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Historia katedry ormiañskiej we Lwowie
Biul. Orm. Tow. Kult. 26/27 (2001): 3-54

HISTORIA KATEDRY ORMIAÑSKIEJ WE LWOWIE*
(HISTORY OF THE ARMENIAN CATHEDRAL IN
LWÓW)
Jacek CHRZĄSZCZEWSKI [Kraków]
Zgodnie ze starym podaniem, ju¿ w roku 11831 lub 11852, czyli na d³ugo
przed pojawieniem siê w Ÿród³ach pisanych nazwy Lwowa, mieli podobno Ormianie w tym miejscu drewniany koœció³, który zosta³ odbudowany
w roku 1363 w formie murowanej œwi¹tyni. Udokumentowana historia budowy
katedry ormiañskiej we Lwowie zaczyna siê w³aœnie w roku 1363, wystawieniem przez dwóch zamo¿nych kupców krymskich - Jakuba, syna Szachinszacha
z Kaffy i Panosa, syna Abrahama z Gazaratu, aktu fundacyjnego nastêpuj¹cej
treœci:
Jezus Chrystus.
To jest akt naszej woli i wiary, Jakuba syna Szachinszacha3, mieszkañca Kaffy4
i Panosa syna Awrana (=Abrahama), mieszkañca Ghazalu5, którzy œlubowaliœmy
Bogurodzicy i zbudowaliœmy [koœció³] w mieœcie Lwowie dla Ormian wyznania
i obrz¹dku œwiêtego [Grzegorza] Oœwieciciela, pos³usznych katolikosowi i biskupowi ormiañskiemu oraz seniorom ormiañskim. Nad którym [to koœcio³em] odt¹d
ani synowie nasi, ani córki, ani bracia, ani wnuki, ani te¿ krewni ¿adnej w³adzy
mieæ nie bêd¹, prócz zajmowania siê wyposa¿eniem i czynem mi³osiernym, tak
nad koœcielnymi, kap³anami, starszymi, jak i nad dobrami koœcio³a. A jeœli ktoœ
zechce siê wtr¹caæ albo bezwstydnie sobie przyw³aszczyæ [prawo do koœcio³a],
ten bêdzie [uznany] k³amc¹ przed ka¿dym s¹dem i [zostanie] potêpiony przez
Boga, Koœció³ œwiêty i œwiêt¹ Bogurodzicê oraz œwiêtych Aposto³ów, [z]
* Niniejszy artykuł jest oparty na fragmencie Katalogu Zabytków Ormiańskich, t. 1: Kościoły Ormian Polskich, przygotowywanego do druku przez Jacka Chrząszczewskiego. Autor
składa podziękowanie doc. dr. hab. Andrzejowi Pisowiczowi za konsultację orientalistyczną
w trakcie opracowywania artykułu.
1
Pyżyszgianc 1830, s. 104; Barącz 1853, s. 307, który cytuje fragment kroniki katedralnej ks.
Krzysztofa Faruchowicza z 1756 roku; Barącz 1869, s. 104.
2
Catalogus 1914, s. 14; Schematismus 1936, s. 19.
3
Z perskiego Szahanszach, dosł. “król królów”.
4
Obecnie Феодосія (Teodozja) na Krymie.
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œwiadectwem Boga i starszych. Pismo [to] zosta³o napisane w roku 812 ery
ormiañskiej (=1363n.e.) 30 sierpnia.
Ja Apraham (=Abraham), archiprezbiter, œwiadek. Ja Erysdakes (=Aristakes),
zakonnik, œwiadek. Ja Hohannes (=Jan), mnich, œwiadek. Ja K[risdo]sadur6,
kap³an, œwiadek. Ja Saraj7, syn pana Izadena8, œwiadek. Ja Howanes (=Jan), syn
pana Chaczadura9, œwiadek. Ja Dajczu10, syn pana Tolaktemura11, œwiadek. Ja
Melikszach12, syn pana Czobana13, œwiadek. Ja Chosroes14, syn pana Awaka15,
œwiadek. Ja Nuradin16, syn pana Antreasa (=Andrzeja), œwiadek. Ja Myser17, syn
pana Astwadzadura (=Bogdana), œwiadek. Ja Amir Sarkis, syn pana Howanesa
(=Jana), œwiadek. Ja Amirbeg, syn pana Howanesa, œwiadek. Ja Hagop (=Jakub), syn pana Sahaga (=Izaaka), œwiadek. Ja Nasradin18, syn pana Hagopa
(=Jakuba), œwiadek. Ja Astwadzadur (=Bogdan), syn pana Takwora19, œwiadek.
Ja Worruzbeg, syn pana Takwora, œwiadek20.

Zapewne chodzi tu o Казарат (Gazarat), miejscowość położoną około 25 km na zachód od Teodozji,
niedaleko Starego Krymu, u podnóża góry zwanej w XIV wieku Surp Chacz (Święty Krzyż),
noszącej obecnie nazwę Agarmysz (zob. Jakobson, Tamanian 1992, s. 7-8).
6
Imię ormiańskie Krisdosadur, dosł. “dany przez Chrystusa”.
7
Imię perskie Saraj.
8
Imię arabskie Izz ad-din, dosł. “moc wiary”.
9
Imię ormiańskie Chaczadur, dosł. “dany przez krzyż”.
10
Imię mongolskie Daj-czi, dosł. “walczący, bojowy” (wg informacji prof. M. Stachowskiego).
11
Ze starotureckiego tol - bardzo, ak - czyste, temir - żelazo.
12
Imię perskie Malik-szah, malik - król, szah - król.
13
Z perskiego tureckie çoban - pasterz.
14
Zhellenizowana wersja Chosroes perskiego imienia Chosrou.
15
Imię ormiańskie Awak, dosł. “starszy”.
16
Imię arabskie Nur ad-din, dosł. “światło wiary”.
17
Imię pochodzące od arabskiej nazwy Egiptu Misr.
18
Imię arabskie Nasr ad-din, dosł. “orzeł wiary”.
19
Imię irańsko-ormiańskie Tagawor, dosł. “niosący koronę” (wg informacji doc. A. Pisowicza).
20
Podaję tu dokładne polskie tłumaczenie dokumentu na podstawie zaginionego ormiańskojęzycznego oryginału aktu fundacyjnego katedry, przechowywanego niegdyś w archiwum Konsystorza
ormiańskiego we Lwowie, dokonane na podstawie odpisu Pyżyszgianca 1830, s. 104-105. Znany
jest również łaciński przekład tego aktu z roku 1641 (w AGAD Matricularium Regni Poloniae 187,
k. 141), w którym występuje niezgodność pomiędzy datą wystawienia dokumentu wg kalendarza
rzymskiego - 1356 rok i kalendarza ormiańskiego - 812 rok, czyli 1363 n.e. (zob. Obertyński 1934, s.
41-42 i komentarz na s. 27-29). Tę łacińską wersję dokumentu ogłosił drukiem jako pierwszy Abraham
1904, s. 378 wg kopii Naruszewicza (w Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Teki Naruszewicza
VII, nr 148, k. 641). Polskie, dosyć swobodne tłumaczenie aktu fundacyjnego katedry ormiańskiej,
opublikował Barącz 1869, s. 104-105, zaś przekład niemiecki wydał Obertyński 1932.
5
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Z treœci przytoczonego dokumentu, w którym u¿yto sformu³owania
„zbudowaliœmy”21, wynika, ¿e œwi¹tynia by³a ju¿ wtedy wzniesiona. Jej budowa
rozpoczê³a siê wiêc wczeœniej22. Koœció³ powsta³ na po³udnie od dawnego podgrodzia, w obrêbie nowego Lwowa, lokowanego na prawie magdeburskim przez
króla Kazimierza Wielkiego w 1356 roku23. To w³aœnie okres stabilizacji i rozwoju miasta w czasach kazimierzowskich stworzy³ sprzyjaj¹ce warunki dla wzniesienia tu ormiañskiej katedry. Jedna z kronik, spisana po tatarsku, wspomina³a
o skoñczeniu œwi¹tyni ju¿ w roku 136124. Jednak póŸniejszy ormiañski kronikarz
Stepanos Roszka powtórzy³ w swych rocznikach koœcielnych datê 1363, pisz¹c
o katedrze jako dziele ukoñczonym25. Siedemnastowieczny polski kronikarz
i burmistrz Lwowa Józef Bart³omiej Zimorowicz zapisa³ pod rokiem 1363
informacjê, ¿e Ormianie murowali swój koœció³ korzystaj¹c z us³ug architekta
Dore (Dorc26), który tak¿e dla Rusinów wznosi³ cerkiew Œw. Jura na wzgórzu
nad miastem, co znalaz³o wyraz w jednakowym wygl¹dzie obu tych budowli
(quod schema uniforme fabricae utriusque facit manifestum)27. Ów Dorc, a raczej
Dorchi, by³ zapewne W³ochem, który przyby³ do Lwowa z jednej z genueñskich
kolonii na Krymie, prawdopodobnie z Kaffy. Przy wznoszeniu katedry pomagali
mu z pewnoœci¹ budowniczowie ormiañscy28.

Orm. szinecak, w tłumaczeniu łac. aediﬁcavimus.
Zob. Mańkowski 1934, s. 10 i 28.
23
Janusz 1928b, s. 16.
24
Aliszan 1896, s. 115.
25
Ibidem, s. 129.
26
Nazwisko architekta katedry zostało prawdopodobnie mylnie odczytane przez późniejszych
kopistów, a w oryginalnym rękopisie Zimorowicza brzmiało zapewne “Dorc” (Mańkowski
1934, s. 27 i przyp. 2). Władysław Łoziński skojarzył osobę owego architekta z budowniczym
Doringiem (Doringus murator), który został kilkalkrotnie odnotowany w najstarszej księdze
miejskiej Lwowa z lat 80. XIV wieku (Łoziński 1898, s. 3). Z kolei Tadeusz Mańkowski postawił
hipotezę, że “Doring” to zgermanizowane w księgach lwowskich włoskie nazwisko “Dorchi”,
wymienione w osiemnastowiecznej kronice katedralnej ks. Krzysztofa Faruchowicza (Mańkowski
1934, s. 27; wcześniej - Barącz 1869, s. 105).
27
Zimorowicz 1648-1677, s. 69. Uwagę o jednym architekcie i podobieństwie obu świątyń powtórzył Zimorowicz także pod rokiem 1437, pisząc: Ecclesiae Armenorum et S. Georgii struuntur.
Armeni et Russi, uno eodemque architecto usi, hoc tractu temporis duo delubra analoga pari
ﬁlo et schemate substruebant, Armeni quidem intra moenia Deiparae Virgini ad aethereum
thalamum translatae, Russi suburbanum veterano gentis commilitoni divo Georgio (ibidem, s.
85-86). Chodzi tu o pierwotną, średniowieczną cerkiew Św. Jura, którą zburzono w roku 1744,
stawiając na jej miejscu nową greckokatolicką katedrę w stylu rokokowym, zaprojektowaną
przez Bernarda Meretyna.
28
Mańkowski 1934, s. 29.
21

22
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Ówczesna katedra ormiañska [il.1] by³a niewielk¹ bazylik¹ kopu³ow¹
na planie krzy¿a wpisanego w prostok¹t, zapewne z jedn¹ apsyd¹ wystaj¹c¹
pó³koliœcie od wschodu. Dwie mniejsze apsydy boczne by³y ukryte wewn¹trz
œwi¹tyni, w gruboœci œciany wschodniej. Mury koœcio³a ob³o¿ono z dwóch stron
ciosowymi ok³adzinami, miêdzy które wrzucono dziki kamieñ, zalewaj¹c go
zapraw¹ wapienn¹ (w¹tek opus emplectum, po ormiañsku midis29). Cztery filary
podkopu³owe we wnêtrzu œwi¹tyni wykonano z ciosów kamiennych, a dachy
i œciany tamburu - z cienkich p³yt z wapienia litotamniowego, pochodz¹cego

[Il.1] Rekonstrukcja wygl¹du katedry ormiañskiej we Lwowie w XIV w.
Oprac. Instytut Architektury Polskiej Politechniki Lwowskiej, 1932.
29
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z okolic Lwowa (Czartowska Ska³a lub Lasek Cesarski). Kopu³ê skonstruowano z rzêdów naczyñ ceramicznych, wk³adanych jedno w drugie, tworz¹cych
³uki, zbiegaj¹ce siê w zwieñczeniu (tzw. sklepienie amforowe). Nad kopu³¹
rozpiêto dach namiotowy z cienkich p³yt kamiennych, u³o¿onych w kszta³cie
ostros³upa, zwieñczonego kamienn¹ kul¹ z krzy¿em. Poni¿ej, w œcianach dwunastobocznego tamburu przepruto w¹skie okienka, doœwietlaj¹ce przestrzeñ
podkopu³ow¹. W mrocznym wnêtrzu œwi¹tyni dobrze oœwietlony by³ o³tarz,
dziêki oculusowi i dwóm w¹skim oknom w œcianach apsydy œrodkowej. Na
pozosta³ych elewacjach rozmieszczono po dwa ostro³ukowe okna oraz portale
wejœciowe od po³udnia i zachodu30. Pocz¹tkowo przypuszczano, ¿e budowla
ta by³a wzorowana na ormiañskiej katedrze w Ani31. PóŸniej dowodzono, ¿e
wiêcej cech wspólnych ³¹czy³o j¹ z ormiañskimi koœcio³ami Kaffy na Krymie32.
Autor niniejszego artyku³u sk³ania siê ku twierdzeniu, ¿e pierwowzorem dla
tej najstarszej czêœci katedry ormiañskiej we Lwowie, a przynajmniej znaczn¹
inspiracj¹ dla jej budowniczych, by³a ormiañska œwi¹tynia Surp Nyszan (Œw.
Znak) w górskim klasztorze Surb Chacz (Œw. Krzy¿a) ko³o Starego Krymu33.
Mańkowski 1933b; Mańkowski 1933c; Mańkowski 1933d; Mańkowski 1934, s. 11-18.
Żyła 1919, s. 77. Krzyżowo-kopułowa katedra w Ani, stolicy armeńskiego królestwa Bagratunich,
została wzniesiona w latach 980-1001 przez słynnego architekta Tyrdata. Zapoczątkowała ona tzw.
styl anijski (zob. Chrząszczewski 2000, s. 11).
32
Mańkowski 1934, s. 44. Autor ten podkreślił szczególnie wspólne cechy łączące katedrę ormiańską
we Lwowie i kaffeńskimi kościołami Św. Sergiusza (Sarkisa) z XIV wieku oraz ŚŚ. Archaniołów
Gabriela i Michała z 1408 roku. Omówił też czternastowieczne kościoły Św. Jana Chryzostoma, Św.
Stefana, Św. Jerzego oraz Św. Jana Chrzciciela, położone za genueńskimi murami obronnymi miasta,
na terenie dawnej dzielnicy portowej Karantin (ibidem, s. 39).
33
Do takiego wniosku doszedł J. Chrząszczewski po odbyciu w roku 2000 wyprawy naukowej na Krym,
podczas której zwiedził wszystkie omówione przez T. Mańkowskiego kościoły w Kafﬁe oraz większość
pozostałych sakralnych budowli ormiańskich na Półwyspie Krymskim (prof. T. Mańkowski znał je
jedynie z rysunków i fotograﬁi przesłanych w okresie międzywojennym przez N. S. Barsamowa,
dyrektora Muzeum Archeologicznego w Teodozji - zob. Mańkowski 1934, s. 6). Nie uwzględniony
przez T. Mańkowskiego kościół Surp Nyszan (Św. Znak), wchodzący w skład kompleksu klasztornego Surp Chacz (Św. Krzyż), był budowany pod kierunkiem mnicha Howhannesa z Sebasty,
przy współudziale jego braci - kupca Hagoba i kapłana Ghazarosa, od roku 1358 (jak głosi napis na
tamburze) lub raczej od 1356 roku (zob. Sargsjan, Petrosjan 1998, s. 67 i 70), a więc równocześnie z
katedrą ormiańską we Lwowie. Jak się zdaje, jeden z fundatorów katedry lwowskiej - Panos pochodził
z Gazaratu, położonego u stóp góry, na której wzniesiony został klasztor. Kościół klasztorny Surp
Chacz ma wielkość i układ wnętrza zbliżony do katedry lwowskiej. Zdobią go ornamenty seldżuckie
na portalu wejściowym, ostrołukowe otwarcia naw bocznych, gzymsy stalaktykowe, chrzcielnica
sklepiona mukarnasem oraz dwunastoboczny tambur, podobne jak w katedrze ormiańskiej we Lwowie. Różnicę stanowi brak apsydy wystającej ze ściany wschodniej, połączenie ﬁlarów zachodnich
ze ścianami dla stworzenia choranów (świątynia w tzw. typie amberdzkim) oraz bardziej przysadziste
proporcje, wynikające z braku tak silnego wpływu tradycji gotyckich jak we Lwowie.

30
31
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W 1381 roku mia³ miejsce we Lwowie wielki po¿ar, w czasie którego
sp³onê³a wiêkszoœæ budowli drewnianych oraz nieliczne wówczas budowle
murowane. W po¿arze tym ucierpia³a z pewnoœci¹ równie¿ katedra ormiañska34.
W roku 143735 lub byæ mo¿e w koñcu XV albo na pocz¹tku XVI wieku
dobudowano do œwi¹tyni kru¿ganki [il.2]. By³y to zapewne dwie arkadowe
galerie, usytuowane symetrycznie po pó³nocnej i po³udniowej stronie katedry
i po³¹czone narteksem po stronie zachodniej36. W roku 1509 zosta³a odnowiona
kopu³a katedry ormiañskiej przez niejakiego Astwadzadura37. W 1527 roku
wybuch³ kolejny wielki po¿ar miasta, którego ofiar¹ pad³y wszystkie domy przy
ulicy Ormiañskiej i dzwonnica katedry38. Prawdopodobnie w 2. po³owie XVI
wieku, zachowuj¹c pierwotne kolumny, podwy¿szono kru¿ganek katedralny
i nakryto go nowym sklepieniem. Sklepienie zas³oni³o górn¹ czêœæ dawnego
gotyckiego portalu i ostro³ukowe okno w po³udniowej nawie katedry. Okno
to od zewn¹trz zamurowano, pozostawiaj¹c od strony nawy odkryt¹ niszê
okienn¹ z malowid³ami. Wówczas te¿ powsta³ renesansowy portal, prowadz¹cy
z dziedziñca wschodniego do po³udniowego kru¿ganka39. Dnia 20 I40 1571
roku ormiañski hod¿a Andrzej, rodem z Kaffy na Krymie, ufundowa³ dla
katedry dzwonnicê, któr¹ zaprojektowa³ i wzniós³ w³oski budowniczy Piotr,
pochodz¹cy z Tessynu (Ticino) w po³udniowej Szwajcarii, znany we Lwowie
pod nazwiskiem Krasowski41. W dzwonnicy zawieszono wielki dzwon o wadze
32 kamieni, równie¿ ufundowany przez hod¿ê i nosz¹cy jego imiê - „Andrzej”42.
W roku 1617 niejaki Iwan Pieksifora z ¿on¹ Anastazj¹ sprzedali swój ogród
owocowy duchowieñstwu katedry ormiañskiej43. W 1626 roku przy katedrze
Piotrowski 1925, s. 7 i 15; Mańkowski 1934, s. 68.
Piotrowski 1925, s. 15; Kajetanowicz 1926, s. 11; Schematismus 1936, s. 19.
36
Mańkowski 1934, s. 18.
37
Pyżyszgianc 1830, s. 104, który pisze, że kopułę odnowił Astwadzadur Kopulen. Nazwisko “Kopulen” to zapewne błąd, wynikający z mylnej interpretacji przez tego autora tekstu źródłowego,
w którym ormiańskimi literami zapisano zapewne polski termin “kopuła”.
38
Piotrowski 1925, s. 15; Mańkowski 1934, s. 65.
39
Piotrowski 1925, s. 16.
40
Lechicki 1928, s. 44, przyp. 1.
41
Kajetanowicz 1926, s. 19, Schematismus 1936, s. 19. Budowniczy Piotr Krasowski został
odnotowany we Lwowie po raz pierwszy w roku 1567 jako “Petrus Crassowski Italus Murator
Szwanczar”, przyjmujący prawo miejskie. Jego polskie nazwisko pochodziło być może od nazwy
miejscowości Carasso pod Bellinzoną w kantonie Ticino lub raczej od nazwy miejscowości Krasów
pod Lwowem, w której znajdowały się kamieniołomy, dostarczające budulca dla ważniejszych
gmachów lwowskich. Oprócz dzwonnicy przy katedrze ormiańskiej budował też m.in. wieżę
przy cerkwi wołoskiej, która, po doprowadzeniu do wysokości trzeciego rusztowania, uległa
zawaleniu (Łoziński 1898, s. 32-34).
42
Barącz 1856, s. 445.
43
Barącz 1869, s. 118.
34
35
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[Il.2] Rzut poziomy starej czêœci katedry z naniesieniem rozwarstwieñ stylowych.
Oprac. Instytut Architektury Polskiej Politechniki Lwowskiej, 1932.
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(zapewne w jej kru¿gankach) by³a urz¹dzona biblioteka i szko³a, w której ponad 80 ormiañskich dzieci uczy³o siê arytmetyki, muzyki, gramatyki, wymowy
i t³umaczenia tekstów. W najbli¿szym otoczeniu katedry sta³y murowane domy
fundacyjne oraz przytu³ek dla ubogich mê¿czyzn i kobiet. Znajdowa³ siê tam
równie¿ du¿y budynek s¹du duchownego (tzw. chuc), w którym ka¿dego czwartku zasiada³o 12 starszych ormiañskich z biskupem i proboszczem katedralnym
dla odprawiania s¹dów, sprawdzania przychodów i rozchodów oraz pobierania
podatków44.
W roku 1630 przestrzeñ katedry znacznie powiêkszono przez dostawienie
od zachodu szerokiej dwuprzês³owej hali (gawitu)45, utrzymanej w lokalnym
nurcie tzw. „neogotyku z pocz¹tku XVII wieku” (ostro³ukowe okna) [il.3]. Byæ
mo¿e tê now¹ czêœæ katedry wzniós³ zespó³ budowniczych, w sk³ad którego
wchodzi³ Wojciech (Albert) Kielar46. Podczas wznoszenia hali zniknê³a fasada
starej czêœci katedry, z nisko osadzonymi oknami i portalem, poprzedzona zapewne szerokim przedsionkiem. Na koñcu hali wzniesiono nowy przedsionek
o trzech przês³ach i trzech sklepieniach krzy¿owych, do którego prowadzi³y
po bokach drzwi procesyjne47. Po zamurowaniu od strony hali okien starej
czêœci katedry, zamieniono wnêkê okna na koñcu nawy po³udniowej na szafkê
œcienn¹ (skarbonê), zamkniêt¹ drzwiami ¿elaznymi, a okno w nawie pó³nocnej
przekszta³cono w wejœcie na schody, prowadz¹ce do ambony48. Dnia 4 XI 1630
katedra zosta³a przejêta si³¹ z r¹k œwieckich prowizorów i starszyzny ormiañskiej
przez Miko³aja Torosowicza, lwowskiego biskupa ormiañskiego, który z³o¿y³
publicznie wyznanie wiary katolickiej. W obecnoœci w³adz miejskich, duchownych katolickich i alumnów kolegium jezuickiego, stra¿ miejska wykonuj¹c
„auxilium brachii saecularis” (œwieck¹ egzekutywê postulatów) wy³ama³a
zamki w katedrze ormiañskiej, wprowadzaj¹c doñ unitê. Biskup Torosowicz
przej¹³ wówczas w zarz¹d maj¹tek koœcielny o ³¹cznej wartoœci oko³o 100 tys.
Mańkowski 1934, s. 12, przyp. 1, gdzie podaje polskie tłumaczenie ormiańskiego opisu zabudowań
instytucji ormiańskich we Lwowie, sporządzonego przez Szymona syna Martirosa w 1626 roku,
a przechowywanego w Bibliotece Uniwesyteckiej we Lwowie rkps nr 58, k. 338-339.
45
Kajetanowicz 1926, s. 9.
46
Budowniczy Wojciech Kielar został odnotowany wraz z Janem Godnym przy wznoszeniu
części prezbiterialnej kościoła Św. Marii Magdaleny we Lwowie w początkach XVII wieku
(Mańkowski 1932, s. 80). Tenże Wojciech (Albert) Kielar zapisał w swym testamencie z roku
1639, że wykonał “grobowców siedemdziesiąt i jeden przed białym ormiańskim kościołem”, czyli
na cmentarzu katedralnym (Mańkowski 1934, s. 67; por. też Piotrowski 1916, s. 85). Jest bardzo
prawdopodobne, że jako rzemieślnik zaangażowany do prac przy katedrze, brał on także udział
w jej rozbudowie w 1630 roku. Por. też: Pamiatniki, t. 3, 1985, s. 9.
47
Kajetanowicz 1926, s. 9.
48
Piotrowski 1925, s. 27.
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[Il.3] Widok od po³udnia na kru¿ganek, star¹ i now¹ czêœæ katedry.
Litografia K. Pillera wg rysunku J. Swobody, ok. 1865.

z³p49. Za wtargniêcie do zamkniêtej katedry nacja ormiañska wytoczy³a mu
w magistracie proces o gwa³t publiczny, który ci¹gn¹³ siê przez d³ugie lata, a w
roku 1632 dokona³a nawet czynnej napaœci na swojego biskupa w œwi¹tyni50.
Dnia 2 IV 1640 powsta³o przy katedrze bractwo Œw. Grzegorza Oœwieciciela, a w
roku 1653 bractwo Niepokalanego Poczêcia N.M.P.51 W sprawozdaniu z wizji
lokalnej, przeprowadzonej w katedrze ormiañskiej w roku 1646 odnotowano
bardzo z³y stan techniczny tej budowli: „Visio ecclesiae armenicalis [...] Na
kopule o³owiana blacha odsta³a przez któr¹ zacieka na sklepienia sk¹d siê psui¹
y mury y malowania na niem. Item poboczne sklepienia koœcielne w framugach
psui¹ siê od zaciekania deszcza, tak¿e y ceg³a odpadaæ poczyna y tynki odstai¹.
Item okna koœcielne od wiatru y deszczu pot³uczone y popsowane. Item w koœciele
przedniem tak¿e przez sklepienie zacieka z ktorego y tinki y ceg³y wypadai¹ y rysy
w sklepieniu pokazui¹ siê. Item dachówka na koœciele strupiesza³a y spustosza³a
y odpad³a tak¿e y po bokach blachy poodpada³y y posiêbicie pogni³o y drzewo
z niego poodpada³o. Item œciana poboczna zakrystiey pooblecia³a z tinku od deszcza y dach na niey zgni³y wszytek. Item w krugskanku w rogu zakrystiey kosz na
ktorym sklepienie zawis³o na skrus przeciek³ od deszcza y ceg³y w niem przegni³y
Lechicki 1928, s. 56-57; Zakrzewska-Dubasowa 1982, s. 274-275, za: Pingirian 1971, s. 364.
Lechicki 1928, s. 59.
51
Barącz 1869, s. 147 i 151; Lechicki 1928, s. 65, przyp. 1.
49
50
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tak¿e y nade drzwiami tegosz w skrugskanku sklepienie wskroœ przemok³e.
Item na cmentarzu strona przy wrotach wielkich po obu stronach ot³uczona od
deszczu y ceg³a w niey na po³y odpad³a z obydwóch stron gdzie z rynny zacieka.
Item Nad tym w krugskanku dach zgni³y y dachówki po œcianach pobocznych
oblecia³y. Item w zakristiey przecieka wszystko sklepienie y porysowa³osie. Item
w drugiem krugskanku tak¿e sklepienia zgni³e. Poœcianach na drugiey stronie
koœcio³a dachowki poodpada³y. Item Dachi zgni³e rynny okna u wielkiego o³tarza
popsowane. Item o³ów od murów poodstawa³. Item w sklepie podle dzwonnicy
ziemnym wody na kilka ³okci wzwysz ktora grunt psuie. Item wierzch dzwonice
zepsowany o³owiane blachy poodpada³y mieyscami wi¹zanie na niey gniie
tam¿e wewn¹trz pomosty, wi¹zania, rusztowania, okna œciany mury wniwecz
popsowane. Item w murach od spodu dziury y mieysca pogni³e. Item po kamienicach koœcielnych œciany porysowane popsowane y ceg³y z niech wypadai¹.
Item dach nad schodami przy dzwonnicy zgni³y. Item dach nad mieszkaniem Je
M wszytek zgni³y y opad³y. Item œciana za wielkim o³tarzem od spodu oblecia³a
y kamienie oko³o niey wkr¹g powypada³y. Tak¿e oko³o kaplic. Item na dolney
izbie wielkiey wi¹zanie y dachy porwane y zgni³e tak¿e y mury popsowane.
Et haec est eorum de praemissis relatio ...”52. W 1670 roku przeprowadzono
pierwsz¹ restauracjê dzwonnicy53. Równie¿ w roku 1670 zamurowano wejœcie
od wschodu do kru¿ganka pó³nocnego, wstawiono w kru¿ganku zakratowane
okna54 i wybudowano na koszt £azarza Matiaszowicza pierwsz¹ zakrystiê
po stronie pó³nocnej [il.4], zdobi¹c j¹ portalem z dat¹ 167155. Od 10 VI 1682
do roku 1683 przebudowywano dwie zrujnowane kamienice przy cmentarzu
ormiañskim po pó³nocnej stronie katedry na klasztor benedyktynek ormiañskich
[il.5]. Pracami kierowa³ ksi¹dz Onufry As³anowicz, który „powywoziwszy tedy
rumy, gnoje, gdy¿ tam stawa³y charty, konie X. Arcybiskupa, podniós³ muru
i ca³¹ œcianê, we œrodku wymurowa³ refektarz, nad nim cel dziesiêæ, sypialnia,
ganek we dwoje w ko³o kamienicy postawi³, strych, piwnicê podmurowa³, obie
kamienice w jedno z³¹czy³, ganek do koœcio³a przez cmentarz z tarcic da³, chór
nad gankiem koœcielnym zbudowa³, gdy¿ Panny lubo w klauzurze by³y, musia³y
przez cmentarz do koœcio³a chodziæ, póki chór nie stan¹³. Co im z wielkim
Mańkowski 1934, s. 14, przyp. 1 wg rkpsu w Archiwum miasta Lwowa. Consul. t. 51 z roku
1646, k. 277.
53
Barącz 1869, s. 125; Kajetanowicz 1926, s. 19.
54
Mańkowski 1934, s.18, przyp. 2 wg Ossolineum rkps 1723: “Anno 1670 [...] naprzód krużganek
przy starey zakrystiey przy kościele samym od strony pułnocny ante wystawiony restaurować [...] a
to tym kształtem zostawiwszy z starożytności drzwi kościelne framugi zamurować y okna z gratami
y okiennicami żelaznemi potężnemi w tychże framugach wystawić. Wrota jednak od wschodu słońca
od cmentarza któremi wchodzono do tegosz krużganku mają być zamurowane ...”
55
Barącz 1869, s. 125; Kajetanowicz 1926, s. 5.
52
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[Il.4] Przekrój poprzeczny przez zakrystiê, transept i kru¿ganek katedry.
Oprac. Instytut Architektury Polskiej Politechniki Lwowskiej, 1932.

upokorzeniem by³o”56. W 1692 roku z³o¿yli wizytê w tym klasztorze król Jan
III Sobieski i królowa Marysieñka - dobroczyñcy zakonu. Król zatrzyma³ siê
na furcie, gdzie rozmawia³ z arcybiskupem ormiañskim Wartanem Hunanianem, senatorami ormiañskimi oraz Katarzyn¹ Zebrzydowsk¹, oddelegowan¹
benedyktynk¹ ³aciñsk¹. Natomiast królowa wraz z biskupem p³ockim i ¿onami
senatorów obesz³a górn¹ kondygnacjê klasztoru, gdzie dostrzeg³a wielk¹ ciasnotê
pomieszczeñ i obieca³a, ¿e poprze plany przeniesienia zakonu do budynku
kolegium Teatynów przy ormiañskim koœciele Œw. Krzy¿a na Krakowskim
Przedmieœciu57. Dnia 13 XI 1694 omy³kowo wystrzelono racê z koœcio³a jezuickiego na katedrê ormiañsk¹, w wyniku czego sp³on¹³ dach katedry. Straty
powsta³e na skutek po¿aru zosta³y wycenione na 4000 z³p58. W dniu 31 III
Barącz 1856, s. 422 (rozdz. Dzieje zakonnic ormiańskich).
Ibidem, s. 430-431.
58
Barącz 1869, s. 130; por. Piotrowski 1925, s. 16 i 23; Lechicki 1928, s. 98; Mańkowski 1934,
s. 68.
56
57
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[Il.5] Plan otoczenia katedry ormiañskiej we Lwowie.
Oprac. Instytut Architektury Polskiej Politechniki Lwowskiej, 1932.
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1700 postanowiono przyj¹æ od Dominika Bogdanowicza sumê 3000 z³p na
restauracjê katedry59. Po zdobyciu Lwowa przez Szwedów 6 IX 1704, katedra
i klasztor benedyktynek ormiañskich pos³u¿y³y jako schronienie dla zbieg³ych
mieszczan lwowskich ró¿nego stanu. Mieszczanie ci ocaleli dziêki Deodatowi
Nersesowiczowi, biskupowi trajanopolitañskiemu, który podj¹³ na cmentarzu
ormiañskim negocjacje ze szwedzkimi oficerami. Szwedom wyp³acono ogromn¹
kontrybucjê o ³¹cznej wysokoœci 30 tys. talarów, w tym depozyty osób œwieckich
oraz srebra z katedry i klasztoru60. Zapewne wówczas siedemnastowieczny
kielich z ormiañskim napisem fundacyjnym trafi³ ze Lwowa do ewangelickiego
koœcio³a w Rappin na Rugii61. W dniu 20 IV 1710 przy obrazie Matki Boskiej
Jaz³owieckiej w katedrze ormiañskiej zosta³o utworzone bractwo jaz³owieckie
p.w. Niepokalanego Poczêcia N.M.P.62 Dnia 16 VIII 1712 nastêpny po¿ar uszkodzi³ katedrê ormiañsk¹, mieszkania kap³anów i klasztor zakonnic ormiañskich63.
W 1715 roku zmar³ arcybiskup Wartan Hunanian, który wybudowa³ we Lwowie
dom arcybiskupi64.
Pocz¹wszy od roku 1723 przeprowadzano gruntowny remont w starej czêœci
katedry. Prawdopodobnie wówczas pogrubiono od zewn¹trz œciany apsyd bocznych w taki sposób, ¿e zaczê³y one cylindrycznie wystawaæ z elewacji wschodniej obok apsydy g³ównej. We wnêtrzu pomiêdzy apsydami przebito dodatkowe
przejœcia, zaœ nad apsyd¹ œrodkow¹ wykonano w dachu œwietlik, oœwietlaj¹cy
z góry o³tarz g³ówny65 [il.6]. Podniesiono te¿ sklepienie nad zachodni¹ hal¹
(gawitem)66, podwy¿szono tam arkadê i urz¹dzono chór muzyczny dla mniszek67.
Zatynkowano pierwotn¹ staroarmeñsk¹ polichromiê i dekoracjê rzeŸbiarsk¹
œcian i sklepieñ, wprowadz¹j¹c do wnêtrza barokowe o³tarze, ambonê i tron
Barącz 1869, s. 132.
Wypis z rękopisu od 1660, s. 17; Barącz 1856, s. 437-438 (rozdz. Dzieje zakonnic ormiańskich).
61
Zob. Meinardus 1995. Jest to srebrny kielich mszalny, pozłacany, o wysokości 25 cm, z sześciolistną stopą ozdobioną ornamentem małżowinowym, z trzonem w formie stojącego anioła, podtrzymującego czarę kielicha. Na koszyczku czary, wśród ornamentów małżowinowych, widnieją
trzy główki cherubinów. Na brzegu czary wygrawerowano ormiański napis fundacyjny, który w
polskim tłumaczeniu brzmi następująco: Ten kielich jest pamiątką pana Chaczko Domażyrskiego,
syna Awedyka, oraz jego żony - pani Barbary, córki pana Hołuba Iwaszkowicza. Ten [kielich]
oﬁarowali oni dla upamiętnienia swych dusz i dusz swoich rodziców w roku 1097 ery ormiańskiej
(=1647n.e.) 7 lipca (za sprawdzenie tożsamości fundatorów dziękuję panu dr. K. Stopce).
62
Barącz 1869, s. 144.
63
Ibidem, s. 130; por. Piotrowski 1925, s. 16 i 23; Lechicki 1928, s. 98; Mańkowski 1934, s. 68.
64
Barącz 1856, s. 140.
65
Mańkowski 1934, s. 15.
66
Pyżyszgianc 1830, s. 104; Barącz 1869, s. 135; Kajetanowicz 1926, s. 9.
67
Barącz 1856, s. 444-445 (Dzieje zakonnic ormiańskich); Barącz 1869, s. 135.
59

60
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[Il.6] Przekrój pod³u¿ny przez wschodni¹ czêœæ katedry.
Oprac. Instytut Architektury Polskiej Politechniki Lwowskiej, 1932.

biskupi. W tym czasie odbudowano te¿ klasztor benedyktynek ormiañskich68,
a przestrzeñ wokó³ koœcio³a ogrodzono murem69. Koszty prac, wynosz¹ce
12 tys. z³p70, pokry³ Krzysztof Augustynowicz, dyrektor s¹dów ormiañskich
we Lwowie, brat ówczesnego arcybiskupa Jana Tobiasza Augustynowicza71.
Rzemieœlników dogl¹da³a osobiœcie ¿ona dyrektora - Anna72. Równie¿ w roku
Lechicki 1928, s. 98.
Wypis z rękopisu od 1660, s. 17.
70
Ibidem, s. 17; Lechicki 1928, s. 98.
71
Wypis z rękopisu od 1660, s. 17; Barącz 1869, s. 135; Piotrowski 1925, s. 16-17; Kajetanowicz
1926, s. 4; Lechicki 1928, s. 98.
72
Barącz 1856, s. 41 i 445.
68
69
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1723 zbudowano drug¹ zakrystiê po pó³nocnej stronie katedry73. W tym samym
roku, za pieni¹dze pochodz¹ce ze sk³adek wszystkich Ormian, odlano dla
dzwonnicy nowy dzwon o wadze 61 kamieni, który zosta³ poœwiêcony przez
arcybiskupa Augustynowicza pod imieniem „Jan”74. W 1726 roku sêdzia Augustynowicz wzniós³ na wschodnim dziedziñcu katedry kolumnê Œw. Krzysztofa
ku czci swojego patrona75 [il.7]. Byæ mo¿e wykonawc¹ kamiennej figurki Œw.
Krzysztofa w zwieñczeniu tej korynckiej kolumny by³ rzeŸbiarz Chrystian
Seyner, „obywatel lwowski”, pozostaj¹cy na us³ugach ksi¹¿¹t Wiœniowieckich76.
W roku 1728 Miko³aj Der Zachariasiewicz Anio³ek utworzy³ przy katedrze bractwo Trójcy Œwiêtej, które zosta³o zatwierdzone 15 czerwca przez arcybiskupa
Jana Tobiasza Augustynowicza77. W roku 1731 wzniesiono obok drugiej zakrystii piêtrowy skarbiec78. W tym samym roku sêdzia Krzysztof Augustynowicz
kaza³ wykonaæ na swój koszt now¹ wiêŸbê i pokrycie dachowe na klasztorze
benedyktynek ormiañskich79. W roku 1733 na dziedziñcu pó³nocnym powsta³,
równie¿ nak³adem Krzysztofa Augustynowicza, kru¿ganek z nadwieszonym
przejœciem, prowadz¹cym z klasztoru benedyktynek na chór koœcielny80 [il.8].
Podczas po¿aru w roku 1743 sp³on¹³ dach dzwonnicy, kryty blach¹ o³owian¹,
któr¹ potem zast¹piono gontem81. Ponowny po¿ar mia³ miejsce dnia 3 V 1748.
Rozpocz¹³ siê w pobliskim klasztorze Trynitarzy przy ulicy Krakowskiej [il.9].
Pastw¹ p³omieni pad³y wówczas równie¿ zabudowania klasztoru benedyktynek
ormiañskich, katedra ormiañska i dzwonnica. Uratowano natomiast pa³ac arcybiskupi82. Na restauracjê œwi¹tyni zebrali Ormianie 5757 z³p. Równie¿ mniszki
Kajetanowicz 1926, s. 5.
Barącz 1856, s. 445; Barącz 1869, s. 135.
75
Piotrowski 1925, s. 17; Kajetanowicz 1926, s. 22; Lechicki 1928, s. 98.
76
Hornung 1976, s. 8.
77
Barącz 1869, s. 149.
78
Barącz 1856, s. 447 (Dzieje zakonnic ormiańskich): 1731 [...] tegoż roku i nowy skarbiec wymurowany z dolnym sklepem kosztem różnych dobrodziejów. Zob. też Kajetanowicz 1926, s. 8;
Kajetanowicz 1931, s. 14.
79
Barącz 1856, s. 42 i 447.
80
Ibidem, s. 447 (Dzieje zakonnic ormiańskich): 1733 [...] W tym roku dnia 10go czerwca skończono
murowany ganek z gruntu wystawiony, t.j. przejście z refektarskich drzwi do kościoła na chór ze
schodami i tem podobne z gruntu kosztem szlachetnego P. Krzysztofa Augustynowicza dyrektora
i sędziego nac. Ormiań. osobliwego dobrodzieja naszego. Zob. też Kajetanowicz 1926, s. 23.
81
Kajetanowicz 1926, s. 19.
82
Barącz 1856, s. 455 (Dzieje zakonnic ormiańskich): 1748. Dnia 3go maja w piątek o nieszporach
na uroczystości ś. Krzyża u OO. Trynitarzów z kuchni ogień się zajął z wiatrem ciężkim, z którego
ognia pożar taki się wzmógł, iż kościół OO. Trynitarzy, tak wewnątrz jako i zewnątrz zgorzał,
klasztór spalony także i wieże, potem brama krakowska Baba nazwana, kamienic naprzeciwko
kościoła 17, baszty dwie; a zatem i nasz klasztór ze wszystkiem w garść popiołu zamieniony.
Kościół nasz takimże sposobem jak na wapno popalony, dzwonnica obdarta. Mieszkanie tak X.
73
74
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[Il.7] Widok na kolumnê Œw. Krzysztofa z 1726 r., pa³ac arcybiskupi,
odbudowany w r. 1779 oraz dzwonnicê z 1571 r.
Drzeworyt P. Dyamentowskiego wg rysunku J. Matejki, 1872.
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zaczê³y odbudowywaæ swój klasztor, czêœciowo za pieni¹dze pochodz¹ce ze
sk³adek, a czêœciowo z dochodów w³asnych83. W kwietniu 1749 roku rozpoczêto
prace nad dokoñczeniem murów klasztornych, które prowadzi³ zespó³ murarzy
pod kierunkiem budowniczego Marcina Urbanika. W 1750 roku „mury klasztorne podnios³y siê na dwa oddzia³y”, zaœ katedrê pobielono gipsem i wapnem
cedzonym, a tak¿e wyrównano jej posadzkê84. Dnia 11 V 1750, gdy prowizorem
miejskiego szpitala ormiañskiego we Lwowie by³ Jan Augustynowicz, zosta³a
zakupiona za kwotê 5000 z³p kamienica Rabiczkowska, przylegaj¹ca do cmentarza katedralnego, któr¹ przeznaczono na szpital dla ubogich pozostaj¹cych przy
katedrze, a tak¿e na „reclinatorium” (legowisko) dla pielgrzymów udaj¹cych
siê do Rzymu i miejsc œwiêtych85. Jak wynika z inwentarza sporz¹dzonego przez
ksiêdza Krzysztofa Faruchowicza, zakrystianina katedralnego, w roku 1758
w skarbcu katedry ormiañskiej znajdowa³o siê m.in. 21 srebrnych kielichów oraz
poz³acany krzy¿ srebrny z 1663 roku, ozdobiony oœmioma koralami i zawieraj¹cy
„lignum vitae” (drzewo ¿ycia, czyli cz¹stkê Krzy¿a Œwiêtego), a tak¿e cztery
Ewangelie spisane na pergaminie, w bogatych oprawach ze srebrnymi okuciami.
W zakrystii by³y zawieszone portrety znanych osobistoœci: „Anny Augustynowiczowej Dyrektorowej z herbem i ramami srebrnemi. Rypsymy Augustynowiczowej w ramach srebrnych. Hadziewiczowej z herbem Jana Kopczyka
w ramach srebrnych. Ca³y srebrny z herbem Maryanny Augustynowiczowej
Dyrektorowej. Jana Stefanowicza w ramach srebrnych. Ca³y srebrny z herbem
Jana Stetkiewicza Doktora. Jana Kopczyka w ramach srebrnych. Ca³y srebrny
z herbem Miko³aja Anio³ka. W ramach srebrnych Piramowicza. Ca³y srebrny
z herbem Krzysztofa Augustynowicza Dyrektora. W ramach srebrnych: Anny
Muratowiczowej, Urszuli Augustynowiczowej, Stetkiewiczowej Doktorowej,
Krzysztofa Stetkiewicza, Gabriela Arakiewicza, Magdaleny Stetkiewiczowej,
Franki Doktorowej, Micha³owej Piramowiczowej i Rozalii Muratowiczowej.
Ca³e srebrne z herbami: Miko³aja Jaœkiewicza, Muratowicza, Zadykiewiczowej,
Felixa Augustynowicza i Dominika Anio³ka”. W katedrze znajdowa³y siê równie¿
obrazy: „Uœpienie Najœwiêtszej Panny Maryi na blasze w roku 1621 malowane.
Matka Boska Czêstochowska na blasze malowana, z drugiej strony Pan Jezus
Arcybiskupa jakoteż i X. Biskupa zaledwie uszło tego nieszczęścia, gdyż ludzi wiele ratujących
dachy poobdzierało; szkody z rabunku bardzo wiele, osobliwie naszych zakonnic, które trudno
i wyliczać, skrzynia ze sprzętami, kielich i t. d. obrazy z klejnotów obdarto. Zob. też Piotrowski
1925, s. 17; Lechicki 1928, s. 101-102, 107; Mańkowski 1934, s. 68.
83
Barącz 1869, s. 138.
84
Barącz 1856, s. 457-458 (Dzieje zakonnic ormiańskich).
85
Barącz 1853, s. 306 wg Anno Domini 1750 die 11a Maji. Regestr kupna, percepty i expensy
nowego szpitalu przy katedralnym Lwowskim ormiańskim kościele zostającego.
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[Il.8] Widok od wschodu na pó³nocny dziedziniec katedry.
Fot. J. Chrz¹szczewski, 2000.

u s³upa biczowany. Portretów cynowych 21. Obraz Trójcy Przenajœwiêtszej
na drzewie malowany. Familia œwiêta tak¿e na drzewie malowana. Gomidas
i Hajto królowie Armenii na p³ótnie malowani”86. Dnia 13 VI 1762 sp³onê³o
kilka kamienic ormiañskich87. W dniu 17 V 1778 nastêpny po¿ar, który rozpocz¹³ siê za bram¹ Krakowsk¹, ogarn¹³ najpierw tê bramê, a potem trzydzieœci
pobliskich kamienic, wiele domów i cha³up, koœció³ i klasztor dominikanów,
klasztor benedyktynek ormiañskich, szpital, archiwum kapitu³y, mieszkania
kap³anów, pa³ac arcybiskupa oraz dzwonnicê, w której stopi³y siê od ¿aru
dzwony katedralne. Uszkodzeniu uleg³a te¿ sama katedra88.
Do naprawy szkód wyrz¹dzonych przez po¿ar przyst¹pi³ ówczesny
arcybiskup Jakub Stefan Augustynowicz, przy udziale swego koadiutora
Jakuba Waleriana Tumanowicza oraz œwie¿o wyœwiêconego ksiêdza Samuela Stefanowicza (póŸniejszego arcybiskupa)89. Jeszcze w tym samym roku
Barącz 1853, s. 307 wg Splendor Archikatedralnego kościoła Lwowskiego Ormiańskiego tak
w srebrze, apparatach, lichtarzach i innych wszystkich ornamentach w skarbcu zostających,
natenczas będącego zakrystyana X. Krzysztofa Faruchowicza 1756 1a Junii.
87
Barącz 1869, s. 139.
88
Barącz 1856, s. 470; Barącz 1869, s. 140.
89
Lechicki 1928, s. 107.
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[Il.9] Plan kwarta³u miejskiego Lwowa, w którym mieszkali Ormianie,
z zaznaczeniem usytuowania dawnych murów obronnych i bramy Krakowskiej.
Oprac. J. Chrz¹szczewski wg planu zamieszczonego u R. Lypki, 1983.
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1778 biskup-koadiutor Tumanowicz kaza³ wykonaæ stalle dla duchowieñstwa
w chórze katedry90. Dokoñczono barokizacjê wnêtrza œwi¹tyni i do lata 1779
roku przeprowadzono restauracjê zrujnowanego pa³acu arcybiskupiego91 [il.10].
W roku 1780 ukoñczono nowy trójkondygnacyjny budynek z mieszkaniami
dla ksiê¿y katedralnych, a w 1781 wymurowano dwukondygnacyjn¹ siedzibê
wikariuszy92. Ca³a odbudowa kosztowa³a 28737 z³p93. W ludwisarni Polañskiego
odlano dla dzwonnicy katedralnej nowy dzwon o imieniu „Grzegorz”, wa¿¹cy
102 kamienie94, który zosta³ poœwiêcony przez arcybiskupa Augustynowicza
dnia 24 VIII 178295. W roku 1784 Austriacy zlikwidowali we Lwowie urz¹d
s¹du ormiañskiego, zamknêli na Krakowskim Przedmieœciu ormiañskie koœcio³y
Œw. Anny, Œw. Krzy¿a i kaplicê Œw. Jakuba96. Cesarz austriacki Józef II odwiedzi³ klasztor benedyktynek ormiañskich i obieca³, ¿e bêdzie wspiera³ jego
dzia³alnoœæ. Dnia 16 I 1785 w klasztorze otwarto szko³ê publiczn¹ dla dziewcz¹t
(Mädchenschule für gebildete Stände), dotowan¹ przez pañstwo97. W dniu
1 III 1792 po³¹czono tzw. „banki pobo¿ne”, dzia³aj¹ce od XVII wieku przy
poszczególnych parafiach ormiañskich, w jeden publiczny bank zastawniczy
„Mons Pius” przy kapitule ormiañskiej we Lwowie, który po¿ycza³ pod zastaw
ruchomoœci pieni¹dze na niewielki procent98. Umieraj¹cy w dniu 6 II 1831
arcybiskup Kajetan Augustyn Warteresiewicz zapisa³ w testamencie po³owê
swego maj¹tku na odnowienie katedry, a prywatn¹ bibliotekê przekaza³ kapitule. Jednak z powodu braku w³aœciwej opieki nad tym ksiêgozbiorem czêœæ
rêkopisów zbutwia³a, a czêœæ zosta³a rozdana w formie prezentów w prywatne
rêce. Resztê manuskryptów przekazano póŸniej do Ossolineum99. Podczas
Wiosny Ludów, w dniach 1-2 XI 1848 Lwów zosta³ ostrzelany przez artyleriê
austriack¹, dowodzon¹ przez genera³a Wilhelma Hammersteina. Pociski artyleryjskie uszkodzi³y wówczas klasztor benedyktynek ormiañskich i spowodowa³y
kolejny po¿ar w katedrze100.
Barącz 1856, s. 471 (Dzieje zakonnic ormiańskich); Kajetanowicz 1926, s. 4.
Lechicki 1928, s. 107.
92
Barącz 1853, s. 307 wg Regestr expensy na fabrykę wystawionych nowych residencyi o trzech
piętrach dla księży katedralnych ormiańskich roku 1780 item expens rezydencyi wikaryjnych o
dwóch piętrach wymurowanych roku 1781.
93
Barącz 1853, s. 307 wg Regestr expensy ... od 1778 do 1797 roku.
94
Kamień krakowski ważył ponad 13 kg, a austriacki - przeszło 11 kg.
95
Barącz 1869, s. 140.
96
Ibidem, s. 141.
97
Barącz 1856, s. 472 (Dzieje zakonnic ormiańskich)
98
Barącz 1869, s. 142; Lechicki 1928, s. 113.
99
Lechicki 1928, s. 123 i przyp 1.
100
Ibidem, s. 127, przyp. 1 oraz s. 128.
90
91
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[Il.10] Widok pa³acu arcybiskupiego i dzwonnicy od strony ulicy Ormiañskiej.
Fot. P. Szczepañski, 1963.

Na prze³omie lat 50. i 60. XIX wieku, z inicjatywy kapitu³y, odnowiono
wnêtrze katedry ormiañskiej „w sposób odpowiedni rozmiarom i prostocie
koœcio³a”. Usuniêto zniszczone przez czas ozdoby o cechach wschodnich
i zast¹piono je dekoracj¹ w guœcie wspó³czesnym. Wprowadzono nowe rzeŸby
i z³ocenia. Odnowienie obrazów i malowide³, a tak¿e odmalowanie wnêtrza
23
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katedry powierzono lwowskiemu malarzowi Jab³oñskiemu101. W 1862 roku
dekorator teatralny Jan Düll pokry³ malowid³ami œciany i sklepienia katedry102
[il.11]. Oko³o roku 1869 by³o w katedrze ormiañskiej 11 o³tarzy - o³tarz wielki
i po piêæ o³tarzy bocznych z ka¿dej strony. W wielkim o³tarzu znajdowa³ siê
obraz przedstawiaj¹cy Wniebowziêcie N.M.P. W o³tarzach po lewej stronie rozmieszczono kolejno nastêpuj¹ce malowid³a: Œw. Benedykt, Chrzest Chrystusa,
Œw. Tadeusz Aposto³, Matka Boska Jaz³owiecka (i Œw. Józef na zas³onie) oraz
Œw. Antoni Pustelnik. W o³tarzach bocznych po stronie prawej znajdowa³y siê

[Il.11] PóŸnobarokowa ambona z XVIII w. i XIX-wieczne malowid³a œcienne
Jana Dülla we wnêtrzu katedry. Fot. wg J. Piotrowskiego, 1925.
101
102

Archikatedralny kościół 1872, s. 374; Hołubeć 1925, s. 120.
Piotrowski 1925, s. 11; SAP, t. 2, s. 114.
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nastêpuj¹ce obrazy: ŒŒ. Barbara i Katarzyna, Œw. Kajetan (i mniejszy obraz
Matki Boskiej Ró¿añcowej), Zes³anie Ducha Œwiêtego, Chrystus Ukrzy¿owany
oraz Œw. Grzegorz Oœwieciciel (i ŒŒ. Piotr i Pawe³ na zas³onie)103. Cmentarz katedralny by³ wy³o¿ony du¿ymi p³ytami nagrobnymi z napisami ormiañskimi, polskimi i ³aciñskimi, które upamiêtnia³y zmar³ych cz³onków rodzin ormiañskich:
Augustynowiczów, Abramowiczów, Bogdanowiczów, Bernatowiczów, Czukiewiczów, Dorogojowiczów, Faruchowiczów, Jurkiewiczów, Izarowiczów,
Manczukiewiczów, Muratowiczów, Miko³ajewiczów, Nikorowiczów, Piramowiczów, Steckiewiczów, Szymonowiczów, Torosowiczów, Ubalewiczów
i innych104. Oko³o roku 1877 powsta³y bramki ³¹cz¹ce dziedziñce po³udniowy
i pó³nocny z dziedziñcem wschodnim105. W roku 1881 przed fasad¹ klasztoru
benedyktynek ormiañskich na dziedziñcu pó³nocnym stanê³a kamienna statua
Matki Boskiej, wyrzeŸbiona przez Tomasza Dykasa106. Ten sam rzeŸbiarz wykona³ w roku 1889 figurê Chrystusa nios¹cego krzy¿, która zosta³a ustawiona na
dziedziñcu po³udniowym przez ówczesnego proboszcza katedralnego Kajetana
Kajetanowicza dla upamiêtnienia zmar³ego arcybiskupa Samuela Cyryla Stefanowicza107 [il.12]. Pod koniec XIX wieku arcybiskup Izaak Miko³aj Isakowicz
przekaza³ manierystyczny o³tarz z katedry ormiañskiej, wykonany zapewne
przez rzeŸbiarza Jana Bia³ego w koñcu XVI wieku, hrabiemu W³odzimierzowi
Dzieduszyckiemu do budowanego przez niego koœcio³a p.w. Œw. Micha³a
w Zarzeczu pod Jaros³awiem108. Na prze³omie XIX i XX wieku przedni¹ czêœæ
fasady katedry ormiañskiej rekonstruowa³ Jan Bo³oz-Antoniewicz, historyk
sztuki, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Mury katedry by³y wówczas tak
popêkane, ¿e rêka w³o¿ona w szczelinê przechodzi³a niemal na drug¹ stronê
œciany. Wody gruntowe spowodowa³y os³abienie fundamentów, zawilgocenie
œcian i wyst¹pienie groŸnych rysów, zw³aszcza w nowszej czêœci katedry109.
Wobec tak z³ego stanu zachowania œwi¹tyni, nowo konsekrowany w 1902
roku arcybiskup ormiañski Józef Teofil Teodorowicz postawi³ sobie jako jedno
z g³ównych zadañ odbudowê katedry ormiañskiej. W tym celu zosta³ powo³any
komitet artystyczny, w sk³ad którego weszli m.in. tacy znawcy sztuki, jak
hrabia Leon Piniñski, profesor Jan Bo³oz-Antoniewicz, W³adys³aw £oziñski,
a tak¿e panowie Seferowicz i Krzeczunowicz. Arcybiskup utrzymywa³ ponadto
Barącz 1869, s. 144-152.
Ibidem, s. 143-144.
105
Piotrowski 1925, s. 16.
106
Pamiatniki, t. 3, 1985, s. 8.
107
Kajetanowicz 1926, s. 18.
108
Sołtysówna 1974, s. 387.
109
Kajetanowicz 1908, s. 6-7.
103
104
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[Il.12] Figura Chrystusa nios¹cego krzy¿, autorstwa Tomasza Dykasa z 1889 r., ustawiona na dziedziñcu po³udniowym. Fot. J. Chrz¹szczewski, 1994.

sta³y kontakt z Centraln¹ Komisj¹ ds. Badania i Zachowania Zabytków Sztuki
i Historii w Wiedniu. Delegat tej komisji, konserwator generalny, profesor
Max Dvorák z Uniwesytetu Wiedeñskiego, przyjecha³ do Lwowa specjalnie
na oglêdziny katedry ormiañskiej i po powrocie z³o¿y³ z nich sprawozdanie.
W piœmie przes³anym arcybiskupowi komisja wiedeñska uzna³a katedrê za zabytek nadzwyczaj cenny z punktu widzenia historii sztuki („Ein kunsthistorisch
ungemein wertvolles Denkmal”) i przedstawi³a ramowy plan restauracji obiektu.
Podkreœlono szczególn¹ wartoœæ architektoniczn¹ najstarszej czêœci katedry,
natomiast skrytykowano jej wystrój wewnêtrzny. Polichromiê zdobi¹c¹ œciany
i sklepienia okreœlono jako przeciêtn¹ („äusserst mittelmässig”), daj¹c do zro26
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zumienia, ¿e wraz z umeblowaniem przes³ania i zaciera tektonikê budowli110.
Wobec powy¿szego podjêto decyzjê, ¿e dzia³ania konserwatorskie bêd¹ polegaæ
g³ównie na: 1. zabezpieczeniu przed zawaleniem najstarszej czêœci katedry, 2.
ods³oniêciu spod tynku dawnych ornamentów i usuniêciu tych w stylu rokokowym, 3. ozdobieniu œcian koœcio³a nowymi malowid³ami, 4. przed³u¿eniu
wnêtrza katedry i otwarciu wejœcia g³ównego na osi koœcio³a111. W roku 1906
arcybiskup Józef Teodorowicz zaproponowa³ wykonanie projektu dekoracji malarskiej w starej czêœci katedry Józefowi Mehofferowi, równoczeœnie zwracaj¹c
siê w tej sprawie do Teodora Axentowicza. Dziêki osobistemu zaanga¿owaniu
profesora Jana Bo³oza-Antoniewicza Mehoffer podj¹³ siê owego zadania i rozpocz¹³ studia nad sztuk¹ wczesnochrzeœcijañsk¹ i armeñsk¹. W listopadzie 1906
i wiosn¹ 1907 roku odby³ podró¿e do W³och, gdzie w œwi¹tyniach Rawenny i w
bazylice Œw. Marka w Wenecji studiowa³ bizantyñsk¹ ikonografiê i kolorystykê,
a w klasztorze mechitarzystów na wyspie San Lazzaro przegl¹da³ miniatury
w ormiañskich rêkopisach. W wyniku tych studiów, w roku 1907 powsta³
projekt polichromii dla katedry ormiañskiej, przychylnie przyjêty zarówno
przez samego arcybiskupa, jak i przez instancje urzêdowe w Wiedniu. Jednak
w styczniu 1908 roku, na ¿yczenie nowego fundatora - ziemianina Aleksandra
Krzeczunowicza z Bo³szowiec, podjêto decyzjê, ¿e dekoracja katedry zostanie
wykonana w technice mozaikowej, co poci¹gnê³o za sob¹ koniecznoœæ wykonania nowego projektu112. Tymczasem przygotowywano plany odnowienia
i urz¹dzenia nowszej czêœci koœcio³a. Sporz¹dzono te¿ ogólny kosztorys prac
renowacyjnych, który zosta³ zatwierdzony przez lwowskie Namiestnictwo. Koszt
rekonstrukcji i odnowienia starej czêœci katedry wyceniono na oko³o pó³ miliona
koron. Za sumê 147 tys. koron arcybiskup Teodorowicz wykupi³ obszerny plac,
wielkoœci stu s¹¿ni, powsta³y po wyburzeniu starej kamienicy, oddzielaj¹cej
katedrê od ulicy Krakowskiej113 [il.13]. Zdecydowano, ¿e to w³aœnie od strony
ulicy Krakowskiej bêdzie w przysz³oœci g³ówne wejœcie do katedry, a wolny
plac umo¿liwi powiêkszenie œwi¹tyni, przez dobudowê od zachodu jej trzeciej, najnowszej czêœci. Przed³u¿enie katedry by³o jednak zadaniem trudnym
ze wzglêdu na ró¿nice w poziomie terenu oraz to, ¿e oœ katedry przebiega³a
ukoœnie, a nie prostopadle w stosunku do pierzei ulicy Krakowskiej. Z pustym
placem przed katedr¹ s¹siadowa³y ponadto dwie wysokie kamienice, których
gabaryty nale¿a³o uwzglêdniæ w projekcie rozbudowy œwi¹tyni. Rozwi¹zania

Ibidem, s. 7-8.
Les travaux 1928, s. 4.
112
Zeńczak 2000, s. 222.
113
Kajetanowicz 1908, s. 12-13.
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[Il.13] Wyburzenie w r. 1908 kamienicy przy ul. Krakowskiej
dla uzyskania miejsca pod najnowsz¹ czêœæ katedry ormiañskiej.
Fot. wg D. Kajetanowicza, 1908.

tego trudnego problemu przestrzennego podj¹³ siê krakowski architekt Franciszek M¹czyñski. Zaproponowa³ on po³¹czenie projektowanej zachodniej
czêœci katedry z ulic¹ za pomoc¹ sklepionego przedsionka, otwartego arkad¹ na
boczne podwórze i zakoñczonego od strony ulicy wejœciem w formie centralnej
œwi¹tynki, zwieñczonej kopu³¹ z latarni¹ [il.14-15]. Dla zniwelowania ró¿nicy
wysokoœci miêdzy s¹siedztwem a parti¹ wejœciow¹ katedry, zaprojektowa³ obok
niej w¹sk¹ kamienicê, wkomponowan¹ w pierzejê ulicy114. Wed³ug projektu
M¹czyñskiego wykonano te¿ drewniany strop secesyjny nad hal¹ œrodkow¹,
wzorowany na hiszpañskim „artesonado”115 [il.16]. W roku 1908 rozpoczêto
114
115

Ibidem, s. 13-16.
Kajetanowicz 1926, s. 9.
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tak¿e gruntowny remont najstarszej czêœci katedry ormiañskiej. Jej elewacjê
pokryto na zewn¹trz tynkiem wapiennym. Odczyszczono kamienne elementy
obramieñ okiennych, coko³u, gzymsów i tamburu pod kopu³¹. Zosta³y wymienione kolumny w kru¿ganku po³udniowym od strony ul. Ormiañskiej oraz
w kru¿ganku klasztornym dziedziñca pó³nocnego116. Apsydy wschodnie ozdobiono od zewn¹trz œlepymi arkadami na wzór katedry w Ani i p³askorzeŸbionymi
ornamentami wed³ug rysunków profesora Jana Bo³oza-Antoniewicza, opartych na wzorach z ormiañskich ewangeliarzy przechowywanych w archiwum
kapitu³y117 [il.17]. We wnêtrzu starej czêœci katedry usuniêto tynki ze œrodkowej

[Il.14] Projekt zachodniej fasady katedry ormiañskiej z 1908 r., autorstwa
F. M¹czyñskiego Fot. wg D. Kajetanowicza, 1908.
116
117

Piotrowski 1925, s. 11.
Mańkowski 1934, s. 14-15 i 44.
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[Il.15] Przekrój pod³u¿ny przez projektowan¹ zachodni¹ czêœæ katedry z 1908 r.,
autorstwa F. M¹czyñskiego.
Fot. wg D. Kajetanowicza, 1908.
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[Il.16] Drewniany strop secesyjny autorstwa F. M¹czyñskiego z 1908 r.
nad hal¹ œrodkow¹ katedry. Fot. J. Chrz¹szczewski, 2000.
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[Il.17] Widok z pa³acu arcybiskupiego na wschodni¹ czêœæ katedry ormiañskiej.
Fot. L. Wiele¿yñski, 1930.

apsydy, z dwóch przednich filarów podkopu³owych, ze sklepieñ nad ramionami transeptu oraz ze sklepienia nawy g³ównej. Sklepienia naw bocznych
pokryto zapraw¹ wapienno kredow¹, stanowi¹c¹ podk³ad dla nowej dekoracji.
Malowid³a Dülla zachowa³y siê tylko na œcianach naw bocznych i transeptu. Na
archiwolcie ostro³uku triumfalnego, oddzielaj¹cego przestrzeñ podkopu³ow¹ od
prezbiterium, ods³oniêto uszkodzone partie pierwotnych ornamentów kamiennych o motywach orientalnych. Tam te¿, na ciosowym pod³uczu, znaleziono
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s³abe œlady polichromii temperowej, przedstawiaj¹cej popiersia Aposto³ów
lub Proroków w nimbach kolistych. Na kolumnach pod ³ukiem triumfalnym
i na filarach podkopu³owych odkryto liczne krzy¿yki wotywne [il.18], wykute
z kamienia i alabastru. Pod wieloma z nich zachowa³y siê jeszcze otwory z resztkami ko³ków drewnianych, do których mocowano niegdyœ haki z lampkami
lub podstawki do œwiec118. Wiosn¹ 1910 roku odby³ siê zamkniêty konkurs na
dekoracjê katedry ormiañskiej, w którym uczestniczyli Jan Bukowski, Karol
Maszkowski i Antoni Procaj³owicz. Dnia 17 maja mia³o miejsce posiedzenie
komisji konkursowej, w sk³ad której weszli obok arcybiskupa Teodorowicza,

[Il.18] Krzy¿yki wotywne na filarze we wnêtrzu katedry ormiañskiej.
Fot. L. Wiele¿yñski, 1930.
118

Piotrowski 1925, s. 11-12.
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profesorowie Strzygowski z Grazu, Dvorák z Wiednia oraz Bo³oz-Antoniewicz
i Abraham z Galicji, malarze Axentowicz, Czajkowski i Rejchan, architekci
Teodorowicz i M¹czyñski, a tak¿e panowie Krzeczunowicz, Seferowicz i Stefanowicz. Po ogl¹dniêciu projektów komisja orzek³a, ¿e ¿aden z nich nie nadaje
siê do realizacji119. W kwietniu 1911 roku zosta³a podpisana umowa z Józefem
Mehofferem o sporz¹dzenie kartonów wykonawczych i nadzór nad realizacj¹
dekoracji mozaikowej w starej czêœci katedry. Artysta opracowa³ wtedy kartony
dla mozaik w kopule i na pendentywach. Mozaiki te, przedstawiaj¹ce Trójcê
Œwiêt¹ w typie Tronu £aski i Personifikacje cnót, wykona³a w latach 1912-1913
firma Gianese z Wenecji [il.19]. U¿yto szkie³ pochodz¹cych z Murano pod
Wenecj¹, w doborze których uczestniczy³ we W³oszech sam Mehoffer. Prace
nad dekoracj¹ katedry ormiañskiej przerwa³a I wojna œwiatowa120.
Rozbudowê i zdobienie katedry kontynuowano w okresie miêdzywojennym.
W roku 1924 w piêtrowym skarbcu, przylegaj¹cym od pó³nocy do czêœci
œrodkowej (gawitu) katedry, zdjêto sufit i przebito otwór wejœciowy do wnêtrza
koœcio³a, urz¹dzaj¹c kaplicê Przenajœwiêtszego Sakramentu. Zabytkow¹ kratê
z XVII wieku, ³¹cz¹c¹ niegdyœ parter skarbca z drug¹ zakrysti¹, przeniesiono
do portalu wejœciowego prowadz¹cego z hali œrodkowej do kaplicy. Portal
ten zosta³ zaprojektowany przez in¿yniera architekta Witolda Rawskiego121.
Rozpoczêto te¿ powiêkszanie kaplicy oraz dobudowê nowego skarbca i kruchty
pó³nocnej wed³ug projektu profesora Witolda Minkiewicza122. W roku 1925
wznowiono prace nad dekoracj¹ katedry, zaczynaj¹c od usuniêcia barokowego
wyposa¿enia wnêtrza. Gdy 6 VI 1925 w po³udniowej nawie bocznej odstawiono od œciany o³tarz Œw. Kajetana i zaczêto zdejmowaæ z niej warstwê tynku,
zauwa¿ono pod tynkiem œlady okna zamurowanego ceg³¹, o istnieniu którego
nikt ju¿ nie pamiêta³. Po usuniêciu zamurowania, robotnicy ujrzeli obszern¹
niszê o wysokoœci 3.34m, szerokoœci 1.88m i g³êbokoœci 1.25m, zakoñczon¹
ostro³ukowym otworem okiennym o wymiarach 1.95 x 0.84m, ujêtym kamiennym obramieniem ze œladami gniazd po dawnych kratach ¿elaznych. Tak¿e ten
otwór by³ zamurowany od zewn¹trz. Œciany niszy, wykonane z cegie³ wmurowanych „na z¹b” w kamienny masyw muru, by³y w ca³oœci pobielone wapnem,
lecz w kilku miejscach spod warstwy pobia³y wychodzi³y fragmenty malowid³a.
Roboty przy niszy wstrzymano do 8 czerwca, a¿ na miejsce przyby³ konserwator
Bohdan Janusz. Pod jego nadzorem zosta³y ods³oniête malowid³a na wszystkich
œcianach niszy, o ³¹cznej powierzchni oko³o 8m2, przedstawiaj¹ce niewielk¹
Rozstrzygnięcie konkursu 1910, s. 86.
Zeńczak 2000, s. 222-223.
121
Piotrowski 1925, s. 19.
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[Il.19] Mozaika J. Mehoffera z lat 1912-1913, przedstawiaj¹ca w kopule katedry
Trójcê Œwiêt¹, a na pendentywach Personifikacje cnót.
Fot. J. Chrz¹szczewski, 2000.
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klêcz¹c¹ postaæ, zapewne donatora, dwie du¿e postacie Jakuba Aposto³a i Jana
Ewangelisty oraz mniejsz¹ postaæ Prochora na œcianach bocznych, a tak¿e medalion z popiersiem Chrystusa w zwieñczeniu oraz liœciasto-kwiatowy ornament
w dolnej czêœci wnêki okiennej [il.20]. Dnia 10 czerwca, po odbiciu tynku nad
po³udniowym wejœciem do katedry i na prawo od tego wejœcia, ods³oniêto
du¿y fragment malowid³a, które niegdyœ wyobra¿a³o zapewne Pochód œwiêtych
w kierunku o³tarza. Z przedstawionych tam postaci przetrwa³y jedynie partie
nóg przykryte draperiami. Dnia 14 czerwca, na pó³nocno-zachodnim filarze
podkopu³owym, odkryto jeszcze dwa s³abo zachowane malowid³a. Pierwsze
malowid³o, na po³udniowej œcianie filara, ukazywa³o stoj¹c¹ Postaæ w koronie
z nimbem nad g³ow¹ (mo¿e króla Salomona?). Drugie malowid³o, umieszczone
na wschodniej œcianie filara, wyobra¿a³o dwie Pó³postacie œwiêtych w nimbach
kolistych, namalowane jedna na drugiej. Zarówno malowid³a przy wejœciu, jak
i na filarze by³y silnie nasiekane m³otkiem, aby mog³a siê na nich utrzymaæ
zaprawa wapienna pod póŸniejsz¹ polichromiê barokow¹. Dobrze zachowa³y
siê jedynie malowid³a we wspomnianej niszy okiennej123. Wœród badaczy rozpocz¹³ siê spór o czas, styl i technikê, w jakiej zosta³y one wykonane. Bohdan
Janusz w swojej relacji z odkrycia malowide³, opublikowanej w lwowskim
dzienniku „S³owo Polskie”, nazwa³ je œredniowieczymi freskami sugeruj¹c, ¿e
s¹ one zwi¹zane poprzez Ruœ ze œciennym malarstwem bizantyñskim i pochodz¹
z koñca XIV lub pocz¹tku XV wieku124. Miesi¹c póŸniej Myko³a Ho³ubeæ na
³amach „Starej Ukrainy” pisa³ o bizantyñsko-ruskich freskach z koñca XIV
wieku, przytaczaj¹c dla poparcia swojej tezy technicz¹ ekspertyzê profesora P.
Cho³odnego i in¿yniera-artysty W. Peszczañskiego125. Sprowadzony z Warszawy
wybitny specjalista w zakresie konserwacji malarstwa - profesor Jan Rutkowski,
konserwator obrazów Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, któremu powierzono restauracjê malowide³, okreœli³ je jako temperowe
na zaprawie wapiennej, pochodz¹ce zapewne z 2. po³owy XV wieku, póŸniej
przemalowane farbami klejowymi. Doktor Józef Piotrowski, konserwator wojewódzki, podzielaj¹c opiniê Rutkowskiego, ¿e malowid³a zosta³y wykonane
technik¹ temperow¹, dostrzeg³ w postaciach Œw. Jana i Chrystusa cechy bardziej
ba³kañskie ni¿ ruskie, Œw. Jakuba powi¹za³ z ikonografi¹ ³aciñsk¹, zaœ ornament
roœlinny w dolnej czêœci okna porówna³ do wschodniego dywanu o motywach
zdobniczych nie obcych równie¿ póŸnemu gotykowi z koñca XV lub pocz¹tku
XVI wieku126. Temat malowide³ w katedrze podj¹³ tak¿e historyk sztuki, profesor
Janusz 1925; Hołubeć 1925, s. 121.
Janusz 1925, passim.
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[Il.20] Malowid³a z w. XV-XVI we wnêce okna nawy po³udniowej, przedstawiaj¹ce ŒŒ.
Jakuba Aposto³a z ma³¹ postaci¹ fundatora i Jana Ewangelistê z Prochorem, medalion
z popiersiem Chrzystusa w zwieñczeniu oraz liœciasto-kwiatowy ornament na dolnym
glifie. Fot. wg Mañkowskiego 1934.

Tadeusz Mañkowski. Na jego proœbê profesor Stanis³aw Matusiak przeprowadzi³ kolejne badania stwierdzaj¹c, ¿e malowid³a zosta³y wykonane farbami
temperowymi o spoiwie jajowym, na podk³adzie z g³adko wypolerowanego
gipsu, u³o¿onego na grubszej zaprawie wapiennej. Opieraj¹c siê na ekspertyzach
profesorów Rutkowskiego i Matusiaka oraz na informacjach o podrêcznikach
technik malarskich, traktatach i wzornikach ormiañskich kopiowanych na terenie
Rzeczypospolitej, Mañkowski doszed³ do konkluzji, ¿e malowid³a w niszy okien37
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[Il.21] Malowid³o J.H. Rosena Œciêcie g³owy Œw. Jana Chrzciciela z 1925 r.
na po³udniowej œcianie hali œrodkowej. Fot. L. Wiele¿yñski, 1930.

nej katedry zosta³y wykonane przez artystów wywodz¹cych siê spoœród Ormian
polskich, prawdopodobnie miniaturzystów, miêdzy koñcem XV a po³ow¹ XVI
wieku, przypuszczalnie w drugiej æwierci XVI wieku127. PóŸniejsze publikacje
na temat malowide³ powtarza³y wy¿ej wymienione stanowiska128.
Tymczasem z katedry ormiañskiej usuniêto barokowe umeblowanie. Prawy
o³tarz boczny p.w. Œw. Kajetana przekazano do nowo zbudowanego koœció³ka
w Przedrzymichach pod Lwowem. Lewy o³tarz boczny p.w. Matki Boskiej,
fragmenty o³tarza g³ównego, ambonê oraz dwa o³tarze z nowszej czêœci katedry
przewieziono do odbudowywanego koœcio³a poreformackiego w Rzeszowie. Barokowy tron biskupi pozostawiono w katedrze, przekszta³caj¹c go w konfesjona³.
Arcybiskup Teodorowicz uzyska³ dla katedry ormiañskiej nowe marmurowe
o³tarze, ambonê i tron biskupi z rosyjskiego soboru prawos³awnego, rozbieranego w³aœnie na placu Saskim w Warszawie. Konieczne by³o przerobienie
127
128

Mańkowski 1933a; Mańkowski 1934, s. 68-79.
O historii badań nad malowidłami we wnęce okiennej katedry ormiańskiej zob. Smirnow 2000.
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[Il.22] Malowid³o J.H. Rosena Pogrzeb Œw. Odilona z lat 1925-1927
na pó³nocnej œcianie hali œrodkowej. Fot. L. Wiele¿yñski, 1930

i dostosowanie du¿ych i bogatych elementów wyposa¿enia carskiej cerkwi
do niewielkiej przestrzeni katedry ormiañskiej129. Zadanie zakomponowania
nowej aran¿acji wnêtrza przy u¿yciu sprowadzonych elementów powierzono
in¿ynierowi architektowi Witoldowi Minkiewiczowi, profesorowi Politechniki
Lwowskiej, twórcy m.in. wolnostoj¹cego o³tarza g³ównego w koœciele Marii
Magdaleny we Lwowie. Wykonanie nowej dekoracji malarskiej w katedrze
arcybiskup Teodorowicz zleci³ warszawskiemu artyœcie malarzowi Janowi
Henrykowi Rosenowi130, którego wystawa obrazów o tematyce zaczerpniêtej ze
„Z³otej Legendy” Jakuba de Voragine w warszawskim Towarzystwie Zachêty
Sztuk Piêknych w marcu 1925 roku spotka³a siê z du¿ym uznaniem131. W latach 1925-1927 Rosen namalowa³ na œcianach hali œrodkowej (gawitu) katedry
ormiañskiej pierwszy cykl malowide³, obejmuj¹cy kompozycje: Œciêcie g³owy
Œw. Jana Chrzciciela [il.21], Œwiêci chroni¹cy przed chorobami, Pogrzeb Œw.
Odilona [il.22], Zwiastowanie, Œw. Katarzyna Aleksandryjska, Ofiara Abrahama, a tak¿e zaprojektowa³ witra¿e przedstawiaj¹ce: Sceny z ¿ycia Œw. Jana
Chrzciciela, Drzewo Jessego i Misteria greckie ku czci nieznanego Boga („Deo
Piotrowski 1925, s. 18-20.
Ibidem, s. 45.
131
Zakrzewska 1989-1991, s. 56.
129
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[Il.23] Wielki o³tarz, tron biskupi i pó³kolista balustrada, wykonane w latach
1927-1929 wg projektu W. Minkiewicza. Fot. H. Poddêbski, 1939.

ignoto”) w oknach œciany po³udniowej. W roku 1927, z okazji 25. rocznicy
wst¹pienia na tron biskupi Józefa Teodorowicza, bank zastawniczy „Mons
Pius” ufundowa³ witra¿ do okna œciany pó³nocnej, przedstawiaj¹cy Wizerunki
ŒŒ. Nersesa, Sahaga i Mesroba, Scenê nadania Ormianom polskim przywileju
przez króla Jana Kazimierza oraz Scenê z dzia³alnoœci banku133. W latach
1927-1929 do najstarszej czêœci katedry wstawiono wielki o³tarz, tron biskupi
i pó³kolist¹ balustradê, wed³ug projektu Witolda Minkiewicza [il.23]. Architekt
ten dostarczy³ równie¿ plany marmurowej ambony134. Równoczeœnie, w latach
1928-1929, powsta³ w starej czêœci katedry drugi cykl malowide³ Jana Henryka Rosena, obejmuj¹cy trzy du¿e kompozycje: Ukrzy¿owanie [il.24], Pok³on
pasterzy betlejemskich i Ostatni¹ wieczerzê135. W tej ostatniej kompozycji
malowid³a plafonu i dekoracyjne uzupe³nienia poza obrazem wykona³ Kazimierz
Smuczak136. W roku 1929 lwowski malarz Mieczys³aw Wysocki rekonstruowa³
Kajetanowicz 1926, s. 8-10; Kozicki 1931, s. 446-450.
Kajetanowicz 1931, s. 16-18.
134
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[Il.24] Malowid³o J.H. Rosena Ukrzy¿owanie z lat 1928-1929 na po³udniowej œcianie
transeptu. Fot. L. Wiele¿yñski, 1930.

zatarte miejsca w œredniowiecznych malowid³ach na œcianach niszy okiennej
w nawie po³udniowej137. W 1930 roku fotografik L. Wiele¿yñski wykona³ zdjêcia
w katedrze ormiañskiej, z których czêœæ poœwiêcon¹ malowid³om Jana Henryka
Rosena wyda³ w formie albumu, opatrzonego tekstem Ignacego Drexlera138.
W dniach 19 VI - 30 IX 1932 w lokalu Archidiecezjalnego Zwi¹zku Ormian
w kamienicy przy ul. Ormiañskiej 13 zorganizowano wielk¹ wystawê zabytków
ormiañskich. W czterech salach zgromadzono eksponaty pochodz¹ce g³ównie
z archiwum i skarbca katedry oraz z koœcio³a ormiañskiego w Stanis³awowie,
a tak¿e z Archiwum Miejskiego we Lwowie, Ossolineum, Biblioteki Uniwersyteckiej i Baworowskich, Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, Muzeum
Narodowego im. króla Jana III Sobieskiego, Ruskiego Nacjonalnego Muzeja, ze
zbiorów Boles³awa Orzechowicza oraz innych zbiorów prywatnych. Na wystawie pokazano ormiañskie dokumenty, ksiêgi, szaty [il.25] i naczynia liturgiczne
[il.26], rzeŸby i obrazy religijne, tkaniny, broñ, portrety arcybiskupów i ksiê¿y
137
138

Smirnow 2000, s. 26.
Drexler, Wieleżyński 1930.
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[Il.25] Ornat ormiañski, wykonany z perskiej tkaniny srebrnolitej w XVII w.
Fot. wg katalogu Wystawy 1932.

ormiañskich, ksieni benedyktynek ormiañskich i zas³u¿onych osób œwieckich,
ryciny i fotografie koœcio³ów, a tak¿e rysunki pomiarowe katedry ormiañskiej,
wykonane przez Zak³ad Architektury Polskiej Politechniki Lwowskiej139. Dnia 4
XII 1938 zmar³ wielki odnowiciel katedry ormiañskiej - arcybiskup Józef Teofil
139

Wystawa 1932.
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[Il.26] Srebrny krzy¿ o³tarzowy, puszka i relikwiarz roboty lwowskiej z XVI-XVII w.
ze skarbca katedry ormiañskiej. Fot. wg katalogu Wystawy 1932.

Teodorowicz. Przez kilka dni przy jego zw³okach odprawiano nabo¿eñstwa
¿a³obne w ró¿nych obrz¹dkach. W dniu 9 grudnia w pa³acu arcybiskupim odprawi³ panahydê metropolita lwowski obrz¹dku greckokatolickiego Andrzej
Szeptycki, w asyœcie biskupów, ksiê¿y mitratów, kanoników i kleryków. Podczas
oficjalnych uroczystoœci pogrzebowych w katedrze dnia 10 XII 1938 odprawi³
mszê œwiêt¹ w obrz¹dku greckokatolickim biskup Jan Buczko, w obrz¹dku
ormiañskokatolickim - ksi¹dz infu³at Dionizy Kajetanowicz, a mszê pontyfikaln¹ w obrz¹dku rzymskokatolickim - prymas Polski August Hlond. Mowê
¿a³obn¹ wyg³osi³ ksi¹¿ê-metropolita krakowski Adam Sapieha. Nastêpnie d³ugi
kondukt ¿a³obny, z udzia³em m.in. wojewody lwowskiego Alfreda Bi³yka,
rektorów i przedstawicieli senatów uczelni Lwowa i innych miast kraju oraz
m³odzie¿y, przeszed³ z katedry ormiañskiej ulicami Lwowa na cmentarz Orl¹t,
na którym pochowano arcybiskupa Teodorowicza, w uznaniu jego g³êbokiego
patriotyzmu i dzia³añ na rzecz odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci140. Po
œmierci arcybiskupa rz¹dy w diecezji obj¹³ ksi¹dz Dionizy Kajetanowicz,
sprawuj¹cy funkcjê wikariusza kapitulnego. By³o to rozwi¹zanie tymczasowe
do czasu ustanowienia nowego metropolity. Dnia 2 I 1939 zebrany w katedrze
140

“Posłaniec Św. Grzegorza”, 1 , 1939; Gawlik 1988, s. 39-42.
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kler ormiañski wybra³ spoœród siebie trzech kandydatów na tron arcybiskupi.
Protokó³ z tajnego g³osowania przes³ano za poœrednictwem nuncjatury w Warszawie do rzymskiej Kongregacji ds. Koœcio³ów Wschodnich. Do mianowania
kolejnego arcybiskupa ormiañskiego ju¿ jednak nie dosz³o, gdy¿ wybuch³a II
wojna œwiatowa141.
Pocz¹wszy od 12 IX 1939 Lwów by³ kilkakrotnie atakowany od zachodu
przez oddzia³y niemieckie, a 22 wrzeœnia znalaz³ siê pod okupacj¹ sowieck¹142.
Rozpoczê³y siê aresztowania, egzekucje i deporatcje wiernych w g³¹b ZSRR
oraz represje wobec ksiê¿y, zw³aszcza tych zatrudnionych przy katedrze.
Na³o¿ono specjalne op³aty aby zmusiæ ich do zamkniêcia katedry ormiañskiej.
Jednak mimo tak trudnych warunków, dziêki determinacji wiernych, uda³o siê
utrzymaæ katedrê otwart¹ dla kultu143. Dnia 22 VI 1941 hitlerowskie Niemcy
zaatakowa³y swego dotychczasowego sojusznika - Zwi¹zek Radziecki, 30
czerwca ze Lwowa wycofa³y siê oddzia³y Armii Czerwonej i rozpoczê³a siê
okupacja niemiecka144. Dnia 13 IV 1943, w nastêpstwie oskar¿enia o wystawianie ¯ydom fa³szywych metryk chrzcielnych, zosta³ aresztowany przez gestapo
i uwiêziony wikariusz kapitulny Dionizy Kajetanowicz. Dziêki wstawiennictwu
u Niemców greckokatolickiego metropolity Andrzeja Szeptyckiego i wp³aceniu
wysokiej kaucji uda³o siê go jednak uwolniæ. Tymczasem Niemcy postanowili
utworzyæ legion cudzoziemski z³o¿ony m.in. z jeñców sowieckich narodowoœci
ormiañskiej, który mia³ walczyæ po stronie niemieckiej przeciwko Rosji Radzieckiej. Kajetanowiczowi z³o¿y³ wizytê niemiecki oficer - major Robert
Rupp, który wczeœniej poœredniczy³ w jego uwolnieniu, i poprosi³ o poparcie
w³adz koœcielnych dla rekrutacji Ormian do tego legionu. Wikariusz kapitulny
kategorycznie odmówi³ uzasadniaj¹c, ¿e jego jurysdykcja nie obejmuje jeñców
ormiañskich pochodz¹cych z terenu ZSRR, a Ormianie polscy nie zgodz¹ siê na
kolaboracjê z Niemcami. Mimo to jednak Niemcom uda³o siê stworzyæ z jeñców
ów legion, w którym sporadycznie pos³ugê duszpasterk¹ sprawowa³ podobno
jeden z ksiê¿y145 - Kazimierz Romaszkan. Tymczasem po klêsce niemieckiej pod
Stalingradem linia frontu przesunê³a siê na zachód i 27 VII 1944 Armia Czerwona ponownie zajê³a Lwów146. Dnia 21 VIII 1945 NKWD aresztowa³o ksiêdza
Kazimierza Romaszkana, 22 X 1945 - jego pomocnika, diakona Stanis³awa Drobota, a 26 XI 1945 - ksiê¿y Dionizego Kajetanowicza i Wiktora Kwapiñskiego
Petrowicz 1988, s. 378.
Ostrowski 2000, s. 74.
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wraz z grup¹ œwieckich
Ormian. Duchownych
oskar¿ono o zwi¹zki
z nacjonalistycznym
komitetem ormiañskim,
popieranie ormiañskich
formacji zbrojnych
skierowanych przeciwko ZSRR, wspó³pracê
z gestapo i szpiegostwo
na rzecz Watykanu. Romaszkana skazano na 15
lat kator¿niczych robót
w Norylsku, Kajetanowicza i Kwapiñskiego
na 10 lat ³agrów, a Drobota wydalono do Polski147. Z zes³ania do ojczyzny nie powróci³ ju¿
ostatni administrator
lwowskiej archidiecezji
ormiañskokatolickiej
- Dionizy Kajetanowicz
[il.27], który zmar³ 18
XI 1954 w Republice
Komi, w miejscowoœci
[Il.27] Ks. infu³at Dionizy Kajetanowicz (1932-1954),
Abiez’, po³o¿onej na
ostatni administrator lwowskiej
po³udniowy zachód od
archidiecezji ormiañskokatolickiej.
Workuty na kole podFot. wg G. Petrowicza.
biegunowym148. W 1946
roku w³adze sowieckie przejê³y zabudowania katedralne, w tym budynek
klasztoru benedyktynek ormiañskich. Dziesiêæ mniszek ze sw¹ ksieni¹ Elekt¹
Or³owsk¹ opuœci³o Lwów i przenios³o siê najpierw do Lubinia ko³o Koœciana
w Wielkopolsce, a w 1958 roku do Wo³owa na Dolnym Œl¹sku149. Po wojnie
we Lwowie zamkniêto bank zastawniczy „Mons Pius”, zlikwidowano archiWołczański 2000, passim.
Petrowicz 1988, s. 380.
149
Augustynowicz-Ciecierska, Sczaniecki 1984, s. 148.
147

148

45

Jacek Chrz¹szczewski

[Il.28] Tablica kanonów w ormiañskim ewangeliarzu ze Skewry z lat 1198-1199,
pochodz¹cym ze zbiorów ormiañskokatolickiego arcybiskupstwa we Lwowie
(obecnie w Polsce). Fot. wg G. Prinzinga 1997.

wum, bibliotekê i muzeum archidiecezjalne150. Niektóre eksponaty ze skarbca
katedralnego, w tym najcenniejszy dwunastowieczny ewangeliarz ze Skewry
[il.28], uda³o siê wywieœæ wczeœniej do Polski i ukryæ przed konfiskat¹151. Do
nowo utworzonych parafii ormiañskich w Gliwicach i Gdañsku trafi³a czêœæ
dokumentów i ruchomego wyposa¿enia z katedry.
150
151

Petrowicz 1988, s. 379-380.
Na temat losów tego ewangeliarza i innych rękopisów ormiańskich ze Lwowa zob. Prinzing
1997, s. 11-26 i Weise 1997b, s. 159-167.
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Sama katedra zosta³a równie¿ zamkniêta w 1946 roku. Od lat 60. XX wieku
pe³ni³a funkcjê magazynu Lwowskiej Galerii Obrazów i Ukraiñskiego Muzeum Narodowego [il.29]. W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych przechowywano
w niej oko³o 8000 ikon oraz 4000 innych obiektów sztuki sakralnej i sprzêtów
cerkiewnych, a tak¿e kilka znakomitych rzeŸb drewnianych, reprezentuj¹cych
tzw. lwowsk¹ szko³ê rokokow¹. W pomieszczeniach klasztoru benedyktynek
ormiañskich urz¹dzono pracownie konserwacji ikon, a w pa³acu arcybiskupim
- mieszkania dla piêciu rodzin. Na fali gorbaczowowskiej pieriestrojki za³o¿ono
w roku 1989 we Lwowie ormiañskie towarzystwo kulturalne „Aghpjur” (ród³o).
Skupi³o ono Ormian pochodzenia i obrz¹dku wschodniego. W paŸdzierniku
1991 roku zamieszka³ przy ulicy Ormiañskiej wardapet Nathan Hovanessian,
reprezentuj¹cy Ormiañski Koœció³ Apostolski152. Nowo zarejestrowana ormiañska
wspólnota wyznaniowa podjê³a starania o zwrot katedry i przyleg³ych zabudowañ.
Dla odprawiania mszy œwiêtych przekazano wiernym kaplicê przedpogrzebow¹
w przyziemiu dzwonnicy. W tym samym czasie zosta³a zarejestrowana we Lwowie
gmina ormiañskokatolicka, która równie¿ wyst¹pi³a z roszczeniem zwrotu katedry.
Jej dzia³ania popiera³ ksi¹dz Józef Kowalczyk z Gliwic, ówczesny duszpasterz
Ormian polskich. Za odrodzeniem na tym terenie obrz¹dku ormiañskokatolickiego
wypowiedzia³ siê te¿ nuncjusz papieski Francesco Colasuonno podczas swej
wizyty w Moskwie. Wraz z monsignorem Claudio Gugerotti z watykañskiej Kongregacji ds. Koœcio³ów Wschodnich odwiedzi³ on nieoficjalnie Lwów w dniach
17-18 V 1991. We mszy œwiêtej odprawionej wówczas przed katedr¹ ormiañsk¹
wziê³o udzia³ oko³o 400 wiernych153. Tymczasem w ró¿nych czêœciach Ukrainy
zarejestrowano ponad 12 wspólnot ormiañskich obrz¹dku wschodniego. Dnia 10
I 1997 zosta³a ustanowiona diecezja ukraiñska Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego, a 15 V 1997 katolikos eczmiadzyñski Karekin I wyœwiêci³ na biskupa tej
diecezji Nathana Hovanessiana154. Ukraiñskie Muzeum Narodowe we Lwowie
nadal nie oddawa³o katedry t³umacz¹c, ¿e nie dysponuje magazynami w których
mo¿naby umieœciæ ikony. W roku 2000 przeniesiono jednak czêœæ zbiorów muzealnych ze starej do nowszej czêœci katedry ormiañskiej i wybudowano przegrodê
z desek pomiêdzy naw¹ g³ówn¹ i gawitem. Dnia 5 I 2001 o godzinie 17.00
zosta³a odprawiona we wschodniej czêœci katedry pierwsza od 55 lat msza œwiêta.
Odt¹d stara czêœæ katedry jest co tydzieñ w niedzielê od godziny 12.00 do 14.00
udostêpniana wiernym obrz¹dku wschodniego dla sprawowania liturgii155. Po
wyjeŸdzie Nathana Hovanessiana do Anglii, opiekê duszpastersk¹ nad Ormianami
Weise 1997a, s. 21 i Weise 1997b, s. 153.
Weise 1997b, s. 155.
154
Weise 1997a, s. 21.
155
Wg informacji J. Smirnowa.
152
153
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[Il.29] Wnêtrze katedry ormiañskiej jako magazyn Muzeum Narodowego
(przed wykonaniem przegrody z desek pomiêdzy star¹ i now¹ czêœci¹ œwi¹tyni).
Fot. J. Wolañska, 1998.
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we Lwowie sprawuje nowy biskup - Grigoris Bunatian, przyby³y z Eczmiadzynu156. W dniach 26-27 VI 2001 przewidywana jest wizyta Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II we Lwowie, podczas której ma odwiedziæ tamtejsze katedry katolickie
i - byæ mo¿e - równie¿ katedrê ormiañsk¹157.

P.S. Autor bêdzie wdziêczny Czytelnikom za uwagi krytyczne na temat tego
artyku³u, a tak¿e za podzielenie siê wspomnieniami o pierwotnym wyposa¿eniu
wnêtrza katedry ormiañskiej we Lwowie oraz innych koœcio³ów ormiañskich.
Mój adres: Jacek Chrz¹szczewski, ul. U³anów 48/30, 31-455 Kraków,
e-mail: jacekch@usk.pk.edu.pl
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Biul. Orm. Tow. Kult. 26/27 (2001): 55-56

NAUKA PISMA ORMIAÑSKIEGO
Andrzej PISOWICZ [Kraków]
LEKCJA 2
Tym z Państwa, którzy się nauczyli sześciu liter przedstawionych w pierwszej
lekcji, gratuluję i zachęcam do przyswojenia sobie następnej grupy, obejmującej
osiem liter wymawianych tak samo jak, albo bardzo podobnie do ich polskich
odpowiedników.
Po ormiańsku “n” pisze się n (duża litera: N), a “l” – l (duże: L). By móc
zapoznać się z pisownią kilku wyrazów “przełknijmy” z rozpędu jeszcze “w”:
w (duże: W) i “f”: f (duże: F). Teraz stanie się jasne, co się kryje pod zapisem
Wan. Otóż tak wygląda na ormiańskich mapach nazwa jeziora Wan (dziś w płd.
wschodniej Turcji), nad którego brzegami powstawały w VI w. przed nar. Chr.
pierwsze księstwa armeńskie (w odniesieniu do starożytności bardziej właściwym
wydaje się użyty tu termin “armeński”, niż “ormiański”, bo ten ostatni raczej się
kojarzy z polskimi Ormianami).
Innym słówkiem, które czytelnik pamiętający (jeszcze z pierwszej lekcji),
że a to “a”, zdoła przeczytać, będzie law law “dobry” (albo: “dobrze”). Tak np.
można odpowiedzieć na pytanie inczpes es ? = “jak się masz ?”
Litera f “f” jest używana dopiero od średniowiecza (w grabarze jej nie
było) i występuje głównie w wyrazach obcych, np. film ﬁlm (znaczenie jest
oczywiste).
Literą oznaczającą “z” czyli dźwięczny odpowiednik spółgłoski “s” jest
z (duża: Z). Np. wyraz maz “włos” pisze się: maz (pierwsze dwie litery pamiętają
Państwo z poprzedniej lekcji).
Polskim spółgłoskom “sz” i “ż” odpowiadają litery: , (duża: <) i = (duża:
+). Np. “butelka” to po ormiańsku szisz: ,i, (środkowa litera to znane już i = “i”),
a “godzina” - żam: =am.
Ostatnia litera dzisiejszej lekcji, a ściślej – jej wymowa, wymaga pewnego
komentarza. Mianowicie: q (duże: Q) jest wymawiane podobnie do polskiego
“ch”, ale bardziej “chrapliwie”, tak jak np. w języku niemieckim, gdzie rzeczownik Dach (od którego zresztą pochodzi polski dach) ma na końcu taką właśnie
“ostrą” wymowę, w której bierze udział drgający “języczek” (po łacinie: uvula)
znajdujący się na końcu podniebienia.
przyjęto 2 czerwca 2001
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Należy starannie odróżniać wymowę tej spółgłoski od h “h” (patrz 1. lekcja),
które jest czystym przydechem znanym np. z wymowy litery “h” w angielskim
wyrazie house czy niemieckim Haus “dom”.
Przykłady: qan chan (to samo co znany także w języku polskim tatarski
chan); waq wach “strach” (bardziej chrapliwie niż na końcu polskiego wyrazu,
analogicznie do niemieckiego Dach).
Na zakończenie małe ćwiczenie. Proszę spróbować odczytać nazwisko
Minas3an (litera 3 = polskie “j”, podobnie jak i pierwsza litera wyrazu, była
przedstawiona w pierwszej lekcji).

KRONIKA
19 V 2001 W Gorzowie Wielkopolskim zmarł Krzysztof Lech Krzysztofowicz,
członek naszego Towarzystwa
28 V 2001 Andrzej Pisowicz wygłosił prelekcję o Ormianach w Bułgarii

