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Iwa KORSAK SABUDA [Kraków]

Wiersz
Krzy¿ dotknie wody
Obrz¹dkiem od wieków
i dotknie serca w ormiañskim cz³owieku
ochrzczonym wczeœniej ni¿ inne narody
Krzy¿ dotknie serca i krzy¿ dotknie wody
od siedemnastu ochrzczony stuleci cz³owiek
Dziœ g³ówki jego ma³ych dzieci
Chrzest œwiêty zmywa, bo woda jest œwiêta
Krzy¿em œwiêcona i krzy¿em dotkniêta
ju¿ w trzecim wieku.
Pochylmy g³owy przed Tob¹ o Panie
Stañmy w kr¹g wierni w œwi¹tyni Ormianie
Duch, go³êbica i oliwa œwiêta
dawny obrz¹dek dziœ budzi, pamiêta
¿eœmy narodem ochrzczonym
od wieków ! Wod¹ co ¿ycie stanowi cz³owieku
Woda dotkniêta Twoim krzy¿em Panie
dla Twego ludu co siê zw¹ Ormianie
Bo¿e b³ogos³aw wodê
nas i naród.

Wiersz recytowany podczas Mszy œw. w dniu 6 stycznia 2001 przez
Ewê Sztolcman-Kotlarczyk
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O wrastaniu Ormian w spo³eczeñstwo Polskie *

(na podstawie "Kroniki Benedyktynek ormiañskich we Lwowie)
Henryka AUGUSTYNOWICZ-CIECIERSKA [Kraków]
W tytule zaznaczy³am, ¿e mówi¹c o wrastaniu Ormian w
spo³eczeñstwo polskie, opieraæ siê bêdê na "Kronice" Benedyktynek
ormiañskich we Lwowie. Nie znaczy to bynajmniej, ¿e proces ten rozpocz¹³
siê dopiero wtedy. Konwent Benedyktynek erygowany zosta³ w r. 1690/91
i od tego czasu datuje siê "Kronika", natomiast pocz¹tek tego "wrastania"
czy mo¿e raczej "zrastania siê" siêga po³owy XIV w. W "Kronice" wiêc
odnaleŸæ mo¿na echa tego póŸniejszego, niemal koñcowego etapu.
W r. 1340 Kazimierz Wielki, obejmuj¹c drog¹ sukcesji i uk³adów
"Grody Czerwieñskie" - póŸniej za Jagiellonów dojœæ jeszcze mia³y do tego
Kamieniec Podolski i Kijów - zastaje tam ju¿ doœæ liczne kolonie Ormian,
które wyprzedzi³y na tych terenach osiedleñców polskich. W okresach
póŸniejszych, od XIV-XVIII w. sukcesywny nap³yw Ormian nie ustaje.
Po³o¿enie Lwowa na skrzy¿owaniu szlaków od pó³nocy na
po³udnie i od wschodu na zachód sprawi³o, ¿e w tym pierwszym okresie
przedstawia³ on dziwny zlepek narodowoœciowy. Coœ na podobieñstwo
staro¿ytnej Aleksandrii, w której, jak w wielkim kotle, miesza³ siê
wielojêzyczny t³um ze swymi ró¿norodnymi kulturami, wierzeniami,
sprawami. Obok rdzennych Rusinów, coraz gromadniej nap³ywali
osiedleñcy Polacy, a z nimi, przys³ani pocz¹tkowo dla organizowania
spraw municypalnych, Niemcy, szybko siê zreszt¹ polonizuj¹cy. Wœród
nich bytowali Ormianie, Tatarzy, Grecy, Wo³osi, Italczycy i ¯ydzi. Ci
ostatni mieli siê staæ w przysz³oœci groŸn¹ konkurencj¹ Ormian na odcinku
handlowym.
Wœród tej mieszaniny narodów jakiœ Genueñczyk Roberto Bandinelli organizowa³ ( w 1629 ) sta³¹ pocztê krajow¹ i zagraniczn¹ " z
rewersa³em nazad", a wêgierska rodzina Boimów przekszta³ca³a siê w
patrycjat lwoski1
* tekst zosta³ wyg³oszony na zjeŸdzie Ormian polskich w 1981 roku. Pisownia zosta³a
zachowana zgodnie z rêkopisem.
1
W³adys³aw £odziñski "Patrycjat i Mieszczañstwo Lwowskie w XVI i XVV w" Lwów 1890,
s. 127-8 i s. 177.
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W tej przedziwnej mozaice etnicznej Ormianie od samego
pocz¹tku odgrywali niepoœledni¹ rolê. Stosunki ich z Polakami uk³ada³y
siê raczej dobrze - gorzej z Rusinami.
Decydowa³a o tym w pierwszym rzêdzie przydatnoœæ Ormian
na wielu odcinkach ¿ycia. Wyliczê je tylko skrótowo:
1. Organizowanie handlu Wschód - Zachód (oczywiœcie z "rewersa³em
nazad"). Dziêki temu bogaci³ siê i sam Lwów - miasto tranzytu.
2. Gdy wypadki polityczne zahamowa³y ten handel i uczyni³y go
nieop³acalnym, Ormianie z importerów przemieniaj¹ siê w producentów, rozwijaj¹c na wielk¹ skalê przemys³. Nasyca siê rynek wewnêtrzny
i nap³ywaj¹ dewizy (wtedy te¿ siê to liczy³o).
3. Prowadzony przez Ormian w du¿ych rozmiarach handel opasami,
ryb¹ (suszem), przemys³em drzewnym, ziemiop³odami podnosi tê
dziedzinê gospodarcz¹ kraju.
4. Wyj¹tkowe uzdolnienia jêzykowe Ormian skupiaj¹ w ich rêkach monopol t³umactw. To po³¹czone z przyrodzon¹ im giêtkoœci¹ polityczn¹,
sprawia, ¿e powierzane im s¹ nieraz misje dyplomatyczne.
5. Znana jest bitnoœæ oddzia³ów ormiañskich - walczyli pod Grunwaldem,
Chocimiem, Kamieñcem, Wiedniem - a obrona podczas oblê¿eñ i
fortyfikacja twierdz by³a ich specjalnoœci¹.
6. Równie¿ Ormianie wybijaj¹ siê na polu nauki. Znani s¹ jako znakomici prawnicy, lekarze, farmaceuci, "aromatariusze" jak siê wówczas
mówi³o. Zdobywszy wolny zawód", bynajmniej nie rezygnuj¹ z kupiectwa, po prostu ³¹cz¹ oba zajêcia.
7. Dziêki swej przedsiêbiorczoœci, znajomoœci stosunków wschodnich
i naprawdê wielkiej ofiarnoœci, Ormianie organizowali na du¿¹ skalê
wykup jeñców polskich z niewoli tureckiej. Zw³aszcza o tej zas³udze
nie wolno nam zapominaæ.
Ormianie bogacili siê, to prawda, ale te¿ w chwilach ciê¿kich jak
oblê¿enia, kontrybucje, klêski ¿ywio³owe nie szczêdzili swych fortun dla
przybranej Ojczyzny. Docenia³o to spo³eczeñstwo polskie , doceniali W³adcy,
st¹d liczne przywileje, nadania, opieka jak¹ cieszyli siê u nas Ormianie.
Stosunki by³y bliskie, niekiedy zawi¹zywa³y siê serdeczne
przyjaŸnie polsko - ormiañskie, a przecie¿ ... wyczuwa³o siê równoczeœnie
jak¹œ niewidzialn¹ zaporê dziel¹c¹. By³y to jeszcze wci¹¿ dwie "Nacje"
a zapor¹ t¹ by³a sprawa religii.
W ówczesnym Lwowie, coraz bardziej katolickim, powiedzmy
szczerze, trochê fanatycznie katolickim, Ormianie nie przestali byæ
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owymi "schizmatykami", izolowanymi w jakimœ niewidzialnym "getcie"
. Drastycznym tego przyk³adem mo¿e byæ spalenie na stosie w r. 1518
Ormianina za konkubinat z katoliczk¹2. Nie chodzi³o tu o sam fakt konkubinatu, ale o to, ¿e partnerk¹ by³a katoliczka - o losach wspó³winowajczyni
historia milczy. W takich warunkach nie mog³o byæ oczywiœcie mowy o
ma³¿eñstwach polsko - ormiañskich.
Radykalnie zmienia te stosunki Unia Ormian polskich z Rzymem,
zawarta w roku 1630. Tu dochodzimy do "Kroniki"
"Kronika", a raczej jej fragment ( 1690 - 1851 ) ocala³ dziêki
pietyzmowi Ormianina dominikanina Sadoka Bar¹cza (1814 - 1892 ),
który najpierw w swym "Pamiêtniku Dziejów Polskich"3 wyda³ dokonany
przez siebie wybór wypadków zawartych w tej "Kronice", a odnosz¹cych
siê do spraw ogólnokrajowych ( lata 1703 - 1756 ). W œlad za tym w
nastêpnym roku w swych "¯ywotach S³awnych Ormian" zamieœci³
w³aœciw¹ "Kronikê"4, odnosz¹c¹ siê g³ównie do spraw Konwentu,
choæ i tu nie brak szczegó³ów wi¹¿¹cych siê z zagadnieniami natury
ogólnej. "Kronika" poprzedzona jest "Dziejami zakonnic ormiañskich",
doprowadzonymi do momentu erekcji Konwentu 1690/91. Mimo niekonsekwentnego czêsto i kontrowersyjnego podzia³u ca³oœci i rozbicia
oryginalnoœci pierwotnego uk³adu, to, co ocala³o dziêki Bar¹czowi, nabiera tym wiêkszej ceny, ¿e sama "Kronika", prowadzona nieprzerwanie
do koñca, zaginê³a w transporcie repatriacyjnym, chyba bezpowrotnie,
od roku 1690 do 1781 zapisy s¹ raczej dok³adne. Potem mno¿¹ siê doœæ
liczne luki i wyraŸne skróty, podyktowane prawdopodobnie wzglêdami na
cenzurê austriack¹ w ciê¿kiej dobie "Józefiñskiej". "Kronika", mówi¹c nam
o dziejach Konwentu, mówi równoczeœnie o spo³eczeñstwie, z którego
Konwent siê rekrutowa³, z którym wspó³¿y³ i któremu s³u¿y³. Obok tego,
niekiedy wprost, niekiedy tylko miêdzy liniami, odczytaæ mo¿na echa
stosunku do tej przybranej Ojczyzny, w któr¹ wrasta³ ma³y "had¿gadar"
ormiañskich mniszek.
Konwent Benedyktynek ormiañskich we Lwowie nie by³ bynajmniej pierwsz¹ prób¹ stworzenia ¿eñskiej wspólnoty zakonnej Ormianek.
Uprzednio by³y ju¿ takie, krócej lub d³u¿ej trwaj¹ce, zgromadzenia we Lwowie, Kamieñcu Podolskim, Jaz³owcu. Kres k³ad³y im, jak np. we Lwowie,
Op.cit. s. 24
Sadok Bar¹cz "Pamiêtnik Dziejów Polskich" Lwów 1855, s. 177-206
4
Sadok Bar¹cz "¯ywoty S³awnych Ormian w Polsce" Lwów 1856 s. 412 -476.
2
3
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nieporozumienia w ³onie samej "Nacji", a ostatecznie upadek Kamieñca w
1672 i wywiezienie mniszek wraz z reszt¹ Ormian do niewoli na Ba³kany.
Po ciê¿kich przejœciach zbiedzone niedobitki ci¹gn¹ do Lwowa, by tam
za³o¿yæ swój w³asny "had¿gadar", zw³aszcza, ¿e Arcybiskup Torosowicz
obiecywa³ udzieliæ im przy archikatedrze jakieœ locum na klasztor. Mimo
woli nasuwa siê pytanie dlaczego z takim uporem i w niesprzyjaj¹cych
warunkach d¹¿¹ do stworzenia swej w³asnej wspólnoty zakonnej, zamiast,
jak ich wspó³bracia czuj¹cy powo³anie w tym kierunku, nie wstêpowaæ do
istniej¹cych zgromadzeñ obrz¹dku ³aciñskiego (z kobiet skorzysta³y z tego
tylko bardzo nieliczne wyj¹tki)? Niew¹tpliwie decydowa³ tu du¿o mniejszy
stopieñ asymilacji i przystosowania do otoczenia kobiet, ni¿ mê¿czyzn,
których wci¹ga³o w to samo ¿ycie. Ormianki, czuj¹c d³u¿ej sw¹ "obcoœæ",
chcia³y byæ same i u siebie.
Pocz¹tki by³y nies³ychanie ciê¿kie. Trzeba by³o dŸwigaæ te
"obaliny", jak je nazywa "Kronika" i usuwaæ z nich "rumy i gnoje", gdy¿
owe locum przeznaczone przez Arcybiskupa Torosowicza - z pewnoœci¹
dobrej woli, ale trochê beztroskiego - na klasztor okaza³ siê dwoma na
pó³ rozwalonymi kamieniczkami, w których Arcypasterz trzyma³ uprzednio
swoje konie i charty.
Przezwyciê¿ywszy te trudnoœci - pomogli im te¿ trochê "Panowie
Rajcowie Nacyi Ormiañskiej" w biedzie i ciasnocie wielkiej zamieszka³y
tam "Panny Kamienieckie i Jaz³owieckie" oraz kilka m³odych dziewcz¹t,
które na miejscu siê do nich przy³¹czy³y. W r. 1676 na rêce Arcybiskupa
Torosowicza z³o¿y³y przysiêgê na wiernoœæ Unii oraz œlub pos³uszeñstwa.
"Za starsz¹" wybra³y sobie Pannê Rypsymê Spendowsk¹ z Jaz³owca.
I znowu przez przeoczenie nowopowsta³y klasztor nie otrzyma³ ¿adnej
okreœlonej regu³y. ¯y³y wiêc mniszki resztkami tradycji bazyliañskich, tak
bliskich Ormianom, zw³aszcza tym, którzy w basenie morza Czarnego i
Ma³ej Azji zetknêli siê z ¿yw¹ tam dzia³alnoœci¹ Bazylianów. Czego zaœ
nie by³o w radach œwiêtego Patriarchy, dope³nia³y w³asn¹ pobo¿noœci¹.
To zaniedbanie swego poprzednika postanowi³ naprawiæ nastêpca Arcybiskupa Torosowicza (+ 1681 ) Arcybiskup Wartan Hunanian i jego
Koadiutor Biskup Nersesowicz. I tu pewne zaskoczenie - dlaczego
w³aœnie sugestie obu pasterzy posz³y w kierunku nak³onienia "Panien" na
obranie regu³y œw. Benedykta, a wiêc regu³y wybitnie zachodniej? Obaj
studia wy¿sze odbywali w Rzymie, gdzie postaæ œw. Benedykta by³a z
pewnoœci¹ bardziej popularna od Patriarchy ma³oazjatyckiego. Nie mogli
przy tym nie zauwa¿yæ bliskiego pokrewieñstwa duchownego pomiêdzy
obu za³o¿ycielami, z tym, ¿e regu³a œw. Benedykta o wiek póŸniejsza,
7

wch³on¹wszy wp³ywy bazyliañskie, by³a jednak bardziej sprecyzowana
i wykoñczona. To chyba przemówi³o za ni¹. Ubocznym wzglêdem,
lecz równie wa¿nym, móg³ miejscowy przyk³ad lwowskiego klasztoru
Benedyktynek ³aciñskich przy koœciele pod wezwaniem Wszystkich
Œwiêtych za³o¿ony przez zmar³¹ stosunkowo niedawno Matkê Magdalenê
Mortêsk¹ wielk¹ reformatorkê ¿eñskich klasztorów benedyktyñskich w
Polsce wg tzw. Reformy Che³miñskiej, zgodnej z wytycznymi Soboru
Trydenckiego5. Reforma ta nak³ada³a "Pannom" jako œcis³y obowi¹zek
prowadzenia przyklasztornych szkó³ dla dziewcz¹t - wielka, jak na owe
czasy nowoœæ - szko³y takiej "nacja" jak najbardziej potrzebowa³a.
Pertraktacje z Rzymem trwa³y a¿ dwa lata. Mia³y to byæ pierwszy
w dziejach koœcio³a klasztor benedyktynek z zachowaniem obrz¹dku
ormiañskiego. Pozwolenie na erekcjê Konwentu udzieli³ papie¿ Aleksander VIII w r. 1690. Trzeba jeszcze by³o przezwyciê¿yæ niespodziewany
opór Benedyktynek ³aciñskich, poprzednio bardzo ¿yczliwych sprawie.
Opór ten pochodzi³ chyba nie tyle, jak to Bar¹cz wstydliwie zaznacza,
"z lekkiego powa¿ania Nacyi Ormiañskiej", ile raczej z obaw by wielkie
ubóstwo Ormianek nie obci¹¿y³o w przysz³oœci Konwentu pod wezwaniem Wszystkich Œwiêtych.
Pierwsze ob³óczyny 14 "Panien odby³y siê w styczniu 1691 r w
obecnoœci Arcybiskupa Hunaniana. Objê³y one wszystkie bez wyj¹tku
"Panny" te, które ju¿ od lat pêdzi³y ¿ywot klasztorny, jak i œwie¿o
wstêpuj¹ce dziewczêta. Rozpiêtoœæ wieku waha³a siê od 18 do 60
lat. Drugim warunkiem narzuconym przez Rzym by³a 10 lat trwaj¹ca
jakby "kuratela" Benedyktynek ³aciñskich, które przez wyznaczon¹
przez Ksieniê Mistrzyniê mia³ wdra¿aæ "Panny Ormiañskie" w regu³ê
benedyktyñsk¹. Na szczêœcie Mistrzyni Katarzyna Zebrzydowska
okaza³a siê taktowna i ¿yczliwa. Do nieporozumieñ nie dochodzi³o, w
ka¿dym razie "Kronika" ich nie notuje.
Rz¹dy Panny Zebrzydowskiej w du¿ej mierze przyczyni³y siê do
zbli¿enia obu obrz¹dków i obu "Nacji". Widz¹c na przyk³ad, ¿e Ormianie
przez sam fakt przyjêcia przez "Panny" regu³y zachodniej zaczynaj¹
podejrzewaæ je, ¿e wyrzek³y siê przez to œw. Rypsymy, mêczenniczki
z pierwszych czasów chrzeœcijañstwa Armenii, specjalnie czczonej,
zarz¹dzi³a, by na dzieñ œw. Benedykta kazania g³osili ksiê¿a ormiañscy,
z kolei na dzieñ œw. Rypsymy zaprasza³a ksiê¿y ³aciñskich. " Z obu stron
kaznodzieje bardzo przesadzali z po¿ytkiem s³uchaczów"6.
5
6

Por. szerzej o tym Karol Górski "Matka Mortêska" Znak 1971
Sadok Bar¹cz "¯ywoty .... s. 432.
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To zbli¿enie obrz¹dków zapocz¹tkowa³o ju¿ zreszt¹ ks. Gabriel
Zachnowicz, Administrator Apostolski zarz¹dzaj¹cy Archidiecezj¹ po
œmierci Torosowicza (1681), a przed przybyciem (1684) przetrzymywanego w niewoli Hunaniana. Ks. Zachnowicz wprowadzi³ mianowicie udzia³
kleru ormiañskiego w procesjach Bo¿ego Cia³a. Potem siê to utrwali³o
i wesz³o w sta³y zwyczaj przy wszystkich wiêkszych uroczystoœciach
koœcielnych. "Kronika dostarcza wiele przyk³adów , zw³aszcza z okazji
ró¿nych "festów" klasztornych, gdzie prócz kleru ³aciñskiego bra³o udzia³
obok przedstawicieli "Nacji" wielu goœci polskich i liczne, a z biegiem
lat, coraz liczniejsze ma³¿eñstwa polsko-ormiañskie. Dla goœci polskich
miano widocznie specjalne wzglêdy, skoro w r. 1701 uroczystoœæ konsekracji ksieni Marianny Nersesowicz, siostry Koadiutora Nersesowicza
przyspieszono z powodu "goœci polskich, gdy¿ zapust ich piêciu niedziela
- by³ prêdszy"7. ( Ormianie polscy kalendarz Gregoriañski przyjêli dopiero
w 1783 ).
Wszelkie uroczystoœci klasztorne, nie wy³¹czaj¹c pogrzebów,
by³y okazj¹ do spotkañ ze spo³eczeñstwem œwieckim. Koñczy³y siê
zawsze "ucztami" , zw³aszcza, ¿e prawo goœcinnoœci, to cecha nie tylko
polska i ormiañska, ale nakaz regu³y œw. Benedykta. O poziomie tych
uroczystoœci decydowa³a prawdopodobnie nieraz i popularnoœæ zainteresowanych rodzin. Ob³óczyny Rozalii Manczukiewicz i Rozy Manugiewicz w r. 1707 odbywaj¹ siê np. "przy konkursie Pañstwa, tak stanu
senatorskiego, jak szlacheckiego, jako te¿ radnych panów nacyi polskiej
ormiañskiej i licznego gminu"8. Na odmianê profesja Nikorowiczówny w
1749 odbywa siê "w przytomnoœci bardzo piêknej Pañstwa i wielu ludzi"9
. Niezbyt to demokratycznie brzmi dla nas, ale takie by³y owe czasy .
Pogrzeby to osobny rozdzia³. One tak¿e stawa³y siê okazj¹ do
owych licznych "konkursów". W r. 1751 po œmierci wielce czczonej Ksieni
Fortunaty Spendowskiej przybywa na czele "kapeli zakonnej pod wezwaniem Wszystkich Œwiêtych Panien Benedyktynek ³aciñskich" sama
Przeorysza Kurdwanowska, kasztelanka Ziemi Halickiej. Odprawiaj¹ siê
"Egzekwie/.../ przy licznych Mszach ¿a³obnych ", a wreszcie, jak zaznacza "Kronika", "sam X. Arcybiskup lwowski Miko³aj Wy¿ycki z ³askawoœci
swojej /.../ lektê mszy œw. za jej duszê odprawi³"10. Nie by³a to zreszt¹
- je¿eli tak siê godzi powiedzieæ - jednostronna kurtuazja. £acinnicy te¿
okazywali, ¿e doceniaj¹ równowa¿noœæ obrz¹dku ormiañskiego. I tak
Sadok Bar¹cz "¯ywoty .... s. 436.
Sadok Bar¹cz "¯ywoty .... s. 440.
9
Sadok Bar¹cz "¯ywoty .... s. 457.
10
Sadok Bar¹cz "¯ywoty .... s. 458/9.
7
8

9

na przyk³ad, gdy w r 1728 umiera hetman Stanis³aw Mateusz Rzewuski, udzia³ w kondukcie pogrzebowym bierze Arcybiskup ormiañski Jan
Tobiasz Augustynowicz, a w sali, gdzie wystawione by³o cia³o hetmana,
wœród innych siedmiu o³tarzy "by³ te¿ œw. Grzegorza Panien Ormiañskich
kêdy Xiê¿a ormiañscy zaproszeni msze odprawiali"11 Przyk³ady takie
rozsiane na stronach "Kronik" mo¿na by mno¿yæ.
To zbli¿anie siê obrz¹dków by³o coraz wyraŸniejsze i w³aœciwie
by³o ju¿ spraw¹ nieomal dokonan¹. Przy tym na tym odcinku dokonuje
siê u Ormian jakby pewna "latynizacja". W "Kronice" natrafiamy niejednokrotnie na wzmianki , ¿e podczas ró¿nych uroczystoœci koœcielnych
œpiewano "Veni Creator" czy "Te Deum" , a przecie¿ z pewnoœci¹ w liturgii
ormiañskiej istnia³y jakieœ odpowiedniki tych hymnów. W miarê polonizowania siê Ormian atrakcyjnoœæ koœcio³ów ³aciñskich musia³a oddzia³ywaæ
. Przyk³adem tego mo¿e byæ chocia¿by wzmianka w "Kronice", zapisana
w 1746, ¿e "P. Szymon Krzysztofowicz, s³awny swego czasu Doktor, po
œmierci swojej w miesi¹cu sierpniu gotowczych pieniêdzy Czerwonych
z³otych 1 000 odda³ na serce P. Jezusowi ukrzy¿owanemu do fary i tam
funeralia z³o¿y³ /.../ a reperacyj¹ koœcio³a Ormiañskiego nic nie da³"12. W
innym znów miejscu zanotowano ( 1735 ), ¿e P. Katarzyna Bajbuzina
Czeœnikowa brac³awska da³a do klasztoru z³otych 1 000, ¿eby wiecznemi
czasy godzinki O Niepokalanem Poczêciu N.M. Panny w sobotê przy
pozytywie œpiewaæ na chórze"13. W r. 1766 " przed obrazem cudownej
Matki Boskiej Brackiej" "Panny" zakonne zaczê³y œpiewaæ "Zawitaj ranna
Jutrzenko". By³a to tym razem fundacja ( 1 500 z³ ) Katarzyny Augustynowiczowej, wdowy po Janie Augustynowiczu S.N.O14
Je¿eli chodzi o oddzia³ywanie na siebie obrz¹dków i "Nacji", to by³o
ono z pewnoœci¹ obustronne. Kult œw. Grzegorza Oœwieciciela wielkiego
Aposto³a Armenii ( 257 - 325 ) zacz¹³ siê szerzyæ we Lwowie. "Kronika"
zaznacza szereg razy, ¿e w chwilach klêsk ¿ywio³owych, jak po¿ary, morowe powietrze, zarówno Ormianie, jak i ³acinnicy procesjonalnie obnosili
jego obraz i razem zanosili mod³y. Wspólnie te¿ œpiewano Suplikacje.
To zrastanie siê obu spo³eczeñstw wspó³¿yj¹cych razem
nastêpowa³o z pewnoœci¹ du¿o szybciej, ni¿ mniszek zamkniêtych w
obrêbie swego Konwentu. Trzeba te¿ braæ pod uwagê, ¿e klasztor Lwowski przyci¹ga³ powo³ania i z dalszych stron. Przekroczenie furty zakonnej
Sadok Bar¹cz "Pamiêtniki .... s. 186/6.
Sadok Bar¹cz "Pamiêtniki .... s. 203.
13
Sadok Bar¹cz "¯ywoty .... s. 449.
14
Sadok Bar¹cz "¯ywoty .... s. 467.
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stawa³o siê niejednokrotnie tym pierwszym zetkniêciem z tym nowym
œwiatem, w którym mia³y ¿yæ. Wymowna jest np. notatka w "Kronice" z
okazji wizytacji Koadiutora Tumanowicza w r. 1781: "Do klasztoru jego
wstêpowa³y Panny z Krymu, Kaffy, Stambu³u, Tataryi ca³ej, z Polski
i Siedmiogrodu"15. Potwierdzaj¹ to zreszt¹ liczne notatki podaj¹ce z
regu³y miejscowoœæ, sk¹d wywodzi³y siê nowo wstêpuj¹ce. Wiele z nich
czu³o siê pocz¹tkowo obce na tym terenie. Sprawy ogólnokrajowe by³y
im raczej obojêtne, na pierwszy plan wysuwa³y siê przede wszystkim
interesa klasztorne. Najbardziej drastycznie wyst¹pi³o to np. przy opisie
wizyty Jana III z Marysieñk¹ w r. 1692. Król z relacji królowej dowiedzia³ siê o niebywa³ej ciasnocie, która drêczy³a "Konwent" i "pañskim
s³owem zarêczy³", ¿e dopomo¿e "Pannom", by przenieœæ siê mog³y do
obszerniejszego budynku, "Nachodzi³ siê te¿ Król Jegomoœæ" osobiœcie
w tej sprawie. Trudnoœci by³y ze znalezieniem czegoœ odpowiedniego i
z przezwyciê¿eniem niezdecydowania samych zainteresowanych. Sprawa siê odwleka³a. Po napadzie Tatarów w r. 1695, którzy spustoszyli
czêœæ Lwowa i wybili sporo ludnoœci, siostry zdecydowa³y, ¿e jednak
bezpieczniej bêdzie pozostaæ w dawnym klasztorze, rozbudowuj¹c go
tylko. Król obieca³ to spe³niæ przy rych³ej bytnoœci we Lwowie. Te nastroje
radosnego oczekiwania koñczy jak¿e bezlitosna lakoniczna notatka ( w r.
1696 ), zw³aszcza w odniesieniu do króla tej miary, co Jan III, zapóŸniony
w czasie "Rycerz Krzy¿owy", a do tego wielki przyjaciel Ormian: "Zasz³a
œmieræ Króla Jegomoœci (...) z wielkim utrapieniem Konwentu, ¿e do
smutku obietnice jego nie dosz³y"16
PóŸniejsze wypadki polityczne: "Trójkrólewie" Wojna pó³nocna,
oblê¿enia, kontrybucje, wieczne przemarsze wojsk otrzeŸwi³y "Panny" i
coraz silniej wi¹za³y je z przybran¹ Ojczyzn¹. Zaczynaj¹ naprawdê "sentire cum Polonia". Poza murami Konwentu spo³eczeñstwo ormiañskie
odczuwa to jeszcze g³êbiej i w chwilach ciê¿kich daje dowody swej
bezinteresownej ofiarnoœci. W "Kronice" nie brak tych przyk³adów,
chocia¿by piêkne i odwa¿ne zachowanie Koadiutora Nersesowicza,
który w 1704 r. podczas masakry ludnoœci przez rozjuszonych Szwedów swym wyst¹pieniem u³agodzi³ oficera dowodz¹cego, ocalaj¹c w
ten sposób olbrzymi t³um, który schroni³ siê do archikatedry17. "Panny"
nie ustêpuj¹ w ofiarnoœci mê¿czyznom. One tak¿e nios¹ pomoc, gdzie
mog¹, pielêgnuj¹ rannych przygarniaj¹ bezdomnych. Konwent staje siê
Sadok Bar¹cz "¯ywoty .... s. 472.
Sadok Bar¹cz "¯ywoty .... s. 430-434.
17
Sadok Bar¹cz "¯ywoty .... s. 437-439.
15
16

11

azylem biedaków i pokrzywdzonych. Zreszt¹ i na odwrót one same znajduj¹ "dobrodziejów", którzy wspieraj¹ je w chwilach doœwiadczeñ. Jak¿e
wymown¹ i piêkn¹ jest reakcja Benedyktynek ³aciñskich z klasztoru pod
wezwaniem Wszystkich Œwiêtych, gdy w r. 1778 straszliwy po¿ar Lwowa
zamieni³ Konwent naszych Ormianek "w garœæ popio³u", wówczas Ksieni
Benedyktynek ³aciñskich Kossakowska zwróci³a siê do Arcybiskupa
ormiañskiego Jana Tobiasza Augustynowicza z proœb¹ , by strapionych
pogorzelców" do ich Konwentu "lokowa³", gdy¿ bêd¹c jednej regu³y we
wszystkim siê zgadzaæ bêd¹"18. Jak¿e dalekie by³y ju¿ te czasy, sprzeciwów i "niskiego powa¿ania nacyji Ormiañskiej". Gdy podobna klêska
po¿aru po raz drugi nawiedza Konwent w r. 1778, z kolei szereg innych
klasztorów ³aciñskich spieszy Ormiankom z pomoc¹. Œwieccy, zarówno
Polacy, jak i Ormianie wspieraj¹ je datkami na odbudowê19.
Œledz¹c "Kronikê" rok po roku, trudno nie zauwa¿yæ jak rozszerza siê
kr¹g zainteresowañ, a zw³aszcza jak przybywa tam spraw dotycz¹cych
ich przybranej Ojczyzny. Odnotowuj¹ skrzêtnie ju¿ nie tylko to, co siê
odnosi do pogody czy niepogody i zwi¹zanych z tym urodzajów lub nieurodzajów - rzecz tak bardzo zrozumia³a, zw³aszcza w owych czasach
- plagi szarañczy, morowego powietrza, które raz po raz dziesi¹tkowa³o
bezbronn¹ ludnoœæ. Podsumowuj¹c wypadki roku, zeznajê, ¿e by³ on
np. "ze wszech miar pomyœlny" lub przeciwnie, lata bywaj¹ "z³e i klimakteryczne". Coraz wiêcej te¿ miejsca zajmuje w "Kronice" polityka i
to nie tylko wojny, kontrybucje, przemarsze wojsk, które mog³y stanowiæ
bezpoœrednie zagro¿enie czy obci¹¿enie Konwentu, ale i sprawy dalekie,
nie maj¹ce wp³ywu na ich bytowanie w cieniu ormiañskiej archikatedry.
To wszystko echa nowin znoszonych przez wspó³ziomków za furt¹
klasztorn¹. Poœrednio œwiadczy to o polonizowaniu siê "Nacji", dla której
sprawy te stawa³y siê coraz bli¿sze i w pewnym sensie "w³asne". Có¿by
ich np. interesowa³o dawniej, ¿e w r. 1716 "K³ótnie wielkie przez domow¹
wojnê, kiedy siê ledwie nie wszystka Rzeczpospolita dla pewnych przyczyn skonfederowa³a przeciwko Najjaœniejszemu Augustowi II, Królowi
polskiemu (...) obrawszy sobie za Marsza³ka konfederacyi JMœci Pana
Stanis³awa Leduchowskiego"20. Albo np. wy³owienie wœród wiadomoœci
zagranicznych wzruszaj¹cej wzmianki, ¿e "Królowa Francuzka z domu
Leszczyñska , Stanis³awa Leszczyñskiego Króla córka , a Ludwika XV,
Króla Francuzkiego œlubna ¿ona (...) powi³a w miesi¹cu wrzeœniu ( 1729
Sadok Bar¹cz "¯ywoty .... s. 455-456.
Sadok Bar¹cz "¯ywoty .... s. 470-471.
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) syna pierworodnego, któremu na chrzcie dano imiê Jana z Dukli Ludwik
XVI, sukcesor i prawy nastêpca majestatu Królestwa Francuzkiego"21.
Poczciwe mniszki, wynotowuj¹c skrzêtnie ten fakt, nie mog³y wiedzieæ, ¿e
ten "pierworodny" nie do¿yje "sukcesji" i dopiero syn jego, jako Ludwik
XVI zamknie "majestat Królestwa Francuzkiego", ale ju¿ samo zwrócenie
uwagi na pamiêæ Marii Leszczyñskiej o Pustelniku z Dukli, i to w dodatku
w okresie, gdy tak chêtnie podkreœla³a: "Je suis tres Française" ("Czujê
siê bardzo Francuzk¹") dowodzi, ¿e proces asymilacji kronikarki by³ ju¿
faktem chyba dokonanym. Przyk³adów takich mo¿na przetoczyæ wiele
zw³aszcza z póŸniejszych lat "Kroniki".
Czasy te nie by³y lekkie. Prze¿ywali to zarówno Polacy, jak i Ormianie. Ale nic tak nie zbli¿a, jak w³aœnie wspólna niedola. Gdy przychodzi
tragiczny okres rozbiorów, nie ma ju¿ "Nacji", jest tylko jeden zespolony,
solidarny Naród.
Symbolem tego zespolenia mo¿e byæ te¿ i Konwent "Panien
Ormiañskich", który w dobie niewoli, sam bêd¹c w skrajnej nêdzy spe³nia³
ofiarnie i bohatersko rolê wychowania dziewcz¹t w duchu patriotycznym,
i to bez ró¿nicy narodowoœci, pochodzenia czy nawet religii - przyjmowano tak¿e ¯ydówki. Po odzyskaniu niepodleg³oœci, rolê tê Konwent tym
bardziej kontynuowa³ i wiernym jej pozosta³ do koñca swego istnienia.
Dziœ trudno ju¿ mówiæ o Ormianach polskich. S¹ raczej Polacy
ormiañskiego pochodzenia. Nie znaczy to jednak, by Ormianie "wynarodowili siê", i w³aœnie to, co mnie jako Polkê, najbardziej uderza, to
fakt, ¿e staj¹c siê oni Polakami, nie przestaj¹ siê czuæ równoczeœnie
Ormianami. To wzrusza i w jakiœ sposób budzi odzew u tych, którzy siê
z nimi ³¹cz¹ czy to wêz³ami rodzinnymi, czy wêz³ami przyjaŸni. Ja tak¿e,
nie przestaj¹c byæ Polk¹, czujê w sercu jak¹œ g³êbok¹ przynale¿noœæ
do "Nacji".

OD REDAKCJI
Pani Henrietta Augustynowicz - Ciecierska z Bacik (ur. 10 stycznia
1904 r. w Mediolanie zm. w Krakowie 7 sierpnia 1992 r.) by³a cz³onkiem
za³o¿ycielem Ko³a Zainteresowañ Kultur¹ Ormian przy Krakowskim
Oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Jest autork¹ wielu
publikacji o Ormianach polskich. Obecnie publikowany artyku³ jest referatem wyg³oszonym przez p. Augustynowicz - Cieciersk¹ na I ZjeŸdzie
Ormian Polskich, które odby³o siê w 1980 roku w Krakowie, i zosta³o
21
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Ks. Pra³at Leon Isakowicz - proboszcz ormiañski
i kustosz sanktuarium w Stanis³awowie.
Zarys biograficzny
Ks. Tadeusz ISAKOWICZ-ZALESKI [Kraków]
Ks. Leon Isakowicz urodzi³ siê 14 lutego 1897 r. we Lwowie. Jego
ojcem by³ Teofil /1862-1932/, pe³ni¹cy przez wiele lat funkcjê cz³onka
Rady Nadzorczej ormiañskiego banku zastawczego "Mons Pius". Matk¹
natomiast by³a Gertruda z Jakubowiczów /1860-1932/. Przysz³y pra³at
ochrzczony zosta³ zaraz po urodzeniu przez arcybiskupa lwowskiego Izaaka Isakowicza /1824-1901/, swego stryjecznego dziadka, który dziewiêæ
lat wczeœniej b³ogos³awi³ œlub jego rodziców, a trzy lata wczeœniej ochrzci³
tak¿e jego jedyn¹ siostrê Mariê1.
Rodzina ojca wywodzi³a siê z £yœca k. Stanis³awowa. Protoplast¹ rodu by³ Ormianin Isak czyli Izaak, który wed³ug tradycji rodzinnej
mia³ na pocz¹tku XVIII w. przybyæ do Polski z Siedmiogrodu. Sam Isak
u¿ywa³ ormiañskiego nazwiska Hajbab. Dopiero w II po³owie XVIII w., po
otrzymaniu nobilitacji szlacheckiej, potomkowie Isaka przyjêli nazwisko
patronimiczne: Isakowicz. Swoje pierwotne nazwisko zachowali jednak
jako przydomek herbowy.2
Niektórzy cz³onkowie rodziny arcybiskupa pod wp³ywem ortografii
niemieckiej pisali swoje nazwisko przez dwa "s" jako Issakowicz ale
forma ta siê nie przyjê³a. Z kolei boczna linia Isakowiczów od II po³owy
XIX w. zaczê³a u¿ywaæ nazwiska w formie: Isakiewicz. Pierwszy tej
formy u¿y³ brat stryjeczny Teofila Isakowicza Zygmunt, zarz¹dca dóbr
hrabiego Siemieñskiego w Chorostkowie. Powodem zniekszta³cenia pisowni nazwiska by³a chêæ unikniêcia przez Zygmunta s³u¿by wojskowej
w wojsku austriackim.3
Co do nobilitacji szlacheckiej rodu Isakowiczów, to nie jest znana
dok³adna data. Wiadomo jedynie, ¿e mia³o to miejsce po 1772 r., kiedy
to £ysiec wraz z ca³ym Pokuciem znalaz³ siê w monarchii habsburskiej.
Irena Isakowicz, Wspomnienia rodzinne /maszynopis w posiadaniu autora/ s. 1.
Irena Isakowicz dz. cyt. s. 3., oraz Jan Zaleski, Kronika ¿ycia, Kraków 1999 s. 12.
3
Mariusz Gizowski, Ormianie na Wybrze¿u Gdañskim, W-wa 1994, s. 34-35.
1
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By³ to bowiem czas kiedy cesarze austriaccy nadaj¹c hojnie Ormianom
szlacheckie godnoœci, mniemali, ¿e w ten sposób stworz¹ w Galicji lojaln¹
wobec siebie elitê. Plany te nie ziœci³y siê, gdy¿ uszlachceni Ormianie
asymilowali siê wœród polskiej szlachty, staj¹c siê gorliwymi polskimi
patriotami4. Podobnemu procesowi uleg³a te¿ rodzina ks. Leona.
Od nobilitacji ród Isakowiczów, zaliczany do drobnej szlachty,
u¿ywa³ w³asnego herbu, który wyobra¿a³ g³owê byka. W klejnocie herbu
znajdowa³a siê natomiast rêka uzbrojona w miecz5. Wed³ug tradycji rodzinnej wyobra¿enie byka jest nawi¹zaniem do profesji jak¹ zajmowali
siê przodkowie ormiañskiego hierarchy. Profesj¹ t¹ by³ handel byd³em,
które Ormianie pokuccy masowo sprowadzali z ksiêstw naddunajskich, a
które z wielkim zyskiem sprzedawali na rynkach ca³ej Rzeczpospolitej.
Najbardziej znanym przedstawicielem rodziny Isakowiczów by³
wspomniany arcybiskup ormiañski Izaak, który w latach 1865 - 1882
by³ te¿ proboszczem i kustoszem sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej w
Stanis³awowie. Mianowany na urz¹d arcybiskupa lwowskiego w 1882 r.,
przeszed³ do historii jako gorliwy duszpasterz, spo³ecznik i patriota. Jako
znany i wziêty kaznodzieja, otrzyma³ przydomek "z³otoustego"6.
Matk¹ ks. Leona by³a córk¹ Ignacego Jakubowicza /1833-1902/ i
Fryderyki z Maszkowskich /1835-1870/. Po œmierci swej matki przesz³a,
jako ma³e dziecko, pod opiekê swoich bliskich krewnych Romana i Emilii
Krzysztofowiczów.7 W maj¹tku Krzysztofowiczów w Karapczyjowie na
Bukowinie pozna³a arcybiskupa Izaaka Isakowicza, który by³ tu czêstym
goœciem, oraz jego bratanka Teofila. Za tego ostatniego wysz³a za m¹¿
w 1888 r. Warto zaznaczyæ, ¿e dalszym wujem ks. Leona by³ znany artysta z czasów "M³odej Polski" Teodor Axentowicz /1859-1938/. Z kolei
kuzynk¹, a wnuczk¹ wspomnianego Zygmunta Isakiewicza, by³a pisarka
Stanis³awa Fleszerowa-Muskat /1919 - 1990/, która o ormiañskich tradycjach pisa³a w ksi¹¿kach "Czarny warkocz" i "Tak trzymaæ". By³ on te¿
spokrewniony z ormiañskimi rodzinami Moszoro i Bohosiewiczów.
Wed³ug tradycji rodzinnej, ks. Leon Isakowicz by³ bardzo chorowitym
dzieckiem. Matka Gertruda w intencji jego uzdrowienia, najprawdopodobniej za rad¹ samego arcybiskupa, ofiarowa³a syna Bogu. Zewnêtrznym
wyrazem tego by³o to, ¿e ma³y ch³opiec przez ca³e dzieciñstwo chodzi³
Grzegorz Pe³czyñski, Kabzanie - tradycje przedsiêbiorczoœci, w: Biuletyn Ormiañskiego
Towarzystwa Kulturalnego, Kraków 1999, nr 17, s. 21.
5
Na podstawie pieczêci lakowej, odnalezionej przez œp. Micha³a Bohosiewicza.
6
Czes³aw Lechicki, Krótkie biografie - Izaak Miko³aj Isakowicz w: Nasza Przesz³oœæ,
Kraków 1964 nr 19, s. 237-40.
7
Drzewo genealogiczne rodziny Maszkowskich, sporz¹dzone przez Jana Maszkowskiego.
4
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w specjalnie uszytym dla siebie habicie8. Czy to pod wp³ywem tego
wydarzenia, czy te¿ pod wp³ywem w³asnych przemyœleñ m³ody Leon
po ukoñczeniu lwowskiego gimnazjum wst¹pi³ w 1915 r. do seminarium
duchownego we Lwowie. Od koñca XVIII w. archidiecezja ormiañska nie
mia³a w³asnej uczelni, dlatego te¿ adepci do stanu duchownego kszta³cili
siê we lwowskim seminarium ³aciñskim.
Ks. Leon Isakowicz po œwiêceniach kap³añskich, które przyj¹³ w
1919 r. z r¹k arcybiskupa Józefa Teodorowicza, pracowa³ przez wiele lat
jako wikary we lwowskiej katedrze. Pe³ni³ przy tym ró¿ne funkcje. M.in.
w 1922 r. zosta³ delegatem arcybiskupa ds. Bursy im. Torosiewicza9, a
póŸniej notariuszem kurii arcybiskupiej i kanonikiem gremialnym kapitu³y
ormiañskiej. By³ te¿ katechet¹ w ¿eñskim gimnazjum prowadzonym
przez siostry nazaretanki. W tym czasie zmarli we Lwowie jego najbli¿si
krewni; w 1925 r. jego siostra Maria, a w 1932 r. w odstêpie zaledwie
kilkumiesiêcznym jego rodzice.
W 1936 r. roku w Stanis³awowie zmar³ nagle w wieku 56 lat ks.
Franciszek Komusiewicz, tamtejszy proboszcz ormiañski, który od wielu
lat przygotowywa³ uroczystoœæ koronacji obrazu Matki Bo¿ej £askawej.
Aby uroczystoœæ mog³a odbyæ siê w przewidzianym terminie, arcybiskup
Teodorowicz mianowa³ natychmiast nowym proboszczem ks. Isakowicza, do którego mia³ pe³ne zaufanie. Koronacja, bez ¿adnych opóŸnieñ,
odby³a siê w nastêpnym roku w dniu 30 maja. By³ to ogromny wysi³ek
organizacyjny, w który zaanga¿owa³o siê prawie ca³e miasto. W sk³ad
komitetu przygotowawczego, kierowanego przez nowego proboszcza,
obok jego dwóch wikarych ks. Kazimierza Romaszkana /1909-1973/ i ks.
dr Sarkisa /Sergiusza/ Egjuliana /1906-?/ wesz³o wiele osób œwieckich,
w tym te¿ kuzyn ks. Leona Kajetan Isakiewicz, profesor tamtejszego
gimnazjum. Komitet ten, podzielony na kilkanaœcie sekcji, prowadzi³
wielomiesiêczne dzia³ania, aby godnie przyj¹æ zapowiedzianych goœci.
Na uroczystoœæ, która by³a po³¹czona z 50-leciem œwiêceñ kap³añskich
ormiañskiego hierarchy, przyby³ prawie ca³y Episkopat Polski wraz z
prymasem Augustem Hlondem. W samej koronacji uczestniczy³o prawie
80 000 wiernych nale¿¹cych do trzech obrz¹dków10. Dla Ormian polskich
w ich wspó³czesnej historii by³o to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ.
W uznaniu dla wysi³ków organizacyjnych ks. Isakowicz mianowany
zosta³ w 1938 r. tajnym szambelanem papieskim, co by³o bardzo du¿ym
Irena Isakowicz dz. cyt. s. 2
Tadeusz Petrowicz, Od Czarnohory do Bia³owie¿y, Lublin 1986 s. 62.
10
Konstanty ¯ukiewicz, Uroczystoœci koronacyjne cudownego Obrazu Najœw. Marii Panny
£askawej w Stanis³awowie, Stanis³awów 1938. s.11-33.
8
9
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wyró¿nieniem i dawa³o prawo u¿ywania tytu³u pra³ata. W tym samym
roku na miejsce obu wikarych, którzy odeszli do katedry lwowskiej, ks.
Leon otrzyma³ dwóch nowo wyœwiêconych kap³anów: ks. Kazimierza
Roszko i /1916-1983/ ks. Kazimierza Filipiaka /1910-1992/. Pierwszy
z nich by³ chorowity, dlatego te¿ g³ówne obowi¹zki spoczywa³y na
drugim, który, bêd¹c góralem z Tymbarku, tryska³ energi¹ i zapa³em
duszpasterskim11.
Niestety zdrowie nie dopisywa³o równie¿ proboszczowi
stanis³awowskiemu. Chory od dzieciñstwa ustawicznie nie domaga³.
Nasili³o siê to szczególnie w czasie wojny kiedy brakowa³o odpowiednich
leków. Równie¿ i jego musia³ czêsto zastêpowaæ ks. Filipiak. Pomimo
swoich k³opotów zdrowotnych ks. Isakowicz nie objawia³ jednak tego
na zewn¹trz. "Drobny, delikatny, jak siê póŸniej okaza³o, œmiertelnie
chory na cukrzycê i gruŸlicê - wspomina jego penitentka prof. Maria
Jordan - by³ niezwyk³¹ postaci¹. Jak wszyscy nasi Ormianie odznacza³
siê przeogromnym patriotyzmem, przywi¹zaniem do polskiej kultury i
ziemi. /.../ Œwietnie w³ada³ kilkoma jêzykami, gra³ rewelacyjnie na fortepianie. Znane by³y jego wieczorki muzyczne przed wojn¹, w których brali
udzia³ m.in. ks. Bilczewski, ojcowie jezuici. Ks. Isakowicz, zwany ogólnie
"Pra³acikiem", w odró¿nieniu od pra³ata Bilczewskiego, który odznacza³
siê potê¿n¹ i dostojn¹ postur¹, okaza³ siê, co dopiero po latach w pe³ni
doceni³am, wielkim moim przyjacielem a nade wszystko kierownikiem
duchowym"12.
4 grudnia 1938 r. zmar³ arcybiskup Teodorowicz. Zgodnie z tradycj¹ archidiecezji ormiañskiej ca³e jej duchowieñstwo wybiera³o trzech
kandydatów na nowego ordynariusza. Spoœród nich papie¿ mianowa³
arcybiskupem jednego, zazwyczaj tego, który otrzyma³ najwiêksz¹ iloœæ
g³osów. Przed g³osowaniem do kandydowania zachêcano tak¿e ks.
Isakowicza, ale ten, wed³ug relacji ks. Filipiaka, odmówi³ ze wzglêdu
stan zdrowia. Ostatecznie spoœród trzech kandydatów najwiêksz¹ iloœæ
g³osów zyska³ ks. infu³at Dionizy Kajetanowicz /1878-1954/. Zosta³
on administratorem archidiecezji, ale nie zosta³ konsekrowany, gdy¿
przeszkodzi³a temu wojna13.

Tadeusz Petrowicz, dz.cyt. s. 220.
Maria Jordan, Ks. Leon Isakowicz - Tajny Szambelan Papieski, w: Królewicz, Miesiêcznik
Parafii œw. Kazimierza w Krakowie, Kraków 1997 nr 5 s. 10
13
Boles³aw Kumor, Obsada arcybiskupstwa ormiañskokatolickiego we Lwowie w latach
niewoli narodowej /1772-1918/, w: Analecta Cracoviensia 1994, s. 382-83.
11
12
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Wojna by³a czasem wielkiej próby dla ca³ego œrodowiska
stanis³awowskiego. W próbie tej ks. Leon by³ dla wielu osób prawdziw¹
ostoj¹, wspieraj¹c je duchowo i materialnie "W czasie wojny wuja - wspomina Irena Isakowicz /1908-1988/, córka Antoniego, brata stryjecznego
ks. Leona - odwiedza³am wiele razy. By³ zawsze mi³y i serdeczny. By³ on
te¿ bardzo uczulony na ludzk¹ biedê. Co mia³, to rozdawa³ potrzebuj¹cym.
W tym trudnym czasie wspomaga³ nie tylko nasz¹ rodzinê, ale i rodziny
wielu innych osób. Gdyby nie on po prostu g³odowa³abym. /.../ W jego
obecnoœci czu³am siê bardzo szczêœliwa, choæ jego ogromna wiedza i
nienaganne maniery onieœmiela³y mnie14. Z kolei prof. Maria Jordan,
której ojciec w 1941 r. zosta³ zamordowany przez Niemców, wspomina:
"Zmieniaj¹ce siê sytuacje, wynikaj¹ce ze zmian okupacji /sowiecka, hitlerowska/, wstrz¹saj¹ce Kresami, wywo³ywa³y gor¹ce dyskusje miêdzy
ks. Pra³atem a mn¹, gdy ten œwiêtobliwy kap³an dawa³ mi ró¿ne rady,
których trzymaj¹c siê, przetrwa³am ten makabryczny okres. Np. ks. Isakowicz podtrzymywa³ mnie i pewnie omadla³ ze swej strony moj¹ bardzo
trudn¹ decyzjê polegaj¹c¹ na utrzymaniu przed moj¹ Matk¹ nadziei, ¿e
nasi nauczyciele /w tym i mój Ojciec/ nie zostali rozstrzelani w Czarnym
Lesie. /.../ Ksi¹dz, ze wzglêdu na stan zdrowia mojej Matki, akceptowa³
moj¹ decyzjê i czasem sam zmyœla³ pocieszaj¹ce wieœci o przetrwaniu
aresztowanych15".
Ks. Leon Isakowicz nie do¿y³ koñca wojny. Zmar³ 4 maja 1944 r., tu¿
przed wejœciem Armii Czerwonej do Stanis³awowa. Do koñca opiekowa³
siê nim ks. Filipiak, na którego rêkach odda³ ducha Bogu. Parê dni póŸniej
pochowany zosta³ w grobowcu ksiê¿y ormiañskich na cmentarzy przy ul.
Sapie¿yñskiej. Po II wojnie œwiatowej cmentarz ten Rosjanie zrównali z
ziemi¹, buduj¹c na nim hotel "Ukraina". Na pobliskim skwerze zbudowano
zaœ szalet wy³o¿ony cmentarnymi p³ytami16.
Po jego œmierci administrator archidiecezji ks. infu³at Dionizy Kajetanowicz nowym proboszczem, zgodnie z wol¹ zmar³ego, mianowa³ ks.
Filipiaka. By³ on ostatnim proboszczem ormiañskim w Stanis³awowie.
W 1946 wyjecha³ wraz z wiernymi do Opola, wywo¿¹c wraz ze sob¹
cudowny obraz oraz czêœæ wyposa¿enia liturgicznego koœcio³a. Tu³aj¹c
siê przez wiele lat po ca³ej Polsce, przeniós³ siê na sta³e do Gdañska,
gdzie od 1959 r. znajduje siê równie¿ obraz Matki Bo¿ej £askawej.
Irena Isakowicz, dz.cyt. s. 2
Maria Jordan, dz. cyt. s. 10
16
Maria Jordan, dz. cyt. s. 11
14
15
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Tragiczne prze¿ycia cz³onków rodu Romaszkanów
w latach 1939-1956.
Stanis³awa ROMASZKAN [Warszawa]
ROMASZKAN STANIS£AW s. Józefa ( 16.XI.1902-26.VII.1971).
Dnia 6 VIII 1944 aresztowany przez gestapo jako zak³adnik przed
wybuchem powstania w Krakowie. Uwiêziony w obozie koncentracyjnym
w P³aszowie. Przebywa w nim do czasu oswobodzenia Krakowa.
ROMASZKAN ROMAN, ANTONI s. ARTURA (14.VII.1910-14.II.1956)
Cichociemny, por. art. ps."Tatar" Maria. W 1939 r. w pu³ku art. lekkiej. Z niewoli niemieckiej ucieka na Wêgry. We Francji s³u¿y w 4 dyw.
piech. (4 pu³k art. lekkiej). Nastêpnie przedostaje siê do Wielkiej Brytanii
gdzie s³u¿y w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Przeszkolony
w dywersji. Skok 8/9 IV. 1942. Przydzielony na V odcinek "Wachlarza",
jako dowódca patrolu dywersyjnego. Od wiosny 1943 w Kedywie Okrêg
AK Kielce. Od wrzeœnia w Kedywie KG AK jako instruktor w bazie
wo³yñskiej. Nastêpnie oficer szkoleniowy w Powstañczych Oddzia³ach
Specjalnych "Jerzyki". Od VI 1944 oficer szwadronu kawalerii dywizyjnej
27 Dyw. Piech.
ROMASZKAN KAJETAN (1900-1941)
Poszukiwany przez NKWD schroni³ siê we Lwowie w bursie Torosiewicza przy ul. Skarbowskiej. Zosta³ wytropiony przez s¹siada G., ujêty i
przewieziony do wiezienia Kazimierzowskiego w dniu 28.VI.1941 r. Dwa
dni póŸniej podpalono wiezienie ze wszystkich stron - wewn¹trz oblano
benzyn¹. P³on¹ce wiezienie otoczone by³o przez wojsko z przygotowan¹
do strza³u broni¹. Rodziny wiencem sta³y parê metrów dalej - wszyscy
wiêŸniowie ¿ywcem sp³onêli.
ROMASZKAN MIECZYS£AW (1903-1998)
W lutym 1940 r. wywieziony w g³¹b Rosji z chor¹ ¿on¹ (zapalenie
p³uc) z synem Adamem 5 lat i córk¹ Iren¹ pó³tora roku. W transporcie
¿ona zmar³a i zosta³a wyrzucona z wagonu na œnieg. Po przybyciu na
Syberiê zabrano Ojcu dzieci a jego samego skazano na 3 lata ciê¿kich
Przyjêto, maj 2000
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robót w kopalni srebra. Nastêpnie dosta³ siê do Armii Andersa z któr¹
wyjecha³ do Iraku. Przeszed³ ca³y szlak bojowy, walczy³ pod Monte
Casino. Otrzyma³ wysokie odznaczenie wojskowe. Do kraju wróci³ aby
odszukaæ dzieci, które po kilku latach poszukiwañ i interwencjach odzyska³. Za pozostawione mienie za Bugiem dosta³ w Ligocie mieszkanie
w strasznej ruderze. Sk³ada³o siê ono z jednej izby z sionk¹, klepiskiem
zamiast pod³ogi, bez oœwietlenia elektrycznego, z wêglow¹ kuchni¹.
Ks. ROMASZKAN KAZIMIERZ (1909-1973)
W roku 1943 aresztowany we Lwowie przez NKWD, oko³o 13 lat
spêdzi³ na zes³aniu w Noworylsku w obwodzie Krasnojarskim. Ciê¿kie
wiezienie. fizyczne roboty w obozach sowieckich przy mrozach -70°C
nadwyrê¿y³y jego zdrowie. Po amnestii w 1956 roku powróci³ do Polski. Przed ostatecznym przekroczeniem granicy Polski leczy³ swoje
odmro¿enia w Kutach.
Uwaga: Kajetan, Mieczys³aw i Kazimierz rodzeni bracia, synowie Miko³aja
i Sabiny Kajetanowicz.
ród³a: Przekaz ustny oraz listy ks. Kazimierza i Krystyny Wypiór c. Kajetana
Romaszkana.
Tucholski Jêdrzej, Cichociemni, Inst.Wyd. Pax. W-wa 1988.

OD REDAKCJI
Powy¿szym tekstem rozpoczynamy nowy dzia³ Biuletynu - Losy
rodzin Ormian Polskich w latach 1939 - 1956.
Czekamy na dalsze teksty.
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Katedra ormiañska we Lwowie przekazana wiernym*
Jurij SMIRNOW [Lwów]
5 stycznia 2001 roku o godzinie 17:00 otworzy³y siê drzwi prastarej
Katedry Ormiañskiej we Lwowie. Otworzy³y siê dla wiernych, dla ksiê¿y,
dla ludzi dobrej woli, którzy na wiadomoœæ o tym, ¿e bêdzie odprawiona
Msza œwiêta pospieszyli do œwi¹tyni. Na ten dzieñ, na to wydarzenie wielu
z nich czeka³o nie jeden rok,
a niektórzy prawie ca³e ¿ycie.
Nic dziwnego, ¿e niezwa¿aj¹c
na to, ¿e Msza odbywa³a siê
w obrz¹dku gregoriañskim i w
jêzyku ormiañskim w œwi¹tyni
mo¿na by³o zobaczyæ równie¿
katolików lwowskich.
Sprawa przekazania
ormiañskiej œwi¹tyni wiernym
nabra³a aktualnoœci z czasu
organizacji we Lwowie wspólnoty wiernych w obrz¹dku
ormiañsko - apostolskim
(gregoriañskim) i ormiañsko
- katolickim. W roku 1991
do Lwowa przyby³ Wardapet
Nathan Owanesian, który w
1997 roku otrzyma³ œwiêcenia
biskupie. Jego jurysdykcja
obejmuje Ormian gregorian
na terytorium ca³ej Ukrainy.
W latach 90-tych powsta³y
liczne wspólnoty wiernych
tego obrz¹dku w wielu mia* OD REDAKCJI
Powy¿ej zamieœciliœmy relacjê ze zdjêciami otrzyman¹ ze Lwowa z otwarcia katedry
ormiañskiej
Przyjêto 10 II 2001
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stach Ukrainy, najwiêcej na po³udniu (Krym, Odessa, Cherson, Donieck,
Manijówka, £ugañsk ), a równie¿ w Kijowie, Charkowie, i wielu innych
miastach. Jednak we Lwowie, gdzie wed³ug ró¿nych informacji mieszka
oko³o 1200 - 1500 etnicznych Ormian, katedra przez d³ugie lata nie by³a
przekazana wiernym. Jedynie ma³a kapliczka (dawna przedpogrzebowa)
na po³udniowym podwórku katedralnym by³a udostêpniona dla kultu.
Mieœci³a nie wiêcej ni¿ 20 osób. Podczas nabo¿eñstwa wiêkszoœæ wiernych sta³a na dziedziñcu obok kaplicy. Od pierwszych dni swego pobytu
we Lwowie biskup Nathan stara³ siê u w³adz miejskich o odzyskanie
œwi¹tyni ormiañskiej.
W³adze miejskie Lwowa ze zrozumieniem odnios³y siê do proœby
bp. Nathana o odzyskanie œwi¹tyni. Jednak niemo¿noœæ przeniesienia
zabytków muzealnych zgromadzonych w Katedrze i trudnoœci finansowe
w³adz miejskich i muzealnych nie pozwoli³y rozwi¹zaæ tak bolesnego dla
wiernych problemu. W ci¹gu lat 1999 - 2000 wielokrotnie by³a ustalana
data przekazania œwi¹tyni. Ró¿ne okolicznoœci nie pozwoli³y na realizacjê
tego. W drugiej po³owie 2000 roku bardzo aktywnie dzia³ali przedstawiciele ormiañskiego towarzystwa kulturalnego Ormian lwowskich "Achtjur"
(Ÿród³o). W grudniu 2000 roku sprawa zosta³a za³atwiona w taki sposób,
¿e wiernym przekazano tylko star¹ XIV wieczn¹ czêœæ œwi¹tyni, a XVII
- XX wieczna czêœæ bêdzie na razie dalej pe³niæ funkcjê magazynów
muzealnych. W przejœciu miêdzy tymi czêœciami zosta³a zbudowana
œcianka, tak ¿e ambona i pomnik abp. I. Isakowicza zosta³y w czêœci
muzealnej.
5 stycznia 2001 wierni ujrzeli odzyskan¹ czêœæ. W bardzo dobrym stanie zachowa³y siê o³tarz g³ówny, tron arcybiskupi, marmurowe
balustrady, pomnik Katolikosa Stefana. Nie uszkodzona, b³yszczy jak
nowa mozaika prof. J. Mehoffera. W nieco gorszym, ale w ca³kiem
niez³ym stanie malowid³a I.H Rosena. W pierwszej czêœci znajduj¹ siê:
Ustanowienie Przenajœwiêtszego Sakramentu , Ukrzy¿owanie i Ho³d
pasterzy betlejemskich. Malowid³a staro ormiañskie z XIV - XVI w. we
wnêce okna wymagaj¹ pilnego odnowienia i konserwacji
6 stycznia w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia u Ormian gregorian
liturgia œwiêta rozpoczê³a siê o godz. 12:00 i skupi³a oko³o 200 wiernych. Niestety w tych dniach nie by³o we Lwowie bp. Nathana, który
w³o¿y³ tak wielki wysi³ek w odzyskanie œwi¹tyni. Mszê œwiêt¹ odprawi³
specjalnie wys³any z Eczmiadzynu , archimandryta ks. Wartanes Abramian w asyœcie diakona Ararata Tergerjana, sekretarza bp. Nathana.
Liturgia œwiêta odby³a siê w jêzyku ormiañskim z b³ogos³awieñstwem
22

Podczas liturgii œwiêtej 6.01.2001 r. W centrum ksi¹dz archimandryta Wartanes Abramian

Katolikosa Wszystkich Ormian Garegina II z Eczmiadzynu. Podczas
liturgii, ks. W.Abramian przekaza³ pos³anie Katolikosa Garekina II do
duchowieñstwa i wiernych parafii we Lwowie. Wed³ug kanonów i tradycji
koœcio³a ormiañskiego w ten sam dzieñ obchodzone jest œwiêto Objawienia Pañskiego (Jordan). Dlatego ks. archimandryta W. Abramian
podczas nabo¿eñstwa poœwiêci³ wodê, któr¹ wierni zabrali do domów.
Czêœæ wiernych przyst¹pi³a do komunii œw. niektórzy po raz pierwszy w
swoim ¿yciu. Ksiê¿a ormiañscy nie dolewaj¹ wody do wina podczas mszy
œw., a komunia odbywa siê pod dwoma postaciami. Podczas rozdawania
komunii œw. ksiê¿a i wierni klêcz¹.
Nabo¿eñstwo by³o odprawione równie¿ 7 stycznia. Podczas
nabo¿eñstwa by³ piêkny moment, kiedy wszyscy wierni zapalili œwiece i
stali z nimi w œwi¹tyni s³uchaj¹c s³ów kap³ana. Niestety w te dni nie by³o
z nimi ich pasterza bp. Nathana, który przyjedzie do Lwowa w II po³owie
stycznia. W³aœnie wtedy odbêdzie siê oficjalne przekazanie kluczy od
œwi¹tyni i uroczysta Msza œw. Podczas uroczystoœci koœcielnych w Katedrze przebywa³a ekipa telewizji lwowskiej. W tych uroczystoœciach nie
brali udzia³u przedstawiciele w³adz miejskich i duchowieñstwa innych
obrz¹dków.
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¯ycie i twórczoœæ Jana Henryka Rosena
(okres do II wojny œwiatowej)
Jurij SMIRNOW [Lwów]
W okresie miêdzywojennym J. H. Rosen (1891-1982) uznawany
by³ za jednego z czo³owych twórców monumentalnego malarstwa sakralnego w Polsce. Jego prace, szczególnie te w Katedrze ormiañskiej
we Lwowie, budzi³y du¿e zainteresowanie. Poza krajem pracowa³ w
Watykanie (twórczoœæ Rosena wysoko ceni³ papie¿ Pius XI) i w Austrii,
a od 1938 roku w Stanach Zjednoczonych.
W latach powojennych - po zamkniêciu Katedry ormiañskiej i zniszczeniu fresków w koœciele œw. Marii Magdaleny - J. H. Rosen zosta³
we Lwowie prawie zapomniany. Obecnie wœród lwowskich historyków
sztuki i muzealników odradza siê zainteresowanie jego twórczoœci¹.
Wyrazem tego by³a m.in. obecnoœæ prac Rosena na wystawach zorganizowanych w ostatnich latach przez Lwowsk¹ Galeriê Sztuk Piêknych
( "Secesja lwowska" w 1986 r- i "Sztuka lwowska pierwszej po³owy XX
wieku" w 1996r ). W katalogach do tych wystaw i w okolicznoœciowych
artyku³ach przytoczono krótkie informacje dotycz¹ce biografii malarza, zamieszczono zdjêcia niektórych jego prac; w publikacjach tych
znalaz³o siê jednak wiele nieœcis³oœci i b³êdów, co sk³oni³o autora do
pe³niejszego omówienia dzie³ Rosena i podania ma³o znanych faktów
z jego ¿ycia.
Rosenowie wywodzili siê z bogatego œrodowiska ¿ydowskiego mieszczañstwa Warszawy; skoligaceni byli m.in. z rodzin¹ Leów i
Kronebergów. Od po³owy XIX w. wielu cz³onków rodziny Rosenów z
wyznania moj¿eszowego przechodzi³o na chrzeœcijañstwo, luteranizm
b¹dŸ katolicyzm i stopniowo ulega³o asymilacji, tak ¿e w drugim pokoleniu czuli siê bardziej Polakami ni¿ ¯ydami. Typowym przyk³adem
by³ ojciec Jana Henryka, znany malarz obrazów historyczno-batalistycznych Jan Bogumi³ Rosen (1854-1936) , syn bankiera Szymona Leopolda (1817-1880), który w roku 1850 zmieni³ wyznanie na
luterañskie. Matka J.B. Rosena, Amalia Józefina pochodzi³a z rodu,
którego protoplasta Jakub Leo, przyby³y do Królewca z Portugalii, by³
g³oœnym ongiœ astrologiem pruskich kurfirstów (elektorów). Ojciec
Przyjêto
listopad 2000
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Amalii, Leopold Leo, po ukoñczeniu królewieckiego uniwersytetu, oko³o
1820 r. przeniós³ siê do Warszawy i tu w 1831 r. przeszed³ z wyznania
moj¿eszowego na katolicyzm. By³ znanym chirurgiem, autorem popularnego w Europie traktatu o zwalczaniu cholery. Jego córka wysz³a za
m¹¿ za warszawskiego finansistê Leopolda Kronenberga. Jedynym w
rodzinie przedstawicielem humanistyki by³ syn Edward Leo, adwokat,
a póŸniej wieloletni redaktor warszawskiej "Gazety Polskiej" pozyska³
dla gazety znakomitych wspó³pracowników, m.in. Boles³awa Prusa i
Henryka Sienkiewicza, z którymi utrzymywa³ stosunki towarzyskie. W
roku 1890 J. B. Rosen o¿eni³ siê z Wand¹ Hantke, córk¹ warszawskiego
przemys³owca. Z ma³¿eñstwa tego by³o troje dzieci: najstarszy - Jan
Henryk oraz dwie córki, z których Zofia, zosta³a póŸniej rzeŸbiark¹.
Wiêkszoœæ ¿ycia J. B. Rosen z rodzin¹ spêdzi³ poza krajem, doœæ czêsto
zmieniaj¹c miejsca pobytu. Do Polski wróci³ w 1927 r. i zamieszka³ we
Lwowie przy ul. Ziemia³kowskiego 8.
Lata dzieciêce J.H. up³ynê³y w Europie Zachodniej. W latach 19111914 studiowa³ historiê sztuki na uniwersytetach w Monachium, Pary¿u
i Lozannie. Malarstwa uczy³ siê u swego ojca, a mozaiki u profesora Luc
Oliviera Mersona w Pary¿u. Kiedy wybuch³a pierwsza wojna œwiatowa,
mia³ 23 lata, ukoñczone studia i wykszta³cenie artystyczne. Oprócz
jêzyka ojczystego, zna³ francuski, niemiecki i angielski. Od 1913 r by³
cz³onkiem "Soko³a". W pierwszych dniach wojny jako ochotnik wst¹pi³
do wojska francuskiego, uczestnicz¹c m.in. w walkach pod Ypres i
nad Somm¹. W po³owie 1917 r. odznaczony ju¿ orderami francuskimi i
angielskimi, jako podporucznik przeszed³ do tworz¹cego siê we Francji
wojska polskiego. Niew¹tpliwie prze¿ycia wojenne pozostawi³y œlad w
psychice m³odego, g³êboko wierz¹cego artysty. We wspomnieniach
wspó³towarzyszy walk s¹ wzmianki, i¿ w tym czasie myœla³ o wst¹pieniu
do Seminarium Duchownego. Ojciec pisa³ potem: "Musia³y mu siê w
tych dniach wojennych odkryæ przed oczyma duszy dziwne przestrzenie
[...]. Dziœ uwiecznia w koœcio³ach widzenia swoje, w których jawi¹ mu
siê postacie œwiêtych....."
W latach 1919-1920 J. H. Rosen by³ doradc¹ wojskowym delegacji polskiej przy Lidze Narodów w Genewie, a w 1921 r. przybywa do
Polski otrzymuj¹c przydzia³ do 9 pu³ku u³anów w Brodach. Tu, wobec
jednostajnoœci koszarowego ¿ycia, zacz¹³ rysowaæ i malowaæ, by³y
to g³ównie malowane temper¹ i gwaszem portrety oficerów i sceny z
¿ycia ¿o³nierskiego. Na pocz¹tku 1922 r. zosta³ przyjêty do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Warszawie na próbn¹ s³u¿bê w charakterze
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referenta, ale ju¿ w nastêpnym roku stamt¹d odszed³.W tym okresie
uczêszcza³ te¿ do Miejskiej Szko³y Sztuk Zdobniczych, w której kszta³ci³
siê pod kierunkiem prof. Jana Kauzika.
Debiutowa³ J. H. Rosen w roku 1923 uczestnicz¹c w wystawie
"Grupy 12" w warszawskiej Zachêcie, na której eksponowa³ tryptyk
"Œw. Stanis³aw Kostka". Dwa lata póŸniej, w marcu 1925 r., równie¿ w
Zachêcie, mia³ wystawê indywidualn¹ obejmuj¹c¹ dwanaœcie malowanych gwaszem i farb¹ kazeinow¹ obrazów o tematyce zapo¿yczonej
ze "Z³otej Legendy" Jakuba de Voragine. Opinie krytyki by³y krañcowo
ró¿ne od zakwestionowania zdolnoœci malarskich Rosena do zachwytu
nad nowym talentem. Jednym z niewielu, którzy od razu docenili to
malarstwo, by³ dr Mieczys³aw Skrudlik, który napisa³ "Obrazy J. H.
Rosena obudzi³y zainteresowanie powszechne i wyj¹tkowe! Rosen
prowadzi widza w czarowny œwiat œwiêtych legend (...). Tradycjonalizm Rosena, szukanie kontaktu z przesz³oœci¹ sztuki; koœcielnej, z
malarstwem œredniowiecznym, jest jednym z fragmentów wewnêtrznej
pracy malarza. Sumiennoœæ, miniaturowa drobiazgowoœæ artysty stanowi konieczne dope³nienie treœci kompozycji. Przed jego obrazami
przychodz¹ na myœl owe rzeŸby ze szczytów podob³ocznych Katedr
gotyckich wykonane precyzyjnie, drobiazgowo - jedynie dla tego, ¿e by³y
Bogu ofiarowane - dla widza bowiem by³y niemal niedostrzegalne".
Wystawê zwiedzi³ ks. Arcybiskup Józef Teodorowicz - metropolita
lwowski obrz¹dku ormiañsko-katolickiego. Wybitny hierarcha koœcio³a
ormiañskiego, dzia³acz polityczny i pisarz, mecenas sztuki, cz³owiek
g³êbokiej kultury chrzeœcijañskiej by³ oczarowany religijnym natchnieniem, podnios³oœci¹ nastroju, urokiem i unikatow¹ technik¹ obrazów
J. H. Rosena. Arcybiskup nie tylko kupi³ czêœæ wystawionych obrazów,
ale i zmieni³ swoje plany co do dalszego ozdobienia œwi¹tyni Katedralnej, zapraszaj¹c J. H. Rosena do Lwowa i zlecaj¹c jemu opracowanie
projektu polichromii Katedry. W³aœnie z roku 1923 by³y wznowione
prowadzone przed I wojn¹ œwiatow¹ prace renowacyjne ormiañskiej
œwi¹tyni. Przy przebudowie i odnawianiu Katedry abp. J. Teodorowicz
zatrudni³ wybitnych fachowców. Architekt F. M¹czyñski przebudowa³ i
powiêkszy³ Katedrê w stronê ul. Krakowskiej prof. J. Mehoffer wykona³
projekty ozdobienia wnêtrza mozaikami. Zaanga¿owani byli równie¿
prof. K. Maszkowski i prof. J. Bo³oz-Antoniewicz. W latach 1912-1913
zosta³a zrealizowana tylko niewielka czêœæ projektu J. Mehoffera - kompozycja "Œwiêta Trójca" w kopule oraz figury anio³ów w pendentywach.
Wiêkszoœæ publicznoœci, wiernych i historyków sztuki spodziewa³a siê
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¿e po wojnie bêd¹ dalej kontynuowane zdobienia œwi¹tyni wed³ug
projektu J. Mehoffera.
Decyzja abp. J. Teodorowicza o wprowadzeniu zmian by³a wielkim
zaskoczeniem dla wszystkich. W latach 1925-1927 realizuj¹c swoje
pomys³y i wskazówki arcybiskupa, J. H. Rosen stworzy³ w nawie
g³ównej malowid³a sk³adaj¹ce siê z monumentalnych wielofigurowych
tematycznych kompozycji i dekoracyjnych ornamentów. Wykonanie
tych malowide³, dodatkowo komplikowa³o siê uk³adem okien i pilastrów,
które dziel¹ œciany na niewielkie czêœciowo asymetryczne pola, a
tak¿e s³abym oœwietleniem Katedry. W takich warunkach trudno by³o
rozmieœciæ poszczególne kompozycje malarskie i osi¹gaæ harmonijnoœæ
w ozdobieniu przestrzeni nawy g³ównej, po³¹czyæ malowid³a z architektur¹ wnêtrz i bogato z³oconym stropem. A jednak, jak pisa³ prof. J.
Drexler ... pomimo to wszystko dziœ po wykoñczeniu malowide³ ca³oœæ
wygl¹da tak naturalnie, jakby architektoniczny uk³ad by³ przed wiekami umyœlnie wykonany dla przyjêcia tych kompozycji. Nawet strop
za pomoc¹ z³ocenia pilastrów zosta³ wci¹gniêty w harmoniê zespo³u.
Wszystkie kompozycje mieszcz¹ siê na trzech poziomach. Na dolnym
poziomie znajduj¹ siê monumentalne wielofigurowe malowid³a ujête w
dekoracyjne malowane ramy. Pierwsza kompozycja pod po³udniowym
oknem jest poœwiêcona œw. Janowi Chrzcicielowi. Zwracaj¹ na siebie
uwagê hieratyczne postacie piêciu jasnow³osych anio³ów z piêknymi,
natchnionymi twarzami. Dwaj anio³owie ubrani w bogato haftowane
ornaty i kapy podtrzymuj¹ martwe cia³o œw. Jana, tylko odziane w
skórê owcz¹. Nogi œwiêtego opadaj¹ bezw³adnie, lecz w górn¹ czêœæ
jego cia³a "... si³a nadziemskiego cudu wlewa mistyczne ¿ycie: rêce
ruchem kaznodziejskim i b³ogos³awi¹cym zarazem wznios³y siê w
górê, w miejsce odciêtej g³owy zajaœnia³a aureola œwiêtoœci w kszta³cie
s³onecznej monstrancji przeciêtej smugami promiennego krzy¿a i okolona têczowymi ko³ami rajskiego œwiat³a". Po prawej stronie kompozycji
anio³ trzyma z³ot¹ tacê ze œciêt¹ g³ow¹ œw. Jana, która ma tragiczny
i zarazem fantastyczny wygl¹d. Czwarty anio³ trzyma topór - symbol
œmierci i mêki, pi¹ty anio³ ma w rêku lampê, bêd¹c¹ symbolem misji duchowej œwiêtego. Po prawej stronie widnieje postaæ œw. El¿biety - matki
J. Chrzciciela w otoczeniu uczniów, która z wyrazem mêki na twarzy
przygl¹da siê egzekucji syna. Po przeciwleg³ej stronie kompozycji znajduje siê posêpna postaæ Heroda. Pod drugim oknem po po³udniowej
stronie Katedry umieszczono malowid³o poœwiêcone Matce Boskiej.
Jest to "Zwiastowanie Najœwiêtszej Marii Panny". Spotkanie N. Marii
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Panny z anio³em odbywa siê na tle antycznej architektury staro¿ytnej
Jerozolimy. B³ogos³awi¹cy anio³, m³ody w bogatym czerwonym liturgicznym stroju; madonna jest ubrana w niebieskie szaty, twarz jej pe³na
pokory i rozumienia swojej misji. To rozumienie swojej misji przez
Mariê Pannê podkreœlaj¹ sceny w g³êbi obrazu: Adoracja Dzieci¹tka
Jezus i pochód na Golgotê. Obydwie centralne postacie s¹ piêkne w
swojej m³odoœci, sztywnym hieratyzmie, uroczystym spokoju, "sakralnej
dostojnoœci i mistycznej powadze". Z wy¿ej opisanymi malowid³ami
harmonizowa³y witra¿e w oknach wykonane tak¿e wed³ug projektów
J. H. Rosena w zak³adach Bia³kowskiego w Warszawie. Witra¿e o
bardzo dyskretnej ¿ó³to - z³otawej kolorystyce, tematycznie dope³nia³y
i ³¹czy³y poszczególne kompozycjê. Niestety, zosta³y one zniszczone
podczas II wojny œwiatowej. Witra¿ nad obrazem "Œciêcie œw. Jana
Chrzciciela" sk³ada³ siê z trzech medalionów:"Chrzest Chrystusa",
"Œwiadectwo wiary uwiêzionego œw. Jana i "Œciêcie œw. Jana". Witra¿ w
drugim oknie przedstawia³ symboliczne drzewo Jessego. Trzecie okno
znajduj¹ce siê za po³udniowymi drzwiami procesyjnymi, zdobi³ witra¿
sk³adaj¹cy siê z okr¹g³ych medalionów, przedstawiaj¹cych misteria
greckie (Orfeusza, procesjê Izydy, ofiarê Mitry) ku czci nieznanego, a
przeczuwanego Boga ("Deo ignoto").
Na poziomie pierwszego okna i nad nim, Rosen namalowa³
trzy alegoryczne grupy anio³ów. Na poziomie drugiego okna - figury
proroków Ezechjela i Jeremiasza po lewej stronie okna i Sibilla - po
prawej. Nad oknem przedstawiona jest wizja proroka Eljasza -ob³ok,
symbolizuj¹cy N. M. Pannê.
Nad trzecim oknem, w niewielkim doœæ w¹skim polu, znajduje siê
malowid³o "Ofiara Abrahama". Tragizm przedstawionego wydarzenia,
artysta doskonale wyrazi³ w gestach r¹k i pozach postaci, akcentuj¹c
dodatkowo przewodni¹ myœl sceny czerwonym kolorem szat Abrahama
i bia³ym - szat anio³a. Pe³en ruchu Abraham i hieratycznie nieruchomy
wynios³y anio³ symbolizuj¹ ziemiê i niebo, œmieræ i ¿ycie.
Na przeciwleg³ej pó³nocnej œcianie nawy naprzeciw malowid³a
"Œciêcie œw. Jana Chrzciciela" znajduje siê wejœcie do kaplicy
Najœwiêtszego Sakramentu. Nad wejœciem ustawiono we framudze
rzeŸbion¹ w drzewie i posrebrzan¹ figurê Chrystusa Dobrego Pasterza
("Pastor bonus") bêd¹c¹ dzie³em siostry Jana Henryka - Zofii Rosenówny. Nad framug¹ malowid³a przedstawiaj¹ce monumentalne, ustawione
przewa¿nie frontalnie postacie œwiêtych mêczenników œw. B³a¿eja
biskupa ormiañskiego w Sebascie, œw. Dyonizego biskupa ateñskiego
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oraz œw. Pantaleona, œw. Achatesa i œw. Cyrjaka. Po lewej stronie
framugi artysta umieœci³y postacie œwiêtych mêczennic Ma³gorzaty i
Barbary, po prawej - œw. Eustachego, œw. Wita, œw. Erazma.
Na tej samej œcianie pod oknem (naprzeciw "Zwiastowania")
znajduje siê wielka kompozycja "Pogrzeb œw. Odilona" wyró¿niaj¹ca
siê swoj¹ niezwyk³oœci¹ gdzie obok ludzi realnych widniej¹ postacie
duchów zmar³ych, zjaw pozagrobowych w habitach z kapturami,
nakreœlone genialne przez Rosena tylko lini¹ konturow¹. Ikonograficzne przedstawienie pogrzebu œw. Odilona jest tematem niezwykle
rzadkim. Dr W. Kozicki uwa¿a³, ¿e Rosen przedstawi³ ten temat w ogóle
"po raz pierwszy w historii sztuki europejskiej". Œw. Odilon (962-1049)
by³ opatem benedyktyñskiego klasztoru w Cluny. Na czele opactwa
sta³ przez ponad piêædziesi¹t lat, od roku 994 a¿ do œmierci. Wed³ug
tradycji koœcielnej w³aœnie on po raz pierwszy wprowadzi³ œwiêto ku
czci wszystkich wierz¹cych zmar³ych - Dzieñ Zaduszny. Dlatego na
pogrzebie patrona dusz zmar³ych zjawi³y siê duchy i wziê³y udzia³ w orszaku pogrzebowym. Malowid³o Rosena pokazuje w³aœnie ten moment.
Na katafalku spoczywa sztywnie wyci¹gniête cia³o zmar³ego ubrane
w bogato zdobiony ornat i mitrê. Na tle z³otego nimbu ukazana jest
ascetyczna blada twarz. Na czele konduktu kroczy œwiêty w szatach
pontyfikalnych z pastora³em w lewej rêce, prawic¹ wskazuj¹c drogê
ku wiecznoœci. Tradycyjnie uwa¿a³o siê, ¿e prowadz¹cy procesjê - to
œw. opat Majolus. J Wolañska w niedawno wydrukowanym artykule
przedstawi³a powa¿ne dowody na to, ¿e tê postaæ trzeba odczytaæ jako
postaæ œw. Hugona, bêd¹cego opatem w latach 1049-1109, tzn. od razu
po œmierci œw. Odilona. Katafalk z cia³em zmar³ego niesie trzech braci
zakonnych. Pierwszy z nich ma opuszczon¹ g³owê, oczy przymkniête,
jest bardzo skupiony i zamyœlony i zdaje siê nie dostrzegaæ niczego i
niczemu siê nie dziwi. Drugi mnich ma lekko obrócon¹ g³owê w prawo,
oczy szeroko otwarte, które patrz¹ uwa¿nie, ale bez zdziwienia na zjawy
w habitach z kapturami trzymaj¹ce ca³kiem realne zapalone gromnice.
Twarz trzeciego zakonnika jest ca³kiem zas³oniêta kapturem. Mnich
ten cia³em jeszcze realny i ziemski, w myœlach jakby ju¿ przebywa w
królestwie duchów, w królestwie zmar³ych. Kondukt ¿a³obny zamykaj¹
dwaj m³odzi klerycy w bia³ych szatach. Ich prawie dzieciêce twarze
œwiadcz¹, ¿e wszystkie tajemnice ¿ycia i œmierci s¹ dla nich jeszcze
nieznane. Postacie nieznane ludzi i duchów umieszczone s¹ na tle
nocnego gwiaŸdzistego nieba . Ten pochód nocny, ten pogrzeb przy
gwiazdach w asyœcie duchów z gromnicami sprawia g³êbokie wra¿enie.
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Ca³oœæ kompozycji jest utrzymana w tonach ciemnych i fioletowych, co
jeszcze powiêksza niesamowitoœæ tego mistycznego wydarzenia. Zatem
nic dziwnego, ¿e ten obraz ju¿ nie pierwsze dziesiêciolecie przykuwa
szczególn¹ uwagê zarówno historyków sztuki, jak i zwyk³ych ludzi
Nad malowid³em w oknie znajdowa³ siê witra¿ fundacji ormiañskiego
banku zastawniczego "Mons Pius" wykonany i ofiarowany ks. abp. J.
Teodorowiczowi w roku 1927 dla uczczenia 25 - letniego jubileuszu
jego biskupstwa na stolicy lwowskiej. Witra¿ by³ podzielony na cztery
czêœci: u góry umieszczono postaæ œw. Nersesa - patriarchy Armenii i
autora hymnów koœcielnych oraz œwiêtego Mesroba Masztoca wynalazcy pisma ormiañskiego na pocz¹tku V w. Ni¿ej umieszczono scenê
wrêczania przez króla Jana-Kazimierza przywilejów ormianom lwowskim. Trzecia czêœæ - sceny z pracy w Banku "Mons Pius" w dawnych
czasach - przyjêcie w zastaw kosztownoœci, symbolizowa³a wiekowe
tradycje i historiê tego zas³u¿onego zak³adu, siêgaj¹c¹ do roku 1640.
Doln¹ czêœæ witra¿a zdobi³ herb abp. J. Teodorowicza i daty 1902-1927:
lata jego srebrnego jubileuszu.
Po prawej stronie okna jest przedstawiony œw. Krzysztof,
przenosz¹cy Dzieci¹tko Jezus przez rzekê po lewej - œw. Jerzy
zabijaj¹cy smoka.
Nad oknem umieszczona wielka kompozycja "Œwiêty Idzi" opatpustelnik, patron zwierzyny, ¿ycie którego tak¿e jest opisane w "Z³otej
legendzie". Rosen przedstawi³ moment, kiedy œw. Idzi ratuje œcigan¹
przez myœliwych sarenkê, przyjmuj¹c we w³asne ramiê strza³ê. Œw.
Idzi pokazany jako stary cz³owiek z ascetyczn¹ twarz¹, któr¹ otacza
d³uga siwa broda. Jemu przeciwstawieni s¹ trzej m³odzi myœliwi,
szlachetnego pochodzenia, pe³ni si³ fizycznych, kontrastuj¹cy z moc¹
i wielkoœci¹ ducha œwiêtego starca. Obraz symbolizuje walkê w³adzy
ziemskiej, si³y fizycznej z w³adz¹ Bo¿¹, si³¹ duchow¹ i zwyciêstwo
ostatniej. To wra¿enie podkreœlaj¹ pozy bohaterów: sztywna hieratyczna, pe³na duchowej wielkoœci œw. Idziego i ruchliwa, niespokojna
m³odych myœliwych. Jeden z nich z hardym wyrazem twarzy opiera
siê na ³uku i gotów rzuciæ wezwanie œwiêtemu, drugi ju¿ zrozumia³
uczynek œw. Idziego i z pokor¹ pochyli³ g³owê, przed sob¹ trzymaj¹c
rêce z³o¿one do modlitwy. Trzeci, wydaje siê, najm³odszy, pe³en
niepewnoœci i rozterki, b³¹dz¹cym wzrokiem jakby szuka odpowiedzi
na nie³atwe pytania.
Nad drzwiami procesyjnymi po lewej stronie Katedry umieszczona
zosta³a przez Rosena Kompozycja " Œmieræ œw. Katarzyny Aleksan30

dryjskiej". Œwiêta patronka filozofów i uczonych zosta³a umêczona
przez fanatyczny t³um w Aleksandrii Egipskiej podczas przeœladowañ
chrzeœcijan w roku 307. Malowid³o przedstawia na tle gwiaŸdzistego
nieba, symbolizuj¹cego nieskoñczonoœæ kosmosu, m³ode cia³o
umêczonej chrzeœcijanki niesione przez dwóch anio³ów. Twarze
anio³ów s¹ przepe³nione smutkiem, natomiast twarz œw. Katarzyny jest
spokojna, piêkna, pe³na zadumy, niema na niej piêtna œmierci. Postaæ
œw. Katarzyny pokazana przez J. H. Rosena z wielkim pietyzmem jest
najpiêkniejsz¹ kobiec¹ postaci¹ w katedrze ormiañskiej.
Nawa g³ówna œwi¹tyni ograniczona jest ze wschodniej i zachodniej
strony ³ukami, w których znajduj¹ siê przejœcia do XIV wiecznego prezbiterium i do najnowszej XX - wiecznej czêœci. Na ³uku nad wejœciem
do prezbiterium na czerwonym tle Rosen namalowa³ ochrow¹ farb¹
czterech Cherubinów z wielkimi fantastycznymi skrzyd³ami, przy czym
dwaj Cherubini (po lewej stronie) maj¹ piêkne, spokojne twarze, a dwaj
po prawej stronie - twarze pe³ne grozy.
Figury Cherubinów zdobi¹ ³uk nad przejœciem zachodnim
prowadz¹cym do najnowszej czêœci Katedry. Po obu stronach ³uku,
pod skrzyd³ami Cherubinów umieszczone zosta³y figury œwiêtych
nios¹ce symbole siedmiu darów Ducha Œwiêtego i siedmiu grzechów
g³ównych. Po po³udniowej stronie œwiêci trzymaj¹ symbole pychy,
chciwoœci, nieczystoœci, zazdroœci, nie umiarkowania, gniewu i lenistwa. Po pó³nocnej - symbole m¹droœci, rozumu, umiejêtnoœci, rady,
mêstwa, pobo¿noœci i bojaŸni Bo¿ej. Figury œwiêtych s¹ wykonane
na tle, granatowym, swoim .stylem nawi¹zuj¹ do postaci œwiêtych na
pó³nocnej œcianie nawy. Artystyczne zdobienie nawy g³ównej dope³nia
dekoracyjny ornament pokrywaj¹cy miejsca miêdzy kompozycjami,
tworz¹c szerokie ramy dooko³a obrazów i bordiurê biegn¹c¹ wzd³u¿
pilastrów. W ornamencie wielokrotnie powtarza siê znak krzy¿a, fantazyjne geometryczno - zwierzêce ornamenty przechodz¹ w ornamenty
wschodnie ormiañskie nawi¹zuj¹ce do dekoracji iluminatorskich starych
manuskryptów.
Ze wszystkich kompozycji nawy promieniuje nastrój "Z³otej legendy" pod urokiem której artysta ju¿ od dawna pozostawa³. Nic dziwnego,
¿e wyczuwa siê tu stylowe podobieñstwo do obrazów z warszawskiej
wystawy 1925 roku, co niew¹tpliwie œwiadczy, ¿e wizjê tych kompozycji
mia³ J. H. Rosen ju¿ wczeœniej, przed rozpoczêciem pracy w Katedrze
ormiañskiej i ¿e nie zosta³y one zasugerowane wy³¹cznie przez abp.
J. Teodorowicza. Ks. Arcybiskup wyczu³ legendarny urok, podnios³oœæ
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nastroju, religijne natchnienie w kompozycjach artysty i dostrzeg³, ¿e
Katedra ormiañska bêdzie odpowiednim miejscem dla realizowania
tego malarstwa.
W latach 1928-1929 J. H. Rosen kontynuowa³ pracê nad
wystrojem malarskim œwi¹tyni ormiañskiej ozdabiaj¹c malowid³ami
prezbiterium. Uwzglêdniaj¹c wymagania kultu, warunki architektoniczne
i oœwietlenie, artysta wykona³ na œcianie centralnej absydy fresk "Ustawienie Przenajœwiêtszego Sakramentu" bêd¹cy t³em g³ównego o³tarza,
a zarazem najwa¿niejszym akcentem ca³ej dekoracji Katedry. W g³êbi
obrazu smuk³e filary, podtrzymuj¹ce kopu³ê, zdobion¹ zielono-z³otymi
arabeskami, tworz¹ ostro³ukowe arkady. T³o koloru królewskiej purpury,
z³oto kopu³y, biel filarów podkreœlaj¹ wynios³oœæ momentu, a zarazem
tworz¹ uroczysty nastrój, odpowiedni znaczeniu przedstawionego
wydarzenia.
W centrum kompozycji widnieje postaæ stoj¹cego z kielichem w
rêku Chrystusa. W³osy jego, d³ugie faliste, spadaj¹ce na plecy, maj¹
kolor ciemnego kasztanu, aureolê dooko³a g³owy zdobi wielki z³oty, bogato zdobiony krzy¿. Wzrok Chrystusa skierowany przed siebie, "twarz
blada, wyraz na wskroœ uduchowiony; to jest twarz ascety i proroka,
patrz¹cego w przysz³oœæ œwiata poprzez tysi¹clecia. Wzrok Jego wyra¿a
wszystko, co On w tej chwili myœli i co znaczy Jego misja, której nikt
wœród œmiertelnych tego œwiêta siê nie podj¹³. Dlatego Jezus nie jest
do ¿adnego innego œmiertelnika podobny". (J Zachariewicz). Po obu
stronach Jezusa stoi 11 jego uczniów-Aposto³ów ubranych w jasno kremowe szaty. Po prawej stronie od Jezusa stoi Piotr: g³owa pochylona
w stronê Nauczyciela, rêce z³o¿one do modlitwy, twarz okolona ciemn¹
brod¹. Za Piotrem stoi Andrzej, dalej Tomasz, Filip, Tadeusz z twarz¹
rzymskiego patrycjusza i Szymon Zelota. Obok Jezusa po lewej stronie
stoi J., dalej jego brat Jakub. Za nimi Jakub Alfeuszowy, jedyny starzec
wœród Aposto³ów z bia³¹ brod¹ i bia³ym w¹sem. Nastêpny - to Bart³omiej
pe³en zadumy i pokory i ostatni z twarz¹ ascety - Mateusz Ewangelista.
Nimby wszystkich Aposto³ów namalowane s¹ z³ot¹ kresk¹ na tle purpury,
a imiona wpisane w te aureole z³otymi literami ormiañskiego alfabetu.
Ostatni po lewej stronie stoi zdrajca Judasz, skulony, nik³y, z odwrócon¹
twarz¹, rudymi pomierzwionymi w³osami, w ciemnej szacie œci¹gniêtej
rzemiennym pasem.
Na obrusie rozpostartym pod figurami jedynie kreskami naszkicowane s¹ sceny-wizji Nauki Jezusa, jego Ukrzy¿owania i Zmartwychwstania. Po prawej stronie prezbiterium znajduje siê jedna
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z najbardziej znanych kompozycji - "Ukrzy¿owanie" najbardziej
podkreœlaj¹ca niezwyk³¹ indywidualnoœæ, talent, oryginaln¹ koncepcjê
artysty. Rosen ukazuje Ukrzy¿owanego nie jako mêczennika, lecz
triumfatora. J. Zachariewicz w "Pos³añcu œw. Grzegorza" (1928) tak
opisuje ten fresk: "Ca³oœæ obrazu w rysunku, w barwach, konstrukcji, pomyœle i wykonaniu jest niezwykle oryginalna. "Ukrzy¿owanie
Chrystusa" Rosena jako oryginalny pomys³ odbija od wszystkich
innych obrazów, przedstawiaj¹cych ten sam temat. ¯adna scena tej
najwiêkszej tragedii œwiata, jak¹ jest "Ukrzy¿owanie Jezusa" nie jest
tak przedstawiona jak dzie³o Rosena. T³o obrazu jest purpurowe,
¿adnego nieba, s³oñca, chmur ani Góry Golgoty. Na krzy¿u wysoko
podniesiony patrzy Jezus ze Swojej wysokoœci na œwiat poprzez
stulecia. Niema w nim ¿adnej walki pomiêdzy ¿yciem a œmierci¹,
¿adnej mêki konania, ani rozpaczy. To jest Jezus triumfuj¹cy, to jest
Chrystus - Król, który teraz po spe³nieniu przepowiedni, widzi Swoje
zwyciêstwo, widzi, ¿e zdoby³ ca³y œwiat, który pragnie poci¹gn¹æ do
Swojej boskiej œwiêtoœci, dlatego to jako Król, Zbawca, Zwyciêzca,
zjawia siê na tle purpury".
Nad wejœciem do zakrystii znajduje siê jedyny obraz, namalowany
przez Rosena na p³ótnie - " Ho³d pasterzy betlejemskich". Na purpurowym
tle widnieje frontalnie umieszczona postaæ Matki Boskiej w niebieskoz³otym p³aszczu z Dzieci¹tkiem Jezus na kolanach, z ty³u - czterej anio³owie
w bia³ych szatach, po prawej i lewej stronach s¹ dwie grupy adoruj¹cych
pasterzy ubranych w ró¿nobarwne szaty i skóry. Figury pasterzy pe³ne s¹
ekspresji, ruchu. Po lewej stronie wyró¿nia siê monumentalna postaæ œw.
Józefa w granatowym p³aszczu z g³ow¹ mêdrca i siw¹ brod¹.
Prof. J. Drexler wykaza³ nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ wykonania przez
Rosena obrazów: "Œciêcie œw. Jana Chrzciciela", "Zwiastowanie" i
malowid³a po prawej stronie nawy. Nastêpnie malowano cherubinów
w têczy, "Pogrzeb œw. Odilona", fresk "Œw. Katarzyna Aleksandryjska",
grupê œwiêtych po lewej stronie i wreszcie, malowid³a w prezbiterium
"Ukrzy¿owanie", "Ho³d pasterzy", "Ustanowienie Najœwiêtszego Sakramentu". Ca³oœæ tej tytanicznej pracy Rosen wykona³ sam, nie zlecaj¹c
nikomu nawet poz³ocenia pilastrów, bowiem przenosi³ na œciany Katedry
swe doœwiadczenia, a tego nie móg³ i nie chcia³ powierzyæ nikomu. Tylko
podczas prac w prezbiterium w latach 1928-1929 zwróci³ uwagê swoj¹
na m³odego ucznia lwowskiej szko³y Przemys³owej Kazimierza Smuczaka i powierzy³ mu wykonanie czêœci ornamentyki na ³uku têczowym, w
prezbiterium i w przedsionku.
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Badaczy malowide³ J. H. Rosena w Katedrze ormiañskiej zawsze
zaskakiwa³a ogromna ró¿norodnoœæ typów ludzkich twarzy , których
mo¿na naliczyæ przesz³o æwieræ tysi¹ca. W niewielkiej, s³abo oœwietlonej
œwi¹tyni niezwyk³e wra¿enie wywo³uj¹ oczy œwiêtych, "które wydaje
siê ze wszystkich stron patrz¹ na widza. Obok nich cz³owiek jak by
odczuwa swój wspó³udzia³ w tych mistycznych scenach" (J. Parandowski). Bogactwo barw, z³ota i srebra wzmacnia te odczucia. W
nawie g³ównej osza³amia istny triumf kolorów, raczej odcieni licznych
fioletów i ró¿owoœci - "... owa wielka skala czerwieni, owe oryginalne
barwy niebieskie i niebiesko-zielone - to wszystko jest, najprzedniejsz¹, bezliczn¹, a harmonijn¹ karm¹ po¿¹dliwego oka" (J.Drexer).
W prezbiterium g³ówny akcent kolorów stwarza mozaika J.Mehoffera.
Malowid³a Rosena s¹ tu bardziej lakoniczne tak kompozycyjnie, jak i
kolorystycznie.
Pewn¹ osobliwoœci¹ malarstwa Rosena jest to, ¿e przedstawione
przez niego postacie maj¹ twarze lwowskich osobistoœci, ksiê¿y ormiañskokatolickich, jak równie¿ przyjació³ i znajomych. Tak, ojciec artysty zosta³
przedstawiony jako œw. Józef, a sam artysta jako pasterz , trzymaj¹cy
kaganek w "Ho³dzie pasterzy". Wspó³czeœni bez trudu rozpoznawali twarze
przedstawionych postaci. Niestety, pokolenie to odchodzi pozostawiaj¹c
niewiele wiadomoœci na ten temat. Lata poszukiwañ pozwoli³y autorowi na
rozpoznanie nie wiêcej ni¿ czterdziestu twarzy. Na fresku "Ukrzy¿owanie"
s¹ przedstawione: W³odzimierz hr. Dzieduszycki (1885-1970) jako Chrystus
(informacja Urszuli hr. Dzieduszyckiej); Anna hr. Wolañska (1860-1944) jako
Matka Boska (informacja Jerzego hr. Wolañskiego); abp. J. Teodorowicz
jako œw. Grzegorz Oœwieciciel, (aposto³ Armenii) i œw. Tomasz z Akwinu;
wybitny artysta-malarz Jacek Malczewski jako klêcz¹cy œw. Franciszek z
Assy¿u, s³ynny hellenista prof. Tadeusz Zieliñski jako œw. Piotr; abp. rzymsko-katolicki Boles³aw Twardowski jako œw. £ukasz; abp. grecko-katolicki
Andrzej Szeptycki jako œw. Benedykt. Monumentalna figura œw. Benedykta,
opartego na pastorale, jest umieszczona pod krzy¿em po prawej stronie.
Œw. Kazimierzowi Królewiczowi artysta nada³ swoj¹ - twarz, a stoj¹cego
obok - œw. Jana Viannei z Ars, patrona proboszczów, namalowa³ z jego
fotografii. Równie¿ z fotografii namalowane s¹ twarze œw. Teresy z Lisieux
od Dzieci¹tka Jezus, œw.Miguel Pro i œw. Charles de Foucauld. Wœród postaci umieszczonych na drugim planie (œw. Andrzejowi Boboli u¿yczy³ swojej
twarzy Adam Ks. Czartoryski (1906-1999) (informacja Andrzeja Heydla), a
œw. Jan Niepomucen ma twarz J. H. Rosena.
Najbli¿szy pomocnik i uczeñ Rosena Kazimierz Smuczak podaje w
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jednym ze swoich artyku³ów, ¿e do postaci wojskowego trzymaj¹cego
sztandar on pozowa³ sam, a œw. Jan Ewangelista przedstawia ich
przyjaciela, artystê malarza, w powojennych czasach profesora i rektora ASP w Krakowie, Tadeusza Wojciechowskiego. Potê¿na postaæ
siedz¹cego w g³êbokiej zadumie na bloku kamiennym, centuriona
rzymskiego Rosen sportretowa³ z jednego ze swoich pomocników,
który podawa³ mistrzowi farby.
Na fresku "Ustanowienie Najœwiêtszego Sakramentu" wszystkie
postacie - to portrety wspó³czesnych Rosenowi osób. Aposto³ Jakub Alfeuszowy ma twarz ojca artysty, znanego malarza - batalisty
Jana Rosena. Aposto³ Bart³omiej jest portretem ks. kanonika Adama
Bogdanowicza, aposto³ Mateusz Ewangelista - to kanclerz kapitu³y
ormiañskiej ks. Dionizy Kajetanowicz, aposto³ Tadeusz przedstawia
o. Tarnawskiego T.J. ¯yj¹cy w Londynie Marian Brzezicki ( ur.w 1908
roku) w swoim liœcie informuje, ¿e J. H. Rosen namalowa³ jego twarz
jako aposto³a œw. Jana Ewangelistê.
W czasie prac nad tym obrazem zdarzy³ siê niezwyk³y w historii
sztuki wypadek. Julian Zachariewicz umieœci³ w "Pos³añcu œw. Grzegorza" i "Gazecie Warszawskiej" dwa artyku³y, w których krytykowa³
nowopowsta³y fresk zarzucaj¹c Rosenowi, ¿e "twarz Jezusa jest uduchowiona, ale za ma³o piêkna. Zbytnia bladoœæ cery, brak w niej ¿ywych
kolorów ¿ywego cz³owieka, jej wyd³u¿enie wraz ze zbyt d³ugimi w³osami
sprawia, ¿e sama twarz nie budzi takiego podziwu, zachwytu i uroku,
jaki Jezus w takim obrazie winien wzbudzaæ stale i zawsze. Wyraz
twarzy jest uduchowiony, ale ca³a g³owa Jezusa jest mniej szczêœliwie
udana, ani¿eli wszystkich Aposto³ów". Dalej J.Zachariewicz informuje,
¿e "twórca przemalowa³ g³owê Jezusa na nowo i nada³ jej nowy, inny,
piêkny wygl¹d i wyraz twarzy... G³owa Jezusa w ramach w³osów koloru
ciemnego kasztanu, falisto sp³ywaj¹cych, wyraz ... niebieskich oczu
patrz¹cych œmia³o i z tak¹ bystroœci¹, jak gdyby wzrokiem tysi¹clecia
przenika³, ten Jezus jest wielki, to jest Genjusz, który dokonywa w tej
chwili olbrzymiego dzie³a". Modelu tym razem artyœcie nie trzeba by³o
daleko szukaæ. Centraln¹ w ca³ej kompozycji postaæ Chrystusa Rosen namalowa³ portretuj¹c, a swego pomocnika i ucznia - Kazimierza
Smuczaka.
W pe³nym mistycyzmu obrazie "Pogrzeb œw. Odilona", o którym
prof. M. Tyrowicz napisa³, ¿e "artysta z mistrzowskim oddaniem mglistej
przestrzeni wyczarowa³ ponadczasow¹ hieratycznoœæ sceny konduktu
mnichów z gromnicami w rêku, nios¹cych trumnê - i jakby p³yn¹cej
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wœród nich postaci i zakonnika Odilona...", J. H. Rosen sportretowa³
przedstawicieli kleru lwowskiego. Do postaci œw. Odilona pozowa³
ks. dr Karol Cesznak (duszpasterz akademicki), a œw. Majolusa - ks.
infu³at Bogdan Dawidowicz (1858-1933). Pierwszy w kondukcie zakonnik - to ks. kanonik Adam Bogdanowicz, drugi - ks. kanonik Leon
Isakowicz. Dwaj klerycy - T. Fedorowicz (obecnie ks. infu³at) i ks. A.
Czartoryski.
Na innych obrazach uda³o siê odszyfrowaæ tylko pojedyncze twarze. Tak, jeden z anio³ów w "Ho³dzie pasterzy" jest to Anna Szczepanowska Zaj¹czkowska (informacja K. A. Komornickiej z Londynu), a
œw. Ma³gorzata ma twarz znanej lwowskiej pianistki Heleny Ottawowej
(1874-1948).
Ks.- pra³at Tadeusz Fedorowicz (ur.1907 r.), mieszkaj¹cy w Laskach pod Warszaw¹ jest przedstawiony jako œw.Jerzy ( informacja
Andrzeja Heydla), a Stefan Œwie¿awski, w powojennych latach profesor,
dzia³acz katolicki, intelektualista jako œw. Didakus (informacja Andrzeja
Heydla). Matka abp. J.Teodorowicza zosta³a sportretowana jako œw.
El¿bieta na fresku "Œciêcie œw. Jana Chrzciciela". Znany przedwojenny
lwowski poeta i krytyk literacki H. Zbierzchowski u¿yczy³ swej twarzy
jednemu z anio³ów w scenie ze œw. Katarzyn¹ Aleksandryjsk¹, postaæ
której Rosen namalowa³ portretuj¹c Halinê Hamersk¹ (informacja J.
Wolañskiej). Niestety, to tylko 1/6 przedstawionych na œcianach Katedry
postaci œwiêtych.
Niew¹tpliwie J. H. Rosen by³ zjawiskiem w polskim malarstwie.
Nie podlega w¹tpliwoœci i to, ¿e pod koniec XX w. jego malowid³a
zachwycaj¹ i budz¹ podziw tak samo, jak i w latach dwudziestych i
trzydziestych. Sztuka Rosena w pierwszej kolejnoœci wyros³a z jego
g³êbokiej religijnoœci, z pojmowania procesu twórczoœci artystycznej
jak modlitwy i ofiarnoœci. Obrazy Rosena nie tyle s¹ malowane ile
ofiarowane Bogu i ludziom. Pod tym wzglêdem artysta by³ bliski malarzom œredniowiecznym, mnichom z benedyktyñskich klasztorów czy z
góry Atos. By³ Rosen równie¿ typem artysty-naukowca, intelektualist¹,
g³êbokim znawc¹ historii koœcio³a i historii sztuki. By³ malarzem religijnym, jego malarstwo cechowa³a "ortodoksja ikonografii" (ks. J. St.
Pasierb). Ks. A. Liedkie nazwa³ Rosena "dogmatykiem wœród malarzy
polskich", a krytyk sztuki Julian Zachariewicz stawiaj¹c pytanie rodowodu historycznego jego malarstwa napisa³:"flamandzi z XV wieku,
jak Roger van der Weyden (1400-1464), Jenhord David i prerafaelici
angielscy z drugiej po³owy XIX w., jak Burne - Jones, Dante G. Rosetti,
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Ford Maddox Brown. Tym malarzom zawdziêcza Rosen najwiêcej, ich
najbardziej ukocha³, oni dali jemu najsilniejszy artystyczny refleks". Na
artystê mia³a wp³yw i sztuka romañska i gotycka oraz, jak podkreœli³a
M. Zakrzewska, przeplatanie "...echa sztuk prerafaelitów i secesji... ze
sztuka bizantyjsk¹".
Od pierwszej wystawy w "Zachêcie" œledzi³ rozwój talentu Rosena znany historyk sztuki koœcielnej dr Mieczys³aw Skrudlik. Jego
opinia jest niezmiernie cenna i obiektywna. Jeszcze w roku 1925 r
dr M. Skrudlik napisa³: " Nie tylko treœæ przykuwa uwagê widza w
obrazach Rosena poci¹ga go równie¿ i buduje suma pracy w³o¿ona
w tê kompozycjê... Faktura Rosena jest czymœ wyj¹tkowym, jego
sumiennoœæ i pracowitoœæ budz¹ wspomnienia o dawnej odwiecznej
sztuce i potêguj¹ legendarny czar jego obrazów. Sztuka Rosena
jest bezspornie nawskroœ religijna. Religijnoœæ jego jest w prawdzie
nie wybuchowa, nie ¿ywio³owa, nosi wybitne cechy pracy, wysi³ku
myœlowego, jest jednak¿e do gruntu przekonywuj¹ca. Tradycjonalizm
Rosena, szukanie kontaktu z przesz³oœci¹ sztuki koœcielnej, z malarstwem œredniowiecznym, jest jednym z fragmentów wewnêtrznej
pracy malarza, zmierzaj¹cego przez wprowadzenie form uœwiêconych,
odwiecznych do podniesienia wyrazu i powagi kompozycji. Wartoœci¹
wprost wzruszaj¹c¹ w obrazach Rosena jest ich technika, faktura.
Sumiennoœæ, miniaturowa drobiazgowoœæ artysty stanowi konieczne dope³nienie treœci kompozycji, ich najistotniejszego wyrazu.
Pracowitoœæ faktury Rosena dzia³a jak modlitwa, posiada jej powagê
i podnios³oœæ! Obrazy Rosena nie s¹ " kanoniczne" choæ posiadaj¹
wyj¹tkow¹ si³ê skupienia, g³êbiê wyrazu i œwiadcz¹ przekonywuj¹co
o wiedzy i kulturze artystycznej ich twórcy".
Wielu badaczy twórczoœci J. H. Rosena zadawa³o i zadaje pytanie
jak okreœliæ technikê w której wykonane s¹ malowid³a artysty? Prof. J.
Drexler uwa¿a³, ¿e nie s¹ one "freskami w œcis³ym tego s³owa znaczeniu", bo wykonane farbami bia³kowymi po suchej zaprawie murarskiej.
Kazimierz Smuczak twierdzi³, ¿e Rosen malowa³ wy³¹cznie temper¹ "....
któr¹ sprowadza³ ...ze Szwajcarii od jakiegoœ malarza - technologa".
Swoist¹ tajemnic¹ by³a w³aœnie technologia przygotowywania tych farb
i unikatowe barwniki o jakich we Lwowie nie by³o co nawet marzyæ.
Wieœæ o malowid³ach J. H. Rosena w Katedrze ormiañskiej
rozesz³a siê po ca³ej Polsce jeszcze w trakcie ich powstawania. Wiele,
osób przychodzi³o podziwiaæ Rosena w trakcie pracy. Wœród nich by³
pisarz Jan Parandowski, który opisa³ swoje wra¿enia nastêpuj¹co:
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"Od dwóch lat pracuje w Katedrze J. H. Rosen, który ma przyozdobiæ
ca³y koœció³ nieomal od pod³ogi do powa³y... Ubrany w dziwny strój,
który zabezpieczaj¹c go od zimna, czyni go podobnym do nurka, w
grubych filcowych butach, krz¹ta siê miêdzy szkicami a garnuszkami
farb i kolekcj¹ pêdzli. Jest to m³ody, rzeœki cz³owiek patrz¹cy dobrymi
rozumnymi oczyma z poza szerokich okularów".
Podczas piêcioletniej pracy w Katedrze ormiañskiej J. H. Rosen
wyrós³ na artystê znanego i niezmiernie popularnego. Jeszcze w 1925
roku by³ on pocz¹tkuj¹cym malarzem, eks-rotmistrzem, eks-dyplomat¹,
a ju¿ w 1930 roku o nim pisz¹ jak o artyœcie europejskiej klasy. Dr
M Skrudlik porównuj¹c go z J. Mehofferem i S. Wyspiañskim pisze:
"W wspó³czesnej sztuce polskiej - przepojonej indyferentyzmem,
przejawiaj¹cej obojêtnoœæ dla zagadnieñ twórczoœci religijnej - J. H.
Rosen zajmujê stanowisko zgo³a wyj¹tkowe. Jest to artysta posiadaj¹cy
w pe³ni œwiadomoœæ istoty i zadañ sztuki religijnej. W przeciwieñstwie
do Mehoffera, dla którego zagadnienie formy jest rzecz¹ pierwszoplanow¹ i dominuj¹c¹, sztuka Rosena skierowana jest w g³¹b, ku wielkim
misterjom duszy. Rosen nie posiada wybuchowej mocy Wyspiañskiego,
ale góruje nad nim pe³ni¹ zrozumienia i wczucia siê w tajemnice
wewnêtrznego ¿ycia Koœcio³a, w jego strukturê dogmatyczn¹. Kompozycje Rosena, pokrywaj¹ce œciany Katedry ormiañskiej - nie s¹
jedynie ilustracj¹ wydarzeñ z Nowego Testamentu i z ¿ycia œwiêtych.
Ka¿da scena z dziejów œwiêtych kszta³tuje siê w œwiadomoœci Rosena na podstawie jej pod³o¿a historycznego oraz jej dogmatycznego i
uczuciowego znaczenia w ¿yciu Koœcio³a".
Twórczoœæ Rosena wywiera³a na wspó³czesnych ogromne
wra¿enie tak jak i jego osobowoœæ. Wielu z nich przeniesie swoje
wra¿enia przez ca³e ¿ycie, co potwierdza fragment wspomnieñ by³ego
studenta i wspó³pracownika Rosena, dr Konrada Dyby og³oszone
we Wroc³awiu szeœædziesi¹t lat póŸniej: "Osobistoœæ, która wywar³a
najwiêkszy wp³yw na kszta³towanie siê naszej grupy (na Politechnice
Lwowskiej), by³ artysta-malarz J. H. Rosen zaanga¿owany na profesora
dopiero w roku 1930. By³ on wybitnym malarzem o wszechstronnej
kulturze humanistycznej. S¹dzê, ¿e w jego twórczoœci freski w Katedrze
ormiañskiej by³y jednym z czo³owych osi¹gniêæ... By³o to malarstwo
doskona³e warsztatowo, g³êboko przemyœlane w swoich treœciach
i kompozycji, przesycone mistycyzmem , podbudowane zarazem
g³êbok¹ znajomoœci¹ symboliki ikonograficznej romañszczyzny i gotyku. Przypomina³o raczej iluminacje œredniowieczne, ni¿ malarstwo
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œcienne tamtego okresu, a pewna doza stylizacji w nim pobrzmiewa³a
echem prerafaelitów"
Po ukoñczeniu zdobienia Katedry ormiañskiej, Rosen mia³ wiele
zamówieñ na prace dekoratorskie w kraju i za granic¹. Wyznaniem
osi¹gniêæ twórczych i pozycji w malarstwie wspó³czesnym by³o mianowanie artysty w roku 1930 na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Politechniki Lwowskiej i kierownika katedry Rysunków Figuralnych.
Zarazem by³ to okres aktywnego udzia³u J. H. Rosena w licznych wystawach artystycznych we Lwowie, Warszawie, Poznaniu, Katowicach
i zdobienia œwi¹tyñ malowid³ami œciennymi.
W latach 1929-1931 artysta zaprojektowa³ i wykona³ polichromiê
w kaplicy Seminarium Duchownego we Lwowie. Dekoracja malarska
kaplicy sk³ada siê z oœmiu obrazów figuralnych umieszczonych na
wszystkich czterech œcianach doœæ w¹skiej, bez okien prostok¹tnej
kaplicy, budowanej od po³udnia do prawego ramienia transeptu koœcio³a
seminaryjnego p.w. M. B. Gromnicznej. Najwiêkszy z obrazów przedstawia "Zes³anie Ducha Œwiêtego" i jest umieszczony, na pó³nocnej
œcianie nad o³tarzem. Pozosta³e siedem obrazów - to cykl Œwiêtych
Sakramentów.
Œcianê po³udniow¹ zdobi¹ dwa prostok¹tne obrazy przedstawiaj¹ce
Bierzmowanie i Kap³añstwo. Na œcianie zachodniej znajduj¹ siê obrazy
przedstawiaj¹ce Chrzest, Pokutê i Ma³¿eñstwo, a na wschodniej - Namaszczenie Chorych i Eucharystiê. Sceny te uzupe³nione s¹ napisami
wykonanymi "osobliw¹ archaizuj¹c¹ czcionk¹ - zmodernizowanym
pseudogotykiem", jak to okreœli³a J. Wolañska, i bogat¹ dekoracj¹
ornamentaln¹ z akcentami roœlinnymi i zoomorficznymi, wykonan¹
przez pomocnika i ucznia Rosena - Kazimierza Smuczaka. Malowid³a
w kaplicy Seminarium stylowo i kolorystycznie bliskie s¹ freskom w
nawie g³ównej Katedry ormiañskiej wykonanych w latach 1925-1927.
Cechuje je to samo bogactwo barw czerwonych, granatowych, niebieskich i ¿ó³tych, te same przepiêkne odcienie fioletów, zieleni, ró¿owoœci,
te same z³ocenia i srebra.
Inaczej wykonane by³y w 1932 roku malowid³a œcienne w baptysterium koœcio³a œw. Marii Magdaleny, niestety zniszczone w 60
- tych latach, kiedy to po zamkniêciu œwi¹tyni, budynek przekazano w
u¿ytkowanie Instytutu Politechnicznemu. Œcianê baptysterium za niewielkim bia³omarmurowym o³tarzem zdobi³ wielki fresk "Jan Chrzciciel
udziela chrztu Jezusowi", po prawej stronie by³y umieszczone inskrypcjê
odwo³uj¹ce siê do treœci obrazu, a po lewej - witra¿e. Surow¹ prostot¹,
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statycznoœci¹, a zarazem monumentalnoœci¹ postaci Chrystusa, œw.
Jana Chrzciciela i towarzysz¹cych jemu dwóch œwiêtych, a tak¿e ograniczon¹ skal¹ wykorzystanych barw, malowid³o wyraŸnie nawi¹zywa³o
do obrazu "Ustanowienie Najœwiêtszego Sakramentu" w prezbiterium
Katedry ormiañskiej. Symbolizm by³ tak samo lakoniczny i g³êboko
wzruszaj¹cy. Nad g³ow¹ Jezusa widnia³a go³êbica, co odpowiada
momentowi, kiedy On zosta³ ochrzczony i otworzy³y Mu siê niebiosa i
ujrza³ Ducha Bo¿ego zstêpuj¹cego jako go³êbica i przychodz¹cego na
Niego. A g³os z nieba mówi³: " Ten jest mój Syn umi³owany, w którym
mam upodobanie".
W latach 30-tych Rosen dekorowa³ koœcio³y poza Lwowem: w
Lesku, Podkowie Leœnej, Skar¿ysku-Kamiennej, Kroœcienku Wy¿nym
ko³o Krosna. W koœciele parafialnym w Przytyku ko³o Radomia ca³¹
œcianê zajmuje obraz "Znalezienie Œwiêtego Krzy¿a przez królow¹
Helenê". W 1936 roku Rosen wspólnie z Kazimierzem Smuczakiem
wykona³ dekoracjê kaplicy Seminarium Duchownego w Przemyœlu.
Cztery malowid³a otoczone ornamentaln¹ dekoracj¹ - przedstawiaj¹:
"Nawrócenie Szaw³a", "Uczniowie w Emaus", "Powo³anie Aposto³ów" i
"B³ogos³awieñstwo œw. Piotra".
Uznanie jednak europejskie zdoby³ Rosen nie dekoracj¹ tych
skromnych œwi¹tyñ, lecz podejmuj¹c tematy o wielkim znaczeniu historycznym, ozdabiaj¹c polichromi¹ kaplicê króla Jana III Sobieskiego w
koœciele œw. Józefa na Kahlenbergu pod Wiedniem i kaplicê w papieskiej
letniej rezydencji Castel - Gandolfo. Malowid³a na Kahlenbergu Rosen
wykona³ na proœbê rektora ks. W Niemira C.R., który od roku 1930
przygotowywa³ koœció³ do uroczystoœci 250-lecia odsieczy wiedeñskiej
z 1683 roku. Zaproszenie wystawi³ równie¿ prezes obywatelskiego komitetu odbudowy Kahlenbergu by³y minister Julian Twardowski, kuzyn
lwowskiego rzymsko-katolickiego metropolity Boles³awa Twardowskiego
i brat znanego filozofa prof. Kazimierza Twardowskiego. Prawdopodobnie to on, maj¹c informacjê od rodziny we Lwowie, zwróci³ uwagê
ksiê¿y zmartwychwstañców na osobê lwowskiego artysty. Rosen przyj¹³
zamówienie i wkrótce ozdobi³ kaplicê freskami, kompozycj¹ sk³adaj¹c¹
siê z trzech wielkich rozmiarów malowide³ religijno-historycznych i - 102
herbów rycerstwa polskiego rozmieszczonych na œcianie z nisz¹ okienn¹
i czêœci sufitu. Herby rycerstwa ze wszystkich stron otaczaj¹ pomnik króla
Jana III Sobieskiego. Obraz na œcianie o³tarzowej przedstawia papie¿a
Innocentego XI " modl¹cego siê o pomoc nieba w tej ciê¿kiej potrzebie
i b³aganie wyci¹gaj¹cego rêce do promieniej¹cego nad g³ow¹ jego La40

barum Konstantyna Wielkiego, na którym widnieje napis " In hoc signo".
Dope³nieniem jest umieszczony nad g³ow¹ króla Jana III Sobieskiego na
œcianie obok napis "Joanes vinces" (St. Wasylewski). Po lewej stronie
znajduje siê najbardziej znany z tego cyklu obraz "Msza œwiêta na Kahlenbergu przed bitw¹ wiedeñsk¹". Malowid³o przedstawia legata papieskiego Marka z Aviano odprawiaj¹cego Mszê œwiêt¹ i wypowiadaj¹cego
prorocze s³owa "Joanes vinces" zamiast tradycyjnego "Ita missa est".
Król Jan III Sobieski, s³u¿¹cy do Mszy œwiêtej jako ministrant , ubrany we
wspania³y czerwony p³aszcz podbity bobrami zbrojê ze z³otej ³uski. Obok
widniej¹ postacie królewicza Jakuba, ksiêcia lotaryñskiego Karola V ubranego w turkusowy p³aszcz podbity gronostajami i elektora bawarskiego
Maksymiliana Emanuela odzianego w czarn¹ zbrojê i szafirowy p³aszcz.
Obraz zdobi¹ herby Sobieskiego, niemieckich wodzów i napis " Veni,vidi,
Deus vicit". Nad wejœciem znajduje siê trzeci obraz, na którym polski
rycerz w zbroi sk³ada u stóp œw. œw. Józefa, Leopolda i J.a Kapistrana
zielony sztandar Mahometa, zdobyty na Turkach przez króla Jana III Œw.
Józef, patron koœcio³a na Kahlenbergu odziany w bia³¹ tunikê jest centraln¹ postaci¹ tego obrazu. Po jego prawej stronie opiera siê na miecz
œw. Leopold, patron Austrii z koron¹ na g³owie i w b³êkitnej tunice haftowanej w z³ote or³y Babenbergów. Po lewej stronie - œw. J. Kapistran w
habicie franciszkañskim ze sztandarem œw. Jerzego. W obrazie wyraŸnie
odczuwa siê charakterystyczne dla Rosena d¹¿enie do wertykalizmu
konstrukcyjnego w komponowaniu scen i celowa nieruchomoœæ postaci.
Ascetyczna twarz œw. Jana Kapistrana, gest jego r¹k podniesionych
do góry i wzrok gorej¹cych oczy zwróconych ku niebiosom wyra¿aj¹
dziêkczynienie Bogu za zwyciêstwo. Trzy postacie œwiêtych symbolizuj¹
zwyciêstwo chrzeœcijañstwa, które os³oni³o ludy europejskie od nawa³y
muzu³mañskiej. Niew¹tpliwie, pod wzglêdem ideowym obraz ten jest
najwa¿niejszy w ca³oœci artystycznego ozdobienia kaplicy.
Ozdobienie kaplicy uzupe³niaj¹ 102 herby rycerstwa polskiego
umieszczone na œcianach i suficie, wykonane przez wiernego pomocnika J. H. Rosena, Kazimierza Smuczaka. Zebranie i artystyczne
opracowanie herbów by³o zadaniem nie³atwym. K. Smuczakowi w tym
pomagali Instytut Heraldyczny w Warszawie i "Staatsarchiv" (Archiwum
Pañstwowe) w Wiedniu.
W sierpniu 1933 roku papie¿ Pius XI zaprosi³ J. H. Rosena
do Watykanu i powierzy³ mu ozdobienie kaplicy w swojej letniej
rezydencji Castel-Gandolfo. Papie¿ osobiœcie poda³ Rosenowi tematy malowide³ i w trakcie oœmiu , osobistych spotkañ z malarzem
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szczegó³owo przedyskutowa³ treœæ i kompozycjê przysz³ych fresków.
W rezultacie powsta³a monumentalna dekoracja papieskiej kaplicy,
która sk³ada siê z dwóch wielkich ( 370x294 cm) malowide³ " Bitwa
pod Warszaw¹ w 1920 roku" i "Obrona Czêstochowy przed Szwedami w 1655 roku" i dwóch map. Wed³ug decyzji Papie¿a obraz "Bitwa
pod Warszaw¹" umieszczono po prawej stronie o³tarza, a "Obronê
Czêstochowy"- po lewej. Papie¿ decydowa³ tak¿e o stylu wykonania malowide³, w rezultacie czego Rosen po raz pierwszy w swojej
twórczoœci porzuci³ statycznoœæ na rzecz dynamizmu a p³askoœæ
obrazu na rzecz iluzorycznej g³êbi. Na pierwszym obrazie Rosen
odtworzy³ epizod ataku Legii Akademickiej pod Ossowem. Centraln¹
postaci¹ obrazu jest ksi¹dz Ignacy Skorupka, prowadz¹cy ¿o³nierzy
do boju. Jasnow³osy, ubrany w sutannê kom¿ê z w¹sk¹ fioletow¹
stu³¹ trzyma w rêku wysoko podniesiony krzy¿. Na drugim obrazie
widniej¹ ,, na pierwszym planie, przy murach klasztornych postacie
obroñców Czêstochowy. W prawym rogu hieratyczna ponadnaturalnej wielkoœci postaæ Matki-ojczyzny z garn¹c¹ siê do niej dwójk¹
ma³ych dzieci. Wy¿ej, na murach klasztornych, przeor Kordecki,
trzymaj¹cy wysoko podniesion¹ chor¹giew z wizerunkiem Matki
Boskiej Czêstochowskiej, prowadzi procesjê mnichów ekstatycznie
poch³oniêtych wizj¹ Wszechmocy Boskiej. Postacie ksiêdza Kordeckiego i mnichów przedstawione jako bia³e zjawy (co t³umaczy siê
snem-widzeniem Rosena, które mia³ jeszcze w m³odoœci) na tle promieni lej¹cych siê z nieba i dzwonnicy œwi¹tyni czêstochowskiej. Przy
wielkiej patetycznoœci chwili nie odczuwa siê ¿adnej teatralnoœci,
afektacji ani kompozycyjnej sztucznoœci. Oceniaj¹c nowe malowid³a
J. H. Rosena, redaktor czasopisma "Têcza" ( Nr 6, 1935) podkreœli³:
".... Przepiêkne obrazy prof. J.H. Rosena stwierdzaj¹ maksymê i¿
niema sztuki religijnej, jest tylko artysta religijny..., gdy¿ talentem
jego kieruje ³aska jego wiary".
Batalistyczne sceny w papieskiej kaplicy dope³niaj¹ dwie mapy
autorstwa K. Smuczaka. Jedna jest reprodukcj¹ sztabowej mapy, na
której przedstawione jest pole bitwy pod Warszaw¹, druga - to mapa
Polski, na której zaznaczone s¹ wszystkie sanktuaria maryjne kraju.
Wyrazem uznania osi¹gniêæ twórczych J. H. Rosena i jego pozycji
w ówczesnej sztuce polskiej by³o odznaczenie artysty w roku 1929
medalem br¹zowym na Powszechnej Wystawie krajowej w Poznaniu
i Z³otym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury za twórczoœæ malarsk¹ w 1938 roku.
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W lutym 1934 roku Rosen bra³ udzia³ w Miêdzynarodowej Wystawie Sztuki Koœcielnej w Rzymie, a we wrzeœniu 1936 r.- w wystawê
odbywaj¹cej siê w ramach II Miêdzynarodowego Kongresu Dziennikarzy katolickich, na której przedstawi³ du¿ych rozmiarów karton "Polska,
Matk¹ œwiêtych, tarcz¹ Chrzeœcijañstwa", obecnie znajduj¹cy siê w
rezydencji prymasa Polski w Warszawie.
Poœrodku kartonu znajduje siê wizerunek M. B. Czêstochowskie] i
ogólny widok œwi¹tyni Czêstochowskiej. Do M. Boskiej Patronki Polski
wznosz¹ swoje modlitwy i ofiarowuj¹ swoje czyny œwiêci i bohaterowie.
Po lewej stronie obrazu znajduj¹ siê postacie Jana Kochanowskiego,
b³. Wincentego Kad³ubka, œw. Stanis³awa Kostki i innych, a po prawej
ks. Skorupka, który os³ania i b³ogos³awi matkê-ojczyznê, król Jan III
Sobieski i Marsza³ek Pi³sudski. " Oto w wizji artysty droga, jak¹ Polska w
dziejach sz³a ku swemu zwyciêstwu, któr¹ kroczyæ bêdzie nadal, wierna
piêknej tradycji przedmurza chrzeœcijañstwa" (prof. Jerzy Gutsche).
W grudniu 1937 r. przyjecha³ Rosen do Stanów Zjednoczonych na
zaproszenie ambasadora RP w Waszyngtonie Jerzego hr. Potockiego.
Zamieszka³ w gmachu ambasady. Na polecenie ambasadora wzd³u¿
ca³ej œciany sali recepcyjnej ambasady namalowa³ obraz "Jan III Sobieski pod Wiedniem". Zgodnie ze swoim zwyczajem nada³ bohaterom
obrazu twarze pracowników tej placówki.
W roku 1938 na œcianie kaplicy œw. Józefa w anglikañskiej katedrze w Waszyngtonie namalowa³ obraz "Z³o¿enie Chrystusa do grobu".
Jak pisze St. Jordanowski, "dzie³o to spotka³o siê z entuzjastyczn¹
ocen¹ krytyków. Dziennik "Waszyngton Star" poœwiêci³ mu artyku³
redakcyjny. Sam artysta przyznaje, ¿e prawdopodobnie jest to najlepszy obraz jego pêdzla... Przyjazd J. H. Rosena do USA od razu
by³ zauwa¿ony zarówno przez kler katolicki polskiego pochodzenia,
jak i przez kler greko-katolicki ukraiñski. W tym samym, 1938 roku,
artysta zostaje zaproszony do Trenton stan New Jersej, gdzie wykonuje ca³y wystrój malarski koœcio³a katolickiego, a w nastêpnym,
1939 roku, dekoruje kaplicê greko - katolickiego Seminarium Duchownego w Stanford stan Connectikut W 1939 roku planowano otwarcie
miêdzynarodowej wystawy powszechnej w Nowym Jorku Na polecenie ambasady RP J H Rosen zdobi pawilon polski, maluj¹c dwie
figuralne kompozycje "Wielkie postacie polskiej przesz³oœci" i "Polska
przysz³oœci". Obydwie kompozycje obecnie znajduj¹ siê w Muzeum
Polskim w Chicago. Wybuch II wojny œwiatowej uniemo¿liwi³ powrót
Rosena do kraju. Artysta na zawsze pozosta³ w Stanach Zjednoczo43

nych, gdzie bardzo intensywnie pracowa³ a¿ do œmierci w 1982 roku.
Za oceanem udekorowa³ wiele œwi¹tyñ i jak podaje J. Johnson "jego
mozaiki i malowid³a œcienne zdobi¹ koœcio³y we wszystkich stronach
Stanów Zjednoczonych".
Podsumowuj¹c dorobek artystyczny J. H. Rosena z lat przedwojennych (1923-1939) mo¿na z pewnoœci¹ stwierdziæ ¿e by³ on imponuj¹cy,
a sam artysta sta³ siê jednym z czo³owych polskich, i europejskich
malarzy sakralnych. Na przestrzeni tych lat zmienia³a siê tematyka jego
malowide³. W latach 20-tych fascynowa³a Rosena religijno - liturgiczna
tematyka "Z³otej legendy" Jakuba de Voragine i tematyka bohaterów
wczesnego chrzeœcijañstwa. W latach 30-tych wzrasta zainteresowanie
artysty tematyk¹ historyczn¹ i narodow¹, na malowid³ach pojawiaj¹ siê
postacie bohaterów z dawnej historii Polski, tak i jemu wspó³czesnej.
Pozostaje jednak artyst¹ religijnym, na obrazach którego "wszystko co
siê dzieje jest podporz¹dkowane wp³ywowi nadprzyrodzonej akcji ...".
("Têcza" nr. 96, 1935r.)
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Wyobra¿enia o narodach w pamiêtnikach
i dziennikach z XVI - XIX wieku*
Aleksandra NIEWIARA [Katowice]
Fragment ksi¹¿ki - has³o zatytu³owane Ormianin, s. 157-159.
ORMIANIN
A. XVI w.- Ormianin, pl. Ormianie, Ormienie, XVII w.- Ormianin, deryw.
Ormiañczuk, XVIII - XIX w.- Ormianin, Armeñczyk. Nazwa równolegle denotuje cz³owieka narodowoœci ormiañskiej i cz³onka koœcio³a
ormiañskiego.
B. A s p e k t f i z y c z n y i p s y c h i c z n y: Wœród nielicznych uwag
znajdujemy komentarze dotycz¹ce smag³ej cery Ormian, a w aspekcie
psychicznym przypisuje siê im raczej cechy pozytywne: statecznoœæ, jakie takie wykszta³cenie, choæ zdarzaj¹ siê te¿ uwagi o szalbierstwie:
XVI - ...Ormianie stateczni. Otw. 16.
XVII - ...cobyœmy uszli Ormianów szalbierzów wielkich. Trzy Lub.111.
XVIII - [ opis dowódcy Kamienieckiej twierdzy - Ormianina ]... czarny na
twarzy, przebieg³y z nauk¹ nawet otarty. JUN I 191.
A s p e k t s p o ³ e c z n y: Ormianin przede wszystkim widziany jest
jako kupiec (coraz bogatszy na przestrzeni wieków), ale w XVI w. móg³
byæ pos³em, t³umaczem we wschodnich krajach, przewodnikiem polskiego szlachcica:
XVI -... jeden kupiec W³och, a drugi Ormianin. Paw³. 256.
..nasi Ormianie, którzy tam [ w Turcji ] czêsto w pos³y bywaj¹. Otw.16.
... ruszyli siê Ormienie z ciê¿kimi wozy. Otw. 32.
... u mojego wozu dyszel i sznice z³amali, i jedno ko³o, co mi zaœ ca³¹
* Jak widzieli naszych przodków Polacy tamtych czterech wieków?
W cytowanym rozdziale wyró¿niaj¹ siê czêœci A,B,C. W czêœci A podaje siê nazwy
narodowoœci, w czêœci B – cechy przypisywane danej grupie etnicznej, w czêœci C autorka
umieszcza swój komentarz, ewentualne objaœnienia i dodatkowe informacje.
Przedstawiliœmy powy¿ej naszym czytelnikom (za zgod¹ autorki) wyj¹tek z ksi¹¿ki
dr Aleksandry Niewiary z Uniwersytetu Œl¹skiego, pt. Wyobra¿enia o narodach w
pamiêtnikach i dziennikach z XVI - XIX wieku, Katowice 2000. Autorka poszukuj¹c
stereotypowych wyobra¿eñ o ró¿nych narodach, przebada³a oko³o 70 polskich Ÿróde³
– pamiêtników, dzienników, kronik, s³owników itp. – z okresu XVI – XIX wiek. Miêdzy innymi
znalaz³a te¿ notatki dotycz¹ce Ormian i te w³aœnie wy¿ej podajemy.
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noc Ormianie ( którzy na to bardzo sposobni ) naprawowali. Otw.37.
XVIII -...Katarzyna Ormianinowi jednemu [ bogatemu kupcowi ] da³a zañ
[ diament ] dwa miliony (...), lecz Ormianin nie ¿y³ d³ugo. JUN I 191.
Odwiedziliœmy twierdzê [w Kamieñcu ]. Przywodzi³ w niej stary
Witt z rodu ormiañskiego. JUN I 129.
XIX - Ormianin jeden w Kamieñcu, odnawiaj¹c fronton swojej kamienicy.
Chrz¹szcz.122.
Status spo³eczny Ormianina szczególnie w XVI w. nie jest
jednoznaczny. Z jednej strony widaæ, ¿e w XVI w. by³ on stosunkowo
blisko polskiego szlachcica, skoro razem z nim bra³ udzia³ w walce ( s¹
opisy walecznego zachowania ), by³ wspó³towarzyszem podró¿y, bywa³
t³umaczem, czasem prawie pos³em ( jak Sefer Muratowicz, ormiañski
kupiec, pos³any przez polskiego króla do Persji w celu zdobycia informacji o aktualnej sytuacji tego pañstwa, zob. ród³a uzupe³niaj¹ce ).
Jednak i wtedy odró¿nia siê go od szlachcica, np. przez niepodawanie
przed jego nazwiskiem formy pan zarezerwowanej dla szlachty:
XVI - ... siê puœcili za nimi pacholikowie i Ormianie. Otw.36.
Pan Wilczopolski i insze towarzystwo [ wiêc szlachta] i Ormianie
niektórzy. Otw.33.
To szczególne wyró¿nianie Ormianina w hierarchii spo³ecznej zanika
jednak od XVII w., kiedy ju¿ wyraŸnie przeciwstawia siê go szlachcie:
XVII - ...szlachty nic, tylko Ormianów. Trzy Lub.113.
XVIII - ...i¿ ta uboga Greczynka, której teœæ Ormianin d³ugo za synowê
sw¹ uznaæ nie chcia³ [pogard.], stanie siê najbogatsz¹ pani¹ w królestwie. JUN I 129.
A s p e k t r e l i g i j n y: Poza stwierdzeniem istnienia obrz¹dku
ormiañskiego nie mamy na ten temat ¿adnych uwag:
XVI - ... nabo¿eñstwo odprawuje siê ormiañskie. Sierot.52.
XIX - ... arcybiskup ormiañski. W. Czart.19.
C. Wiêkszoœæ uwag przypada na okres XVI - XVIII w. W XIX w. zdarzaj¹
siê jedynie pojedyncze przywo³ania nazwy. Dotycz¹ one zreszt¹ czêœciej
kontekstów religijnych, w których pojawia siê przymiotnik ormiañski na
nazwanie obrz¹dku czy duchownych koœcio³a ormiañskiego. Rzadsze
uwagi w tym czasie wynikaj¹ zapewne z faktu polonizacji Ormian. W
opisach tego ludu brak raczej uwag negatywnych. Przypadkowe uwagi
np. o ich szalbierstwie mog¹ wynikaæ z przypisywania im cech innych
wschodnich narodów, z którymi siê stykali (zob. Grek, Turek).
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O pobo¿nym alchemiku lwowskim i znaczeniu jego
zapisów dla badañ jêzykoznawczych**
Odczyt wyg³oszony w Krakowie na posiedzeniu Komisji
Orientalistycznej PAN w dniu 31 V 2000 r.
Edward TRYJARSKI [Warszawa]
Szanowny Panie Przewodnicz¹cy ! Szanowni Pañstwo !
Przedmiotem mego wyk³adu bêd¹ zjawiska dotycz¹ce kilku dziedzin: historii kultury dawnej Polski, zw³aszcza historii kultury Ormian
lwowskich, historii pocz¹tków przyrodoznawstwa, a mianowicie chemii,
oraz niektóre fakty z zakresu jêzykoznawstwa europejskiego i orientalnego. Je¿eli pozwalam sobie zaprz¹taæ uwagê Pañstwa tematem
tak szeroko zakrojonym, to czyniê to nie tyle dlatego, ¿e od szeregu
miesiêcy sam siê nim intensywnie zajmujê, lecz przede wszystkim
dlatego, ¿e w grê wchodz¹ po³¹czone w subtelne zwi¹zki fakty nowe i
interesuj¹ce, które — jak o tym jestem przekonany – powinny zostaæ
lepiej poznane i udostêpnione szerszemu gronu specjalistów. Nie od
dziœ wiadomo, ¿e najciekawsze zjawiska kulturowe wystêpuj¹ na pograniczu ró¿nych dyscyplin.
Sprawy dotycz¹ pewnego siedemnastowiecznego rêkopisu, jego
cennej treœci odnosz¹cej siê g³ównie do alchemii oraz jego zagadkowego
autora, którego sylwetkê i spuœciznê rêkopiœmienn¹ powoli i z trudem
staram siê odtworzyæ. W 1981 r. badacz ukraiñski m³odszego wówczas
pokolenia, Aleksandr Harkawec, opublikowa³ opis dwóch rêkopisów
ze zbiorów kijowskich (Kolekcja Rêkopisów Historii, Literatury i Prawa,
Centralne Archiwum Ukrainy) . Jeden z nich, oznaczony jako f. 228, op.
l, nr 89, a pochodz¹cy z trzeciego dziesi¹tka lat wieku siedemnastego,
nosi barokowy tytu³ w jêzyku polskim: “W Imiê Boga wszechmog¹cego
w Troycy iedynego Secreta z Ogrodu Philozowskiego zebrane prawdziwe o kamieniu blogoslawionim philozowskim z wyk³adem Pisane Roku
Pañskiego 1626". Jemu to w³aœnie poœwiêcam g³ównie poni¿sze uwagi.
* Odczyt wyg³oszony w Krakowie na posiedzeniu Komisji Orientalistycznej PAN w dniu
31 V 2000 r.
Przyjêto 1 czerwca 2000
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Jak wynika ze œródtytu³ów i wzmianek w samym tekœcie, autorem tego
dzie³a, licz¹cego 176 folio, jest niejaki Andrzej Torosowicz, który zarówno
autorowi opisuj¹cemu rêkopis, jak i innym nielicznym badaczom pozostawa³ zupe³nie nieznany. Dopiero najnowsze badania rzucaj¹ nieco
œwiat³a na sam rêkopis i jego autora.
Ju¿ samo nazwisko przywo³ywa³o na myœl postaæ arcybiskupa
Miko³aja Torosowicza znanego, choæ nie zawsze z najlepszej strony,
autora unii polskich Ormian z Rzymem, a dzia³aj¹cego mniej wiêcej
w tym samym czasie (1604 ? - 1681). Wspólnota nazwiska mog³a siê
jednak¿e ³atwo okazaæ tropem mylnym, a sam fakt, ¿e autor rêkopisu
zajmowa³ siê alchemi¹, zdawa³ siê przemawiaæ za przypadkow¹
zbie¿noœci¹ nazwiska. Tymczasem rzeczywistoœæ okaza³a siê bardziej
zaskakuj¹ca, ni¿ siê mo¿na by³o spodziewaæ: w wyniku przeprowadzonych ostatnio przez prof. Jaros³awa Daszkewycza badañ archiwalnych
okaza³o siê, ¿e pierwotne przypuszczenia by³y s³uszne i ¿e mianowicie Andrzej Torosowicz, alchemik, by³ rodzonym bratem Miko³aja,
póŸniejszego arcybiskupa.
Rodzina Torosowiczów by³a rozroœniêta i silnie zakorzeniona
we Lwowie. Wiemy, ¿e ojciec wymienionych braci by³ kupcem i mia³
na imiê Jakub. Mia³ on przynajmniej czterech synów i córkê. Synowie
nosili nastêpuj¹ce imiona: Krzysztof, Andrzej, Miko³aj i Toros. Andrzej
by³ prawdopodobnie najstarszym z nich. W dokumentach lwowskich
z tego samego mniej wiêcej okresu spotykamy równie¿ wzmianki o
Janie, £azarzu oraz Szymonie Torosowiczach, jednak dotychczas nie
wiemy, czy i ewentualnie w jakim stopniu pokrewieñstwa pozostawali
oni wzglêdem wymienionych braci.
Jak siê dowiadujemy z dokumentu zredagowanego po polsku
i po ormiañsko-kipczacku, a mianowicie z kontraktu œlubnego, czyli
kcroronkcu (krorenku) zawartego pomiêdzy Andrzejem Torosowiczem a
Torosem Bernatowiczem we Lwowie w 1609 r., a opublikowanego przez
J. Daszkewycza i ni¿ej podpisanego w 1970 r. w “Roczniku Orientalistycznym”, Andrzej by³ o¿eniony z Barbar¹ ze Steckich, przy czym córka ich,
maj¹ca na imiê Teofila-Bogumi³a, nazywana by³a Miluchn¹. Otrzyma³a
ona z okazji swego œlubu bogat¹ wyprawê i wiano: poza kosztownymi ubiorami (futra, suknie, bielizna) tak¿e tysi¹c florenów w gotówce.
Œwiadczy to niew¹tpliwie o zamo¿noœci ojca, Andrzeja Torosowicza, o
której dowiadujemy siê dodatkowo z dalszej czêœci tego¿ dokumentu.
Posiada³ on mianowicie na w³asnoœæ pó³ kamienicy (zapewne z ogrodem)
oraz pó³ innej kamienicy, bêd¹cej posagiem ¿ony. Mia³ on tak¿e dwa
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kramy: jeden du¿y kamienny i drugi, mniej wartoœciowy, z drewna. Jak
z tego wynika, zajmowaæ siê musia³ handlem, podobnie jak wiêkszoœæ
ówczesnych Ormian we Lwowie. Personalia i dzia³alnoœæ braci Torosowiczów potwierdzaj¹ - jak siê ostatnio okaza³o - liczne dokumenty,
których orygina³y przechowuje siê w Kijowie, w Centralnym Pañstwowym
Archiwum Historycznym Ukrainy, a tak¿e we Lwowie.
Jak zechcia³ mnie ostatnio (listem z 6 maja 2000r.) poinformowaæ
prof. Daszkewycz, bracia Torosowicze prowadzili o¿ywione interesy,
zajmowali siê handlem na du¿¹ skalê, a tak¿e po¿yczaniem pieniêdzy,
oczywiœcie na procent. Wœród ich klientów znajdowali siê w latach 16161617 tacy magnaci, jak Stanis³aw Koniecpolski, Aleksander Piaseczyñski,
ksi¹¿êta Wiœniowieccy, przy czym w grê wchodzi³y du¿e na owe czasy
sumy, np. 12 tysiêcy z³otych. Badania zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Andrzeja
i jego braci dalekie s¹ od zakoñczenia.
Niezale¿nie od posiadanego statusu nobliwego obywatela Lwowa, kupca, a zapewne i bankiera, Andrzej Torosowicz, brat biskupa
i póŸniejszego arcybiskupa, by³ - jak ju¿ wiemy - alchemikiem, co
niew¹tpliwie nie jest pozbawione swoistej pikanterii. Czy dzia³alnoœæ
w charakterze alchemika przynosi³a mu jakieœ materialne korzyœci,
trudno s¹dziæ, a zak³adaæ mo¿emy tak¿e sytuacjê odwrotn¹: zarówno
wyposa¿enie pracowni, jak i zakupy chemikaliów, czêsto pochodz¹cych
zza granicy (jak np. witriol z Wêgier), a tak¿e ksi¹g, mog³y siê okazaæ
pasj¹ kosztown¹, a nawet rujnuj¹c¹, o której konsekwencjach jeszcze
wspomnê.
Niew¹tpliwie tak¿e z innych powodów pasja ta sprawia³a mu wiele
k³opotów. Swej tajemnej profesji zapewne nie uda³o mu siê ukryæ przed
wœcibskimi s¹siadami i sprawa musia³a byæ znana licznym mieszkañcom
Lwowa, w³adzom miejskim, cechowym (konfraterni kupieckiej) i zapewne
koœcielnym — zwierzchnikom Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego
oraz Koœcio³a Katolickiego. Powstaje szereg pytañ, jak na przyk³ad to,
czy Andrzej Torosowicz - cz³owiek b¹dŸ co b¹dŸ o wschodnich korzeniach - nie by³ w swych zainteresowaniach alchemicznych inspirowany
wp³ywami ormiañskimi lub tureckimi. Niestety, rozpoczête kwerendy nie
naprowadzi³y dotychczas na œlad istnienia alchemików ormiañskich czy
tureckich. Jednak¿e ich istnienia nie mo¿na a priori wykluczyæ, skoro
¿¹dza zdobywania z³ota opanowywa³a tak ró¿ne narody i stany. Z drugiej
strony trudno jest nie braæ pod uwagê faktu, ¿e osoba podejmuj¹ca eksperymenty alchemiczne musia³a staæ na odpowiednio wysokim szczeblu
rozwoju umys³owego, posiadaæ znajomoœæ dorobku swych poprzedni49

ków, zdolnoœæ obserwacji i logicznego rozumowania, wytrwa³oœæ, pasjê
badawcz¹ i wreszcie odpowiednio wyposa¿on¹ pracowniê. Azjatyccy
przybysze nie zawsze spe³niali wszystkie te warunki. Sk¹din¹d warto
zdaæ sobie sprawê, ¿e je¿eli postaæ i dorobek Andrzeja Torosowicza
uleg³y zapomnieniu, to sta³o siê to przede wszystkim dlatego, ¿e w
ca³ej ówczesnej Europie przeminê³a ju¿ moda na alchemiê, a dzia³aj¹cy
jeszcze gdzieniegdzie entuzjaœci tego rodzaju badañ zeszli do roli epigonów.
Inne bardzo istotne pytanie dotyczy granic ówczesnej tolerancji
w odniesieniu do alchemii i jej zwolenników. Mimo pozorów, sprawa
nie jest bynajmniej ³atwa do wyjaœnienia. Po pierwsze bowiem brak
nam dok³adniejszych informacji o innych alchemikach, byæ mo¿e
dzia³aj¹cych we Lwowie, po drugie, nie znamy rzeczywistego stanowiska
Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego w tej sprawie, a tak¿e lokalnych
w³adz lwowskich tego¿ Koœcio³a w szczególnoœci. Z licznych natomiast
Ÿróde³ znane nam jest ogólnie bior¹c negatywne stanowisko Koœcio³a
Katolickiego wzglêdem alchemii i alchemików traktowanych jako czarowników, wyznawców czarnej magii, fa³szerzy godnych potêpienia.
Jak przecie¿ wiadomo, ju¿ papie¿ Jan XXII w 1317 r. w swej bulli Spondent pariter, wydanej w Awinionie, potêpi³ surowo alchemiê, ludzi j¹
uprawiaj¹cych nazwa³ oszustami, a duchownym uprawiaj¹cym nauki
hermetyczne zagrozi³ surowymi karami. Wiemy jednak i to, ¿e zakazy
koœcielne okazywa³y siê nieskuteczne a pasja fabrykowania z³ota od nich
silniejsza i ¿e wœród tych, którzy jej ulegali, nadal znajdowali siê tak¿e
duchowni, zw³aszcza franciszkanie i dominikanie. Nie mog¹c wchodziæ
tu w szczegó³y przypomnimy tylko kilka faktów z terenu Polski, kompetentnie w ostatnich czasach badanych przez W. Hubickiego, R. Bugaja i
innych. Mo¿na tu wspomnieæ w szczególnoœci ¿yj¹cego w Gdañsku w XV
wieku Wincentego Koffskiego, który by³ dominikaninem, a powszechnie
znana jest postaæ i dzia³alnoœæ Micha³a Sêdziwoja na dworach w Krakowie i Pradze. Przypuszczamy równie¿, ¿e jakiœ alchemik dzia³a³ ju¿
we Lwowie w XIV w., skoro tam w³aœnie, a tak¿e do Krakowa, uda³ siê
s³ynny na Zachodzie alchemik Leonard de Maurperg.
Gdy idzie o Ormian, to znamienny jest fakt, i¿ Sadok Bar¹cz,
œwietnie zorientowany w zas³ugach swych ziomków, wspomina w swych
studiach W. Koffskiego natomiast nie zna Andrzeja Torosowicza, który
przez kilka stuleci pozostawa³ w zapomnieniu. A. Harkawec podniós³
interesuj¹c¹ kwestiê ewentualnych kontaktów pomiêdzy Andrzejem
Torosowiczem a s³awnym Sêdziwojem. Nic konkretnego na ten temat
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nie wiemy, jednak A. Harkawec domyœla siê, ¿e alchemik lwowski, ma³o
zapewne znany, zazdroœci³ s³awy Sêdziwojowi, pracuj¹cemu dla króla i
cesarza. Jest to bardzo prawdopodobne, chocia¿ niektóre z dotychczas
poznanych cech charakteru Andrzeja Torosowicza mog³yby owej, jak¿e
czêstej, jalousie de métier przeczyæ.
Ju¿ w samym tytule okreœli³em Andrzeja Torosowicza mianem
cz³owieka pobo¿nego i w istocie szereg fragmentów jego dzie³a zdaje
siê o tym œwiadczyæ. Prawie na ka¿dej stronie jego traktatu znajdujemy odniesienia do Boga. S¹ to inwokacje pisane w trzech jêzykach:
polskim “W imie Panskie” ³aciñskim “Laus Deo semper” i ormiañskim
“Anun A[stuaco]y”. Dobitnymi oznakami pobo¿noœci s¹ zamieszczone w
rêkopisie dwie modlitwy, napisane niew¹tpliwie rêk¹ autora. Zas³uguj¹
one na baczniejsz¹ uwagê i sta³y siê przedmiotem osobnego opracowania. Tutaj wspomnimy o nich tylko pokrótce. Obie zosta³y napisane
po ormiañsko-kipczacku, a wiêc w jêzyku najbli¿szym autorowi. Jak
pamiêtamy, po polsku i po ormiañsko-kipczacku zosta³a zredagowana
wspomniana umowa przedœlubna, a wiemy, ¿e w tym samym jêzyku
zosta³a w 1627 r. zawarta umowa pomiêdzy Ormianami lwowskimi i
kamienieckimi a biskupem Torosowiczem. Pierwsza z modlitw zwraca
uwagê sw¹ niecodzienn¹ treœci¹. Otó¿ autor, wyznaj¹c wszechmoc
Boga, prosi Go ni mniej ni wiêcej jak tylko o pomoc w przeprowadzeniu
doœwiadczenia zmierzaj¹cego do odkrycia tajemnicy kamienia filozoficznego, czyli “z³otej tynktury”. Pocz¹tek modlitwy brzmi nastêpuj¹co:
Anun a[sduaco]y. a÷?l¿mn¿ menim bilma÷l?÷kca da anglama÷kca
iarat¿lgan islarn¿ng tcarbiyatlarn¿ng hem
madunlarn¿ng da ècunkci bilinma bërma[së]n avalgi ið að?ra na
kclasa sonhugi haybatl¿ isingning ëttihi að?ra bër bilinmaga
i tak dalej a ca³oœæ mo¿na przet³umaczyæ tak:
“W imiê Bo¿e ! Umys³ mój zosta³ stworzony do poznania i zrozumienia (wielkiego) dzie³a, doœwiadczeñ i prób, a poniewa¿ nie da³eœ mi
poznania w zwi¹zku z pierwszym dzie³em, daj tedy poznaæ przynajmniej
w zwi¹zku z ostatnim, chwalebnym dzie³em. Daj mi, Dobro Czyni¹cy Panie Bo¿e, prawdziwy i cudowny, takie osi¹gniêcie daru Ducha Œwiêtego,
Twego kamienia filozoficznego (z³otej tynktury), i¿by ani sprzeciw œwiata
ani szatana nie wyrz¹dzi³y szkody, a ¿ebym ja, który Ciê o to b³agam,
(ca³ym) sercem [przylgn¹³] do Twego nieosi¹galnego, szlachetnego
imienia i doszed³ do szczêœliwego koñca w³asnymi rêkoma tak, aby
wszystkie (wielkie) dzie³a, które bêdê wykonywa³, sta³y siê przede wszystkim podziêkowaniem dla Twojej Boskoœci, [pos³u¿y³y] wyswobodzeniu
jeñców, pomocy dla wdów i ró¿nego rodzaju pociechy ludzi wierz¹cych
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i rzetelnych. A Tobie, Boskoœci w Trzech Osobach, chwa³a niech bêdzie
na wieki wieków. Amen”. Dla wyjaœnienia dodam, ¿e kilkakrotnie u¿yte
okreœlenie “wielkie dzie³o” odpowiada w oryginale ogólnotureckiemu iš
“praca, robota”, a samo odzwierciedla czêsto przez alchemików u¿ywany
termin “opus magnum”.
Nie wiemy, czy inni alchemicy, których wszak pos¹dzano o
bezbo¿noœæ i zwi¹zki z nieczystymi si³ami, tak¿e zwracali siê do
Najwy¿szego z podobn¹ proœb¹, w ka¿dym razie casus Andrzeja Torosowicza wydaje siê rzadki, a mo¿e nawet wyj¹tkowy. Druga modlitwa
ró¿ni siê znacznie od pierwszej, nie ma charakteru œciœle osobistego, jest
natomiast utrzymanym w tradycyjnie barokowym stylu hymnem ku czci
Najœwiêtszego Sakramentu, wystawionego lub niesionego w procesji.
Sam mówi¹cy o tym nag³ówek Biy Kc[risdô]s haybat sunma÷ tcum kcotiurgan zamanda 1 zdaje siê wskazywaæ, ¿e modlitwa nie ma charakteru
indywidualnego, lecz zbiorowy i by³a u¿ywana w liturgii. Jest mo¿liwe,
¿e przysz³e badania odnajd¹ jej model w jêzyku polskim, ³aciñskim lub
ormiañskim. Modlitwa ta ma dla nas tak¿e znaczenie dodatkowe: wobec
swego katolickiego charakteru pozwala nam zbli¿yæ siê do odpowiedzi na
pytanie o rzeczywiste przekonania religijne i konfesyjn¹ przynale¿noœæ
autora oraz jego stosunek do kwestii unii.
Warto tu bowiem zauwa¿yæ, ¿e rok 1626, rok zakoñczenia
traktatu przez Andrzeja Torosowicza jest jednoczeœnie rokiem
rozpoczynaj¹cym wed³ug wielu historyków, zw³aszcza G. Petrowicza,
okres unijny, trwaj¹cy do 1686. Nie trudno siê domyœleæ, ¿e walka
o zachowanie wyznawanej religii i utrzymanie w³adzy w gminach,
która to walka na dziesi¹tki lat podzieli³a spo³ecznoœæ ormiañsk¹
Lwowa, Kamieñca i innych miejscowoœci musia³a w szczególny sposób zaanga¿owaæ mieszczañsk¹, zamo¿n¹ rodzinê Torosowiczów.
Czy jednak wszyscy jej cz³onkowie zgodnie podtrzymywali œmia³e i
zrêczne, lecz czêsto moralnie naganne zamierzenia i czyny biskupa
Miko³aja ? Nie mamy w tej kwestii pewnoœci, jednak¿e objawy nepotyzmu s¹ zbyt dobrze znane, by mieæ co do tego powa¿niejsze
w¹tpliwoœci. Nie trudno dostrzec, ¿e w cieniu duchownej w³adzy brata
mog³a siê bez przeszkód rozwijaæ alchemiczna dzia³alnoœæ Andrzeja Torosowicza. Walka pomiêdzy zwalczaj¹cymi siê stronnictwami
przebiega³a z ró¿nym szczêœciem i prowadzi³a równie¿ do potêpienia
biskupa Miko³aja, a w pewnym momencie nawet do skazania na wygnanie Andrzeja Torosowicza ze Lwowa.
1

"Oddawanie chwa³y Panu Chrystusowi w czasie Podniesienia (procesji)"
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Wszystko jednak¿e wskazuje na to, ¿e powodem tego werdyktu
nie by³y wzglêdy polityczne czy konfesyjne, lecz finansowe. Jak ustali³ J.
Daszkewycz, Andrzej Torosowicz zosta³ skazany, gdy¿ nie sp³aci³ d³ugu
w wysokoœci 1320 z³otych. Jednak¿e wyroku skazuj¹cego na banicjê
nie wykonano, zaœ termin egzekucji - zapewne pod wp³ywem mo¿nych
protektorów - przesuniêto. Sta³o siê tak w wyniku decyzji samego króla z 19 marca 1629 r. Wiadomo, ¿e Zygmunt III (1587-1632) - wedle
wyra¿enia jednego z historyków - “kocha³ siê w modnej podówczas
alchemii”. Czy odraczaj¹c banicjê Andrzeja Torosowicza zna³ on, a
mo¿e i docenia³, jego dzia³alnoœæ alchemiczn¹ ? Wydaje siê to bardzo
prawdopodobne. Dotychczas nie wiemy, czy Andrzej Torosowicz zosta³
istotnie w póŸniejszym okresie wygnany ze Lwowa, czy te¿ np. jego
œmieræ przeszkodzi³a w wykonaniu wyroku. Okolicznoœci te mog³yby
u³atwiæ ustalenie dziejów samego rêkopisu.
Pozostawiaj¹c nie rozstrzygniête liczne szczegó³owe pytania
natury historycznej przyjrzyjmy siê bli¿ej rêkopisowi, jego cechom,
a przede wszystkim g³ównej zawartoœci. Sam traktat zdradza listê
Ÿróde³, z których autor korzysta³. Do w³asnych rozwa¿añ i doœwiadczeñ
pos³u¿y³ mu bogaty dorobek poprzedników, najwybitniejszych alchemików i filozofów przesz³oœci. W traktacie spotykamy imiona
ponad 40 uczonych specjalistów, spoœród których naj³atwiej jest
wyodrêbniæ filozofów greckich: Sokratesa, Platona, Arystotelesa,
Teokryta, Demokryta, a tak¿e Hipokratesa i Galena. Myœl arabsk¹
reprezentuj¹ fragmenty dzie³ powszechnie znanych uczonych, jak
Awicenna, Razes, Geber, a tak¿e specjalistów drugiego szeregu,
jak “Hali, philozof y krul Arabskyy” czy “krul Calid, philozof”, w którym zapewne mo¿emy dostrzec tego samego Khalida ibn Jazida ibn
Mu’awija. Myœliciele œwiata zachodniego nie zawsze poddaj¹ siê ³atwej
identyfikacji. Obok filozofów i przyrodników o znanej pozycji, jak np.
Albertus, niew¹tpliwie Magnus, spotykamy imiona osób zas³u¿onych
g³ównie na polu alchemii. Tu tak¿e obok imion s³awnych, jak Andrzej
Libaniusz, Brat Joannes de Rupescisa, Rajmundus Lulius, Morienes
znajdujemy mniej znane a czêsto trudne do identyfikacji, jak Adamarus, Aleksandr Constantinus, Alfidiusz, Arnoldus/Arnaldus, Batto,
Gratianus, Melesius, Merculinus, Pandolfus, Poaria de Hermes,
Sorin, Verax i in. Czasem mo¿na przypuszczaæ, ¿e idzie o postaci
fikcyjne, np. “Calidus, syn Izydora”. Weryfikacja autorów, licznych
cytat i wiernoœci przek³adów, dokonywanych prawdopodobnie przez
samego autora, oraz - co najwa¿niejsze - okreœlenie oryginalnoœci
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w³asnych doœwiadczeñ przez niego przeprowadzanych - to wa¿ne
zadania staj¹ce przed przysz³ymi badaczami: historykami nauki i
pocz¹tków chemii w Polsce.
Dzie³o Andrzeja Torosowicza wzbudza zainteresowanie jako oryginalne i dotychczas nie znane ogniwo w d³ugim ³añcuchu alchemicznych
traktatów polskich i zagranicznych, jako zabytek polskiej i ormiañskiej
kultury Lwowa w pocz¹tkach XVII w. W tym gronie jednak nie potrzebujê
wyjaœniaæ, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹, która mnie sk³oni³a do bli¿szego zajêcia
siê tym rêkopisem, by³y jego szczególne walory jêzykowe.
Jakkolwiek badania nad ca³ym rêkopisem nie s¹ jeszcze dostatecznie zaawansowane, jest jasne, ¿e uwagê odrêbn¹ nale¿y poœwiêciæ
trzem pojawiaj¹cym siê w rêkopisie jêzykom.
Polski by³ jêzykiem podstawowym i w nim podano najwiêksze partie
tekstu. By³ on w tym czasie równie¿ dla ludzi o ormiañskim rodowodzie
jêzykiem powszechnej komunikacji i jego u¿ycie w danym wypadku
wydaje siê ca³kiem naturalne. Wystêpowanie ³aciny odzwierciedla stan
jeszcze niezbyt odleg³y, kiedy s³u¿y³a ona porozumiewaniu siê warstw
oœwieconych, by³a wy³¹cznym jêzykiem nauki i miêdzynarodowych kontaktów. Natomiast u¿ycie ormiañsko-kipczackiego by³o zwi¹zane z tradycj¹
rodzinn¹ mówienia i pisania od wielu pokoleñ w tym w³aœnie przywiezionym
z daleka jêzyku. To g³êbokie umotywowanie sprawi³o, ¿e autor ucieka³
siê do niego spontanicznie, gdy przysz³o mu opisywaæ ulubione zajêcia,
w szczególnoœci ogrodnicze, komentowaæ teksty wczeœniej powsta³e lub
tworzyæ nowe o intymnym charakterze, jakimi by³y modlitwy.
Jêzyk polski zawarty w rêkopisie - to polszczyzna typowa dla kresów
po³udniowowschodnich Rzeczpospolitej w tym okresie, jednak¿e dopiero
szczegó³owa analiza zdo³a wydobyæ wszystkie jej indywidualne cechy.
Ograniczymy siê tu do przytoczenia kilku przyk³adów. Przyjmuj¹c, ¿e
u¿yta pisownia odzwierciedla w znacznym stopniu stan fonetyczny tej
odmiany polszczyzny zwrócimy uwagê na takie zjawiska z pogranicza
ortografii i fonetyki, jak:
-przejœcie -o- > -u-: bruni (=broni),
-przejœcie -ó- > -o-: ktory (=który),
-nierozró¿nianie w pisowni -ó- i -u-: krul (=król), sul (=sól), metalluv
(=metalów),
-przejœcie -y- >-i-: wczim (=w czym), wszistkich (=wszystkich),
-wypadniêcie -e-, czy przejœcie -ie- > -i-: pirwsza (=pierwsza) ,
-nierozró¿nianie l i ³: bialaglowa (=bia³og³owa), wiedzial (=wiedzia³),
czialu (cia³u),
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-przejœcie -¿- > -z-: zadnim (=¿adnym), iz (=i¿), mozesz (=mo¿esz),
-przejœcie s- > sz-: szrebro (=srebro), sziarka (=siarka)
-przejœcie -œ > sz i -æ > -cz: zelonoszcz (zielonoœæ), tak¿e: czialu
(=cia³u)
-wypadniêcie spó³g³oski: abowiem (=albowiem)/
-palatalizacja: dlja (=dla).
Obserwuje siê liczne rutenizmy, np. druge, czlunek, kamen, naprud, potreba, ruznoszcz, slunce, teskno, wruczy i in. Uwagê zwracaj¹
wyrazy staropolskie, dziœ wysz³e z u¿ycia, np. šers “podstawka ¿elazna
do podtrzymywania naczynia w pozycji pionowej”.
S³ownictwo ³aciñskie pojawia siê obficie w kilku postaciach. Przede
wszystkim jako sk³adnik u¿ywanej w ca³ym traktacie terminologii alchemicznej. S¹ to z jednej strony obce wyrazy ³aciñskie w rodaju sulphur, sal
martis, coniunctio, z drugiej bardzo liczne formy spolszczone w rodzaju:
koagulacja, kongelacja, fiksacja, merkuriusz i in. Jednoczeœnie omawiany
tekst jest, jak na dawny tekst polski przysta³o, solidnie zmakaronizowany
w tradycyjny sposób, sk¹d i poszczególne wyrazy ³aciñskie w rodzaju
virtutes, sekreta,elementa, phenix, luna, hermafroditus, jak i ca³e zwroty,
np. noli me tangere.
Jakkolwiek opublikowano ju¿ powa¿n¹ liczbê tekstów ormiañskokipczackich, a ogólna bibliografia poœwiêcona temu jêzykowi tylko za lata
1802-1978 liczy 152 pozycje, nadal trudno jest stwierdziæ, ¿e jêzyk ten
ju¿ dostatecznie poznaliœmy. Dotyczy to m. in. mo¿liwoœci adaptacyjnych,
a nawet samego zakresu u¿ycia w ró¿nych sferach ¿ycia i twórczoœci
pisarskiej. Po opublikowaniu pierwszych fragmentów powsta³o, i na d³ugo
pozosta³o, wra¿enie, ¿e jêzyk ten s³u¿y³ do dokonywania przek³adów
Biblii (psalmy) i do prowadzenie rejestrów (ksi¹g s¹dowych i aktów
cywilnych). PóŸniej okaza³o siê, ¿e by³ u¿ywany tak¿e do spisywania
kronik, sporz¹dzania tablic chronologicznych i paschalnych, pisania traktatów moralistycznych (Opowieœci Hikara), licznych barokowych kazañ
(zw³aszcza Antona Vartabeda), sporz¹dzania obszernych glosariuszy i
s³owników oraz gramatyk.
Niebawem doszed³ do tej listy fragment jêzyka mówionego w formie krótkiego dialogu, fragmenty poezji rymowanej, a tak¿e recepta na
d³ugowiecznoœæ. Ten kr¹g zastosowañ ormiañsko-kipczackiego uleg³
ostatnio niespodziewanemu poszerzeniu na dziedzinê nauk przyrodniczych, a sta³o siê to w³aœnie za spraw¹ omawianego rêkopisu. Okaza³o
siê mianowicie, ¿e jêzyk ten, niekiedy traktowany jako doœæ prymitywna
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gwara, po dokonaniu licznych po¿yczek leksykalnych poradzi³ sobie
doskonale z opisem skomplikowanych operacji alchemicznych oraz
hodowlanych zabiegów sadowniczych. Teksty zawarte w rêkopisie
pozwalaj¹ mówiæ o ormiañsko-kipczackiej terminologii alchemicznej, co
samo w sobie jest faktem zaskakuj¹cym w dziejach tego jêzyka, a tak¿e
innych jêzyków tureckich.
Pierwsze próby zrekonstruowania tej terminologii, opóŸnione przez
znaczne trudnoœci paleograficzne, pozwoli³y na wyodrêbnienie kilku
tematycznych i formalnych grup omawianego s³ownictwa. Na jedn¹ z
nich sk³adaj¹ siê terminy dotycz¹ce wyposa¿enia pracowni alchemicznej. Spotykamy tu nazwy sprzêtów, jak np. atcanor, peèc, pr¿skc, naczyñ
laboratoryjnych: kcolbeèckca, fiiola, rëcipient, hëlm, tigiel. Specjalne nazwy
nosi³y same doœwiadczenia alchemiczne i ich fazy: iš, tarbiyatc, s¿nama?,
proba. Wœród cia³ chemicznych szczególne miejsce zajmuj¹ oczywiœcie
metale: altun “z³oto”, ba÷?r, diva “rtêæ”, antymonium, kcumuš, tcëmir
“¿elazo”, èëlikc, “stal” minera³y i kamienie, jak glinkca “kaolin”, dohar
“kamieñ drogocenny”, ialmas “diament”. Z innych substancji sta³ych stosowanych w doœwiadczeniach alchemicznych mo¿na wymieniæ: halun,
“a³un”, kciraèc “wapno”, kcugurt “siarka”, salitra “saletra”, sal armani(y)akc
“salmiak” i in. D³uga jest lista substancji p³ynnych u¿ywanych jako odczynniki: akcva forta “kwas azotowy”, antimoni(y)um suvu “woda amoniakalna
?”, ÷?z¿l vitri(y)ol, “czerwony witriol” i in.
Osobn¹ grupê stanowi¹ okreœlenia czynnoœci wykonywanych
przez alchemika i procesów zachodz¹cych w materii pod jego wp³ywem
oraz jej stanów: avgmentacci(y)a, ccimëntacci(y)ia, ekcstrakcci(y)ia,
fik csac ci(y)ia, k conielac ci(y)ia, multiplik cac ci(y)ia, rëvërbërac ci(y)ia,
solacci(y)ia, sublimacci(y)ia i in. Odpowiednio rozwiniête s¹ formacje z bol
– “stawaæ siê”: distilovaccsa bol- “byæ destylowanym”, figovacccca bol- “byæ
sta³ym, utwardzonym”, resolvovacccca bol- “rozpuszczaæ siê, byæ roztopionym” i in. Czasowniki czynne oznaczaj¹ce dzia³ania alchemika z tureckim
ët- “robiæ, czyniæ” pochodz¹ z ³aciny, czêsto za polskim poœrednictwem,
np. rëvërbërovatc ët-, solvovat ët-, czasem z polskiego, w którym
dany wyraz tak¿e jest po¿yczk¹: zahërmietovatc et- “hermetyzowaæ,
uszczelniaæ”, tc¿ngovatc ët- “tynkowaæ; bieliæ”. Jednoczeœnie wystêpuj¹
czasowniki czysto tureckie, jak: sëp- “rozpraszaæ, rozlewaæ” czy silk“wstrz¹saæ”. Warto wspomnieæ tak¿e o grupie terminów szczególnie
wa¿nych w teoriach alchemicznych: matcëri(y)ia, du÷, èialo, t¿nkctura,
balsam, fërment, flagma, rubin, mënstruum, wreszcie filisopcalarn¿ng
dzohar¿ “kamieñ filozofów”.
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Ormiañsko-kipczackie opisy doœwiadczeñ alchemicznych oraz komentarze do nich, czêsto umieszczane na marginesach, nale¿¹ do g³ównej
zawartoœci traktatu. Nie s¹ to jednak wszystkie teksty ormiañsko-kipczackie
w nim zawarte. Obok modlitw, o których ju¿ wspomniano, znajdujemy œlady
drugiej pasji Andrzeja Torosowicza, tj. pielêgnowania i rozmna¿ania roœlin.
Zamieœci³ on mianowicie ogrodnicze wskazówki, niew¹tpliwie bêd¹ce
wynikiem w³asnej praktyki, a dotycz¹ce szczepienia drzew owocowych i
krzewów. System szczepienia propagowany przez A. Torosowicza — to
znana w póŸniejszym okresie ablaktacja, polegaj¹ca na sadzeniu obok
siebie dwóch roœlin, ³¹czeniu ich pêdów, a nastêpnie odcinaniu korzeni
jednej z nich. Wskazówki te odnosz¹ siê do uszlachetniania grusz, jab³oni,
œliw, orzechów, migda³ów i pomarañczy. A przepis na wyhodowanie zielonej ró¿y mo¿e i dziœ kogoœ zainteresowaæ. Oto on:
iašil gulaf bu tiurlu bolur bolma
gulaf tcërakc¿ ian¿na tcikma tcal tërak tcërakci
da b¿rovlama lobošist¿y b¿rov bila tcal tërakci tcërakc¿n.
songra gulafn¿ng buta?¿n kcëècirma tcal tërakc tcerakc¿ iècina da mohurlama ¿viècniy balahuz bila
kcëndin songra hlina bila s¿lama da bulay s¿lagann¿ i¿l¿na
dëg tutma.
na ÷aèan tcutulsa ol gulaf ol zaman buta÷n¿ kcësma da
gulafn¿ tutungan kcëndi gulaf tcërakc¿na vðèëpit ëtma. na iaðil gulaf ol
šècipadan har zaman tohar
“Zielona ró¿a powstaje w taki sposób. Obok krzewu ró¿y posadziæ
wierzbê, w wierzbie wywierciæ (otwór) wy¿³obionym (¿³obiastym ?)
œwidrem. Nastêpnie wprowadziæ ga³¹Ÿ ró¿y do œrodka wierzby i
zapieczêtowaæ woskiem ¿ywicznym, póŸniej zaœ oblepiæ glin¹ i tak oblepion¹ trzymaæ a¿ do roku. A kiedy ró¿a ta siê przyjmie, wtedy ga³¹Ÿ
obci¹æ i [jej czêœæ] obiecuj¹c¹ ró¿ê wszczepiæ do krzewu ró¿y. Potem z
tego szczepu zawsze siê rodzi ró¿a zielona”. Do wyjaœnienia pozostaje
ów “œwider ¿³oboszisty” i “wosk ¿ywiczny”.
Zapisy te wzbogacaj¹ nasz¹ znajomoœæ leksyki ormiañsko-kipczackiej
o grupê terminów z zakresu nauk o przyrodzie. Dziêki nim poznajemy
miêdzy innymi u¿ywane wówczas nazwy owoców i warzyw, których nie
zanotowa³y dotychczasowe s³owniki i inne opracowania, by wymieniæ
tylko: morkcov, pëtruðkca, pomaranèca czy turkc ècëtlëvukc. Niezale¿nie
od przepisów sadowniczych znajdujemy kilka recept medycznych z
zakresu zio³olecznictwa.
57

Tablice chronologiczne z wstawkami ormiañsko-kipczackimi dotycz¹ lat
1631-1700 i obejmuj¹ œwiêta ormiañskie, rusko-prawos³awne i polskokatolickie. Niektóre z zapisów s¹ szczególnie interesuj¹ce, a wszystkie
- jak siê mo¿na spodziewaæ — doczekaj¹ siê odrêbnego opracowania.
Wypada wreszcie wspomnieæ, ¿e teksty ormiañsko-kipczackie zanotowane przez A. Torosowicza maj¹ wa¿ne znaczenie dla badañ nad
fonetyk¹ tego jêzyka. Zastosowany przez autora zapis jest mianowicie
— jak na to zwróci³ uwagê A. Harkawec — cennym argumentem za
wystêpowaniem w ormiañsko-kipczackim labializowanych samog³osek
przedniojêzykowych ö i ü, w której to kwestii utrzymuje siê od dawna
ró¿nica pogl¹dów. Pojawi³a siê jednoczeœnie kwestia wymiennego u¿ycia
. (ã) i h (h) oraz [ (èc) i ] (è) .
Moje zainteresowanie rêkopisem kijowskim zamierzam ograniczyæ
do opracowania i wydania bardzo dla turkologii cennego materia³u
ormiañsko-kipczackiego, a tak¿e do generaliów tycz¹cych siê rêkopisu
i osoby autora, w dziwny sposób powi¹zanych z dziejami sporów konfesyjnych i Unii. Ze wzglêdu na ró¿nogatunkowoœæ tekstów rozpocz¹³em
od serii informacyjnych artyku³ów obcojêzycznych. Tak wiêc w œlad za
przedstawion¹ ju¿ na konferencji w Stambule w koñcu ubieg³ego roku terminologi¹ alchemiczn¹ zamierzam opublikowaæ osobno modlitwy, recepty ogrodnicze i recepty lekarskie, a w póŸniejszym okresie ca³y materia³
ormiañsko-kipczacki zebrany w formie studium gramatyczno-leksykalnego. Natomiast opracowania tablic paschalnych oraz wyjaœnienia szeregu
kwestii zwi¹zanych z t³em historycznym i dziejami rodu Torosowiczów
zechcia³ siê podj¹æ prof. Jaros³aw Daszkewycz, którego uprzejmoœci
i staraniom zawdziêczam dostêp do tego cennego rêkopisu. Otwarte
pozostaje pytanie, czy “Secreta z Ogrodu Philozowskiego...” stanowi¹
ca³y dorobek pisarski Andrzeja Torosowicza. J. Daszkewycz odnalaz³
w 1968 r. w erywañskim Matenadaranie rêkopiœmienny kalendarz w
jêzyku staroormiañskim z roku 1626. Uczony ukraiñski nie wyklucza,
¿e autorem kalendarza móg³ byæ Andrzej Torosowicz.
Wydanie partii ormiañsko-kipczackich rêkopisu wydaje siê zadaniem
ambitnym, ale mo¿liwym do realizacji w stosunkowo krótkim okresie,
natomiast wszechstronne opracowanie ca³oœci rêkopisu wymagaæ
by zapewne musia³o wspó³pracy kilku specjalistów, d³ugiego czasu i
nieprzeciêtnie hojnego sponsora-entuzjasty.
Szanowni Pañstwo! Gdyby w wyniku moich przyd³ugich wywodów kogoœ
z Pañstwa zaczê³a boleæ g³owa, proszê siê nie niepokoiæ, bowiem nasz
niezrównany alchemik i na to da³ nam skuteczn¹ zapewne radê. Oto
jego recepta Baš ahr¿?¿na hakcimlik, czyli
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“Lekarstwo na ból g³owy”:
anun a[sduaco]y
al tcëmian 2 lot mira 2 lot burč 2 lot šalviia 2 lot sirkca 4 lot oliva 4 lot
bu barčani ëzip igi sirkca bla olivaga ÷ar?št?rma da biširma igi kci mast kcibikc
bolgay. songra čcoprakc usna kcënsin sżlama da anżng bila bašnż čcurgama da
bahlama.
kcëčcar ahrżma bas
“W imiê Bo¿e
WeŸ tymianku 2 ³uty, mirry 2 ³uty, pieprzu 2 ³uty, sza³wii 2 ³uty, octu 4 ³uty,
oliwy 4 ³uty. Wszystko to dobrze rozgnieœæ, zmieszaæ z octem i oliw¹ i
dobrze zagotowaæ, tak ¿eby zrobi³o siê jak maœæ. Potem rozsmarowaæ
na szmacie (œcierce), owin¹æ tym g³owê i zawi¹zaæ. G³owa przestaje
boleæ”.
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NAUKA PISMA ORMIAÑSKIEGO
Andrzej PISOWICZ [Kraków]
LEKCJA 1
Ormianie bardzo s¹ dumni ze swego pisma. I s³usznie. Powsta³o
bowiem oko³o 400 r. po nar. Chr., a wiêc jeszcze w staro¿ytnoœci. Jest
przy tym, a przynajmniej by³o w chwili powstania, bardzo dok³adne:
ka¿dej g³osce odpowiada³a (z jednym tylko wyj¹tkiem) jedna litera. Tê
precyzjê zawdziêcza swemu twórcy, uczonemu mnichowi Mesropowi
Masztocowi.
W ci¹gu wieków zdarza³o siê, ¿e Ormianie na emigracji tracili swój
jêzyk ojczysty (z rodziny indoeuropejskiej) i przechodzili na inny, miejscowy. Ale ich przywi¹zanie do oryginalnego, ojczystego pisma, nie
u¿ywanego przez ¿aden inny naród, by³o na tyle silne, ¿e stosowali
swój alfabet nawet w odniesieniu do innych jêzyków. Tak by³o i w Polsce,
gdzie Ormianie ormiañskimi literami, których jest dzisiaj 38 (ka¿da ma
wariant du¿y i ma³y, podobnie jak w piœmie ³aciñskim), notowali teksty
w u¿ywanym przez siebie od œredniowiecza a¿ po wiek XVII jêzyku
kipczackim (z nie-indoeuropejskiej, tureckiej grupy jêzykowej), a nawet
czasem - teksty w jêzyku polskim (!).
Nie namawiam do powrotu do tej tradycji, ale proponujê czytelnikom
"Biuletynu OTK" bodaj bierne zapoznanie siê z kszta³tami drukowanych
liter ormiañskiego alfabetu wraz z ich wymow¹. Jest ona w szczegó³ach
czasem inna w jêzyku wschodnioormiañskim, którym mówi¹ Ormianie
w samej Armenii (i w Iranie), a inna w jêzyku zachodnioormiañskim
u¿ywanym przez Ormian w pozosta³ych krajach œwiata.
Na pocz¹tek przedstawiam kilka liter, których wymowa jest jednakowa
w obu wymienionych jêzykach. A wiêc np. nazwa w³asna Ormian, którzy - jak
wiemy - samych siebie nazywaj¹ Haj (w polskiej transkrypcji popularnej,
gdzie koñcowe "j" wymawia siê tak jak np. w polskim wyrazie "raj") pisze
siê po ormiañsku Ha3 . Pierwsza litera to du¿e "h" (ma³e jest podobne do
³aciñskiego: h), nastêpna to a czyli "a", natomiast ostatnia - 3 czyli "j". Jak
widaæ, a¿ dwie literki tego wyrazu s¹ podobne do polskich. A wiêc dobra
zachêta na pocz¹tek: pismo ormiañskie wcale nie jest takie trudne.
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Drugi wyraz zwi¹zany z Armeni¹ to Masis. Tak Ormianie nazywaj¹
s³ynn¹, znan¹ ju¿ z Biblii, górê Ararat. Oczywiœcie ka¿dy Ormianin
zna równie¿ tê drug¹ "miêdzynarodow¹" formê (choæby z nazwy
erywañskiego klubu pi³karskiego), ale w jêzyku oficjalnym, czy to wschodnio- czy zachodnioormiañskim, u¿ywa siê innej (równie¿ staro¿ytnej, ale
pochodzenia irañskiego) nazwy Masis, pisanej Masis.
Po pocz¹tkowym du¿ym "M" M (ma³e "m" wygl¹da podobnie: m)
mamy tu znane ju¿ a "a", po którym nastêpuje litera s wymawiana jak
polskie "s" (tak¿e przed "i", a wiêc np. tak jak w obcym wyrazie "sinus",
a nie jak w rodzimym, s³owiañskim "siny"). Ta sama litera wystêpuje
tak¿e na koñcu nazwy Masis, a na przedostatnim miejscu stoi litera i
wymawiana jak polskie "i".
Poznaliœmy zatem nastêpuj¹ce litery: h = "h", a = "a", 3 = "j",
m = "m", s = "s", i = "i". Du¿e odpowiedniki (u¿ywane, tak jak po polsku,
na pocz¹tku zdania i w imionach w³asnych) wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:
H = "H", A = "A", # = "J", M = "M", S = "S", I = "I".
Na koniec niniejszej lekcji pragnê z³o¿yæ podziêkowanie pani
Szuszanik Sedojan z Warszawy, która podsunê³a redakcji "Biuletynu
OTK" pomys³ wprowadzenia "k¹cika liter ormiañskich", a ponadto
zaproponowa³a mi wczeœniej wspó³pracê przy redagowaniu ma³ego
s³owniczka polsko-ormiañskiego i ormiañsko-polskiego, który siê uka¿e
w najbli¿szych latach.
Przy okazji informujê, i¿ ukoñczy³em pracê nad gramatyk¹
ormiañsk¹, napisan¹ po polsku dla polskich Ormian dla uczczenia 1700.
rocznicy chrystianizacji Armenii. Ksi¹¿ka ta bêdzie zawiera³a opis struktury gramatycznej jêzyka staroormiañskiego (grabaru) oraz równoleg³y
opis gramatyki wschodnio- i zachodnioormiañskiej. Liczne przyk³ady zdañ
z przystêpnymi objaœnieniami mog¹ byæ przydatne tak¿e przy nauce
praktycznej któregoœ z wymienionych tu trzech jêzyków. Gramatyka ta
winna siê ukazaæ w 2002 r.

Kraków, 21 marca 2001 r.
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Z KRONIKI ¯A£OBNEJ
W dniu 11 listopada 2000 r. zmar³ w Krakowie prof. dr hab. Tomasz
Marek Janowski ur. w 1925 roku w Sosnowcu. By³ emerytowanym Profesorem Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie. Kierownikiem Katedry Zoohigieny, a w latach 1981 - 84 Rektorem Akademii
Rolniczej, ¿o³nierzem AK, Cz³onkiem Arcybractwa Mi³osierdzia oraz
cz³onkiem naszego towarzystwa. Od lat m³odzieñczych zaprzyjaŸniony
z Ks. Franciszkiem Jakubowiczem duszpasterzem Ormian w Krakowie.
Prof. Janowski towarzyszy³ mu a¿ do œmierci opiekuj¹c siê schorowanym
przyjacielem. Interesowa³y go sprawy ormiañskie choæ sam nie pochodzi³ z Ormian, wyg³asza³ chêtnie odczyty i bra³ udzia³ w dyskusjach na
zebraniach Towarzystwa.
Oprócz dyplomu lekarza weterynarii posiada³ studia psychologiczno - filozoficzne. Stworzy³ podwaliny rozwoju zoohigieny zwierz¹t
hodowlanych, poœwiêcaj¹c wiele uwagi higienie psychicznej zwierz¹t.
Pasj¹ profesora by³o badanie mikrofizykalnych wp³ywów œrodowiska
na organizmy ¿ywe. By³ autorytetem moralnym, skromnym i cenionym
wychowawc¹ m³odzie¿y, zawsze wra¿liwym na potrzeby duchowe czy
materialne bliŸnich.
Wyrazem uznania dla Pana profesora jest du¿a liczba odznaczeñ
pañstwowych nadanych Mu przez w³adze centralne, terenowe, oraz
towarzystwa naukowe, a szczególnie: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaka "Za Wybitne Zas³ugi dla
Uczelni" Akademii Rolniczej w Krakowie, Bydgoszczy i Lublinie, Medal
Escola Superior De Medicinas Veterinaria 150 Anos. Odznaczenie Honorowe "Pro Scientia Veterinaria Polona".
17 listopada uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê zgodnie z wol¹
Zmar³ego na ma³ym wiejskim cmentarzu parafialnym w Jego ukochanym
Dankowie ko³o Krzepic.
Œrodowisko Ormian krakowskich ponios³o przez odejœcie na wieczn¹
s³u¿bê, profesora - przyjaciela, du¿¹ stratê. (Od Redakcji)
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Nowoœci wydawnicze
W Przegl¹dzie Wschodnim tom. VI z. 2(22) ukaza³ siê artyku³ Joanny
Wolañskiej pt.: "Kilka uwag na temat ikonografii malowide³ Jana Henryka
Rosena w katedrze ormiañskiej we Lwowie. Pogrzeb œw. Odilona.
Artyku³ jest bogato ilustrowany.
W Gazecie Antykwarycznej nr 3 (60) z marca 2001 ukaza³ siê
artyku³ Ryszarda T. Komorowskiego pt.: Herby szlachty pochodzenia
ormiañskiego . Przedstawiono 13 herbów oraz omówiono rodziny
ormiañskie i ich herby jak równie¿ rodziny ormiañskie, których herby

63

KRONIKA
11. XI. 2000

W Krakowie zmar³ prof. zw. dr hab. Tomasz Janowski
d³ugoletni opiekun ks. F. Jakubowicza, wielki przyjaciel
Ormian.

5.XII. 2000 Ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski otrzyma³ od ks. kardyna³a
Józefa Glempa nominacjê na Duszpasterza Ormian w
Archidiecezji Krakowskiej.
6. I. 2001

W œwiêto Trzech Króli, w koœciele œw. Idziego zosta³a
odprawiona Msza œw. z poœwiêceniem wody celebrowana
przez ks. Tadeusza Isakowicza Zaleskiego.

15. I. 2001 W Muzeum Etnograficznym odby³ siê op³atek krakowskiego
œrodowiska ormiañskiego.
26. II. 2001 Studenci Uniwersytetu Jagielloñskiego Robert Sendek
i Rafa³ Sularz opowiadali o Górskim Karabachu.
26.III.2001

Ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski podzieli³ siê wra¿eniami
z pobytu u Ormiañskiego Katolickiego Patriarchy w Bejrucie
jak równie¿ z jubileuszowych uroczystoœci w Rzymie.

2.IV. 2001

Zmar³ w Krakowie Czes³aw Lechicki autor wielu ksi¹¿ek
dotycz¹cych Koœcio³a ormiañskiego w Polsce.

23.IV.2001

Andrzej Pisowicz wyg³osi³ prelekcjê z przeŸroczami o
ksi¹¿ce ormiañskiej.

29.IV.2001

W koœciele œw. Miko³aja w Krakowie zosta³a odprawiona
msza œw. w 86 rocznicê Rzezi Ormian. Liturgiê sprawowa³
ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski. W uroczystoœciach wzi¹³
udzia³ Ambasador Republiki Armenii dr Aszot Howakimian
i Radca Handlowy Mihran Karapetian.

15.V.2001

W 1700 lecie chrztu Armenii w Bazylice OO Karmelitów
na Piasku, ksi¹dz kardyna³ Franciszek Macharski odprawi³
uroczyst¹ mszê œwiêt¹. Po mszy Ambasador Republiki
Armenii dr Aszot Howakimian ods³oni³ pami¹tkow¹ tablicê
w setn¹ rocznicê œmierci arcybiskupa ormiañskiego Izaaka
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