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Jacek Chrz¹szczewski [Kraków]

Zarys historii architektury w Armenii*  

 Dzieje budownictwa armeñskiego s¹ œciœle zwi¹zane z d³ug¹ 
i burzliw¹ histori¹ kraju pod Araratem. Zazwyczaj dzieli siê je na kilka 
okresów. Najstarszy i najmniej zbadany okres obejmuje budowle, które 
powsta³y w Armenii przed przyjêciem chrzeœcijañstwa, tj. przed IV wie-
kiem. Zalicza siê tu zarówno zabytki z epoki neolitu i br¹zu, jak równie¿ 
póŸniejsze dzie³a hellenistyczne. Drugi okres od IV do VII wieku, zwany 
“klasycznym”, to czasy rozwoju chrzeœcijañstwa i ugruntowania feudali-
zmu. Powsta³y wówczas nowe formy budowli sakralnych, a tak¿e obiekty 
œwieckie o charakterze obronnym i rezydencjonalnym. W nastêpstwie 
podboju Armenii przez Arabów w VII wieku ruch budowlany zosta³ zaha-
mowany i sprowadza³ siê g³ównie do odbudowy obiektów zniszczonych 
przez najeŸdŸców. Dopiero po utworzeniu armeñskiego królestwa Ba-
gratunich w IX wieku nast¹pi³o “odrodzenie”. W wiekach X-XI wzniesiono 
szereg wybitnych budowli, które naœladuj¹c rozwi¹zania poprzedniego 
okresu, ukazywa³y je w nowej, rozwiniêtej interpretacji. Wieki XII-XIV 
przynios³y Armenii podbój seld¿ucki, a nastêpnie mongolski. Wówczas 
w armeñskiej architekturze pojawi³y siê motywy dekoracyjne przejête ze 
sztuki islamu, a tak¿e nowe formy i typy budowli œwieckich, nie znane 
w poprzednich okresach. Pocz¹wszy od XIV wieku nast¹pi³ okres po-
wolnego upadku sztuki budowlanej w Armenii. Wprawdzie powstawa³y 
jeszcze pojedyncze interesuj¹ce budowle, lecz brakowa³o ci¹g³oœci 
rozwoju, charakteryzuj¹cej poprzednie okresy. Po przy³¹czeniu wschod-
niej Armenii do Rosji w 1. po³. XIX wieku na monumentaln¹ architekturê 
armeñsk¹ oddzia³a³ rosyjski klasycyzm. Tylko w budownictwie domów 
mieszkalnych przetrwa³y narodowe tradycje. W XX wieku, w czasach 
sowieckich, wznoszono reprezentacyjne gmachy w stylu socrealizmu z 
cytatami z budowli zabytkowych. Wspó³czesna architektura armeñska 
jest ju¿ przewa¿nie pozbawiona cech narodowych.
 Za najstarsze œlady dzia³alnoœci budowlanej w Armenii uwa¿ane 
s¹ menhiry, kromlechy i dolmeny megalityczne. Te ostatnie, zwane oguzi-
tyner (domy olbrzymów), wed³ug kaukaskiej legendy mia³y byæ niegdyœ 
 * Referat wyg³oszony na sesji naukowej w ramach V ogólnopolskiego spotkania œrodowiska 

ormiañskiego w Krakowie w dniu 23 wrzeœnia 2000 r. Autor sk³ada podziêkowanie doc. 
dr. hab. Andrzejowi Pisowiczowi za korektê pisowni nazw armeñskich.
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zamieszkane przez kar³y, dla których s¹siedni naród olbrzymów z litoœci 
wybudowa³ trwa³e mieszkania. Œwiadkami prahistorii by³y równie¿ tajem-
nicze wiszapy [il.1], kamienne bloki d³ugoœci 4-5m ociosane do kszta³tu 
gigantycznych ryb, rzadziej ozdobione g³owami byków, bocianów i wê¿y. 
Ustawiano je na pocz¹tku systemów irygacyjnych, jako wyobra¿enia 

[il.1] Wiszap z Imirzeku

bóstw chroni¹cych Ÿród³a wody. W 
czasach pañstwa Urartu, od XII do 
IX wieku p.n.e., wznoszono liczne 
osady-fortece z kilkupiêtrowymi 
budynkami z ciosanego kamienia 
lub pomieszczeniami kutymi w 
ska³ach. Powszechne by³y te¿ bu-
dowle z surowej ceg³y z drewnia-
nym dachem, których wewnêtrzne 
œciany dekorowano kobiercami i 
tkaninami (np. pa³ac namiestnika 
w Karmir Blur). Wizerunki budowli 

urartyjskich zachowa³y siê na reliefach, zdobi¹cych œciany asyryjskich 
pa³aców. Znamy je równie¿ z wykopalisk archeologicznych na wzgórzu 
Arinberd w Erywaniu, gdzie odkryto ruiny urartyjskiej cytadeli Erebuni z 
782 roku p.n.e. [il.2]. Na bazaltowej tabliczce pismem klinowym zosta³o 

[il.2] Erebuni, urartyjska twierdza, 
782 r. p.n.e.

zapisane imiê za³o¿yciela twierdzy 
- króla Argiszti I. Mury z tufu i nie-
wypalonej ceg³y o wysokoœci 12m 
otacza³y niegdyœ labirynt budowli, 
podzielonych na strefê pa³acow¹, 
kultow¹ i gospodarcz¹. Pomiesz-
czenia gospodarcze wype³nia³y 
po³udniow¹ czêœæ kompleksu, a 
czêœæ pó³nocno-zachodni¹ zajmo-
wa³ pa³ac królewski rozplanowany 
wokó³ dwóch dziedziñców. Do 
reprezentacyjnego dziedziñca, 
otoczonego kolumnad¹, przylega³a 
œwi¹tynia Susi z o³tarzem ofiar-
nym. Na równi z pa³acem wa¿n¹ 

rolê w cytadeli odgrywa³a œwi¹tynia boga Chaldi, stoj¹cego na czele 
najwy¿szej triady bóstw urartyjskiego panteonu. By³a to prostok¹tna 
budowla, sk³adaj¹ca siê z du¿ej sali, przyleg³ego pokoju do przechowy-
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wania przedmiotów kultu oraz pomieszczenia z portykiem i schodami 
prowadz¹cymi na wie¿ê. Na terenie Armenii powstawa³y w tym czasie 
równie¿  œwi¹tynie staroirañskich bogów Ahura Mazdy, Anahit i Astchik. 
Opisy ich wygl¹du nie przetrwa³y jednak do naszych czasów. Od oko³o 
IV wieku p.n.e. nast¹pi³ w dolinie Araratu i Sziraku intensywny rozwój 
miast jako centrów handlu. Zbudowano wówczas m.in. Jerwandaszat, 
Nachiczewan i Wagharszapat. W II wieku p.n.e. powsta³a nad rzek¹ 
Araks nowa stolica - Artaszat, nazwana przez Plutarcha “Kartagin¹ 
Armenii”. W I wieku p.n.e., w czasach króla Tigrana II Wielkiego, gdy 
pañstwo armeñskie sta³o u szczytu swej potêgi, przeniesiono stolicê do 
Tigranocerty (po orm. Tigranakert), do której - jak pisze Strabon - spro-
wadzono mieszkañców “dwunastu helleñskich miast”. Wp³ywy helleni-
styczne i rzymskie s¹ widoczne w zrekonstruowanej niedawno œwi¹tyni 
w Garni z I wieku n.e. [il.3], poœwiêconej zapewne kultowi Mitry. Zosta³a 
ona zbudowana z bazaltu w formie joñskiego peripterosu1  o 24 kolum-
nach, otaczaj¹cych prostok¹tn¹ cellê2  z antami3 . Do celli, w której sta³ 

Rzadko z tego prostok¹ta wystawa³a wieloboczna apsyda. Najstarsze 
koœcio³y jednonawowe mia³y niekiedy przybudowan¹ z boku zakrystiê i 
galeriê kolumnow¹, w której zapewne udzielano chrztu katechumenom 
(np. Diraklar z V w., Surp Hizdbuzit w Dwinie z VI w. [il.4]). Wraz z 
chrzeœcijañstwem przejêto z Syrii typ trójnawowej bazyliki z trójdziel-
nym sanktuarium po stronie wschodniej. Najstarszym przyk³adem jest 

 1 Peripteros - typ œwi¹tyni greckiej z obejœciem obudowanym pojedyncz¹ kolumnad¹.
 2 Cella - pomieszczenie œwi¹tyni antycznej, w którym znajdowa³ siê pos¹g bo¿ka.
 3 Anta - pilaster koñcz¹cy wysuniêt¹ œcianê celli.
 4 Atlant - postaæ mê¿czyzny podpieraj¹cego element architektoniczny.

[il.3] Garni, hellenistyczna œwi¹tynia 
Mitry (?), I w. n.e.

niegdyœ pos¹g bóstwa, prowadzi³y 
od pó³nocy schody z balustradami, 
na których wyrzeŸbiono klêcz¹ce 
postacie atlantów4 .
 Sposób budowania œwi¹tyñ 
zmieni³ siê diametralnie w IV wie-
ku, po og³oszeniu chrzeœcijañstwa 
religi¹ pañstwow¹ w Armenii. 
Zaczêto wtedy wznosiæ niewielkie 
koœcio³y salowe i bazyliki, roz-
planowane w obrêbie prostok¹ta 
u³o¿onego na osi wschód-zachód. 
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bazylika w Jereruk z VI wieku [il.5], 
gdzie dwie prostok¹tne zakrystie, 
zwane pastoforiami5 , flankowa³y 
pó³kolist¹ apsydê, nie wystaj¹c¹ z 
linii muru. Do korpusu nawowego 
przylega³y po bokach galerie, a 
zachodni¹ fasadê tworzy³y dwie 
przysadziste wie¿e i otwarty przed-
sionek, zwany narteksem. Mury 
bazyliki wzniesiono technik¹ “mi-

[il.4] Dwin, koœció³ jednonawowy 
z zakrysti¹ i galeri¹, VI w.

dis”, typow¹ dla armeñskiego budownictwa: miêdzy dwie zewnêtrzne 
warstwy g³adko ociosanych bloków kamiennych wrzucano t³uczeñ i 
zalewano zapraw¹ wapienn¹. Œciany takie by³y wyj¹tkowo odporne na 
wstrz¹sy sejsmiczne. Wznosz¹c kolejne koœcio³y Ormianie stopniowo 
odeszli od wzorców syryjskich i w VII wieku stworzyli w³asny typ bazyliki 
kopu³owej. Przyk³adem jest katedra w Mren [il.6], gdzie prostopadle do 
nawy g³ównej zbudowano poprzeczn¹ (czyli transept) i na ich skrzy¿owaniu 

 5 Pastoforia - dwa pomieszczenia przy prezbiteriach koœcio³ów wczesnochrzeœcijañskich: 
prothesis, w którym przygotowywano dary eucharystyczne i diakonikon, w którym prze-
chowywano szaty i naczynia liturgiczne.

[il.5] Jereruk, bazylika trójnawowa 
typu syryjskiego, VI w.

[il.6] Mren, bazylika kopu³owa typu 
armeñskiego, VII w.
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6 Tambur - wieloœcienny lub cylindryczny bêben stanowi¹cy podstawê kopu³y.
7 Dach namiotowy - dach ostros³upowy, który ma tyle po³aci, ile boków ma jego podsta-

wa.

[il.7] Odzun, bazylika kopu³owa 
z galeriami, VII w. [il.9] Pytyghni, sala kopu³owa, VII w.

(widoczne nisze klinowe i brewki)

[il.8] Talin, bazylika kopu³owa 
z apsydami bocznymi, VII w.

oparto oœmioboczny tambur6  z 
kopu³¹ nakryt¹ dachem namioto-
wym7 . Przejœcie od kwadratowej 
podstawy do tamburu zapewnia³y 
podpory, zwane trompami8 , któ-
re tylko w Armenii przybiera³y 
kszta³t klinowych wachlarzy. W 
widoku z góry bry³a ca³ej œwi¹tyni 
przypomina³a krzy¿ wpisany w 

prostok¹t. Podobn¹ konstrukcjê zastosowano w koœciele Surp Gajane 
(Œw. Gajany) w Eczmiadzynie i w koœciele w Odzunie [il.7], otoczonym 
jeszcze z trzech stron archaicznymi galeriami. W bazylikach w Dwinie i 
Talinie [il.8] dobudowano z boku apsydy dla podkreœlenia krzy¿owego 
planu. Przekszta³caj¹c bazylikê kopu³ow¹ ormiañscy architekci stworzyli 
nowy typ budowli zwany sal¹ kopu³ow¹, w którym uzyskali jednoprze-
strzenne wnêtrze. Najstarsz¹ tak¹ sal¹ jest koœció³ w Pytyghni z VII 
wieku [il.9]. Zniknê³y tam nawy boczne, a kopu³ê oparto na przyœciennych 
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 9 Tetrakonchos - budowla na planie czworoliœcia.

[il.10] Asztarak, koœció³ krzy¿owo-
kopu³owy Karmrawor, VII w.

filarach. W czêœci wschodniej obok apsydy pojawi³y siê boczne kaplice, 
zwane choranami. Na zewn¹trz podzia³ na apsydê i chorany zazna-
czono jedynie dwiema klinowymi niszami wyciêtymi w prostej œcianie. 
Dekoracja koœcio³ów ormiañskich by³a w tym czasie niezwykle skromna. 
Sprowadza³a siê do ozdobnych gzymsów koronuj¹cych, naddrzwiowych 
i nadokiennych. Te ostatnie, zwane brewkami, mia³y kszta³t zbli¿ony do 
greckiej litery omega (Ω). Trzecim typem budowli, który rozpowszechni³ 
siê w VII wieku, by³y koœcio³y centralno-kopu³owe. W przeciwieñstwie 
do bazylik i sal kopu³owych mia³y one wyraŸny kszta³t krzy¿a lub wielo-
boku, widoczny nie tylko w bryle ale i w planie. Ma³e koœció³ki tego typu 
pe³ni³y funkcjê kaplic rodowych i grobowców. Przyk³adem jest mauzo-
leum Kamsarakanów w Thalinie oraz koœció³ Karmrawor (Czerwony) w 
Asztaraku [il.10], oba wzniesione na planie symetrycznego, choæ nie-

[il.11] Bagaran, tetrakonchos 
o rdzeniu kwadratowym 

z czterema filarami, VII w.

równoramiennego krzy¿a. Du¿e budowle 
centralno-kopu³owe reprezentuje nato-
miast tetrakonchos9  w Bagaranie [il.11] 
z 4 wolnostoj¹cymi filarami w œrodku 
oraz s³ynny koœció³ Surp Hripsime (Œw. 
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[il.12] Eczmiadzyn, koœció³ centralno-
kopu³owy Œw. Rypsymy, VII w.

Rypsymy) w Eczmiadzynie [il.12], 
gdzie miêdzy ramiona krzy¿a wsta-
wiono pomieszczenia dope³niaj¹ce 
rzut do planu prostok¹ta. Wœród bu-
dowli wielobocznych warto wymieniæ 
heksakonchos10  Surp Jerrortutjun 
(Œw. Trójcy) w Aragacu [il.13] oraz 
oktokonchos11  Zorawar (Dowódca) 
w Jeghwardzie. Jednak najwiêksz¹ 
i najznakomitsz¹ budowl¹ Armenii w 
VII wieku by³a niew¹tpliwie œwi¹tynia 
Zwartnoc (Czuwaj¹cych si³) [il.14], 
wzniesiona przez katolikosa Ner-

[il.14] Zwartnoc, œwi¹tynia 
Czuwaj¹cych Si³, VII w.

[il.13] Aragac, heksakonchos 
Œw. Trójcy, VII w.

 10 Heksakonchos - budowla na planie szeœcioliœcia.
 11 Oktokonchos - budowla na planie oœmioliœcia.
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sesa III Budowniczego. Jej plan sk³ada³ siê z czworoliœcia eksedr12  
zamkniêtego w 32-boku œcian. Z zewn¹trz przypomina³a masywn¹ 
wie¿ê, z³o¿on¹ z trzech na³o¿onych na siebie cylindrów o coraz mniejszej 
œrednicy. Jej elewacje by³y opiête œlepymi arkadami, przeprute rzêdami 
okien i dekorowane p³askorzeŸbion¹ wici¹ roœlinn¹. Wœród motywu wino-
gron umieszczono portrety budowniczych, a na kapitelach wewnêtrznych 
kolumn wyrzeŸbiono or³y. Obok œwi¹tyni sta³ pa³ac katolikosa, z³o¿ony 
z dwóch skrzyde³ w formie litery L. W skrzydle zachodnim mieœci³y siê 
dwie du¿e sale oraz pomieszcenia mieszkalne i s³u¿bowe. W skrzydle 
po³udniowym, poprzedzonym galeri¹, znajdowa³y siê komnaty i ³aŸnia. 
Znacznie skromniejszy wygl¹d mia³y natomiast pa³ace patriarsze w Aru-

czu i Dwinie. Ich centraln¹ czêœæ 
stanowi³a sala kolumnowa, do któ-
rej z dwóch stron przylega³y rzêdy 
pomieszczeñ. Architektura memo-
rialna tego okresu jest reprezento-
wana przez monument, zachowa-
ny przy œwi¹tyni w Odzunie [il.15]. 
Tworz¹ go dwie filarowe arkady, w 
których ustawiono smuk³e stele z 
zielonkawego piaskowca, pokryte 
p³ytkimi reliefami. Na czyj¹ czeœæ 
zosta³ wystawiony ten pomnik nie 
wiadomo.
 Ruch budowlany, przerwa-
ny panowaniem arabskim, odrodzi³ 
siê w X wieku, gdy zjednoczone 
ksiêstwa armeñskie utworzy³y kró-
lestwo Bagratunich. Od roku 961 
stolic¹ tego królestwa by³o miasto 
Ani, po³o¿one na skalistym cyplu, 
góruj¹cym nad dolinami dwóch 
rzek. Cypel wygrodzono murami 
obronnymi z bramami i basztami. 

[il.15] Odzun, stele nagrobne

 12 Eksedra - pó³kolista wnêka otwarta do wnêtrza, czêsto utworzona z kolumn.

Na jego terenie powsta³y pa³ace, bramy triumfalne, zajazdy, ³aŸnie, domy 
prywatne i koœcio³y. Pocz¹tkowo kopiowano tam œwi¹tynie z VII wieku. 
Na przyk³ad formê Zwartnocu powtórzono w koœciele Surp Grigor (Œw. 
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[il.16] Ani, katedra krzy¿owo-
kopu³owa, 980-1001 r.

[il.17] Ani, piêciokopu³owy koœció³ 
Aposto³ów, XI-XIII w.

Grzegorza), ufundowanym przez króla Gagika I. Potem ukszta³towa³ siê 
odrêbny styl anijski. Zal¹¿ki tego stylu widaæ we wspania³ej krzy¿owo-
kopu³owej katedrze [il.16], wzniesionej, podobnie jak Surp Grigor, przez 
s³ynnego armeñskiego architekta Tyrdata13 . Elewacje katedry ozdobiono 
œlepymi arkadami i klinowymi niszami. Wejœcie g³ówne i boczne zazna-
czono wydatnymi portalami. We wnêtrzu œwi¹tyni cztery filary wi¹zkowe 
podpar³y lekkie ³uki nios¹ce kopu³ê. Na pó³nocny zachód od katedry zbu-
dowano du¿y koœció³ Arakeloc (Aposto³ów) [il.17]. By³a to jedyna znana 

armeñska œwi¹tynia piêciokopu³owa. W planie tworzy³a krzy¿ o ramionach 
zamkniêtych apsydami. Miêdzy ramionami krzy¿a rozmieszczono cztery 
ni¿sze przybudówki, z których ka¿da stanowi³a oddzieln¹ œwi¹tynkê. Za-

13 Armeñski budowniczy Tyrdat zas³yn¹³ m.in. odbudow¹ najwiêkszej bizantyñskiej bazyliki 
Hagia Sofia w Konstantynopolu, powa¿nie uszkodzonej podczas trzêsienia ziemi w 
986 roku.
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[il.18] Ani, gwiaŸdzisty koœció³ Paste-
rza, XI-XII w.

[il.19] Achtamar, koœció³ Œw. Krzy¿a, 
detal elewacji, X w.

[il.20] Nor Getik, chaczkar 
mistrza Poghosa, 1291 r.

równo korpus krzy¿owy jak i przybudówki 
by³y nakryte kopu³ami. Oprócz du¿ych 
œwi¹tyñ powstawa³y w Ani ma³e koœcio³y 
wieloboczne o formie szeœcioapsydowej 
(Œw. Grzegorz rodu Abughamrenc) i 
oœmioapsydowej (œwi¹tynia Zbawicie-
la). Najbardziej oryginalny w tej grupie 
by³ koœció³ek Howwi (Pasterza) [il.18] 
wzniesiony na planie dwunastoramiennej 
gwiazdy. W nawi¹zaniu do ró¿norodnych 
budowli anijskich rozwija³a siê architek-
tura w s¹siednich miastach i ksiêstwach. 
Wnêtrza koœcio³ów zdobi³y freski, a ele-
wacje pokrywa³a rzeŸba architektoniczna. 
Oprócz ornamentów geometrycznych, 
sznurowych, roœlinnych i zoomorficznych 
pojawia³y siê czêsto figury fundatorów 
nios¹cych model koœcio³a. Szczególnie 
bogat¹ dekoracjê otrzyma³ koœció³ Surp 

Chacz (Œw. Krzy¿a), po³o¿ony na wyspie Achtamar na jeziorze Wan [il.19]. 
Jego œciany pokryto kilkoma rzêdami p³askorzeŸb przedstawiaj¹cych sceny 
biblijne, tronuj¹ce postacie Matki Boskiej i Chrystusa, wizerunki œwiêtych, 
serafiny, cherubiny, ptaki oraz liczne zwierzêta. Równie¿ w tym okresie na 
terenie Armenii rozpowszechni³y siê chaczkary - kamienne p³yty z wize-
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runkiem “kwitn¹cego” krzy¿a [il.20]. Najstarszym datowanym pomnikiem 
tego typu by³ chaczkar w Artamet z 851 roku.
 W po³owie XI wieku upad³o wolne armeñskie królestwo Bagraty-
dów. Armenia by³a odt¹d okupowana przez Bizantyñczyków, naje¿d¿ana 

[il.21] Ani, portal chanabaru, XIII w.

przez Seld¿uków, by na 
pocz¹tku XIII wieku znaleŸæ 
siê pod protektoratem Gruzji. 
Nast¹pi³ wówczas kolejny 
rozkwit budownictwa, który 
trwa³ do po³owy XIV wieku. 
Okres ten charakteryzowa³ siê 
wymieszaniem rodzimych i ob-
cych form architektury. Dziêki 
o¿ywieniu w handlu szczegól-
nie rozwinê³a siê architektura 
œwiecka. Powstawa³y mo-
sty, karawanseraje, zajazdy, 
twierdze i pa³ace. Du¿¹ rolê 
odgrywa³a dekoracja fasad. 
W Ani wybudowano tzw. dom 
Parona z dwukondygnacyj-
nym portalem ujêtym ple-
cionkowymi listwami na wzór 
perskiego liwanu. Pole portalu 
wype³nia³y a¿urowe p³ytki o 
kszta³cie oœmiok¹tów i krzy¿y 
w kolorach ró¿owym i czar-
nym. Takie szachownicowe 
ok³adziny zastosowano rów-
nie¿ na domu Sarkisa oraz 
na portalach jednego z hoteli 
[il.21]. Owe chanabary, czyli 
zajazdy miejskie, nale¿a³y 
przewa¿nie do koœcio³ów i 
mia³y typowy uk³ad: po bokach 
g³ównej sali ze zbiornikiem 
wody ci¹gnê³y siê szerokie ³awy-chodniki, zwane mastabami, za którymi 
otwiera³y siê ciasne izdebki, podobne do cel. Na szlakach handlowych 
budowano karawanseraje: d³ugie sklepione budowle trójnawowe, przykryte 
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dwuspadowym dachem. Nawy 
boczne s³u¿y³y do odpoczynku 
ludziom oraz jako sk³ady towa-
rów. Dekorowane by³y jedynie 
wejœcia. W karawanseraju 
Selima [il.22], wzniesionym w 
1332 roku pod panowaniem 
mongolskim, wejœcie umiesz-
czono w niszy ze sklepieniem 
stalaktytowym14 . Szczyt fa-
sady ozdobiono plecionk¹ i 
figurami biegn¹cych zwierz¹t. 
Karawany kupieckie porusza³y 
siê po górskich drogach, na 
których istotn¹ rolê odgrywa³y 
mosty. By³y one budowane 
z kamiennych bloków w for-
mie ³uku pó³kolistego, rzadziej 
ostrego. Ich nawierzchnie i ba-
lustrady uwzglêdnia³y ró¿nicê 
poziomów miêdzy brzegami. 
W mostach miejskich istnia³y 
czêœci zwodzone i bramne. 
Oprawê architektoniczn¹ 
uzyskiwa³y tak¿e ujêcia wody 
[il.23], zw³aszcza te po³o¿one 
w miejscach pielgrzymko-
wych przy klasztorach. Woda 
wp³ywa³a tam do sklepionych 
galerii, podpartych kolumnami 
i nakrytych dachem dwuspa-
dowym. Klasztory armeñskie 
by³y zespo³ami wielu budow-
li o charakterze sakralnym, 
oœwiatowym, mieszkalnym i 
gospodarczym, zazwyczaj oto-

[il.22] Hagynd¿adzor, karawanseraj Seli-
ma, 1332 r.(widoczne sklepienie 

i gzymsy stalaktytowe na fasadzie)

 14 Stalaktyt (mukarnas) - w architekturze muzu³mañskiej (i armeñskiej) forma dekoracyjno-
konstrukcyjna, z³o¿ona ze spiêtrzonych nisz pryzmatycznych, rozpiêtych miêdzy œcianami 
a stropem lub kopu³¹, tak¿e wystêpuj¹cych na gzymsach i g³owicach kolumn.

[il.23] Hachbat, ujêcie wody, 1258 r.
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dachami dwuspadowymi. Na pó³noc od narteksu zosta³a wzniesiona 
dzwonnica wie¿owa - zangakatun, z wielkim krzy¿em wyciêtym na fasadzie 
i szeœciokolumnow¹ rotund¹ w zwieñczeniu. Za ma³¹ œwi¹tyni¹ usytuo-
wano matenadaran, czyli bibliotekê - kwadratow¹ budowlê o niezwykle 
oryginalnym sklepieniu: na œrodku jej œcian s¹ przystawione filary, miêdzy 
którymi rozpiêto ukoœnie ³uki, nios¹ce kopu³ê z otworem doœwietlaj¹cym. 
Ko³o biblioteki znajduje siê jeszcze kaplica Surp Grigor (Œw. Grzegorza), 
wzniesiona na planie tetrakonchosu wpisanego w ko³o. Z napisów na 
jednym z chaczkarów wynika, ¿e w Sanahin by³ tak¿e hotel. W klaszto-
rach sta³y niekiedy budowle podobne do gawitów, lecz nie przybudowane 
bezpoœrednio do œwi¹tyni. Taki ¿amatun15 , pe³ni¹cy funkcjê sali zebrañ, 
15 W praktyce nazwy “gawit” i “¿amatun” stosowano wymiennie.

[il.24] Sanahin, kompleks klasztorny, 
X-XIII w.

czonymi murem. Przyk³adem mo¿e 
byæ s³ynny monaster w Sanahin, 
rozbudowywany od X do XIII wieku 
[il.24]. Jego rdzeñ stanowi¹ dwie 
ustawione równolegle œwi¹tynie w 
typie amberdzkim, tzn. z czterema 
choranami na naro¿nikach. Ma³a 
œwi¹tynia zosta³a poœwiêcona 
Matce Boskiej (Surp Astwacacin), 
a du¿a - Zbawicielowi (Surp Ame-
napyrkicz). Miêdzy koœcio³ami 
rozpiêto galeriê, mieszcz¹c¹ dwa 
rzêdy g³êbokich nisz, w których 
wyk³adano niegdyœ teologiê. St¹d 
miejsce to bywa okreœlane jako 
akademia Grzegorza Magistra. 
Przed du¿¹ œwi¹tyni¹ dobudo-
wano kwadratowy przedsionek 
o nazwie gawit. W jego wnêtrzu 
cztery kolumny podpieraj¹ kopu³ê 
z otworem doœwietlajacym. For-
ma tej budowli, przed³u¿aj¹cej 
wnêtrze koœcio³a, zosta³a przejêta 
z tradycyjnego domu wiejskiego. 
Ma³¹ œwi¹tyniê poprzedza narteks 
o trzech pod³u¿nych nawach, 
sklepionych kolebkowo i nakrytych 
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[il.25] Hagharcin, refektarz 
klasztorny, 1248 r.

modlitw, a tak¿e miejsca pochówku zas³u¿onych osób, zachowa³ siê w 
monasterze Hachpat. Jest nim budynek wzniesiony przez biskupa Ha-
mazaspa w 1257 roku. W tym¿e klasztorze przetrwa³ tak¿e seghanatun, 
czyli refektarz, przylegaj¹cy wraz z kuchni¹ do pó³nocnego odcinka ogro-
dzenia. Owa jadalnia klasztorna jest prostok¹tn¹ budowl¹, podzielon¹ na 
dwie sale za pomoc¹ pary kolumn [il.25]. Ka¿da z sal otrzyma³a osobne 
sklepienie, podparte dwiema parami przecinaj¹cych siê ¿eber, nios¹cych 
kopu³ê z otworem œwietlnym. Do najciekawszych monasterów Armenii 

[il.26] Geghard, klasztor jaskiniowy, 
XIII w.

[il.27] Geghard, grobowiec ksi¹¿¹t 
Proszianów, XIII w.

zaliczany jest Geghardawank 
(klasztor Lancy), usytuowany w 
w¹wozie rzeki Azat [il.26]. Niegdyœ 
przechowywano w nim ostrze 
w³óczni, któr¹ zosta³ przebity bok 
Chrystusa. Wczeœniejsza nazwa 
tego monasteru brzmia³a jednak 
Ajriwank (klasztor jaskiniowy), 
gdy¿ po³owa jego pomieszczeñ 
zosta³a wykuta w skale. Jednym 
z tych pomieszczeñ jest mroczny 
grobowiec ksi¹¿¹t Proszianów, na 
œcianie którego znajduje siê tajem-
nicza p³askorzeŸba [il.27]: g³owa 
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byka trzyma w pysku kr¹¿ek z powrozem, do którego przywi¹zane s¹ 
dwa lwy, a poni¿ej orze³ z rozpostartymi skrzyd³ami trzyma w szponach 
jagniê. Zapewne ca³a ta kompozycja by³a herbem rodowym ówczesnych 
w³adców Geghardu. Najprzestronniejszym pomieszczeniem w klasztorze 
jest gawit, oparty pó³nocnym bokiem o ska³ê i doœwietlony przez otwór 
w sklepieniu stalaktytowym. Do gawitu i koœcio³a prowadz¹ z zewn¹trz 
ozdobne portale. Tympanon16  pierwszego z nich wype³nia stylizowana 
plecionka o motywach akantowych [zob. stronê tytu³ow¹ Biuletynu OTK]. 
Tympanon drugiego portalu zdobi¹ rzêdy pni z ga³êziami, z których zwisaj¹ 
na przemian kiœcie winogron i owoce granatu. Niekiedy na tympanonach 
koœcio³ów umieszczano sceny figuralne z udzia³em Chrystusa Pantokra-
tora lub czêœciej Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, któr¹ czczono szczególnie 
w rejonie Sjuniku. Oba te motywy ikonograficzne s¹ widoczne na porta-
lach, usytuowanych jeden nad drugim na fasadzie dwukondygnacyjnego 
koœcio³a Surp Astwacacin (Bogurodzicy) w klasztorze Norawank we wsi 
Amaghu [il.28]. Tronuj¹cej Matce Boskiej towarzysz¹ archanio³owie Gabriel 
i Micha³, a obok Chrystusa stoj¹ aposto³owie Piotr i Pawe³. Równie¿ na 

gawicie g³ównego koœcio³a Surp Karapet (Œw. Prekursora, 
t.j. Œw. Jana Chrzciciela) zachowa³y siê interesuj¹ce 

tympanony. Jest tam wyrzeŸbiona Matka Boska z 
Dzieci¹tkiem i dwoma œwiêtymi, a tak¿e Bóg Oj-

ciec z go³êbic¹ na piersiach, który b³ogos³awi 
ukrzy¿owanego Chrystusa i trzyma w lewej 

rêce g³owê Jana Chrzciciela [il.29]. Wy-

16 Tympanon - pole zawarte miêdzy nadpro¿em i archiwolt¹ portalu.

[il.28] Norawank, dwukondygnacyjny 
koœció³ Bogurodzicy, 1339 r.

[il.29] Norawank, tympanon gawitu 
koœcio³a Œw. Prekursora, XIV w.
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mienione rzeŸby i budowle w Norawanku s¹ dzie³em Momika, s³ynnego 
architekta, rzeŸbiarza i miniaturzysty sjunikskiego z 1. po³. XIV wieku. W 
tym czasie armeñska rzeŸba architektoniczna, podobnie jak miniatura, 
osi¹gnê³a szczyt swego rozwoju.
 W wiekach XV-XVI, gdy o Armeniê toczyli wojny Turcy i Perso-
wie, praktycznie nie prowadzono dzia³alnoœci budowlanej. Dopiero po 
podpisaniu pokoju w roku 1620 i podziale kraju na dwie czêœci, nast¹pi³ 
okres wzglêdnego spokoju. Odrodzi³ siê wówczas handel, a wraz z nim 
budownictwo. Ze wzglêdu na brak œrodków wykonywano pocz¹tkowo 
g³ównie prace remontowe. RzeŸba i ornament straci³y swój wdziêk i 
plastycznoœæ, a w architekturze powtarzano stare wzory. Widoczne by³o 
wyraŸne obni¿enie poziomu sztuki budowlanej. Przy wznoszeniu œwi¹tyñ 
stosowano ró¿ne plany i rozwi¹zania przestrzenne bez szczególnych 
preferencji. Znowu przed wejœciami pojawi³y siê portyki, teraz czêsto 
powi¹zane z dzwonnicami. Na tle siermiê¿nej architektury XVII wieku 
pewn¹ doz¹ indywidualnoœci wyró¿ni³y siê koœcio³y Surp Geworg (Œw. 
Jerzego) w Mughni oraz Surp Szoghakat (Promienny) w Eczmiadzynie. 
Œwi¹tyniê mughnijsk¹ [il.30] wzniesiono na planie centralno-kopu³owym 
z trójprzês³owym portykiem po stronie zachodniej. Œrodkowe przês³o por-
tyku zosta³o podwy¿szone i zwieñczone kolumnow¹ rotund¹ dzwonnicy. 
Okr¹g³y tambur kopu³y ozdobiono przemiennymi pasami polichromii kon-
strukcyjnej z pomarañczowego i czarnego tufu. Kopu³ê œwi¹tyni nakryto 
dachem parasolowym. Surowszy wygl¹d ma natomiast Surp Szogha-
kat [il.31] - bardzo wyd³u¿ona sala kopu³owa, poprzedzona zamkniêt¹ 

[il.30] Mughni, koœció³ Œw. Jerzego, 
1669 r. (widoczna polichromia kon-
strukcyjna tamburu i dach parasolo-

wy)

[il.31] Eczmiadzyn, koœció³ Surp 
Szoghakat, 1694 r.
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krucht¹ z dzwonnic¹. Z tego czasu 
warto wspomnieæ równie¿ ma³y 
koœció³ek Zorawar (Dowódca) w 
Erywaniu [il.32], tak¿e wyposa¿ony 
w trójdzielny portyk z dzwonnic¹, 
lecz pozbawiony kopu³y. Wœród 
budowli œwieckich na szczególn¹ 
uwagê zas³uguj¹ mosty. Niektóre z 
nich, zbudowane na prze³omie XVII 
i XVIII wieku, funkcjonuj¹ do dziœ. 
Przyk³adem jest trójprzês³owy most 
na rzece Kasach przy wjeŸdzie do 
Asztaraku [il.33]. Jego d³ugoœæ 
wynosi 17m, a szerokoœæ 5m. 
Obni¿aj¹ce siê przês³a s¹ pod-
parte dwoma ³ukami ostrymi i 
jednym pó³kolistym. Przy jednej z 
podpór zastosowano ³amacz fal. 
Most zosta³ wzniesiony z jasnego 
tufu przez budowniczego Grigora 
Mocakenca, o którym wspomina 
napis nad jednym z filarów.
  W wieku XVIII mia³ miej-
sce kolejny zastój w armeñskim 

[il.32] Erywañ, koœció³ek Zorawar, 
XVII / XVIII w.

[il.34] Eczmiadzyn, kompleks patriar-
chalny, IV-XIX w.

[il.33] Asztarak, trójprzês³owy most 
na rzece Kasach, XVIII w.

budownictwie. Remontowano tylko pojedyncze koœcio³y, wznoszono nie-
wielkie kaplice, z braku œrodków nie koñczono rozpoczêtych inwestycji. 
Powstawa³y natomiast fortece, jak np. w Halidzor w rejonie kafañskim, 
gdzie mia³ sw¹ siedzibê Dawidbek, 
przywódca armeñskiego powsta-
nia przeciw Turcji i Persji w latach 
1722-1728.
 Osobnym zagadnieniem 
jest kompleks patriarchalny w Ecz-
miadzynie (ówczesnym Waghar-
szapacie), siedzibie katolikosów 
Armeñskiego Koœcio³a Apostol-
skiego [il.34]. Na obszarze oko³o 
60 tys. m2 zosta³y tam wzniesione 
liczne budowle: katedra Surp Ecz-
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miadzyn (Zst¹pienie Jednorodzonego), akademia duchowna, rezyden-
cja patriarchy, synod Koœcio³a armeñskiego, biblioteka, cele mnichów 
i budynki pomocnicze. Wiêkszoœæ tych budowli powsta³a w wiekach 
XVII-XIX na miejscu wczeœniejszych obiektów. Najstarsza jest katedra 
eczmiadzyñska - pierwsza chrzeœcijañska œwi¹tynia Armenii. Jej funda-
menty mia³ za³o¿yæ w roku 301 sam Grzegorz Oœwieciciel na miejscu 
pogañskiego chramu. Pierwotnie katedra by³a bazylik¹. W V wieku 
nadano jej formê krzy¿ow¹ i zwieñczono drewnian¹ kopu³¹, któr¹ w VII 
wieku zamieniono na kamienn¹. W wieku XVII powsta³a nowa kopu³a oraz 
trzykondygnacyjna dzwonnica przed fasad¹ zachodni¹. W wieku XVIII 
nad pó³nocn¹, wschodni¹ i po³udniow¹ apsyd¹ wzniesiono kolumnowe 
rotundy, nadaj¹c katedrze charakter œwi¹tyni piêciokopu³owej. W roku 
1869 przybudowano jeszcze od wschodu trzy pomieszczenia, w których 
przechowywane s¹ relikwie i paramenty liturgiczne.
 Wiek XIX nie przyniós³ wiêkszego o¿ywienia ani w budownictwie 
sakralnym, ani œwieckim. Po zajêciu wschodniej Armenii przez Rosjan 
w 1827 roku, na nielicznych wznoszonych obiektach monumentalnych 
pojawi³y siê cechy póŸnego klasycyzmu, zmieszane z rodzimymi form-

[il.35] Dom wiejski, gylchatun

ami. Domy wiejskie budowano 
nadal zgodnie z narodow¹ trady-
cj¹. W rejonach górskich, gdzie 
hodowano byd³o, dominowa³ typ 
domu poprzedzonego balkonem 
i nakrytego p³askim dachem. 
Jego czêœci mieszkalna i gospo-
darcza by³y zgrupowane wokó³ 
centralnego pomieszczenia o 
nazwie gylchatun [il.35]. Mia³o 
ono rzut prostok¹ta z czterema 
s³upami, podpieraj¹cymi kopu³ê 
z drewnianych belek u³o¿onych 
w formie wieñca. W kopule po-
zostawiano otwór doœwietlaj¹cy, 
który s³u¿y³ równoczeœnie jako 
dymnik. Na nizinach, gdzie upra-
wiano winogrona, domy mia³y 
du¿e piwnice i by³y otoczone 
balkonami, do których prowadzi³y 
schody. Domy w mieœcie by³y z 
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regu³y dwukondygnacyjne [il.36]. 
Parter s³u¿y³ do przechowywania 
zapasów ¿ywnoœci i wyrobu wina. 
Na pierwszym piêtrze znajdowa³y 
siê pokoje mieszkalne, u³o¿one w 
jeden lub dwa trakty. Wchodzi³o 
siê do nich z przedpokoju lub z 
balkonu od strony wewnêtrznego 
dziedziñca. Na elewacjach od 
strony ulicy równie¿ wystawa³y 
niewielkie drewniane balkony o 
bogato zdobionych balustradach 
i ³ukach. Jeszcze w XIX wieku 
miasta armeñskie mia³y charakter 
typowo wschodni [il.37]. ¯ycie w 
nich toczy³o siê na dwóch pozio-
mach. Jeden poziom stanowi³y 
ulice, a drugi - p³askie dachy, 
usytuowane na niemal jednakowej 
wysokoœci. Podczas letnich upa³ów 
ulice pustosza³y, a ludzie chowali 
siê w dolnych pomieszczeniach 
domów. Godzinê przed zachodem 
s³oñca wychodzili na rozgrzane 
tarasy dachów, rozkoszuj¹c siê 
wieczornym wiatrem. Na dachach 
spo¿ywano kolacjê, rozk³adano 
poœciel i k³adziono siê do snu 
pod go³ym niebem, by rano znów 
przyst¹piæ tam do œniadania. 
Erywañ mia³ gêsto zabudowane 
dzielnice mieszkalne, które tonê³y 
w cieniu licznych ogrodów. Zieleñ 

[il.36] Dom w mieœcie, XVIII-XIX w.

[il.37] Meghri, stare miasto 
armeñskie, XVI-XIX w.

kry³a zarówno proste domy jak i reprezentacyjne wille. Miasto, licz¹ce 
w XIX wieku zaledwie 15-30 tys. mieszkañców, by³o zwrócone ku rzece 
Hrazdan. Szeroka droga do Tiflisu rozdziela³a je na czêœæ wschodni¹ i 
zachodni¹. Cechy miasta europejskiego zacz¹³ nabieraæ Erywañ dopiero 
pod koniec XIX wieku. W 1902 roku doprowadzono doñ kolej, a w 1906 
wprowadzono tramwaj konny. Rok póŸniej zbudowano elektrowniê wodn¹ 
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na Hrazdanie, nastêpnie za³o¿ono wodoci¹g i pierwsze telefony. W miejsce 
bazarów powsta³y sklepy, w miejsce karawanserajów - hotele.
 W maju 1918 roku Erywañ zosta³ stolic¹ Republiki Armeñskiej, 
któr¹ w 1920 roku w³¹czono do Zwi¹zku Radzieckiego. Architekt, pro-
fesor Akademii Nauk, A. Tamanian sporz¹dzi³ w 1924 roku generalny 
plan zagospodarowania miasta, uwzglêdniaj¹c m.in. rzeŸbê terenu, 
klimat i ró¿ê wiatrów na p³askowy¿u. Jego plan przewidywa³ promieni-
sto-pierœcieniow¹ zabudowê centrum, z uwzglêdnieniem historycznych 
kierunków przebiegu ulic i zachowaniem wa¿niejszych zabytków. Stare 
miasto mia³o zostaæ otoczone pasem zieleni. Wszystkie póŸniejsze plany 
urbanistyczne opierano na tym opracowaniu Tamaniana. W 1926 roku 
rdzeniem za³o¿enia miejskiego sta³ siê eliptyczny Plac Lenina (obecnie 

Republiki) z pomnikiem wodza 
rewolucji i du¿¹ fontann¹ [il.38]. 
Wokó³ placu wzniesiono budynki 
administracyjne, kompleks muze-
ów i hotel “Armenia”. W ró¿nych 
czêœciach miasta powstawa³y 
gmachy u¿ytecznoœci publicznej: 
Uniwersytet Pañstwowy (1920), 
Biblioteka Miejska (1922), Kon-
serwatorium (1923), Teatr Opery 
i Baletu (1933), Akademia Nauk 
(1935), kinoteatr “Moskwa” (1936). 
W 1945 roku zbudowano most 
Hachtanak (Zwyciêstwa) na rzece 
Hrazdan. Po II wojnie œwiatowej 
prace kontynuowano zgodnie z 
nowym planem “Wielkiego Erywa-
nia”, zatwierdzonym w 1951 roku. 
Powsta³ wówczas m.in. Centralny 
kryty rynek (1952), Du¿a sala kon-
certowa filharmonii (1953) oraz In-
stytut Starych Rêkopisów “Matena-
daran” (arch. M. Grigorian, 1959) 
[il.39], usytuowany na zamkniêciu 
Prospektu Lenina (obecnie Masz-
toca) i przypominaj¹cy sw¹ archi-
tektur¹ œredniowieczny klasztor. W 

[il.39] Erywañ, Instytut Starych 
Rêkopisów "Matenadaran", 1959 r.

[il.38] Erywañ, plac Lenina 
(obecnie Republiki), po 1926 r.
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1965 roku, po potê¿nych demostracjach jakie wstrz¹snê³y Erywaniem 
w 50. rocznicê masakry dokonanej na Ormianach przez Turków, na 
po³udniowo-wschodnim wzgórzu w parku Cicernakaberd (Twierdza 
Jaskó³ki) wzniesiono monumentalny Pomnik - Muzeum Genocydu 
Ormian, zamordowanych przez Turków w 1915 roku (arch. arch. A. 
Tarchanian, S. Kalaszian, rzeŸbiarz O. Chaczatrian). W centrum tara-
su, z którego roztacza siê panoramiczny widok na góry, ustawiono 12 
granitowych pylonów-chaczkarów, pochylonych nad wiecznie p³on¹cym 
zniczem. Taras zosta³ przebity smuk³ym obeliskiem, przeciêtym wzd³u¿ 
na dwie czêœci, symbolizuj¹ce odrodzenie narodu ormiañskiego. Do 

[il.40] Erywañ, Port Lotniczy 
"Zwartnoc", 1980 r.
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pomnika prowadzi aleja ¿a³obna, 
wzd³u¿ której wybudowano œcianê 
pami¹tkow¹. Wœród najnowszych 
realizacji budowlanych w Erywa-
niu warto wymieniæ Port Lotniczy 
“Zwartnoc” (arch. arch. A. Tarcha-
nian, S. Chaczinian, ¯. Szechlian, 
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