedzibie patriarchalnej Bzommar. Z kolei 7 września, Ojciec św. sprawował 
z nowym patriarchą Eucharystię w Domu św. Marty. Podczas liturgii wymienili 
pomiędzy sobą Postacie Eucharystyczne na znak jedności pomiędzy Kościo-
łem Rzymskim i Kościołem Ormiańskim „sui iuris”.

Patriarcha ma 81 lat i pochodzi z Aleppo. Do święceń kapłańskich przy-
jętych 28 III 1959 r. przygotowywał się w Libanie i Rzymie. Następnie jako 
członek Instytutu Kleru Patriarchalnego pracował duszpastersko w Libanie 
i na Zachodzie. Od 1977 r. związał się na stałe ze wspólnotą Ormian katolic-
kich w Paryżu, będąc najpierw egzarchą ówczesnego Egzarchatu Apostol-
skiego, a w latach 1986-2013 r. pierwszym biskupem Eparchii św. Krzyża.

Katolicki Kościół Ormiański zorganizowany jest w ramach struktury zło-
żonej z 17 jurysdykcji: 11 archieparchii i eparchii (Bejrut, Isfahan, Bagdad, 
Iskanderiya-Kair, Aleppo, Kamiszli, Istambuł, Lwów, św. Krzyża – Paryż, św. 
Grzegorza z Nareku – Buenos Aires, Matki Bożej z Nareku) z których jedna – 
lwowska – istnieje tylko formalnie, 3 egzarchatów patriarchalnych (Damaszek, 
Amman-Jerozolima, Ameryka Łacińska) oraz 3 ordynariatów ormiańskich (Eu-
ropy Wschodniej, Rumunii i Grecji). Ich zwierzchnicy, o ile są biskupami, oraz 
biskupi kurii patriarchalnej i biskupi emeryci obecnie w liczbie 18, stanowią 
razem z patriarchą Synod Biskupów Kościoła Ormiańskiego „sui iuris”. Jed-
nocześnie biskupi pełniący posługę w diasporze należą do narodowych Kon-
ferencji Biskupów albo w przypadku biskupów z Bliskiego Wschodu do Zgro-
madzeń Hierarchów Kościołów „sui iuris” mających charakter konsultatywny 
i służących zacieśnianiu wzajemnej jedności.

Patriarcha udziela święceń episkopatu wszystkim wybranym do urzędu bi-
skupiego w Kościele, któremu przewodzi jako „caput et pater”. Jednocześnie 
wystawia bulle nominacyjne biskupom w granicach terytorium patriarchalnego 
(kanonicznego) oraz przyjmuje od nich rezygnację z urzędu. Na tym obsza-
rze posiada pełnię władzy, co jest szczególnie widoczne w kwestii tworzenia 
eparchii oraz egzarchatów, a także ich obsady. W diasporze nie posiada już 
tak szerokich prerogatyw i dla ważności większości decyzji potrzebuje zgody 
Stolicy Apostolskiej.

Terytorium patriarchalne katolickiego Kościoła Ormiańskiego rozciąga się 
na Bliski i Środkowy Wschód oraz na Grecję. Nie obejmuje natomiast Arme-
nii, która podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Jest to bardzo istotne 
w dziedzinie stanowienia prawa, które z wyjątkiem norm liturgicznych obo-
wiązuje jedynie w granicach terytorium kanonicznego (nazywanego „wła-
snym”). Katoliccy biskupi ormiańscy w diasporze mogą je przyjąć na mocy 
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własnej decyzji, a nieraz potrzebna jest na to zgoda Stolicy Apostolskiej.
W ramach ormiańskich struktur hierarchicznych oraz innych jurysdykcji 

np. diecezji łacińskich oraz ordynariatów wschodnich istnieje 99 parafii, z cze-
go trzy w Polsce – Południowa w Gliwicach, Centralna w Warszawie i Pół-
nocna w Gdańsku. Pracuje w nich 41 księży eparchialnych w tym należących 
do Instytutu Kleru Patriarchalnego Bzommar, 44 zakonników, 62 braci zakon-
nych, 64 zakonnice oraz 9 diakonów stałych.

Do kapłaństwa przygotowuje się obecnie 17 seminarzystów. Większość 
z nich studiuje na kościelnych uczelniach Rzymu i mieszka w Papieskim Ko-
legium Ormiańskim. Zostało ono erygowane w 1883 r. przez Papieża Leona 
XIII i znajduje się przy kościele San Nicola da Tolentino, niedaleko Fontanny 
„di Trevi”. Rektorem kolegium jest ks. Nareg Naamo, pełniący jednocześnie 
urząd Prokuratora Patriarchalnego przy Stolicy Apostolskiej.

Ustalenie rzeczywistej liczby wiernych stanowi poważny problem. We-
dług oficjalnego Rocznika Papieskiego „Annuario Pontificio” liczba ta stale się 
zmienia: 2010 r. – 593 459, 2014 r. – 566 176, 2015 r. – 736 956. Czasami te 
zmiany są wręcz zadziwiające. Np. w Ordynariacie Europy Wschodniej było 
w 2014 r. 420 000 wiernych, a w bieżącym 2015 r., kierujący nim arcybiskup 
podał liczbę 600 000 (należą oni obecnie do 57 parafii, przy czym w 2014 r. 
było ich o 20 mniej).

Kościół ormiański posiada także swoje zgromadzenia zakonne. Na szcze-
gólną uwagę zasługują Mechitaryści założeni w 1701 r. w Konstantynopolu 
przez Mechitara-Manuga z Sivas (Sebastia). 17 lat później przenieśli się oni 
do Wenecji na Wyspę S. Lazzaro, a w 1811 powstało drugie niezależne ramię 
w Wiedniu. W 2000 r. doszło do połączenia się obu wspólnot, pod zarządem 
opata generalnego urzędującego na Wyspie San Lazzaro. Mechitaryści mają 
wielkie zasługi w pielęgnowaniu ormiańskiego dziedzictwa narodowego i du-
chowego, będąc jednocześnie strażnikami bezcennych rękopisów, dzieł sztuki 
oraz innych zbiorów. Zgromadzeniem żeńskim są Siostry Ormiańskie Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powstałe w 1847 r. w Konstan-
tynopolu. Otrzymały prawa papieskie w 1932 r.

b. Obrządek

Kościół ormiański „sui iuris” posiada własny obrządek. Jest on niemal 
identyczny z obrządkiem Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Obie bowiem 
wspólnoty są spadkobierczyniami niezwykle bogatego dziedzictwa liturgicz-
nego, teologicznego, duchowego i dyscyplinarnego, które zaczęło się kształ-
tować już w czasach św. Grzegorza Oświeciciela.

Abp Boghos Lewon Zekiyan uważa, że tożsamość ormiańska, zarówno 
w wymiarze narodowym jak i religijnym, to tożsamość pogranicza. Pogranicza 
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rozumianego nie jako linia demarkacyjna, linia podziału oddzielającego dwie 
odmienne rzeczywistości, które podkreślają własną różność. Chodzi o prze-
strzeń, w której dokonuje się spotkanie prowadzące do wzajemnej wymiany. 
Ormiańska tożsamość jest wystarczająco mocna, żeby pozostać sobą, przyj-
mując i asymilując różne elementy pochodzące z zewnątrz. Nie zatraca nic 
ze swojego ale ubogaca się nowymi treściami. To sprawia, że tożsamość or-
miańska jest niejako ze swojej natury ekumeniczna.

Przyczyniły się do tego znacząco takie postacie jak św. Nerses Sznorhali 
(1102-1173) i św. Nerses z Lambronu (1153-1198). Dużą rolę odegrały także 
zgromadzenia synodalne późnego średniowiecza, podczas których Ormiański 
Kościół Apostolski przyjął niektóre formuły dogmatyczne Kościoła Rzymskie-
go, pewne jego zwyczaje liturgiczne i normy dyscyplinarne. Były to głównie 
synody w Sis (1292, 1307 i 1342) oraz w Adanie (1316).

Później, nie bez znaczenia była aktywność zakonów katolickich na Bliskim 
Wschodzie, zresztą także w Europie Wschodniej (teatyni). Oddziaływały one 
głównie przez system szkolnictwa, atrakcyjny dla miejscowej ludności. W Eu-
ropie centralnej i wschodniej wpływ Kościoła łacińskiego był jeszcze większy. 
Doprowadziło to do znaczących różnic szczególnie w dziedzinie Kultu Boże-
go pomiędzy żyjącymi tam wspólnotami Ormian a Ormianami w Armenii oraz 
w innych regionach. Już po zawarciu unii przez Ormian w Rzeczypospolitej 
przyjęli oni Kalendarz Gregoriański (pozostali Ormianie trzy wieki później) na-
tomiast duchowni zostali zobowiązani do celibatu. Popularne stały się takie 
formy pobożności łacińskiej jak Różaniec czy Droga Krzyżowa. Wokół sprawy 
zachowania lub odrzucenia „naleciałości łacińskich” w liturgii toczą się stale 
gorące spory. Ich konsekwencją jest nieraz migracja wiernych z jednej wspól-
noty do drugiej.

Po powstaniu katolickiego Kościoła ormiańskiego, jego obrządek formował 
się pod wpływem ustawodawstwa papieży i Kurii Rzymskiej. Na szczególną 
uwagę zasługują Konstytucje Apostolskie „Inter Gravissimum” Grzegorza XVI 
(1832 r.) i „Reversurus” bł. Piusa IX (1867 r.). Obrządek kształtowały także zgro-
madzenia synodalne Ormiańskiego Kościoła katolickiego. Najważniejsze to sy-
nody w Bzommar (1851 r.), Qadi köy (1890 r.) i Synod Narodowy (1911 r.).

Kolejnym ważnym impulsem było stwierdzenie Soboru Watykańskiego 
II, że Kościoły wschodnie i łacińskie (diecezje) mają prawo stanowić własne 
przepisy, gdyż odpowiadają one lepiej życiu wiernych i mogą skuteczniej 
wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Wynikało to również z zasady pomoc-
niczości hierarchii wspomnianych Kościołów wobec Najwyższego Ustawo-
dawcy – Papieża.

Promulgowany w 1990 r. przez św. Jana Pawła II Kodeks Kanonów Kościo-
łów Wschodnich wręcz nakazuje Kościołom „sui iuris” stanowienie własnego 
prawa na bazie prawa wspólnego. Trzeba przyznać w przypadku patriarcha-
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tów katolickich, które mają wręcz nieograniczone możliwości stanowienia wła-
snego prawa, że proces ten postępuje bardzo powoli. Przykładem tego jest 
ormiański Kościół katolicki, który przygotował wprawdzie zbiór składający się 
ze 153 artykułów, ale ciągle nie ma on charakteru definitywnego.

Wyzwania
a. Wojna i emigracja

Tocząca się wojna domowa w Syrii oraz eskalacja konfliktu z tzw. Pań-
stwem Islamskim w innych regionach Bliskiego Wschodu spowodowała śmierć 
wielu wiernych oraz zniszczenia świątyń. 9 stycznia 2015 r. została zbombar-
dowana katedra ormiańskokatolicka w Aleppo, wcześniej zniszczeniu uległa 
katedra w Bagdadzie. Do smutnego symbolu urósł atak oddziałów antyrządo-
wych na miasteczko Kesab niedaleko Latakii zamieszkałe w większości przez 
Ormian katolickich i apostolskich, jaki miał miejsce 21 marca 2014 r. Oddziały 
walczące przeciw prezydentowi Asadowi przybyły do Syrii z terytorium Turcji, 
dlatego pojawiły się oskarżenia pod adresem armii tureckiej. Zginęło 80 osób 
będących potomkami ormiańskich uchodźców z 1915 r.

Najpierw Arabska Wiosna, a potem wojna z tzw. Państwem Islamskim 
spowodowały prawdziwy exodus chrześcijan, w tym także Ormian. Ocenia 
się, że Syrię mogło opuścić nawet 70% ormiańskich chrześcijan (apostol-
skich, katolików i protestantów). Katolicka Archieparchia w Aleppo skurczyła 
się w ciągu ostatniego roku z 18 000 do 10 000, a Eparchia Kamiszli z 4000 
do 2500. Uchodźcy znajdują schronienie w Libanie, Jordanii, na Zachodzie 
oraz w Armenii. Z punktu widzenia duszpasterskiego zajmują się nimi biskupi 
i księża zarówno własnego obrządku jak i Kościoła łacińskiego. Jednak księ-
ża, szczególnie żonaci, również emigrują, co stanowi problem dla wszystkich 
Kościołów. Może w przyszłości powstaną w związku z tym nowe ormiańskie 
parafie, a nawet struktury hierarchiczne w miejscach osiedlenia się emigran-
tów. Jak było wspomniane, poza obszarem terytorium kanonicznego patriar-
cha, chociaż jest głową całego Kościoła „sui iuris”, ma stosunkowo niewielką 
władzę jurysdykcyjną. Jego uprawnienia sprowadzają się głównie do moni-
torowania i proponowania rozwiązań Stolicy Apostolskiej oraz lokalnym Kon-
ferencjom Episkopatów i biskupom. Ormianie katoliccy, podobnie jak wierni 
innych wspólnot wschodnich pozostają bowiem członkami swojego Kościoła 
„sui iuris” nawet jeśliby podlegali prawnie innym biskupom i przyjmowali sakra-
menty w innych Kościołach.

Dlatego zwierzchnicy katolickich Kościołów wschodnich podnoszą od dłuż-
szego czasu postulat rozszerzenia ich jurysdykcji poza obszar terytorium wła-
snego Kościoła, któremu przewodzą.
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Dramatyczna pozostaje naturalnie sytuacja na obszarze, gdzie toczy się 
wojna. Tam również są uchodźcy pozbawieni dosłownie wszystkiego. Stąd 
istnieje konieczność udzielania im wszechstronnego wsparcia, nie mówiąc już 
o palącej potrzebie szukania dróg do jak najszybszego zakończenia konfliktu 
zbrojnego.

b. Ekumenizm

Można odnieść wrażenie, że jakość relacji Kościoła katolickiego i Or-
miańskiego Kościoła Apostolskiego, stopień ich zaawansowania i perspek-
tywy, są wzorcowe. Jest to niewątpliwą zasługą św. Jana Pawła II, papieży 
Benedykta XVI i Franciszka, katolikosów i patriarchów Wazgena I, Garegi-
na I, Garegina II oraz Arama I, wielu biskupów, kapłanów i ludzi świeckich, 
w tym mężów stanu. Wystarczy przyjrzeć się tylko wydarzeniom z ostatnich 
miesięcy: wspólne obchody stulecia ludobójstwa Narodu Ormiańskiego, ogło-
szenie przez papieża Franciszka św. Grzegorza z Nareku doktorem Kościoła 
Powszechnego, poświęcenie świątyni ormiańskokatolickiej w Giumri, z oka-
zji którego patriarcha-katolikos Garegin II wystosował specjalne przesłanie 
do uczestników obok przesłania papieża Franciszka. Jesteśmy jednocześnie 
świadkami „ekumenizmu krwi” w regionach objętych wojną.

Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich dopuszcza pewne formy „com-
municatio in sacris” pomiędzy katolikami i prawosławnymi w dziedzinie sakra-
mentu pokuty, sakramentu namaszczenia chorych i przyjmowania Komunii 
św. Ormianie apostolscy mogą do nich przystąpić w Kościele katolickim, o ile 
pozwala im na to ich własne prawo i spełniają wymogi katolickie. Podobne 
zezwolenie dotyczy katolików, którzy nie mając możliwości skorzystania z po-
sługi własnego kapłana, mogą dla zaspokojenia potrzeby duchowej przyjąć 
wspomniane sakramenty w ormiańskim Kościele apostolskim, o ile tamtejsze 
prawo na to zezwala. Będzie to jednak zawsze sytuacja wyjątkowa, która nie 
powinna stać się stałą praktyką. Nie może również wynikać z ciekawości czy 
z racji towarzyskich. Pomiędzy Kościołami katolickim i ormiańskim apostol-
skim brakuje bowiem nadal pełnej jedności, a przyjęcie sakramentu powinno 
być jej wyrazem. Dlatego kapłani ormiańscy apostolscy i katoliccy (także or-
miańsko-katoliccy) nie mogą koncelebrować ze sobą Eucharystii.

Ograniczeń tych nie ma natomiast w relacjach katolickiego Kościoła or-
miańskiego i Kościoła rzymskokatolickiego.

Wracając do ekumenizmu, należy zasygnalizować pewne słabości dialogu 
na poziomie lokalnym. Kładą się one cieniem na doniosłych aktach i gestach 
dokonanych przez zwierzchników Kościołów.

Wydaje się, że dzisiaj bardzo potrzeba ekumenizmu duchowego. Jego 
istotę stanowi osobiste nawrócenie, wytrwała modlitwa o jedność chrześcijan 
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oraz ofiarowanie w tej intencji własnego cierpienia i dobrowolnych wyrzeczeń. 
Katolicki Kościół ormiański, w tym jego wspólnota żyjąca na polskiej ziemi, 
ma na polu ekumenizmu szczególne powołanie i tradycję.

* W referacie wykorzystano następujące dokumenty i publikacje: 
Annuario Pontificio, Città del Vaticano 2010, 2014, 2015; Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks 
Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, 
Lublin 2002 (skrót KKKW); Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – de-
klaracje, Poznań 2001; K. Chahinian, Il diritto particolare della Chiesa armena 
cattolica, w: Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Il Codice delle Chiese 
Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche. Atti del 
convegno di studio tenutosi nel XX anniversario della promulgazione del Codi-
ce dei Canoni delle Chiese Orientali, Roma 8-9 ottobre 2010, Città del Vatica-
no 2011, s.195-222; L’Osservatore Romano, 26/07/2015, s. 1,8, 7-8/09/2015, 
s. 8; G. Nedungatt, Churches „sui iuris” and Rites (cc. 27-41), w: A Guide 
to The Eastern Code. A Commentary on The Code of Canons of the Eastern 
Churches (Kanonika 10), pod red. G. Nedungatt, Rome 2002, ss. 99-128; K. 
Nitkiewicz, Katolickie Kościoły Wschodnie. Kompendium prawa, Sandomierz 
2014; Tenże, La Congregazione per le Chiese Orientali nella riforma della Cu-
ria Romana attuata da Papa Paolo VI, „SICO”, 62(2007), ss. 185-195; Tenże 
i J.S. Gajek, Wprowadzenie do Dekretu o katolickich Kościołach Wschodnich, 
w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, ss. 
169-176; G. Petrowicz, L’Unione degli Armeni di Polonia con la Santa Sede 
(1626-1686), Roma 1950; Tenże, La Chiesa Armena in Polonia e nei Paesi li-
mitrofi (1686-1954), Roma 1988; R. Roberson, The Eastern Churches. A brief 
survey, Roma 1996; N. Setian, Gli Armeni, w: La Sacra Congregazione per le 
Chiese Orientali nel cinquantesimo della fondazione 1917-1967, Città del Va-
ticano 1969, s. 237-247; Wywiad z o. Hamazaspem Kechichianem na temat 
sytuacji Ormian w Syrii, www.tempi.it/siria-i-turchi-attaccano-con-i-ribelli-gli-
armeni-di-kessab-la-mia-famiglia-e-fuggita-perche-l-occidente-tace#.VtCqjt-
CvnIU (dostęp 15.10.2015); T. Zaleski, Biskup ormiański Izaak Isakowicz 
“Złotousty”, Kraków 2001; B.L. Zekiyan, La spiritualità armena. Il libro della 
lamentazione di Gregorio di Narek, Roma 1999.
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Baku 1905. Prolog zagłady
Magdalena Bernacka [Katowice] 

Podczas tegorocznych X Dni Ormiańskich w Gliwicach została zaprezen-
towana  wystawa fotograficzna „Baku 1905. Prolog zagłady”, wypożyczona od 
Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego z Krakowa. Przelane na papier sło-
wa prelekcji wygłoszonej na wernisażu mają na celu zapoznać odbiorcę z wy-
darzeniami, które ta wystawa dokumentuje, jak i przybliżyć nieco fenomen 
wielokulturowego miasta wyrosłego dosłownie na pustyni, swoistego Dubaju 
przełomu XIX i XX wieku. 

Powiększone na planszach biało-czarne zdjęcia pochodzą z dwóch albu-
mów przywiezionych w 1910 r. z Zakaukazia przez Stanisława i Zofię Łuka-
siewiczów i pokazują tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce w dniach 6-9 
marca 1905 roku. Jak napisał prof. Andrzej Zięba we wstępie wprowadzają-
cym do wystawy, „ta para małżeńska polskich Ormian około 1898 roku wy-
emigrowała z austriackiej Bukowiny, gdzie utraciła rodzinny majątek w Kadłu-
biskach, do Baku i Groznego w Imperium Rosyjskim. Było to wtedy naftowe 
eldorado, oferujące szansę zarobku. Pokonali drogę niemal odwrotną niż ich 
przodkowie, wędrujący przed wiekami z Armenii do Królestwa Polskiego w po-
szukiwaniu lepszego bytu”.

Baku, obecna stolica Azerbejdżanu, nazywana „miastem wiatrów” leży 
w południowej części Półwyspu Apszerońskiego na zachodnim wybrzeżu 
Morza Kaspijskiego. Od starożytności na tym obszarze ze szczelin skalnych 
wydobywał się gaz, płonący „wiecznym ogniem”, a w studniach zbierano z po-
wierzchni wody grubą warstwę ropy, znaną wtedy pod nazwą oleju skalne-
go. „To były kresy Orientu, stolica odległej perskiej prowincji. Miasto leżało na 
szlaku, wiodącym z południa na północ i znad Morza Kaspijskiego na zachód; 
przez morze pływano do Persji i Turkmenistanu. Apszeron był celem kupców 
sam w sobie: wywożono stąd sól, szafran i ropę naftową, która służyła w śre-
dniowieczu do leczenia chorób skórnych i wytwarzania „ognia greckiego”. Już 
wtedy przynosiła majątek”1. Od wieków handlowano tu również wykwintnymi 
jedwabiami, barwnymi dywanami, oraz wyrobami rodzimego rzemiosła. 

Świadkami tamtych czasów są zachowane do dziś: Miasto Wewnętrzne 
(Iczeri-Szeher) z charakterystyczną plątaniną bardzo wąskich uliczek wijących 
się pomiędzy murami kamiennych domostw, meczetów i łaźni, usadowiony na 
wzgórzu bajkowy kompleks pałacowy  Szirwanszachów oraz położona bliżej 
nabrzeża, pochodząca z XII wieku lub nawet wcześniej, tajemnicza Baszta 

1  W. Górecki, Toast za przodków, Wołowiec 2010, str. 141.
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W lewym górnym rogu – Płonące szyby 
naftowe widoczne w oddali na brzegu 
Morza Kaspijskiego.

W prawym górnym rogu – Baku. W ru-
inach pałacu Szirwanszachów.

Po lewej – Baku. Ratusz przy ulicy Miko-
łajewskiej, w głębi sobór prawosławny 
im. Aleksandra Newskiego.

Wszystkie zdjęcia do artykułu pochodzą 
z archiwum rodzinnego autorki. 
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Dziewicza. Tajemnicza dlatego, że nie wiadomo dokładnie, jaką pełniła fak-
tycznie rolę. Wszystkie te orientalne zabytki zostały w ostatnich latach podda-
ne renowacji i stanowią główną atrakcję turystyczną Baku. 

Po pierwszej wojnie rosyjsko-perskiej (1804-1813) miasto wraz z całym 
obszarem chanatu bakijskiego zostało włączone do Imperium Rosyjskiego. 
Gwałtowny jego rozwój i urbanizacja na wzór europejski nastąpiły po 1856 r., 
kiedy to na skalę już przemysłową zaczęto wydobywać ropę naftową. Niezwy-
kle dynamiczny  wzrost wydobycia tego surowca, na który stale wzrastał po-
pyt, przyciągał ludzi z całego świata, a wśród nich również Polaków i Ormian. 
Tu w spektakularny sposób rosły, ale i upadały finansowe fortuny. W Baku 
wybudowali potężne firmy bracia Nobel, Rotschildowie, Siemensowie, Ame-
rykanie. Nie brakowało również rodzimych tiurkijskich baronów naftowych, jak 
Martuza Muchtarow czy Zejnalabdin Tagijew. We wschodniej części zwanej 
„Czarne Miasto”, oraz w położonych w pobliżu „naftowych wioskach”: Bała-
chany, Bibi-Ebjat i Surachany wyrósł dosłownie las wież wiertniczych, z kopalń 
pociągnięto kilometry rur żelaznych, którymi przepompowywano wydobytą ro-
pę za pomocą pomp parowych do wybudowanych w błyskawicznym tempie 
kilkudziesięciu rafinerii. „Często psują się te rury i ropa wycieka tworząc brud-
ne żółte kałuże, które zalewają okoliczne pola, niszcząc resztę siły życiodajnej 
w tej martwej, żarem słońca spalonej ziemi”2.  

Na przełomie XIX i XX wieku bakijskie zagłębie dawało połowę całej świa-
towej produkcji naftowej. Pracę w kopalniach znajdowali głównie rodzimi 
mieszkańcy zwani Tiurkami lub Tatarami, zamieniając swoje tradycyjne ko-
czownicze zajęcia na tryb życia osiadłego w  mieście. Płace nie mogły być 
bardzo niskie, skoro mój pradziadek miał po przybyciu do Baku zatrudnić się 
do pracy fizycznej jako wiertacz, aby nauczyć się nowego zawodu właśnie ze 
względu na korzystny zarobek. Nad samym brzegiem morza ulokowano pięk-
ne rezydencje i pałace właścicieli fortun i tak powstała nowa dzielnica zwana 
„Białe miasto”.  W 1881 r. otworzono nową linię kolejową , tzw. kolej kaukaską 
łączącą Władykaukaz – Tyflis (Tbilisi) – Baku, w 1900 roku linię Baku – Pie-
trowskoje3 dającą połączenie z centralnymi guberniami Rosji, a w centrum 
miasta wybudowano reprezentacyjny dworzec.

W 1859 roku Baku stało się stolicą rosyjskiej guberni, gdyż poprzed-
nia historyczna siedziba władz – Szemacha – legła w gruzach po kolejnym 
trzęsieniu ziemi. Wokół murów obronnych Wewnętrznego Miasta wytyczo-
no nowe reprezentacyjne ulice, jak np. ulica Mikołajewskaja4, przy której 
w szybkim tempie powstały okazałe budynki użyteczności publicznej. Przy 

2  W. Piecuch, Azerbejdżan – światową stolicą nafty XIX w., http://www.paig.bigduo.pl/
gospodarka.htm 
3  Obecnie Machaczkała, stolica Dagestanu.
4  Obecnie Istiglal [czyli „Niepodległości”].
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wznoszeniu tych obiektów znaczący udział mieli Polacy. 
Wykształcony w Petersburgu architekt Józef Gosławski pokazał swoje 

umiejętności przy budowie położonego na wzgórzu ogromnego soboru pra-
wosławnego pod wezwaniem Aleksandra Newskiego, mającego swym ogro-
mem i przepychem podkreślać potęgę władzy Imperium Rosyjskiego. Nowa 
świątynia stała się tak świetną wizytówką  talentu Polaka, że w 1892 r. otrzy-
mał stanowisko architekta miejskiego. Gosławski pozostawił po sobie więcej 
zachowanych do dziś w Baku pięknych budowli. Kierował również budową 
monumentalnego ratusza. 

Po jego nagłej śmierci w 1904 roku zastąpił go kolejny polski architekt – 
Kazimierz Skórewicz, który zasłynął również z nowatorskiego projektu nad-
morskiego bulwaru. Elegancka promenada o długości około 4 km, ukończona 
w 1910 roku, do dzisiaj jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Baku 
i niezależnie od pory roku tętni życiem do późna w nocy. Zachwyca, unikatowe 
wtedy, wkomponowanie  zieleńców pełnych egzotycznych roślin oraz zespołu 
kąpielisk miejskich. Na nowych szerokich ulicach, przy których wzniesiono so-
lidne klasycystyczne kamienice czynszowe,  w 1889 r. zaczęły kursować tram-
waje konne sfinansowane przez tiurkijskiego potentata naftowego Tagijewa. 

Polscy architekci przyczynili się do wytworzenia swoistego stylu „bakiń-
skiego”, w którym europejska secesja, formy neoromańskie i klasycystycz-
ne zostały umiejętnie i ze smakiem połączone z orientalnymi formami kopuł, 
łuków i arabesek i do dzisiaj ich trwały dorobek jest opisywany i podziwiany 
przez azerskich historyków architektury5.

W osobnej dzielnicy ormiańskiej włączonej w tkankę nowoczesnego mia-
sta, położonej na północ od placu Parapet6 mieszkała duża diaspora Ormian, 
którzy mieszkali tu, podobnie jak i w innych miastach Zakaukazia, od wieków 
i zajmowali się głównie kupiectwem. Pod koniec XIX wieku w Baku znalazło 
schronienie bardzo wielu ormiańskich uciekinierów z Imperium Osmańskiego, 
których wygnały ze swych dotychczasowych siedzib nasilające się prześlado-
wania i pogromy. 

Ta nacja, obok Rosjan, innych Europejczyków oraz rodzimych potentatów 
naftowych, włożyła również swój wkład w niezwykły rozwój nowoczesnego 
Baku. W jej rękach znajdowały się znaczące udziały w wielu spółkach nafto-
wych jak „Caspian”, „Caucasian”, „Petrov”, „Balakhanskaya”. Z  inicjatywy Or-
mian w latach 1897-1907 powstał rurociąg łączący Baku z portem czarnomor-
skim w Batumi. Społeczność ta wydawała własną gazetę w języku ormiańskim 
„Armeński świat” i założyła bogatą bibliotekę książek ormiańskich. Ormianin 
Nikoghajos Bajew był głównym architektem w Baku w latach 1911-1918 i pod 
jego kierunkiem wybudowano w 1912 gmach Teatru Mayiliana, będący obec-

5  http://www.polonia-baku.org/pl/dzialacze.phtml 
6  Obecnie najbardziej rozpoznawalny w stolicy reprezentacyjny plac Fontann.
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Baku. Szkoła Realna.

Baku. Przed sklepem z dywanami.
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nie siedzibą Opery i Baletu. Ormiański architekt wykształcony w Petersburgu 
Gabriel Ter-Mikaelian był asystentem Gosławskiego przy budowie gmachu 
Ratusza. Pod jego kierunkiem wykonano oryginalną elewację ściany fronto-
wej, będącą połączeniem czerwonego klinkieru z tutejszym jasnym kamie-
niem z gatunku wapieni zwanym „agłaj”. Ter-Mikaelian nadzorował też budo-
wę w 1908 r. gmachu “Public Club”7. Przy tym projekcie wzorowano się ponoć 
na budynku Kasyna w Monaco.  W latach 1902-1903 wybudował budynek 
Oddziału bakijskiego Tyfliskiego Banku Handlowego, w którym znajduje się 
obecnie Dom Handlowy „Świat Dziecka”. 

Na tętniącej życiem ulicy Targowej8 rozłożone były liczne stragany, sklepy 
i warsztaty rzemieślnicze, często ormiańskich właścicieli, a przy okolicznych uli-
cach, jak Sadowa, Woroncowskaja, Szamachy postawiono bogate rezydencje 
ormiańskie. W latach 1863-69 wzniesiono kościół ormiański pod wezwaniem 
Św. Grzegorza Oświeciciela, pełniący w 1920 r. funkcję katedry diecezji Azer-
bejdżanu i Turkmenistanu Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego9.

Rabunkowy  rozwój przemysłu naftowego oraz dzika konkurencja zwal-
czających się nawzajem kapitałów stały się źródłem powstawania ogromnych 
kontrastów społecznych i dobrą pożywką dla rozwoju socjalistycznego ruchu 
robotniczego. Niestety, obok budowanego na wzór zachodni miejskiego cen-
trum, na przedmieściach przeważała tandetna zabudowa. W walących się 
ruderach i lepiankach mieszkał miejscowy proletariat. Do tego dochodziły 
również różnice religijne i kulturalne sprawiające, że obce sobie społeczno-
ści: muzułmańska i chrześcijanie żyły równolegle obok siebie. Te różne grupy 
narodowe i religijne mieszkające w Baku pragnął scalić burmistrz – Stanisław 
Despot Zenowicz, który w latach 1878-93 rządził miastem. Za jego kadencji 
do rady miejskiej powoływano zawsze przedstawicieli głównych trzech nacji 
tj. Tatarów, Rosjan i Ormian. Po śmierci Zenowicza w 1900 roku ufundowa-
no w Bakijskiej Szkole Technicznej dwa stypendia jego imienia dla zdolnych 
uczniów szkoły, bez względu na narodowość i wyznanie.  Na progu XX wieku 
wydawało się, że „wspólne interesy łączyły mocniej niż religia i język, zresztą 
wszyscy mówili  po rosyjsku. Wytworem wielokulturowego Baku stał się ba-
kiniec, człowiek, który bardziej niż z czymkolwiek innym identyfikował się ze 
swoim miastem”10. 

Do takiego kosmopolitycznego, pełnego kontrastów miasta przyjechali moi 
pradziadkowie w ostatnich latach jego prosperity. Po roku życia na krawędzi 

7  Obecnie siedziba Filharmonii Narodowej.
8  Obecnie główna ulica handlowa Nizamiego.
9 Budynek kościoła przetrwał, ale został zdesakralizowany i włączony do kompleksu 
budynków Departamentu Administacji Prezydenta Azerbejdżanu. Opracowano na podstawie: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Gregory_the_Illuminator%27s_Church,_Baku 
10  W. Górecki, Toast…, str. 145.
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ubóstwa Stanisław musiał znaleźć w końcu swoje miejsce. Niewiele, oprócz 
zdawkowych informacji wynikających z rodzinnego przekazu i lektury kilku oca-
lałych listów, wiem na ten temat. Do jesieni 1910 roku Stanisław był udziałow-
cem jakichś spółek, w tym na pewno spółki wiertniczej w Bałachanach. Jego 
syn Stefan, a mój dziadek, ukończył w 1909 r. rosyjskie gimnazjum. 

Na zdjęciach, często niepodpisanych, które zachowały się w archiwum 
rodzinnym, powoli rozszyfrowałam przedstawione na nich charakterystyczne 
bakijskie budowle, jak ratusz, Sobór św. Aleksandra Newskiego, mury obron-
ne Wewnętrznego Miasta z oryginalną podwójną bramą11. Ku mojemu zdzi-
wieniu ktoś z mojej rodziny aparatem stykowym uwiecznił szyickie korowody 
biczowników w czasie święta Szachsej – Wachsej12, które Europejczyków 
z pewnością napawały zarówno ciekawością jak i grozą. Moi pradziadkowie 
musieli przyjaźnić się z rodzinami miejscowych Ormian, gdyż na kilku zdję-
ciach zarejestrowano postaci ormiańskich dzieci we wnętrzu jakiegoś do-
statniego mieszkania. Być może moją rodzinę i tamtejszych Ormian łączyły 
wspólne interesy w Bałachanach. 

Z zachowanej korespondencji wiem też, że moi pradziadkowie uczestni-
czyli w życiu kulturalnym polskiej kolonii, która przeżywała wtedy swój rozkwit. 
Założone przez Polaków Katolickie Towarzystwo Dobroczynności, mające 
swą siedzibę w pięknym gmachu Rylskiego, otworzyło w styczniu 1903 roku 
jedyną w mieście bezpłatną bibliotekę – czytelnię. „W integracji społeczności 
polskiej ważną rolę odgrywały kościoły rzymskokatolickie w Baku, w centralnej 
części miasta wzniesiona pod kierunkiem Józefa Płoszki w latach 1903 – 1912 
świątynia zwana kościołem polskim”13. 

 W pierwszych latach XX wieku poważny kryzys dotknął bakijski przemysł 
naftowy. Ceny za produkty naftowe na świecie zmalały prawie do połowy ze 
względu na powstanie nowych prężnych ośrodków wydobywczych. Aby prze-
ciwdziałać spadkowi cen, wszędzie trzeba było zmniejszyć wydobycie, a co za 
tym idzie, drastycznie zredukować zatrudnienie. W latach 1901-1903  około 
30% robotników straciło pracę. 13 grudnia 1904 roku rozpoczął się wielki strajk 
bakijskiego proletariatu. Zmusił on pracodawców do zawarcia kompromiso-
wych porozumień, jednak nie wyciszył coraz bardziej rewolucyjnych nastro-
jów. Od  dawna podsycana wśród Azerów nienawiść do chrześcijan – przez  
duchownych w meczetach, oraz przez świeckich głosicieli idei panturkizmu 
– wybuchła gwałtownie i pchnęła rozsierdzony tłum ku zbrodniom. 

11  Inaczej zwaną bramą Szemachy, prowadzącą w okolice placu Parapet.
12  Szyickie święto na pamiątkę męczeńskiej śmierci wnuka Mahometa – Husajna syna 
Alego, zabitego przez wojska kalifa Jazida w bitwie pod Karbalą. W czasie obchodów 
biczownicy ubrani w białe całuny zadają sobie płytkie rany na klatce piersiowej i twarzy 
nożami lub smagają się łańcuchami.  
13  A. Chodubski, Polacy w Azerbejdżanie, Toruń 2003, str. 8.
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Baku. Kościół prawosławny św. Mikołaja Cudotwórcy położony przy murach Miasta We-
wnętrznego. 

Obchody Szachsej-Wachsej w Mieście Wewnętrznym.
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Zdarzeniem, które bezpośrednio stało się iskrą inicjującą rzezie, był lincz 
dokonany przez Ormian na placu Parapet na Tatarze, który wcześniej bez 
powodu ranił Ormianina, a policja rosyjska bezkarnie nie reagowała na naru-
szenie prawa. Dramat, który rozegrał się w Baku w pierwszych dniach lutego 
1905 roku, przejmująco naświetla krótka relacja znaleziona niemal przypad-
kowo w młodzieńczej biografii Józefa Stalina. „Przez pięć długich dni azerskie 
bandy zabijały wszystkich Ormian, jakich spotkały na swojej drodze, z zajadłą 
nienawiścią, która brała się z religijnych napięć, nierówności ekonomicznej 
i sąsiedzkiej bliskości. Podczas, gdy w całym imperium wybuchały antyżydow-
skie pogromy, Baku pogrążyło się w szaleństwie etnicznej rzezi, podpaleń, 
gwałtów i okrucieństw. Kozacy wydali prawosławnych Ormian na pastwę azer-
skiego motłochu, uzbrojonego przez policję. Jeden z ormiańskich magnatów 
naftowych, oblężony w swoim pałacu przez azerski tłum, bronił się, strzela-
jąc z karabinu, dopóki nie skończyła mu się amunicja, i został rozerwany na 
strzępy. W końcu Ormianie, bogatsi i lepiej uzbrojeni, stawili opór i dokonali 
masakry Azerów. […] Tysiące zabitych leżało na ulicach – napisał świadek ba-
kijskiej rzezi – i zaścielało chrześcijańskie i muzułmańskie cmentarze. Wszę-
dzie kobiety z szaleństwem w oczach szukały swoich dzieci, a ich mężowie 
przerzucali sterty gnijących ciał. […] Stalin tam był i oglądał te piekielne i apo-
kaliptyczne sceny. Sformował w Baku niewielką bolszewicką grupę bojową. 
Teraz zebrał ten muzułmański w większości gang i rozkazał mu rozdzielać 
obie społeczności, jeśli tylko będzie to możliwe, wykorzystując jednocześnie 
okazje, by ukraść wszelkie możliwe wyposażenie drukarskie – i zebrać pie-
niądze dla partii w formie haraczu za ochronę. […] Stalin, według jego pierw-
szego biografa Essada Beja, który dorastał w Baku, „przedstawił się głowie 
[ormiańskiej] rodziny i poinformował z całą powagą, że zbliża się czas, kiedy 
rodzina padnie pod nożami muzułmanów”, ale po wpłacie na fundusz bolsze-
wicki Stalin wywiózł armeńskich kupców poza miasto”14.

W tym pierwszym krwawym pogromie w Baku zginęło ponad 200 Ormian, 
w tym wiele bezbronnych kobiet, dzieci i starców, a 121 osób zostało rannych. 
Splądrowano i spalono kamienice wielu znaczących rodzin o nazwiskach 
m.in. Adamian, Lalajan, Czamachajan w ormiańskim kwartale wokół placu 
Parapet.  Obecnym w mieście zagranicznym korespondentom  udało się do-
konać fotograficznej dokumentacji popełnionych zbrodni i w krótkim czasie 
w prasie międzynarodowej pojawiły się doniesienia o krwawych, barbarzyń-
skich zajściach15. 

14  S. S. Montefiore, Stalin. Młode lata despoty zanim powstał dwór Czerwonego Cara, 
Warszawa 2008, str. 149-150.
15  Z fragmentami tych artykułów wraz z załączonymi zdjęciami można obecnie zapoznać 
się wchodząc na stronę redagowaną przez Muzeum i Instytut  Ormiańskiego Genocydu przy 
Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii http://www.baku.am/world-press 
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Nie wiem, czy moi pradziadkowie znajdowali się w tym czasie w mieście, 
czy może mieszkali w Groznym. Sami mogli czuć się bezpieczni, bo przecież 
mieli status obywateli monarchii austro-węgierskiej. Z pewnością wydarzenia 
te wycisnęły w ich pamięci traumatyczne wspomnienia, do których niechęt-
nie wracali. Niemymi świadkami zbrodni stały się tylko przywiezione stamtąd 
zdjęcia o formacie pocztówek, nieopisane na odwrocie, ułożone w dwóch al-
bumach. Mój ojciec, sam wiedząc niewiele, przekazał mi jedynie, że fotografie 
pokazują najpewniej tragedię pierwszego ludobójstwa, jakiego dokonali Turcy 
na narodzie ormiańskim na początku XX wieku. Dopiero porównanie ich ze 
zdjęciami udostępnionymi na stronie internetowej Muzeum i Instytutu Ormiań-
skiego Genocydu dało niezbitą pewność, że dotyczą rzezi w Baku 1905 roku. 

Historia obecności Ormian w Baku, podobnie jak i na terenie Turcji, zmie-
rzała ku jeszcze bardziej tragicznemu finałowi. Rzeczywiście kilkudniowe rze-
zie były tylko preludium do totalnej zagłady Ormian w państwie osmańskim 
realizowanej przez Turków od 24 kwietnia roku 1915. W samym Baku, po 
kolejnych, powtarzających się masakrach w latach 1918 i 1988-90, władze 
Azerbejdżanu doprowadziły do tego, że społeczność Ormian w tym kraju zo-
stała całkowicie zlikwidowana, a wszelkie ślady jej wielowiekowej obecności 
zostały świadomie zatarte.  

Ostatnim akordem zagłady jest fakt rozjechania buldożerami setek na-
grobków ulokowanych na ponad stuletnim cmentarzu chrześcijańskim, poło-
żonym na obrzeżach miasta, składającym się z trzech części: Mołokanów16, 
Ormian i późniejszej kwatery radzieckich żołnierzy z lat drugiej wojny świa-
towej. Akcja ta została przeprowadzona w 2007 r. Pomimo protestów tylko 
część ze szczątków została ekshumowana na inne cmentarze. Władze zre-
alizowały planowane od dawna pociągnięcie nitek nowych autostrad przez 
teren rozległego cmentarza chrześcijańskiego położonego na wzgórzach17. 
Mam wrażenie, że to właśnie w tym miejscu chowano ciała zamordowanych 
Ormian w lutym 1905 roku. 

We współczesnym Azerbejdżanie nie wolno podejmować żadnej dyskusji 
na temat bolesnej historii diaspory Ormian w tym kraju. Jak w każdym naro-
dzie znalazł się samotny, odważny człowiek, który nie potrafił milczeć. Jest 
nim azerski znany pisarz Akram Nadżaf Oglu Naibow, znany bardziej pod 
pseudonimem Akram Aylisli. Wcześniej był uznawanym i nagradzanym przez 
prezydenta twórcą, którego książki znajdowały się w kanonie azerskich lektur. 
W 2013 r. opublikował on nowelę pt. „Kamień marzeń”, w której opisał pogro-
my prowadzone przez Azerów wobec Ormian w Sumgaicie i Baku w 1988 r., 

16  Mołokanie – chrześcijańska grupa religijna „duchowi chrześcijanie” – pacyfiści, zsyłani 
z centrum Rosji również na Zakaukazie.
17  Na podstawie http://molokany.org/places/FSU/Azerbaidjan/Baku_Cemetery/index.html  
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Korowód biczowników w czasie święta Szachsej-Wachsej.

Dzieci ormiańskie.
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Baku luty 1905. Sprzątanie miasta po rzezi. W oddali widoczna wieża soboru św. Alek-
sandra Newskiego.

Pochówek ofiar rzezi w lutym 1905 r. na cmentarzu chrześcijańskim (mołokańskim  
i ormiańskim) położonym na wzgórzu w Baku.
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przedstawiając Ormian w korzystnym, współczującym świetle. Natychmiast 
zarówno Akrama, jak i rodzinę spotkały ostre szykany, a w jego rodzinnym 
mieście urządzono pokazowy spektakl spalenia wszystkich jego książek. 

Mam nadzieję, że zarówno wystawa, jak i wygłoszona prelekcja mogą 
w jakimś stopniu przyczynić się do przerwania tabu i zachowania pamięci 
o Ormianach w Baku, jak i poznania tragicznego losu, jaki ich tam spotkał.

[Pierwotna wersja powyższego artykułu ukazała się w „Biuletynie Związ-
ku Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza” – informacja 
autorki z dnia 1 czerwca 2016 r. Załączone zdjęcia pochodzą z jej rodzinnego 
archiwum. – A.P.]  

Baku. Boże  Narodzenie – styczeń 1908. Siedzą: Stanisław i Zofia Łukasiewicze, podaje 
do stołu syn Stefan. 
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Najpierw było Urartu (wieki IX-VI), a potem – Armenia (poczynając 
od VI wieku przed nar. Chr.). Oba te państwa rozciągały się w starożytności 
na obszarze trójkąta, którego wierzchołkami są trzy wielkie jeziora Bliskiego 
Wschodu położone na południe od Kaukazu. Jedno z tych jezior („róg” pół-
nocny) nosi nazwę Sewan i leży na terenie Republiki Armenii. Drugie („róg” 
płd. zachodni) – Wan – na terenie Turcji, a trzecie („róg” płd. wschodni) – 
Urmia – rozciąga się w pobliżu granicy turecko-irańskiej, ale już na terenie 
Islamskiej Republiki Iranu.

Obszar znajdujący się pomiędzy wspomnianą granicą turecko-irańską a je-
ziorem Urmia nosił kiedyś nazwę: Persarmenia (po ormiańsku: Parskahajk). 
Były to płd. wschodnie kresy historycznej Armenii, za którymi, już na wschód 
od jeziora Urmia, znajdował się irański Azerbejdżan. Nazwa ta pochodzi 
od imienia medyjskiego władcy Aturpata, który po podboju starożytnej Persji 
przez Greków Aleksandra Macedońskiego zachował częściową autonomię 
na podlegającym mu terenie.

Ormianie w swym wschodnim języku (używanym w Republice Armenii 
i Rosji, ale także w Iranie!) zachowali archaiczną, irańską wymowę nazwy 
geograficznej wymienionej krainy: Atyrpatakan. Z niej, pod wpływem irańskich 
zmian językowych (medyjski był jednym z dialektów starożytnego Iranu) a po-
tem – pisma arabskiego – wywodzi się dzisiejsza nazwa Azerbejdżan1).

Jedynym oficjalnym językiem Iranu jest perski (farsi). Wraz z m.in. kur-
dyjskim, paszto i osetyjskim należy do grupy języków zwanych irańskimi 
(w szerokim sensie), chociaż są one używane nie tylko w Iranie ale i w innych 
krajach. Jednostki administracyjne Islamskiej Republiki Iranu (Dżomhuri-
-je Eslami-je Iran) noszą nazwę ostanów. Stolicą ostanu o nazwie Azerbej-
dżan Zachodni (dawna Persarmenia) jest miasto Urmia, dzielące swą nazwę 
z wielkim słonym jeziorem, o którym była wyżej mowa. Stolicą ostanu Azer-
bejdżan Wschodni jest Tabriz (po turecku: Tebriz), miasto liczące dziś oko-
ło półtora miliona mieszkańców. W obu irańskich ostanach zajmujących płn. 
zachodni „róg” Iranu dominuje ludność azerbejdżańska mówiąca dialektami 

1 A. Pisowicz, Zakaukaski dylemat: Azerbajdżan czy Azerbejdżan?, w pracy zbiorowej pt. 
Collectanea linguistica in honorem Casimiri Polański, Kraków 1999, str. 151-157. 

Sprawozdanie z wyprawy 
naukowej do historycznej 
Persarmenii
Andrzej Pisowicz [Kraków]



27

turkijskimi podobnymi do języka tureckiego używanego w Turcji. Dialekty te 
(w skrócie zwane azerskimi) mają formę literacką w Azerbejdżanie posowiec-
kim, którego stolicą jest Baku, miasto związane z wydobyciem ropy naftowej.

* * *
Ormianie irańscy są w większości wyznawcami Ormiańskiego Kościoła 

Apostolskiego. Podlegają jednak nie katolikosowi eczmiadzyńskiemu (któ-
rym obecnie jest Garegin II), lecz libańskiemu (Aram I, rezydujący w Antelias 
pod Bejrutem). Istnieją trzy diecezje (czyli tzw. temy) tego Kościoła w Iranie: 
azerbejdżańska (ze stolicą w Tabrizie), teherańska i isfahańska. Stary fran-
cuski napis umieszczony nad bramą siedziby zwierzchnika diecezji azer-
bejdżańskiej (po ormiańsku: Atyrpatakani Temi Arracznortaran) ma postać: 
L’archevêché arménien de l’Azerbaïdjan. Odpowiedni napis perski (pismem 
arabskim, tu w polskiej transkrypcji popularnej) brzmi: Chalife-gari-je Arama-
ne-je Azarbajdżan. Jak widać, Persowie użyli tu arabskiego wyrazu chalifa 
(po polsku mówimy dziś: „kalif” ), który oznacza „namiestnika, następcę” (w is-
lamie chodzi o następcę proroka Muhammada).

Zwierzchnikiem (po ormiańsku: arracznort) diecezji azerbejdżańskiej Or-
miańskiego Kościoła Apostolskiego (Haj Arrakelakan Jekegheci) z siedzi-
bą w Tabrizie jest od 2012 r. biskup Krikor Cziftczian pochodzący z Libanu. 
Wybrali go przedstawiciele świeckiej społeczności ormiańskiej Azerbejdżanu 
irańskiego, obejmującego dwa wymienione wyżej ostany: zachodni i wschod-
ni, spośród trzech kandydatów zaproponowanych wiernym przez katolikosa 
Arama I.

Tak się złożyło, że wcześniej, w 2009 r. poznałem w Krakowie Iszchana 
Cziftcziana, brata obecnego biskupa. Iszchan studiował wówczas w Niem-
czech teologię protestancką. Obecnie jest lektorem języka zachodnioormiań-
skiego na Uniwersytecie w Hamburgu. Utrzymujemy ze sobą kontakt e-mailo-
wy. Iszchan przysyła mi tą drogą biuletyn diecezji, którą obecnie kieruje jego 
brat, a także ilustrowany miesięcznik (zamieszczający teksty w obu językach 
ormiańskich: wschodnim i zachodnim) pt. Artaz (w wymowie zachodnioor-
miańskiej: Ardaz). Tytuł miesięcznika jest nazwą jednej z dawnych prowincji 
Persarmenii.

W 2015 r. Iszchan zorganizował pierwszą wyprawę niemieckich naukow-
ców do płn. zachodnich krańców Iranu, w których Ormianie są (a przynajmniej 
do niedawna jeszcze byli) „u siebie”, tzn. od niepamiętnych czasów starożyt-
nych. Na kwiecień 2016 r. zaplanował kolejną wyprawę do tych ziem. Tym 
razem i mnie zaproponował udział. Bardzo się ucieszyłem, bowiem w Iranie 
byłem po raz ostatni w 1995 r. i nie liczyłem już na okazję jeszcze jednego 
odwiedzenia tego ciekawego kraju, którym się interesowałem, jako student 
iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1957 r., zanim zostałem armenistą.
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W sobotę 16 kwietnia 2016 r. z Warszawy poleciałem samolotem LOT-
-u do Stambułu, gdzie dołączyłem do dziesięcioosobowej grupy naukowców 
niemieckich interesujących się Armenią i jej szeroko rozumianą kulturą. Pod 
kierownictwem Iszchana Cziftcziana, przewodnika wyprawy, wsiedliśmy tegoż 
dnia do samolotu Tureckich Linii Lotniczych i pomyślnie wylądowaliśmy póź-
nym wieczorem w Tabrizie. Na lotnisku otrzymaliśmy wizy i wyruszyli do hote-
lu Sina w centrum miasta.

Dziennik wyprawy
Niedziela, 17 kwietnia 2016
Pierwszym etapem realizacji planów podróży po Azerbejdżanie irańskim 

była wycieczka do wsi Kandowan, leżącej około 40 km na południe od Ta-
brizu na stokach wielkiej góry Sahand (ponad 3700 m wysokości). Do Kan-
dowanu przyjeżdża wielu turystów zagranicznych. Atrakcją tej miejscowości 
są liczne mieszkania wykute w skałach. Przypomina to widoki znane z tu-
reckiej Kapadocji.

Po południu busik wynajęty przez pana Iszchana odwiózł nas z powrotem 
do Tabrizu. Przejechaliśmy przez miasto, oglądając szybko jego budowle i mo-
sty, do leżącego na wschód od centrum jeziora El-Goli (po azerbejdżańsku 
El-Gölü znaczy tyle co „Jezioro narodowe”). To jest teren rekreacyjny, do któ-
rego mieszkańcy Tabrizu przyjeżdżają by spacerować po okolicznym parku, 
pływać łódkami po jeziorze i konsumować smakołyki w restauracji urządzonej 
w starym pałacyku z czasów dynastii Kadżarów, która rządziła Persją w XIX 
wieku.

Poniedziałek, 18 kwietnia 2016
Wizyta w siedzibie arcybiskupstwa. Syrpazan Hajr ( „Świątobliwy Ojciec”, 

tak się Ormianie zwracają do biskupa Krikora Cziftcziana) przyjął uczestników 
wyprawy w pięknej sali audiencyjnej. Każdy z nas przedstawił się (po angiel-
sku) biskupowi, a po jego informacjach ogólnych dotyczących sytuacji Or-
mian w Iranie zadawaliśmy mu pytania. Dowiedzieliśmy się m.in., że liczba 
Ormian, wiernych Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego w diecezji azerbej-
dżańskiej, którą kieruje biskup Krikor Cziftczian, wynosi około pięciu tysięcy 
dusz. Władze irańskie nie stwarzają Ormianom problemów, a nawet finansują 
prace restauracyjne prowadzone w chrześcijańskich świątyniach ormiańskich 
i innych zabytkowych miejscach związanych z Ormianami, dla których teren 
Azerbejdżanu Zachodniego jest odwiecznym miejscem zamieszkania (kresy 
płd. wschodnie historycznej Armenii).

Gdy przyszła na mnie kolej, zapytałem Świątobliwego Ojca o sprawy ję-
zykowe, które mnie jako lingwistę szczególnie interesują. Chodziło mi miano-
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kościół św. Tadeusza  (na południe od 
miasta Maku)

kościół Matki Bożej Corcorskiej (mały, na zachód od Maku)
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wicie o to, czy nie przeszkadza mu nieznajomość języka perskiego. Okazało 
się, że nie, ponieważ pochodzący z libańskiej kolonii ormiańskiej biskup zna 
nie tylko język arabski (w Iranie mało przydatny) ale również, ku mojemu za-
skoczeniu, turecki. Bowiem babcia biskupa (i jego brata Iszchana siedzącego 
obok tronu, który zajmował biskup) była Ormianką z tureckiego miasta Adana, 
w którym Ormianie zatracili swój język ojczysty (ale nie wiarę chrześcijańską 
i związaną z nią tożsamość etniczną). Bracia Cziftczianowie w dzieciństwie 
mówili z babcią po turecku, bo to był jej język ojczysty.

I teraz się ten język przydaje biskupowi w kontaktach z ludnością miejsco-
wą Azerbejdżanu irańskiego. Dialekt, którym się mieszkańcy Tabrizu posługu-
ją, jest bardzo podobny do języka tureckiego z Turcji zwanego w Azerbejdża-
nie „osmańskim” (lub „dialektem stambulskim”). Tak więc znajomość języka 
perskiego nie jest biskupowi Cziftczianowi w ogóle potrzebna.

Po audiencji oficjalnej Syrpazan Hajr przyjął mnie, jako filologa-armenistę, 
w swym gabinecie prywatnym. Tu już język angielski nie był potrzebny. Roz-
mawialiśmy po ormiańsku. Brat biskupa robił zdjęcia. Jedno z nich ukazało 
się potem w artykule poświęconym tej rozmowie zamieszczonym w ormiań-
skim czasopiśmie zatytułowanym Alik (= „Fala” ), które wychodzi w Teheranie 
od 1931 r. (numer z 2 maja 2016 r.).

Po obiedzie, który spożyliśmy na terenie arcybiskupstwa, ruszyliśmy pie-
szo na zwiedzanie Tabrizu. Pierwszym obiektem, który fotografowaliśmy, by-
ła cytadela (a raczej jej pozostałości, wciąż imponujących rozmiarów) z XV 
wieku zwana Arg. Obok cytadeli wznosi się nowy meczet o nazwie Mosal-
la, która po arabsku znaczy „miejsce modlitwy”. Uzyskaliśmy prawo wstępu 
do świątyni i wysłuchali objaśnień przewodnika, który mówił (bardzo pięknie 
przy tym gestykulując) po azerbejdżańsku. A pan Iszchan tłumaczył te obja-
śnienia na język niemiecki.

Kolejne obiekty, które zwiedziliśmy, to Muzeum Miar i Wag oraz ratusz 
(po persku: szahr-dari). A potem bazar, obowiązkowy punkt „do zaliczenia” 
przez każdego zachodniego turystę. Warto tu wspomnieć, że wyraz bazar 
jest perskiego pochodzenia i zasłużenie zdobył sobie popularność na całym 
świecie, bo też perskie bazary zawsze były bogate a przy tym ważne pod 
względem politycznym (!). W języku ormiańskim zachował się ten wyraz 
(starożytne zapożyczenie irańskie) w archaicznej postaci w czasowniku wa-
czarrel „sprzedawać”.

Wtorek, 19 kwietnia 2016
Całodniowy wyjazd z Tabrizu zajął nam w sumie około piętnastu godzin. 

Pierwszym punktem postoju było stanowisko archeologiczne Bastâm. Nie-
mieccy uczeni prowadzili tam wykopaliska w latach 1972-75. Dziś można 
oglądać odrestaurowany mur z czasów urartyjskich (a więc przedormiańskich) 
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oraz kamienny stół, na którym w starożytności składano ofiary ze zwierząt.
Następnie azerski kierowca wynajętego na cały tydzień busika zawiózł nas 

do jednego z dwu najczęściej odwiedzanych kościołów ormiańskich na tere-
nie Islamskiej Republiki Iranu: do kościoła pod wezwaniem św. Judy Tade-
usza. Muzułmanom kościół ten jest znany pod azerską nazwą Kara Kilisa  
(„czarny kościół”). Nazwa stąd się wzięła, że najstarsza część kościoła, po-
chodząca, być może, z X wieku, była zbudowana z czarnych kamieni. Te, któ-
re dzisiaj widać, zostały wstawione po trzęsieniu ziemi w XIV wieku. Nowsza 
część, z XVII wieku, ma kolor żółty. Ale wiek kościoła jest prawdopodobnie 
o wiele starszy. Wedle trudnej do zweryfikowania legendy pierwsza świątynia 
chrześcijańska została tam wzniesiona przed rokiem 70 po nar. Chr. na (przy-
bliżonym) miejscu męczeńskiej śmierci św. Judy Tadeusza, apostoła, który 
głosił Ewangelię w okolicach jeziora Urmia.

Ormianie, którzy mieszkali w pobliskiej wiosce, wyemigrowali do sowiec-
kiej Armenii w 1948 r. Na ich miejsce przybyli Kurdowie. I dzisiaj „klucznikiem” 
kościoła, zwanego po ormiańsku Surp Tatewos jekegheci (ostatni wyraz 
to grecka ekklesia w wymowie wschodnioormiańskiej) jest miejscowy Kurd. 
Nagrałem jego wypowiedź w jednej z gwar dialektu kurmandżi.

Z równiny, na której wznosi się kościół św. Tadeusza, pojechaliśmy krętą 
górską drogą „na skróty” do miasta Maku (z którego pochodził historiograf or-
miański z V wieku, Jeghisze) i dalej do miejsca, do którego przeniesiono (tak 
jest!) mały kościół ormiański Matki Bożej Corcorskiej (Corcor Surp Astwaca-
cin jekegheci). Ciekawa jest jego historia. Miejsce, które zajmował pierwot-
nie, po roku 1980 miało zostać zalane w związku z podjętą przez władze Is-
lamskiej Republiki Iranu budową zapory wodnej. Ale znalazło się w Tabrizie 
dwóch bogatych Ormian (Warużan i Onik Arrakelianowie), którzy sfinansowali 
przeniesienie kościółka „kamień po kamieniu” do miejsca położonego o 600 
metrów wyżej. Ormianie pokazali, jaką wagę przywiązują do swej wiary chrze-
ścijańskiej i tradycji. Kościółek został pięknie odtworzony w nowym miejscu, 
na którym znaleźliśmy się po południu 19 kwietnia.

Co ciekawe, perska nazwa tamy, którą wzniesiono podczas tworzenia 
jeziora zaporowego (zalewu), brzmi Sadd-e baron czyli „zapora” (arabski 
wyraz sadd) „barona”. „Baronami” zwano ormiańskich „panów”. Francuski 
wyraz baron przeniknął w średniowieczu do języka ormiańskiego w Króle-
stwie Cylicji i dzisiaj znaczy tyle co polski „pan” (w wymowie wschodnioor-
miańskiej: paron).

Środa, 20 kwietnia 2016
Według irańskiego kalendarza, który się rozpoczyna pierwszego dnia 

wiosny (czyli: pierwszego dnia miesiąca o nazwie farwardin), dzisiaj mamy 
pierwszy dzień drugiego już miesiąca: ordibeheszta) roku 1395 tzw. hidżry sło-
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kościół Matki Bożej przy Twierdzy (w Tabrizie)

kościół św. Szczepana (w pobliżu Araksu, na zachód od starej Dżulfy)
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necznej liczącej czas od przesiedlenia się proroka islamu z Mekki do Medyny.
Dla naszej grupy wycieczkowej jest to znów dzień zwiedzania Tabrizu, bez 

wyjeżdżania za miasto. „Zaliczamy” po kolei dalsze muzea i meczety. Pol-
ski wyraz meczet wywodzi się z arabskiego masdżid, co dosłownie znaczy 
„miejsce (bicia) pokłonów”. W perskiej wymowie: masdżed. Najważniejszym 
obiektem tego rodzaju jest w Tabrizie Meczet Błękitny: Masdżed-e Kabud. 
Przypomniał mi się mój pierwszy pobyt w tym mieście wiosną 1973 roku. 
Z uczuciem zawodu stwierdziłem dzisiaj, że prace remontowe, które już wte-
dy trwały, jeszcze nie zostały doprowadzone do końca. Ale inne prace, trzeba 
przyznać, Islamska Republika Iranu (powstała w 1979 r.) zrealizowała pomyśl-
nie, np. budowę wielu dróg.

Nie zaniedbaliśmy jednak tego dnia (20 kwietnia 2016 r.) zwiedzania 
obiektów ormiańskich Tabrizu. Byliśmy w jednym z tamtejszych kościołów: 
Matki Bożej przy Twierdzy (Ghalaji Surp Astwacacin jekegheci). Pierwszy 
wyraz tej długiej nazwy to ormiański dopełniacz rzeczownika pochodzenia 
arabskiego qal‘a (w Turcji wymawianego: kale), który oznacza twierdzę. 
Wcześniej wymieniony rodzimy perski wyraz arg („cytadela”) miał podob-
ne znaczenie, ale oznaczał raczej mniejszą „warownię” położoną wewnątrz 
większej twierdzy (kale).

W kościele Matki Bożej przy Twierdzy biskup Tabrizu Krikor Cziftczian 
odprawia nabożeństwa tylko w wielkie święta chrześcijańskie. W „zwykłe” 
niedziele ormiańskie msze święte są odprawiane w kościele św. Sarkisa 
(Sargisa = Sergiusza).

W pobliżu wspomnianego przed chwilą kościoła „mariackiego” pan Isz-
chan pokazał nam inne jeszcze obiekty związane z dawną obecnością Or-
mian w Tabrizie. Nad bramą jednego z domów przy ul. Aramianów (po persku: 
Chijaban-e Aramjan) jest umieszczony napis w języku perskim (z fragmentem 
po ormiańsku) informujący o tym, że tu właśnie w budynku Aramianów (po or-
miańsku: Aramjan szenk) mieściła się fundacja związana z ormiańskim arcy-
biskupstwem Azerbejdżanu (irańskiego). Bracia Aramianowie działali na rzecz 
rozwoju teatru ormiańskiego. W Stambule w latach 1846-66 działał teatr Ara-
mianów (Aramjan tatron).

Z dawną, kiedyś o wiele liczniejszą niż obecnie, kolonią ormiańską Tabri-
zu związany był XVII-wieczny kronikarz Arakel z Tabrizu (Dawriżeci). Jego 
Księga dziejów została przetłumaczona na język polski (z przekładu rosyjskie-
go) przez Witolda Dąbrowskiego i Andrzeja Mandaliana i wydana przez PIW 
w Warszawie w 1981 r.

Czwartek, 21 kwietnia 2016
Dzień wyprawy do Azerbejdżanu Zachodniego, czyli do historycznej Per-

sarmenii. Nasz busik przedostał się na zachodni brzeg wielkiego słonego 
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jeziora Urmia szosą zbudowaną na grobli, która przecina w poprzek jezioro 
dzieląc je na część północną i południową. W bardzo starym mieście Urmia, 
dzielącym nazwę z jeziorem (współczesna perska wymowa obu nazw: Oru-
mije), zwiedziliśmy lokalne muzeum (Muze-je Orumije), a potem dotarliśmy 
do starego kościoła syryjskiego Mar-Sargiz (św. Sergiusza). Opiekun świątyni 
jest prawnikiem, sędzią miejscowej gminy neoaramejskiej. Nagrałem jego wy-
powiedź w języku będącym kontynuacją języka, którym mówił Jezus. Ta nie-
wielka już grupa Semitów, którzy przyjęli chrześcijaństwo w jego najwcze-
śniejszym stadium, bywa nazywana, niezbyt ściśle, Asyryjczykami. Kiedyś 
było ich w Iranie, jak nam powiedział sędzia, około 70 tysięcy. Obecnie jest 
ich w Urmii tylko 10 tysięcy. Ale to i tak dwa razy więcej niż Ormian w całym 
Azerbejdżanie irańskim.

Piątek, 22 kwietnia 2016
Kierunek – na północ. Jedziemy do starej Dżulfy nad Araksem. To z tego 

miasta szach Abbas Wielki przesiedlił przymusowo Ormian do swej stolicy, 
Isfahanu. Stało się to na początku XVII wieku. Do dziś istnieje w Isfahanie 
(środkowy Iran) dzielnica ormiańska o nazwie Nowa Dżulfa.

Nad brzegiem Araksu zwiedziliśmy dwa karawanseraje (zajazdy) zbu-
dowane kiedyś przez miejscowych Ormian. Po drugiej stronie wielkiej rzeki 
wznoszą się strome skały leżące już na terenie Nachiczewańskiej Republi-
ki Autonomicznej należącej na odległość (jako eksklawa) do posowieckiego 
Azerbejdżanu. To z tego regionu pochodził prezydent Hejdar Alijew, ojciec ak-
tualnie rządzącego w Baku Ilhama Alijewa.

Następny odcinek wyprawy to wyjątkowo piękna trasa górska łącząca do-
linę rzeki Araks z miejscem położonym o 18 km na zachód od starej Dżulfy, 
w którym Ormianie zbudowali w ubiegłych wiekach (główna część pochodzi 
z XVI wieku) wielki i potężny kościół św. Szczepana (Surp Stepanos jekeghe-
ci). Wznosi się on w bardzo malowniczej kotlinie, którą jakoby wybrał dla bu-
dowy kościoła jego założyciel, jeden z apostołów, św. Bartłomiej. 

Byliśmy zaskoczeni znaczną liczbą Azerów, którzy wokół kościoła (pięk-
nie odnowionego za irańskie pieniądze!) spędzali dzień wolny od pracy. Wraz 
z dziećmi wchodzili do kościoła, fotografowali ozdobne elementy architekto-
niczne. Usunęli się taktownie wpuszczając do środka grupę chrześcijańską 
z Europy. Pan Iszchan zaśpiewał szarakan (ormiański hymn), a Niemcy 
wznieśli hymny protestanckie sławiące Chrystusa. Budujący widok: Azerowie 
z szacunkiem zwiedzający kościół ormiański. Nie to co w Azerbejdżanie „pół-
nocnym”. Na terenie bliskiej Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej tam-
tejsze władze azerbejdżańskie kilka lat temu wydały polecenie zniszczenia 
ormiańskiego cmentarza, co wywołało oburzenie międzynarodowe.

Z aktualną obecnością Azerów irańskich w pobliżu kościoła św. Szczepana 
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warto skonfrontować opis tego miejsca zredagowany przez angielskiego au-
tora przewodnika po Iranie z serii „Lonely Planet”. W książce wydanej w 1992 
r. (pierwsze wydanie: Iran. A Travel Survival Kit, Hawthorn, Australia, str. 294) 
David St Vincent miejsce to określa jako „w przejmujący sposób osamotnione” 
(hauntingly isolated). Dla nas było to miejsce wręcz pełne ruchu.

Przy kościele św. Szczepana była dawniej mała wioska ormiańska. Urodził 
się w niej ojciec Katrin, miejscowej Ormianki, naszej lokalnej przewodnicz-
ki. Oprowadziła nas po zabudowaniach starej wioski, w której poszczególne 
mieszkania łączyły się ze sobą pod wspólnym dachem.

Po powrocie do Tabrizu – ostatnia wspólna kolacja w arcybiskupstwie or-
miańskim, podsumowanie wyprawy i przygotowania do odlotu, który nastąpił 
z lotniska pod Tabrizem o godzinie trzeciej w nocy. Po dwóch godzinach lotu 
wylądowaliśmy w Stambule, skąd Niemcy polecieli do różnych lotnisk na tere-
nie Niemiec, a ja – do Warszawy2).

2  Drugi artykuł poświęcony mej podróży do Persarmenii z kwietnia 2016 r. ma się ukazać 
w kwartalniku „Awedis”.

biskup Krikor Cziftczian  i jego 
brat Iszchan Cziftczian
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Praca doktorska mgr Piruzy Mnacakanian (Piruz Mnatsakanyan), obro-
niona na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2015, powstała na seminarium 
prof. Krzysztofa Stopki. Dotyczy zagadnień interesujących różne dziedziny 
badań historycznych nad kulturą dawnej Polski: jej kontekstów etnicznych, 
konfrontacji kulturowej wywołanej migracjami, wielopłaszczyznowych inte-
rakcji religijnych i językowych, zagadnień literackich. Już samo ich wylicze-
nie wskazuje na złożoność problematyki, którą podjęła doktorantka, oraz 
na stopień komplikacji terminologicznych i metodologicznych, z którymi mu-
siała się uporać.

Na wstępie chciałbym, więc, stwierdzić z zadowoleniem, że autorka trafnie 
zdefiniowała dwa fundamentalne pojęcia, określające jej temat, czyli nazwy 
badanej społeczności oraz tej części dziedzictwa kulturowego dawnej Polski, 
którą społeczność ta wytworzyła. Choć to z pozoru nie wydaje się być wielkim 
osiągnięciem badawczym, w tym wypadku nie było rzeczą oczywistą i ozna-
czało fortunne uporanie się z ujęciami błędnymi, zachwaszczającymi od kilku 
dziesięcioleci literaturę naukową. Najpierw badacze ukraińscy, motywowa-
ni uczuciami i potrzebami narodowymi, a zwłaszcza najbardziej wpływowy 
z nich Jarosław Daszkiewicz, upowszechnili w skali globalnej określenie „Or-
mianie ukraińscy”, dziś zastępowane równie ahistorycznym pojęciem „Ormia-
nie Ukrainy”. Było to nie tylko apodyktyczną i nie uzasadnioną merytorycznie 
korektą tradycyjnej nazwy własnej tej społeczności, ale wpływało też na wypa-
czenie perspektywy badawczej. Odrywało Ormian, czyli analizowany obiekt, 
z kontekstu historycznego, w którym istnieli. Przemiany kulturowe społeczno-
ści ormiańskiej w Królestwie Polskim między połową wieku XIV a schyłkiem 
XVIII dokonywały się bowiem nie w kontekście Ukrainy, bytu nieistniejącego 
nawet w ówczesnych wyobrażeniach, co najwyżej niekonsekwentnie projek-
towanego w późnym okresie tego czasu, ale w kontekście państwa polskie-
go, realnie działającego wtedy, jego społeczeństwa, ekonomii i kultury. Piru-
za Mnacakanian, używając pojęcia „Ormianie polscy”, idzie w tym względzie 
za dobrymi wzorami historiografii dawniejszej, ostatnio na nowo bronionymi 
przez badaczy polskich i niektórych ormiańskich.

O pożytkach ze studiowania dzieł 
kultury w dawnej Polsce, spisanych 
w języku ormiańskim, czyli o dysertacji 
dr Piruzy Mnacakanian
Andrzej A. Zięba [Kraków]
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Drugie zasadnicze dla swej pracy pojęcie – „kultura języka ormiańskie-
go w dawnej Polsce” – wprowadza autorka już samodzielnie, ale wynika 
ono z przyjęcia poprzedniego. Tłumaczy go w ten sposób: „chodzi tu o te 
wszystkie produkty kultury, które powstały (zostały spisane) w tym języku bez 
względu na to, w jakim kontekście etnicznym, społecznym czy wyznaniowym 
funkcjonowały [w Polsce]”. A zatem, piśmiennictwo mniejszościowej grupy 
kulturowej pochodzenia alochtonicznego (to jest przybyłej z zewnątrz) bada-
ne jest nie tylko jako przechowywanie dziedzictwa macierzystej kultury, lecz 
także w uwarunkowaniu historycznym, mającym zasadnicze znaczenie dla je-
go ewolucji, uwarunkowaniu wytworzonym przez migrację do nowej ojczyzny. 
Badane jest też jako wartość wniesiona i aktywna w obrębie tej nowej kultury, 
czyli kultury Królestwa Polskiego.

Konstrukcja pracy jest przemyślana, logiczna i komplementarna. Autorka 
prezentuje najpierw charakterystykę macierzystego dla piśmiennictwa Ormian 
polskich kontekstu kulturowego, to jest historię literatury ormiańskiej do wieku 
XVIII. Ten fragment pracy zasługuje na osobne opublikowanie w języku pol-
skim, gdyż stanowi zwięzłą i syntetyczną wizję dziejów kultury pisanej Arme-
nii, jakiej w humanistyce polskiej brak. Kolejny rozdział zawiera opis materiału 
źródłowego, zebranego w trakcie kwerendy. Z uznaniem trzeba podkreślić 
rozległy zakres tej kwerendy. Objęła ona zbiory rękopiśmienne w Erywaniu, 
Eczmiadzynie, Wiedniu, Wenecji, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, poznane 
z autopsji. Pozostałe dzieła wchodzące w skład spuścizny pisarskiej Ormian 
polskich autorka analizowała poprzez ich edycje oraz katalogi i inwentarze 
posiadających je dziś instytucji. Ta część kwerendy źródłowej rozszerzyła 
pole analizy na zbiory klasztorów ormiańskich na Bliskim Wschodzie (Turcja, 
Iran, Liban, Syria, Izrael), parafii ormiańskokatolickiej w Gherli (Armenopo-
lis, niegdyś węgierskie, dziś rumuńskie), państwowego Instytutu Rękopisów 
im. Kekelidze w Gruzji, bibliotek państwowych w Rosji, Polsce, Niemczech, 
Francji, Watykanie, Włoszech, Hiszpanii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, wreszcie kilku kolekcjonerów prywatnych. 
Bibliografia źródeł drukowanych przekracza liczbę 200. Analiza obejmuje też 
te rękopisy, których treść lub fragmenty zostały ujawnione poprzez opis lub 
edycję, ale dziś nie jest znane miejsce ich przechowywania. W rezultacie Pi-
ruza Mnacakanian zlokalizowała ponad pół tysiąca zabytków piśmiennictwa 
wytworzonego lub użytkowanego przez Ormian polskich.

Zwraca też uwagę wielojęzyczna literatura przedmiotu konsultowana przez 
autorkę podczas pisania rozprawy. Dowodzi to znakomitej orientacji w dorob-
ku badawczym. W rozprawie doktorskiej ta erudycja jest widoczna w wielu 
stwierdzeniach i wnioskach, choć autorka nie stosuje „metody” obszernego 
streszczania cudzych wywodów, zakładając niejako, że pisze dla znawców 
przedmiotu, którzy zawartości tych prac są świadomi. Ułatwieniem dla osób 
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spoza fachu armenistycznego jest zamieszczony w aneksie słownik terminów 
związanych z kulturą ormiańską, a słabo znanych w Polsce.

Analityczne rozdziały dotyczą najpierw ośrodków piśmiennictwa Ormian 
polskich. Jak wynika z ustaleń autorki, mimo wielkiej liczby ormiańskich en-
klaw osadniczych na terytorium Polski, takich ośrodków było stosunkowo 
niewiele: Lwów, Kamieniec, Zamość, Jazłowiec, Łuck, Stanisławów. Nawet 
doliczenie do tych sześciu miast kilku lokalizacji epizodycznych (Kraków, War-
szawa, Piotrków, Rohatyn, Śniatyń i Kuty), to jest miejsc, w których wykonana 
została praca pisarska przypadkowo, w związku z chwilowym pobytem kopi-
sty lub pisarza, ujawnia fakt braku aktywności piśmienniczej większości sku-
pisk ormiańskich w Polsce. Ustalona przez autorkę geografia aktywności kul-
turotwórczej Ormian polskich odpowiada też na potrzebę poznania kontekstu 
społecznego i instytucjonalnego badanego zjawiska. Autorka tłumaczy, choć 
robi to dosyć lakonicznie, dlaczego tylko w niektórych skupiskach taki pro-
dukt kulturowy, jak rękopisy, powstawał lub dlaczego zaistniało zapotrzebo-
wanie na niego. Warto, by poszerzyła i pogłębiła w tym miejscu swą analizę, 
bo to pozwoliłoby zapewne dodać jeszcze wiele istotnych spostrzeżeń do so-
cjotopografii kultury Ormian polskich. Tak czy inaczej, zawarte w tym rozdziale 
uwagi to pierwsza próba podejścia do badanego zagadnienia w perspektywie 
odmiennej od ujęć tradycyjnych, koncentrujących się na analizie treściowej, 
a pomijających analizę funkcjonalną.

Rekonstrukcje sylwetek biograficznych twórców piśmiennictwa ormiań-
skiego w Polsce, których autorka dokonuje w kolejnym rozdziale, nie są w do-
słownym tego słowa znaczeniu ujęciem prozopograficznym, bo na takie nie 
pozwala stan zachowania – czy w tym momencie nawet też rozpoznania – 
źródeł. Rekonstrukcje te wnoszą jednak dużo cennego materiału historyczne-
go, podobnie jak analiza sylwetek odbiorców, zawarta w rozdziale 8. Obrazu 
dopełnia charakterystyka gatunkowa piśmiennictwa. I w tym względzie autor-
ka wyszła z ujęć tradycyjnych, stosowanych przy analizie literatury pięknej, 
i poszła w kierunku ujęcia funkcjonalnego, wyróżniając poszczególne gatunki 
na podstawie ich przeznaczenia i roli spełnianej w kulturze.

Dwa kolejne rozdziały dotyczą oceny znaczenia ogólnokulturowego ba-
danego piśmiennictwa. Autorka zastanawia się nad jego wpływem, odniesie-
niami i związkami z lokalnym systemem kulturowym w aspekcie kraju (Polski) 
i regionu (województw południowo-wschodnich). Podejmuje próbę zweryfiko-
wania ogólnikowych tez o miejscu Ormian polskich w kulturze macierzystej 
(ogólnoormiańskiej). W sposób niestereotypowy – opisując XVI-wieczne spo-
tkanie nuncjusza Commendone z ormiańskim piśmiennictwem we Lwowie 
oraz XVIII- i XIX-wieczne ekspedycje mechitarystów weneckich i wiedeńskich 
do skupisk ormiańskich w Polsce – pokazuje odkrywanie cennego dla kultury 
europejskiej dziedzictwa przechowywanego przez polskich Ormian. A zawie-
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rało ono rękopisy tak cenne, jak tłumaczenia dzieł Euzebiusza z Cezarei i Fi-
lona z Aleksandrii. Ujawnia znaczenie kultury tej społeczności jako swoistego 
pasażu treści przepływających w obu kierunkach: ze świata orientalnej cywili-
zacji antycznej na Zachód i z kręgu kulturowego nowożytnej Europy łacińskiej 
ku Orientowi. W tym drugim nurcie zwraca uwagę na dzieło Stefana Lehace-
go, Ormianina lwowskiego, który w wieku XVII spełnił doniosłą rolę w recepcji 
zachodnioeuropejskiej literatury teologicznej w Armenii, przyczyniając się wal-
nie do modernizacji jej kultury (Piruza Mnacakanian jest autorką znakomitego 
artykułu o tej postaci drukowanego w drugim tomie „Lehahayer” ). Gdy chodzi 
o lokalne konteksty kulturowe, najciekawiej zarysowane zostały funkcje ba-
danego piśmiennictwa w społeczności regionu, a nieco pobieżnie jego wpływ 
na kreowanie środowiska zawodowego, poprzedzającego nowoczesną inteli-
gencję. Rozbudowania wymaga też ciekawy koncepcyjnie problem piśmien-
nictwa jako źródła do poznania mentalności Ormian polskich. Natomiast ob-
raz historii i kultury Polski w zabytkach tego piśmiennictwa opracowany został 
bardzo starannie.

Sumując, doktorat p. Mnacakanian to znaczące osiągnięcie w dziedzinie 
badań nad spuścizną kulturową polskich Ormian i istotny wkład w badania 
nad kulturą Polski przedrozbiorowej. Jest to pierwsze ujęcie całościowe w za-
kresie piśmiennictwa ormiańskojęzycznego w Polsce. Zważywszy, że część 
kipczackojęzyczna taki całościowy zarys już posiada (autorstwa Aleksandra 
Garkawca), praca p. Mnacakanian zbliża nas do ujęcia komplementarnego. 
Niestety, z ubolewaniem trzeba w tym miejscu zauważyć, że nie została w ten 
sposób przez nikogo opracowana część polsko- i łacińskojęzyczna, najła-
twiejsza z pozoru do wykonania dla badaczy nie dysponujących nawet tymi 
cennymi umiejętnościami językowymi, co Aleksander Garkawec (etnolekt 
kipczacko-ormiański) i Piruza Mnacakanian (grabar). Uzyskanie całościowe-
go obrazu działalności piśmienniczej Ormian polskich w tym trzecim dla ich 
kultury istotnym języku, wytworzonej głównie w wiekach XVIII i XIX, pozostaje 
postulatem badawczym.

Pora na uwagi nieco polemiczne. Dotyczą one stwierdzeń o istotnym 
znaczeniu dla ostatecznych wniosków, choć wyrażonych tylko we wstępie, 
co nadaje im charakter tez (założeń). Chodzi o przyczyny zaniku badanego 
piśmiennictwa i powiązanie tego zaniku z unią kościelną, zawartą ze Stolicą 
Apostolską przez ormiańskiego biskupa Lwowa, Mikołaja Torosowicza, w XVII 
wieku. Pisze p. Mnacakanian: „Punktem odniesienia i wydarzeniem przełomo-
wym w dziejach Ormian polskich była unia kościelna narzucona w XVII wieku. 
Jej skutkiem były: zmiana wiary i obrzędów, rozerwanie więzi z historyczną 
ojczyzną i niekatolickimi ośrodkami ormiańskimi, na początku stopniowa, 
a następnie całkowita utrata znajomości języka ormiańskiego wśród Ormian 
polskich na skutek działalności księży ormiańskokatolickich”.
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Określenie „unia narzucona” jest mylące, bo zmiana ta była dziełem sa-
mych Ormian polskich (choć początkowo ich mniejszości), a nie sił zewnętrz-
nych, które unii nie inspirowały, a w wypadku naczelnych władz państwowych 
(królowie) były nawet przychylniejsze jej przeciwnikom. Najbardziej dyskusyjne 
jest jednak uznanie unii za przełom w procesach asymilacji. Owszem, akt unii 
był zerwaniem z katolikosatem eczmiadzyńskim, czyli ośrodkiem jurysdykcji 
kościelnej w starej ojczyźnie. Nastąpiło bez wątpienia zwiększenie dystansów 
wobec kultury macierzystej. Jednak ta reforma kościelna w niczym nie przy-
spieszyła, a odwrotnie była skutkiem procesów integracyjnych w nowej ojczyź-
nie. Mamy dostatecznie dużo świadectw o porzucaniu przez Ormian polskich 
wiary Kościoła ormiańskiego i przechodzeniu na katolicyzm łaciński od XIV 
aż po początek XVII wieku (czyli przed unią), żeby zrozumieć, iż stworzenie 
obrządku ormiańskokatolickiego było sposobem nie na przyspieszenie, ale 
na zatrzymanie tych zjawisk. Groziły one całkowitą ruiną tożsamości ormiań-
skiej w Polsce. Obrządek ormiańskokatolicki był próbą pogodzenia (mediacji) 
tożsamości grupowej i systemu wartości przywiezionych do nowej ojczyzny, 
z naturalną potrzebą integracji, jaką odczuwały kolejne już generacje społecz-
ności bardzo mocno ekonomicznie związanej z miejscowym społeczeństwem. 
Obrządek unicki stworzył możliwość grupowego bycia Ormianinem i Polakiem 
jednocześnie, a ten model konstruowania tożsamości wspólnoty okazał się 
tak skuteczny, że działa od wieku XVII do dziś, mimo zmiany wielu kontek-
stów geograficznych, społeczno-ekonomicznych i politycznych. Utrzymał 
bowiem ormiańskość także po likwidacji samorządności ormiańskiej (gmin, 
nacji), co nastąpiło po upadku Polski pod koniec wieku XVIII, i po wymuszo-
nych przesiedleniach i rozproszeniu, jakie miały miejsce w następstwie zmian 
granic Polski po drugiej wojnie światowej. Unia kościelna Ormian polskich 
wytworzyła system przekazywania dziedzictwa kulturowego powstrzymujący 
poprzez wieki kompletną asymilację, co jest światowym ewenementem so-
cjologicznym. Bez obrządku ormiańskokatolickiego nie byłoby dziś Ormian 
polskich, należących do tak „odwiecznych” pod względem metryki migracyjnej 
rodów jak Agopsowiczowie, Ohanowiczowie, Abgarowiczowie, Kasprowiczo-
wie, Mojzesowiczowie, Stefanowiczowie... Nie może też być mowy o utracie 
języka narodowego w następstwie unii, gdyż grabar przetrwał do dziś w Ko-
ściele ormiańskokatolickim dokładnie w tej samej sakralnej funkcji, jaką po-
siadał przed unią. Utrata języka nie była skutkiem działalności księży ormiań-
skokatolickich, co sama autorka przyznaje w innym miejscu, wspominając, 
że w przeciwieństwie do wiernych tylko właśnie księża uniccy zachowali jego 
znajomość. Opisuje też obszernie dorobek najwybitniejszego przedstawiciela 
kultury języka ormiańskiego w dawnej Polsce, którym był katolicki duchowny 
Stefan Roszka. Był to gorliwy reformator obrządku ormiańskiego w duchu ka-
tolickim zarówno w Polsce, jak i w Siedmiogrodzie, ale to on spisał najwięcej 
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autorskich prac w języku ormiańskim, spośród wszystkich pisarzy tego języka 
działających w Polsce, i stworzył jego imponujący korpus słownikowy. Doko-
nał tego po unii. A było to bez wątpienia największe i najbardziej oryginalne 
osiągnięcie Ormian polskich w języku kultury macierzystej. Katolicki ksiądz 
Roszka jest jedynym ormiańskim intelektualistą z Polski o znaczeniu aktual-
nym w tej kulturze, gdy chodzi o dorobek językoznawczy.

Społeczność Ormian polskich, zwłaszcza te najbardziej kulturowo produk-
tywne jej ośrodki, jak Lwów i Kamieniec, była oryginalnie kipczackojęzyczna, 
posługiwała się własnym etnolektem kipczacko-ormiańskim. Komentując ten 
fakt autorka stwierdza, że „używanie języka kipczackiego paradoksalnie nie 
groziło asymilacją; niebezpieczeństwo pokazało się wraz z naturalnym wy-
mieraniem tego języka i przejściem na język polski, co nasiliło się po unii ko-
ścielnej”. Tu dochodzimy do kolejnego punktu problematycznego. Czy unia 
wywołała utratę etnolektu kipczacko-ormiańskiego, czy też raczej zbiegła się 
czasowo z tym zjawiskiem, które miało zupełnie inne przyczyny? Moim zda-
niem zachodzi ta druga sytuacja. Wystarczy wspomnieć wręcz niespotykaną 
przed unią erupcję twórczości literackiej w tym etnolekcie w drugiej połowie 
XVII wieku w obrębie Kościoła ormiańskokatolickiego. Mam tu na myśli mię-
dzy innymi wielki korpus homiletyczny autorstwa ormiańskokatolickiego bi-
skupa Antona Serebkowicza. Sprzed unii takich osiągnięć nie znamy. Unia 
najpierw wytworzyła wręcz awans etnolektu do rangi tworzywa literackiego! 
Dopiero gdy zanikł w sposób – jak słusznie pisze p. Mnacakanian – „natu-
ralny”, Kościół ormiańskokatolicki zaczął użytkować język polski, na który 
przeszli wierni. W obu wypadkach relacja między wyznaniem a językiem była 
pragmatyczna, a nie przyczynowo-skutkowa.

Trzeba się zgodzić z tezą autorki, że „te wszystkie czynniki [tj. związane 
z unią] miały olbrzymie znaczenie dla ukształtowania się nowego typu Or-
mianina – tzw. Ormianina polskiego”. Ale ciąg dalszy jej rozumowania jest 
już dyskusyjny. „Od drugiej połowy XVIII wieku mamy do czynienia nie tyle 
z piśmiennictwem ormiańskim, ile z przejawiającymi się od czasu do czasu 
elementami ‘ormiańskości’. Po unii zmieniły się priorytety utworów i ich dobór, 
a w iluminacjach i zdobnictwie obserwujemy narastającą tendencję do naśla-
dowania wzorców zachodnich. Coraz częściej pojawiały się notatki i margina-
lia w języku polskim i łacińskim, służące szybszemu zorientowaniu się czy-
telnika w tekście pisanym po ormiańsku. Zawęził się też krąg odbiorców tej 
literatury, często byli to jedynie duchowni ormiańskokatoliccy”.

Wiązałbym zanik rękopiśmiennej twórczości raczej z upowszechnieniem 
się druku i nowymi modami kulturowymi, których literatura w języku ormiań-
skim nie mogła zaspokoić. Była przecież wytwarzana daleko poza granica-
mi kraju, w którym zamieszkiwała omawiana społeczność. Chodzi tu jednak 
o co innego, a problem ten chcę jedynie zasygnalizować, bo to nie miejsce 
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i okazja, aby go w pełni rozwijać. Otóż we współczesnych badaniach kultury 
ormiańskiej z trudem przebija się świadomość jej historycznego i regionalnego 
zróżnicowania, bardzo silnego, o skali ponadprzeciętnej. Wywołały je: utrata 
własnego państwa, włączenie etnicznych ziem ormiańskich w skład kilku róż-
nych imperiów, odmiennych diametralnie pod względem kulturowym, a przede 
wszystkim wielowiekowa sytuacja diaspory, w jakiej znalazła się wielka część 
narodu ormiańskiego. Tożsamość ormiańska miała więc i ma wiele zmiennych 
wymiarów, zarówno pod względem języka, jak też wyznania religijnego i oby-
czaju. Te zmienne nie powinny być rozpatrywane jako utrata tożsamości naro-
dowej, ale jej lokalne warianty.

Podobnie zresztą jak w wypadku kultury żydowskiej, wielorako zróżnico-
wanej pod względem językowym (hebrajski, aramejski, jidysz, ladino, amhar-
ski, marati, judeo-tatarski i inne jeszcze języki lub etnolekty), znanej w wie-
lu wersjach diasporowych (sefardim, askenazim, karaim, Beta Israel, czyli 
Żydzi etiopscy lub falasze, Bnej Israel, czyli Hebrajczycy z okolic Bombaju, 
Krymczacy, Żydzi z Koczin, czyli malabarscy, Żydzi chińscy, perscy, jemeń-
scy i wreszcie – geograficznie oraz obyczajowo najbliżsi Ormianom – Żydzi 
z Gór). Nie chcę pomniejszać wagi narodowego wyznania, ale w warunkach 
diaspory czy rozbicia politycznego utrzymanie sztywnej jurysdykcji religijnej 
byłoby drogą do utraty tożsamości, natomiast mediacja tradycyjnych cech toż-
samościowych z uwarunkowaniami lokalnymi była sposobem na przetrwanie. 
Znów odwołam się do analogii żydowskiej: judaizm ortodoksyjny, reformowa-
ny i konserwatywny, chasydyzm, kilka form judaizmu ukrytego (hiszpańscy 
marrani, tureccy Donme, polscy frankiści), a to wszystko nie połączone żad-
ną jurysdykcją kościelną, a mimo to zapewniające silną więź tożsamościową 
w skali globalnej.

Nie jest więc zasadne założenie, że tożsamość kulturowa Ormian po-
winna mieć charakter jednorodny językowo, obyczajowo i wyznaniowo, 
a to ostatnie jeszcze w formie jednej jurysdykcji eczmiadzyńskiej. Odwrot-
nie, zróżnicowanie w diasporze i nawet na ziemiach ojczystych, podzielo-
nych pomiędzy imperia: osmańskie, perskie, a potem jeszcze rosyjskie, było 
nieuchronne i dla przekazywania dziedzictwa tożsamościowego zbawienne. 
Wytworzenie się tożsamości Ormian polskich, posługującej się z czasem 
w wyniku naturalnych procesów integracyjnych językiem polskim, tożsamo-
ści dojrzewającej właśnie w okresie pounijnym, to najciekawsze dokonanie 
tej części diaspory ormiańskiej i znaczący wkład w kulturę macierzystą.  
Wymiana języka nie jest w tych warunkach niczym szczególnym, a już 
na pewno nie jest oznaką utraty własnej tożsamości. Uzmysłowienie sobie 
tych faktów przez humanistykę ormiańską jest trudne, wymaga oderwania 
się od auto-kontemplacji na rzecz podejścia porównawczego. Łatwiej niż 
w zakresie piśmiennictwa dokonuje się ewolucja tradycjonalistycznego po-
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dejścia w obszarze sztuk pięknych, czego dowodem jest niedawne odkrycie 
przez Armenię malarstwa Teodora Axentowicza. Został on uznany za ma-
larza „ormiańskiego” w pełni, nie tylko w jakimś elemencie. A przecież był 
wręcz podręcznikowym okazem polskiego Ormianina – katolikiem nie mó-
wiącym ani słowa po ormiańsku (o kipczackim nawet nie wspominając).

Te kilka uwag dyskusyjnych, jakie nasuwa lektura pracy Piruzy Mnaca-
kanian, w niczym nie zmienia ogólnego wniosku. Bez wątpienia jest to osią-
gnięcie dowodzące wysokich kwalifikacji badawczych. Autorka wydaje się 
być godną następczynią poprzedniego pokolenia badaczy tej dziedziny. Jej 
praca powinna być ogłoszona drukiem zarówno w języku polskim jak też 
ormiańskim.
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W dniach od 7 do 9 kwietnia 2016 r. Ośrodek Badań nad Historią i Tra-
dycją Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego (Centrum UCRAINICUM KUL) zorganizował w Lublinie i Lwowie 
międzynarodową konferencję naukową na temat: „Tradycja kultu opieki Matki 
Bożej nad narodem w kontekście jubileuszu 360. rocznicy ślubów króla Jana 
Kazimierza, 240. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Łaska-
wej w katedrze lwowskiej oraz 25. rocznicy reaktywowania struktur Kościoła 
łacińskiego na Ukrainie” pod patronatem honorowym JE abpa Mieczysława 
Mokrzyckiego metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego. Mottem konfe-
rencji były słowa znanej pieśni – hymnu:

„Śliczna Gwiazdo miasta Lwowa, Maryja,
Matko nasza i Królowa, Maryja,
Maryja, Maryja, o Maryja, Królowa,
Nieba i ziemi Królowa, Maryja,
Opiekunko miasta Lwowa, Maryja …”

Konferencję poprowadził prof. Włodzimierz Osadczy – dyrektor w/w ośrod-
ka badań, który już na wstępie zwrócił uwagę na konieczność głośnego, 
publicznego upominania się i mówienia o asymetrii stosunków ukraińsko-
-polskich w niedotrzymywaniu obietnic władz ukraińskich, szczególnie miej-
scowych samorządowych lwowskich w odniesieniu do konieczności szybkie-
go zwrotu łacinnikom lwowskich kościołów: św. Marii Magdaleny i Matki Bożej 
Gromnicznej (dawnego seminaryjnego).

Konferencja zapoczątkowana została na KUL w Lublinie 7 kwietnia, 
po czym uczestnicy przyjechali do Lwowa, gdzie następnego dnia kontynu-
owali od rana swoje wystąpienia w sali odnowionej kurii metropolii łacińskiej 
a potem w pobliskiej kaplicy seminarium duchownego, ozdobionej pięknymi 
freskami Henryka Rosena namalowanymi w latach 1933-1936.

We Lwowie przy drzwiach kurii każdego wchodzącego gościa serdecznym 
uściskiem witał sam gospodarz JE abp M. Mokrzycki, który wygłosił też powi-
talne słowo wstępne do uczestników konferencji.

Ks. bp Marian Buczek – biskup senior diecezji Charkowsko-Zaporoskiej 
oświadczył m.in., że tekst ślubów Jana Kazimierza mógł być ułożony jeszcze 

Lwowskie obchody 360. rocznicy 
ślubów króla Jana Kazimierza.
Krótka relacja z konferencji naukowej
Maria Staszałek [Rzeszów]
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przez Piotra Skargę, jak i potem przez św. Andrzeja Bobolę. Wspomniał też 
o sztuce Stanisława Wyspiańskiego „Królowa Korony Polskiej” i o „Potopie” H. 
Sienkiewicza. Następnie poinformował o tradycji ślubów króla Jana Kazimie-
rza w Polsce po II wojnie światowej.

Ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński z Zamościa mówił na temat litanijnego 
zawołania „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami” oraz zaprezentował 
odnalezioną w muzeum kurii lwowskiej 105-letnią kopię obrazu lwowskiej Mat-
ki Boskiej Domagaliczowskiej z katedry łacińskiej. Opowiadał o historii same-
go oryginału (pozostającego teraz na Wawelu), a także o innych jego kopiach 
(m.in. w Lubaczowie). Biskup zwrócił uwagę na podobieństwo Matki Boskiej 
Domagaliczowskiej do obrazu M.B. Pocieszenia, znajdującego się we lwow-
skim kościele o.o. Jezuitów, gdzie pierwszy raz publicznie wypowiedziano 
w litanii tytuł „Regina Poloniae, ora pro nobis” i gdzie ks. abp Józef Bilczewski 
zorganizował I kongres maryjny w 1904 r.

Potem ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński w kaplicy seminaryjnej zapre-
zentował odnowione oryginalne freski H. Rosena ujęte tam w całość pt. „Sie-
dem sakramentów świętych”, gdzie przedstawione zostały: w centrum – Ze-
słanie Ducha św., na lewej ścianie – Chrzest św. (łódź), a dalej – św. Jan Maria 
Vianney, św. bp Józef Bilczewski udziela sakramentu kapłaństwa, św. Karol 
Boromeusz. Eucharystię przedstawia obraz związanego i leżącego, uwięzio-
nego kapłana, który mimo to odprawia Mszę św. Widoczny na obrazie współ-
więzień spogląda z niepokojem ku wejściu, by sprawdzać, czy nie nadchodzi 
ktoś podejrzany – nawiązanie do więzień komunizmu.

Wśród gości konferencji znaleźli się: pan Adam Kwiatkowski – przedsta-
wiciel Prezydenta R.P., który przedłożył list Prezydenta A. Dudy, wojewoda 
lubelski dr hab. Przemysław Czarnek oraz ukraińscy przedstawiciele Kościo-
łów wschodnich, w tym kilku duchownych greckokatolickich a także polski 
ambasador Henryk Litwin wraz z polskim konsulem generalnym we Lwowie 
i ukraińskim konsulem generalnym w Lublinie.

Całość wygłoszonych referatów utworzyła piękną, wschodnią mozaikę 
swoistej ikony maryjnej, skrzącej się bogactwem Jej przymiotów i ogromu 
historii widzianej pod różnorakimi aspektami: religijnymi, historycznymi i kul-
turalnymi.

Referaty wygłosili liczni naukowcy z różnych polskich uczelni a także 
goście z Ukrainy.

Wśród referujących znaleźli się m.in. tacy naukowcy jak prof. dr hab. 
Mirosław Nagielski (Warszawa), mówiący o ślubach lwowskich króla Ja-
na Kazimierza w kontekście odrodzenia idei walki z najazdem szwedzkim, 
prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (Lublin) podejmujący aspekt ślubów jako za-
chęty do dalszej walki z najeźdźcą, prof.dr hab. Tadeusz Trajdos (Warszawa) 
– mówił o odnowieniu fundacji lwowskiej karmelitów trzewiczkowych w XVII 
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w. i po kasacie józefińskiej (wspominając i tamtejszy obraz Matki Boskiej Kar-
melitańskiej, który nawet gościł czasowo w kościele ormiańskim w Zamościu).

Ks. dr hab. prof. nadz. Kazimierz Pek z MIC (Lublin) mówiąc o inspiracjach 
maryjnych w działalności króla Jana Kazimierza wspomniał o samym tekście 
ślubów Jana Kazimierza, o ich podobieństwie do psalmów w Starym Testa-
mencie (szacunek, obietnica, deklaracja, wypełnienie, obietnica dziękczynie-
nia), o wzorowaniu się na nich potem przez prymasa Stefana Wyszyńskiego 
i o zmienieniu ich niektórych zwrotów przez Jana Pawła II, np. terminu „nie-
wolnictwo” na „zawierzenie”.

Dr Adam Kulczycki (Rzeszów) zajął się tematem: postulat sprawiedliwości 
społecznej w kontekście rzeczywistości Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
a dr hab. Eugeniusz Wilkowski (Chełm) omówił śluby lwowskie Jana Kazimie-
rza jako fragment dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów w kontek-
ście Jubileuszu Chrztu Polski – w aspekcie antropologicznym.

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Lublin) podjął zagadnienie: macie-
rzyńskie królowanie Maryi a życie duchowe (odnośnie do wezwania Matki Bo-
skiej Królowej), podczas gdy dr Grzegorz Kozłowski (Hrubieszów) podzielił się 
przemyśleniami na temat: Polska narodem wybranym NMP – interwencje ma-
ryjne w dziejach narodu polskiego w obronie Ojczyzny np. w bitwie pod Grun-
waldem, w bitwie Warszawskiej w 1918 r. (Cud nad Wisłą) i in. Płk Tadeusz 
Krzystek (Warszawa) podjął temat: Matka Boska hetmanka Wojska Polskiego 
– tradycja kresowa.

Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Osadczy (Lublin-Lwów) przedstawił ko-
lejne koronacje cudownego obrazu Matki Boskiej Łaskawej katedry lwowskiej 
(1776, 1905, 2001).

Na ten sam temat zabrał głos przybyły osobiście dyrektor Muzeum Histo-
rii Religii we Lwowie. Warto przy okazji wspomnieć, że muzeum to funkcjo-
nuje nadal niezmiennie w podominikańskim budynku przyległym do kościoła 
dominikańskiego, zamienionego na cerkiew. Dawniej nosiło ono nazwę „Mu-
zeum Ateizmu”.

Zmartwychwstaniec ks. dr Wojciech Mleczko (Kraków) omówił śluby Ja-
na Kazimierza jako program odrodzenia narodu w okresie Wielkiej Emigracji, 
wspominając dziewiętnastowiecznych paryskich twórców tzw. teologii polskie-
go narodu (ks. H. Kajsiewicz, ks. A. Jełowicki, ks. P. Semenenko) oraz zorga-
nizowanie (głównie staraniem o. Aleksandra Jełowickiego) w dniu 1 kwietnia 
1856 r. obchodów dwusetnej rocznicy lwowskich ślubów Jana Kazimierza. 
Prelegent przypomniał ponadto, że ks. Semenenko jeszcze raz, w 1858 r. 
we Lwowie, w katedrze analizował śluby podnosząc konieczność ich realiza-
cji poprzez rozszerzanie czci Chrystusa i Matki Boskiej i oswobodzenia ludu 
i chłopów (tzn. cześć, ofiarę i służbę).

Dr Rafał Dobrowolski (Lublin) zajął się Ślubami Jasnogórskimi młodzie-
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ży akademickiej w 1936 r., wspominając m.in. najpierw tylko 100-osobową 
a potem już 260-osobową pielgrzymkę „Odrodzenia” na Jasną Górę w 1934 r. 
oraz potem inne, coraz liczniejsze w 1938 i 1939 roku.

Dr Natalia Kołb (Lwów) mówiła o tradycji obchodów rocznicy ślubów króla 
Jana Kazimierza we lwowskim Kościele na przełomie XIX i XX w. i ich znacze-
niu, a dr Jan Sęk (Lublin) o „Bożej Rodzicielce w kresowych miejscach kultu 
Ormian polskich”.

Prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Ryba (Lublin) przywołał „Tradycję ślubów 
lwowskich w posłudze duszpasterskiej Stefana kardynała Wyszyńskiego”, 
przypominając znaczenie wypowiedzi na temat tych ślubów bpa Szczęsnego 
Felińskiego i abpa Józefa Teofila Teodorowicza : „śluby Jana Kazimierza nie 
umierają i nie giną…”, odnawianie ślubów przez abpa Józefa Bilczewskiego, 
rozpoczynanie przygotowań do odnowy moralnej narodu polskiego od ślu-
bów przez prymasa Stefana Wyszyńskiego aż do obchodów millenium Chrztu 
Polski w 1966 r., decydującego o niepoddaniu się Polski komunizmowi (wę-
drujący po Polsce obraz Matki Boskiej od ślubów jasnogórskich do millenium 
chrztu).

O kulcie Matki Boskiej w kościołach dominikańskich na wschodnich rubie-
żach dawnej Rzeczypospolitej (Ruś, Podole, Wołyń) w referacie pt. „De Caelo 
Missa Corona” ciekawie mówił dominikanin o. Marek Miławicki, wspominając 
liczne i wspaniałe uroczystości koronacyjne słynnych, cudownych wizerunków 
MB we Lwowie, w Podkamieniu, Łucku, Latyczowie, Przemyślu (figurka MB 
Jackowej), ponadto wspomniał o innych ważnych dominikańskich ośrodkach 
kultu maryjnego, jak na przykład w Czortkowie czy Żółkwi (obraz MB Hetmań-
skiej). Zaznaczył, że niegdyś na tym terenie było ponad 40 cudownych wize-
runków maryjnych: 39 w kościołach łacińskich i 4 w kościołach ormiańskich.

Tematowi minionych obchodów 350. rocznicy ślubów Jana Kazimierza 
we Lwowie poświęcił swoje wystąpienie redaktor „Kuriera Galicyjskiego” Kon-
stanty Czawaga (Lwów), mówiący też o dwulicowości władz lwowskich i me-
diów ukraińskich odnośnie do obietnic zwrotu Kościołowi łacińskiemu kościoła 
św. Marii Magdaleny i kościoła seminaryjnego MB Gromnicznej oraz Zbigniew 
Wojciechowski (Lublin). Ten ostatni podnosił temat w kontekście realizacji po-
lityki historycznej śp. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP.

Franciszkanin lwowski o. dr Stanisław Kawa mówił o kościele MB Grom-
nicznej, świątyni zaanektowanej, oraz o matczynej miłości w kontekście re-
lacji między katolikami obu rytów: „Wokół sytuacji kościoła MB Gromnicznej 
we Lwowie”.

Ks. Ihor Pełechatyj (Stanisławów) omówił temat: Kult MB Niepokalanie Po-
czętej wśród katolików obrządku łacińskiego, greckiego i ormiańskiego w Sta-
nisławowie w XVII – XX w.

Dr Switlana Sucharowa (Łuck) poruszyła maryjne wątki w dziełach homile-
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tycznych polskich kaznodziejów XVII w., a dr doc. Roksolana Szafran (Lwów) 
mówiła o historii, tradycji artystycznej i kulcie religijnym obrazu MB Łaskawej 
w katedrze lwowskiej.

Na zakończenie zabrał głos Jurij Smirnow (Lwów). Mówił o ślubach Ja-
na Kazimierza w sztuce sakralnej Lwowa wymieniając m.in. Jana Matejkę, 
polichromię Stanisława Stoińskiego, witraże Mehofera i Stanisława Wyspiań-
skiego oraz zwracając uwagę m.in. na wykonane w 1936 r. ze srebra antepe-
dium znajdujące się w katedrze oraz antepedium z kościoła OO. Jezuitów i 3 
obrazy (3 x 4 m) autorstwa Tadeusza Popiela w kościele SS. Klarysek (dziś 
schowane tam za ścianką w tzw. muzeum obrazów).

Ukoronowaniem obchodów uroczystości 360. rocznicy ślubów króla Jana 
Kazimierza, 240. rocznicy koronacji w katedrze lwowskiej obrazu Matki Bożej 
Łaskawej i 25. rocznicy odnowienia struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie 
była uroczysta Msza św., odprawiona pod przewodnictwem abpa Mieczysława 
Mokrzyckiego w sobotę 9 kwietnia 2016 r. w łacińskiej katedrze we Lwowie. 
Wraz z gospodarzem katedry, metropolitą lwowskim, koncelebrowali ją bisku-
pi z Ukrainy i Polski (homilię wygłosił metropolita częstochowski, abp. Wacław 
Depo) i licznie zgromadzone duchowieństwo diecezjalne i zakonne z Ukrainy 
i Polski. Władze polskie biorące udział w uroczystościach kościelnych w ka-
tedrze lwowskiej reprezentowali: minister w Kancelarii Prezydenta RP, Adam 
Kwiatkowski, który odczytał skierowany na tę okazję list Prezydenta RP, An-
drzeja Dudy, parlamentarzyści na czele z marszałkiem Senatu, Stanisławem 
Karczewskim, który odczytał uchwałę Senatu, podjętą w sprawie rocznicy 
Ślubów Jana Kazimierza, władze samorządowe (m.n. wojewoda lubelski, pre-
zydent Lublina), a także przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych 
na Ukrainie. Uczestniczyli także przedstawiciele władz lokalnych z merem 
Lwowa na czele. Udział wzięli także prelegenci odbywającej się przez czwar-
tek i piątek wspomnianej konferencji. Polskie środowisko naukowe ponadto 
reprezentowali przedstawiciele władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
(część z nich była prelegentami na sympozjum naukowym).

Piękną oprawę liturgiczną i muzyczną zapewniły: chór młodzieżowy i or-
kiestra kameralna Nicolaus z podłańcuckiej wioski Kraczkowa, pod batutą 
p. Zdzisława Magonia. Została ona specjalnie zaproszona przez abpa Mo-
krzyckiego, który z nią często współpracuje. Orkiestra ponownie zaprezento-
wała swój profesjonalizm i umiejętności podczas wieczornego koncertu w tej-
że katedrze. Wykonała wówczas do niedawna nieznaną Mszę a-moll op.81 
Józefa Elsnera (mistrza samego Fryderyka Chopina), jego Ofertorium i Nie-
szpory oraz z aplauzem witany utwór współczesny Piotra Pałki „Boże Ojcze”. 
Oryginał utworu J. Elsnera niedawno został odnaleziony w Jasnogórskim Ar-
chiwum OO. Paulinów. Chodzi oczywiście o tekst nutowy Mszy św.
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Aneks do artykułu 
„Maramorosze”
Magdalena Bernacka [Katowice] 

Potomkowie Marii Maramorosz
Po opublikowaniu w ostatnim numerze Biuletynu OTK artykułu o rodzinie 

Maramoroszów do redakcji zgłosił się Pan Andrzej Gerard de Festenburg, pra-
wnuk wymienionej w artykule Marii Maramorosz. Dzięki jego wiedzy i bogate-
mu archiwum rodzinnemu możemy opublikować aneks poszerzający historię 
rodu o dzieje jeszcze jednej gałęzi.

Maria była córką Barbary Sas Jaworskiej i Grzegorza Maramorosza (1814-
1878), początkowo dzierżawcy w Białokiernicy, a następnie właściciela mająt-
ku ziemskiego w Olesinie w powiecie brzeżańskim. Urodziła się 22 lipca 1855 
roku w Olesinie i była prawdopodobnie najstarszym dzieckiem pochodzącym 
z tego związku. Ponieważ zachował się wyciąg wpisów metrykalnych jej ro-
dziny, wiadomo, że zgodnie z kresową tradycją, obrządek odziedziczyła po 
matce i została ochrzczona w parafii rzymskokatolickiej w Olesinie. Tam 23 
lutego 1875 roku wzięła ślub z Arturem Gerard de Festenburg i w tej samej 
parafii były chrzczone przychodzące na świat dzieci.  

Znana i zasłużona dla Lwowa i Galicji rodzina Gerard de Festenburgów 
pochodziła wprawdzie z Austrii, ale miała w swej wielowiekowej historii rów-
nież epizod flamandzki. Artur Gerard de Festenburg był synem Emila (1803-
1849) i Julii Vellauer. Emil uzyskał stopień doktora prawa na Uniwersytecie 
Lwowskim w 1829 roku i piął się po drabinie urzędniczej kariery,  pełniąc po-
czątkowo funkcję burmistrza Drohobycza, a następnie sekretarza Gubernium 
we Lwowie. Był prezesem Galicyjskiej Kasy Oszczędnościowej i pułkowni-
kiem policji lwowskiej. „W roku 1842 został burmistrzem Lwowa, dla którego 
podźwignienia wiele zdziałał, który powagę mieszczaństwa podźwignął, ob-
cując z mieszczanami po przyjacielsku, odwiedzając ich i przyjmując u siebie, 
czego od poprzedników jego nigdy nie doświadczali, [...] ów urzędnik wysokie-
go stopnia, najszlachetniejszego serca, wysokich nauk i zdolności, mąż nad 
swoją epokę postępowy i liberalny [...]”1. Na skutek prowokacji został odwoła-
ny ze stanowiska w czasie rozruchów Wiosny Ludów we Lwowie, 24 marca 

1  Benedykt Gregorowicz, Pamiętnik, [w:] Pamiętniki urzędników galicyjskich, Kraków 1978
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Maria z Maramoroszów Gerard de Festenburg. 
Zdjęcie z archiwum Andrzeja Gerard de Festenburg.
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1848 r.”2. Od 01.11.1848 pełnił urząd referendarza wiedeńskiej komendantury 
miasta. Zmarł na cholerę w Pressburgu3 w 1849 roku. W Muzeum Narodo-
wym we Wrocławiu można w ramach stałej wystawy podziwiać piękne portre-
ty: Emila Gerard de Festenburg z najstarszą córką Julią (1830-1847) i drugi 
bliźniaczy przedstawiający żonę Julię z młodszą córką Karoliną (1837-1886). 
Oba obrazy zostały namalowane w 1839 roku przez Marcina Jabłonowskie-
go zgodnie z zasadami stylu biedermeier odpowiadającego gustom bogatego 
patrycjatu Lwowa. Stały się inspiracją mini spektaklu pt. „A księżyc nad nimi w 
półpełni”, będącego częścią oryginalnego multimedialnego projektu „Muzeum 
Marzeń” przygotowanego jako jeden z happeningów „Europejska Stolica Kul-
tury Wrocław 2016”4.

Brat Emila – August był wyż-
szym urzędnikiem Gubernium 
w Czerniowcach, a potem we 
Lwowie, starostą w Rzeszowie 
i Stanisławowie. Bratanek Edward 
(1843-1914), syn Augusta był 
znanym szanowanym lwowskim 
lekarzem i położnikiem. Studia 
medyczne odbył na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, gdyż 
wówczas nie było jeszcze wy-
działu medycznego we Lwowie. 
Przy wpisie podał na formularzu 
narodowość polską5. Pełnił funk-
cję prezydenta Izby Lekarskiej 
we Lwowie. W 1903 roku założył 
pierwszą w c.k. monarchii Kasę 
Chorych dla lekarzy. Był prezesem 
Lwowskiego Towarzystwa Lekar-
skiego i Krajowej Rady Zdrowia6.

Artur Gerard de Festenburg, 
mąż Marii Maramorosz, urodzo-
ny w 1842 roku w Brnie na Mo-
rawach, był niemal rówieśnikiem 

2  Gerard de Festenburg, cykl Sylwetki, w Cracovia Leopolis 1998, 2 zamieszczone na: www.
cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=sylwetki&id=1349
3  Współczesna nazwa - Bratysława
4  Na podstawie: http://wroclaw.gosc.pl/doc/2922995.Muzeum-zmienia-sie-w-teatr
5  Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18, E-J. red. K. Stopka, 
Kraków 2006, s. 319
6  Witold Ziembicki, Polski Słownik Biograficzny, tom VI (Kraków 1946), s. 425

Spektakl „A księżyc nad nimi w półpełni” 
z Joanną Szczepkowską w Muzeum Na-
rodowym we Wrocławiu. W tle widoczne 
portrety Julii i Emila Gerard de Festenburg 
z dziećmi.
Materiał prasowy.
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kuzyna Edwarda. Początkowo pracował w Brnie 
w banku, a następnie został kontrolerem wydziału 
kolejowego w Stanisławowie. Tam uczęszczali do 
szkół jego synowie. W pewnym momencie związał 
się ze spokrewnionym Karolem Lewakowskim7, 
twórcą ruchu ludowego w Galicji. Lewakowski 
w latach 1880-1883 był dyrektorem linii kolejowej 
Lwów – Czerniowce i jest wielce prawdopodobne, 
że pomógł Arturowi w uzyskaniu posady kolejowej 
w Stanisławowie. Artur pracował również u niego 
w firmach wydobywczych. Lewakowski, po utracie 
stanowiska dyrektora kolei z powodu zbyt ener-
gicznego dążenia do polonizacji personelu, założył 
wraz z Franciszkiem Longchamps kopalnię ropy 
naftowej w Słobodzie Runguskiej, następnie wyku-
pił prawa naftowe w kilku innych miejscowościach 
Podkarpacia, a w Iwoniczu i Borysławiu założył 
nowe kopalnie. Ostatnią posadą Artura był urząd 
w Krajowym Zarządzie sprzedaży soli przy Wydzia-
le Krajowym. 

Małżeństwu Artura i Marii Maramorosz uro-
dziło się siedmiu synów: Juliusz Karol, Jan (ur. 
16.05.1877, zmarł w niemowlęctwie), Włodzimierz 
Roman, Cezar, Kornel (1881-1882), Emil Artur i Ar-
tur Marian, lecz wiek dorosły osiągnęło tylko pięciu.   

1. Najstarszy Juliusz Karol urodził się 30 marca 1876 r. w Wiedniu, zmarł 
w 1936 roku. W związku małżeńskim z Zofią Ochocką miał pięcioro 
dzieci, ale tylko syn Stanisław i córka Halina osiągnęli wiek dorosły. 
Stanisław (1906-1991) studiował krótko na Politechnice Lwowskiej, 
a następnie filozofię na UJ w Krakowie. Żonaty ze Stanisławą z d. So-
kołowską. W latach 1943-1944 był więźniem Gestapo na Podgórzu i na 
Montelupich w Krakowie. Pod koniec wojny wywieziony do obozu pracy 

7  Karol Eugeniusz Lewakowski (1836–1912), doktor praw, powstaniec 1863, działacz 
polityczny, prezes Stronnictwa Ludowego, poseł. Ur. w Snopkowie pod Lwowem, w rodzinie 
zamożnych mieszczan lwowskich, był synem Ignacego i Oktawii Gerard de Festenburg. Na 
podstawie: Krzysztof Dunin Wąsowicz, Karol Lewakowski w: Internetowy Polski Słownik 
Biograficzny. 

Trzej bracia Gerard de Fe-
stenburg. Od góry: Cezar, 
Emil, Artur.
Zdjęcie z archiwum Andrzeja 
Gerard de Festenburg.
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w Regensburgu na terenie Niemiec. Żyją dwie córki Stanisława: Lidia, 
emerytowany pracownik PPGiN w Warszawie, oraz Maria Irena w Gliwi-
cach. Halina – siostra Stanisława była żoną Romana Cachela, inżyniera 
budowlanego. Obydwoje nie żyją.  

2. Włodzimierz  Roman ur. 09.08.1879. Zmarł w 1936 r. Juliusz i Roman 
(używał drugiego imienia) po śmierci ojca pracowali przy budowie kolei 
w okolicach Stanisławowa. Żonaty ze Stefanią  Reaubourgh.

3. Cezar Gerard de Festenburg, ur. 23 lipca 1880 r. w Brnie, zm. w 1957 
roku w Krakowie. Ukończył gimnazjum w Stanisławowie w 1900 roku. 
Dopiero w 1917 roku zyskał stopień doktora prawa na Uniwersytecie 
Lwowskim, gdyż po śmierci ojca musiał podjąć pracę zarobkową, aby 
wspomóc matkę w wychowywaniu młodszego rodzeństwa. Pracował 
w ubezpieczeniach. Brał udział w obronie Lwowa w listopadzie 1918 
r. Ożenił się z Julią Terlecką, ur. w 1879 r., z pochodzenia Rusinką z 
Rawy Ruskiej. Z tego związku było troje dzieci: Eryka (1910-2000), syn 
Viggo Jan (1912-2000), Irena (1915-1998).  Po pierwszej wojnie świa-
towej przeniósł  się do Poznania, gdzie został naczelnikiem w ubez-
pieczeniach. Gdy jego córka Eryka wyjechała na studia medyczne do 
Łodzi, a syn Viggo podjął studia na Akademii Górniczej w Krakowie, 
będąc już na emeryturze przeniósł się z żoną do Krakowa. Na eme-
ryturze pracował m.in. w Straży Obywatelskiej. Zmarł w 1957 r. Obie 
córki: Eryka – lekarz  neurolog mieszkająca w Łodzi i Irena – artysta 
malarz nie założyły własnych rodzin. Irena „w latach 1935-41 studio-
wała w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycz-
nego, a następnie w latach 1945 – 1950 w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Dzięki znajomości technik konserwacji, malarstwa ściennego 
i witrażu uczestniczyła w renowacji zabytkowych malowideł  ściennych 
m.in. w kościołach w  Skierniewicach (1947 ), Wojniczu (1945 ), Brzegu 
(1968 ), w katedrach w Kielcach (1950-51 ) i Lublinie (1968 ), a także 
w kaplicach w Opocznie.  Była autorką polichromii u O.O. Misjonarzy, 
S.S. Urszulanek w Krakowie oraz w kościołach w Ryczowie i Trześni. 
Należała do grupy twórczej Zachęta, Klubu Marynistów i Klubu Akwa-
relistów. Uprawiała malarstwo olejne, pastel, akwarelę i grafikę  (litogra-
fia). Uczestniczyła w ponad stu wystawach zbiorowych – okręgowych, 
ogólnopolskich  i międzynarodowych. Miała też kilkadziesiąt ekspozycji 
indywidualnych. Prace jej znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych, 
a także w muzeach Watykanu, Bolonii i Alabamy”8. 

8  Joanna Gościej-Lewińska, Nota o Irenie Gerard de Festenburg z wystawy pt. Kwiaty 
i morze, jaka odbyła się w Krakowie-Podgórzu w Galerii Rękawka w marcu 2012 roku.
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4. Najmłodsi synowie: Emil Artur ur. 05.12.1883 i Artur Maryan ur. 
13.03.1885 byli plastykami i wyemigrowali czasowo do Ameryki. 

Po śmierci Artura w 1900 roku owdowiała Maria z wielkim poświęceniem 
zajęła się zabezpieczeniem bytu nieletnim synom. W dokumentach rodzin-
nych zachowało się jej podanie do Sejmu Galicyjskiego, w którym zwróciła się 
z prośbą o pomoc finansową. Marią na starość zajął się syn Cezar. Zmarła 
w 1934 roku w Krakowie i jest pochowana w rodzinnym grobowcu rodziny 
Cezarego Gerard de Festenburg na cmentarzu Rakowickim. 

Pan Andrzej Gerard de Festenburg (ur. w 1944 r.) nadesłał osobiste wspo-
mnienie o swoim ojcu Viggo, które zamieszczono poniżej. 

„Dzieje mojego Ojca  to temat rzeka. Postaram się  naszkicować jego losy 
na tle czasów , w których przyszło mu żyć.

Urodził się we Lwowie jeszcze  w CK Austrii 25.06.1912 r. w rodzinie dok-
tora prawa, pracownika Zakładu Ubezpieczeń. Przeżył jako dziecko obronę 
miasta  przed Ukraińcami  oraz tyfus. W 1920 r. rodzina przeniosła się do 
Poznania, gdzie Dziadek Cezary otrzymał posadę w kierownictwie tamtej-
szego Zakładu Ubezpieczeń. Tamże ukończył szkoły oraz zdał maturę. Już 
w czasach szkolnych wykazywał smykałkę do techniki. Wykonywał rozmaite 
modele urządzeń technicznych. Szczególnie  upodobał sobie modele lotnicze, 
co doprowadziło go do dwukrotnego zdobycia tytułów mistrza Polski w tej ka-
tegorii.  Prócz tego  intensywnie trenował wioślarstwo. Po maturze rozpoczął 
studia na  Akademii Górniczej w Krakowie.  

Wojna 1939 r. zastała go na praktyce studenckiej  w Mariborze, w hucie 
metali nieżelaznych. Natychmiast wracał. W domu  znalazł kartę mobilizacyj-
ną i ruszył w pogoń za punktem mobilizacyjnym, który umykał razem z frontem 
na wschód. Brudny, niegolony,  głodny, na piechotę dogonił wojsko w Łucku, 
gdzie ulokowano go w wagonie kolejowym, który znienacka otoczyli Sowieci, 
a było to 18. sierpnia. Dwa dni później udało mu się uciec z transportu. Po 
wojnie  odnalazło  się z tego pociągu tylko czterech kolegów. Przez Lwów oraz 
przejście dla ludności polskiej w Przemyślu, tzn. otwartą tylko przez dwa dni 
granicę niemiecko-sowiecką, powrócił do Krakowa. Tutaj  obracał się w śro-
dowisku ludzi związanych z oporem wobec okupantów niemieckich. Konstru-
ował urządzenia do produkcji materiałów wybuchowych, prowadził sabotaże, 
współpracował przy organizowaniu pomocy dla więźniów. Prowadząc razem 
z kolegami firmę budowlaną, uratował prezentacyjną rzeźbę orła jagiellońskie-
go znajdującą się na zwieńczeniu bramy wejściowej na dziedziniec Zamku 
Królewskiego na Wawelu. 

Po  wyzwoleniu ojciec uruchamiał i odbudowywał urządzenia produkcyjne 
odradzającego się (prywatnego) drobnego przemysłu i rzemiosła. Równocze-
śnie kontynuował przerwane studia.
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Obrona Lwowa – listopad 1918. 
Pierwszy od lewej stoi Mieczy-
sław Terlecki, obok na prawo 
siedzi Cezar Gerard de Fe-
stenburg. Na ostatnim planie 
w bramie po stronie prawej stoi 
Michał Wójcicki, po II wojnie 
prorektor Akademii Górniczej 
w Krakowie, szwagier Cezara. 
Michał Wójcicki ożenił się z Ja-
dwigą Terlecką, siostrą Julii – 
żony Cezara.
Zdjęcie z archiwum Andrzeja 
Gerard de Festenburg. 

Poznań – lata dwudzieste XX 
wieku. Viggo Gerard de Festen-
burg z pucharami mistrza Polski 
w budowie modeli lotniczych
Zdjęcie z archiwum Andrzeja 
Gerard de Festenburg. 
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W miarę umacniania się władzy ludowej, która przystąpiła do ograniczania  
możliwości działania prywatnym przedsiębiorcom, zmuszony  był do poszuka-
nia innych źródeł zarobkowania.  (Uniwersytet Jagielloński, Biuro Projektów 
a po dyplomie  Akademia Górniczo-Hutnicza).

Lata powojenne nie były przyjemne dla ojca. Dość często był wzywany na 
przesłuchanie do UB. Pamiętam zapłakane oczy mamy, przygotowującej ojcu 
zawiniątko na drogę. Nigdy nie wiedzieliśmy, jak długo go nie będzie (czasami 
kilka godzin, czasami kilka dni). Ta „rozrywka” trwała kilka lat, aż wreszcie 
zanikła. Nic nie znaleźli.

Po dyplomie ojciec został adiunktem w Katedrze Termodynamiki AGH 
prowadzonej przez prof. Romana Dawidowskiego, w 1964 r. obronił doktorat. 
Niedługo potem musiał się rozstać z uczelnią. Przeniósł się do Centralnego 
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Chemicznego, gdzie zorga-
nizował laboratorium. W 1968 r. otrzymał nominację na docenta. Następnie 
w Hucie im. Lenina utworzył laboratorium ochrony powietrza atmosferyczne-
go. W 1971 r. przeniósł się do Instytutu Szkła, a w 1979 r. do Instytutu Mecha-
nizacji i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie, gdzie doczekał 
emerytury. Współpracował również z PAN, gdzie współpracował przy kilku 
projektach badawczych . 

Mimo trudnego charakteru posiadł niesamowitą zdolność zrobienia czegoś 
z niczego i dlatego był w stanie budować unikalną aparaturę badawczą, którą 
wykorzystywał  podczas opracowywania nowych tematów. W jego dorobku 
jest kilkanaście patentów oraz wzorów użytkowych.

Choć był pasjonatem  pracy, potrafił znaleźć czas dla rodziny. Szczególnie 
ciepło wspominam  wypady poza miasto oraz wyjazdy wakacyjne. Równie do-
brze pamiętam moje wyjścia z ojcem do jego miejsc pracy i wspólne  dłubanie 
w rozmaitych urządzeniach.”

Opisana powyżej historia kresowej rodziny, która zrodziła się z niezwy-
kłego mariażu polskiej Ormianki z synem austriackiego urzędnika pokazuje, 
jak atrakcyjne musiało być środowisko polskiej kultury w Galicji XIX wieku. 
Asymilacja następowała szybko już w drugim pokoleniu i wydała owoce w na-
stępnych pokoleniach w postaci osiągnięć naukowych i artystycznych oraz 
patriotycznego zaangażowania na rzecz Polski. Pragnę też dodać, że jesz-
cze do niedawna w Krakowie istniały więzy pomiędzy opisanymi przeze mnie 
już wcześniej gałęziami rodu Maramoroszów. Po zakończeniu drugiej wojny 
światowej w mieszkaniu Cezarego i Julii Gerard de Festenburg przy ulicy 
Siemiradzkiego 12 (położonym dosłownie naprzeciwko kamienicy, w której 
mieszkały córki malarza Teodora Axentowicza) znalazły na jakiś czas schro-
nienie repatriantki z Podola: Jadwiga z Korzeniowskich Maramarosz z córką 
Krystyną.  Pan Andrzej pamięta też spotkania rodzinne, w których brał udział   
ks. Andrzej Bardecki  i prowadzone z jego udziałem żywe dysputy.  
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W latach 1970. i 1980. bywałem służbowo w Armenii. Mieszkałem w Ery-
waniu w hotelu Nairi. Cieszyłem się przyjaźnią śp. profesora Rafaela Waniana 
z Geograficznego Towarzystwa w Erywaniu. Zaprzyjaźniłem się z wieloma 
osobami przynależnymi do Narodu Ormiańskiego. Na przyjęciu w domu prof. 
R. Waniana w Erywaniu poznałem autora mapy z broszurki zatytułowanej 
Klimat Erywania, którą podarował mi z dedykacją wpisaną dnia 16 listopada 
1988 r. W dedykacji napisał m.in. moje nazwisko w postaci Koperkian.

Tam, w Armenii nazywano mnie: Wołod Koperkian. Stwierdzano przy tym, 
że niegdyś moi ormiańscy przodkowie pisali się zapewne „Kopekian”. Miło 
spędzałem tam czas. Wszyscy byli bardzo przyjaźnie nastawieni do mojej 
skromnej osoby. Wędrując ulicami Erywania spotykałem miejsca, w których 
niegdyś stały świątynie ormiańskie. Władze radzieckie zniszczyły je, ale lito-
ściwe ręce wznosiły w tych miejscach domki-kapliczki. Przechodzący ustawia-
li tam i zapalali świece. Pod zadaszeniem był nawet schowek na zapałki. Ja 
też zapalałem świece i stojąc oddawałem się zadumie modlitewnej. To samo 
czyniłem przy chaczkarach. 

Dla mnie to były świetne czasy. Wówczas mój wiek atrakcyjny jeszcze nie 
przeminął. Przy wzroście 180 cm ważyłem tylko 65 kg. W mundurze miałem 
talię osy. To wszystko już minęło.

Przy różnych spotkaniach okazywano mi przyjaźń. Mówiono: „nasz brat 
przyjechał z Polski…” itp.

Pewnego dnia do hotelu Nairi przyszli poznać się ze mną małżonkowie 
Darpinian. Ona miała na imię Aida, a on – Araik (zdrobnienie imienia Ara). 
Mieszkali w Erywaniu przy ulicy Plechanowa 5, nr mieszkania 58 (V piętro). 
Bardzo urodziwi i mili ludzie. Araik przyniósł ze sobą specjalną kawę i parzył 
ją po ormiańsku. Snuliśmy rozmowę. Aida opowiadała, że jej ojciec, Szawarsz 
Hambarcumian, do wybuchu II wojny światowej wykładał w Erywaniu na wyż-
szej uczelni technicznej radiotechnikę. Był pionierem radia w stolicy Armenii. 
Po ataku hitlerowskich Niemiec na ZSRR dnia 22 czerwca 1941 r. został zmo-
bilizowany do Armii Czerwonej. W trakcie jednej z walk z Niemcami dostał się 
do niewoli. Listy z frontu przestały od niego przychodzić i w domu zapanowała 
rozpacz. Obawiano się, że zginął śmiercią żołnierza. 

Po zakończeniu wojny ktoś życzliwy, kto służył w Armii Czerwonej wraz 
z ojcem Aidy, a potem szczęśliwie przeżył niewolę niemiecką, która była bar-
dzo okrutna, poinformował biedną rodzinę Sz. Hambarcumiana, że wymienio-

Wspomnienia z podróży do Armenii 
w latach 1970. i 1980.
kpt. Włodzimierz „Koper” Koperkiewicz [Opoczno]
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ny był więziony w stalagu urządzonym w „Twierdzy Iwanogród” i tam zmarł 
z głodu. Ja pamiętałem, że „Twierdzę Iwanogród” zbudował gen. Iwan Pa-
skiewicz po stłumieniu polskiego powstania listopadowego. Dla nas jest to 
„Twierdza Dęblin”.

Następnie Aida opowiadała, że do Erywania dużo przyjeżdżało Polaków 
niby w celach turystycznych, a przywozili ze sobą towary i sprzedawali. Aida 
opiekowała się nimi i pomagała zbywać po korzystnych cenach. Prosiła ich 
tylko  o odszukanie mogiły ojca, gdyż było to jej największe marzenie całe-
go życia. Chciała przyjechać do Polski, by zobaczyć miejsca, w których jej 
ukochany ojciec stawiał ostatnie kroki swojego życia. Miejsce, gdzie umierał 
śmiercią głodową. Pragnęła pochylić się nad cieniami i prochami ojca.

Po powrocie do Polski w 1988 roku pojechałem do Dęblina i szukałem 
miejsca, w którym Niemcy urządzili stalag (z niemieckiego Stammlager) dla 
jeńców radzieckich. Przetrzymywano ich m.in. w lochach. Zmarłych grzebano 
na terenie twierdzy. Indywidualny grób trudno było wyróżnić. Widziałem tylko 
jedno wielkie, równe, gładkie pole grzebalne. 

Gdy Aida, przyjechawszy do Polski z mężem w sierpniu 1990 r., zobaczyła 
to pole, straciła przytomność. Rozbolało ją serce, gdy patrzyła na niemieckie 
zdjęcia przedstawiające jeńców, którzy wyglądali jak szkielety. Długo nie mo-
gła przyjść do siebie. Lekarz wojskowy z lotniska zaopiekował się nią udziela-
jąc pomocy medycznej. Na tym dużym cmentarzysku zapaliliśmy znicze, które 
były symbolami naszej pamięci modlitewnej. 

Zainteresowanie małżonkami Darpinian (Aidą i Araikiem) wśród Polaków 
było wielkie. Wszyscy zapytywali, skąd oni przyjechali i kim ja jestem dla nich. 
Byłem w mundurze lotnika. Aida odpowiadała, że jestem jej bratem. Tak jakby 
ona i jej rodzina adoptowała mnie z wdzięczności za to, że przybliżyłem jej 
i rodzinie miejsce wiecznego spoczynku ojca.

Pragnę dodać, że przed przyjazdem małżonków Darpinian do Polski długo 
korespondowaliśmy w tej sprawie. Wysłałem specjalne dokumenty stwierdza-
jące, że jej ojciec zmarł w stalagu na terenie „Twierdzy Dęblin” i tam spoczywa 
wraz z innymi żołnierzami radzieckimi na cmentarzu jenieckim. Jako Opie-
kun Miejsc Pamięci Narodowej wystawiałem dokumenty, które honorowano 
w ZSRR i na ich podstawie tamtejsze władze wystawiały swoim obywatelom 
paszporty i dawały pieniądze na podróż do Polski traktowaną jako „delegację”.

Wspomniani wyżej małżonkowie przylecieli do Warszawy na Okęcie, gdzie 
czekałem na nich. Potem autobusem przyjechaliśmy do mojego domu w Ogo-
nowicach pod Opocznem. Zamieszkiwali u mnie orzez dwa tygodnie. Razem 
było nam bardzo dobrze i czuliśmy się szczęśliwie. Goście poznawali wraz 
ze mną urocze zakątki Polski. Trudne było nasze rozstanie w Warszawie na 
Okęciu. Wszyscy mieliśmy łzy w oczach.

Wiosną 1991 roku przyjechała z Moskwy do Polski córka Darpinianów, 
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Biełka (zdrobnienie od: Izabella). Bardzo ładna i miła dziewczynka. Moja wnu-
sia bardzo ja polubiła. Do tego stopnia, że nie rozstawały się. Nawet razem 
spały jak dwie siostry. Oczywiście z Biełką również pojechałem do Dęblina, 
gdzie odwiedziliśmy miejsce spoczynku jej dziadka. Pochyliliśmy się nad jego 
cieniami i prochami w modlitewnej zadumie, zapalając znicze. Biełka pragnęła 
zobaczyć Kraków. Pojechaliśmy do dawnej stolicy Polski i razem biegaliśmy 
po niej. Zobaczyliśmy Sukiennice, Wawel, kościół Mariacki, Bramę Floriańską, 
synagogi i kirkuty. Czas biegł szybko i musiało nastąpić rozstanie ze łzami 
w oczach. Pozostały ciepłe, rodzinne listy i wspomnienia. Wszyscy polubili-
śmy rodzinę Darpinianów.

To tylko jedno z wielu moich miłych wspomnień związanych z Armenią. 
Przebywając w tym kraju, odwiedzałem jego cudowne świątynie. Armenia 
przyjęła chrześcijaństwo w 301 roku za sprawą św. Grzegorza Oświeciciela. 
Liturgia nie zmieniła się od starożytności. Słuchając  ormiańskich Mszy św. od-
nosiłem wrażenie, że przenoszę się w czasy pierwszych chrześcijan. Duchow-
ni zapraszali mnie do zakrystii, gdzie udzielali mi swojego błogosławieństwa 
na całe moje życie. Zwiedzałem też ormiańskie cmentarze. Ich atmosfera bar-
dzo mnie poruszała.

Zwiedziłem również Eczmiadzyn, siedzibę katolikosa (patriarchy) Ormiań-
skiego Kościoła Apostolskiego, oraz świątynię Geghard położoną w górach na 
wschód od Erywania. Było sielsko i anielsko, ale czas szybko biegł do przodu 
i trzeba było z żalem powracać do Polski. 
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Głęboko wierzący, rozmodlony, piękny Człowiek – aktorka, poetka, mi-
strzyni recytacji. Całym życiem służyła Bogu, Kościołowi, Polsce i wszel-
kiemu dobru. Złożona długą nieuleczalną chorobą, straciwszy możność sa-
modzielnego poruszania się, pokornie znosiła swoje cierpienia. – Tak musi 
być – mówiła do przyjaciół: – Opiekują się mną dwaj aniołowie: Janek (mąż) 
i moja siostra Terenia.

Urodzona w rodzinie nauczycielskiej w Lublinie (w 1940 r.), lata szkol-
ne spędziła w Urzędowie i na Lubelszczyźnie. Po studiach polonistycznych 
na Uniwersytecie Warszawskim uzyskała stopień magistra filologii polskiej. 
W 1963 r. ukończyła krakowską Wyższą Szkołę Teatralną i została magi-
strem sztuki.

Podczas studiów w Krakowie nawiązała kontakt ze środowiskiem 
duszpasterstwa akademickiego przy kościele pw. św. Anny. Prowadzący 
tę wspólnotę ksiądz, niebawem biskup, a dziś sługa Boży Jan Pietraszko 
był do końca swego życia (1988 r.) kierownikiem duchowym młodej artystki, 
niezwykle przez nią cenionym. W lipcu 1963 r. pobłogosławił jej małżeństwo 
z Janem Więckowskim, a potem ochrzcił także ich syna Piotra.

Maria Przybylska występowała w latach 1963-65 w Teatrze im. A. Mic-
kiewicza w Częstochowie, gdy funkcję dyrektora pełnił August Kowalczyk. 
Pracowała następnie w Teatrze Miejskim w Bielsku-Białej, prowadzonym 
przez dyr. Mieczysława Górkiewicza (1966-67). W sezonach 1968-70 była 
aktorką Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi za dyrekcji Feliksa Żukowskie-
go. Grała wówczas m.in. Marynę w „Weselu” Wyspiańskiego, reżyserowa-
nym przez Jerzego Grzegorzewskiego. W styczniu 1970 r. dyr. Bronisław 
Dąbrowski zaangażował ją do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 
w którym występowała przez ponad 20 lat. Jej ważniejsze role to: Emma 
w „Za kulisami” Norwida, Matka w „Dwóch teatrach” Szaniawskiego, Sonia 
Gurwicz w „Tak tu cicho o zmierzchu” Szulkina, Tatiana w „Mieszczanach” 
Gorkiego, Żona w „Odejściu głodomora” Różewicza, Flecistka w „Rzeźni” 
Mrożka, Otylda w „Rewolwerze” Fredry, Nike spod Cheronei w „Nocy listo-
padowej” Wyspiańskiego, Marynia Chmielowska w „Bracie naszego Boga” 
Karola Wojtyły.

Maria Przybylska-Więckowska. 
Rozmodlona aktorka, poetka, 
mistrzyni recytacji (1940-2016)
Maria Żmigrodzka - przedruk (za zgodą redakcji) z Tygodnika 
Katolickiego „Niedziela” nr 11 z 13 marca 2016, str. 27
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Występowała w przeznaczonych dla szkół adaptacjach dramatów i pro-
gramach poetyckich, zapamiętano ją szczególnie jako Antygonę z tragedii 
Sofoklesa i Kasandrę z „Odprawy posłów greckich” Kochanowskiego. Przez 
kilka lat prowadziła zajęcia z zakresu dykcji, interpretacji tekstów i kultury ję-
zyka najpierw dla alumnów Krakowskiego Wyższego Seminarium Duchow-
nego, potem dla zakonnic w Wyższym Instytucie Katechetycznym. Podej-
mowała też własne działania w formule teatru jednego aktora.

Wspólnie z Elżbietą Wojciechowską z Teatru Rapsodycznego recytowała 
„nieprawomyślne” teksty na długo przed Sierpniem ’80. W grudniu 1981 r. 
została zaproszona ze swoim programem norwidowskim na sesję szkole-
niową związkowców Świętokrzyskiego Regionu Solidarności. W nocy z 12 
na 13 grudnia aresztowano ją w Bocheńcu wraz ze wszystkimi uczestnika-
mi szkolenia i osadzono w więzieniu w kieleckich Piaskach. Po dziesięciu 
dniach odzyskała wolność dzięki interwencji Krakowskiej Kurii Metropolital-
nej. Z osobistego wyboru pracę w teatrze zakończyła definitywnie w 1992 r.

Od czasu stanu wojennego występowała sama lub z kolegami aktorami 
w kościołach, salach parafialnych, domach zakonnych, w szkołach, biblio-
tekach, podczas pielgrzymek ruchów katolickich na Jasnej Górze, na spo-
tkaniach w Redakcji „Niedzieli”, w środowiskach Sybiraków i AK-owców – 
od Podlasia i Przemyśla po Wrocław i Poznań. Recytowała poezję religijną, 
modlitewną oraz patriotyczną. Prezentowała też programy ukazujące ducho-
wość wielu świętych i błogosławionych. Recytowała piękne teksty w okresie 
pielgrzymek do Ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II. Czyniła to również 
podczas pobytu w Wilnie i na Wołyniu, od Krzemieńca do Ostroga i Równe-
go. Tygodnik Katolicki „Niedziela” dwukrotnie przyznał jej odznaczenie „Ma-
ter Verbi”.

Maria Przybylska wydała kilkanaście tomików własnej poezji, m.in.: „Ani 
jednej gwiazdy”, „Ten śpiew”, „Krótkie chwile”, „Późne światło”, „Tropy”, „Ka-
rawana ze Wschodu”, „Podpłomyki”, „Czwarta generalna”, „Po latach”, „Jak 
Cię szukać?” (wydany w Bibliotece „Niedzieli” w 2005 r.).

W licznych refleksyjnych, modlitewnych wierszach autorka wysławiała 
Boże Miłosierdzie, wspominała wybrane przez Pana Jezusa Łagiewniki – 
miejsce wielkiej łaski i nadziei dla każdego człowieka. Szczególną miłością 
otaczała Matkę Najświętszą, czczoną w różnych znakach – Matkę z Jasnej 
Góry, Ostrej Bramy, Jazłowca, Kodnia czy Leśnej.

11 lutego 2016 r., w Dniu Chorego, usłyszałam jej słaby głos w telefonicz-
nej słuchawce: – Dziś Tereńka sprawiła mi wielką radość – zaprosiła księ-
dza, mogłam się wyspowiadać, przyjąć Komunię św. i sakrament chorych. 
Jestem bardzo szczęśliwa i gotowa do odejścia...

Zawsze prosiła Matkę Bożą, aby zabrała ją do siebie w sobotę. Została 
wysłuchana – zmarła 27 lutego br., w sobotę, bardzo wczesnym rankiem.
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Zmarła w Lublinie, gdzie mieszkała od kilkunastu lat. Pogrzeb odbył się 
w Krakowie, z którym była związana przez dużą część swojego życia.

* * *

Prośba
Maria Przybylska

Żeby na Tamtą Stronę  
nie przenosić bagaży,  
tłumoczków, garbów  
i ciężarów  
krzywd minionych  
a wciąż pamiętanych  
– żeby je zostawić  
przed wysokim  
progiem  
odległym od tej chwili  
gdy były włożone  
na nasze plecy  
przygięte latami...

* * *

Wiersz z tomiku: Maria Przybylska, „Jak Cię szukać?”, Biblioteka „Nie-
dzieli”, Częstochowa 2005.

Tomik wierszy można zamawiać telefonicznie: (34) 365-19-17, wew. 351; 
elektronicznie:kolportaz.niedziela@niedziela.pl; pocztą: Redakcja „Niedzieli”, 
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa.
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Maria Przybylska urodziła się 24 marca 1940 r. w Lublinie. Lata dziecięce 
i dziewczęce przeżyła w ukochanym Urzędowie, gdzie jej rodzice: Helena z Ka-
melów i Marian byli nauczycielami. Niektóre dziewczęce urzędowskie przyjaź-
nie Marii przetrwały 70-letnią próbę czasu. Tragicznym przeżyciem dzieciństwa 
była nagła śmierć ukochanego młodszego braciszka, trzy-i-półletniego Sławcia 
wskutek nierozpoznanego zapalenia wyrostka, zaś później błogosławieństwem 
były narodziny młodszej o 12 lat równie ukochanej siostry Teresy.

Maturę uzyskała w 1957 r. w Kraśniku Fabrycznym i w tymże roku rozpo-
częła studia polonistyczne na UW. W 1959 r. została przyjęta do Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, którą ukończyła w czerwcu 1963 r. 
z wynikiem bardzo dobrym i tytułem magistra sztuki. Jej role szkolne i dyplo-
mowe to Dziewczyna w „Jest tam kto?” Saroyana, Inez w „Przy drzwiach za-
mkniętych” Sartre’a, Leona w „Ogniu i popiele” Crommelyncka, Matka w „Głu-
pim Jakubie” Rittnera oraz Kamilla w „Nie igra się z miłością” Musseta.

W grudniu 1965 r. została przyjęta do Związku Artystów Scen Polskich 
i otrzymała legitymację nr 4740.

W latach 1963-65 występowała w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstocho-
wie za dyrekcji A. Kowalczyka, kontynuując zaocznie studia polonistyczne, które 
ukończyła w 1965 r. uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. W latach 1965-67 
występowała w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej za dyrekcji M. Górkiewicza, zaś 
w latach 1967-69 w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi za dyrekcji F. Żukowskiego, 
gdzie grała m.in. Liesel w „Niemcach” Kruczkowskiego (także w Teatrze TV) oraz 
Marynę w „Weselu” Wyspiańskiego, reżyserowanym przez J. Grzegorzewskiego.

W styczniu 1970 r. została zaangażowana przez B. Dąbrowskiego do Te-
atru im. J. Słowackiego w Krakowie, w którym występowała do 1991 r. Jej waż-
niejsze role to: Emma/Dorilla w „Za kulisami” Norwida, Podlipska w „W sieci” 
Kisielewskiego, Ksenia w „Jegorze Bułyczowie” Gorkiego, Sonia Gurwicz 
w „O świcie jest tu spokojnie” Wasiliewa, Anna w „Dwóch teatrach” Szaniaw-
skiego, Otylda w „Rewolwerze” Fredry, Flecistka w „Rzeźni” Mrożka, Tatiana 
w „Mieszczanach” Gorkiego, Żona w „Odejściu głodomora” Różewicza, Mary-
nia Chmielowska w „Bracie naszego Boga” Wojtyły, Eleonora w „Cydzie” Cor-
neille’a, Nike spod Cheronei w „Nocy Listopadowej” Wyspiańskiego.

Równoległym do pracy w teatrze, szerokim i głębokim nurtem działalności 
Marii była adaptacja i recytacja. Kiedy ukończyła w 1965 r. pracę magister-
ską o listach Juliusza Słowackiego do Matki, pochłonęła ją trwała fascynacja 

Maria Przybylska-Więckowska (1940-
2016). Życiorys
Jan Więckowski [Lublin], 27 kwietnia – 16 maja 2016
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twórczością i biografią Cypriana Kamila Norwida, zapoczątkowana wcześniej 
na polonistyce na seminariach prof. Juliusza Wiktora Gomulickiego. Stworzony 
w Bielsku-Białej pierwszy program norwidowski „Gorzka jasność moja”, wydo-
bywający wątek trudnej biografii Poety, zawartej we fragmentach poezji, pro-
zy i listów, zyskał poparcie katowickiego Kuratorium jako audycja poetycka dla 
szkół średnich. Później występowała jako Antygona i Kasandra w objazdowych 
programach dla szkół średnich, organizowanych przez Krakowską Estradę. 
Drugi program norwidowski „Są takie prawdy”, opracowany w Krakowie wspól-
nie z Elżbietą Wojciechowską i razem z nią recytowany – to teksty poetyckie 
i publicystyczne Norwida o społeczeństwie, narodzie, prawdzie i miłości.

Poczesne miejsce w adaptacjach i recytacjach Marii miały utwory religijne:
Litania do Najświętszej Maryi Panny i inne teksty religijne Norwida, „Abba, 

Ojcze” – medytacja ułożona z tekstów Simone Weil, Carlo Caretto, Brata Ro-
gera, Karola Wojtyły – Jana Pawła II i innych,

Poetycka modlitwa maryjna, od Juliusza Słowackiego do Romana Brand-
staettera

„Moja wiaro malutka” – wiersze ks. Jana Twardowskiego
Hymny brewiarzowe oraz poezja religijna i refleksyjna różnych twórców.
Częste były także krótkie recytacje modlitewno-refleksyjne wplatane 

do Mszy Świętych.
Inne większe programy poetyckie i refleksyjne to np.:
„Myśląc Ojczyzna” – teksty Norwida, kard. Wojtyły i kard. Wyszyńskiego
„Dlaczego kocham zmierzch” – poezja i proza Romana Brandstaettera.
Nie sposób przypomnieć sobie wszystkie wystąpienia recytatorskie Marii, 

od krótkich recytacji modlitewnych do dużych kompozycji w formule monodra-
mu. Na przestrzeni lat 1971-2007 uzbierało się ich około 400, a miejsca recy-
tacji rozciągały się od Przemyśla do Szczecina i od Podlasia po Dolny Śląsk. 
Recytowała poezję maryjną i patriotyczną także w wileńskiej Ostrej Bramie, 
w Krzemieńcu, Ostrogu nad Horyniem, Sławucie, Równem, Zdołbunowie, 
Klewaniu, Kuniewie i Sławnie.

Regułą, od której Maria rzadko odstępowała, była RECYTACJA Z PAMIĘ-
CI, tak odmienna od popularnego dziś czytania tekstów. O klasie tej recytacji 
świadczy epizod przedstawienia Marii kardynałowi Wojtyle przez Mieczysła-
wa Kotlarczyka, dyrektora nie istniejącego już wówczas Teatru Rapsodycz-
nego, po recytacji na aktorskim Opłatku: „to nasza najmłodsza rapsodyczka” 
– „przecież SŁYSZĘ, Mieciu”.

ODCZYTYWANIE starannie dobranych fragmentów miało natomiast miej-
sce przy prezentacjach kolejnych tomów „Tak było...Sybiracy”, wspomnień 
Sybiraków, gromadzonych, redagowanych i wydawanych przez krakowską 
Komisję Historyczną Związku Sybiraków. Za te czytania i za udział w piel-
grzymkach Sybiraków Maria Przybylska została nagrodzona Honorową Od-
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znaką Związku Sybiraków, którą bardzo sobie ceniła.
Inne czytania to teksty religijne i beletrystyczne, nagrywane na kasety 

do fonoteki dla niewidomych, niekiedy także nagrania radiowe, które być mo-
że tkwią w jakichś archiwach. Nagrywający bardzo sobie chwalili jej czytanie, 
bo nie wymagało poprawek i powtórek.

Całkiem inną aurę miał jej monodram „Psalmy i diabły”, mozaika z frag-
mentów zapomnianej niestety poezji i prozy Tadeusza Nowaka, uzupełnio-
nych muzyką Zygmunta Koniecznego. Prezentowany w wielu małopolskich 
bibliotekach i domach kultury, został także pokazany jako spektakl TV „Zaklę-
cia” w reżyserii Ireny Wollen (9.11.1976 r.).

Pierwsza filmowa rola Marii to postać kobieca w etiudzie „Cement i sło-
wa”, nakręconej przez Krzysztofa Zanussiego u początku jego działalności 
reżyserskiej. Jej filmowym partnerem był fotografik Wojciech Plewiński. Mi-
gnęła potem jako Weronika na Drodze Krzyżowej w filmie Zanussiego o Ka-
rolu Wojtyle – Janie Pawle II „Z dalekiego kraju” (1981), ale poza nielicznymi 
epizodami nie zrobiła Maria kariery filmowej ani telewizyjnej, natomiast wiele 
czasu i serca poświęciła KULTURZE SŁOWA. Bolała ją zawsze powszechna 
degradacja kultury języka, niechlujstwo językowe i zachwaszczanie polszczy-
zny „nowoczesnym” żargonem, tak w otoczeniu jak i w środkach masowego 
przekazu a także wśród młodszych aktorów. Już w Częstochowie prowadziła 
zajęcia recytatorskie dla dziewcząt z pobliskiej szkoły średniej. W Krakowie 
przez wiele lat prowadziła zajęcia z zakresu wymowy, interpretacji tekstów 
i kultury języka kolejno dla seminarzystów Zgromadzenia Św. Michała Archa-
nioła, dla alumnów Krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego i dla 
zakonnic w Wyższym Instytucie Katechetycznym. Niektóre znajomości semi-
naryjne przerodziły się w wieloletnie przyjaźnie.

Inną szczególną cechą Marii było odmawianie pobierania honorariów 
za recytacje w kościołach, gdyż był to dla niej szczególny rodzaj modlitwy. 
Przyjmowała jedynie zwrot kosztów podróży oraz gościnny nocleg i książki, 
których zdobywanie i czytanie było jej pasją już w dzieciństwie.

Odznaczenia, o jakie nigdy nie zabiegała, to trzykrotna krakowska Złota 
Odznaka za pracę społeczną (1977, 1981 i 1983), Odznaka Zasłużonego 
Działacza Kultury, Odznaka Przyjaciela Dziecka z 1979 r. (w latach 1977-
1980 była honorową dawczynią krwi grupy 0 Rh+ dla krakowskiego Instytutu 
Pediatrii, legitymacja nr 1195/77), medal Liceum Ogólnokształcącego im. Sta-
nisława Wyspiańskiego w Kętach, dwa medale „Mater Verbi”, o których poni-
żej, oraz unikatowy medal pamięci Cypriana Norwida „Ojczyzna jest to wielki 
zbiorowy obowiązek”, wykonany przez Bronisława Chromego na 150. roczni-
cę urodzin Poety (1971). Szczególną inicjatywą norwidowską, w której Maria 
miała energiczny inspirujący udział, było umieszczenie Epitafium w Krypcie 
Wieszczów w podziemiach Katedry Wawelskiej. W 110. rocznicę śmierci Nor-
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wida (1993) umieszczono w Krypcie brązową płytę pamiątkową autorstwa 
Czesława Dźwigaja, zaś w 180. rocznicę urodzin Poety (2001), w niewielkiej 
niszy obok pomnika umieszczono brązową urnę, którą przywiózł prof. Juliusz 
W. Gomulicki, zawierającą ziemię z grobu Norwida, pobraną ze zbiorowej mo-
giły na cmentarzu polskim w Montmorency pod Paryżem.

Wspólnie z Elżbietą Wojciechowską z Teatru Rapsodycznego Maria re-
cytowała „nieprawomyślne” teksty na długo przed Sierpniem ’80. W grudniu 
1981 r. została zaproszona ze swoim programem norwidowskim na sesję 
szkoleniową związkowców Świętokrzyskiego Regionu „Solidarności”. W nocy 
z 12 na 13 grudnia aresztowano ją wraz ze wszystkimi uczestnikami szkole-
nia i osadzono w więzieniu Kielce Piaski. Dzięki interwencji Krakowskiej Kurii 
Metropolitalnej została zwolniona w Wigilię 24 grudnia.

W czasie pierwszej Solidarności, potem w stanie wojennym i w dalszych 
latach 1980. liczne grono aktorek i aktorów podjęło współpracę z Kościołem. 
Wspominała Maria występy z Danutą Michałowską, Anną Polony, Izabelą Ol-
szewską, Haliną Zaczyk, Ewą Lejczak, Moniką Rasiewicz, Janem Adamskim, 
Romanem Stankiewiczem, Tadeuszem Malakiem, Tadeuszem Juraszem, 
Krzysztofem Globiszem, Jackiem Romanowskim i Zbigniewem Gorzowskim. 
Najczęściej występowała z Elżbietą Wojciechowską a także ze Zbigniewem 
Gorzowskim na miasteczku studenckim w kościele Matki Bożej z Lourdes, 
gdzie organizatorem pełnym energii i odwagi był ks. Józef Jachimczak i gdzie 
rocznicowy koncert religijno-patriotyczny 31 sierpnia 1982 r. odbył się w ko-
ściele otoczonym kordonem MO i naszpikowanym tajniakami. Liczne kon-
certy poetyckie odbywały się u Karmelitów Na Piasku, w Bazylice Mariackiej, 
w „Kamieniołomie” przy kościele Św. Józefa na Rynku Podgórskim, w koście-
le Św. Krzyża, sąsiadującym z Teatrem Słowackiego i w Nowej Hucie, gdzie 
działał niezłomny ks. Kazimierz Jancarz.

Występowała z kolegami lub sama, recytując poezję modlitewną, religijną 
i patriotyczną w kościołach, salach parafialnych, domach zakonnych, szko-
łach, bibliotekach, na Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej, w środowiskach 
Sybiraków, Wilniuków i AK-owców, podczas pielgrzymek ruchów katolickich 
na Jasnej Górze i na spotkaniach w redakcji „Niedzieli”, gdzie za pracę spo-
łeczną i twórczość poetycką została dwukrotnie uhonorowana medalami „Ma-
ter Verbi” w 2001 i 2004 r. Prezentowała też programy ukazujące duchowość 
wielu świętych i błogosławionych, wśród których naczelne miejsce zajmował 
monodram o Św. Jozafacie Kuncewiczu, Patronie Unii i Jedności Kościoła, 
ułożony z fragmentów książki Tadeusza Żychiewicza. Szczególnym uczuciem 
darzyła także Św. Brata Alberta Chmielowskiego.

Pierwociny młodzieńczej twórczości poetyckiej Marii są trudne do odtwo-
rzenia, gdyż niewiele jej wspomnień udało się zapisać. Jej natchnienie poetyc-
kie zostało pobudzone trudnymi przeżyciami stanu wojennego, dławiącego 
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zaczątki wolności, uzyskanej po Sierpniu ’80. Pierwsze ówczesne wiersze 
to refleksje ze swoistych rekolekcji w kieleckim więzieniu. Rygory stanu wo-
jennego i późniejsze trudności wydawnicze powodowały, że maszynopisy ko-
lejnych wierszy, przepisywane przez przyjaciół, składane były w tomiki tzw. 
samizdatowe, których w latach 1982-96 powstało sześć, ale każdy z nich miał 
zaledwie po kilka lub kilkanaście egzemplarzy.

Pierwsze profesjonalnie wydane tomiki w krakowskim Wydawnictwie Mi-
niatura: „Ani jednej gwiazdy” (1990) i „Ten śpiew” (1992) były faktycznie minia-
turowe (format C7 czyli 8,1x11,4 cm).

Dalsze z jedenastu w sumie tomików to:
„Krótkie chwile”, wyd. Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Tarnów 1993
„Wiersze”, Wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1995
„Późne światło”, Wyd. Plus, Kraków 2000
„Tropy”, Drukarnia Akapit, Oświęcim 2001 – z esejem Jana Majdy „Poezja 

Marii Przybylskiej”
„Karawana ze Wschodu”, Biblioteka „Wołania z Wołynia”, tom 29, Biały 

Dunajec – Ostróg 2002
„Jak Cię szukać?” Biblioteka „Niedzieli”, tom 174, Częstochowa 2005
„Podpłomyki”, wyd. Norbertinum, Lublin 2006
„Czwarta generalna”, wyd. ZASP Oddz.Kraków 2007
„Po latach”, wyd. Norbertinum, Lublin 2009
Najobszerniejsze tomiki to : „Wiersze”, „Karawana ze Wschodu” i „Jak Cię 

szukać?”.
Za ostatni tomik „Po latach” (wyd. Norbertinum, Lublin 2009) otrzymała w li-

stopadzie 2010 r. Główną Nagrodę XVI Konkursu Poetyckiego im. Anny Kamień-
skiej w Krasnymstawie. Esej prof. Zenona Ożoga o poezji Marii Przybylskiej oraz 
uzasadnienie nagrody zamieściło rzeszowskie czasopismo Stowarzyszenia Lite-
racko-Artystycznego „Fraza” w n-rze 1(71) 2011 (str. 299-302 i 342-344).

Obszerną analizę jej poezji zamieściła Maria Żmigrodzka w zbiorze „W imię 
Prawdy” (wyd. Nortom 2014) w eseju „Na gościńcu...O twórczości Marii Przybyl-
skiej-Więckowskiej poetki i aktorki” (str.152-157), zaś jej wspomnienie „Rozmodlo-
na aktorka, poetka, mistrzyni recytacji” zamieścił tygodnik „Niedziela” nr 11/2016. 
Z kolei Jan Majda w zbiorze „Ważne sprawy kulturalne i społeczne” (Ofic.Wyd.
Text, Kraków 2015) zamieścił esej „Poezja Marii Przybylskiej” (str.53-56).

Wiersze Marii w latach 1982-2009 trafiły do kilku antologii i opracowań zbio-
rowych współczesnej poezji polskiej a także do przewodnika po Uzdrowisku Na-
łęczów oraz do kart pracy dla drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych „Świadek 
Chrystusa w świecie”. Były również zamieszczane w różnych czasopismach, 
wielokrotnie w tygodniku „Niedziela”, czasopiśmie „Nova et Vetera” Ruchu Kul-
tury Chrześcijańskiej Odrodzenie i lokalnych czasopismach Urzędowa.

W końcu 2007 r. przeprowadziła się wraz z mężem z Krakowa do Lublina.
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Biografia Marii byłaby niepełna, gdyby zabrakło w niej relacji o wieloletniej 
ojcowskiej opiece i przyjaźni, jaką darzył ją „Wujek” ks. biskup Jan Pietraszko,  
wówczas proboszcz uniwersyteckiej kolegiaty Św. Anny i duszpasterz akade-
micki, a dziś Sługa Boży. Dla niepokornej, samodzielnej i nie lubiącej życia 
gromadnego, ale na wskroś religijnej adeptki szkoły aktorskiej był on niepod-
ważalnym autorytetem i kierownikiem duchowym. W lipcu 1963 r. pobłogo-
sławił jej sakramentalne małżeństwo z Janem Więckowskim, później ochrzcił 
ich syna Piotra, dziś męża Katarzyny (od 1999), z którą mają dwóch synów: 
Jasia (2002) i Kacperka (2006). „Wujek” był zawsze dla Marii niepodważalnym 
autorytetem, a kolegiata Św. Anny była jej „parafią z wyboru”. Pod koniec lat 
1990. Maria Przybylska złożyła w Kurii Krakowskiej swoje zeznania w proce-
sie beatyfikacyjnym biskupa Jana. Osobliwą umiejętnością Marii było wróż-
biarstwo, które uprawiała początkowo dla koleżanek z akademików, ale z bie-
giem czasu w Krakowie niemal publicznie i oficjalnie. Kiedy się tym pochwaliła 
przed biskupem Janem, powiedział zdecydowanie: „Przestań!” – „kiedy mi się 
to sprawdza!” – „tym bardziej przestań!” Usłuchała, przestała i dotrzymała sło-
wa, a swój talent rozeznawania ludzi wykorzystywała jako „prywatny telefon 
zaufania” dla wielu zaprzyjaźnionych osób. Nieco podobnie było z duchowo-
ścią i kulturą hinduską, którą po kilku latach fascynacji przestała promować 
i prezentować. Po śmierci biskupa Jana kierownikiem duchowym Marii był 
ks. Wacław Świerzawski, póki nie został biskupem sandomierskim, a następ-
nie ks. prof. Edward Staniek, wówczas rektor Wyższego Seminarium Du-
chownego Archidiecezji Krakowskiej.

Krótkie spotkania opłatkowe z kardynałem Karolem Wojtyłą przerodziły się 
w uważne i pełne serdeczności śledzenie pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła 
II, z tym, że Maria stroniła od jego wielbicieli, którzy z czasem zaklaskiwali 
co drugie słowo „Naszego Papieża”. Jedno ze spotkań, to ze środowiskami 
kultury w warszawskim kościele Św. Krzyża, tak opisała: „W kościele pano-
wał intensywny szum salonowych rozmów, który przerodził się w owacyjne 
powitanie, kiedy wszedł Ojciec Święty. A On poszedł do bocznej kaplicy Naj-
świętszego Sakramentu, uklęknął i zatopił się w modlitwie. Ucichły owacje 
i nastała cisza, pamiętna cisza u Świętego Krzyża, w której nawet można sły-
szeć było spadającą łzę.... Usłyszałam, gdzie jest źródło tej ciszy, wstałam 
i z kwiatami bezszelestnie poszłam ku temu miejscu. Patrzyłam na pochylone 
plecy klęczącego Ojca Świętego, zatopionego w modlitwie takiej, jakby widział 
Niewidzialnego, i jakiej nigdy u nikogo na żywo nie widziałam. Wreszcie jakby 
niechętnie wstał, spojrzał na nas jeszcze trochę nieobecnym wzrokiem i zbli-
żył się do mnie. Podałam kwiaty i liścik z dość niezwykłym norwidianum [...] 
A w kościele Św. Krzyża Ojciec Święty też mówił poezję – fragment Promethi-
diona, ten o Pięknie, Prawdzie i Zmartwychwstaniu”. W marcu 2008 r. przed-
stawiciele Mediateki warszawskiego Centrum Jana Pawła II nagrali wywiad-
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-rozmowę z Marią, dotyczącą jej wspomnień związanych z Janem Pawłem II 
i zachowaną w Mediatece Centrum Jana Pawła II.

Wielką serdecznością darzyła także Ojca Św. Benedykta XVI, wysoko 
ceniąc jego głęboką mądrość, pokorną i nieustępliwą wiarę, wszechstronną 
znajomość historii chrześcijaństwa i problemów, z którymi zmaga się współ-
czesny Kościół katolicki oraz jego delikatną otwartość.

Jej fascynacja górami miała charakter mistyczny, niedoścignionym marze-
niem były szczyty Himalajów, zaś ukochane Tatry stawały się z czasem niedo-
stępne z powodów zdrowotnych, ale nawet góry oglądane w telewizji zawsze 
ją frapowały i nie rozumiała, jak można patrzeć na nie obojętnie.

Jej żywa religijność i umiłowanie solennej uroczystej liturgii przejawiały się 
możliwym w Krakowie i częstym uczestnictwem w Mszach Św. w rycie greko-
-katolickim a także ormiańsko-katolickim z racji ormiańskich korzeni jej matki 
Heleny z Kamelów.

Miarą jej wytrwałej pobożności podczas kilkuletniej nieuleczalnej choroby, 
w której chodzenie stawało się coraz trudniejsze, a przez ostatnie pół roku nie-
możliwe, co Maria, z natury energiczna i ruchliwa, znosiła z niewiarygodną cier-
pliwością, był codzienny rytm modlitewny: po godzinie 6.00 poranna Jutrznia, 
Różaniec, Msza Św. i Godzinki, transmitowane rano przez Radio Maryja, w po-
łudnie Anioł Pański, najlepiej z hejnałem z Wieży Mariackiej, o 15.00 Koronka 
do Bożego Miłosierdzia, w międzyczasie dziesiątki Różańca za „najbardziej po-
trzebujących” i za tych, którym obiecała modlitwę wstawienniczą, potem często 
wieczorne modlitwy brewiarzowe oraz obowiązkowo o 21.00 Apel Jasnogórski, 
najchętniej z TV Trwam, zaś w niedzielę o 7.00 transmisja Mszy Św. z Łagiew-
nik w TVP1 i południowy Anioł Pański z Ojcem Świętym. W wielkim skupieniu, 
jak na uroczystość, oczekiwała zawsze na przyjście księży, przynoszących jej 
Ciało Chrystusa Pana. Zaopatrzona Świętymi Sakramentami i otoczona modli-
twą odeszła do Pana w sobotę 27 lutego 2016 r. przed świtem. Bezpośrednią 
przyczyną zgonu było ustanie pracy przemęczonego serca.

Pochowana została, tak jak sobie życzyła, na cmentarzu parafii NMP Mat-
ki Kościoła w Krakowie na Białym Prądniku przy ul. Piaszczystej (drugi rząd 
na lewo od głównej alejki, siedemnasty grobowiec licząc od wejścia na cmen-
tarz). Mszę Św. wraz z sześcioma zaprzyjaźnionymi z Marią kapłanami odpra-
wił oraz ceremonię pogrzebową poprowadził ks. infułat Władysław Gasidło, 
prepozyt krakowskiej uniwersyteckiej kolegiaty Św. Anny. Modlono się, aby 
Dobry Bóg obdarzał Marię radością wiekuistą.

W niedzielę 8 maja w południe, w zaledwie dziesięć tygodni po odejściu 
Marii, przyjaciele z Teatru im. J. Słowackiego zorganizowali 514. Salon Po-
ezji „Czwarta Generalna”. Wiersze Marii recytowały cztery koleżanki z Teatru 
i PWST: Małgorzata Darecka, Teresa Lipowska-Januszkiewicz, Anna Musia-
łówna i Anna Seniuk.
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Pani Maria Przybylska-Więckowska z racji swych ormiańskich korzeni od 
samego początku działalności Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego ak-
tywnie współpracowała z naszą organizacją. Już w 1. numerze „Biuletynu 
OTK” z 1993 r. opublikowała swe wiersze  częściowo nawiązujące do tradycji 
ormiańskich. Oto tytuły niektórych z nich: Od Araratu (str. 8), Do Araratu (str. 
10), Ajrena tułacza (str.14), Ararat (str. 15).

W numerze 5. „Biuletynu OTK” z 1995 r. ukazał się wiersz Marii Przybyl-
skiej zatytułowany Ciąg dalszy (str. 1). Także w nim poetka i aktorka w jednej 
osobie mówi o Ormianach i cytuje staroormiańskie słowo wochormja („zmiłuj 
się”) często występujące w modlitwach ormiańskich.

Przeglądając numer 10. (str. 5) „Biuletynu OTK” możemy się zapoznać 
z drugim wierszem Marii Przybylskiej nawiązującym do hajrenu pt.  Hajrena – 
tułacza piosenka (por. str. 14 numeru 1.: Ajrena tułacza). Oba utwory wpisują 
się w tradycję tzw. hajrenów. Były to ludowe wiersze ormiańskie, których na-
zwa jest dialektalną formą rzeczownika hajeren („język ormiański”) i przysłów-
ka o tym samym brzmieniu znaczącego „po ormiańsku”.

Artystycznymi deklamacjami swych wierszy pani Maria Przybylska ozdobi-
ła dwa kolejne wieczory „opłatkowe” Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 
w dniach 13 stycznia 1997 r. oraz 12 stycznia 1998 r. Natomiast 30 marca 
1998 r. niżej podpisany miał zaszczyt wygłoszenia krótkiej prelekcji armeni-
stycznej poprzedzającej „wieczór poezji wielkopostnej Grzegorza z Nareku” 
wypełniony wzruszającymi recytacjami pani Marii Przybylskiej, która na tle 
nastrojowej muzyki ormiańskiej w natchnieniu czytała fragmenty Księgi śpie-
wów żałobliwych przetłumaczone na język polski przez Andrzeja Mandaliana. 
Warto tu przypomnieć, że klasyk średniowiecznej poezji ormiańskiej, autor 
Księgi śpiewów żałobliwych (tytuł oryginału: Matjan wochpergutjan) Grzegorz 
z Nareku (X wiek) w roku 2015 został przez papieża Franciszka ogłoszony 
doktorem Kościoła, co zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez wszystkich 
Ormian, niezależnie od ich wyznania. 

W numerze 15. „Biuletynu OTK” (rok 1999, str. 22-3) Maria Przybylska 
opublikowała wiersz pt. Karawana ze Wschodu. W roku 2002 („Biuletyn OTK” 
nr 28/29, str. 3) uczciła wierszem żałobnym pamięć zmarłej (w 2001 r.) aktorki 
polsko-ormiańskiej, Ewy z Bohosiewiczów Sztolcman-Kotlarczyk. Wierszem 

Ormiańskie wątki w życiu i twórczości 
śp. Marii Przybylskiej-Więckowskiej

Andrzej Pisowicz [Kraków]
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również zakończyła Wspomnienie o profesor Annie Krzysztofowicz, zmarłej 
w 2006 r. („Biuletyn OTK” nr 48/49 z 2007 r.).

W dziesięć lat później, 4 marca 2016 r., danym mi było połączyć się mo-
dlitwą z krewnymi i przyjaciółmi, którzy żegnali ś.p. Marię Przybylską-Więc-
kowską na cmentarzu parafii NMP Matki Kościoła przy ul. Piaszczystej w kra-
kowskiej dzielnicy Prądnik Biały. Zmarła pozostanie w naszej pamięci jako 
wspaniała postać: bardzo religijnie zaangażowana, wszechstronnie utalento-
wana artystka, kochająca Boga i ludzi bardzo subtelnym sercem.

* * *

Ararat

Ten szczyt świetlisty
jeszcze bez imienia 
zjawił się w najwcześniejszych
snach dziecka
poznany dopiero potem
pierwszą wiedzą liter
w jedynej księdze jaka ocalała
z tylu pożarów …
Więc jeśli jest tylko
jedyna próba życia
to pewnie zbiorowa pamięć
tych co śnili dawno
w długim szeregu wędrownych nomadów
pod powiekami snu ten szczyt przeniosła …
Ararat – zwieńczenie świątyni wyniosłej
Ararat uwięziony – 
 – modlitwa – tęsknota …

[Wiersz Marii Przybylskiej z tomiku pt. Karawana ze Wschodu, Biblioteka 
„Wołania z Wołynia”, T. 29, Biały Dunajec – Ostróg, 2002, str. 16] 
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Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich skupiający od XIV wieku męż-
czyzn (później także damy) pochodzenia szlacheckiego pozostaje niezmiennie 
wierny religii katolickiej. Wiceprezydentem Związku Polskich Kawalerów Mal-
tańskich był pan Andrzej Krzeczunowicz, wywodzący się z zasłużonej rodziny 
polskich Ormian. Wszedł na trwałe do historii naszej Ojczyzny jako pierwszy 
ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy North Atlantic Treaty Organization 
(lata 1992-1997). To dzięki jego staraniom opartym na długotrwałych kontak-
tach z zachodnimi politykami Polska została członkiem NATO w roku 1999, 
zwiększając tym samym w znacznym stopniu swoje bezpieczeństwo. Autor 
pisze o tym okresie swej działalności na str. 198 swej książki.

Przedtem pan Andrzej Krzeczunowicz przez 34 lata pracował w radiu Wol-
na Europa w Monachium. Od roku 
2010 jest prezesem Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie. Nie powie-
rzono by mu zapewne tej prestiżo-
wej funkcji, gdyby nie umiał pięknie 
pisać. Możemy się o tym przekonać 
podczas lektury jego Wspomnienia 
z dzieciństwa na Kresach wydane-
go pt. BOŁSZOWCE (Wydawnictwo 
DiG, Warszawa 2014).

W miasteczku Bołszowce, poło-
żonym kilka kilometrów na północ 
od Halicza (blisko miejsca, w którym 
Gniła Lipa wpada do Dniestru) mie-
ściła się reprezentacyjna siedziba 
rodowa Krzeczunowiczów. Ormiań-
scy przodkowie autora recenzowa-
nej tu książki (patrz strony 130-131) 
przybyli do Polski na początku dru-
giej połowy XVII wieku, zaproszeni 

Andrzej  Krzeczunowicz, 
BOŁSZOWCE. Wspomnienie 
z dzieciństwa na Kresach

Andrzej Pisowicz [Kraków]

Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014

książka Andrzeja Krzeczunowicza
Wspomnienie z dzieciństwa na Kresach



74

przez starostę halickiego, Andrzeja Potockiego. Ich „wyniesienie do stanu 
szlacheckiego wraz z nadaniem herbu nastąpiło w 1785 roku” (str. 131). 
Ów pierwszy Krzeczunowicz-szlachcic miał na imię Grzegorz (str. 132). 
Z kolei Walerian Krzeczunowicz, prapradziadek autora Bołszowiec, Andrze-
ja, „położył podstawy wielkiego klucza majątków rodzinnych” (w rozdziale pt. 
Skąd ta Arkadia? str. 132).

Spis posiadłości ziemskich Krzeczunowiczów zamieszczony jest na stro-
nie 136 Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach. Dowiadujemy się z niego, 
że obszar majątków, którymi rodzina Krzeczunowiczów władała po pierwszej 
wojnie światowej, wynosił 6160 hektarów (11 folwarków plus pola, pastwiska, 
lasy i stawy). A więc była to rodzina „ziemiańska” co się zowie!

Dwóch spośród przodków Andrzeja Krzeczunowicza po linii męskiej nosiło 
imię Kornel. Pradziadek (1815-1881) był wybitnym politykiem. Ojciec (też Kornel) 
żył w latach 1894-1988. Walczył o niepodległą Polskę w czasie pierwszej wojny 
światowej. Był dowódcą pułku (str. 74). Jeszcze na zdjęciu ślubnym (w mate-
riałach na końcu książki) widzimy go w mundurze wojskowym. Jego wybranką 
była Helena z Lubienieckich herbu Rola (1904-1981), reprezentantka polskiej 
rodziny o rodowodzie szlacheckim wywodzącym się ze średniowiecza (tzw. 
„odwieczna szlachta polska”, patrz str. 143). Autor Bołszowiec prawie w całej 
książce pisze o rodzicach: Tatuś, Mamusia (rzadko: Ojciec, Matka). I to ciepło 
emanuje ze wszystkich stron Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach.

„Przestrzeń” czasową pomiędzy dwoma wspomnianymi Kornelami zapeł-
niał (w latach 1863-1922) Aleksander Krzeczunowicz – „szczodry mecenas 
lwowski”, jak swego ojca określa ten młodszy Kornel, ojciec Andrzeja, autor 
Historii jednego rodu i dwu emigracji (wydawnictwo Veritas, Londyn 1973). 
Złóżmy tu hołd pośmiertny „Tatusiowi” Andrzeja, Kornelowi Krzeczunowiczo-
wi, który w 1939 roku stracił cały swój, tak troskliwie odbudowywany ze znisz-
czeń pierwszej wojny światowej, majątek ziemski. W połowie września „roku 
pamiętnego” bolszewicy wkroczyli do wschodnich rejonów RP i „wyzwolili” 
Bołszowce od ich prawowitych właścicieli. Jak pisze Andrzej Krzeczunowicz 
(na str. 134): „Dzieło Ojca zostało całkowicie unicestwione”. Dalej (str. 134-5) 
urodzony w 1930 roku autor pisze: „Dla nas, dzieci, druga wojna światowa 
była swego rodzaju przygodą, dla starszego pokolenia – straszliwym jednak 
ciosem, niweczącym całą dawniejszą egzystencję i dorobek wielu pokoleń”.

Trzech przodków Andrzeja Krzeczunowicza (po męskiej linii): Walerian, 
Kornel (pradziadek) i Aleksander (dziadek) mają swoje biogramy w Polskim 
słowniku biograficznym (str. 133).

* * *
Licząca 210 stron druku i 40 stron dołączonych na końcu fotografii książka 

Andrzeja Krzeczunowicza składa się z ośmiu zaopatrzonych w Słowo wstęp-
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ne i Epilog rozdziałów. Z pierwszego zdania Słowa wstępnego dowiadujemy 
się, że książka powstała „niejako na zamówienie”. Chodzi o zaspokojenie 
ciekawości syna autora, Pawła, i innych przedstawicieli młodego pokolenia 
Krzeczunowiczów, urodzonych i wychowanych na zachodzie Europy. Dla nich 
„nasza wieś pod Haliczem jest czymś dalekim i egzotycznym” (str. 5). Ponie-
waż bratanica i bratankowie Andrzeja Krzeczunowicza nie władają językiem 
polskim (ich matki nie były Polkami), autor zapowiada zredagowanie w przy-
szłości angielskojęzycznej wersji swych wspomnień.

Rozdział zatytułowany Pierwsze wspomnienia (str. 13-45) zawiera szcze-
gółowe opisy bołszowieckich realiów zapamiętanych przez autora z dziecię-
cych lat spędzonych z rodzicami i dwoma starszymi braćmi w ojczystym pałacu 
bołszowieckim. Realia te, naprawdę pięknie przedstawione, są tłem dla wspo-
mnień o ludziach, którzy w Bołszowcach mieszkali. Chodzi zarówno o najbliż-
szą rodzinę autora, np. o babcię Irmę ze strony matki, jak i o administrację dwo-
ru a także służbę, którą Andrzej Krzeczunowicz ciepło wspomina. Z niektórymi 
jej przedstawicielami miał się zetknąć po latach podczas swych trzech wizyt zło-
żonych w Bołszowcach po upadku ZSRR, już w posowieckiej Ukrainie. Pisze 
o tych wizytach w ostatnim rozdziale zatytułowanym Bołszowieczanie po latach 
(str. 175-205). Szczególnie ciepło wspomina autor guwernantki, które go uczyły 
mówić po francusku, zwłaszcza Marie-Rose Adert (Szwajcarkę).

Tematem rozdziału drugiego (str. 46-70) są Dziecinne zabawy. Mowa tam 
jest także o realiach w dużym stopniu zapomnianych przez powojenne poko-
lenia Polaków. Kto dzisiaj wie, co to była „ławka kolatorska” ? Możemy ją sobie 
wyobrazić czytając następujący fragment tekstu Andrzeja Krzeczunowicza: 
„W niedzielę chodziło się do kościoła przy klasztorze OO. Karmelitów. Tam 
mieliśmy naszą ławkę kolatorską na prawo od ołtarza, ustawioną naprzeciw 
ambony prostopadle do ławek dla wiernych, wypełniających nawę kościelną. 
Mieściła się w niej cała rodzina wraz z ewentualnymi gośćmi” (str. 56).

Tytuły kolejnych rozdziałów to: Organizacja życia codziennego (str. 71-90) 
oraz Sąsiedzi i goście (str. 91-129). Ich treść dotyczy oczywiście lat przedwo-
jennych spędzonych przez autora w rodzimych Bołszowcach, ale gdzienie-
gdzie przytrafiają się zdania poświęcone czasom o wiele późniejszym. Oto 
na przykład prostując sformułowania PRL-owskiej propagandy przedstawia-
jącej tzw. „obszarników” w jak najgorszym świetle Andrzej Krzeczunowicz pi-
sze: „Tymczasem sami komuniści, zabrawszy ziemianom ich majątki, zręcznie 
uwłaszczyli się w chwili upadku ich państwa zwanego ludowym. Znam nawet 
niektórych działaczy stronnictwa ludowego, którzy są dzisiaj prawdziwymi ob-
szarnikami” (str. 92). Przypomina o ziemianach, którzy „inwestowali, budowali 
i tworzyli miejsca pracy” (ibidem).

Wśród licznych osób, o których wspomina autor w rozdziale Sąsiedzi 
i goście (prawdziwa kopalnia ciekawych wiadomości), koniecznie muszę 
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tu na pierwszym miejscu wymienić Nikę z Wieleżyńskich, przyszłą żonę au-
tora (str. 108). A po niej wybieram … majora Hubala. Oto jak go wspomina 
Andrzej Krzeczunowicz: „Czasami przyjeżdżał brat cioteczny Mamusi, wuj He-
nio Dobrzański, który zasłynął w późniejszych latach jako major Hubal, jeden 
z naszych wielkich bohaterów wojennych” (str. 123).

Takie to były czasy. Polskie rodziny szlacheckie były ze sobą na tyle spo-
krewnione, że ich przedstawiciele często o kimś znanym w skali całego kraju 
mogli powiedzieć: to jest kuzyn takiego a takiego z moich krewnych. Koneksje 
rodzinne prowadziły także nieraz poza granice Polski. Zwłaszcza po 1939 roku. 
Starsi bracia Andrzeja Krzeczunowicza ożenili się z cudzoziemkami: Jan – z An-
gielką (Stephanie Cummings), Aleksander – z Holenderką (Wilhelmine Blank).

W niniejszej recenzji ze względów oczywistych szczególne miejsce należy 
się następującym słowom autora: „Do dobrego tonu w czasie pobytu we Lwo-
wie należały wizyty w katedrze ormiańskiej. Nasza rodzina była od dawna 
spolonizowana, nikt już nie znał języka przodków, ale tradycja pochodzenia 
ormiańskiego była niezniszczalna. Przed Wielką Wojną dziadek Aleksander, 
na prośbę arcybiskupa Teodorowicza, sfinansował wystrojenie całego sklepie-
nia nad głównym ołtarzem katedry mozaikami Józefa Mehofera, istniejącymi 
po dziś dzień. Pozostała w naszej rodzinie tradycja, że najstarszy syn w każ-
dym pokoleniu był chrzczony w obrządku ormiańskim w katedrze” (str. 122).

Andrzej Krzeczunowicz jest człowiekiem światłym i otwartym. Obce mu 
są postawy wyniosłości związane ze szlacheckim pochodzeniem czy bo-
gactwem rodzinnym. Prądy demokratyczne płynęły w polskich środowiskach 
ziemiańskich już w okresie międzywojennym. Oto co czytamy na ten temat 
na stronie 148 w rozdziale Praca społeczna i polityka: „Wieczysta własność 
stała się koncepcją relatywną, co potwierdziły ustawy o reformie rolnej. Sfery 
ziemiańskie – trzeba im to oddać – rychło uprzytomniły sobie, że nieograni-
czone prawo własności jest nie tylko anachronizmem, ale jest wręcz – jak 
mawiał mój Ojciec – sprzeczne z duchem chrześcijaństwa, co można zresztą 
wyczytać w Ewangelii”.

Otwartość na drugiego człowieka bez względu na jego sytuację majątkową 
czy przynależność etniczną widać w całej książce Andrzeja Krzeczunowicza. 
Sporo miejsca zajmują w niej informacje o Żydach i Ukraińcach, o trudnych 
losach wieloetnicznych środowisk dawnych kresów południowowschodnich 
Rzeczypospolitej Polskiej. Autor nigdy nie wpada w ton „rewanżyzmu” czy 
satysfakcji z powodu regresu gospodarczego, który zaczął być widoczny już 
wkrótce po przyłączeniu owych ziem do ZSRR. Różnią się jego poglądy od to-
nu listu „pewnej pani, która z PRL pojechała do Bołszowiec” (str. 176). Ob-
szerne fragmenty tego listu zostały zacytowane na stronach 177-184. Andrzej 
Krzeczunowicz zaopatruje jednak ten list komentarzem (str. 184): „ta lektura 
jest wzruszająca i miejscami wstrząsająca. Wymaga jednak pewnej korekty 
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w świetle rozwoju wydarzeń, żeby nie zostawić wrażenia, że wszystko zeszło 
na psy. Nie jest sztuką być mądrzejszym po fakcie, ale moje osobiste obser-
wacje w Bołszowcach, mniej więcej 30 lat po wizycie autorki zacytowanego 
listu, wskazują, że tamtejsza sytuacja się poprawia”.

Szczególnie ciekawe są informacje ze stron 185-190. Któż by się spodzie-
wał, że ojciec Andrzeja, Kornel Krzeczunowicz, który stracił bezpowrotnie swój 
wielki majątek w 1939 roku, będzie w wiele lat po drugiej wojnie światowej na-
gabywany przez Ukraińców, pracujących przed wojną w jego majątku, o wy-
stawienie oficjalnych zaświadczeń potwierdzających ich pracę? Potrzebne im 
były takie dokumenty do otrzymania emerytury. Swoisty paradoks: sowieckie 
władze zagrabiły polskim właścicielom ziemskim ich prawnie nabyte kiedyś 
majątki, ale biurokratycznie traktowały ich nadal jako podmioty prawne, skoro 
respektowały wydawane przez nich, i to w wiele lat po wojnie, dokumenty. Ten 
paradoks może być powodem do smutnej satysfakcji.

Oto co pisze autor Bołszowiec o listach, które z Ukrainy otrzymywał w latach 
1960. jego ojciec: „… wachlarz treści tych listów jest dość szeroki. Sygnatariusze 
podają krótkie wiadomości o sobie i swoich rodzinach, niektórzy ze smutkiem 
wspominają dawne, dobre czasy, dziękują za paczki otrzymane od Rodziców, 
niekiedy proszą o odzież, dziękują za zaświadczenia, jeśli już takowe otrzyma-
li, przepraszają za fatygę, bo przecież Ojciec za każdym razem musiał chodzić 
po odpowiednie stemple i urzędowe potwierdzenia do notariusza” (str. 187-8).

Autor nie ukrywa bolesnych stron stosunków polsko-ukraińskich. Oto 
na przykład relacjonując pewną rozmowę toczoną w Bołszowcach w 1995 
roku pisze (na stronie 196): „W pewnym momencie, już nie pamiętam w ja-
kim kontekście, wyrażam smutek z powodu krwawych wydarzeń na Słobódce 
w 1944 r. Ksiądz Wasyl nie odpowiada a pod stołem dostaję porozumiewaw-
czego kopniaka od Pani Elżbiety. O pewnych sprawach się nie mówi, na przy-
kład o terrorze UPA”.

W Epilogu (na str. 208) mowa jest m.in. o tym, jak bardzo czas zaciera 
rzeczywisty bieg historii. Oto w ostatnich latach władze regionalne z okolic 
Bołszowiec wyraziły zamiar umieszczenia na pałacu należącym przed 1939 
rokiem do rodziny Krzeczunowiczów tablicy pamiątkowej. Miała być w niej za-
warta informacja, jakoby właściciel Bołszowiec (czy raczej syn właściciela) 
„darował” (!) swą dawną rezydencję tamtejszej gminie ukraińskiej. Nawet ofi-
cjalnie pisano do Andrzeja Krzeczunowicza w tej sprawie. A ten naprawdę po-
kazał klasę. W pisemnej odpowiedzi cytowanej na stronie 208 wyraził: „radość 
z powodu faktu, że dom mojego dzieciństwa znalazł pożyteczne przeznacze-
nie, wpierw jako szpital a obecnie jako dom spokojnej starości, zaznaczyłem 
jednak, że nigdy jego właścicielem nie byłem, nie mogłem więc dworu nikomu 
darować. Poprosiłem zatem, aby na tablicy pamiątkowej, która ma być sta-
raniem miejscowych władz wmurowana, napisano po prostu: Pałac Bołszo-
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wiecki, wybudowany w 1927 r. przez Kornela Krzeczunowicza (1894-1988)”.

* * *
Jako filolog nie mogę się powstrzymać od komentarza do nazwy „miej-

scowości Herbutów, tak zwanej bo mieszkała tam zubożała szlachta zagro-
dowa” (str. 70). Zarówno autorowi jak i … (przepraszam) bolszewikom nazwa 
ta skojarzyła się (bo musiała) z herbami. I dlatego władze sowieckie wykreśliły 
tę nazwę: „Herbutów nazywa się teraz Narajiwka od płynącej tamtędy rzeki. 
W ten sposób nie trzeba rozpamiętywać szlacheckich herbów z przeszłości, 
zwłaszcza że ich właścicieli już tam nie ma” (ibidem).

Przypuszczam, że nazwa Herbutów nie od „herbów” pochodzi, lecz od na-
zwiska „możnego rodu Herburtów na Fulsztynie (Felsztynie) pod Przemy-
ślem” (przypis 14 prof. Juliana Krzyżanowskiego do strony 718 drugiego tomu 
Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja, wydawnictwa Ossolineum i De 
Agostini, Wrocław 2003).

Przypis ten odnosi się do zamieszczonego na końcu dzieła tekstu Andrze-
ja Trzycie(l)skiego (Trzecieskiego), „dobrego towarzysza Mikołaja Reja”. Do-
kładniej, do zdania (z tejże strony 718) dotyczącego narodzin przyszłego pi-
sarza, Mikołaja Reja: „Tamże się mu [chodzi o Stanisława Reja, ojca Mikołaja, 
– A. P.] z tej Herburtówny urodził syn, ten to Mikołaj, w miasteczku Żórawnie, 
które dzierżał, nad Niestrem, niedaleko Żydaczowa, w mięsopustny wtorek 
roku bożego 1505”.

Nazwisko Herburt pochodzi chyba od niemieckiego imienia Herbert, 
które dało także początek nazwisku XX-wiecznego polskiego poety 
Zbigniewa Herberta.

* * *
Na marginesie niniejszej recenzji pragnę wspomnieć o mojej krótkiej 

korespondencji z panem Andrzejem Krzeczunowiczem, który kiedyś zwró-
cił się do mnie z prośbą o filologiczne objaśnienie jego nazwiska. Pogrze-
bałem po słownikach i stwierdziłem, że pochodzi ono od imienia osobowe-
go wywodzącego się z rumuńskiej nazwy Bożego Narodzenia, która brzmi: 
Crăciun. Ale, co ciekawe, ten wyraz przeniknął do języka rumuńskiego 
(wywodzącego się z łaciny) z otaczającej go dawniej słowiańszczyzny, 
w której wyraz wymawiany mniej więcej jak krecz-un (albo krocz-un) po-
chodził od czasownika krocz-yć (jak polski bieg-un od bieg-ać ) i oznaczał 
dzień przesilenia zimowego. Wtedy właśnie, tuż przed Bożym Narodze-
niem, kalendarz wykonuje „krok” w stronę dłuższego dnia. No a w polskiej 
wymowie forma Kreczun (poświadczona w nazwisku Kreczun-owicz, por. 
str. 133 książki Andrzeja Krzeczunowicza) przybrała wymowę Krzeczun 
przez analogię do innych wyrazów, takich jak chrzest itp., w których dawne 
miękkie „r” upodobniło się do „ż” lub „sz” (po spółgłosce bezdźwięcznej).
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Autorzy książki reportażowej poświęconej Armenii i Ormianom są związa-
ni z redakcją dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia” (A. Brzeziecki jest 
jego redaktorem naczelnym, a M. Nocuń – zastępcą redaktora naczelnego) 
oraz „Tygodnika Powszechnego”. Często przebywali w ostatnich latach w Ar-
menii, gdzie wiele podróżowali i prowadzili rozmowy z ludźmi dobrze pamięta-
jącymi dramatyczne nieraz wydarzenia z ostatnich trzydziestu lat, które w kra-
jach Południowego Kaukazu (głównie chodzi tu o Armenię i Azerbejdżan) 
przyniosły radykalne zmiany. Informatorami autorów Armenii byli zarówno 
prości ludzie jak i politycy, działacze kultury, lekarze, naukowcy. A więc osoby 
reprezentujące niemal wszystkie warstwy społeczne tego kraju.

Ze zbioru reportaży Andrzeja Brze-
zieckiego i Małgorzaty Nocuń powstała 
znakomita, bardzo bogata panorama 
dziejów Armenii ostatnich trzydziestu 
lat. Napisana świetnym stylem, trzy-
mająca nieraz czytelnika w napięciu 
i z przejęciem przedstawiająca m.in. 
okrucieństwa, z którymi przyszło się 
Ormianom zmierzyć w ciągu ostatnie-
go wieku, poczynając od Ludobójstwa 
popełnionego na tym narodzie w Tur-
cji w czasie pierwszej wojny świato-
wej. Wśród nieszczęść, które spadały 
na Ormian później, była nie tylko wojna 
z Azerbejdżanem o Górski Karabach 
(lata 1990-94), ale także kataklizm 
z grudnia 1988 r.: katastrofalne trzę-
sienie ziemi, które zniszczyło tereny 
położone w pobliżu miasta Giumri 
(na dawnych mapach: Aleksandropol, 
Leninakan, Kumajri), w płn. zachodniej 

Andrzej Brzeziecki, Małgorzata 
Nocuń, ARMENIA. Karawany 
śmierci

Andrzej Pisowicz [Kraków]

Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016

książka Andrzeja Brzezieckiego  
i Małgorzaty Nocuń Armenia. Kara-
wany śmierci



80

części republiki (wtedy jeszcze sowieckiej).
Rozdział wstępny, zatytułowany nieco żartobliwie W państwie „naj” (s. 

11-18), w skrócie zapowiada wątki rozwijane w dalszych rozdziałach (repor-
tażach), podzielonych na pięć części. Wątki te są niejednokrotnie związane 
z wydarzeniami tragicznymi, toteż warto zaznaczyć, że recenzowana tu książ-
ka jest lekturą dla dorosłego czytelnika ze względu na drastyczność wielu 
przedstawionych w niej scen. Natomiast tytuł rozdziału wstępnego stanowi 
aluzję do często w Armenii wypowiadanych zdań określających w samych su-
perlatywach urodę tego kraju i jakość cech zamieszkującego tu narodu. Naro-
du o, faktycznie, bardzo starych korzeniach i tradycjach literackich o wiele bo-
gatszych niż np. tradycje sąsiadujących z Ormianami w dawnej Turcji Kurdów.

Oto przegląd treści poszczególnych części Armenii. Pierwsza, zatytuło-
wana Dzieje Hiobowe (s. 19-64), zawiera cztery reportaże. Pierwszy z nich 
(To było ludzkie mięso) poświęcony jest wyjątkowemu w swym tragizmie wy-
darzeniu, jakim było Ludobójstwo z czasów pierwszej wojny światowej. Jego 
ofiarą padło około półtora miliona Ormian zamieszkujących Imperium Osmań-
skie. Stulecie początku tego nieszczęścia było obchodzone przez Ormian 
na całym świecie dnia 24 kwietnia 2015 r. Data owa nawiązywała do interno-
wania nocą poprzedzającą dzień 24 kwietnia 1915 r. kilkuset przedstawicieli 
inteligencji ormiańskiej Stambułu (Konstantynopola).

Kolejny reportaż, zatytułowany Czterdzieści sekund, jedenaście stopni, 
dotyczy trzęsienia ziemi, które dnia 7 grudnia 1988 r. spowodowało śmierć 
około dwudziestu pięciu tysięcy ludzi (s. 43) i utratę dachu nad głową dla aż 
pół miliona mieszkańców płn. zachodnich rejonów Armenii.

Reportaż pt. Takiego syna miałam przedstawia mało w świecie znane 
dramaty: tajemnicze przypadki śmierci żołnierzy odbywających służbę woj-
skową w Armenii. Oficjalnie matki otrzymywały informacje, jakoby ich synowie 
popełnili samobójstwo. Wiele faktów wskazuje jednak na to, że padli ofiarą 
mafijnych porachunków. Tak to bywa: wojna (w tym wypadku o Karabach) 
spowodowała nie tylko doraźne tragedie (o których będzie mowa w reporta-
żach z części trzeciej zatytułowanej Czarny ogród), ale przyniosła długotrwałe 
zachwianie moralnych zasad niektórych wojskowych, którzy się przyzwycza-
ili do rozstrzygania sporów przy użyciu broni i siły fizycznej. Domaganie się 
przez matki zabitych żołnierzy sprawiedliwych wyroków dla zabójców nie przy-
nosi rezultatów. Jak mówi jedna z rozmówczyń autorów Armenii o imieniu Co-
winar (nie Zowinar, jak mylnie zapisano jej imię na str. 56): „Armeński wymiar 
sprawiedliwości i wojsko są przeżarte korupcją”.

Reportaż zatytułowany Trzydzieści lat Anahit to historia miłości Anahit i Ju-
rija zakończona tragedią. Z wykształcenia fizyk, Jurij Bachszian, w niepodle-
głej od 1991 r. Republice Armenii zajmował się polityką: od 1998 r. był wice-
przewodniczącym parlamentu Armenii. Zginął 27 października następnego 
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roku, gdy grupa zamachowców wtargnęła z bronią w ręku do siedziby parla-
mentu i rozpoczęła pamiętną strzelaninę, o której kulisach będzie jeszcze mo-
wa w następnym reportażu otwierającym drugą część książki zatytułowaną 
Polityka po armeńsku (s. 65-110). Reportaż ten nosi tytuł Krew w parlamen-
cie, czyli zamach stanu za trzysta dolarów. W opisanym ataku zginęło ośmiu 
polityków. Autorzy reportażu przedstawiają rozległe geopolityczne tło owego 
zamachu.

Kolejny reportaż, zatytułowany Tigran do domu już nie wróci, opisuje ma-
sowe demonstracje, do których doszło w Erywaniu wiosną 2008 r. w związ-
ku z wyborami prezydenckimi. Ustępował po dwóch kadencjach rządzenia 
prezydent Robert Koczarian. Jego następcą miał zostać przyjaciel z czasów 
walk o Karabach, Serż Sargsjan. Jego konkurentem był pierwszy prezydent 
niepodległej Armenii, Lewon Ter-Petrosjan, który postanowił powrócić do poli-
tyki. Zyskał spore poparcie społeczne. Oficjalnie podane wyniki wyborów, wy-
granych, zdaniem władz, przez Serża Sargsjana (s. 80), wzbudziły poważne 
wątpliwości tłumów, które wyszły na ulice Erywania. Rząd kazał jednak strze-
lać do pokojowo nastawionych demonstrantów. Dnia 1 marca 2008 r. zginęło 
osiem osób. Taka była cena objęcia władzy przez Serża Sargsjana, który miał 
także wygrać kolejne wybory w 2013 r.

Obu prezydentom wywodzącym się z tzw. klanu karabachskiego (Robert 
Koczarian i Serż Sargsjan) poświęcony jest kolejny reportaż noszący w tytule 
zdrobniałe imiona obu polityków: Serżyk i Robik.

Kolejny reportaż (Podsłuchana rozmowa) jest oparty na wywiadzie, któ-
rego udzielił autorom Armenii Awetik Iszchanian. Prawnik z wykształcenia, 
założył w Erywaniu Helsińską Fundację Praw Człowieka. Jest człowiekiem 
odważnym i wytrwałym: „W 1997 roku Awetik ogłosił raport na temat nadużyć 
w armii i niewyjaśnionych zgonów żołnierzy. Fundacja rozpoczęła współpracę 
z matkami zamordowanych” (s. 104, por. wcześniejszy tekst zatytułowany Ta-
kiego syna miałam, s. 49-56).

Przy okazji wspomnę tu, że ojciec Awetika, Rafajel Iszchanian, o którym 
autorzy Armenii piszą na s. 99-101), był filologiem armenistą (a przy tym wiel-
kim patriotą). Jego monografię pt. Książka ormiańska w latach 1512-1920 
przetłumaczyłem z oryginału wschodnioormiańskiego na język polski (Osso-
lineum, Wrocław 1994).

Część poświęconą „polityce po armeńsku” kończy reportaż pt. Dawid 
schodzi z placu (s. 105-110). Przedstawia on wydarzenia ubiegłoroczne: pro-
testy, jakie ogarnęły ulice erywańskie latem 2015 r., gdy władze zapowiedzia-
ły szesnastoprocentową podwyżkę cen prądu. Tym razem demonstracje nie 
spowodowały zmiany decyzji władz, ale przynajmniej nikt nie zginął: „Polityka 
po ormiańsku już nie wywołuje dreszczy. Opozycja jest spacyfikowana, ludzie 
mało aktywni – może boją się, że powtórzy się tragedia z 2008 roku, a może 



82

jest im już wszystko jedno? Większość aktywnych opuściła kraj.” (s. 106)
Do refleksji w jakiś sposób nawiązujących do spraw, które bliżej interesu-

ją ogół Polaków niż Armenia, skłania fragment recenzowanej tu książki ze s. 
107: „– To nie był Majdan w ścisłym znaczeniu – mówi nam jeden z młodych 
demonstrantów. – Na Ukrainie wszystko było opłacone i zorganizowane przez 
Zachód, a my na ulice wyszliśmy sami.

Nie jest dla nas jasne, czy w tych słowach brzmi zarzut wobec Ukraińców, 
czy wobec Zachodu, że nie zaangażował się w Armenii.”

Osobiście przypuszczam, że raczej był to „zarzut wobec Ukraińców”, 
bo na opinię publiczną w Armenii ogromny wpływ wywierają rosyjskie środki 
masowego przekazu przedstawiające Ukrainę w zniekształconym, stronni-
czym świetle. Na s. 109 czytamy: „Rosja steruje tu nastrojami nawet za po-
mocą pilota: w dużej mierze to z rosyjskich kanałów telewizyjnych Ormianie 
czerpali wiedzę na temat ukraińskiego Majdanu.”

Część trzecia, zatytułowana Czarny ogród (s. 111-166), jak sama nazwa 
wskazuje (po turecku kara znaczy „czarny”, a bagh to perski wyraz oznacza-
jący „ogród” ) poświęcony jest (Górskiemu) Karabachowi. Jest to teren leżący 
na płn. wschodzie historycznej Armenii. Od starożytności zamieszkują go Or-
mianie. W XVI wieku zaczęli się w nim osiedlać spokrewnieni z Turkami Aze-
rowie (Azerbejdżanie), wyznający islam. W latach 1990-94 między Ormianami 
a Azerami toczyła się krwawa wojna o Górski Karabach zasiedlony w około 80 
procentach przez Ormian. I to oni wojnę wygrali. Wprawdzie żaden kraj świata 
(łącznie z Armenią!) nie uznaje Republiki Górskiego Karabachu (która ogłosiła 
niepodległość, podobnie jak sama Armenia, jesienią 1991 roku), ale teren ten 
jest de facto niepodległy i wraz z Republiką Armenii tworzy faktycznie całość 
zarówno pod względem politycznym (dwaj ostatni prezydenci Armenii pocho-
dzą z Karabachu) jak i gospodarczym. Ormianie kontrolują także tzw. korytarz 
laczyński oddzielający Armenię od Górskiego Karabachu.

W 1923 r. władze sowieckie (reprezentowane przez Stalina) przyznały 
Górskiemu Karabachowi autonomię (z racji wielkiej przewagi liczebnej Or-
mian nad Azerami), ale w ramach Azerbejdżanu. Dla tamtejszych Ormian lo-
kalną stolicą stało się Baku a nie Erywań.

Autorzy Armenii piszą o tym fakcie na s. 115, ale nie podają przy tym, 
niestety, istotnej informacji, która dla wzrostu nastrojów separatystycznych 
Ormian (dążących początkowo do wyłączenia Górskiego Karabachu z Azer-
bejdżanu i włączenia go do radzieckiej Republiki Armenii) miała wielkie 
znaczenie. Mianowicie w tym samym roku 1923 władze sowieckie sytuację 
etniczną będącą „lustrzanym odbiciem” sytuacji Karabachu rozstrzygnęły 
niesymetrycznie, znów na korzyść Azerbejdżanu. Okolice Nachiczewania 
(na płd. wschód od Erywania, patrz mapy zamieszczone na początku oma-
wianej tu książki) zaludnione w większości przez Azerów zostały wyłączone 
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spod jurysdykcji sowieckiej Armenii i włączone „na odległość” (jako eksklawa) 
do Azerbejdżanu. Ta stronniczość Kremla, o którą obwiniano Stalina, mocno 
uraziła godność Ormian. Pamiętali o tym niesprawiedliwym podziale admini-
stracyjnym przez wiele lat i przed rokiem 1990, gdy ZSRR zaczął się „chwiać”, 
podjęli działania całkowicie zgodne z sowieckim prawodawstwem, zmierza-
jące do przywrócenia równowagi poprzez uczynienie z Górskiego Karaba-
chu eksklawy Armenii i powiązanie tego terenu „na odległość” z Erywaniem. 
Skończyłaby się wówczas dyskryminacyjna polityka azerbejdżańska wobec 
Ormian zamieszkujących Karabach.

Ale Zwiazek Radziecki miał się wkrótce (koniec 1991 r.) rozpaść i przyna-
leżność administracyjna Górskiego Karabachu została rozstrzygnięta na dro-
dze wojny dwu narodów Południowego Kaukazu: wywodzących swą odręb-
ność ze starożytności Ormian i młodego narodu azerbejdżańskiego, który 
spośród plemion turkijskich wyodrębnił się jako naród właściwie dopiero w XX 
wieku. W XIX wieku przodków Azerów nazywano „kaukaskimi Tatarami”.

Tragicznym „prologiem” działań wojennych był pogrom Ormian mieszkają-
cych w azerbejdżańskim mieście przemysłowym Sumgait położonym nad Mo-
rzem Kaspijskim. Te wydarzenia są tłem pierwszego reportażu części trzeciej 
zatytułowanego Ciało o numerze siedemdziesiąt jeden.

Dokładniej o wojnie ormiańsko-azerbejdżańskiej opowiada następny tekst 
pt. Wojna nie milknie, kiedy rodzi się dziecko. Dowiadujemy się tu o okrucień-
stwach, które popełniały obie strony konfliktu. Autorzy nie unikają trudnego dla 
Ormian tematu, jakim były walki w pobliżu wsi Chodżalu na północ od Stepa-
nakertu, stolicy Górskiego Karabachu (s. 135). O torturach, którym go podda-
wali Azerowie w więzieniu, opowiadał autorom Armenii lekarz Geworg Gewor-
gian (s. 138).

Inny rozmówca A. Brzezieckiego i M. Nocuń, dziennikarz Tatul Hakobian, 
celnie interpretuje podłoże zwycięstwa militarnego Ormian słowami: „– Ormia-
nie walczyli o swój dom – mówi Tatul. – Dla Azerów, którzy przyjechali z Baku, 
nie do końca było jasne, dlaczego mają ginąć w dalekim Karabachu.”

Wojna o Karabach do dziś nie została zamknięta traktatem pokojowym. 
Zawieszenie broni zawarte w 1994 r. co jakiś czas jest łamane. Do najkrwaw-
szych konfliktów przygranicznych na wschodzie Karabachu doszło już po uka-
zaniu się drukiem omawianej tu książki w pierwszych dniach kwietnia 2016 r.

Na s. 140 czytamy: „Bilans walk był tragiczny. Zginęło sześć tysięcy Or-
mian, a dwadzieścia tysięcy odniosło rany. Azerowie ucierpieli jeszcze bar-
dziej – śmierć poniosło jedenaście tysięcy, a rannych było trzydzieści tysięcy.”

Na początku lat 1990., gdy w Karabachu toczyły się działania wojenne, 
mieszkańcy Erywania walczyli zimą z chłodem, a przez cały rok – z brakami 
w dostawach prądu, które znacznie utrudniały ludziom życie.

Po latach weterani walk o Karabach skarżą się na brak należytej pomocy 
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ze strony państwa. Jeden z nich mówi: „My walczyliśmy, a inni się urządzili… 
Dobrze im się żyje. A nas zdradzono. Oligarchowie, bardzo bogaci ludzie, za-
łatwiają sobie medale i świadczenia.

Jego zdaniem bogaci wyciągają od państwa bajońskie sumy za rzekomy 
udział w walkach. Są nawet przypadki, że należne weteranom renty i inne 
świadczenia dostają zupełnie młodzi krewni ustawionych generałów.” (s. 145)

Bardzo ciekawego materiału dostarcza reportaż Nora już nie płacze (s. 
147-153). Mowa jest w nim o trudnym życiu mieszanego małżeństwa azer-
sko-ormiańskiego. Mąż, Azer o imieniu Sułtan, wraz z żoną, Ormianką (Gaja-
ne Iskandarian) zamieszkali w Armenii, ale konflikt wojenny o Karabach dawał 
się im we znaki nawet w oddalonej od miejsca konfliktu zbrojnego poderywań-
skiej wiosce: „Z powodu nazwiska ojca rodzina nie dostała pomocy socjalnej” 
(s. 151). Ojciec lekarki, Nory, Azer nazywał się bowiem Nawruzow, nie miał 
ormiańskiego nazwiska na -jan. Nawiasem mówiąc nazwisko to ma perską 
etymologię, bowiem Nou-ruz (w wymowie azerbejdżańskiej: Nawruz) to na-
zwa irańskiego święta nowego roku (pierwszy dzień wiosny).

Ostatni reportaż części książki poświęconej Karabachowi (s. 154-166) 
przedstawia dramatyczne dzieje miasta Szuszi (po azerbejdżańsku: Szusza) 
leżącego na wysokości około 1000 m i górującego nad stolicą Karabachu Ste-
panakertem (azerbejdżańska nazwa: Chankendi). Tamtejsza ludność azer-
ska ostrzeliwała Stepanakert przez wiele miesięcy powodując wielkie straty. 
Po ciężkich walkach Ormianie zdołali jednak zdobyć Szuszi w maju 1992 r. 
To w tej właśnie akcji wyróżnił się odwagą lokalny przywódca, Serż Sargsjan, 
obecny prezydent Armenii, którego druga kadencja zakończy się w 2018 r. 
Na s. 155 czytamy: „Zdobycie Szuszi Ormianie uważają za cud, który umożli-
wił im zwycięstwo w wojnie karabaskiej.”

Na zakończenie uwag o wojnie z początku lat 1990. warto tu zacytować 
akapit ze s. 143: „Od końca walk o Górski Karabach i blokady minęły już dwie 
dekady, ale wojna ciągle organizuje rzeczywistość w Armenii i zbiorową wy-
obraźnię Ormian. Przyczyniają się do tego władze, którym wygodnie tłuma-
czyć ciężką sytuację w kraju ciągłym zagrożeniem ze strony wschodniego 
sąsiada.”

Czwarta część książki nosi tytuł Erywań. O urokach milionowej stolicy Ar-
menii mówi reportaż pt. Miasto z brzoskwiniowego kamienia. Następny z kolei 
przedstawia mroki starych uliczek niebezpiecznej nocną porą dzielnicy Erywa-
nia noszącej nazwę Kond (s. 181-5).

Tekst Dywany latają w poniedziałki (s. 186-196) porusza ważną dla tra-
dycji ormiańskiej problematykę produkcji dywanów, łącznie ze sporami o ich 
pierwotność w stosunku do dywanów sąsiednich krajów Bliskiego Wschodu: 
Turcji i Persji.

W reportażu tym (na s. 189) znalazło się zdanie: „Na obszarze dzisiej-
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szego Iranu Ormianie byli obecni od V wieku”. Brakuje tu trzech literek skrótu 
p.n.e. Bowiem pierwszy staroperski zapis (pismem klinowym) nazwy krainy 
Armina pochodzi z roku 520 przed nar. Chr. Obecność Ormian (Armeńczy-
ków) w V wieku p.n.e. na terenie dzisiejszego płn. zachodniego skrawka Ira-
nu (tzw. Persarmenia leżąca u zachodnich wybrzeży jeziora Urmia) nie budzi 
wątpliwości.

O innym „towarze” produkowanym w Armenii ciekawie opowiada repor-
taż zatytułowany Anielska dola (s. 197-202). Jest w nim mowa o dwóch ery-
wańskich fabrykach koniaku (brandy). Firmy Ararat i Noj (= Noe) konkurują 
ze sobą i stale podnoszą w ten sposób jakość ormiańskich trunków, świetnie 
nadających się na prezenty. A tytułowa „anielska dola” to ta część alkoholu, 
która … wyparowuje (3 do 5 procent). Według miejscowej tradycji producen-
tów koniaku „Aniołowie pobierają swoją porcję, by całość produkcji była uda-
na” (s. 202).

Ostatni reportaż części poświęconej Erywaniowi nosi tytuł Cała Armenia 
czaruje (s. 203-8). Należy go chyba rozumieć jako celowy dwuznacznik. Bo, 
owszem, działają w Armenii czarodziejki w rodzaju Nany Sarkisjan, która się 
powołuje przy „leczeniu” pacjentów na swe rzekome zdolności paranormal-
ne i niewidzialne siły nadprzyrodzone, ale można się też zgodzić ze zdaniem, 
że wiele miejsc Erywania (jak np. schody Kaskada) „czaruje” turystę doskona-
le widocznym pięknem.

Ostatnia, piąta część książki A. Brzezieckiego i M. Nocuń nosi tytuł Wiecz-
ni wygnańcy (s. 209-226). Tekst, który ją otwiera, poświęcony jest patriarchal-
nym elementom wciąż obecnym w ormiańskich rodzinach. Tytuł Gorszy rodzaj 
człowieka ironicznie odnosi się do … kobiet: „W Armenii, szczególnie na pro-
wincji, pokutuje przekonanie, że kobieta jest gorszym rodzajem człowieka” 
(fragment wypowiedzi feministki o imieniu Ewelina, s. 214).

Jak na całym obszarze posowieckim, „aborcja jest w Armenii legalna”  
(s. 215). I to mimo że Ormianie masowo wrócili do swych chrześcijańskich 
korzeni. Ewelina (cytowana ponownie na s. 215) mówi: „Znam kobietę, która 
trzynaście razy przerwała ciążę. To i tak nie jest dużo, słyszałam o przypad-
kach szesnastu aborcji”.

Fakty te mocno kontrastują z przekonaniem wielu Ormian, „że w ich kraju 
ocalało to, co na Zachodzie umiera – tradycyjna rodzina” (s. 217). Czy rzeczy-
wiście ocalało? Przecież w tradycyjnej rodzinie aborcja nie wchodziła (i nadal 
nie wchodzi) w grę. Z podstawowych względów moralnych.

Te smutne okoliczności, połączone z regresem gospodarczym Armenii, 
o którym mówi przedostatni reportaż, wpływają na to, że „tysiące rodzin myśli 
tylko o jednym: uciec z tego kraju” (ostatnie zdanie reportażu pt. Gorszy rodzaj 
człowieka, s. 218).

Tytuł następnego reportażu brzmi: Stanąć na swojej ziemi. Szerzej przed-
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stawia on problem masowej emigracji. Wiele terenów Armenii wyludnia się: 
„W niektórych wsiach mieszka pięć-sześć rodzin, to najczęściej starsi ludzie” 
(s. 219). Tysiące Ormian szuka pracy w Rosji, a wielu wyjeżdża dalej, także 
do Polski. Życie w Rosji, nawet jeśli daje zarobek, wiąże się z poważnymi mi-
nusami. Dotyczy to tzw. „osób narodowości kaukaskiej” (s. 222), a więc nie 
tylko Ormian ale także innych ludzi o śniadej karnacji. W Rosji „bez wzglę-
du na kwalifikacje przybysze otrzymują najgorsze posady (kelner, dozorca, 
sprzątaczka) i często spotykają się z pogardą” (s. 222).

Do Armenii z kolei przyjeżdżają przedstawiciele tzw. spjurku czyli diaspory 
ormiańskiej. Ostatnio przede wszystkim z Syrii, w której od 2011 r. toczy się 
wyniszczająca ten kraj wojna. Temu problemowi poświęcony jest ostatni re-
portaż zatytułowany pesymistycznie Nie ma dobrej nowiny (s. 225-6).

Omawianą tu książkę rozpoczynają mapy Południowego Kaukazu i Arme-
nii, a zamykają Podziękowania (s. 227) i Bibliografia (s. 228). Mapa Armenii 
zawiera kilka błędów. Średniowieczna stolica Ani została „ulokowana” pomył-
kowo w pobliżu Araratu. W rzeczywistości ruiny Ani znajdują się daleko stam-
tąd, na zachodnim brzegu rzeki Achurian, która wpada od północy do Arak-
su. Zaskakuje brak nazwy ważnego miasta Nachiczewan, od której pochodzi 
nazwa Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej, eksklawy Azerbejdżanu 
położonej na zachód od południowej części Republiki Armenii. Zamiast Na-
chiczewania (po azerbejdżańsku: Naxçıvan) umieszczono na mapie mniej 
ważne miasto Babak.

Na mapie Armenii zastosowano polską transkrypcję (co jest godne po-
chwały), z jednym wszakże wyjątkiem: miasto Dżermuk, znane z tak właśnie 
nazywanej wody mineralnej, jest zanotowane w transkrypcji angielskiej jako 
Jermuk. A obok widać nazwę miasta Jeghegnadzor, w którym początkowe li-
tery je- są wymawiane jak w polskim wyrazie jeleń.

Jeśli chodzi o bibliografię, to szkoda, że nie ma w niej książki Yves’a Ter-
nona, której polski przekład z języka francuskiego (dokonany przez znanego 
tłumacza Wawrzyńca Brzozowskiego) ukazał się pod tytułem Ormianie. Histo-
ria zapomnianego ludobójstwa (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2005).

Gdyby autorzy recenzowanej tu książki zapoznali się z tą ważną pozycją, 
uniknęliby nieścisłości ze strony 24, na której czytamy: „Symbolicznym począt-
kiem największej rzezi Ormian jest 24 kwietnia 1915 roku. Tego dnia aresz-
towano ormiańską inteligencję i przywódców religijnych w Konstantynopolu. 
Większość wkrótce zamordowano – na ulicach miasta pojawiły się szubienice, 
a wokół wisielców tłum tureckich gapiów, do niedawna sąsiadów zamordowa-
nych Ormian.”

Otóż nie w Konstantynopolu zginęła większość internowanych Ormian. Wy-
wieziono ich daleko na wschód, do przyszłej stolicy Turcji – Ankary. Jak pisze 
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Y. Ternon w swej książce (na s. 215 polskiego przekładu): „600 aresztowanych 
przewieziono pociągiem w pobliże Ankary, a tam – według listy przygotowa-
nej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – podzielono ich na dwie grupy. 
91 osób trafiło do więzienia w Ajaszu, gdzie wykonano na nich wyrok śmierci, 
resztę zaś (m.in. znanego muzyka, ojca Komitasa, i poetę Daniela Warużana) 
wysłano do Czankyry. Przeprowadzono tam kilka kolejnych selekcji, po czym 
część więźniów odesłano na egzekucję do Dijarbekiru lub pewną śmierć w Dejr 
ez-Zor, niedobitków zaś zesłano do Adany i Aleppo”. Komitas został, jak wiado-
mo, ułaskawiony, i, chory psychicznie, zmarł dopiero w 1935 r.

Jako filolog muszę odnieść się krytycznie do błędnej ortografii zastoso-
wanej w Armenii dla notowania nazwisk ormiańskich na -jan zawsze przy 
użyciu litery -j-: Koczarjan, Iszchanjan itd. Poprawnie po polsku tylko po spół-
głoskach s, c, z, dz oraz po samogłoskach piszemy: -jan: Petrosjan, Mikojan. 
We wszystkich pozostałych wypadkach należy stosować literę -i-: Koczarian, 
Iszchanian itd.

Kończę te ortograficzne uwagi apelem: stosujmy w polskich zapisach na-
zwisk ormiańskich transkrypcję (która informuje o rzeczywistej WYMOWIE)  
a nie transliterację (informującą o tym, jak się dane nazwisko PISZE po or-
miańsku). Przecież polski czytelnik czuje się bezradny przed zapisem na-
zwiska Mkrtczjan (taki zapis widzimy np. na s. 92 omawianej tu książki). 
Piszmy Mykyrtczian, bo tak mniej więcej to nazwisko wymawiają Ormianie: 
trójsylabowo!

* * *
Podsumowując tę recenzję z pełnym przekonaniem potwierdzam opinię, 

że Armenia. Karawany śmierci jest (mimo drobnych błędów) znakomitym źró-
dłem wiedzy o współczesnej Armenii z uwzględnieniem najnowszych dziejów. 
Autorzy umiejętnie wykorzystali treść przeprowadzonych w tym kraju rozmów 
i w przystępnej formie dostarczyli polskiemu czytelnikowi masy informacji 
opartych na wnikliwej obserwacji rzeczywistości Armenii.

* * *
Zdając sobie sprawę, że recenzowana tu książka może budzić różne emo-

cje, apeluję do czytelników Biuletynu OTK o ewentualne nadsyłanie swoich 
opinii o Armenii. Karawanach śmierci.
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Rozwiązanie zadania z poprzedniej lekcji. Zdanie „Proszę cię, żebyś 
mi pomógł” należało przetłumaczyć następująco: Qntrovm ym5 or in2 
0cnys [Chynthr-um em, wor indz okhn-es].

Jak dowiedzieliśmy się z komentarza historycznego zawartego 
w poprzedniej lekcji (Biuletyn OTK, nr 82/83, str. 90), staroormiański czas 
teraźniejszy nabrał w języku współczesnym znaczenia trybu zależnego, por. 
wyżej: or 0cnys [wor okhn-es] „żebyś pomógł”.

Te same formy poprzedzone partykułą g [k-] mają obecnie znaczenie 
przyszłe, a więc np. g0cnys [k-okhn-es] znaczy „pomożesz”. Oto pełny 
paradygmat tego czasu, który można by po polsku nazwać czasem przyszłym 
„warunkowym”, różnym od czasu przyszłego „bezwarunkowego”, o którym 
będzie mowa w dalszych lekcjach:

g0cnym [k-okhn-em] „pomogę”     g0cnynk [k-okhn-enkh] „pomożemy”
g0cnys [k-okhn-es] „pomożesz”   g0cnyk [k-okhn-ekh] „pomożecie”
g0cni [k-okhn-i] „pomoże”            g0cnyn [k-okhn-en] „pomogą”
Podobnie: ga-nym [k-arrn-em] „wezmę” lub „kupię”, gyrcym [k-erkh-

em] „zaśpiewam” (z miękką wymową spółgłosek k, kh podobną do polskiej 
wymowy liter ki w wyrazie kieszeń), gi]nym [k-iczn-em] „zejdę (na dół)”, 
govdym [k-ut-em] „zjem”.

Jak widać z powyższych przykładów, polskimi odpowiednikami 
form ormiańskiego czasu przyszłego „warunkowego” są formy aspektu 
dokonanego. Tak jest najczęściej, ale nie jest to stałą odpowiedniością, 
ponieważ czasownik ormiański w zasadzie nie zna kategorii aspektu 
(dokonanego – niedokonanego), np. govnynam [k-unen-am] to „będę miał” 
(od bezokolicznika ovnynal [unenal] „mieć”, znanego z nietypowych form 
czasu teraźniejszego: ovnym [un-em] „mam” itd.).

Przed czasownikami zaczynającymi się od spółgłoski partykuła g <k> 
jest wymawiana [ky], z niezaznaczaną w piśmie ormiańskim samogłoską 
zredukowaną ə, notowaną w naszych lekcjach w uproszczeniu przy pomocy 
litery <y>. A więc np. od pyryl [ber-el] „przynosić”, czas gramatyczny, 
o którym jest mowa w niniejszej lekcji, przybierze następujące formy:

gpyrym [ky-ber-em] „przyniosę”      gpyrynk [ky-ber-enkh] „przyniesiemy”

LEKCJA  DZIEWIĘTNASTA
DASNINNYRORT TAS
[TASNINNERORTh  DAS]
Andrzej Pisowicz [Kraków]
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gpyrys [ky-ber-es] „przyniesiesz”   gpyryk [ky-ber-ekh] „przyniesiecie”
gpyri [ky-ber-i] „przyniesie”            gpyryn [ky-ber-en] „przyniosą”
Przykład czasownika koniugacji -a (cnal [gn-al] „iść, jechać”):
gcnam [ky-gn-am] „pójdę”                gcnank [ky-gn-ankh] „pójdziemy”
gcnas [ky-gn-as] „pójdziesz”           gcnak [ky-gn-akh] „pójdziecie”
gcna [ky-gn-a] „pójdzie”                   gcnan [ky-gn-an] „pójdą”

Przykłady form pozytywnych (o negatywnych będzie mowa w następnych 
lekcjach) czasu przyszłego „warunkowego” w zdaniach:

Hima gnyrga3axnym kyz im ungyro]u [Hima ky-nerkajacn-em khez im 
ynkerocz-y] „Teraz przedstawię ci mojego kolegę”, por. lekcja 12, Biuletyn 
OTK nr 68/69, str. 76, punkt B.

Tov in2 gasy|s ;y ys in[ anym [Du indz k-as-es the jes incz an-em] „Czy 
powiesz mi, co mam robić?” Komentarz: gasys [k-as-es] „powiesz” jest formą 
omawianego w tej lekcji czasu przyszłego (z intonacją pytajną zaznaczoną 
tu znakiem | ); anym [an-em] – formą omówionego w poprzedniej lekcji 
trybu łączącego, por. przykład mnam [mn-am] ze zdania poprzedzającego 
komentarz historyczny na str. 90 (Biuletyn OTK, nr 82/83). Spójnik ;y [the] 
w powyższym zdaniu nie ma polskiego odpowiednika (nie tłumaczy się). 
Informuje tylko, że następujące zdanie ma charakter podrzędny w stosunku 
do zdania poprzedzającego. Bezokoliczniki użytych czasowników: asyl [as-
el] „powiedzieć”, anyl [an-el] „robić”.

Ha]ort ,apa;wa un;axkovm carovnu gwyr]ana yv gsgswi ama-u 
[Hadżorth szaphath-wa  ynthackh-um  garun-y  ky-werczana  jew ky-skyswi 
amarr-y] „W ciągu następnego (ha]ort) tygodnia wiosna się skończy i 
zacznie się lato”. Uwaga! Niektóre rzeczowniki oznaczające czas mają 
w dopełniaczu końcówkę wa [-wa], w tym zdaniu dotyczy to rzeczownika 
,apa; [szaphath] „tydzień”, por. lekcja 15, Biuletyn OTK nr 76/77, str. 91: 0r 
[or] „dzień”, gen. 0rwa [or-wa] „dnia”. Bezokoliczniki: wyr]anal [werczan-al] 
„kończyć się”, sgswyl [yskyswel] „zaczynać się”.  

Mynk 2yz ‘o. gdank5 or gyragovr cnyk [Menkh  dzez  phogh  ky-
-t-ankk, wor kerakur gn-ekh] „My wam damy pieniądze, żebyście kupili je-
dzenie”. W drugim zdaniu występuje tryb zależny czasownika cnyl [gn-el] 
„kupować”.

Nrank myz gsbasyn [Nrankh  mez  ky-spas-en] „Oni na nas zaczekają”. 

Proszę przetłumaczyć na język ormiański następujące zdanie: „Wszystkie 
dzieci dostaną czekoladę”. Słówka: „wszystkie” – polor [bolor], „dziecko” – 
yryqa [jerecha], „dostać, otrzymać” – sdanal [(y)stan-al], „czekolada” – 
,ogolat [szokolad].
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6 I 2016 W dzień święta Objawienia Pańskiego (Astwacahajtnutiun) 
o godz. 18.00 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski celebrował liturgię ormiańsko-
katolicką w kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Smoleńsk (w Krakowie). Po 
mszy św. odbyło się opłatkowe spotkanie Ormiańskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego i poczęstunek przy kawie i herbacie, przygotowany przez członkinie 
OTK w gościnnych pomieszczeniach SS. Felicjanek przy tejże ulicy. Sprawoz-
danie z tego wydarzenia przygotował Jacek Nikorowicz (zob. www.ordynariat.
ormianie.pl, www.otk.org.pl). 

9 II 2016 W trakcie zebrania członków i sympatyków OTK, które odbyło się 
w Kolegium Kołłątaja w Krakowie przy ul. św. Anny 6, pani Hripsime Mamiko-
nian, doktorantka z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłosiła 
prelekcję o Symeonie Lehacym, pisarzu polsko-ormiańskim z XVII wieku. 

19 II 2016 W Sali Pod Belkami Collegium Maius UJ w Krakowie odbyło się 
kolejne seminarium poświęcone dialektowi ormiańskiemu z Kut nad Czere-
moszem, używanemu przez polskich Ormian do końca drugiej wojny świato-
wej w Kutach. Prowadził je armenista, prof. dr hab. Andrzej Pisowicz. Wśród 
słuchaczy byli m.in: Hripsime Mamikonian, Raffaella Margaryan, Katarzyna 
Agopsowicz, prof. Krzysztof Stopka, dr hab. Antoni Amirowicz, dr hab. Andrzej 
Zięba, dr Maciej Janik, dr Franciszek Wasyl, dr Hayk Hovhannisyan. Zajęcia 
odbywają się raz w miesiącu w Krakowie i są nieodpłatne.

23 II 2016 Wśród nauczycieli akademickich, którzy otrzymali od prezyden-
ta Andrzeja Dudy nominacje profesorskie, był dr hab. Krzysztof Stopka, dyrek-
tor Muzeum UJ – Collegium Maius, a jednocześnie sekretarz OTK. 

27 II 2016 Zmarła śp. Maria Przybylska-Więckowska, artystka scen pol-
skich i wybitna recytatorka. Pochodziła z rodziny ormiańskiej. Patrz: poświę-
cone Jej materiały w niniejszym numerze Biuletynu OTK.

27 II 2016 Rozpoczął się drugi semestr kursu języka polskiego dla Ormian 
pod patronatem Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zajęcia prowadzo-
ne przez dra Hayka Hovhannisyana odbywały się w każdą sobotę o godz. 
11.00 w Sali Pod Belkami Collegium Maius i były nieodpłatne.

8 III 2016 Prof. Krzysztof Stopka gościł na Université catholique de Lo-
uvain, największym francuskojęzycznym uniwersytecie Belgii, i w ramach 
orientalistycznej serii odczytowej (Oriental Lecture Series) wygłosił odczyt pt. 
Languages of the Polish Armenians.

19 III 2016 W Librarii Collegium Maius (Kraków, ul. Jagiellońska 15) odbyło 
się kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o Armenii”. Pan Maciej Falkow-
ski, były pierwszy sekretarz Ambasady RP w Erywaniu, obecnie pracownik 
Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie, wygłosił prelekcję pt. Pomoc roz-
wojowa w Armenii. W spotkaniu i dyskusji uczestniczył ambasador Armenii, 
Edgar Ghazarian. W tym samym dniu w Krakowie przebywała dziennikarka 
z Armenii, pani Nward Czalikian (Nvard Chalikyan), która przeprowadziła wy-
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wiady z profesorami: Andrzejem Pisowiczem, Krzysztofem Stopką i Andrze-
jem A. Ziębą.

29 III 2016 W Domu Kultury Podgórze (Kraków, ul. Sokolska 13) odbyło się 
spotkanie z Jackiem Nikorowiczem, członkiem OTK, który wygłosił odczyt pt. 
„Chorał” autorstwa Ujejskiego i Nikorowicza w 170. rocznicę rzezi galicyjskiej.

5 IV 2016 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne opublikowało oświadcze-
nie, w którym wyraziło głębokie zaniepokojenie w związku z działaniami zbroj-
nymi na granicy Górskiego Karabachu i Azerbejdżanu, stanowiącymi bardzo 
poważne naruszenie rozejmu obowiązującego od 1994 roku. W oświadczeniu 
stwierdzono: „Zainicjowane i prowadzone przez stronę azerbejdżańską działa-
nia wojenne, w tym ostrzały artyleryjskie obiektów cywilnych i ataki na ludność 
Górskiego Karabachu, przyniosły wiele ofiar, również wśród osób starszych 
i dzieci, i są całkowicie nie do zaakceptowania. Antyormiańska i antychrze-
ścijańska polityka prowadzona przez obecne władze Azerbejdżanu rażąco 
narusza prawo międzynarodowe, w tym zasadę samostanowienia narodów, 
oraz stanowi fundamentalne zagrożenie dla procesu pokojowego prowadzo-
nego pod auspicjami Grupy Mińskiej OBWE. Ormiańskie Towarzystwo Kultu-
ralne wyraża pogląd, że konflikt w Górskim Karabachu może być rozwiązany 
jedynie metodami pokojowymi, przy stole negocjacyjnym, z poszanowaniem 
zasad prawa międzynarodowego. Apelujemy do władz Rzeczypospolitej Pol-
skiej, aby, biorąc pod uwagę polskie doświadczenia historyczne, pilnie wspar-
ły na arenie międzynarodowej starania o natychmiastowe przerwanie ognia, 
wycofanie wojsk obu stron na pozycje zajmowane przed eskalacją konfliktu 
i o powrót do stołu negocjacji. Brak reakcji opinii międzynarodowej grozi bo-
wiem katastrofą humanitarną i stanowi zagrożenie dla starożytnej, chrześci-
jańskiej ludności ormiańskiej Górskiego Karabachu”.

23 IV 2016 J. E. Edgar Ghazarian, Ambasador Nadzwyczajny i Pełno-
mocny Republiki Armenii w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ormiańskie Towa-
rzystwo Kulturalne wspólnie zorganizowali koncert muzyki kameralnej dla 
uczczenia 101. rocznicy ludobójstwa Ormian w Imperium Osmańskim. Odbył 
się on o godzinie 18.30 w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej w Krakowie 
(ul. św. Tomasza 43) z udziałem kwartetu skrzypcowego „Egine”. Zespół ten 
powstał w 1996 roku z inicjatywy Heghine Mkrtchyan [Mykyrtczian] – honoro-
wego koncertmistrza orkiestry symfonicznej Filharmonii Kaliskiej. W jego skład 
wchodzą: Heghine Mkrtchyan, Hanna Chrześcijanek, Barbara Krawczyk, Piotr 
Łyszczorz, oraz solistki: Kristine Harutyunyan [Harutiunian] (skrzypce), Milena 
Antoniewicz (fortepian) i Agnieszka Wichłacz (sopran koloraturowy). W pro-
gramie koncertu znalazły się utwory Komitasa, Arama Chaczaturiana, Arno 
Babadżaniana, Edwarda Baghdasariana. Koncertowi towarzyszyła wystawa 
prac ceramicznych artystki krakowskiej Ani Muradian.
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24 IV 2016 W niedzielę o godz. 16.00 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski od-
prawił mszę św. ormiańskokatolicką w kościele św. Mikołaja w Krakowie (ul. 
Mikołaja Kopernika 6) w intencji ofiar Ludobójstwa Ormian. Po mszy św., 
o g. 17.00, odbyło się uroczyste zgromadzenie pod chaczkarem przy kościele 
św. Mikołaja, podczas którego po przemówieniach okolicznościowe utwory za-
prezentowały dzieci z ormiańskiej szkółki sobotniej oraz Perchuhi Kuyumjyan 
[Pyrczuhi Kujumdżian]. 

27 IV 2016 W Sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka odbyło się 
221 spotkanie z cyklu „Wieliczka – wieliczanie”, dedykowane rocznicy ludo-
bójstwa Ormian oraz ormiańskim tradycjom miasta Wieliczka. Organizatorką 
spotkania była p. Jadwiga Duda z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wieliczce. Prelekcje wygłosili członkowie OTK: Magdalena Bernacka z Ka-
towic (o rzezi Ormian w Baku w 1905 roku), prof. Krzysztof Stopka (o dziejach 
Ormian polskich), dr hab. Andrzej A. Zięba (o ormiańskiej genezie definicji 
prawnej ludobójstwa Rafała Lemkina), Jacek Nikorowicz (o rodzinie Nikoro-
wiczów w dziejach Wieliczki), Wiesław Skaziński (o długoletnim burmistrzu 
Wieliczki, Franciszku Aywasie) i Jan Matzke z Klubu Przyjaciół Wieliczki (o dy-
rektorze salin wielickich, Erazmie Barączu). Teksty tych wystąpień zostały wy-
dane drukiem w zeszycie 166 „Biblioteczki Wielickiej” (Wieliczka 2016).

7 V 2016 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Mu-
zeum Historyczne Miasta Krakowa zorganizowały w Sali Miedzianej Pałacu 
Krzysztofory sesję naukową „Kraków międzynarodowy. XIII-XVIII wiek”, któ-
rej program przygotował prof. Zdzisław Noga z Uniwersytetu Pedagogicz-
nego, a otworzył prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum 
Kultury. Wykład o Ormianach w Krakowie wygłosił na niej dr hab. Andrzej 
A. Zięba. W dyskusji głos zabrał prof. Jerzy Wyrozumski, były sekretarz ge-
neralny Polskiej Akademii Umiejętności, opowiadając o okolicznościach pu-
blikacji przez PAU książki prof. Marco Jačova z Rzymu na temat ludobójstwa  
Ormian w Turcji.

8 V 2016 W Warszawie odbyło się I Forum Ormian w Polsce, zorganizo-
wane przez Ambasadę Republiki Armenii, któremu przewodniczył ambasador 
Edgar Ghazarian. W Forum uczestniczyła liczna delegacja OTK. Obrady to-
czyły się najpierw w ramach sesji plenarnej, a następnie w dwóch sekcjach: 
kulturalnej i ekonomicznej.

12 V 2016 Wydawnictwo Księgarnia Akademicka w Krakowie dzięki do-
tacji Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego wydało kolejny, 
trzeci rocznik czasopisma naukowego „Lehahayer” poświęconego dziejom 
i kulturze Ormian polskich. Rocznik zredagował Andrzej A. Zięba. Znalazły się 
w nim następujące artykuły: Krzysztof Stopka, Genealogia Torosowiców, czyli 
o przodkach i rodzinie twórcy unii Ormian polskich z Kościołem katolickim, 
Marcin Łukasz Majewski, Zapomniana mniejszość: Ormianie w Piotrkowie 
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Trybunalskim w XVII i XVIII wieku, Piruz Mnacakanian, Armenica z Piotrkowa 
Trybunalskiego, Konrad Rzemieniecki, Dyplomy ormiańskie w zbiorach Działu 
Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Tomasz Krzyżowski, Źró-
dła archiwalne do dziejów Kościoła ormiańskokatolickiego we współczesnych 
zbiorach lwowskich archiwów, bibliotek i muzeów, Dawit Ghazarian, Amulet 
ormiański ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, Andrzej Pisowicz, Hamayil: ko-
mentarz językoznawcy, Andrzej A. Zięba, Bohdan Janusz albo Astwadzadur 
Howhanian: żywot lwowskiego miłośnika historii Ormian polskich, Joanna Wo-
lańska, Niezrealizowane projekty Jana Henryka Rosena dla katedry ormiań-
skiej w Nowym Jorku, Andrzej Pisowicz, Słownik kipczacko-rosyjski profesora 
Ołeksandra Harkawcia. „Lehahayer” można nabyć w Księgarni Akademickiej 
(ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków, tel./fax (12) 431 27 43, e-mail: akademicka@
akademicka.pl).

14 V 2016 W Warszawie obchodziliśmy dziesiątą rocznicę utworzenia Fun-
dacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Uroczystości rozpoczęły się mszą 
św. ormiańskokatolicką sprawowaną w intencji Fundacji przez ks. Józefa Na-
umowicza. Następnie w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20 prezes 
Jan Abgarowicz przywitał gości, przyjaciół i współpracowników Fundacji z ca-
łej Polski. Obecni byli m.in. J.E. kardynał Kazimierz Nycz, ordynariusz Ormian-
-katolików w Polsce, J.E. Edgar Ghazarian, ambasador Republiki Armenii 
w Polsce, Edward Mier-Jędrzejowicz, przedstawiciel mniejszości ormiańskiej 
w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, dr Woj-
ciech Woźniak, dyrektor Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, ks. pra-
łat Janusz Bodzon, kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, i Jan Malicki, 
dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Świetnie 
opracowaną prezentację o 10 latach działalności Fundacji przedstawiła Maria 
Ohanowicz-Tarasiuk, jej wiceprezes. Paweł Grzesik z Muzeum Narodowego 
w Kielcach wygłosił ilustrowaną prelekcję o historii Ormian w Polsce. W trakcie 
uroczystości przewodniczący Rady Fundacji, prof. Krzysztof Stopka, wręczył 
prezesowi Abgarowiczowi pamiątkowy dyplom od zespołu Fundacji. Dyplomy 
Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymało dziesięcioro współpra-
cowników Fundacji. W związku z rocznicą ukazała się publikacja pt. Ormianie 
polscy: kultura i dziedzictwo. Studia i materiały źródłowe zebrane dla uczcze-
nia jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, 
pod redakcją Andrzeja A. Zięby. Można ją nabyć w Księgarni Akademickiej (ul. 
św. Anny 6, 31-008 Kraków, tel./fax (12) 431 27 43, e-mail: akademicka@aka-
demicka.pl). Podczas uroczystości warszawskich Armen Artwich zaprezento-
wał mapę pt. „Ormianie na ziemiach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego od wieku XVI do XVIII”, której współautorem był Andrzej A. Zięba, 
a konsultantem Krzysztof Stopka.

14 V 2016 Szczególnie ważnym dla Ormiańskiego Towarzystwa Kultural-



94

nego momentem warszawskich uroczystości jubileuszowych Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich było wręczenie Armenowi Artwichowi Złotego 
Krzyża Zasługi przez wicewojewodę mazowieckiego, Sylwestra Dąbrowskie-
go. Odznaczenie to prezydent RP przyznał z inicjatywy Ormiańskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego. Armen Artwich, obecnie skarbnik OTK, pełnił do końca 
2015 roku funkcję wiceprezesa Fundacji. Słowa uznania i wdzięczności za 
wiele lat ciężkiej pracy na rzecz środowiska ormiańskiego w Polsce skierował 
do Odznaczonego prof. Stopka, wręczając mu kopię petycji wspierającej ini-
cjatywę odznaczenia, jaką złożyły prezydentowi RP ważne osoby środowiska 
ormiańskiego i związanego z Ormianami.

1 VI 2016 Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne przeniosło swe biuro do 
nowej siedziby przy ul. Studenckiej 2, lokal 3a w Krakowie (kod pocztowy: 
31-116). Od tej pory dawny adres (ul. Halicka) jest nieaktualny. W nowym 
miejscu, po jego adaptacji, odbywać się będą spotkania, prelekcje, obrady 
zarządu, kursy językowe i zajęcia z zakresu kultury ormiańskiej.

3 VI 2016 Od tego dnia prezentowana jest w salach Gmachu Głównego 
Muzeum Narodowego przy Alei 3 Maja 1 w Krakowie wystawa sztuki legio-
nowej z kolekcji Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Narodo-
wego w Krakowie. Inspiracją pokazu jest przypadająca w tym roku 100. rocz-
nica wystawy sztuki legionowej zorganizowanej przez Jerzego Mycielskiego 
w salach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Na wystawie 
zaprezentowano m. in. prace malarza Kajetana Stefanowicza, który 20 lutego 
1915 roku wstąpił do Legionu Wschodniego we Lwowie, przyjął przydomek 
„Soplica” i przeszedł całą kampanię legionową oraz wojnę z bolszewikami. 
Zginął śmiercią bohaterską w 34. roku życia, tuż przed zawarciem rozejmu. 
Jego wnukiem jest Krzysztof Stefanowicz z Krakowa, członek zarządu OTK.

8 VI 2016 Prof. Andrzej Pisowicz wygłosił w Instytucie Filologii Wschodnio-
słowiańskiej UJ przy ul. Reymonta 4 prelekcję ilustrowaną slajdami ze swej 
ostatniej podróży do Persarmenii. Tytuł prelekcji: Między Rosją a Iranem. Pa-
radoksy komplikujące obraz Południowego Kaukazu.

24-25 VI 2016 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie w woj. wielkopolskim zorganizowało konferencję nauko-
wą „Ormianie – historia i kultura”, jako kolejną, jedenastą już sesję naukową 
poświęconą mniejszościom narodowym i etnicznym na wsi w Polsce. Referaty 
zostaną opublikowane w recenzowanym naukowym wydawnictwie pokonfe-
rencyjnym.

25 VI 2016 Miało miejsce uroczyste zakończenie kolejnego roku szkolne-
go w Szkółce Ormiańskiej prowadzonej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.
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Krakowskie wydawnictwo Księgarnia Akademicka we współpracy z war-
szawską Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich wydało (przy wspar-
ciu finansowym Fundacji Calouste’a Gulbenkiana z Lizbony) pierwszy tom 
znanej powieści historycznej Derenika Demircziana pt. Wartanidzi. Wojowni-
cy Wartana Mamikoniana. Treścią książki są dramatyczne wydarzenia, które 
wstrząsnęły Armenią w połowie V wieku, kiedy to perska dynastia Sasanidów 
usiłowała zmusić Armeńczyków do wyparcia się chrześcijaństwa i przyjęcia 
zaratusztrianizmu (zoroastryzmu). Wodzem antyperskiego powstania był bo-
hater narodowy Armenii Wartan Mamikonian. Z rosyjskiego przekładu pani 
Arus Tatewosjan na język polski Wartanidów przetłumaczył gdański rusycy-
sta dr Stanisław Ulaszek. Przypisy armenistyczno-iranistyczne opracował 
prof. dr hab. Andrzej Pisowicz.              

***
Wrocławskie wydawnictwo Książkowe Klimaty wydało głośną w ostatnich 

latach (opublikowaną w oryginale rumuńskim po raz pierwszy w 2009 r.) 
książkę rumuńskiego Ormianina Varujana Vosganiana (typowanego do te-
gorocznej literackiej nagrody Nobla !) pt. Księga szeptów. Jest to poruszają-
ca a miejscami wstrząsająca opowieść wspomnieniowa o wysokich walorach 
literackich. Jej znaczna część jest poświęcona ludobójstwu popełnionemu 
na Ormianach w Turcji w latach pierwszej wojny światowej. Z oryginału 
rumuńskiego na język polski Księgę szeptów przetłumaczyła pani Joanna 
Kornaś-Warwas. Przypisy armenistyczne zredagował prof. dr hab. Andrzej 
Pisowicz.         

***
Krakowskie wydawnictwo Księgarnia Akademicka wydało obszerną 

i bogatą w materiał dokumentalny pracę dra Franciszka Wasyla pt. Ormia-
nie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne (se-
ria: Studia galicyjskie, tom 4). Prócz szczegółowych informacji o życiu XIX- 
-wiecznych galicyjskich Ormian ta bogata w fakty praca naukowa zawiera da-
ne osobowe ogromnej liczby polskich Ormian (indeks na stronach 457--546).

***
Pod koniec 2015 r. ukazała się drukiem rozprawa doktorska prezesa 

Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, Macieja Janika, pt. Świat łaciński 
i Królestwo Armenii cylicyjskiej w latach 1199-1375. Zarys problemu. Książkę 
tę opublikowało krakowskie wydawnictwo Księgarnia Akademicka. Czytelni-
cy będą się z niej mogli wiele dowiedzieć o leżącym poza historyczną Wiel-
ką Armenią mało znanym średniowiecznym królestwie, z którego pochodzi 
słynny Ewangeliarz ze Skewry, główny zabytek historyczny polskich Ormian.
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***
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na kursy językowe:
1) Seminarium dialektu ormiańskiego z Kut nad Czeremoszem
Seminarium poświęcone historycznemu dialektowi zachodnioormiań-

skiemu, używanemu przez polskich Ormian do końca II wojny światowej 
w Kutach nad Czeremoszem prowadzi armenista, prof. dr hab. Andrzej Pi-
sowicz. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w Krakowie i są nieodpłatne. 
Więcej informacji i zapisy u prowadzącego, e-mail: andrzej.pisowicz@uj.edu.pl

2) Kurs języka ormiańskiego dla początkujących
Kurs języka ormiańskiego od podstaw (w wariancie wschodnioormiań-

skim, używanym m.in. w Republice Armenii) prowadzi dr Hayk Hovhanni-
syan, tłumacz przysięgły języka ormiańskiego. Zajęcia odbywają się raz 
w tygodniu w Krakowie. Więcej informacji i zapisy u prowadzącego, e-mail: 
kancelaria@tlumacz-ormianski.pl, tel. 886-886-609

3) Kurs języka polskiego dla Ormian
Kurs języka polskiego od podstaw, skierowany do Ormian od niedawna 

mieszkających w Polsce, prowadzi dr Hayk Hovhannisyan. Zajęcia odby-
wają się raz w tygodniu w Krakowie. Więcej informacji i zapisy u prowa-
dzącego, e-mail: kancelaria@tlumacz-ormianski.pl, tel. 886-886-609

4) Kurs języka staroormiańskiego (liturgicznego, klasycznego zwanego 
grabarem) dla początkujących poprowadzi od 1 października 2016 r. prof. dr 
hab. Andrzej Pisowicz w nowym biurze OTK w Krakowie przy ul. Studenckiej 
2 (lokal 3a). Informację dotyczącą pory odbywania się tych zajęć (jeden raz 
w tygodniu, 90 minut) będzie można uzyskać pisząc pod koniec września 
e-mail na adres: andrzej.pisowicz@uj.edu.pl

***
W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży (Kraków, 

26–31 lipca 2016 r.) oraz planowanym przyjazdem do Krakowa dużej grupy 
katolickiej młodzieży ormiańskiej z Armenii, Gruzji, Rosji, Szwecji, Libanu i in. 
państw, ks. Rafał Krawczyk – delegat Ordynariatu Ormiańskokatolickiego dla 
Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej ds. organizacji ŚDM w Polsce, 
zwraca się z apelem do wspólnoty ormiańskiej, w szczególności krakowskiej, 
o pomoc w zapewnieniu zakwaterowania na terenie Krakowa lub okolic i sfi-
nansowaniu kosztów podróży młodych Ormian. Więcej informacji u ks. Ra-
fała Krawczyka pod numerami telefonu 695486520 (Polska), +37493070496  
(Armenia) lub pod adresem e-mail: ks.rafal.krawczyk@gmail.com Dobrowol-
ne darowizny można wpłacać na konto bankowe Diecezji Płockiej o numerze  
30 1240 3174 1111 0010 3091 9449, z dopiskiem „Bilet dla brata i siostry 
z Armenii”.
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