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Kościół ormiańskokatolicki p.w. Niepokalanego
Poczęcia N.M.P. w Brzeżanach*
Jacek CHRZĄSZCZEWSKI [Kraków]

Historia
Miasto Brzeżany1, założone w 1530 roku na prawie magdeburskim przez Mikołaja z Sieniawy, dworzanina króla Zygmunta I Starego,
położone w dawnym województwie ruskim, na południowy wschód od
Lwowa nad rzeką Złotą Lipą, było niegdyś siedzibą dużej kolonii ormiańskiej2. Kiedy osiedlili się tu Ormianie, dokładnie nie wiadomo. Najstarsze
ślady ich pobytu pochodzą z lat 80. XVII wieku. W roku 1681 zapisano
w księgach miejskich wzmiankę o ormiańskim kupcu Mikołaju, który
wyjechał z Brzeżan w sprawach handlowych i już więcej nie powrócił.
Władze miejskie były zmuszone otworzyć jego sklep i przenieść do zamku
brzeżańskiego tkaniny, przechowywane w tym sklepie3. W 1682 roku
Ormianin Krzysztofowicz kupił w Brzeżanach opuszczony dom przy ulicy
Zamkowej, za który zapłacił 80 złotych4. W roku 1686 Dawid Amirowicz,
ormiański wójt w Brzeżanach, wraz z grupą kupców brzeżańskich i lwowskich wiozących towary na dwóch wozach, został napadnięty koło Jass
przez Ordę. Kupcy stawili opór, lecz nie mogąc się obronić, poddali się
nieprzyjacielowi. Część z nich została zabita, a reszta wzięta w jasyr5.
Ormianie mieli w Brzeżanach do dwustu domów6. Mieli też swój skład
towarów, z którego wysyłano wschodnie wyroby traktem przez Świerz do
Lwowa, a towary zachodnie traktem przez Jazłowiec na wschód. Skład
ten został później przerobiony na cerkiew greckokatolicką, stojącą przy
* Niniejszy artyku³ jest oparty na rozdziale z ksi¹¿ki Jacka Chrz¹szczewskiego, Koœcio³y
Ormian polskich (Katalog zabytków ormiañskich, t. 1), Warszawa 2001.
1
Po ormiañsku: Bere¿an, po ukraiñsku: Bere¿any.
2
S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, t. 1, Warszawa
1880, s. 417.
3
M. Maciszewski, Brze¿any w czasach Rzeczypospolitej Polskiej, Brody 1911, s. 131.
4
Ibidem, s. 132.
5
S. Bar¹cz, Rys dziejów ormiañskich, Tarnopol 1869, s. 77.
6
M. Py¿yszgianc, Podró¿ do Polski i innych krajów zamieszkanych przez Ormian, potomków
mieszkañców miasta Ani (w jêzyku ormiañskim), Wenecja 1830, s. 208.
przyjêto 2 paŸdziernika 2002
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rynku brzeżańskim. Niedaleko rynku, przy ulicy Ormiańskiej, wybudowano świątynię ormiańskokatolicką7.
Z odpisu zaginionego dokumentu fundacyjnego 8 wynika, że
erekcja kościoła ormiańskokatolickiego w Brzeżanach miała miejsce w
roku 1710 „6 dni przed świętem Oczyszczenia N.M.P.” (przypadającym
w ormiańskim kalendarzu liturgicznym na 14 lutego9), a więc zapewne
dnia 8 lutego. Fundatorem świątyni był właściciel miasta - hrabia Adam
Mikołaj z Granowa Sieniawski, wojewoda bełzki i hetman wielki koronny,
który przeznaczył sumę trzystu złotych polskich rocznie na utrzymanie
proboszcza. W roku 1724 proboszczem ormiańskim w Brzeżanach był
ksiądz Jan Ohanowicz, sprawujący równocześnie opiekę nad szkołą
ormiańską w tym mieście10. Pierwotny kościół ormiański był drewniany.
Zaczął się on chylić ku upadkowi prawdopodobnie w pierwszej połowie
lat 40. XVIII wieku. Świadczy o tym prośba, jaką Ormianie skierowali
do ówczesnego właściciela Brzeżan - księcia Augusta Czartoryskiego.
Pragnęli uzyskać od niego zgodę na budowę nowej świątyni i pomoc
przy jej wznoszeniu. Dnia 7 V 1746 Czartoryski napisał list11, w którym
poparł zamysł budowy nowego kościoła i pozwolił wykorzystać w tym
celu własną cegielnię i wapienniki. Koszty robocizny mieli pokryć sami
Ormianie12.
Po zebraniu ze składek paraﬁan niezbędnych funduszy, przystąpiono do budowy murowanego kościoła. Ukończono go w roku 1764

S³ownik geograficzny ..., s. 417-418.
Orygina³ aktu erekcyjnego koœcio³a ormiañskokatolickiego w Brze¿anach, spisany
po ³acinie, by³ niegdyœ przechowywany w archiwum katedry ormiañskiej we Lwowie
i sp³on¹³ w czasie po¿aru 17 V 1778. Jego odpis znajduje siê m.in. w Archiwum
G³ównym Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór Czo³owskiego, sygn. 241, k. 11-12: Copia
Erectionis Ecclesiae Brzezanensis Ritus Armeni. Fragmenty tego dokumentu przytacza S. Bar¹cz, ¯ywot X. Samuela Cyrylla Stefanowicza, Arcybiskupa lwowskiego
ormiañskiego, „Dodatek tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej”, nr 32 z 13 VIII 1859,
s. 138, przyp. 16 oraz Bar¹cz, Rys dziejów ..., s. 80, przyp. 89.
9
Zob. M. Ormanian, L’église arménienne – son histoire, sa doctrine, son régime,
sa liturgie, sa littérature, son présent, Paris 1910, s. 137 lub E. Hammerschmidt,
J. Assfalg, Abriss der armenischen Kultsymbolik [w:] F. Hermann (Hg.), Symbolik der
Religionen X. Symbolik des orthodoxen und orientalischen Christentums, Stuttgart
1962, s. 252.
10
Bar¹cz, Rys dziejów ..., s. 77.
11
Treœæ listu przytacza Bar¹cz, Rys dziejów ..., s. 78.
12
Ibidem.
7
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dzięki staraniom księdza Deodata Horbaza, ówczesnego proboszcza
ormiańskiego. Kościół został wyposażony w trzy ołtarze, srebrne naczynia, sprzęt liturgiczny oraz księgi kościelne13. Nosił on wtedy wezwanie
Św. Marii Pocieszycielki14. Przy kościele powstała instytucja łącząca w
sobie funkcje banku i lombardu. Pomagała ona podupadłym rodzinom
ormiańskim pożyczając pod zastaw pieniądze na niewielki procent. Z
jej skarbu utrzymywany był także proboszcz. Prowizorami tego banku
pobożnego były bractwa kościelne p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
i Św. Anny15. Co najmniej od 1785 roku prowadzone były w tej paraﬁi
księgi metrykalne16. Mimo że w okresie porozbiorowym paraﬁa była
bardzo mała, gdyż liczyła w roku 1787 tylko 112 wiernych dorosłych i 60
dzieci, austriackie gubernium rozporządzeniem l. 8829 z dnia 27 IV 1787
uznało ten kościół za potrzebny i przyznało patronat nad nim właścicielom
Brzeżan (nie dając mu własnych dotacji). W tym czasie było w kościele
tylko siedem sztuk sreber liturgicznych, wycenionych razem na 311 złr.
30 k.m.k.17. Dnia 11 IX 1791 konsekracji świątyni dokonał ormiański
arcybiskup lwowski Jakub Walerian Tumanowicz18.
W międzyczasie, na skutek silnej konkurencji kupców żydowskich,
znacznie zmniejszyła się liczba Ormian mieszkających w Brzeżanach19.
Zabrakło więc funduszy na utrzymanie kapłana ormiańskiego. Dlatego
po śmierci księdza Jana Garabeda Nikizariana w roku 1800, nie było
już chętnych do objęcia tego probostwa. Piętnaście rodzin ormiańskich
znalazło się pod opieką księdza Reznera, szkolnego katechety. Świątynię
natomiast, mimo sprzeciwu lwowskiego arcybiskupa ormiańskiego Jana
Jakuba Symonowicza, przekształcono w roku 1806 na magazyn zbożowy20. We wrześniu 1810 roku Brzeżany ogarnął pożar, podczas którego
spłonął kościół łaciński i został uszkodzony dach kościoła ormiańskiego.
Z pożaru ocalało natomiast wnętrze ormiańskiej świątyni. Ówczesna
właścicielka miasta - księżna marszałkowa Elżbieta Lubomirska, podjęła
Zob. sprawozdanie z wizytacji przeprowadzonej dnia 10 IX 1828 roku przez ks. Samuela
Stefanowicza w Brze¿anach, którego treœæ przytacza Bar¹cz 1859, 32, s. 139.
14
Catalogus Universi Cleri et Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus ArmenoCatholici Anno 1914, s. 15.
15
Bar¹cz, Rys dziejów ..., s. 78-79.
16
Catalogus ..., s. 15.
17
Maciszewski, op. cit., s. 115.
18
Bar¹cz, Rys dziejów ..., s. 79.
19
S³ownik geograficzny ..., s. 417-418.
20
Bar¹cz, Rys dziejów ..., s. 79.
13
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decyzję o nakryciu kościoła ormiańskiego dachem i wykorzystaniu go
dla publicznych nabożeństw21. Pokrycie dachu wykonano z funduszy
pozostawionych przez księdza Nikizariana22. Po odbudowaniu kościoła
łacińskiego i przeniesieniu do niego z powrotem nabożeństw, świątynia
ormiańska przez pewien czas stała pusta. Następnie została wynajęta
wojsku austriackiemu, które w latach 1816-1821 wykorzystywało ją
jako swój magazyn23. Doprowadziło to do poważnej dewastacji wnętrza
kościoła i jego wyposażenia. Zniszczeniu uległy ołtarze, szafy, ławki,
ambona, posadzka, drzwi, okna, a nawet ściany24. W owym czasie
metryki ormiańskie przechowywane były przez księdza Stupnickiego,
proboszcza paraﬁi łacińskiej25.
Dnia 1 IX 1828 ormiańskim administratorem w Brzeżanach został
ksiądz Grzegorz Dawidowicz, katecheta szkół normalnych. Otrzymawszy do dyspozycji pieniądze zapłacone jako czynsz przez wojsko oraz
pochodzące ze składek, przeprowadził on generalny remont ormiańskiej
świątyni. Ponownego poświęcenia kościoła dokonał 10 IX 1828 ksiądz
Samuel Cyryl Stefanowicz, ówczesny prepozyt kapituły i generalny
wizytator diecezji. Znowu zaczęto odprawiać w kościele nabożeństwa
ormiańskie26. Około roku 1845 był w Brzeżanach administratorem ksiądz
Grzegorz Birar. Po utracie przez niego wzroku, funkcję tę objął ksiądz
Kajetan Brzeziński27. Dnia 3 XI 1860 kupiono od Agnieszki Spławińskiej
dom na nową plebanię, gdyż stara, spalona w 1810 roku, nie została
już odbudowana28. W roku 1880 przeprowadzono renowację kościoła i
ponownie go poświęcono29. W 1890 roku został administratorem, a w rok
później - proboszczem paraﬁi ormiańskiej w Brzeżanach ksiądz Józef
Teoﬁl Teodorowicz (późniejszy arcybiskup ormiański). W ciągu sześciu
lat swojej służby był aktywnie zaangażowany w działalność społeczną,
wykazał się też dużym talentem organizatorskim oraz darem oratorskim.
Dlatego w końcu 1896 roku powołano go na kanonika gremialnego do
Bar¹cz, ¯ywot ..., s. 139; Bar¹cz, Rys dziejów ..., s. 79; J. Czernecki, Brze¿any. Pami¹tki
i wspomnienia, Lwów 1905, s. 55.
22
Bar¹cz, Rys dziejów ..., s. 79.
23
Maciszewski, op. cit., s. 115.
24
Bar¹cz, ¯ywot ..., s. 139; Czernecki, op. cit., s. 55.
25
Bar¹cz, Rys dziejów ..., s. 79.
26
Ibidem, s. 79-80.
27
Ibidem, s. 80.
28
Maciszewki, op. cit., s. 115.
29
Catalogus ..., s. 15.
21
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Lwowa. Miasto Brzeżany przyznało mu na pożegnanie obywatelstwo
honorowe30.
Po I wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości,
rozporządzeniem Ministra Sztuki i Kultury z dnia 5 IV 1919, paraﬁalny kościół ormiańskokatolicki w Brzeżanach wraz z wyposażeniem
został uznany oﬁcjalnie za zabytek sztuki31. Jednak ze względu na
walki polsko-ukraińskie (30 V - 21 VI 1919 o Brzeżany) i wojnę polskobolszewicką w 1920 roku, a następnie trudną sytuację powojenną, nie
było możliwości jego restauracji. Dopiero w styczniu 1928 roku ksiądz
Wiktor Kwapiński, ówczesny proboszcz brzeżański, wystąpił na łamach
„Posłańca Św. Grzegorza” z apelem do swoich paraﬁan i ogółu wiernych o oﬁary na remont świątyni. Od czasów wojny dach kościelny był
uszkodzony kulami i odpadła część gzymsów. W najgorszym stanie
znajdowały się okna. Z ich przegniłych ram drewnianych wypadało szkło
i do wnętrza świątyni wdzierał się w zimie śnieg i przejmujący chłód.
Zamówiono więc nowe okna o konstrukcji metalowej i zlecono ﬁrmie
S.G. Żeleńskiego z Krakowa wykonanie do nich witraży na podstawie
projektów zatwierdzonych przez ormiańską Kurię Metropolitarną i Urząd
Konserwatorski we Lwowie. Kosztorys tych prac opiewał na kwotę około
10 tys. złotych32. Projektantem siedmiu witraży był artysta-malarz Jan
Piasecki z Poznania. Malowidło Niepokalane Poczęcie N.M.P. (kopię
wizerunku Immaculaty B.E. Murilla) w tympanonie na fasadzie kościoła33
namalował zapewne Edward Rydz-Śmigły, absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, późniejszy marszałek Polski i naczelny wódz34.
W okresie międzywojennym paraﬁa ormiańskokatolicka w Brzeżanach
obejmowała swym zasięgiem powiaty brzeżański, podhajecki, skałacki,
tarnopolski, trembowelski, zbaraski i zborowski w województwie tarnopolskim oraz powiat rohatyński w województwie stanisławowskim. Do
paraﬁi tej należała kaplica we wsi Bołszowce, posiadłości ormiańskich
ziemian Krzeczunowiczów. W kaplicy tej odprawiano czasami msze

C. Lechicki, Koœció³ ormiañski w Polsce (zarys historyczny), Lwów 1928, s. 145.
Ks. W. Kwapiñski, Apel!, „Pos³aniec Œw. Grzegorza”, nr 8-9, Lwów styczeñ-luty 1928,
s. 29.
32
Ibidem; por. Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Armeno-Catholici Pro
Anno Domini 1929, Leopoli 1929, s. 25.
33
Wg informacji ks. J. Kowalczyka.
34
Zob. J. Haliczer, Ormianie w Polsce po³udniowo-wschodniej, „Rocznik Ziem Wschodnich”,
nr 5, Warszawa 1939, podpis pod fotografi¹ na s. 81.

30

31
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święte w dni nieświąteczne. Opiekunem paraﬁi ormiańskokatolickiej w
Brzeżanach był hrabia Jakub Potocki, a jej administratorem ksiądz Wiktor
Kwapiński35, a potem Franciszek Tokarz36.
W czasie II wojny światowej, od 1940 roku był w Brzeżanach administratorem ksiądz Sergiusz Egülian, doktor teologii, urodzony w Adanie
w Turcji, a wykształcony w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie.
W lipcu 1945 roku utonął on w stawie brzeżańskim37. Jako ostatni
funkcję administratora ormiańskiej paraﬁi w Brzeżanach objął 26 VII
1945 ksiądz Kazimierz Romaszkan. Dnia 21 VIII 1945 aresztowało go
NKWD i przewiozło do Lwowa, gdzie po procesie został skazany na 15
lat katorżniczych robót i wysłany do łagru w Norylsku. Zwolniony 25 X
1955, powrócił do archidiecezji lwowskiej, pracował krótko w Kutach,
a następnie wyjechał do Polski38. Pod koniec wojny część akt paraﬁi
brzeżańskiej została przewieziona do archiwum Patriarchatu Ormiańskokatolickiego w Bzommar pod Bejrutem39. Jednak brzeżańskie księgi
metrykalne z lat 1785-1827 i 1828-1899 oraz księgi ślubów i zgonów
z lat 1829-1906, a także dzienniki, w których zapisywano przychodzącą i wysyłaną korespondencję z lat 1907-1940, jeszcze jesienią 1961
roku były przechowywane w ormiańskiej katedrze we Lwowie. Później
zostały przewiezione do Instytutu Starych Rękopisów „Matenadaran” w
Erywaniu40.
Kościół ormiańskokatolicki w Brzeżanach został zamknięty w roku
1946. Początkowo pełnił funkcję magazynu pszenicy, a od 1958 roku służył jako skład tytoniu. Następnie przekształcono go w klub kołchoźnika.
We wnętrzu kościoła eksponowano m.in. piętnaście dużych portretów
przodowników pracy. W tym czasie tylko niewielka część kościelnego
wyposażenia uległa zniszczeniu. W roku 1992 budynek kościelny przeSchematismus ... 1929, s. 25.
Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Armeno-Catholici Pro Anno Domini
1936, Leopoli 1936, s. 23.
37
Ks. T. Zaleski, S³ownik biograficzny duchownych ormiañskokatolickich oraz duchownych
rzymskokatolickich pochodzenia ormiañskiego w Polsce w latach 1750-2000, Kraków
2001, biogram 68 na s. 46.
38
Ks. J. Wo³czañski, Martyrologium ksiê¿y ormiañskokatolickich w archidiecezji lwowskiej
po II wojnie œwiatowej w œwietle Ÿróde³ sowieckich [w:] Polacy w Armenii, red. E. Walewander (Biblioteka Polonii, seria A: Studia, t. XXI), Lublin 2000, s. 193-194.
39
Wg informacji ks. J. Kowalczyka.
40
S¹ one przechowywane w oddziale archiwalnym Matenadaranu, w fondzie ormiañskiego
koœcio³a miasta Lwowa, w teczce nr 246 (wg W.R. Grigorian, Istorija armianskich ko³onij
Ukrainy i Polszi (Armianie w Podolii), Jerewan 1980, s. 155-156).
35

36
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kazano Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu.
Został wtedy rozebrany ołtarz główny, zniszczone ołtarze boczne,
uszkodzona ambona oraz rozbite stiukowe płaskorzeźby katolickich
świętych pod oknami. Z przedstawień ﬁguralnych oszczędzono jedynie wizerunek Św. Mikołaja pod południowym oknem prezbiterium.
Ze względu na wyrządzone szkody, urząd architektoniczny z Tarnopola
odebrał budynek kościelny jego dotychczasowym użytkownikom. W roku
1994 przekazano kościół sąsiedniej cerkwi greckokatolickiej p.w. Św.
Trójcy. Grekokatolicy zamierzali utworzyć w budynku kościelnym kaplicę
publiczną, w której możnaby było odprawiać msze święte w różnych
obrządkach41. Jednak jeszcze w sierpniu 2000 roku budynek dawnego
kościoła ormiańskokatolickiego służył jako skład desek, z których budowano rusztowania podczas remontu cerkwi Św. Trójcy.

Architektura
Budynek dawnego kościoła ormiańskokatolickiego jest usytuowany w centrum Brzeżan, na zachód od starego rynku, za greckokatolicką cerkwią Św. Trójcy i na północ od rzymskokatolickiej fary
ŚŚ. Piotra i Pawła, dominującej nad tą częścią miasta. Od podstawy
wzniesienia, na którym stoi fara, biegnie w dół ulica Ormiańska.
Przy tej ulicy, pod numerem 8, stoi budynek dawnej plebanii ormiańskokatolickiej z kolumnowym gankiem od strony ulicy. Na północ
od plebanii wznosi się kościół, także zwrócony fasadą ku ulicy Ormiańskiej. Parcela kościelna jest ogrodzona litym murem z bloków
kamiennych, z wyciętymi strzelnicami kluczowymi i wkomponowaną
dzwonnicą arkadową na trzy dzwony. Dwukondygnacyjna dzwonnica,
zamknięta trójkątnym szczytem, ma w zwieńczeniu konchową niszę
dla rzeźby. Kościół jest ustawiony prezbiterium na zachód (wyjątek
wśród kościołów ormiańskich), zbudowany z bloków piaskowca i
cegły, jednonawowy. Do dwuprzęsłowej nawy otwiera się węższe
prostokątne prezbiterium, ﬂankowane z dwóch stron zakrystiami. W
zakrystii południowej znajduje się wejście do krypty. Boczne ściany
nawy są rozczłonkowane potrójnymi pilastrami uskokowymi. Nawę
od prezbiterium oddzielają ﬁlary niosące łuk półkolisty. Wejście z
prezbiterium do obu zakrystii umożliwiają portale z proﬁ lowanymi
obramieniami otworów i gzymsami. Chór muzyczny w zachodniej
41

Wg informacji miejscowego administratora greckokatolickiego z sierpnia 1995 roku.
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części nawy jest wsparty na trzech arkadach kolumnowych i zwieńczony tralkową balustradą. Wszystkie pomieszczenia kościoła są
nakryte sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi, w nawie - oddzielonymi gurtem. Wnętrza prezbiterium i nawy są doświetlone z dwóch
stron rozgliﬁ onymi oknami prostokątnymi, zamkniętymi półkoliście.
Nad chórem muzycznym przeprute jest mniejsze okno, zwieńczone
glifem odcinkowym. Jeszcze mniejsze okienka tego typu znajdują
się w zakrystiach. Tam też są wykute w ścianach liczne nisze. Z
zakrystii południowej prowadzą na ambonę schody ukryte w grubości muru. Podobne schody łączą południowo-wschodni narożnik
nawy z chórem muzycznym i dachem.
Fasada kościoła jest trójdzielna, jednoosiowa i dwukondygnacyjna. Została rozczłonkowana czterema pilastrami wielkiego porządku,
ustawionymi na postumentach i podtrzymującymi gzyms koronujący.
Ponad gzymsem wznosi się trójkątny szczyt. Portal wejściowy tworzą
dwa ﬁlary z impostami, podtrzymującymi łuk półkolisty, nad którym
umieszczony jest proﬁlowany gzyms i trójkątny przyczółek. Nad portalem znajduje się otwór okienny, zamknięty łukiem nadwieszonym
i ujęty uskokowym obramieniem listwowym, wzorowanym być może
na obramieniach okiennych w architekturze świątyń syryjskich i ormiańskich. Pod otworem okiennym znajduje się parapet, a nad nim
- odcinek proﬁlowanego gzymsu naczółkowego. U podstawy szczytu
wieńczącego fasadę umieszczono sterczyny w formie postumentów
z kulami. Nad szczytem umieszczony jest postument z krzyżem. W
polu tympanonu znajduje się prostokątna blenda, zwieńczona łukiem
nadwieszonym i obwiedziona dekoracyjnym ćwierćwałkiem z motywem jajownika. Boczne elewacje kościoła są trójosiowe i pozbawione
artykulacji architektonicznej, z wyjątkiem wydatnego cokołu i proﬁlowanego gzymsu koronującego. Tylna ściana kościoła jest pozbawiona
okien, natomiast w dachu nad nią umieszczona jest owalna lukarna.
Zarówno zakrystie, jak prezbiterium i nawa zostały nakryte dachami
trójspadowymi. Nad nawą umieszczona jest wieżyczka na sygnaturkę,
nakryta dzwonowatym hełmem i zwieńczona krzyżem.

Malowidła
W blendzie na tympanonie fasady zachował się fragment malowidła
przedstawiającego Niepokalane Poczęcie N.M.P. Jest to kopia Immaculaty Bartolomé Estebana Murilla, uważana powszechnie za dzieło Edwarda
Rydza-Śmigłego. Wcześniej w tym miejscu znajdował się wizerunek Św.
11
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Brze¿any, koœció³ ormiañskokatolicki. Rzut poziomy, przekrój pod³u¿ny
i widok fasady (oprac. arch. J. Chrz¹szczewski wg pomiarów archiwalnych).
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Grzegorza Oświeciciela42. Wnętrze kościoła zostało pokryte polichromią
w tonacji błękitnej, żółtej i brązowej. Na ścianach tarczowych prezbiterium i nawy namalowano wątek muru z bloków kamiennych o różnych
barwach, zapewne imitujący ściany budowli sakralnych w Armenii. Na
gurcie sklepiennym i podłuczu tęczy są namalowane kasetony z rozetami. Nad łukiem tęczowym zachowały się pozostałości sceny ﬁguralnej
z udziałem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, świętych biskupów obrządku
wschodniego i zachodniego, zakonników i męczenników, unoszących się
wśród chmur. Szwy sklepienne pokryto pasami malowanego ornamentu,
przypominającego tzw. „listwę lubelską”, ze zwornikami oraz motywami
kwiatowo-liściastymi. Na bocznych glifach okiennych przedstawiono
wazony z roślinami w układzie kandelabrowym.

Płaskorzeźby
Pod pięcioma oknami nawy i prezbiterium rozmieszczono stiukowe
płaskorzeźby, ujęte w bogate ramy ze stylizowanych jajowników, ornamentów okuciowych i kartuszowo-zawijanych, z uszakami złożonymi
z bukietów kwiatowych i owocowych oraz maszkaronów. Pod ramami
umieszczono kartusze z kaboszonami, na których wykuto łacińskie
imiona świętych przedstawionych na wizerunkach. Z wizerunków tych
zachował się jedynie Św. Mikołaj pod południowym oknem prezbiterium. Pozostałe płaskorzeźby zostały skute po przejęciu kościoła przez
Cerkiew Prawosławną. Przedstawiały one ŚŚ. Józefa, Stanisława,
Franciszka i Dominika43. Sądząc po formie obramień, płaskorzeźby te
wykonane były zapewne przez miejscowy warsztat rzeźbiarski na wzór
znacznie wcześniejszych sztukaterii z około 1640 roku, dekorujących
kopułę kaplicy Sieniawskich przy kościele zamkowym w Brzeżanach i
przypisywanych Janowi Pﬁsterowi.

Wyposażenie
W kościele stały niegdyś trzy ołtarze. Ołtarz główny miał murowaną
mensę, ustawioną na dwustopniowym podwyższeniu oraz drewniane
retabulum, ﬂankowane dwiema kolumnami, niosącymi odcinki gzymsu
segmentowego. Elementy architektoniczne ołtarza były pomalowane na
42
43

Bar¹cz, Rys dziejów ..., s. 80.
Centralne Pañstwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, fond 146, op. 20, sp. 155,
k. 48: Wykaz przybytku w inwentarzu probostwa ormiañsko-katolickiego w Brze¿anach
... dn. 3/11 1897.
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Brze¿any, widok z ulicy Ormiañskiej na plebaniê i koœció³ ormiañskokatolicki.
Na wzgórzu w tle koœció³ i klasztor bernardynów (obecnie wiêzienie).
Fot. J.Chrz¹szczewski, 1995.

Brze¿any, widok od pó³nocnego zachodu na koœció³ ormiañskokatolicki
i farê rzymskokatolick¹. Fot. J.Chrz¹szczewski, 1995.
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kolor zielony i czarny, marmoryzowane, z pozłacanymi i posrebrzanymi
detalami. W centrum retabulum umieszczony był obraz Matka Boska
z Dzieciątkiem, namalowany na desce. Po bokach ołtarza ustawiono
ﬁgury Św. Mikołaja i Św. Grzegorza Oświeciciela. W górnej części
ołtarza znajdował się obraz Św. Grzegorz Oświeciciel oraz cztery ﬁgurki aniołów. W zwieńczeniu umieszczono glorię promienistą z Okiem
Opatrzności. Przy łuku tęczowym stały dwa ołtarze boczne. W ołtarzu
po stronie południowej był pierwotnie umieszczony obraz Św. Grzegorza
Oświeciciela oraz wizerunek Św. Alojzego w zwieńczeniu. W 2 połowie
XIX wieku przekształcono ten ołtarz w sztuczną grotę z gipsową ﬁgurą
Matki Boskiej z Lourdes. W ołtarzu po stronie północnej był pierwotnie
umieszczony obraz Św. Anny. W końcu XIX wieku na jego miejsce
wstawiono drewniany krucyﬁks, a w zwieńczeniu ołtarza umieszczono
obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i dwa uskrzydlone putta. Pod
oknem przy południowej ścianie nawy zawieszono drewnianą ambonę
o rzucie kwadratowym z podstawą słupową. W nawie ustawionych było
szesnaście ław, a na chórze muzycznym - organy44.

44

Ibidem, k. 4v: Inventarium der in der privat Gute Brzezaner Kreises zur Lemberger Armenischen Erzbischöfe gehörigen Kirche ... 28ten September 1828 oraz k. 48: Wykaz
przybytku ... dn. 3/11 1897, a tak¿e Bar¹cz, ¯ywot ..., s. 138 i Bar¹cz, Rys dziejów ...,
s. 80.
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Brze¿any, koœció³ ormiañskokatolicki, wnêtrze.
Stiukowa p³askorzeŸba Œw. Miko³aja pod po³udniowym
oknem prezbiterium. Fot. J.Chrz¹szczewski, 1995.

Brze¿any, koœció³ ormiañskokatolicki.
Widok wnêtrza z pierwotnym wyposa¿eniem.
Fot. A.Trybalski, oko³o 1908.
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ANEKSY*
Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie: Zbiór Czo³owskiego,
sygn. 241, k. 11-12: Odpis aktu erekcji w r. 1710 oraz fundacji przez
Adama M. Sieniawskiego, hetm. w. kor., koœcio³a obrz¹dku orm. w
Brze¿anach:
Copia Errectionis Eclesiae Brzezanensis Ritus Armeni
Actum in Castro inferiori Leopoliensi Feria 6. ante festum purificationis
B.V.M: proxima anno Domini 1710. - Coram generoso Alexandro Antonio
Msciwojewski, Iustigatore terra Leopoliensis et districtus ¯ydaczowiensis,
in locum Illustris et Magnifici Adami Nicolai a Granów Sieniawski, Comitis
in Szk³ów et Mysz, Palatini Be³zensis, Exercituum Regni supremi ducis,
loco presentis generalis Rohatynensis Capitanei assumpto subdelegato,
et hocce mumos subdelegationis libere irise assumonte, officiis et actis
praesentibus Castrensibus Capitanealibus Leopoliensibus comparens
personaliter - Idem Illustris et Magnificus Palatinus Be³zensis, exercituum
regni supremus dux fanus mente et corpore existens, foro suo quovis
competenti omisso, et jurisdictione post habitu, praesenti autem castrensi
Capitaneali Leopoliensi in se, posteros, ac bona sua generaliter omnia,
quod actum hunc adtenet benevole assumptu palas publice libereque
ac per expressum recognovit Quia ille ad majorem DEI optimi gloriam magnae et ab erigenali
labore immunis semper matris semper virginis Mariae sanctorum tutelarum exeltum et honorem, ut eo magis in Eclesiis Christiani ipsidem
de natio iter erectis promoveatur cultus DEI et beatissimae matris ejus
honor atque perpetuo et iricessanter inanimis tum subonentie, quam
occidente existentibus vigerit Devotio Summam Trecentorum Florenorum in sustentamentum ac Victualium admodum Rdi patris Eclesiae
Brzezanensis nationis armenae, ejusque succedeneaorum exprosnlibro
bonorum tractire Brzezanensis, nuncet pro tempore existentium pro
quatuor Rathis, videlicet, quolibet quartali anni per florenos Septuaginta
quinque Polonicales computando quod annis ad manualem quietationem
ejusdem admodum Rdi praepositi Eclesia Nationis Arm: Brzezanensis
inseribit et obligat - Idque sub simili Sumae Trecentorum Florenorum
* W aneksach przedstawiam w³asne odpisy dokumentów, w których celowo zachowa³em
pisowniê i b³êdy orygina³ów.

18

Kościół ormiańskokatolicki w Brzeżanach
Polon. sadio per se recognosum tam, sue ejus posteros, in causa inscriptioni, pradebitoria in aliquo contraventionis praemissorumque omnium et
singulorum in eodem Inscriptione contentorum non completionis eidem
[...] Rdo Patri Ecclesiae Brzezanensis nationis armenicae praeposito
ejusq. succedamis ad solvendum licendo et succumbendo nulloque
modo eradendo. Pro quo quidem vadio modo promisso ad solvendum
succumbits et transgrisso ac re, conditoneque aliqua inscriptionis praesentis debetoriae non completu, nihilomninus complenda supra scriptus
Illustrissimus Magnificus recognoscens suis cum posteris jure conventus
foro conipetenti et supra renuntiando eoram praesenti Castrensi capitaneali Leopoliensi officio, aut se suis eum successoribus, ac fonis suis
generalis omnibus hac in parte ad respondendum subjecit et incorporat
ad primam instalatiam recensiti admodum Rdi patris Ecclesiae Brzezanensis nationis armenae praepositi, illusq. succedaneorum peremtorii
respodere, stare juri parere et omne judicatum fare eum suis successoribus debebat, et tenebitur primum terminum, ati at alios omnes ex inde
subsequentes Terminos semper peremtorios delationibus generaliter
omnibus evasionibus, suspensionibus, defendionibus, protenstationibus,
praescriptionibus, impedinientibus legales, et quibus vis exceptionibus,
motionis servitio militari, legatione intra vel extra regnum salutis juris
praescriptione serrestri. Belle, interegno, conventioneque actione pro
majori minorenitate - successorum, veru vel simplici infirmitate, literis
exemtus ad munimente ad eviatorem, et in genere [...] versis juris mediis
et defensis non eradendo, nunc quovis modo sapterfugendo inio eisdem
in toto renuntiando sed inscriptioni praesenti debitare omnibusque ejus
contentis, vadio totias, quotias opus fuerit doluto Foro satisfacerese
successores, ac bona sua generaliter omnia, ad obligando et onerando
recognitionis praesentis vigore.
Centralne Pañstwowe Archiwum Historyczne we Lwowie: Ormiañski
Konsystorz Metropolitalny, fond 475, opis 1, sprawa 185, karta 11-11v:
Spis rzeczy
Koœcio³a Ormiañskiego w Brze¿anach, które przy oddawaniu Administracyi onego¿ przez Jego Xiêdza Ignacego Jakubowicza by³ego tymczasowo Administratora na dniu 30 Wrzeœnia 1841 Jegomoœci Grzegorzowi
Birarowi w przytomnoœci Wielmo¿nego Jegomoœci Xiêdza Grzegorza
Dawidowicza urzêdownie na to upowa¿nione zosta³y jak nastêpuje
19
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Ormiañski œlad w Buczaczu
Zbigniew KOŒCIÓW [Opole]
W cennej ksi¹¿ce Sadoka Bar¹cza Rys dziejów ormiañskich nie znajdujemy
¿adnej wzmianki o kolonii ormiañskiej w Buczaczu. Nie wspomina o niej tak¿e
Czes³aw Lechicki w publikacji Koœció³ ormiañski w Polsce, choæ zna³ dziennik
podró¿y Ulryka Werduma, który 18 lutego 1672 r. zanotowa³, ¿e „Buczacz jest
to wielkie miasto [...] Ormianie maj¹ [tu] swój koœció³”1
Buczacz le¿y niedaleko od Jaz³owca. Oba miasta nale¿a³y do Ksi¹¿¹t
Buczackich, nastêpnie Potockich. Rody te bardzo przychylnie odnosi³y siê
do Ormian i stara³y siê utrzymywaæ ich w swych posiad³oœciach, stwarzaj¹c
im korzystne warunki ekonomiczne. Nie wiemy jeszcze, ilu Ormian osiad³o w
Buczaczu. Przypuszcza siê, ¿e przybyli tam z Jaz³owca.2
Jak wiemy, jedn¹ z najpierwszych inicjatyw kolonistów ormiañskich w
nowym miejscu osiedlenia by³a budowa koœcio³a - centrum nie tylko religijnego, ale te¿ kulturalnego. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e podobnie uczynili Ormianie w Buczaczu, i ¿e by³o ich tam tak wielu, i¿ zdo³ali wybudowaæ w³asn¹
œwi¹tyniê. W Pami¹tkach buczackich Bar¹cz wspomina o kupcach ormiañskich
w zwi¹zku z zap³at¹ nale¿n¹ tamtejszemu cechowi szewskiemu, a Aliszan
w publikacji Kamenic podaje ormiañsk¹ nazwê miasta „Buczacz”, pokrywaj¹c¹
siê z Polsk¹.3
Jesieni¹ 1672 r., po najeŸdzie tureckim, Ormianie buczaccy opuœcili
miasto i w znacznej czêœci osiedlili siê w Brodach. 4 Ich œwi¹tynia uleg³a
zniszczeniu zapewne podczas oœmioletniej okupacji tureckiej. Po odzyskaniu
Buczacza przez Polaków Ormianie albo nie wrócili do tego miasta, albo powrócili
w tak ma³ej liczbie, ¿e nie znalaz³o to odbicia w dostêpnych dokumentach, o
czym œwiadczyæ mo¿e m.in. S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów s³owiañskich.5
W s³owniku nie ma te¿ wzmianki o innym koœciele ni¿ parafialny rzymskokatolicki. Natomiast Bar¹cz w Pami¹tkach buczackich wspomina o œladach
koœcio³a z cmentarzem, które znajdowa³y siê na buczackim podzamczu.6 Mo¿e
tam w³aœnie by³a œwi¹tynia ormiañska.
Ulryk Werdum i dzienniki podró¿y jego po Polsce w latach 1670-1679, w: Przewodnik Naukowy i
Literacki, Lwów 1876,s.850.
2
Wartan Grigorian, Istorija armianskich ko³onij Ukrainy i Polszi. Jerewan 1980, s. 145.
3
Sadok Bar¹cz, Pamiêtniki buczackie, Lwów 1882, s. 20; Ghewond Aliszan, Kamenic [...], Wenecja
1896, s. 34.
4
Grigorian, op.cit.,s. 145.
5
S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, Warszawa 1880, T. 1,
s. 433-434
6
Bar¹cz, op.cit., s. 154 - 155
1

przyjêto
10 listopada 2002
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Ksi¹¿ka ormiañska
Andrzej PISOWICZ [Kraków]
Najstarsze ksiêgozbiory na terenie Armenii istnia³y ju¿ w staro¿ytnoœci
przy œwi¹tyniach zwanych mehjanami, w których ówczeœni Armeñczycy,
od œredniowiecza znani w Polsce pod nazw¹ Ormian, wyznawali religiê
zbli¿on¹ do irañskiego zaratusztrianizmu (zoroastryzmu). Nie pisano
jeszcze wówczas po ormiañsku (armeñsku), tote¿ ksiêgi przechowywane w owych ksiêgozbiorach, zwanych matenadaranami, by³y pisane
w jêzykach dla Armeñczyków obcych, g³ównie po grecku, syryjsku,
œredniopersku i partyjsku. Treœæ owych ksi¹g by³a zapewne zwi¹zana z
religi¹, ale zachowane na ten temat wiadomoœci s¹ bardzo sk¹pe. By³y
tak¿e ksiêgozbiory królewskie, w których przechowywano zapewne dokumenty kancelarii dworskich. Wzmianki o staro¿ytnych ksiêgozbiorach
Armenii zawdziêczamy historiografowi z V w., Moj¿eszowi z Chorenu
(Mowses Chorenaci) i jego „Historii Armenii” (po staroormiañsku Patmutjun Hajoc).
Momentem zwrotnym w dziejach narodu ormiañskiego, bardzo istotnym tak¿e dla jego kultury i piœmiennictwa, by³o przyjêcie na pocz¹tku IV
w. przez Armeniê chrzeœcijañstwa jako religii pañstwowej. Pocz¹tkowo w
liturgii pos³ugiwano siê tekstami greckimi i syryjskimi, jednak¿e ok. 400 r.
mnich Mesrop Masztoc na zlecenie króla Wramszapuha (zale¿nego od
perskich Sasanidów) i patriarchy (katolikosa) Sahaka Partewa opracowa³
oryginalny alfabet, nawi¹zuj¹cy czêœciowo do liter greckich, przy pomocy
którego zaczêto notowaæ na piœmie teksty w jêzyku staroormiañskim (tzw.
grabar). Pierwszym tekstem, który wyszed³ spod pióra Mesropa Masztoca
i jego wspó³pracowników (znanych w tradycji jako „œwiêci t³umacze”) by³
pe³ny przek³ad Pisma œw. (Stary i Nowy Testament).
Na miejscu pogañskich mehjanów w chrzeœcijañskiej Armenii
budowano klasztory (wank). Bêd¹c oœrodkami religijnymi prowadzi³y
one tak¿e, podobnie jak i w innych krajach, szko³y, tzw. hamalsarany („wszechnice”) a tak¿e biblioteki (matenadarany) przechowuj¹ce
ksiêgi rêkopiœmienne (rêkopisy). Magazyny biblioteczne czasem by³y
urz¹dzane w górskich jaskiniach w pobli¿u klasztorów.

przyjêto 23 kwiecieñ 2001
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W œredniowiecznej Armenii klasztory, w których wykonywano,
przepisywano i przechowywano rêkopisy, mieœci³y siê m.in. w takich
miejscowoœciach jak: Eczmiadzyn (stolica duchowa, siedziba katolikosa),
Narek, Achtamar, Saghmosawank, Geghart, Ani, Gladzor, Tatew, Hachpat, Sanahin, Keczaris (Cachkadzor), Hagharcin (Dilid¿an), Amyrdolu
(Baghesz ko³o jeziora Wan, po turecku Bitlis). W Cylicji (okolice dzisiejszej
Adany w p³d. Turcji), gdzie istnia³o pañstwo ormiañskie od koñca XI do
drugiej po³owy XIV w., najbardziej znane by³y skryptoria przy klasztorach
w miejscowoœciach Hromkla i Skewra.
Do X w. ksiêgi ormiañskie by³y pisane na pergaminie (po orm. magaghat) produkowanym ze skór owczych, cielêcych lub sarnich. Od X
w. u¿ywano równie¿ papieru (tucht). Kopiœci rêkopisów zwani griczami
pos³ugiwali siê przyborami ¿elaznymi lub trzcinowymi, a z czasem tak¿e
gêsimi piórami, maczanymi w atramentach roœlinnych lub chemicznych
o ró¿nych barwach.
Pocz¹tkowo stosowano wy³¹cznie du¿e litery (z póŸniejszego punktu
widzenia). Taki krój pisma zwany by³ „¿elaznym” (jerkatagir). Z czasem
wprowadzono rozró¿nienie du¿ych i ma³ych liter i nowy styl, tzw. pismo
„okr¹g³e” (boloragir). Wreszcie rozwinê³a siê tak¿e kursywa (style: notrgir,
szyghagir i inne).
W œredniowiecznej Armenii wysoki poziom osi¹gnê³a sztuka
ozdabiania rêkopisów miniaturami. Ich twórcy nosili nazwê cachkoch (dos³ownie: „ukwiecaj¹cy”). Charakterystyczn¹ cech¹ rêkopisów
ormiañskich by³y tzw. chorany, rysunki przedstawiaj¹ce nawê koœcieln¹
z kolumnami. Najs³ynniejszym miniaturzyst¹ ormiañskim by³ Toros Roslin
(Cylicja, XIII w.).
Najstarszy zachowany w ca³oœci rêkopis ormiañski pochodzi z VII
w. Jest to tzw. „Ewangeliarz Wehamor”. Z IX w. pochodz¹: „Ewangeliarz
królowej Mylke” (862 r.) oraz „Ewangeliarz £azarza” (887 r.)
Najbardziej okaza³ym jeœli chodzi o rozmiary jest rêkopis
zatytu³owany „Czarryntir” (=Antologia). Powsta³ w Muszu (dziœ na
terenie Turcji) w XIII w. Jego karty sporz¹dzono ze skór 700 ciel¹t.
Wa¿y 32 kg. Jest przechowywany w Muzeum Rêkopisów (Matenadaranie) im. Masztoca w Erywaniu. Dzieje tego rêkopisu s¹ wymownym
przyk³adem ogromnego przywi¹zania Ormian do swej tradycji literackiej
i piœmiennictwa. Ju¿ w œredniowieczu „Czarryntir” zosta³ przez Ormian
wykupiony za znaczn¹ sumê od Turków, którzy go zagrabili, a w 1915
r., w czasie rzezi Ormian tureckich, kobiety-uciekinierki z miasta Musz
w dramatycznych okolicznoœciach, zmuszone z racji ciê¿aru r-pisu do
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podzielenia go na dwie czêœci, zdo³a³y zabraæ ze sob¹ ca³oœæ dzie³a i w
ten sposób uratowaæ je dla potomnoœci.
Ormiañskie wydawnictwa w nowoczesnym sensie, w których drukarz by³ jednoczeœnie wydawc¹, wi¹za³y siê z rozwojem europejskiego
drukarstwa i zaczê³y dzia³aæ ju¿ na pocz¹tku XVI w. Pierwszym drukarzem ormiañskim by³ Hakop (Jakub) Meghapart. Jego przydomek
(Meghapart) znaczy³ dos³ownie „grzeszny, winowajca” i nawi¹zywa³ do
tradycji œredniowiecznych kopistów, którzy przez swoiœcie rozumian¹
skromnoœæ podpisywali przepisywane przez siebie ksiêgi podobnymi
epitetami. Pierwsza drukowana przez Hakopa ksi¹¿ka ormiañska nosi³a
tytu³ „Urpatagirk” (=Ksiêga pi¹tkowa) i zosta³a wydana w Wenecji w 1512
r. By³ to zbiór modlitw o zdrowie.
Inne ksi¹¿ki wydrukowane przez Hakopa Meghaparta to „Patarakatetr” (=Msza³), „Achtark” (=Ksiêga gwiezdna), „Parzatumar” (=Kalendarz)
i „Tagharan” (=Œpiewnik).
Drugim z kolei drukarzem i wydawc¹ ormiañskim by³ Abgar Dypir
z Tokatu (Tochateci), który w 1565 r., równie¿ w Wenecji, wyda³ kalendarz zatytu³owany „Charnapyntur tumari” (=Kalendarz mieszany)
oraz psa³terz. W tym samym roku opublikowa³ on tak¿e parê ksi¹¿ek w
Stambule, m.in. „Pokr kerakanutjun” (=Ma³¹ gramatykê).
W XVII w., podobnie jak w poprzednim, dzia³a³y efemeryczne drukarnie ormiañskie, o niewielkiej produkcji, ale w drugiej po³owie tego¿
wieku pojawi³y siê drukarnie-wydawnictwa, maj¹ce przetrwaæ d³u¿ej. Do
tych pierwszych, dzia³aj¹cych zaledwie przez kilka lat, nale¿a³a m.in.
drukarnia ormiañska za³o¿ona we Lwowie w 1615 r. przez duchownego
Howannesa Karmatanenca przyby³ego do Polski z Bagheszu ko³o jeziora
Wan (Bitlisu). W 1616 r. wyda³ on psa³terz, a w 1618 – „Aghotk hasarakac”
(=Modlitwy powszechne). Co ciekawe, druga z tych ksi¹¿ek, wydrukowana czcionkami ormiañskimi i zaopatrzona w tytu³ ormiañski, napisana
by³a nie po ormiañsku, a po kipczacku, tj. w jêzyku z rodziny tureckiej,
którym pos³ugiwa³y siê najstarsze kolonie ormiañskie w Polsce.
W XVII w. ksi¹¿ki ormiañskie ukazywa³y siê równie¿ we W³oszech.
G³ównie by³y to watykañskie publikacje drukarni Kongregacji Propagowania Wiary (ok. 30 tytu³ów). Publikacje te wi¹za³y siê z prowadzon¹ w XVII
w. akcj¹ nak³aniania Ormian-monofizytów do przyjêcia unii z Koœcio³em
katolickim (do unii takiej dosz³o m.in. w Polsce).
Wa¿nym etapem w rozwoju ksi¹¿ki ormiañskiej by³a dzia³alnoœæ
drukarni za³o¿onej przez mnichów z klasztoru Zbawiciela (Amenapyrkicz)
w stolicy Persji Isfahanie w 1636 r. W nastêpnych latach wydali oni parê
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ksi¹¿ek, m.in. ormiañski psa³terz, wyprzedzaj¹c o prawie dwa wieki druk
ksi¹¿ek perskich w Iranie (zwanym dawniej Persj¹).
Jeszcze donioœlejszym wydarzeniem w dziejach ksiêgarstwa
ormiañskiego by³o wydanie w latach 1666-68 w Amsterdamie pe³nego
ormiañskiego t³umaczenia Pisma œw. (przek³ad z V w. !). Jego wydawc¹
by³ Woskan z Erywania (Jerewanci).
W drugiej po³owie XVII w. drukarstwo ormiañskie we W³oszech
wspierali bogaci kupcy ormiañscy: Gaspar Sarhadian i Nahapet Gulnazar
z Agulisu (Aguleci). W domu tego drugiego w Wenecji w 1687 r. zosta³a
wydrukowana ksiêga pokaŸnych rozmiarów (840 dwukolumnowych
stronic) pt. „Parzabanutjun hokenywak saghmosacn” (= Objaœnienia do
natchnionych przez Ducha œw. Psalmów). Autorem owych objaœnieñ spisanych w jêzyku nowoormiañskim (aszcharabar) by³ ormiañski uczony
Howannes Holow.
Pod koniec XVII w. rozpoczê³a siê ponownie, tym razem ju¿ na
d³u¿ej, ormiañska dzia³alnoœæ wydawnicza w Stambule (Grigor Marzwaneci i inni). Stolica osmañskiej Turcji sta³a siê bowiem z czasem
najwiêkszym poza historyczn¹ Armeni¹ skupiskiem Ormian. Grigor
(Krikor) Marzwaneci w 1706 r. wyda³ w Stambule ogromne dzie³o pt.
„Hajsmawurk” (=¯ywoty œwiêtych) oraz „Hajoc patmutjun” (=Historiê
Armenii) staro¿ytnego autora Agatangelosa (w 1709 r.).
W XVIII w. w Stambule dzia³a³o ju¿ przesz³o 20 ormiañskich typografii, które dostarcza³y ksi¹¿ki nie tylko lokalnej kolonii ormiañskiej, ale
tak¿e Ormianom w samej Armenii i licznym emigrantom w wielu krajach
œwiata. Stambu³ sta³ siê g³ównym ormiañskim oœrodkiem wydawniczym
wyprzedzaj¹c Wenecjê (w XIX w. dzia³a³o w Stambule a¿ 130 drukarñ
ormiañskich).
Ksi¹¿ki ormiañskie we w³oskich drukarniach Wenecji publikowali w
XVIII w. (pocz¹wszy od 1717 r.) katoliccy mnisi ormiañscy ze Zgromadzenia (Kongregacji) OO. Mechitarzystów za³o¿onego przez Mechitara z
Sebastii (1676-1749). Od 1789 r. dysponowali oni ju¿ w³asn¹ drukarni¹
(wydawnictwem), która, podobnie jak drugi oœrodek tego zgromadzenia w
Wiedniu (od 1811 r.) w ci¹gu XIX i XX w. wyda³a ogromn¹ liczbê ksi¹¿ek
ormiañskich: literatury piêknej oraz naukowej. Zas³ugi OO. Mechitarzystów dla kultury ormiañskiej s¹ bardzo du¿e. Niewiele jest czasopism
naukowych na œwiecie, które by tak jak czasopisma mechitarzystów
mog³y siê poszczyciæ nieprzerwanym ci¹giem wydawniczym trwaj¹cym
ponad 150 lat. Wychodz¹cy w Wenecji „Bazmawep” (=Polihistor) zacz¹³
siê ukazywaæ w 1843 r., a mechitarzyœci wiedeñscy od 1887 r. (równie¿
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do chwili obecnej) wydaj¹ „Handes Amsorja” (=Przegl¹d miesiêczny).
Pierwsza drukarnia w rdzennej Armenii zaczê³a dzia³aæ w 1771 r.
w Eczmiadzynie pod Erywaniem przy siedzibie katolikosa (patriarchy)
Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego.
Pod koniec XVIII w. Ormianie przyst¹pili do wydawania ksi¹¿ek i
czasopism w Indiach (Madras, 1794, pierwszy ormiañski periodyk pt.
„Azdarar” = Herold) oraz w Rosji (Petersburg, elementarz z 1781 r., oraz
Nowy Nachiczewañ pod Rostowem i Astrachañ).
Wa¿nym oœrodkiem ksi¹¿ki ormiañskiej sta³ siê w ci¹gu XIX w.
Tyflis, gdzie w zwi¹zku z rozwojem przemys³u rozrasta³a siê coraz bardziej kolonia ormiañska. Na prze³omie XIX i XX w. Ormianie stanowili
najwiêksz¹ grupê ludnoœciow¹ w stolicy Gruzji. Ju¿ w latach 1823-60
dzia³a³a w Tyflisie ormiañska drukarnia Nersisjana. W 1880 r. powsta³o
tam Ormiañskie Towarzystwo Wydawnicze.
£¹cznie w czasach poprzedzaj¹cych I wojnê œwiatow¹ ukaza³o siê
ok. 15 tys. tytu³ów drukowanych ksi¹¿ek i broszur w jêzyku ormiañskim
oraz 3 tys. tytu³ów czasopism, kalendarzy i innych publikacji.
W nastêpstwie rzezi Ormian w Turcji, do jakiej dosz³o w 1915 r.,
ormiañskie wydawnictwa ze Stambu³u i Smyrny przenios³y siê do Libanu
(Bejrut) oraz do USA (Boston, Fresno w Kalifornii). Ksi¹¿ki ormiañskie
poza granicami Armenii wychodz¹ tak¿e do chwili obecnej w Wenecji
i Wiedniu (u mechitarzystów) a tak¿e w Pary¿u, Jerozolimie, Bejrucie,
Kairze, Teheranie i innych miastach œwiata.
Po w³¹czeniu w 1920 r. niepodleg³ej Republik Armeñskiej do ZSRR
w 1921 r. utworzono „Hajastani Petakan Hratarakczutjun” (Ormiañskie
Wydawnictwo Pañstwowe), w skrócie „Hajpethrat”. Wydawnictwo to w
1964 r. zmieni³o nazwê na „Hajastan” (Armenia). W 1976 r. z oficyny tej
wyodrêbni³o siê wydawnictwo „Sowetakan Grogh” (Pisarz radziecki).
W okresie 1920-80 w radzieckiej Armenii ukaza³o siê 44 tys. ksi¹¿ek
i broszur w jêzyku ormiañskim o ³¹cznym nak³adzie 300 mln. egzemplarzy. W tych samych latach poza granicami ZSRR opublikowano 21
tys. tytu³ów ormiañskich.
W znów niepodleg³ej (od 1991 r.) Republice Armeñskiej dzia³aj¹
takie wydawnictwa jak: „Nairi” (nazwa krainy poprzedzaj¹cej Armeniê w
wiekach XIV–X przed narodzeniem Chrystusa), „Areg” (= s³oñce), „Lujs”
(= œwiat³o) i inne.
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Biblioteki
O staro¿ytnych i œredniowiecznych bibliotekach ormiañskich by³a
mowa wy¿ej. W XIX w. prócz bibliotek przyklasztornych i przykoœcielnych
(g³ówne w Eczmiadzynie i Jerozolimie oraz u mechitarzystów w Wenecji
i Wiedniu) istnia³y biblioteki przy dwóch erywañskich gimnazjach. Bogaty
ksiêgozbiór posiada³a ormiañska szko³a w Moskwie zwana Akademi¹
Lazariana. W 1902 r. w Erywaniu otwarto Bibliotekê Publiczn¹. W 1913
r. w Armenii rosyjskiej by³o 13 bibliotek (w tym prywatne) licz¹cych 9 tys.
voluminów. W 1921 r., ju¿ po sowietyzacji Armenii, powsta³y: Biblioteka
Republikañska im. Aleksandra Miasnikiana oraz biblioteka za³o¿onego
wówczas Uniwersytetu Erywañskiego. W 1925 r. by³o ju¿ w ca³ej Armenii
radzieckiej ok. 500 bibliotek, w tym wiele na prowincji. W 1935 r. powsta³a
Miejska Biblioteka Erywañska , a w 1936 r. Biblioteka Akademii Nauk
Armeñskiej SRR (w Erywaniu). W 1986 r. w radzieckiej Armenii by³o 3300
bibliotek licz¹cych ogó³em 47 mln. pozycji katalogowych.
Charakter biblioteki narodowej posiada Matenadaran (staro¿ytna
nazwa oznaczaj¹ca „ksiêgozbiór”) im. Mesropa Masztoca (twórcy pisma
ormiañskiego) otwarty w Erywaniu w 1959 r. Tam w³aœnie przechowywana jest najwiêksza w œwiecie kolekcja rêkopisów ormiañskich (ok. 14
tys.). Erywañski Matenadaran jest kontynuacj¹ ksiêgozbioru powsta³ego
ju¿ w V w. w duchowej stolicy Armenii, Eczmiadzynie. Drugi co do
wielkoœci zbiór rêkopisów posiada biblioteka Patriarchatu Ormiañskiego
w Jerozolimie. Prócz Wenecji i Wiednia (biblioteki OO. Mechitarzystów)
bogata biblioteka ormiañska znajduje siê w Pary¿u (Nubarian Matenadaran). Biblioteki ormiañskie istniej¹ tak¿e w USA przy paru oœrodkach
uniwersyteckich, w których uprawiana jest armenistyka.
BIBLIOGRAFIA
R. Iszchanian, Ksi¹¿ka ormiañska w latach 1512-1920, Ossolineum
1994
Hajkakan sowetakan hanragitaran (Ormiañska encyklopedia radziecka),
has³a poœwiêcone ksi¹¿ce ormiañskiej, wydawnictwom i bibliotekom
w tomach 3, 6 i 13, które ukaza³y siê w Erywaniu (Jerewan) w 1977,
1980 i 1987 r.
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Wzmianki dotycz¹ce Ormian w studium
o kronikarkach zakonnych w Polsce w XVII w.
Edward TRYJARSKI [Warszawa]
W niedawno wydanym œwietnym studium pt. Piórem zakonnicy.
Kronikarki w Polsce XVII w. o swoich zakonach i swoich czasach (Kraków
2000) pióra prof. Karoliny Targosz znajdujemy sporo uwag dotycz¹cych
spraw ormiañskich. W tekœcie g³ównym, przypisach i indeksie spotykamy
obok œw. Rypsymy takie imiona i nazwiska, jak: Wartan Hunanian, Deodat Neresowicz (zamiast Nersesowicz ?), Marianna Neresowiczówna
(zamiast Nersesowiczówna ?), Warteresowicze S³oniewscy, Katarzyna
S³oniowska (S³oniowa), Onufry As³anowicz, Miko³aj Torosowicz, karmelitka bosa Anna Steczkiewiczówna, czyli Felicjanna Eufemia od Dzieci¹tka
Jezus, Steczko (Steczkiewicz, vel Steczkowicz). Wszystkie one pozostaj¹
w bli¿szym lub dalszym zwi¹zku z dziejami ¿eñskich zakonnych wspólnot
ormiañskich, zw³aszcza we Lwowie, w mniejszym stopniu w Jaz³owcu
i Kamieñcu Podolskim.
G³ównym tekstem Ÿród³owym, na którym siê opiera autorka w odniesieniu do omawianego fragmentu badañ, jest zagubiona w czasie
ostatniej wojny œwiatowej kronika konwentu benedyktynek obrz¹dku
ormiañskiego. Jak wiadomo, wobec zaginiêcia orygina³u s³ynny ten zabytek znany jest obecnie jedynie z wersji pozostawionej przez S. Bar¹cza
w jego ¯ywotach s³awnych Ormian w Polsce1, a tak¿e z opracowania
dokonanego ju¿ w naszych czasach przez H. Augustynowicz-Cieciersk¹
i P. Sczanieckiego2. Kronika siêga do 1660 r., a kontynuowano j¹ do
po³owy XIX w.
Jako ¿e K. Targosz opiera siê na wydaniu S. Bar¹cza, trudno liczyæ
na jakieœ rewelacje, nie mniej jednak jako œwietna znawczyni zagadnienia potrafi ona wydobyæ, nale¿ycie oceniæ i przedstawiæ we w³aœciwym
œwietle liczne szczegó³y, które umknê³y uwadze wczeœniejszych badaczy.
Id¹c œladami autorki przypomnijmy niektóre fakty.

1
2

Lwów l856, s. 412-476.
Kronika benedyktynek ormiañskich, „Nasza Przesz³oœæ” 62, 1984, s. 97-150.
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Konwent benedyktynek obrz¹dku ormiañskiego we Lwowie nazywa K. Targosz „osobliwym tworem narodowej ¿eñskiej wspólnoty
monastycznej”. Zwraca uwagê na fakt, ¿e ju¿ w koñcu XVI w. istnia³ we
Lwowie had¿gadar, czyli monastyr Ormianek przy koœciele œw. Krzy¿a.
Wspólnoty mniszek ormiañskich by³y znane tak¿e w Kamieñcu Podolskim
i Jaz³owcu, przesta³y jednak istnieæ w wyniku inwazji tureckiej. Nie³atwe
by³y dzieje ¿ycia jednej z trzech zakonnic z Jaz³owca, a mianowicie Rypsymy Spendowskiej, póŸniejszej Benedykty. Z³o¿y³a ona œlub czystoœci
w Jerozolimie, a wyœwiêcona na mniszkê zosta³a przez arcybiskupa
Miko³aja Torosowicza, który, jak powszechnie wiadomo, przyj¹³ uniê
z Rzymem. Trzy zakonnice jaz³owieckie uciekaj¹c przed najazdem
przyby³y do Lwowa, gdzie otrzyma³y dwie zrujnowane kamieniczki na
cmentarzu ormiañskim przy katedrze i tam „mieszka³y w nieporz¹dku i
niedostatku bez œcis³ej klauzury” (s. 55). Do Lwowa trafi³o równie¿ piêæ
„panien kamienieckich”, które podda³y siê ob³óczynom i utworzy³y wraz z
„pannami jaz³owieckimi” wspólnotê zakonn¹, której spowiednikiem zosta³
ks. Onufry As³anowicz. Starsz¹ zakonnic zosta³a wspomniana ju¿ Rypsyma Spendowska. Pocz¹tkowo nie mia³y one w³asnej regu³y i waha³y
siê pomiêdzy przyjêciem regu³y œw. Benedykta a przyjêciem regu³y œw.
Dominika. Dopiero po wizytacji arcybiskupa Wartana Hunaniana zwróci³y
siê o pomoc w swej rozterce do benedyktynek lwowskich. Ksieni Helena
Eleonora Kazanowska zaczê³a je odt¹d zapraszaæ do swego klasztoru,
a jednoczeœnie przenios³a do ich nêdznej siedziby kilka „w³asnych”
zakonnic. W 1688 r. zwróci³a siê do Rzymu z proœb¹ o uregulowanie
statusu mniszek ormiañskich, a w szczególnoœci o wyznaczenie dla
nich œwi¹t i postów, jakich powinny przestrzegaæ. Tymczasem jednak
odpowiedŸ Rzymu wywo³a³a oburzenie Ormian lwowskich. Mówi³o
siê o zlekcewa¿eniu nacji ormiañskiej i o tym, ¿e œwieckie kandydatki
doznawa³y w klasztorze upokorzeñ. Wstawiali siê za nimi m. in. przybyli
do Lwowa teatyni (tam¿e).
Strój benedyktynek-Ormianek mia³ siê w szczegó³ach ró¿niæ od
stroju benedyktynek nie-Ormianek. W 1691 r. dokonano ob³óczyn 15
Ormianek. Interesuj¹ce, ¿e do imion wschodnich, w szczególnoœci
ormiañskich, jak Rypsyma, Anna, Zuzanna dodawano imiona œwiêtych
z krêgu benedyktynek, np. Benedykta, Mechtylda, Gertruda, Ludgarda.
W 1692 r. nast¹pi³y pierwsze profesje. Ormianki zaczê³y obchodziæ
œwiêto œw. Benedykta, zarazem jednak zachowano uroczystoœæ œw.
Rypsymy. WyraŸn¹ oznak¹ ³¹czenia siê obu grup monastycznych by³o
i to, ¿e w czasie uroczystoœci o charakterze benedyktyñskim kazania
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wyg³aszali ksiê¿a ormiañscy, natomiast na uroczystoœciach o charakterze
ormiañskim – ksiê¿a ³aciñscy.
W 1699 r. klasztor ormiañski usamodzielni³ siê, a prze³o¿on¹ zosta³a
Ormianka Marianna Romualda Bogdanowiczówna, natomiast obowi¹zki
ksieni objê³a po dwóch latach Marianna Nersesowiczówna (nie: Neresowiczówna !), benedyktynka wyœwiêcona w Jaros³awiu. Jej rodzony brat
Deodat pe³ni³ funkcje biskupa pomocniczego we Lwowie.
Dodatkowo dowiadujemy siê, ¿e Benedykta Rypsyma Spendowska,
faktyczna fundatorka zakonu, do¿y³a blisko 100 lat i zmar³a w 1730 r.
Ksieni¹ po niej zosta³a jej bratanica Helena Fortunata Spendowska
(s. 55/56). W ksi¹¿ce K. Targosz znajdujemy tak¿e wzmianki o Annie
Steczkiewiczównie, czyli Felicjannie Eufemii od Dzieci¹tka Jezus, karmelitance bosej (s. 301), a tak¿e o Katarzynie S³oniowskiej (S³oniowej) (s.
175, 305). Czterokrotnie wymieniony jest arcybiskup Miko³aj Torosowicz
oraz biskup Wartan Hunanian, jednak bez dok³adniejszego zaznaczenia
roli, jak¹ dostojnicy ci odegrali w okresie unijnym. Poza S. Bar¹czem
autorka powo³uje siê czasem na W. £oziñskiego, nie odsy³a jednak do
innych prac œciœle armenistycznych - G. Petrowicza, Z. Obertyñskiego,
Cz. Lechickiego, J. Daszkiewicza, M. Zakrzewskiej-Dubasowej, A. Pisowicza, E.Tryjarskiego, J. Szokalskiego, K. Stopki i in. Tymczasem w
pracach wymienionych autorów mo¿na znaleŸæ sporo mniej lub wiêcej
istotnych szczegó³ów dotycz¹cych omawianego tematu. Tak. np. z pracy
Z. Obertyñskiego dowiadujemy siê, ¿e „... klasztor w r. 1714 otrzyma³
z zapisu sêdziego ormiañskiego Miko³aja Man(c)ukiewicza folwark na
Pasiekach £yczakowskich ko³o Lwowa”, ¿e bp „Deodat Nersesowicz
zmar³ w r. 1709 pozostawiaj¹c szereg pobo¿nych legatów i kilka prac
og³oszonych drukiem, miêdzy innymi s³ownik ormiañsko-polski” 3, ¿e
nazwiska Steckiewiczów, Warteresowiczów/ Warteresiewiczów, Nersesowiczów pojawiaj¹ siê w spisach uczniów lwowskiego kolegium
teatyñskiego4 itd.

Z. Obertyñski, Historia Koœcio³a Ormiañskiego w Polsce, Warszawa l990. Publikacja
XIV Ko³a Zainteresowañ Kultur¹ Ormian, s. 43. Chodzi zapewne o Miko³aja Manugiewicza.
4
E. Tryjarski, Ze studiów nad rêkopisami i dialektem kipczackim Ormian polskich. 3. Katalogi alumnów Kolegium teatyñskiego we Lwowie, „Rocznik Orientalistyczny” XXIV,
z. 1, 1960, s. 43-96.
3
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ORMIANIE NA WÊGRZECH**
Andrzej PISOWICZ [Kraków]
By mówiæ o Ormianach na Wêgrzech nale¿y wstêpnie przedstawiæ
ten naród, bodaj w paru zdaniach. Bowiem ich pochodzenie i historia
s¹ na ogó³, poza Armeni¹ i oœrodkami Ormian rozsianymi na wszystkich
kontynentach, stosunkowo ma³o znane.
Zacznijmy od sprawy nazw w³asnych. Samych siebie Ormianie
okreœlaj¹ terminem Haj, a swój kraj – Hajastan (w polskiej transkrypcji
popularnej, gdzie koñcowa litera „j” ma tak¹ wartoœæ jak w polskim s³owie
„raj”). Do dziœ trwaj¹ wœród jêzykoznawców spory co do pierwotnego
znaczenia terminu Haj. Najprawdopodobniejsze wydaje siê pochodzenie
tego wyrazu od zarejestrowanej w kronikach hetyckich z drugiej po³owy
drugiego tysi¹clecia przed Chr. nazwy krainy Hajasa. Ziemia ta le¿a³a
w Azji Mniejszej na wschód od pañstwa Hetytów, a wiêc na terenach
czêœciowo pokrywaj¹cych siê z póŸniejsz¹ historyczn¹ Armeni¹. Hajasa
obejmowa³a wschodnie tereny dzisiejszej Turcji oraz przylegaj¹ce do nich
od wschodu ziemie: zakaukask¹, posowieck¹ Republikê Armeñsk¹, a
tak¿e pó³nocno-wschodni skrawek Iranu.
Inne narody nazywaj¹ Ormian ró¿nie. Przewa¿a w tych nazwach element leksykalny Arman/Armen, równie niejasnego pochodzenia jak wspomniany wy¿ej Haj. Od tej w³aœnie formy Arman/Armen, poœwiadczonej
po raz pierwszy na piœmie w klinowych napisach staroperskich z roku
520 przed Chr., pochodz¹ ³aciñskie formy Armenius, Armenia, które
le¿¹ u podstaw nazw wystêpuj¹cych w ró¿nych wspó³czesnych jêzykach
europejskich, m.in. w polskim i wêgierskim.
Po polsku kraj, o którym mowa, okreœla siê terminem Armenia, a
jego mieszkañców nazywa siê Ormianami lub rzadziej Armeñczykami.
Ta druga nazwa raczej siê odnosi do staro¿ytnych mieszkañców Armenii.
Forma polska, z pocz¹tkowym „o” na miejscu pierwotnego „a”, powsta³a
w œredniowieczu. Wêgierska forma örmény pozostaje, byæ mo¿e, w
jakimœ bli¿szym zwi¹zku z nazw¹ polsk¹.
* wyk³ad inauguracyjny dla studentów I roku filologii wêgierskiej UJ, wyg³oszony dnia
2.10.2001 r.

przyjêto
4 paŸdziernika 2002
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Jeszcze dwa s³owa dotycz¹ce pochodzenia narodu ormiañskiego.
Pojawili siê oni na terenach historycznej Armenii w VII w. przed Chr. a byæ
mo¿e jeszcze wczeœniej. Mówili jêzykiem z rodziny indoeuropejskiej, nie
posiadaj¹cym ¿adnego, pewnie zidentyfikowanego, „krewniaka”. Jêzyk
ten sta³ siê z czasem jêzykiem ojczystym pierwotnych mieszkañców
Armenii, Urartyjczyków, którzy mieli tam swoje pañstwo w wiekach IX-VII
przed Chr. W nastêpnych wiekach zasymilowali siê oni z przyby³ymi (nie
wiadomo dok³adnie sk¹d i którêdy) indoeuropejskimi Ormianami.
W II w. przed Chr., a tak¿e w nastêpnych wiekach, istnia³y
niepodleg³e królestwa ormiañskie, które z czasem zosta³y wch³oniête
przez s¹siednie, silniejsze pañstwa. Obecnie ma³a Armenia (jedna
dziesi¹ta czêœæ historycznej) jest niepodleg³ym pañstwem powsta³ym
po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego pod koniec 1991 r.
Ormianie s¹ narodem liczebnie niewielkim (na ca³ym œwiecie ¿yje
ich oko³o 6 mln.), jednak¿e wykazuj¹ du¿e przywi¹zanie, przekazywane
z pokolenia na pokolenie, do swej odrêbnoœci etnicznej i kulturalnej. S¹
dumni z tego, ¿e przyjêli chrzeœcijañstwo jako religiê pañstwow¹ ju¿ na
pocz¹tku IV w., wyprzedzaj¹c pod tym wzglêdem inne narody. W³aœnie
w bie¿¹cym (2001) roku Ormianie obchodz¹ okr¹g³y jubileusz 1700-lecia
chrztu Armenii. Dumni s¹ tak¿e ze swego oryginalnego pisma, które istnieje
od mniej wiêcej 1600 lat. Opracowa³ je uczony mnich Mesrop Masztoc.
Ormianie nale¿¹ do narodów o d³ugiej tradycji emigrowania, czy
to pod przymusem, czy w poszukiwaniu „lepszego chleba”, a wiêc z
powodów ekonomicznych. Ju¿ w IV w. w³adcy perscy z dynastii Sasanidów przesiedlali mieszkaj¹cych na podleg³ych im terenach Ormian
(Armeñczyków) w odleg³e od Armenii rejony Persji (zwanej dziœ Iranem).
Podobn¹ politykê wobec Ormian stosowali póŸniej Bizantyñczycy.
Impulsem do masowej emigracji Ormian, której skutki obserwujemy
do czasów wspó³czesnych, by³o pojawienie siê na terenach Armenii
Turków seld¿uckich w IX, a g³ównie w XI w. Ormianie byli oporni na
otrzyman¹ propozycjê przyjêcia islamu i w koñcu czêsto wybierali raczej emigracjê ni¿ los pozostawania obywatelami drugiej kategorii pod
rz¹dami Turków. Emigrowali tak¿e z powodów ekonomicznych: okazali
siê dobrymi kupcami i, znaj¹c czêsto jêzyki obce, dobrze sobie radzili w
licznych krajach Europy i Azji, a w bli¿szych nam czasach tak¿e Ameryki,
a nawet Australii.
Ormianie na Wêgrzech pojawili siê stosunkowo wczeœnie, bo ju¿
w X-XI w., a wiêc wkrótce po osiedleniu siê w tym naddunajskim kraju
Madziarów. Pierwsze wzmianki o obecnoœci Ormian na Wêgrzech
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znajdujemy u œredniowiecznych kronikarzy wêgierskich znanych pod
imionami Géza i Turóczi.
Dokumenty historyczne odnotowa³y nie tylko fakt osiedlania siê
Ormian na Wêgrzech, ale równie¿ istnienie stosunków dyplomatycznych
armeñsko-wêgierskich. Wiadomo np. o sojuszu zawartym w XIII w.
miêdzy królem Wêgier Andrzejem II i królem armeñskiej (taka forma polskiego przymiotnika odnosi siê do kraju) Cylicji Leonem II. Zachowa³y siê
równie¿ informacje o istnieniu w XIII w. ormiañskiej (to forma dotycz¹ca
ludzi) dzielnicy w Ostrzyhomiu (po wêgiersku Esztergom, od XI w. siedziba arcybiskupstwa). Mieszkañcy tej dzielnicy w latach 1240-1241
walczyli wraz z Wêgrami przeciwko mongolsko-tatarskim najeŸdŸcom.
Prócz Ostrzyhomia Ormianie zamieszkiwali tak¿e (póŸniej, w XIV w.)
Budê, która w 1242 r. sta³a siê stolic¹ Wêgier (po³¹czon¹ w XIX w. z
Pesztem w jedno miasto: Budapeszt).
W nastêpnych wiekach Ormianie przybywali g³ównie do Siedmiogrodu (wêg. Erdély, rum. Ardeal, ³ac. Transsilvania, niem. Siebenbürgen), który od pocz¹tków XI w. stanowi³ autonomiczn¹ czêœæ Wêgier.
O obecnoœci Ormian w tym regionie œwiadczy m.in. wêgierska nazwa
wsi Ormany (po rumuñsku: Orman) le¿¹cej w pobli¿u miasta Gherla. W
tym w³aœnie mieœcie, w Siedmiogrodzie (na terenie dzisiejszej Rumunii,
na pó³nocny wschód od miasta Klu¿ (obecnie Klu¿-Napoka, w pisowni
rumuñskiej: Cluj-Napoca) istnia³a spora kolonia ormiañska, na co wskazuje dawna wêgierska nazwa miasta (chodzi o Gherlê): Örményváros
(po niemiecku: Armenierstadt; forma grecko-³aciñska: Armenopolis).
Innym wêgierskim odpowiednikiem rumuñskiej nazwy (Gherla) jest
Szamosújvár.
Ju¿ w XIV w. istnia³y w Siedmiogrodzie ormiañskie gminy wyznaniowe. Wiêkszoœæ Ormian nale¿y do narodowego Ormiañskiego Koœcio³a
Apostolskiego, pozostaj¹cego na zewn¹trz Koœcio³a powszechnego
poczynaj¹c od po³owy VI w. Dopiero w XVII (w Polsce) i w XVIII w. (na
Wêgrzech i na Bliskim Wschodzie) pojawi³y siê wiêksze grupy unitów
ormiañskich, którzy uznali prymat papie¿a staj¹c siê katolikami obrz¹dku
ormiañskiego. W XIV w. Ormianie siedmiogrodzcy tworzyli w³asne struktury koœcielne, niezale¿ne ani od wêgierskiego Koœcio³a katolickiego, ani
od rumuñskiej (mo³dawskiej, wo³oskiej) Cerkwi prawos³awnej.
Liczba Ormian w Siedmiogrodzie wzros³a pod koniec XV w. w
nastêpstwie zdobycia Krymu przez Turków (1475 r.). W po³owie XVI w.
przyby³y do Siedmiogrodu kolejne fale uchodŸców ormiañskich z terenów
niespokojnej Mo³dawii, gdzie œciera³y siê wp³ywy polskie i tureckie. W
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nastêpnym z kolei, XVII w. sporo Ormian przenios³o siê z Siedmiogrodu na p³d. wsch. tereny Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym
dalszym nap³ywie kolonistów ormiañskich z Mo³dawii. Pod koniec XVIII
w. liczba Ormian w Siedmiogrodzie wynosi³a oko³o 15-20 tys.
Podobnie jak w Polsce, tak¿e i w dawnym Siedmiogrodzie Ormianie
zajmowali siê g³ównie handlem, ale tak¿e rzemios³em i hodowl¹. Tu i tam
odgrywali wa¿n¹ rolê gospodarcz¹. Wœród rzemieœlników ormiañskich
byli m.in. garbarze, futrzarze, szewcy, jubilerzy. Wielu kupców w miarê
bogacenia siê nabywa³o posiad³oœci ziemskie i otrzymywa³o szlachectwo. Dotyczy to zarówno polskich jak i wêgierskich (siedmiogrodzkich)
Ormian.
Drugim, obok wspomnianej ju¿ Gherli, miastem siedmiogrodzkim o
stosunkowo licznej ludnoœci ormiañskiej by³ Elizabetopol, le¿¹cy nad rzek¹
Tîrnava Mare, w œrodku dzisiejszej Rumunii w okrêgu Sibiu (polska nazwa:
Sybin). Nazwa tego miasta w jêzyku zachodnioormiañskim, u¿ywanym przez
Ormian m.in. w Turcji i na Ba³kanach, jest wymawiana: Jeghisapetubolis (w
polskiej transkrypcji popularnej). Nazwa wêgierska to Erzsébetváros, niemiecka: Elisabethstadt. Obecnie miasto owo liczy oko³o 9 tys. mieszkañców
i po rumuñsku nazywa siê Dumbrãveni. Nazwê nawi¹zuj¹c¹ do œwiêtej
El¿biety Wêgierskiej z XIII w. nadano miastu w 1773 r.
Inne miasta siedmiogrodzkie ze znacznym kiedyœ odsetkiem
ludnoœci ormiañskiej to: D¿urd¿ow (forma ormiañska, po wêgiersku:
Györgyszentmiklós) i Sepwiz (wêg.: Szépviz). W dwóch miastach
(Gherla i Elizabetopol) Ormianie siedmiogrodzcy posiadali daleko id¹c¹
autonomiê: mieli tam w³asnych burmistrzów, s¹dy i rady miejskie. Budowali koœcio³y, szko³y, biblioteki, mieli teatr. Kupcy ormiañscy korzystali z ró¿nych przywilejów, przyznawanych im najpierw przez ksi¹¿¹t
Siedmiogrodu, a póŸniej przez w³adze austriackie i austro-wêgierskie.
W pierwszej po³owie XVIII w. Gherla i Elizabetopol otrzyma³y status
wolnych miast królewskich. Od 1791 r. Ormianie wêgierscy stali siê
pe³noprawnymi obywatelami monarchii Habsburgów.
W ci¹gu XIX w. pozostaj¹cy w sta³ym kontakcie z Wêgrami Ormianie
ulegali asymilacji wtapiaj¹c siê stopniowo w nowoczesny naród wêgierski.
Interesy wêgierskie zaczêli traktowaæ jak swoje w³asne. Œwiadczy³ o tym
m.in. aktywny udzia³ Ormian wêgierskich w walkach toczonych przez
Wêgrów przeciw Habsburgom w okresie 1848-1849 (Wiosna Ludów).
Wyró¿nili siê wówczas m.in. wojskowi ormiañskiego pochodzenia: gen.
Ernõ Kiss, p³k. Vilmos Lázár, a przede wszystkim gen. János Czetz (po
ormiañsku cec znaczy „mól”).
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Ten ostatni ¿y³ w latach 1822-1904. Po ukoñczeniu akademii
wojskowej w Wiener Neustadt s³u¿y³ w armii austriackiej jako oficer w
Siedmiogrodzie. W 1844 r. napisa³ pierwszy podrêcznik wojskowoœci w
jêzyku wêgierskim. Podczas Wiosny Ludów walczy³ przeciwko Austriakom w Siedmiogrodzie u boku gen. Józefa Bema, bêd¹c przez jakiœ czas
dowódc¹ lokalnego frontu.
Po klêsce Wiosny Ludów gen. J. Czetz udaje siê na emigracjê.
W Hamburgu wydaje w 1850 r. ksi¹¿kê o dzia³alnoœci wojskowej gen.
J. Bema w Siedmiogrodzie. Po jakimœ czasie osiedla siê w Argentynie,
gdzie bierze udzia³ w walkach toczonych przez ten kraj z Paragwajem.
W latach 1885-95 gen. J. Czetz dowodzi Szko³¹ Oficersk¹ w Buenos
Aires.
Jeden z krewnych wymienionego genera³a, kanonik Krzysztof (po
wêgiersku Kristóf) Czetz w latach 1810-22 by³ proboszczem w Gherli.
A inny, Antoni (Antal) Czetz (1801-65), by³ znanym botanikiem. Jego
nazwisko upamiêtniaj¹ ³aciñskie nazwy roœlin: Bupleurum Rodnense
Czetzi oraz Erysimum Czetzianum. Z tej samej rodziny wywodzi³a siê
poetka i publicystka, Wartuhi (Rószi) Czetz (1874-1921).
W Budapeszcie do dzisiaj istnieje kilka ulic, których nazwy czcz¹
pamiêæ wybitnych Ormian wêgierskich. Jedn¹ z nich jest ulica Awedyków (Avedik utca), nawi¹zuj¹ca do znanej rodziny o nazwisku Avedik
(po zachodnioormiañsku „Zwiastowanie”, nazwa œwiêta). Do rodziny tej
nale¿a³ m.in. bliski wspó³pracownik opata weneckich mechitarzystów,
arcybiskupa Stefana Akonca (równie¿ pochodz¹cego z siedmiogrodzkich
Ormian), ojciec Gabriel (Gábor) Avedikian (1751-1827).
Zas³u¿onym dla Wiednia lekarzem by³ Stefan Awedyk (jedna z
wiedeñskich ulic nosi jego imiê). Filologiem-armenist¹ by³ proboszcz
ormiañskiej parafii w Elizabetopolu, ks. £ukasz Awedyk (1847-1909).
Najm³odszym spoœród znanych przedstawicieli wymienionej rodziny
by³ Feliks Awedyk (1888-1949), ceniony prawnik a tak¿e utalentowany
rysownik i malarz, za³o¿yciel (w 1920 r.) Zwi¹zku Ormian Wêgierskich.
Inn¹ ulic¹ budapeszteñsk¹ wi¹¿¹c¹ siê z pamiêci¹ Ormian jest
Bogdánfi utca. Jej patron, Edmund (Ödön) Bogdánfi (1863-1944) by³
architektem, profesorem uniwersytetu i dyrektorem budapeszteñskiego
Urzêdu ds. Architektury Rolniczej. By³ jednym z dzia³aczy Wêgierskiej
Republiki Rad (1919).
W drugiej po³owie XIX w. wielu Ormian wêgierskich zrobi³o
karierê obejmuj¹c wysokie urzêdy we w³adzach Monarchii AustroWêgierskiej. Ministrami handlu byli m.in. Ernest Daniel i László
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Lukács. Z ormiañskiej rodziny Lukácsów pochodzi³ wybitny (ju¿ XXwieczny) wêgierski filozof marksistowski i teoretyk literatury, György
Lukács. Inn¹ wa¿n¹ rodzin¹ wêgiersk¹ o ormiañskich korzeniach byli
Karácsonyi’owie. Sporo osi¹gniêæ mieli tak¿e Ormianie wêgierscy w
dziedzinie kultury i sztuki. Mo¿na tu wymieniæ np. wybitn¹ œpiewaczkê
operow¹ Korneliê Halasi (XIX w.). Z tej samej rodziny pochodzi³ malarz Simon Halasi.
W tym samym okresie, tzn. w drugiej po³owie XIX w., procesy
asymilacyjne na tyle siê wœród Ormian wêgierskich pog³êbi³y, ¿e niektórzy przedstawiciele inteligencji ormiañskiej rozpoczêli dzia³alnoœæ
zmierzaj¹c¹ do ich zahamowania. W latach 1887-1907 ukazywa³o siê
(po wêgiersku) czasopismo pt. „Armenia”. Publikowano tak¿e ksi¹¿ki
dotycz¹ce Ormian i ich historii. Do dzia³aczy tego zachowawczego nurtu nale¿eli m.in. Chaczik Songotian, Anton Molnarian, Hulios Mirzojan,
Wartan Ystkarian, Grigor Gowrikian. Ten ostatni na prze³omie XIX i XX
w. wyda³ trzytomow¹ historiê Ormian Elizabetopola. Ich akcje spowolni³y
nieco procesy asymilacyjne (inaczej by³o w Polsce, gdzie Ormianie
ca³kowicie wtopili siê w naród polski, stanowi¹c u progu XXI w. tylko
grupê subetniczn¹ w jego obrêbie).
Po ludobójstwie Ormian, do jakiego dosz³o w 1915 r. na terenie Imperium Osmañskiego, wielu uciekinierów z Turcji znalaz³o siê na Wêgrzech
zasilaj¹c star¹ koloniê. Po pierwszej wojnie œwiatowej powsta³y towarzystwa: „Masis” (= Ararat) oraz Zwi¹zek Ormian Wêgierskich, z
podlegaj¹cym mu Hungaro-Ormiañskim Towarzystwem Kupieckim.
Po traktacie z Trianon (1920 r.) Siedmiogród sta³ siê czêœci¹ Rumunii. Tamtejsi Ormianie, silnie zhungaryzowani, masowo przenosili siê na
Wêgry i do Wiednia, dawnej stolicy Monarchii Austro-Wêgierskiej.
Tu¿ po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej wydawa³o siê, i¿ Ormianie na Wêgrzech bêd¹ mogli na nowo pielêgnowaæ swe tradycje.
Ju¿ w 1945 r. zbudowali w Budapeszcie kaplicê. Jednak¿e nastêpne
lata stalinowskiego terroru przynios³y w 1952 r. likwidacjê dzia³aj¹cego
dot¹d Zwi¹zku Ormian Wêgierskich.
Dopiero w 1960 r. w³adze zezwoli³y miejscowym Ormianom na ograniczon¹ dzia³alnoœæ w ramach Towarzystwa PrzyjaŸni Wêgiersko-Radzieckiej. Oficjalnie Ormianie nie byli uznawani za mniejszoœæ narodow¹
(jeszcze Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, w VI tomie z 1996 r.
wœród mniejszoœci narodowych zamieszkuj¹cych Wêgry nie wymienia Ormian). Jednak¿e ju¿ w 1984 r. uda³o im siê za³o¿yæ wêgiersko-ormiañskie
stowarzyszenie o nazwie „Armenia”.
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W parê lat po zmianach ustrojowych zwi¹zanych z upadkiem bloku
komunistycznego, w 1995 r., stowarzyszenie „Armenia” przekszta³ci³o siê
w Zwi¹zek Kulturalny Ormian Wêgierskich. Zajmuje siê on popularyzacj¹
wiedzy o Armenii i Ormianach, m.in. poprzez ró¿norodne publikacje w
jêzyku wêgierskim.
W ca³kowicie uwolnionej od wp³ywów Moskwy Republice Wêgierskiej
Ormianie odzyskali status mniejszoœci narodowej (podobnie jak w Polsce
po 1989 r.). W 1994 r. powsta³ Ormiañski Samorz¹d Narodowy. Jego
prezesem zosta³ urodzony w Budapeszcie Ormianin Aleks Awanesjan.
Pochodzi z rodziny, której korzenie wywodz¹ siê z Karabachu i Zachodniej Armenii (Cezarea). Jest z zawodu re¿yserem teatralnym (studia
koñczy³ w Erywaniu). Obecnie (rok 2000) pracuje w radiu wêgierskim jako
kierownik sekcji mniejszoœci regionalnych i narodowych. Reprezentantem
najnowszej fali Ormian wêgierskich urodzonych jeszcze w Armenii jest
m.in. osiad³y na Wêgrzech od 1990 r. rzeŸbiarz Mamikon Jengibarian.
Liczebnoœæ Ormian wêgierskich, czy mo¿e raczej Wêgrów pochodzenia ormiañskiego, jest obecnie porównywalna z liczebnoœci¹ Ormian
polskich. Wed³ug S. Koland¿iana, autora has³a poœwiêconego Ormianom
na Wêgrzech, zamieszczonego w VI tomie Ormiañskiej Encyklopedii
Radzieckiej (Erywañ 1980, str. 678), w kraju tym mieszka³o w 1979 r.
oko³o 8 tys. osób pochodzenia ormiañskiego. Reprezentuj¹ oni ró¿ne
zawody, czêsto wymagaj¹ce wy¿szego wykszta³cenia.
Do znanych w drugiej po³owie XX w. Wêgrów pochodzenia
ormiañskiego nale¿eli m.in. naukowiec Béla Isekucz, bibliograf Aleksander Kazacsaly, muzyk Tibor o tym samym nazwisku, œpiewaczka
Stefania Moldovan i malarz Tibor Vakar. Natomiast naukow¹ armenistykê
na Uniwersytecie Budapeszteñskim przez d³ugie lata reprezentowa³
Wêgier, prof. Ödön Schütz.
O aktywnoœci wêgierskich Ormian i ich przyjació³ œwiadczy fakt, i¿
ca³kiem niedawno, w czerwcu 2000 r., w³aœnie w Budapeszcie odby³a
siê druga konferencja organizacji ormiañskich dzia³aj¹cych w Europie.
Bibliografia:
Hajkakan Sowetakan Hanragitaran (= Ormiañska Encyklopedia Radziecka), Erywañ, has³a: Hungaria (Wêgry), Transilvania
miesiêcznik Orer (= Dni), Praga, numery 5-6 i 7-8 z roku 2000
miesiêcznik Haj Yndanik (= Ormiañska Rodzina), Wenecja, numery 5-6
i 7-8 z 1969 r.
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ORMIANIE W BU£GARII*
Andrzej PISOWICZ [Kraków]
Ormianie nale¿¹ do tych, stosunkowo nielicznych, narodów, które
przez d³ugie wieki swego istnienia, z niewielkimi tylko przerwami, by³y
zmuszane, poœrednio lub bezpoœrednio, do emigrowania. Kolonie
ormiañskie powstawa³y w wielu mniej lub bardziej odleg³ych od Armenii
krajach i nieraz wykazywa³y d³ugotrwa³¹, wielowiekow¹ aktywnoœæ.
Zdarza³o siê, ¿e z racji ciê¿kich warunków panuj¹cych w ojczyŸnie
nêkanej licznymi najazdami i wojnami, które ró¿ne pañstwa prowadzi³y na
terenie Armenii, w³aœnie na emigracji Ormianie zdobywali siê na wysi³ek
kontynuowania i rozwijania swej kultury narodowej. To na emigracji:
we W³oszech w XVI, a w Holandii w XVII w., powstawa³y ormiañskie
drukarnie, które w samej Armenii mia³y rozpocz¹æ dzia³alnoœæ dopiero
w drugiej po³owie XVIII stulecia.
Z drugiej strony jednak oderwanie od kraju ojczystego doprowadzi³o
wiele kolonii ormiañskich do daleko id¹cej asymilacji z miejscow¹
ludnoœci¹. Takie by³y losy np. kolonii ormiañskiej w Polsce, która po z
gór¹ 650-letnich kontaktach z Polakami zatraci³a nie tylko swój jêzyk,
ale równie¿ w du¿ym stopniu poczucie odrêbnoœci narodowej. Zdaniem
etnografa, który tê grupê bada³ (Pe³czyñski: 161), Ormianie polscy stanowi¹ tzw. wspólnotê subetniczn¹ w obrêbie spo³eczeñstwa polskiego.
Pierwsze przesiedlenia ludnoœci ormiañskiej mia³y miejsce ju¿ w
IV w., za panowania króla perskiego z dynastii Sasanidów Szapura II,
który zmusi³ tysi¹ce Ormian do porzucenia swych pierwotnych siedzib
i osiedlenia siê w g³êbi Iranu. Od niedawna, bo w³aœnie od pocz¹tków
owego IV w. wyznaj¹cy chrzeœcijañstwo Ormianie odczuwali te represje,
maj¹ce pod³o¿e religijne, jako groŸbê dla swej to¿samoœci i emigrowali
czêsto (ju¿ z w³asnej woli, ale w nastêpstwie owych perskich nacisków)
do wschodnich terenów chrzeœcijañskiego Cesarstwa Rzymskiego,
g³ównie do Konstantynopola.
*) Artyku³ o Ormianach w Bu³garii ukaza³ siê (w nieco krótszej wersji ni¿ niniejsza)
w pracy zbiorowej pod tytu³em „Dzieje S³owian w œwietle leksyki, pamiêci Profesora Franciszka S³awskiego” (pod redakcj¹ Jerzego Ruska, Wies³awa Borysia, Leszka Bednarczuka),
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2002, str. 421-425.
przyjêto 28 maja 2001
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Z czasem, gdy ormiañscy duchowni zerwali wiêzi z Koœcio³em
powszechnym w po³owie VI w., w³adze bizantyjskie zaczê³y traktowaæ
Ormian równie wrogo, jak wczeœniej zaratusztriañscy (zoroastryjscy)
Persowie. Cesarze bizantyjscy zsy³ali Ormian do Macedonii, a tak¿e do
Tracji, czyli na ziemie dzisiejszej Bu³garii (pañstwo bu³garskie powsta³o
w 680 r.). Do Ormian, którzy na tych terenach pojawili siê ju¿ w VI w.
(HSH, t. 13: 194), a byæ mo¿e wczeœniej (S.A.: 123), do³¹czy³y grupy
przymusowych przesiedleñców z Konstantynopola i innych regionów
Cesarstwa Bizantyjskiego. Po fali takich przesiedleñ (S.A.: 126) przeprowadzonych w VIII i IX w. liczba Ormian zamieszkuj¹cych Tracjê w
X w. wynosi³a w X w. wed³ug niektórych ocen (EB, t. 1: 121) oko³o 12
000.
Dalsze fale emigrantów ormiañskich nap³ywa³y na tereny Bu³garii w
nastêpstwie najazdu Turków seld¿uckich, którzy pojawili siê na Bliskim
Wschodzie w po³owie XI w. Trzynasty wiek przyniós³ najazdy mongolskie,
po których, ju¿ w XIV w., Armenia ucierpia³a w rezultacie podboju Iranu
przez wojska Timura (Tamerlana). Wszystkie te wydarzenia nasila³y
emigracjê ludnoœci ormiañskiej, która m.in. osiedla³a siê tak¿e na terenach dzisiejszej Bu³garii i Macedonii, Rumunii i Mo³dawii.
Ormianie odegrali pewn¹ rolê w procesach umacniania siê
pañstwowoœci i chrzeœcijañskiej cywilizacji bu³garskiej. W ¿y³ach niektórych carów bu³garskich, np. Piotra (syna Symeona I Wielkiego), podobnie
jak i w przypadku pewnych cesarzy bizantyjskich (np. Bazylego I), p³ynê³a
ormiañska krew (S.A.: 129). Ormiañskiego pochodzenia mia³ byæ równie¿
za³o¿yciel dynastii zwanej Komitopu³ami - car Samuel (997-1014, por.
HSH, t. 2: 598). Równie¿ duchowni ormiañscy, choæ nie podlegali hierarchii
koœcielnej Konstantynopola, brali udzia³ w chrystianizacji Bu³garów (S.A.:
128).
Na tereny dawnej Tracji w³adze bizantyjskie przesiedla³y nie tylko
uwa¿anych za heretyków Ormian-monofizytów (nieœciœle zwanych czasem w Polsce i gdzie indziej gregorianami), ale równie¿ przedstawicieli
ormiañskiego ruchu religijnego paulicjan o ideologii podobnej do sekty
bogomi³ów (S.A.: 130). Nasilenie dzia³alnoœci tego ruchu i represji wobec
niego, stosowanych tak¿e przez oficjalny Ormiañski Koœció³ Apostolski,
przypad³o na wieki VIII-IX. Przy okazji warto tu zaznaczyæ, ¿e prócz
Ormian-monofizytów i paulicjan w œredniowiecznej Bu³garii przebywali
równie¿ nieliczni Ormianie zwani chalcedoñskimi, którzy nie zerwali
wiêzi z Koœcio³em powszechnym. Ci ostatni zwi¹zani byli z klasztorem
w Petricjonie (obecnie Ba³kowo), por. HSH, t. 2: 598.
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W œredniowiecznej Bu³garii (obecnie czêœciowo na terenie Macedonii)
ormiañskie kolonie istnia³y w takich miejscowoœciach jak: Bitola, Dewo³,
Filipopol (wspó³czesny P³owdiw), Myglen, Ochryda, Prowadija, Sredec
(obecnie Sofia), Strumica i Weliko Tyrnowo. W XII w. w Filipopolu istnia³o
biskupstwo Œwiêtego Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego (tak brzmi
oficjalna nazwa narodowego, nie-prawos³awnego Koœcio³a Ormian), por.
S.A.: 130. Nowe fale Ormian przybywa³y na tereny Bu³garii w XIII i XIV w.
po najazdach mongolskich. Kolejne oœrodki osiedlania siê Ormian w tym
kraju to: Rusczuk, Warna, Szumen (= Ko³arowgrad), Razgrad, Jambo³,
Ajtos, Dobricz (=To³buchin), Tatar-Pazard¿ik, Chaskowo, Sliwen, Stara
Zagora, Silistra.
Procesy asymilacyjne dawa³y o sobie znaæ tak¿e w przypadku kolonii
ormiañskich w Bu³garii. Wzmog³y siê one szczególnie po opanowaniu
Bu³garii przez muzu³mañskich Turków osmañskich pod koniec XIV w.
Nowi w³adcy jednakowo bezwzglêdnie odnosili siê do chrzeœcijan: czy
byli to prawos³awni Bu³garzy, czy Ormianie-monofizyci. Wspólna niedola
zaciera³a ró¿nice miêdzy jedn¹ a drug¹ grup¹. Niektórzy uczeni (W³. Petkowicz, Ch. Bartikian, za S.A.: 131) czêœæ bu³garskiej ludnoœci Rodopów
i doliny Wardaru uwa¿aj¹ za potomków ormiañskich przesiedleñców.
Œlady Ormian wystêpuj¹ w takich nazwach miejscowoœci z terenu Bu³garii
jak: Pawlikeni, Armenochor, Armenowo, Armenica, Ermenlu.
Za rz¹dów tureckich do Bu³garii przybywali na sta³e nie tylko przymusowi przesiedleñcy (Turcy si³¹ zabierali ich podczas wypraw wojennych do wykonywania prac pomocniczych), ale i dobrowolni emigranci
opuszczaj¹cy Armeniê za chlebem: kupcy i rzemieœlnicy: jubilerzy, kotlarze, krawcy, szewcy, garbarze, cieœle, piekarze, ogrodnicy i robotnicy
sezonowi tzw. (po bu³garsku) гурбетчии (S.A.: 131).
Ciekawostk¹ dotycz¹c¹ historii Polski jest fakt, i¿ czêœæ Ormian
wypêdzonych w 1673 r. przez Turków z Kamieñca Podolskiego po trzyletniej wêdrówce osiedli³a siê w bu³garskim mieœcie P³owdiw (dawny
Filipopol). Wiek XVII by³ kolejnym okresem wzmo¿onego osiedlania siê
Ormian w Bu³garii (R.K.: 414).
Pod panowaniem tureckim na czele poszczególnych gmin ormiañskich
na terenie Bu³garii stali miejscowi Ormianie mianowani przez w³adze tureckie (R.K.: 415). Reprezentowali oni swych ziomków wobec w³adz i
starali siê, jak mogli, broniæ ich interesów. Po traktacie w San Stefano
(1878 r.) w nowopowsta³ym pañstwie bu³garskim wiêkszego znaczenia
nabra³y ormiañskie komitety parafialne (po bu³garsku: настоятелства)
oraz rady s¹dowe. By³y one wybierane przez Ormian zamieszkuj¹cych
41

dan¹ miejscowoœæ i zatwierdzane przez w³adze bu³garskie (R.K.:
415). Komitety parafialne zajmowa³y siê m.in. rozwojem szkolnictwa
ormiañskiego (za czasów panowania tureckiego szko³y ormiañskie na
terenach bu³garskich istnia³y tylko w latach 1820-1840).
Po odzyskaniu przez Bu³gariê niepodleg³oœci w 1878 r. wielu Ormian
przyby³o tu z terenów nale¿¹cych nadal do Imperium Osmañskiego:
ze Wschodniej Tracji, Macedonii i z Zachodniej Armenii. Konstytucja
bu³garska z 1879 r. zapewnia³a Ormianom wolnoœæ wyznania i inne
swobody obywatelskie. Po 1880 r. liczba Ormian w Bu³garii osi¹gnê³a
liczbê oko³o 13 000 osób.
W okresie tym wielu bogatych kupców ormiañskich sta³o siê
przedsiêbiorcami. Fabrykê dywanów perskich w Panagiuriszte za³o¿y³
W. Boghosjan, a zak³ady tekstylne, produkuj¹ce w mieœcie Sliwen tkaniny jedwabne, – H. Karagözjan. Powstawa³y ormiañskie towarzystwa
rzemieœlnicze, tzw. hamkarutiuny. Przybywa³o inteligencji ormiañskiej:
lekarzy, in¿ynierów, prawników, architektów, nauczycieli, urzêdników a
tak¿e szkó³. Oto nazwy niektórych z nich: Wartananc Warware, Sisagian,
Mesrobian, Hajgazjan, Lusaworczian, Wartanian, Chorenian. Ukazywa³y
siê podrêczniki szkolne w jêzyku zachodnioormiañskim.
W 1883 r. powsta³o Krasirac jechpajrutiun (= Bractwo mi³oœników
ksi¹¿ki). Inne towarzystwa kulturalne to: Yntercasirac jechpajrutiun (=
Bractwo mi³oœników czytelnictwa), Chynamagal (= Opiekun, kurator) i
Hajrenasirac yngerutiun (= Towarzystwo patriotyczne).
Kolejne fale uchodŸców ormiañskich przybywa³y do Bu³garii w
nastêpstwie przeœladowañ Ormian tureckich pod koniec XIX i na pocz¹tku
XX w. Apogeum tych krwawych wydarzeñ nast¹pi³o w 1915 r., kiedy to
na terenie Turcji wymordowano ponad milion Ormian pod pretekstem
kary za udzia³ niektórych osób tej narodowoœci w inwazji wojsk rosyjskich
na terytorium tureckie. Liczba uchodŸców ormiañskich przebywaj¹cych
wówczas, niekiedy tylko czasowo, w Bu³garii osi¹gnê³a 47 000 osób.
W okresie pierwszej wojny ba³kañskiej lat 1912-1913 w szeregach
armii bu³garskiej bohatersko walczy³ genera³ Antranig Ozanian (urodzony
w tureckim miasteczku Szebin Karahisar w 1867 r., zmar³y we Fresno w
Kalifornii w 1927 r., pochowany na cmentarzu Pere Lachaise w Pary¿u),
dowódca ochotniczej kompanii ormiañskiej.
Po pierwszej wojnie œwiatowej, w 1924 r. w Bu³garii powsta³a samodzielna diecezja (eparchia) Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego.
Na jej czele sta³ arcybiskup (archijerej) rezyduj¹cy w Sofii. Przedtem
zwierzchnikiem duchowym bu³garskich Ormian by³ patriarcha ormiañski
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Konstantynopola. W 1926 r. powsta³a wybierana przez wiernych Rada
Diecezjalna (po bu³garsku: Епархийски съвет, R.K.: 415).
W okresie miêdzywojennym dzia³a³y w Bu³garii ormiañskie kasy
oszczêdnoœciowe oraz ma³e banki spó³dzielcze. W 1935 r. by³o 15 szkó³
ormiañskich. Jedn¹ z nich (w mieœcie P³owdiw) prowadzili katoliccy zakonnicy ormiañscy – mechitarzyœci. W 1933 pewna grupa bu³garskich
Ormian wyjecha³a na sta³e do sowieckiej Armenii. Ich liczba, wraz z tymi,
którzy pod¹¿yli ich œladem w 1946 r., wynios³a oko³o 6000 osób.
W czasie drugiej wojny œwiatowej rola samorz¹dów ormiañskich
zosta³a ograniczona: ich dzia³acze nie byli wybierani przez gminy, a
mianowani przez w³adze bu³garskie wspó³pracuj¹ce z okupuj¹cymi kraj
wojskami niemieckimi. Po 1944 r. gminy ormiañskie zosta³y przez w³adze
komunistyczne zlikwidowane. Pozostawiono jednak komitety parafialne
(настоятелства) w miejscowoœciach, w których ludnoœæ ormiañska
stanowi³a znacz¹ce grupy.
Stosunek w³adz Ludowej Republiki Bu³garii do zamieszkuj¹cych
ten kraj Ormian by³ doœæ niejednolity. Z jednej strony cieszyli siê oni oficjalnym poparciem jako przedstawiciele jednego z narodów potê¿nego
sojusznika – ZSRR. Z drugiej jednak strony mo¿na by³o obserwowaæ
dzia³ania w³adz zmierzaj¹ce do przyœpieszenia procesów asymilacyjnych, tocz¹cych siê zreszt¹ samoistnie. Oto np. w latach 1960. redakcja
ormiañskiej gazety „Jerewan” wychodz¹cej w Sofii od 1944 r. zosta³a
zmuszona do zamieszczania czêœci artyku³ów nie w jêzyku ormiañskim,
a po bu³garsku.
W tym samym dziesiêcioleciu zlikwidowano wiêkszoœæ szkó³
ormiañskich. Odt¹d nauczanie jêzyka ojczystego, w wersji zwanej
zachodnioormiañsk¹, mia³o siê odbywaæ w szko³ach bu³garskich tam,
gdzie istnia³y wiêksze skupiska ludnoœci ormiañskiej, w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Zachowano tylko stare szko³y ormiañskie w Warnie,
P³owdiwie (tamtejsza szko³a im. Stepana Szahumiana liczy³a w 1974 r.
800 uczniów), Chaskowie i w Ruse. W szko³ach tych od V do VIII klasy
prowadzone s¹ do dziœ tak¿e lekcje literatury ormiañskiej. Jednak¿e liczba wykwalifikowanych nauczycieli jêzyka i literatury jest niewystarczaj¹ca
(R.K.: 416).
Jêzyk ormiañski jest wyk³adany na Uniwersytecie Sofijskim im.
Œwiêtego Klemensa z Ochrydy. Armenistykê studiuje tam obecnie (dane
z roku akademickiego 2000/2001) dwanaœcie osób. S¹ to jednak w
przewa¿aj¹cej czêœci Bu³garzy. Powstaj¹ równie¿ dwie prace doktorskie
z zakresu armenistyki.
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Obecnie dawna kolonia ormiañska w Bu³garii liczy oko³o 22000
osób (R.K.: 414). Do tej liczby nale¿y dodaæ falê Ormian, którzy po
upadku ZSRR z powodu kryzysowej sytuacji, w jakiej siê znalaz³a
nowopowsta³a niepodleg³a Republika Armenii (wp³yn¹³ na ni¹ m.in.
konflikt z Azerbejd¿anem o Górski Karabach), masowo opuszczaj¹ sw¹
ojczyznê, byæ mo¿e tylko czasowo. Liczbê tych Ormian, którzy przybyli
do Bu³garii po 1991 r. ocenia siê na oko³o 25000 osób (R.K.: 414).
Jednak¿e liczebnoœæ dawnej kolonii ormiañskiej w Bu³garii kurczy
siê. Liczba zgonów jest wiêksza ni¿ liczba narodzin, a ponadto wielu
Ormian emigruje z Bu³garii na Zachód z powodów ekonomicznych. Zdaniem niektórych obserwatorów wymienion¹ wy¿ej liczbê 22000 Ormian
zamieszkuj¹cych od dawna Bu³gariê nale¿y ju¿ uznaæ za nieaktualn¹ i
znacznie j¹ pomniejszyæ, byæ mo¿e nawet o po³owê.
Pod koniec s³abn¹cych rz¹dów komunistycznych, w 1989 r., wzros³o
znaczenie szykanowanego wczeœniej (dochodzi³o nawet do burzenia
koœcio³ów !) Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego (R.K.: 417). Komitety parafialne (настоятелства) zaczê³y odgrywaæ rolê oœrodków
dzia³aj¹cych nie tylko na p³aszczyŸnie religijnej, ale i kulturowej. Staraj¹ siê powstrzymaæ nasilaj¹ce siê procesy dobrowolnej asymilacji
bu³garskich Ormian, wynikaj¹ce m.in. z rosn¹cej liczby ma³¿eñstw
mieszanych i procesów laicyzacyjnych. Podobnie jak kiedyœ w Polsce,
œwiadomoœæ odrêbnoœci narodowej wœród Ormian bu³garskich stopniowo
s³abnie.
Niemniej jednak nie brakuje osób, które kontynuuj¹ dzia³alnoœæ
kulturaln¹ rozpoczêt¹ przez bu³garskich Ormian w drugiej po³owie XIX
w., a zahamowan¹ z powodów ideologicznych w latach 1941-1989
(R.K.: 418). Dzia³a nadal za³o¿ona w 1944 r. organizacja kulturalna
„Erewan”, obecnie znana tak¿e pod skrótem SAKPO (po bu³garsku:
Съюз на арменските културно-просветни организации). Zajmuje siê ona
m.in. podtrzymywaniem œwiadomoœci narodowej poprzez uroczyste
obchodzenie rocznic dotycz¹cych historii Armenii, zebrania, popularne
wyk³ady, koncerty itp.
Do dziœ istniej¹ w Bu³garii chóry ormiañskie, np. w Sofii chór o nazwie „Kirkor Kirkorow” (dawna nazwa: „Jerewan”), w P³owdiwie – „Aram
Chaczaturian”, w Chaskowie i w Ruse – „Gomidas”. W mieœcie P³owdiw
dzia³a tak¿e ormiañski dzieciêcy zespó³ taneczny „Arew” (po ormiañsku:
„S³oñce”) przy organizacji kulturalno-oœwiatowej „Hamazkajin”. W Sofii
istnieje ormiañski zespó³ teatralny. Jednak¿e aktywnoœæ tych nielicznych
punktów, w których Ormianie bu³garscy prowadz¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹,
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nieustannie maleje z powodu s³abn¹cych, na tle trudnoœci finansowych,
kontaktów z Republik¹ Armenii, nie bêd¹cej w stanie w nale¿ytym stopniu
wspieraæ diaspory w tym zakresie.
Od 1991 r. dzia³alnoœæ charytatywn¹ prowadzi w Bu³garii lokalny
zwi¹zek HOM (pe³na zachodnioormiañska nazwa: „Hajgagan Oknagan Miutjun” = Ormiañski Zwi¹zek Pomocy) a tak¿e miêdzynarodowa
ormiañska fundacja charytatywna „Parekordzagan” (w wymowie
wschodnioormiañskiej: „Baregorcakan”).
Du¿¹ rolê w podtrzymywaniu œwiadomoœci narodowej odgrywa
nadal, tak jak i w przesz³oœci, Ormiañski Koœció³ Apostolski. Obecnie
istnieje wspólna diecezja (eparchia) tego Koœcio³a dla Bu³garii i Rumunii z
oœrodkiem (siedzib¹ arcybiskupa – archijereja) w Bukareszcie. W dalszym
ci¹gu (na terenie samej Bu³garii) dzia³a wybierana przez wiernych Rada
Diecezjalna (po bu³garsku: Епархийски съвет). Jej przewodnicz¹cym od
1999 r. jest naukowiec i publicysta Rupen Krikorian (p. bibliografia).
W ostatnich latach nast¹pi³o pewne o¿ywienie w zakresie publicystyki
ormiañskiej. Do wychodz¹cej od 1944 r. wspomnianej ju¿ gazety „Jerewan” w 1991 r. doszed³ „Wahan” (tytu³ znaczy po ormiañsku: „Tarcza”)
wychodz¹cy w P³owdiwie i „Armenci” („Ormianie” po bu³garsku). Artyku³y
w tych czasopismach sa redagowane po ormiañsku i po bu³garsku. Do
znanych publicystów ormiañskich dzia³aj¹cych w Bu³garii nale¿¹ m.in.
Stepan Agukian, Garo Hajrabedian, Hagop Melkonian (tak¿e t³umacz
literatury ormiañskiej na jêzyk bu³garski i pisarz) oraz Hagop Ormand¿ian
(publicysta i t³umacz). W okresie od 1884 r. (powstanie w Warnie drukarni
ormiañskiej) do koñca XX w. w Bu³garii ukazywa³o siê ponad 90 tytu³ów
prasy ormiañskiej.
Przejawem dobrze siê uk³adaj¹cych stosunków ormiañskobu³garskich wewn¹trz Bu³garii jest tom artyku³ów w jêzyku bu³garskim
zatytu³owany „Българи и арменци. Заедно през вековете” (= „Bu³garzy i
Ormianie. Razem przez wieki”) wydany w Sofii w 2001 r. (473 str.) przez
Oœrodek Badañ Bu³garów (Център за изследвания на българите) oraz Radê
Diecezjaln¹ Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego (Епархийски съвет на
Арменската апостолическа църква). Tom ten zawiera artyku³y uczonych
i publicystów bu³garskich i ormiañskich. Ukaza³ siê, jako tom 21, w serii
„Българска вечност” sponsorowanej przez fundacjê TANGRA.
Symbolem sympatii, jak¹ siê cieszyli tak¿e w przesz³oœci Ormianie w
Bu³garii, pozostaje znany do dziœ wiersz wybitnego poety bu³garskiego
Pejo Jaworowa (1878-1914) pt. „Armenci”. Wdziêczni za tê sympatiê
Ormianie wystawili mu w Warnie ze swych sk³adek pomnik.
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Wspó³czesna bu³garska badaczka folkloru, Ewgenija Micewa
(p. bibliografia), stwierdza, i¿ w zbiorowej œwiadomoœci Bu³garów Ormianie charakteryzuj¹ siê dwiema cechami: wysok¹ moralnoœci¹ i wrodzon¹
praktycznoœci¹ (E.M.: 304).
Skróty (por. ni¿ej: bibliografia):
EB = Encik³opedija. Bъ³garija
E.M. = Evgenija Miceva
HSH = Haykakan sovetakan hanragitaran
R.K. = Rupen Krikorjan
S.A. = Stepan Agukjan
Bibliografia:
1. Agukjan, Stepan, Bъ³garskite zemi – vtora rodina na preselilite se
armenci i rodina na potomcite im, w pracy zbiorowej pt. Bъ³garite i
armenci. Zaedno prez vekovete, str. 121-145
2. Bъ³gari i armenci. Zaedno prez vekovete, praca zbiorowa wydana
przez „Centъr za izsledvanija na bъ³garite” oraz „Eparchijski sъvet na
Armenskata apostolièeska cъrkva” jako pozycja 21 serii „Bъ³garska
veènost” sponsorowanej przez fundacjê TANGRA, Sofija 2001
3. Encik³opedija. Bъ³garija, tom 1, Sofija 1978
4. Haykakan sovetakan hanragitaran (po ormiañsku: „Ormiañska encyklopedia radziecka), tom 2, Erevan 1976, autor artyku³u o Ormianach w
Bu³garii, str. 598-600, K. Czingozjan; tom 13 (pt. Sovetakan Hayastan
= „Radziecka Armenia”), Erevan 1987
5. Krikorjan, Rupen, Armenskata obštnost v Bъ³garija, w pracy zbiorowej
pt. Bъ³garite i armenci. Zaedno prez vekovete, str. 414-422
6. Miceva, Evgenija, Fo³k³ornata ku³tura na armencite v Bъ³garija, w pracy
zbiorowej pt. Bъ³gari i armenci. Zaedno prez vekovete, str. 300-330
7. Pe³czyñski, Grzegorz, Ormianie polscy w XX wieku. Problem
odrêbnoœci etnicznej, XXVII Publikacja Ko³a Zainteresowañ Kultur¹
Ormian, Warszawa 1997 (183 str.)
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Sytuacja Ormian we wspó³czesnym Iranie
(Teheran, Azerbejd¿an irañski)
Marcin Rzepka [OLKUSZ]
Erywañ
W Erywaniu przy ulicy Mesropa Masztoca znajduje siê meczet,
doskona³y przyk³ad persko-muzu³mañskiej architektury sakralnej. Piêknie
odnowiona b³êkitna kopu³a wyró¿nia siê, tak kolorem, jak kszta³tem i
pobudza wyobraŸniê w niemniejszym stopniu jak kopu³a koœcio³a w
kraju muzu³mañskim, zw³aszcza gdy jest to charakterystyczna kopu³a
koœcio³a ormiañskiego. Meczet, zwany B³êkitnym, b¹dŸ meczetem Hosejna Ali Chana zosta³ zbudowany w latach 1764-651. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e w owym czasie stolica dzisiejszej Armenii stanowi³a czêœæ pañstwa
perskiego (od 1639 r. z przerwami do r. 1828, do zakoñczenia wojny
persko-rosyjskiej). Na dziedziñcu meczetu oprócz sal, w których odbywaj¹ siê zajêcia z Koranu, znajduje siê jedna, zupe³nie nie podobna do
pozosta³ych. Sala ta zosta³a pomyœlana jako niewielka galeria, czy mo¿e
raczej miejsce ekspozycji zdjêæ przedstawiaj¹cych koœcio³y ormiañskie
w Iranie. Na pierwszym zdjêciu widnieje wspania³y koœció³ œw. Sarkisa
w Teheranie, zbudowany w latach 1960., bêd¹cy jednoczeœnie centrum duchowym i kulturalnym irañskich Ormian. Na kolejnych zdjêciach
widzimy monumentalne zabytki Azerbejd¿anu irañskiego: klasztor œw.
Tadeusza, klasztor œw. Stefana w D¿olfie nad Araksem, koœcio³y Tebrizu,
koœcio³y Isfahanu.
Meczet przy ulicy Mesropa Masztoca mo¿e byæ doskona³ym
wyobra¿eniem kontaktów ormiañsko-irañskich, œwiadcz¹cym nie tyle
o przesz³oœci, o ekspansji terytorialnej pañstwa perskiego, o tysi¹cach
przesiedlonych w g³¹b Persji Ormian, co raczej o teraŸniejszoœci i
wspó³pracy pomiêdzy tymi pañstwami. Pozwolê sobie jeszcze raz
przypomnieæ kolejnoœæ przedstawionych w erywañskim meczecie zdjêæ
koœcio³ów Iranu. Jako pierwszy koœció³ œw. Sarkisa w Teheranie. Od
niego rozpocznê prezentacjê oœrodków ormiañskich w Iranie.
1

Waru¿an Arakelian, Masd¿ed-e Kabud, Pejman, nr 1, 1375 (1996), ss.29-42.
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Teheran
Teheran. Centrum duchowe, polityczne i kulturalne irañskich Ormian.
To w³aœnie tutaj mieszka ponad po³owa ludnoœci ormiañskiej Iranu, szacowanej na 150 tys. Tutaj mieœci siê siedziba biskupa diecezji teherañskiej,
jednej z trzech diecezji na terenie Iranu, pozosta³e to: azerbejd¿añska, z
centrum w Tebrizie i tzw. irañsko-indyjska, której centrum znajduje siê w
Isfahanie. Obecny biskup Teheranu Sebuh Sarkisjan obj¹³ urz¹d w grudniu 1999 r., po œmierci Artaka Manukiana, którego liczne publikacje nt.
Koœcio³a Ormiañskiego (œwi¹t, historii koœcio³ów ormiañskich w Teheranie
i in.) t³umaczone by³y na jêzyk perski. Ormiañski Koœció³ Apostolski w
Iranie administracyjnie podlega katolikosowi Cylicji (od 1948 r.), którym
jest Aram I Kesziszian (kilkakrotnie odwiedzi³ Iran), wybrany ponownie
na ten urz¹d w grudniu 1998 r. Ormianie z Koœcio³a Apostolskiego posiadaj¹ w Teheranie 6 koœcio³ów, z których najm³odszy zbudowany zosta³
w 1981 r. Oprócz wymienionych znajduje siê tu jeszcze koœció³ Ormian
katolików i 3 koœcio³y Ormian protestantów.
Teheran to równie¿ centrum ¿ycia politycznego i spo³ecznego. Od
kilku lat organizowane s¹ 24 kwietnia marsze pamiêci pomordowanych
w Turcji, w 1915 r. Ormian, organizowane s¹ wystawy, na ulicach m³odzi
Ormianie rozdaj¹ ulotki w jêzyku perskim dotycz¹ce tego strasznego
ludobójstwa. W roku 2001, jak poda³a Irañska Agencja Prasowa (IRNA)
w marszu wziê³o udzia³ ok. 10 tys. Ormian i jeden Polak, autor tych s³ów,
o czym IRNA nie wspomina.
Ormianie zgodnie z konstytucj¹ Islamskiej Republiki Iranu maj¹
prawo do dwóch przedstawicieli w parlamencie irañskim. Jeden mandat przys³uguje delegatowi z pó³nocy, drugi nale¿y do przedstawiciela
z po³udnia2. Ma to ogromne znaczenie dla spo³ecznoœci ormiañskiej,
stanowi bowiem mo¿liwoœæ zwrócenia uwagi pañstwa na jej problemy,
dzia³ania, czy te¿ d¹¿enia. Jednym z takich dzia³añ jest odbudowa, czy
raczej odnowa historycznych koœcio³ów.
W wywiadzie dla miesiêcznika Zaman (Czas)3 przeprowadzonym
z okazji nowego 1999 roku, wieloletni deputowany do parlamentu
irañskiego Artawus Baghumian, podkreœla³ koniecznoœæ ochrony zabytków architektury ormiañskiej na terenie Iranu. Przypomina³ jednoczeœnie
Konstytucja Republiki Islamskiej Iranu, rozdz. IV, art. 64 – M.Stolarczyk, Iran, pañstwo i
religia, Warszawa 1997, s. 200.
3
Zaman, nr 27, 1999, s.20-21, tekst w j. angielskim dostêpny jest na stronie internetowej
http://www.netiran.com
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o zbli¿aj¹cym siê jubileuszu 1700 lat chrzeœcijañstwa Armenii. Co ciekawe, wspomnia³, ¿e w Iranie jubileusz bêdzie obchodzony w roku 2000,
co ma zwi¹zek z „pioniersk¹ rol¹ Ormian Iranu w dziele budowania
koœcio³ów”. Takim „pionierskim” koœcio³em ma byæ koœció³ œw. Tadeusza, i tam rzeczywiœcie odbywa³y siê g³ówne uroczystoœci. Niemniej,
wypowiedŸ Baghumiana zwraca uwagê na jeszcze jedn¹ bardzo istotn¹
kwestiê, na zaanga¿owanie rz¹dowej Organizacji Dziedzictwa Kultury
(przy Ministerstwie Kultury Islamskiej Republiki Iranu) w proces odnowy
koœcio³ów ormiañskich4.
W Iranie istnieje ok. 200 koœcio³ów ormiañskich. S¹ wœród nich
koœcio³y zupe³nie opuszczone, zrujnowane, czy te¿ czêœciowo zniszczone. Z tego 116 (w wiêkszoœci zniszczonych) po³o¿onych jest na terenie
irañskiego Azerbejd¿anu 5.

Azerbejd¿an
Irañski Azerbejd¿an zajmuje powierzchniê 88.785 km2, podzielony jest na dwie prowincje (ostany): Azerbejd¿an wschodni i zachodni.
G³ówne miasta to: Tebriz (stolica Azerbejd¿anu wschodniego), Urmia
(stolica Azerbejd¿anu zachodniego), Maraghe (Maraga), Choj. Zw³aszcza
pó³nocno-zachodnie tereny mog¹ byæ uznane za najstarsze miejsca
osadnictwa ormiañskiego, takie jak okolica jeziora Urmia, miasta Choj
czy Salmas. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e tereny te, jako graniczne,
bardzo czêsto w swojej historii zmienia³y przynale¿noœæ pañstwow¹.
Aby lepiej zrozumieæ procesy migracyjne, wzrost, czy upadek znaczenia
kolonii ormiañskich na tym obszarze proponujê w historii Ormian tych
terenów wyszczególniæ nastêpuj¹ce okresy:
a) okres panowania dynastii Sasanidów III-VII w.n.e. Armenia przyjmuje chrzeœcijañstwo, trwaj¹ walki pomiêdzy Armeni¹ a Persj¹. W roku
451 wybucha powstanie Wartana Mamikoniana. Wielu Ormian zostaje
przesiedlonych w g³¹b Persji, m.in. do Chuzystanu. Tocz¹ siê równie¿
walki pomiêdzy chrzeœcijanami. Koœció³ perski, który w 486 r. przyj¹³
doktrynê nestoriañsk¹, próbuje j¹ z czasem narzuciæ Ormianom.

Baghumian wspomina o dotacji w wysokoœci 500 milionów riali (ponad 60 tys. USD).
Warto wspomnieæ o wydawanych przez Organizacjê Dziedzictwa Kultury broszurach
informacyjnych nt. zabytków chrzeœcijañskiej architektury sakralnej w Iranie.
5
Dane pochodz¹ z informacji zamieszczonych na stronie internetowej redagowanej przez
irañskich Ormian http://www.arir.org
4
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b) deportacje w ww. XI-XII, najpierw przez Seld¿uków, póŸniej w
XIII w. przez Mongo³ów. Zaczyna siê okres kszta³towania, organizowania spo³ecznoœci ormiañskiej. Rok 1149 to rok przeniesienia siedziby
katolikosa do Cylicji, to pierwsze kontakty z misjonarzami katolickimi,
którzy dzia³aj¹ m.in. w Maraghe. W nastêpnych wiekach (ww. XIV-XV)
du¿e spo³ecznoœci Ormian zamieszkuj¹ Tebriz, Choj, Marand, Maraghe
(poœwiadcza to równie¿ w XIII w. podró¿nik Marco Polo).
c) okres panowania dynastii Safawidów (pocz. XVI-XVIIIw.). Pierwszy w³adca z tej dynastii Ismail I (1501-1524), traci w wojnach z Turcj¹
osmañsk¹ Tebriz. Ok.1590 Turcy przesiedlaj¹ czêœæ Ormian z tego
miasta do Konstantynopola. Na pocz. XVII w., za panowania Abbasa
Wielkiego (1588-1629), dochodzi do deportacji Ormian. Przesiedlani s¹
g³ównie do Isfahanu, ale równie¿ do prowincji nadkaspijskich – Gilan, Mazandaran. Czêœæ przesiedleñców pozostaje w miastach Azerbejd¿anu,
np. w Tebrizie (miasto ponownie zdobyte przez Safawidów).
d) okres panowania w³adców z dynastii Kad¿arów (1779-1924). To
czas wojen rosyjsko-perskich. Dochodzi do masowej emigracji Ormian,
któr¹ potêguj¹ masowe pogromy Ormian w Turcji na pocz¹tku XX w.
e) okres wspó³czesny: rewolucja islamska 1979 r. i nastêpuj¹ca po
niej masowa emigracja.
Przedstawione zdarzenia, z koniecznoœci bardzo wybiórcze, rzucaj¹
nieco œwiat³a na przemiany, jakim podlega³a spo³ecznoœæ ormiañska.
Dzia³alnoœæ Ormian na terenach Azerbejd¿anu zwi¹zana by³a przez
wieki z miastem Tebriz. Miasto to jest dzisiaj siedzib¹ biskupa diecezji
azerbejd¿añskiej
S³awê zdobywa Tebriz w czasach Mongo³ów. W XIII w. Hulagu
Chan czyni zeñ stolicê. Za stolicê swego pañstwa obiera równie¿ Tebriz
pierwszy w³adca dynastii Safawidów. Pozostaje ni¹ do 1514 r., kiedy
miasto przejmuj¹ Turcy osmañscy. Przekazy ormiañskie przesuwaj¹
pocz¹tki miasta na wiek III-IV. A w legendach pojawia siê historia o
perskim w³adcy z VI/VII w. Chosroesie (Chosrow Parwiz 591-628),
który mia³ sprowadziæ tu drzewo krzy¿a Pañskiego z Jerozolimy6. Tak¹
opowieœæ mo¿na us³yszeæ równie¿ w innych miejscach Azerbejd¿anu,
zamieszka³ych przez chrzeœcijan, jak np. Chosrow Abad.
Wiek XIX i pocz. XX to dla Ormian z Tebrizu i okolicznych miast
okres nadziei i zmian spo³ecznych, politycznych, kulturowych. To równie¿
6

Sukias Eprikian, Dawre¿, t³um. na perski Sahak Szahmoradian, Pejman, nr 2-3, 1375
(1996), s.75-83.
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zmiany w organizacji koœcielnej. W 1799 r. zarz¹dc¹ Tebrizu mianowany
zostaje syn Fath Ali Szaha (1797-1834), Mirza Abbas (1789-1833). W
czasie jego rz¹dów dojdzie do dwóch wojen persko-rosyjskich, które bêd¹
mia³y ogromne znaczenie dla spo³ecznoœci ormiañskiej. Eczmiadzyn,
stolica katolikatu (ponownie od 1440 r.) jest w posiadaniu Persji. W 1801
r. Persja traci Gruzjê (du¿a spo³ecznoœæ ormiañska) na rzecz Rosji, to
zmusza Fath Ali Szaha do wspó³pracy z Ormianami Zakaukazia, sytuacja
przypomina nieco politykê Abbasa I. Ormianom nadaje siê szereg przywilejów i praw dotycz¹cych budowania szkó³ i koœcio³ów7. Wojna z Rosj¹
1804-1813, zakoñczona traktatem w miejscowoœci Golestan, uœwiadamia
Persji realnoœæ utraty chanatów erywañskiego i nachiczewañskiego, co
rzeczywiœcie nastêpuje po drugiej wojnie (lata 1826-28). Na mocy traktatu
w Torkmanczaju, Rosja przejmuje „w wieczyste posiadanie” wymienione
chanaty oraz ca³y Kaukaz, zezwolono równie¿ Ormianom irañskim na
przesiedlenie siê na tereny przejête przez Rosjê8. W latach 1828-29
teren irañskiego Azerbejd¿anu opuszcza oko³o 50 tys. Ormian. Abbas
Mirza podejmuje zdecydowane dzia³ania maj¹ce powstrzymaæ masowy
exodus. Próbuje utworzyæ siedzibê katolikatu w koœciele œw. Tadeusza,
w pobli¿u Maku. Chce w ten sposób zapewniæ sobie kontrolê administracyjn¹ nad zwierzchnikiem koœcio³a ormiañskiego. Udaje mu siê jedynie
zorganizowaæ diecezjê azerbejd¿añsk¹ ze stolic¹ biskupi¹ w Tebrizie,
przeniesion¹ tu w 1830 r. ze wspomnianego koœcio³a œw. Tadeusza.
W nastêpnych latach rozwija siê dzia³alnoœæ oœwiatowa i kulturalna.
W 1854 r. powstaje w Tebrizie pierwsza szko³a na wzór szkó³ europejskich. A w roku 1879 rozpoczyna dzia³alnoœæ pierwszy zespó³ teatralny,
za³o¿ony przez Mesropa Papazjana. Powstaj¹ ormiañskie organizacje
filantropijne, jak równie¿ polityczne. Du¿¹ rolê odegrali Ormianie w
irañskiej rewolucji konstytucyjnej 1905 r. W pierwszej po³owie XX w.
Ormianie wydaj¹ w Iranie 18 czasopism w jêzyku ormiañskim, niektóre
po wydaniu pierwszego numeru zawieszaj¹ dzia³alnoœæ9.
Liczba Ormian w Tebrizie na prze³omie wieków wynosi³a ok. 6 tys.
osób10. W roku 2001 sami Ormianie mówili, ¿e jest ich ok. 1800, w tym
150 dzieci w szkole ormiañskiej.
G. Bournoutian, Armeno-Iranian relations under the Qajars up to the conclusion of the
Treaty of Torkmanèay, artyku³ (s.475-476) w haœle Armenia and Iran, zamieszczonym
w: Encyclopedia Iranica, ed. Ehsan Yarshater, vol. II, New York-London 1987.
8
M.Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Wroc³aw-Warszawa...,1977,s.172.
9
Arman Bigolrian, Matbuat-e armanizaban dar Iran, Pejman, nr 5-6, 1376 (1997), s.110132.
10
A.Amurian, M.Kasheff, Armenians of modern Iran – Encyclopedia Iranica, s.478-483.
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Wierni Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego posiadaj¹ 3 koœcio³y.
Najstarszy z nich, koœció³ Najœwiêtszej Marii Panny, znajduje siê w pobli¿u
bazaru, zbudowany zosta³ w latach 1782-8511. Na temat jego powstania
rozpowszechnione s¹ wœród Ormian przeró¿ne opowieœci. Wed³ug jednej
koœció³ zosta³ zbudowany w nocy, gdy¿ w³adze zabrania³y budowania
koœcio³ów w muzu³mañskim mieœcie. Jest to najwiêkszy z koœcio³ów
Tebrizu i w nim odbywaj¹ siê wszelkie wa¿niejsze uroczystoœci.
Koœció³ œw. Sarkisa, który znajduje siê w dzielnicy o nazwie Lilawa,
zwanej przez Persów: Armanestan, zbudowany zosta³ z inicjatywy prywatnej osoby, niejakiego Petrosjana w 1821 r.
W dzielnicy Maralan jest jeszcze jeden, nowy koœció³, który z powodu bliskoœci cmentarza wykorzystywany jest g³ównie jako kaplica
cmentarna.
W Tebrizie oprócz koœcio³ów nale¿¹cych do Ormiañskiego Koœcio³a
Apostolskiego znajduje siê jeden ormiañski koœció³ Adwentystów
Dnia Siódmego. W latach 1970. przebywa³o tu zaledwie kilka rodzin
nale¿¹cych do tego wyznania12. Z czasem wiêkszoœæ z nich przenios³a
siê do Teheranu, a po rewolucji 1979 r. poza granice Iranu. Kiedy we
wrzeœniu 1999 odwiedzi³em ten, bynajmniej nie przypominaj¹cy koœcio³a
ormiañskiego budynek, spotka³em prawie siedemdziesiêcioletni¹ pani¹
– jedyn¹ wierz¹c¹, która z nostalgi¹ wspomina³a czasy, kiedy regularnie
odbywa³y siê tu nabo¿eñstwa.
Historia misji protestanckich na terenie Azerbejd¿anu, warto o nich
wspomnieæ, rozpoczyna siê w 1835 r. za³o¿eniem Amerykañskiej Misji
Prezbiteriañskiej w Urmii. W nastêpnych latach przybywaj¹ tu adwentyœci,
luteranie, równie¿ misjonarze prawos³awni. Dzia³aj¹ g³ównie wœród nestorian i oczywiœcie Ormian. Ich obecnoœæ, zw³aszcza na pocz. XX w. i
pozostawione wstrz¹saj¹ce listy, bêd¹ce zapisem strachu, bezradnoœci
rozpaczy wobec dokonywanych przez Turków zbrodni ludobójstwa,
stanowi¹ œwiadectwo pokonywania barier kulturowych, religijnych,
solidarnoœci w krytycznych momentach. Po masakrach w Maku, Salmas, a szczególnie zaœ dokonanych w Choj, wiele rodzin ormiañskich
opuœci³o tereny Azerbejd¿anu, czêœæ uda³a siê do Teheranu, a czêœæ
pozosta³a w Tebrizie.
Maraghe, miejscowoœæ po³o¿ona ok. 60 km na po³udnie od Tebrizu.
W czasach, gdy miasto zosta³o zdobyte przez Mongo³ów, a zw³aszcza za
11
12

Ebdolali Garang, Asar-e bastani-je Azarbajd¿an, Tehran 1374 (1995), s.186.
jak wy¿ej, s.176.
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panowania Hulagu Chana (1217-65), którego matka by³a chrzeœcijank¹,
sta³o siê centrum wyznawców tej religii13. Przebywali tu nestorianie,
Ormianie, dotarli tu misjonarze katoliccy - dominikanie. Niemniej, po
przyjêciu islamu przez Mongo³ów sytuacja chrzeœcijan zdecydowanie
siê pogorszy³a. Znajduje siê tu XIX-wieczny koœció³ ormiañski, pod wezwaniem œw. Jana (Hovhannes), odnowiony w latach 1960. Ulica, która
prowadzi do koœcio³a, nosi nazwê Armanestan. Ale spotkaæ tu Ormianina
nie jest ³atwo, mówiono mi, ¿e wiêkszoœæ Ormianie po rewolucji 1979
r. opuœci³a miasto (takie stwierdzenie bêdzie siê powtarzaæ jeszcze w
innych miejscowoœciach). Mieli tu pozostaæ dwaj Ormianie, z których
jeden wci¹¿ pracuje jako kierowca.
Ok. 20 km na pó³noc od Tebrizu w wiosce Sohrol na wzgórzu wznosi
siê piaskowego koloru koœció³ œw. Jana (Hovhannes). Wioska zamieszka³a
jest przez Azerów. Jeszcze dalej na pó³noc wioska Mud¿umbar (ok. 40
km od Tebrizu), a w niej koœció³ œw. Hripsime. Przybywaj¹ tu g³ównie
Ormianie z Tebrizu w czasie gor¹cych miesiêcy letnich. Jeszcze dalej
na pó³noc przy granicy z Republik¹ Nachiczewañsk¹ miasto D¿olfa.
Tu znajduje siê koœció³ œw. Stefana14. Wed³ug tradycji ma to byæ
miejsce pochówku œw. Bart³omieja aposto³a, który dotar³ na te ziemie w
I w. chrzeœcijañstwa. Pewne jest jednak, ¿e katolikos Chaczik w 976 r.
za pieni¹dze ormiañskiego w³adcy rozpocz¹³ budowê klasztoru na tym
terenie. Jakub z D¿olfy (Hakob D¿ughajeci), który w latach panowania
Abbasa II (1642-1667) by³ przeorem klasztoru, zainicjowa³ prace konserwatorskie, zakoñczone w 1655 r. Za panowania Abbasa koœció³ mia³
ulec zniszczeniu w wyniku trzêsienia ziemi. Zniszczenia naprawiono w
latach 1682-1691. Kolejne prace remontowe rozpoczêto z polecenia
Abbasa Mirzy Kad¿ara (zob. wy¿ej) w roku 1823. W 1830 r. Abbas Mirza
odkupi³ od zarz¹dcy Nachiczewania ziemie przyklasztorne (wioska w
dolinie Szam) i przekaza³ je na rzecz klasztoru, co zosta³o upamiêtnione
napisem w jêzyku perskim nad g³ównym wejœciem do koœcio³a.
Klasztor œw. Stefana jest jednym z trzech klasztorów ormiañskich
zachowanych w Iranie. Drugi, równie¿ znajduj¹cy siê na terenie
Azerbejd¿anu, to klasztor œw. Tadeusza ko³o Maku (trzeci znajduje
siê w Isfahanie).
Behruz Chamaczi, Farhang-e d¿oghrafia-je Azarbajd¿an-e szarghi, Tehran 1370 (1991),
s.458.
14
Irad¿ Afszar Sistani, Kelisa-je Estepanus-e ghadis, Pejman, nr 9-10, 1377 (1998),
s.74-82.
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Do koœcio³a œw. Tadeusza mo¿na z Tebrizu dojechaæ przez miasto
Choj (150 km od Tebrizu). Znajduje siê tu koœció³ œw. Sarkisa. Obecnie
w mieœcie nie ma Ormian. Koœció³ œw. Sarkisa po³o¿ony jest w starej
dzielnicy Choj, jego pocz¹tki siêgaj¹ XII w. W czasie I wojny œwiatowej,
gdy miasto zosta³o zdobyte przez Turków, uleg³ zniszczeniu. Zniszczeñ
dokona³o równie¿ trzêsienie ziemi z 1930 r15. Z Choj proponujê udaæ siê
na po³udnie do miejscowoœci Urmia, stolicy prowincji Azerbejd¿an zachodni, miasta, gdzie jeszcze na pocz¹tku XX w. chrzeœcijanie stanowili
40% populacji. W mieœcie znajduje siê odnawiany w³aœnie ormiañski
koœció³ œw. Stefana. Ok. 70 km na pó³noc od Urmii, czyli gdzieœ w po³owie
drogi do Choj napotykamy miejscowoœæ Salmas (w jej okolicach istnia³
kiedyœ klasztor Derik, obecnie ca³kowicie zniszczony). Trzy kilometry
na po³udnie od Salmas, które niegdyœ licznie by³o zamieszkane przez
chrzeœcijan, le¿y wieœ Haftwan. I w niej znajdujemy koœció³ ormiañski.
Koœció³ zosta³ odbudowany po trzêsieniu ziemi w 1930 r. Pocz¹tkami
siêga XIII-XIV w. Wokó³ koœcio³a po³o¿one s¹ liczne groby. W wiosce nie
ma jednak Ormian, a klucz do koœcio³a znajduje siê u pewnego Kurda
mieszkaj¹cego na pobliskiej ulicy.
Klasztor œw. Tadeusza (ko³o Maku). Zgodnie z tradycj¹ klasztor
zosta³ zbudowany w miejscu, gdzie zgin¹³ aposto³ Tadeusz, jeden z
uczniów Jezusa. Jak zaœwiadcza tradycja, aposto³ przyby³ do Edessy
na zaproszenie króla Abgara w latach 40-50 n.e. Efektem jego pracy
misyjnej by³o przyjêcie chrzeœcijañstwa przez króla Armenii Sanatruka i jego córkê Sanducht. Król jednak szybko porzuci³ now¹ wiarê, a
jego córka, nie chc¹c siê jej wyrzec, zosta³ zamordowana wraz ze œw.
Tadeuszem. Jej grób ma siê znajdowaæ w jednym z koœcio³ów przy
klasztorze. Dok³adna data powstania koœcio³a œw. Tadeusza (podobnie
jak w przypadku koœcio³a œw. Stefana) nie jest znana. Przypuszcza siê,
¿e mia³o to miejsce w VI-IX w. W roku 1319 w wyniku trzêsienia ziemi
uleg³ zniszczeniu, odbudowany do 1329 r. przez ówczesnego przeora
klasztoru i biskupa Zakariê Bestaciego. Koœció³ sk³ada siê z dwóch
czêœci, pierwsza – wschodnia czêœæ œwi¹tyni zbudowana z czarnego
kamienia (st¹d nazwa koœcio³a: Kara Kelisa ‘czarny koœció³’), datuje siê
na wiek XIV, czêœæ zachodni¹ zbudowano z bia³ego kamienia w latach
1811-12, za panowania wspomnianego wielokrotnie Abbasa Mirzy.
Ostatni przeor klasztoru Petros Ghazarian opuœci³ to miejsce w 1948 r.,
przenosz¹c siê do Tebrizu.
15

Wiadomoœci pochodz¹ z niepublikowanych materia³ów Irañskiej Organizacji Dziedzictwa
Kultury.

54

Z inicjatywy duchownych diecezji azerbejd¿añskiej, pocz¹wszy od
1954 r.16, dzieñ œw. Tadeusza obchodzony jest tu bardzo uroczyœcie.
Tysi¹ce Ormian z Iranu (i spoza granic) œwiêtuje na miejscu, gdzie aposto³ odda³ ¿ycie za wiarê.
W lipcu 2000 r. przyby³o tu ponad 15 tys. Ormian, by uroczyœcie
œwiêtowaæ œw. Tadeusza, ale te¿ z okazji jubileuszu 1700 lat przyjêcia
przez Armeniê chrzeœcijañstwa. Zgromadzeniu przewodzi³ katolikos
Cylicji Aram I Kesziszian, poœród ogólnej radoœci udzielano chrztów,
œlubów.
Kiedy w czerwcu 2001 r. odwiedzi³em ponownie klasztor, prowadzono prace renowacyjne. Skupiono siê szczególnie na zabezpieczeniu
dzwonnicy przed zawaleniem. Pracami kierowa³ in¿ynier, pan D¿abbar.
Opowiada³ po francusku zainteresowanym turystom, jak bardzo skomplikowana czeka ich praca, wydawa³ polecenia po kurdyjsku pracuj¹cym
tu Kurdom z pobliskiej wioski. Sam jest Azerem, zafascynowanym
ormiañsk¹ architektur¹. Wspólnie z ormiañskimi specjalistami prowadzi³ odbudowê niewielkiego koœció³ka Cor-Cor, oddalonego o 10-12 km
od klasztoru, w pobli¿u wioski Barun. Wioskê zamieszkiwali niegdyœ
Ormianie. Zbudowano w niej koœció³ w latach 1315-24 z polecenia
biskupa Zakarii (patrz wy¿ej). Za³o¿ono tutaj szko³ê, której przewodzi³
Howanes Jerzynkaci. Misjonarze dominikañscy z Bolonii (wspomnia³em
o nich przy okazji miejscowoœci Maraghe) dotarli równie¿ tutaj, gdzie
zajmowali siê m.in. t³umaczeniem ksi¹g17. Warto jeszcze wspomnieæ o
misjonarzach franciszkañskich, którzy dotarli na te tereny, prowadz¹c
dzia³ania misyjne i roli klasztoru œw. Tadeusza w kontaktach Koœcio³a
Ormiañskiego z Rzymem18.
Ogólna liczba 116 koœcio³ów (wprawdzie w wiêkszoœci zniszczonych,
czêœciowo jednak odbudowanych) na terenie irañskiego Azerbejd¿anu,
musi budziæ zachwyt. Towarzyszy mu jednoczeœnie dziwne uczucie,
potêgowane zw³aszcza wtedy, gdy do wnêtrz chrzeœcijañskich œwi¹tyñ
prowadz¹ muzu³manie. Uczucie, ¿e ¿ycie chrzeœcijan, w tym te¿ Ormian,
toczy siê w zupe³nie innym miejscu.
Irad¿ Afszar, Ghara Kelisa, Pejman, nr 2, 1375 (1996), s.55-66.
Waru¿an Arakelian, Kelisa-je Mariam-e moghaddas zor-zor, Pejman, nr 11-12, 1379
(2000), s.112-117.
18
Informacje nt. obecnoœci zakonów dominikañskiego i franciszkañskiego, odmiennoœci
prowadzonych przez te zakony szkó³, a tak¿e roli klasztoru œw. Tadeusza w unii pomiêdzy
Koœcio³em Ormiañskim a Rzymem i o prowadzeniu klasztoru przez Ormian katolików
posiadam dziêki uprzejmoœci dr hab. Krzysztofa Stopki.
16

17

55

Teheran
Jak wspomnia³em wy¿ej (str. 51), Teheran stanowi centrum ¿ycia
kulturalnego irañskich Ormian. W 1996 r. otwarto na uniwersytecie Azade Eslami sekcjê armenistyczn¹. Studia podejmuj¹ zarówno Ormianie
jak i Persowie, którzy pragn¹ poznaæ historiê, kulturê, literaturê i jêzyk
narodu, w bliskoœci którego ¿yj¹ od lat.
W styczniu 2001 r. w jednym z teherañskich tygodników zosta³
opublikowany wywiad z dr Andranikiem Simonianem19, wyk³adowc¹
jêzyka i literatury ormiañskiej na wspomnianym uniwersytecie,
jêzykoznawc¹, t³umaczem literatury perskiej na jêzyk ormiañski (t³umaczy³
m.in. wspó³czesnych pisarzy i poetów irañskich, jak: Sohrab Sepehri,
Ahmad Szamlu, i in.). Mówi³ o problemach politycznych, z jakimi borykali siê i borykaj¹ Ormianie jako mniejszoœæ religijna w muzu³mañskim
kraju, wspomina³ równie¿ o problemach natury dydaktycznej, a za
najwa¿niejszy uzna³ brak odpowiedniego s³ownika ormiañsko-perskiego,
maj¹c na uwadze fakt, ¿e wielu studentów ormiañskich studiuje jêzyk i
literaturê persk¹ na uniwersytecie w Erywaniu, jak równie¿ studentów
perskich, którzy ucz¹ siê ormiañskiego. Warto tu wspomnieæ perskiego
t³umacza, poetê Ahmada Nurizade. W jego przek³adzie na perski ukaza³ siê wybór wierszy ormiañskich, a ostatnio tak¿e opowiadañ, wyda³
równie¿ jeden tomik w³asnych wierszy napisanych po ormiañsku (!).
Jest to niew¹tpliwie œwiadectwo przenikania kultur, otwarcia na problem
innego, który nigdy nie by³ obcy. Dzia³anie takie wydaje plon w postaci
Ormianina, nie rzeczywistego wprawdzie, lecz motywu literackiego we
wspó³czesnej prozie irañskiej.
Zoja Pirzad, irañska pisarka, kreœli obraz m³odej Ormianki, która
gdzieœ nad Morzem Kaspijskim wspomina dzieciñstwo:
Gdy by³am dzieckiem, stara³am siê z uwag¹ s³uchaæ s³ów ksiêdza
w koœciele. Zdarza³o siê, ¿e nie rozumia³am znaczenia s³ów, pyta³am
wówczas babciê. Babcia odpowiada³a, ¿e wcale nie musimy rozumieæ
wszystkiego. Wystarczy nam przekonanie, ¿e nie ma b³êdu w tym, co
ksi¹dz mówi. Wystarczy, gdy w koœciele o Bogu i o Chrystusie myœlimy,
to w zupe³noœci wystarczy.20

19
20

Wywiad dostêpny jest w j. angielskim na stronie internetowej http://www.netiran.com
Zoja Pirzad, Jek ruz mande be ejd-e pak (Zosta³ jeden dzieñ do Wielkanocy), Tehran
1379 (2000), s.70, podajê we w³asnym t³umaczeniu.
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Erywañ
Kiedyœ na jednej z ulic Erywania, mo¿e nawet na ulicy Mesropa
Masztoca, mo¿e nawet w pobli¿u B³êkitnego Meczetu, dyskutowa³em
z m³odym Ormianinem o roli koœcio³a w dzisiejszej Armenii. Wahagn,
bo takie nosi³ imiê, powiedzia³ mi wówczas, ¿e ka¿dy Ormianin idzie do
koœcio³a w sobotê, b¹dŸ w niedzielê. Jeœli nawet nie idzie po to, aby siê
modliæ, to chocia¿ by zapaliæ œwieczkê.
Nie wiem, czy rzeczywiœcie tak jest, wiem jednak, ¿e w ormiañskich
koœcio³ach w Iranie œwieczki p³on¹.
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Dzieñ ormiañski na konferencji naukowej we Lwowie
Jurij SMIRNOW [Lwów]
W dniach 20 – 24 maja 2002 r. w Muzeum Historii Religii we Lwowie
odby³a siê kolejna, XII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa pod nazw¹
Historia religii na Ukrainie. W odró¿nieniu od poprzednich konferencji
tematyka ormiañska zajê³a na niej bardziej eksponowane miejsce. Dziêki
staraniom prof. Jaros³awa R. Daszkewycza i pracownika naukowego
Muzeum, mgr Ireny Hajuk w ramach konferencji zorganizowana zosta³a
24 maja osobna sekcja, obraduj¹ca na temat: Koœció³ ormiañski na Ukrainie. Wziêli w niej tak¿e udzia³ przedstawiciele Ormiañskiego Koœcio³a
Apostolskiego i cz³onkowie lwowskiego Ormiañskiego Towarzystwa
„Achpjur”. Pierwszy referat na temat historii Armenii i chrzeœcijañstwa
ormiañskiego wyg³osi³ proboszcz katedry ormiañskiej we Lwowie, ks.
Tadeos Geworgian. Nastêpnie Karina Piwowarowa z Po³tawy wyg³osi³a
bardzo interesuj¹cy referat: Koœció³ ormiañsko – gregoriañski na Ukrainie w dwudziestych i trzydziestych latach XX wieku. W swym referacie
uczona ta przedstawi³a obszerne, wczeœniej nie publikowane materia³y
z archiwów ukraiñskich dotycz¹ce dziejów Apostolskiego Koœcio³a
Ormiañskiego na terenie Ukraiñskiej Republiki Radzieckiej od czasów
rewolucji paŸdziernikowej. Na tej podstawie ukaza³a proces stopniowej
likwidacji Koœcio³a ormiañskiego przez w³adzê radzieck¹, represje oraz
przeœladowania kleru i wiernych. Natomiast Jurij Smirnow ze Lwowa
wyg³osi³ referat pt. Lwowska archidiecezja ormiañskokatolicka podczas
I wojny œwiatowej oraz w latach dwudziestych XX wieku. Kolejne dwa
referaty poœwiêcone by³y wczeœniejszym aspektom dziejów Koœcio³a
ormiañskiego na Ukrainie. Sergiusz Nikoghosjan z U¿horodu mówi³ na
temat: Stosunki lwowskiej i zakarpackiej diecezji Koœcio³a ormiañskiego
w XVI wieku. Natomiast mgr Lew Skop, wyk³adowca Akademii Sztuk
Piêknych we Lwowie przedstawi³ referat: Grota ukrzy¿owanego Pana
Jezusa na dziedziñcu katedry ormiañskiej we Lwowie. Badacz ten
przeprowadzi³ bardzo ciekaw¹ analizê stylow¹ tego znanego i nietypowego zabytku sztuki lwowskiej. Z niezwyk³ym wyczuciem epoki stara³
siê dowieœæ, ¿e pochodzi on jeszcze z pierwszej po³owy XVII stulecia.
Referaty Sedy Oganesjane i Mariny Agad¿anowej z Kijowa poœwiêcone
by³y raczej wspó³czesnym wydarzeniom kulturalnym na Ukrainie i w Arprzyjêto
30 lipca 2002
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menii i dotyczy³y stosunków kulturalnych dwóch pañstw chrzeœcijañskich
– Armenii i Ukrainy. Z kolei mgr Sergiusz Trembacz z Kijowa w referacie
Tematyka ormiañska w filmie ukraiñskim dok³adnie omówi³ twórczoœæ
wybitnego re¿ysera Sergiusza Parad¿anowa.
Pobie¿nie w¹tki ormiañskie pojawia³y siê tak¿e podczas obrad innych sekcji naukowych. W referacie: Wydawnictwa religijne we Lwowie
w latach 1918 – 1939 mgr Julia Bert z Lublina wspomnia³a m.in. o kwartalniku Pos³aniec œw. Grzegorza, wydawanym przez Archidiecezjalny
Zwi¹zek Ormian we Lwowie. Z kolei Anna Skalik z Krakowa w referacie
na temat: Duchowieñstwo Cerkwi greckokatolickiej w Polsce wobec
likwidacji obrz¹dku w latach 1946 – 1956 przypomnia³a losy niektórych
ksiê¿y ormiañskokatolickich w powojennej Polsce. W materia³ach z tej
konferencji zosta³ opublikowany tak¿e referat Tomasza Marciniaka z
Torunia: Religia Ormian w Polsce 2001 r., wprawdzie wyg³oszony we
Lwowie w ubieg³ym roku, jednak¿e dopiero teraz nades³any do druku.
Na pocz¹tku wydawa³o siê, ¿e obrady zostan¹ zdominowane
przez w¹tki polityczne. Niektórzy Ormianie lwowscy w ostrych s³owach
wyrazili swój sprzeciw wobec wizyty we Lwowie i na Ukrainie patriarchy ormiañskokatolickiego, Nersesa Bedrosa XIX, jaka mia³a miejsce
w dniach 1 – 9 listopada 2001 r. Inna ich reprezentantka protestowa³a
przeciw omawianiu na konferencji tematów ormiañskokatolickich,
argumentuj¹c, ¿e we Lwowie „nie ma ¿adnych Ormian katolików i nie
ma potrzeby ich tutaj szukaæ”. Wielu obecnych zaszokowa³ ostry ton
tych protestów. Jednak¿e wyst¹pienia ich nie znalaz³y zrozumienia i
poparcia ani wœród organizatorów konferencji, ani wœród przedstawicieli
duchowieñstwa ormiañskiego. O¿ywiona dyskusja nad referatami, a
tak¿e wspomniane protesty polityczne œwiadcz¹ o znaczeniu kwestii
ormiañskiej we wspó³czesnym Lwowie.
Wielkim wydarzeniem „ormiañskiego dnia” konferencji by³a prezentacja nowej ksi¹¿ki profesora J. R. Daszkewycza, wybitnego znawcy dziejów Ormian na Ukrainie – Armenia i Ukraina (Lwów – Nowy Jork 2001).
Wydana na wysokim poziomie poligraficznym na 759 stronach zawiera
24 artyku³y i 16 recenzji tego autora na temat dziejów Ormian, stosunków ormiañsko-ukraiñskich i ormiañsko-polskich od IX do XX wieku. W
ksi¹¿ce zrecenzowane zosta³y m.in. prace naukowe ks. G. Petrowicza
(La chiesa Armenia in Polonia), ks. K. Roszki, ks. Z. Obertyñskiego, T.
Mañkowskiego (Orient w polskiej kulturze artystycznej), M. Zakrzewskiej
– Dubasowej (Ormianie w dawnej Polsce), E. Tryjarskiego i M. Olesia.
Te artyku³y i recenzje autor og³asza³ w latach 1954 – 1989 w prasie
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europejskiej i amerykañskiej, w jêzykach angielskim i francuskim. Z
wiadomych powodów nie by³y one dot¹d publikowane na Ukrainie. Dziêki
zbiorowemu wydaniu z pewnoœci¹ bêd¹ s³u¿yæ szerokiej spo³ecznoœci
naukowej w naszym kraju, jak i w Polsce. Pewnym utrudnieniem dla
czytelników jest niestety brak t³umaczeñ wy¿ej wspomnianych artyku³ów
na jêzyk ukraiñski.
Niezwykle wa¿nym wydarzeniem tegorocznej sesji naukowej by³o
tak¿e uroczyste otwarcie sta³ej ekspozycji poœwiêconej historii Koœcio³a
ormiañskiego. W tak dobrym muzeum jak Lwowskie Muzeum Historii
Religii, gdzie od lat ca³e sale ilustrowa³y historiê ró¿nych od³amów
chrzeœcijañstwa (prawos³awia, katolicyzmu ³aciñskiego i wschodniego, protestantyzmu), judaizmu i islamu, a tak¿e przeró¿nych sekt, nie
by³o dot¹d sta³ej ekspozycji, poœwiêconej historii tak zas³u¿onego dla
Lwowa Koœcio³a ormiañskiego. Brak ten wype³ni³a do pewnego stopnia
pani mgr Irena Hajuk, która opracowa³a i zorganizowa³a sta³¹ wystawê
pami¹tek ormiañskich. Niestety umieszczona zosta³a ona w ma³ej salce,
w niewielkim korytarzu. Tam gdzie tylko mo¿na, na œcianach i w dwóch
gablotach umieszczono i zawieszono portrety, cenne zabytkowe sprzêty
i ksiêgi liturgiczne oraz inne pami¹tki. Czêœæ z nich prezentuje historiê
Apostolskiego Koœcio³a Ormiañskiego, czêœæ zaœ ormiañskokatolickiego.
Niektóre z wystawionych pami¹tek s¹ dobrze znane z wczeœniejszych
publikacji lub wystaw, inne zosta³y wystawione po raz pierwszy. Przede
wszystkim nale¿y wspomnieæ o XVII-wiecznym obrazie œw. Antoniego Pustelnika z ormiañskiej katedry lwowskiej, fachowo odnowionym
przez konserwatorkê tego¿ muzeum, pani¹ Halinê Skop – Dru¿iuk.
Obok umieszczony zosta³ portret arcybiskupa Wartana Hunaniana
(1686 – 1715) z dawnej galerii pa³acowej arcybiskupów ormiañskich.
Na œcianach zawieszone zosta³y równie¿ portrety ksiêdza pra³ata Jana
Tomasza Józefowicza (1662 – 1728) i ks. Howanesa Karmatanenca
(Jana Muratowicza) urodzonego w roku 1590. Pierwszy z nich pochodzi³
ze znanego rodu Ormian lwowskich, by³ kanonikiem kapitu³y ³aciñskiej
we Lwowie i autorem znanej i cenionej po dzieñ dzisiejszy Kroniki miasta
Lwowa od roku 1634 do 1690. Drugi natomiast za³o¿y³ w 1616 r. pierwsz¹
we Lwowie i w ca³ej Polsce drukarniê ormiañsk¹. W gablotach znajduje
siê równie¿ XVII-wieczny kocio³ek miedziany na wodê œwiêcon¹ z ornamentem i napisem ormiañskim, pochodz¹cy z koœcio³a ormiañskiego
w Stanis³awowie, XVII-wieczny srebrny krzy¿ relikwiarzowy z herbem
ormiañskiej rodziny Bernatowiczów, srebrne naczynia liturgiczne, dwie
XVIII-wieczne monstrancje z dawnego Muzeum Ormiañskiego, bulla
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papie¿a Klemensa XI nominuj¹ca Jana Tobiasza Augustynowicza na
arcybiskupa lwowskiego z dawnego archiwum kapitu³y ormiañskiej.
Obok umieszczony zosta³ medal jubileuszowy arcybiskupa Józefa
Teodorowicza z 1927 r. Wszystkie eksponaty zosta³y fachowo opisane
przez mgr Irenê Hajuk.
Na wystawie znalaz³y siê te¿ szaty liturgiczne i pastora³ biskupi (z
1903 r.), pochodz¹ce z Armenii, oraz ormiañskie ksiêgi liturgiczne drukowane w Eczmiadzynie w latach 1866 i 1875. Znalaz³ siê tam tak¿e
Msza³, drukowany w 1885 r. w Persji, pochodz¹cy ze starego koœcio³a
ormiañskiego w Odessie. W gablotach znajduje siê równie¿ krzy¿ z relikwiami œw. Cyriaka, wykonany w 1751 r. w Armenii i XVIII-wieczny, kuty
ze srebra widok katedry ormiañskiej w Eczmiadzynie. Mamy nadziejê,
¿e sta³a ekspozycja poœwiêcona historii Koœcio³a ormiañskiego zostanie
z czasem rozszerzona, tym bardziej, ¿e w magazynach muzealnych
znajduj¹ siê liczne obrazy i pami¹tki pochodz¹ce z dawnego Muzeum
Ormiañskiego i katedry ormiañskiej.
Nie ma w¹tpliwoœci, i¿ „ormiañski dzieñ” XII Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowej uczyni³ zadoœæ rosn¹cemu we Lwowie zainteresowaniu histori¹ i kultur¹ Ormian. Z³o¿y³o siê na to szereg czynników.
Wœród nich nale¿y wymieniæ: nominacjê na stanowisko arcybiskupa
lwowskiego (Apostolskiego Koœcio³a Ormiañskiego), organizacjê diecezji tego¿ Koœcio³a i przekazanie wiernym czêœci pradawnej katedry
ormiañskiej. Du¿¹ rolê odgrywa te¿ entuzjazm naukowców lwowskich,
zainteresowanych tematyk¹ ormiañsk¹.
Mamy wielk¹ nadziejê, i¿ w roku 2003 uda siê zorganizowaæ
i przeprowadziæ na wysokim poziomie naukowym konferencjê
miêdzynarodow¹ na temat: Kultura Ormian w Galicji wschodniej (XIV
– pocz¹tek XX wieku). Armenia – Ukraina – Polska. Projekt ten przygotowuje spo³ecznie Instytut Lwowa i wydawnictwo „Centrum Europy”,
znane z wielu naukowych publikacji, w tym z wydania czasopisma

61

Biul. Orm. Tow. Kult. 32/33 (2003): 62-66

Bo¿e Narodzenie Ormian lwowskich
w odzyskanej œwi¹tyni
Jurij SMIRNOW [Lwów]
Gdy 5 stycznia 2001 r. Apostolski Koœció³ Ormiañski we Lwowie
otrzyma³ star¹, XIV-wieczn¹ czêœæ katedry ormiañskiej by³o jasne, i¿
przekazanie ca³ej œwi¹tyni na potrzeby kultu jest tylko kwesti¹ czasu.
Prze³om nast¹pi³ 23 grudnia 2002 r., gdy w³adze miejskie Lwowa i dyrekcja Muzeum Narodowego udostêpni³y Ormianom pozosta³¹ czêœæ
œwi¹tyni, to jest nawê g³ówn¹ i kaplicê pod chórem muzycznym. W
posiadaniu Muzeum jako magazyny ikon pozosta³y jedynie boczna
kaplica Przenajœwiêtszego Sakramentu, skarbiec katedralny i chór
muzyczny. Po odpowiednich remontach i adaptacji g³ówne wejœcie do
katedry znajdowaæ siê bêdzie od ulicy Krakowskiej, jak to ju¿ planowano
w okresie przedwojennym.
W odzyskanej œwi¹tyni, w wigiliê ormiañskiego Bo¿ego Narodzenia, proboszcz Tadeos Geworgian odprawi³ Mszê Œwiêt¹. Nazajutrz 6
stycznia, zgodnie z tradycj¹ starochrzeœcijañsk¹, która w tym samym
dniu œwiêtowa³a zarówno Bo¿e Narodzenie, jak i Epifaniê Pañsk¹ odprawiona zosta³a o godz. 11.00 niezwykle uroczysta, trzygodzinna liturgia.
W tym¿e dniu poœwiêcona zosta³a woda.
Przekazanie wiernym zachodniej czêœci koœcio³a pozwoli³o oceniæ
jego stan i oszacowaæ zniszczenia, do jakich dosz³o w ci¹gu ostatnich 57 lat, od czasu zamkniêcia katedry przez w³adze radzieckie.
Najwa¿niejszym zagro¿eniem jest wilgoæ i grzyb na œcianach, które
pokaza³y siê przede wszystkim w kaplicy pod chórem oraz po po³udniowej
stronie nawy g³ównej. W bardzo z³ym stanie znajduje siê czêœæ malowide³ Jana Henryka Rosena po tej¿e stronie nawy. Najbardziej ucierpia³y
kompozycje Œciêcie œw. Jana Chrzciciela i Siedem grzechów g³ównych.
W znacznie lepszym stanie zachowa³y siê malowid³a po pó³nocnej stronie nawy g³ównej, w tym s³ynny Pogrzeb œw. Odylona. W kaplicy pod
chórem muzycznym zniszczony zosta³ daszek witra¿owy nad latarni¹,
dzie³o znanego artysty-malarza prof. Karola Maszkowskiego. Natomiast,
w dobrym stanie zachowa³y siê malowid³a Antoniego Tucha w tej¿e kopule, przedstawiaj¹ce Chrystusa i owieczki na wzór starochrzeœcijañskich
mozaik z koœcio³a San Apollinare in Classe pod Rawenn¹. Znacznie
przyjêto 31 stycznia 2003
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ucierpia³y witra¿e Rosena w nawie g³ównej. W czasie II wojny œwiatowej
zosta³y wymontowane z okien i z³o¿one w piwnicach œwi¹tyni. Obecnie
trudno ustaliæ, kto i w jakim celu to zrobi³. D³ugi czas uwa¿ano je za
zaginione, ale w kwietniu 2001 r. w piwnicach katedry odnaleziono
resztki „kolorowych okien”, setki, a mo¿e tysi¹ce rozsypuj¹cych siê
szkie³, zmieszanych z wêglem i ziemi¹. W dobrym stanie znajdowa³o
siê jedynie ok. 1/3 framug. Rekonstrukcj¹ i renowacj¹ odnalezionych
witra¿y zainteresowa³ siê znany lwowski konserwator Anatol Czobitko.
W jego dorobku twórczym s¹ takie powa¿ne realizacje, jak: konserwacja
i uzupe³nienie ca³ego zespo³u witra¿y katedry rzymsko-katolickiej we
Lwowie, rekonstrukcja starych i wykonanie nowych witra¿y w katedrze
³aciñskiej w Kamieñcu Podolskim, w koœciele œw. Miko³aja w Kijowie, w
parafialnym katolickim koœciele w Samborze. Konserwator ten odnawia³
tak¿e secesyjne witra¿e w gmachu Izby Handlowo-Przemys³owej we
Lwowie. W 2002 r. A. Czobitko zebra³, oczyœci³ i z³o¿y³ wszystkie ocala³e
fragmenty witra¿y z katedry ormiañskiej. Po wykonaniu tej ¿mudnej
pracy mo¿na by³o oceniæ ich stan. Na ok. 20-30 % szacuje siê utratê
witra¿y Drzewo Jessego i Sceny z ¿ycia œw. Jana Chrzciciela, a Misteria
greckie na ok. 50%. Witra¿ Œw. Pawe³ zachowa³ siê w 4/5, a z witra¿a
Œw. Augustyn pozosta³y tylko nieznaczne fragmenty. Nie odnaleziono
¿adnych fragmentów witra¿a ofiarowanego w 1927 r. przez bank „Mons
Pius”. W dzie³o ratowania witra¿y zaanga¿owa³a siê konserwator z
Przemyœla Barbara Hawajska. A. Czobitko i m³ody dyplomant krakowskiej
ASP Arkadiusz Maciej odnowili ju¿ górn¹ czêœæ witra¿a Œw. Pawe³. Na
kontynuacjê prac konserwatorskich brakuje niestety pieniêdzy.
W nawie g³ównej katedry nie pozosta³o nic z dawnego jej umeblowania. Zniszczone zosta³y wszystkie ³awki, klêczniki i krzes³a. W kaplicy
pod chórem zachowa³y siê dwa konfesjona³y, zniszczone i zawilgocone. Niestety, œwi¹tynia nie ma ju¿ organów, wykonanych przez znan¹
firmê braci Rieger z Jägerndorfu na Œl¹sku, zainstalowanych ok. 1910
r. Organy te, opus 1277, wyposa¿one by³y w pneumatyczn¹ trakturê,
dwa manua³y, czyli klawiatury, peda³ i 26 rejestrów, z których 11
przypad³o na pierwszy manua³, 9 – na drugi, a 6 - na peda³. Wiêkszoœæ
z 1500 piszcza³ek wykonano z drewna lub blachy cynkowej. Organy nie
posiada³y w ogóle frontowych piszcza³ek, czyli prospektu organowego.
Najwiêksze piszcza³ki (Bondon) mia³y wysokoœæ 4,8 m, najmniejsze (Walzflöte) - 0,6 m. Szafa organowa wygl¹da³a jak „zwyk³e pud³o drewniane
bez jakichkolwiek ozdób w rzeŸbie czy malowide³”. Organy montowa³
i stroi³ organmistrz Kazimierz ¯ebrowski, przedstawiciel (delegat) firmy
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Bracia Rieger we Lwowie.
Wed³ug ks. Zdzis³awa
Obertyñskiego, który nie
raz s³ysza³ je przed II wojn¹
œwiatow¹, by³y one „bardzo
piêkne, doskonale dysponowane i intonowane”.
Jednak¿e w 1949 r., z
inicjatywy profesora konserwatorium lwowskiego
Arsenija Kotlarewskiego
organy zosta³y zdemontowane i wywiezione do
Taszkientu w Uzbekistanie,
gdzie zosta³y zniszczone
podczas po¿aru tamtejszej filharmonii. Nie by³ to
przypadek odosobniony w
historii Lwowa tamtych lat,
jak podaje S. Kaliberda w
ksi¹¿ce Organy Lwowa.
Historia i wspó³czesnoœæ.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿
czêœæ dzie³ sztuki w katedrze ormiañskiej zachowa³a
siê w dobrym stanie. Dotyczy to zw³aszcza potê¿nego, drewnianego
stropu, zainstalowanego w 1912 r. w nawie g³ównej, wykonanego
przez „Fabrykê wyrobów stolarskich i parkietów Braci Wczelak” ze
Lwowa, wed³ug projektu znanego krakowskiego architekta Franciszka M¹czyñskiego. W nawie g³ównej przetrwa³y równie¿ dwa boczne
o³tarze wykonane po 1931 r. z marmuru i alabastru. W tych¿e o³tarzach
zachowa³y siê dwa XVII-wieczne obrazy œw. Grzegorza Oœwieciciela
Armenii i Matki Boskiej Ró¿añcowej z Dzieci¹tkiem Jezus, tzw. „Kamienieckiej”. O³tarze umieszczono po obu stronach œciany czo³owej obok
przejœcia do prezbiterium. Maj¹ one identyczn¹ budowê i sk³adaj¹ siê z
coko³u, tabernakulum i ram, w których znajduj¹ siê œwiête obrazy. Coko³y
zbudowane zosta³y z szarego, ¿y³kowanego marmuru, tabernakulum - z
bia³ego alabastru. Marmurowe antepedium i alabastrowe œcianki tabernakulum obydwu o³tarzy ozdobiono dekoracj¹ rzeŸbiarsk¹. Dekoracja
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po³udniowego o³tarza sk³ada siê z oœmiu reliefów przedstawiaj¹cych
sceny z ¿ycia Jezusa Chrystusa, a pó³nocnego - z szeœciu kompozycji
poœwiêconych Najœwiêtszej Marii Pannie.
Antepedium po³udniowego o³tarza zdobi¹ trzy medaliony o œrednicy
56 cm. Centralny medalion wype³nia wklês³a rzeŸba Chrystus Dobry
Pasterz, boczne natomiast - figury anio³ów graj¹cych na instrumentach
muzycznych. Boczn¹ œciankê coko³u zdobi medalion przedstawiaj¹cy
anio³a œpiewaj¹cego. Prostok¹tne tabernakulum ustawiono poœrodku
tylnego brzegu mensy o³tarzowej wykonanej z szarego, ¿y³kowanego
marmuru. Po obu stronach szafki na komunikanty znajduj¹ siê dwa p³asko
rzeŸbione reliefy o wymiarach 66x40 cm. Po prawej stronie umieszczono
scenê Chrystus i Aposto³ Piotr podczas burzy na jeziorze Genezaret, po
lewej - Chrzest Jezusa w wodach rzeki Jordan. Boczne œcianki tabernakulum zdobi¹ p³askorzeŸby o wymiarach 66x35 cm. Przedstawiaj¹
dwie sceny: Dwunastoletni Jezus nauczaj¹cy w œwi¹tyni i Cud w Kanie
Galilejskiej. Nad tabernakulum wznosi siê w¹ska rama z bia³ego alabastru, a w niej XVII-wieczny cudowny obraz œw. Grzegorza Oœwieciciela
w bogatej kutej srebrnej szacie, wykonanej jeszcze w 1670 r.
Cokó³ pó³nocnego o³tarza zdobi antepedium z trzema wklês³o
rzeŸbionymi medalionami o œrednicy 56 cm. W centralnym medalionie
wyrzeŸbiona zosta³a kompozycja przedstawiaj¹ca Pietê, a w bocznych - figury adoruj¹cych anio³ów. Fronton tabernakulum zdobi¹ dwie
p³askorzeŸby alabastrowe. Po prawej stronie relief przedstawia scenê
Zwiastowania, zaœ po lewej Zaœlubiny Najœwiêtszej Marii Panny. Tabernakulum zdobi równie¿ jedna p³askorzeŸba na œciance bocznej,
przedstawiaj¹ca scenê Ofiarowanie Najœwiêtszej Marii Panny. Nad
tabernakulum, w w¹skiej alabastrowej ramie, znajduje siê XVII-wieczny
obraz Matki Boskiej Kamienieckiej z Dzieci¹tkiem Jezus. Obraz zdobi
bogata, kuta srebrna szata z ber³em i koronami. Obok o³tarza wisi w¹ska,
d³uga szafka na wota.
Obydwa o³tarze zaprojektowa³ architekt Mieczys³aw Teodorowicz,
wieloletni kierownik techniczny wszystkich robót po przebudowie katedry.
To on, wspólnie z arcybiskupem Józefem Teodorowiczem i proboszczem
Dionizym Kajetanowiczem zdecydowali o miejscu ustawienia tych o³tarzy.
Wszystkie prace kamieniarskie wykona³a znana stanis³awowska firma
„Zak³ad rzeŸbiarsko-kamieniarski” Mariana Antoniaka. O zatrudnieniu
Antoniaka œwiadczy list gwardiana o. Karola Olbrachta do Urzêdu Konserwatorskiego we Lwowie, w którym ten pisa³: „znalaz³em dobrego majstra
kamieniarza Mariana Antoniaka ze Stanis³awowa. Naprawia³ on portal w
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katedrze ormiañskiej, budowa³ tam dwa o³tarze alabastrowe, obecnie robi
portal do koœcio³a parafialnego w Stanis³awowie”. RzeŸbiarsk¹ dekoracjê
obydwu o³tarzy wykona³a znana lwowska artystka Jadwiga Horodyska (1905-1973). W latach 30-tych by³a ona czo³ow¹ przedstawicielk¹
lwowskich rzeŸbiarzy pracuj¹cych w alabastrze. Po studiach we Lwowie
i Rzymie Horodyska by³a kierownikiem artystycznym fabryki wyrobów
alabastrowych w ¯urawnie i przyczyni³a siê do powstania tak zwanego
„alabastrowego stylu ¿urawiñskiego”. Z zak³adów w ¯urawnie pochodzi
te¿ alabaster wykorzystany przy dekoracji o³tarzy katedry ormiañskiej.
Horodyska prezentowa³a swe prace na wielu wystawach artystycznych.
Modele antepediów do o³tarzy œwi¹tyni ormiañskiej artystka prezentowa³a
w 1938 r. na retrospektywnej wystawie sztuki artystów lwowskich. Wykonane w stylu Art-Deco rzeŸby J. Horodyskiej cechuje pokrewieñstwo z
malowid³ami Rosena w nawie g³ównej. Wertykalizm kompozycji i hieratyzm
postaci œwiêtych najbardziej odczuwa siê w scenach Chrzest Jezusa,
Zwiastowanie, Zaœlubiny NMP. W tym podobieñstwie nie ma nic dziwnego, zwa¿ywszy na popularnoœæ Rosena w latach 30-tych i koniecznoœæ
stylowego zharmonizowania o³tarzy z istniej¹c¹ ju¿ dekoracj¹ malarsk¹.
RzeŸby Horodyskiej cechuje wysoki poziom artystyczny, doskona³a
technika wykonania, nastrojowoœæ i g³êbokie odczucie religijnej treœci wydarzenia. Szczególn¹ subtelnoœci¹ wykonania cechuj¹ siê p³askorzeŸby
zdobi¹ce tabernakulum. Odczuæ w nich mo¿na podnios³oœæ momentu
Chrztu Jezusa, lirycznoœæ Zwiastowania NMP, godne podziwu czyny
Jezusa i pokorê aposto³a Piotra w Burzy na jeziorze Genezaret.
Mimo wysokiego poziomu wykonania, rzeŸby Jadwigi Horodyskiej zdobi¹ce o³tarze w katedrze ormiañskiej do dnia dzisiejszego nie
doczeka³y siê w literaturze dok³adnych opisów i analizy artystycznej.
Natomiast nie raz opisywany w latach przedwojennych pomnik arcybiskupa Izaaka Isakowicza, wykonany w r. 1905 (dzie³o znanego
artysty-rzeŸbiarza profesora Juliusza Be³towskiego) by³ uwa¿any przez
niektórych wspó³czesnych badaczy za zaginiony. Na szczêœcie tak nie
jest. Bia³e, marmurowe popiersie zas³u¿onego dla archidiecezji lwowskiej
pasterza znajduje siê w bardzo dobrym stanie i zdobi, podobnie jak na
pocz¹tku XX wieku, przejœcie z prezbiterium do nawy g³ównej.
Przekazanie katedry ormiañskiej na potrzeby kultu odbi³o siê ¿ywym
echem w ca³ym œwiecie ormiañskim. Do Lwowa przybêdzie w 2003 r.
zwierzchnik Apostolskiego Koœcio³a Ormiañskiego, katolikos Garegin
II. Prasa lwowska podaje, ¿e do Lwowa wybiera siê te¿ znany francuski
piosenkarz i aktor pochodzenia ormiañskiego, Charles Aznavour. Na
pewno nie zabraknie tak¿e innych wybitnych goœci.
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Nauka pisma ormiañskiego
Andrzej PISOWICZ [Kraków]
LEKCJA 5
Kolej na problem „równoleg³y” niejako do sprawy liter y (je-, e) oraz
e (e), omówionych w lekcji 3. Chodzi mianowicie o litery: o (du¿e: O)
oraz 0 (druga to ³aciñskie ! „o”). Pierwsza na pocz¹tku wyrazu wymawia
siê jak polskie „wo”, a w œrodku i na koñcu wyrazu – jak „o”, np. oro,
worosz „pewien, jakiœ”. Mo¿na by inaczej powiedzieæ, ¿e wyraz pisany
*orosz wymawia siê: worosz (por. uwagê o wyrazie ylnyl *elnel z lekcji
3, str. 46, nr 28/29 „Biuletynu”).
Druga litera, o której bêdzie mowa w tej lekcji, to przejête przez Ormian w œredniowieczu ³aciñskie „o” (du¿e: )). Jest obecnie u¿ywane na
pocz¹tku wyrazu dla samog³oski „o” nie poprzedzonej spó³g³osk¹ „w”.
Na przyk³ad „dzieñ” to po ormiañsku or. ¯eby zapobiec wymowie *wor
trzeba na pocz¹tku wyrazu zastosowaæ ³aciñskie „o”, które siê zawsze
wymawia jak „o”, nigdy jak „wo”. A wiêc „dzieñ” to: 0r (wymowa: or), a
wa¿ny zaimek pisany or (o znaczeniu: „który”) wymawia siê: wor.
Oto przyk³ad jednego z wyrazów „miêdzynarodowych” z pocz¹tkowym
„o”, które przeniknê³y do jêzyka ormiañskiego w epoce wspó³czesnej:
0byra opera (gdzie b = „p”). Wyraz ten nie wymaga t³umaczenia na
jêzyk polski, bowiem w obu jêzykach wymawia siê tak samo i znaczy
to samo.
W jêzyku wschodnioormiañskim ³aciñskie „o” wystêpuje (podobnie
jak e, por. wy¿ej, lekcja 3) tylko na pocz¹tku wyrazu. Natomiast w jêzyku
zachodnioormiañskim przytrafia siê tak¿e w œrodku wyrazu, np. h0r
hor „ojca” (dope³niacz rzeczownika ha3r hajr „ojciec”). W uproszczonej
(nie historycznej, lecz „fonetycznej”) pisowni wschodnioormiañskiej hor
pisze siê przy pomocy litery o.
Tak wiêc znów, podobnie jak w przypadku liter y5 e (lekcja 3), dzieci
zachodnioormiañskie musz¹ w szko³ach zapamiêtywaæ, i¿ w niektórych
wyrazach dla zapisania samog³oski „o” w œrodku wyrazu trzeba niekiedy, zamiast czêœciej u¿ywanej w tym celu litery o, zastosowaæ ³aciñskie
„o”.
przyjêto 11 marca 2003
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Na wymowie: wo- na pocz¹tku, -o(-) w œrodku i na koñcu wyrazu,
rola litery o nie koñczy siê jednak. Otó¿, postawiona przed liter¹ v (której
nazwa tradycyjna brzmi „hjun”) s³u¿y ona wraz z owym v (³¹cznie) do
notowania samog³oski „u”. Innymi s³owy samog³oska „u” jest w jêzyku
ormiañskim notowana przy pomocy dwu (!) liter, wzorem greki (któr¹
w tym jednym jedynym wypadku zasugerowa³ siê twórca alfabetu
ormiañskiego, Mesrop Masztoc). Przyk³ady: sovr sur „miecz”, amovsin
amusin „m¹¿, ma³¿onek”, Ovrardov Urartu (nazwa krainy, której teren
pokrywa³ siê czêœciowo z póŸniejsz¹ Armeni¹), gdzie d = „t”.
Jak widaæ w ostatnim przyk³adzie, „dwuliterowy” zapis samog³oski
„u” dotyczy tak¿e pocz¹tkowej pozycji wyrazu. Gdy zatem jakiœ wyraz
zaczyna siê od litery o z nastêpuj¹cym po niej v, to o nie czyta siê jak
wo-, lecz wraz z v ma wspóln¹ wartoœæ „u”.
W jêzyku zachodnioormiañskim grupa liter ov u¿yta w œrodku wyrazu przed liter¹ oznaczaj¹c¹ samog³oskê (jak¹kolwiek) wymawia siê jak
polskie „w”, np. w wyrazie zinovor „¿o³nierz”, który „pisze siê” *zinuor,
lecz wymawia zinwor. Ormianie wschodni u¿ywaj¹ tu, zgodnie z wymow¹
(a wiêc „fonetycznie”) litery w „w”: zinwor zinwor. Taki zapis w tekœcie
zachodnioormiañskim by³by uwa¿any za b³¹d ortograficzny.
Najwy¿szy czas na æwiczenie. Proszê zapisaæ po ormiañsku
nastêpuj¹ce wyrazy (problem pisowni wschodniej – fonetycznej czy zachodniej – historycznej nie gra tu roli; przyk³ady s¹ tak dobrane, ¿e zapis
bêdzie jednakowy w obu jêzykach): nor „nowy”, mom „wosk, œwieca”,
soch „cebula”, wozni „je¿” (uwaga! przed „o” na pocz¹tku wyrazu nie
stosuje siê litery w „w”, bo sama litera o ma w tej pozycji wymowê wo-),
wolorel „krêciæ siê”, sirun „³adny” (uwaga na „u” !), amuri „kawaler”, rrus
„Rosjanin” (nazwy narodowoœci s¹ pisane po ormiañsku ma³¹ liter¹).

68

Biul. Orm. Tow. Kult. 32/33 (2003) 69-70
Pawe³ KORCZEWSKI [Warszawa]
Pani Przewodnicz¹ca! Szanowni Pañstwo*!
Zabieram g³os w imieniu œrodowiska polskich Ormian, chcê
przypomnieæ Pañstwu tu zebranym sylwetki dwóch senatorów II Rzeczpospolitej - Ormian, których czyny i dokonania zosta³y zapomniane,
a ich miejsca pochówków s¹ znane tylko nielicznym. Mam ze sob¹
ksi¹¿kê „Senatorowie w latach II Wojny Œwiatowej” wydan¹ przez Biuro
Informacyjne Kancelarii Senatu, w której te¿ nie ma najmniejszej o nich
wzmianki.
Pierwszy z nich to senator II Rzeczpospolitej od 1928 r., ks. Samuel
Manugiewicz. Samuel Manugiewicz urodzi³ siê w 1871 r. w Kutach w Ziemi
Halickiej, w zamo¿nej rodzinie ormiañskiej, po ukoñczeniu studiów na uniwersytecie we Lwowie zosta³ ksiêdzem obrz¹dku ormiañskokatolickiego,
proboszczem w Œniatyniu, a nastêpnie w Kutach. By³ skromnym
ksiêdzem, patriot¹, spo³ecznikiem, za³o¿ycielem i prezesem Towarzystwa
Gospodarczego, Zwi¹zku Rolników i kilku jeszcze innych stowarzyszeñ,
radnym miasta, a od 1938 r. burmistrzem miasta Kuty. By³ œwiadkiem
rzezi dokonanej przez ukraiñskie bandy na mieszkañcach Kut w 1944 r.
Zginê³o wówczas 200 Polaków i Ormian. Ksi¹dz ocala³, zabarykadowany
z kilkoma rodzinami ormiañskimi w koœciele, gdzie doczeka³ interwencji
¿o³nierzy radzieckich stacjonuj¹cych w pobliskim Œniatyniu. Po 1945
r. pozosta³ jako jedyny ksi¹dz ormiañskokatolicki na Ukrainie. Zmar³
w 1956 r. w ca³kowitym zapomnieniu, w nêdzy, pracuj¹c do koñca dla
nielicznych Ormian pozosta³ych na Ukrainie. Zosta³ pochowany w Kutach
- ma³o kto o tym wie, bo nie ma ¿adnej tablicy o tym skromnym ksiêdzuspo³eczniku, burmistrzu Kut, wreszcie senatorze II RP, a przecie¿ ta
piêkna postaæ spo³ecznika tak charakterystyczna dla odradzaj¹cego siê
Pañstwa Polskiego mog³aby byæ ³¹cznikiem dla trzech narodów: Ormian,
Polaków i Ukraiñców, a mo¿e i Rosjan. Szanowni Pañstwo Pos³owie, ks.
Samuel Manugiewicz, senator II RP prosi o pamiêæ, a mo¿e coœ wiêcej
ni¿ tylko pamiêæ.
*) tekst wyg³oszony na posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszoœci Narodowych w Warszawie w dniu 16 IV 2002
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Drugi wybitny Ormianin, którego chcia³bym tu przedstawiæ, to
osoba znana, za ¿ycia niezwykle szanowana. To ks. abp Józef Teofil
Teodorowicz. Pose³ do sejmu galicyjskiego, pose³ pierwszego sejmu
konstytucyjnego, senator II Rzeczpospolitej, wielki patriota, wybitny
mówca. Zmar³ we Lwowie przed II wojn¹ œwiatow¹. Za zas³ugi dla Ojczyzny zosta³ pochowany na cmentarzu Orl¹t Lwowskich. Z uwagi na
obawê zbezczeszczenia jego szcz¹tków, trumnê przeniesiono w czasie
wojny do grobowca prywatnego. Dziœ w³adze Ukrainy nie zgadzaj¹ siê
na ekshumacjê. Œrodowisko polskich Ormian wystosowa³o do w³adz
Polski apel o zaanga¿owanie w sprawê przeniesienia trumny i godny
pochówek ks. abp Józefa Teodorowicza, wielkiego patrioty, polskiego
Ormianina.
Na koniec chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e Ormianie s¹ w Polsce od
czasów króla Kazimierza Wielkiego, który obejmuj¹c w³adzê nad Rusi¹
Czerwon¹ potwierdzi³ liczne przywileje dla Ormian. Z czasem Ormianie
w Polsce ulegli asymilacji i zaprzestali u¿ywaæ swego jêzyka. Wtedy
wyznacznikiem ich etnicznoœci sta³ siê obrz¹dek ormiañskokatolicki.
Koœció³ Ormian poniós³ dotkliwe straty w czasie wojny i represji stalinowskich - przesz³o po³owa ksiê¿y zginê³a, koœcio³y ormiañskie zosta³y
zamkniête, w tym katedra we Lwowie. Do tej pory trwa odbudowa
obrz¹dku ormiañskokatolickiego na terenach Polski. Dzia³a kilka towarzystw skupiaj¹cych Ormian.
Szanowni Pañstwo Pos³owie! Ormianie od stuleci byli wiernymi
obywatelami Rzeczypospolitej, z³o¿yli daninê krwi w czasie ostatniej
wojny, zawsze aktywnie uczestniczyli i nadal uczestnicz¹ w naszym
¿yciu spo³ecznym.
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SPOTKANIE Z MUZYK¥ ORMIAÑSK¥ W KALISZU
Adam TERLECKI [Kraków]
W dniach 19 – 21 lutego 2003 r., na zaproszenie Dyrektora Filharmonii Kaliskiej wraz z Panem Karenem Chaczatrianem mia³em przyjemnoœæ
uczestniczyæ w prezentacji muzyki kompozytorów ormiañskich z okazji
100 rocznicy urodzin Arama Chaczaturiana.
W pierwszym dniu odby³ siê koncert na skrzypce i fortepian w wykonaniu Heghine Mykyrtczian – skrzypce i Roberta Adamczaka – fortepian.
Koncert mia³ miejsce w Klubie Œrodowisk Twórczych „Wanatówka”. By³y
wykonywane utwory Arama Chaczaturiana, Karena Chaczaturiana,
Edwarda Baghdasariana i S. Nagdiana. Koncert zosta³ przyjêty entuzjastycznie przez s³uchaczy.
W drugim dniu uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Kaliszu z
klas Marii Drogiej i Heghine Mykyrtczian oraz dziewczêcy Chór Katedry
Kaliskiej pod dyrekcj¹ Katarzyny Kubery wykonywali utwory Komitasa,
Arama Chaczaturiana, Romanosa Malikiana, Siergieja Baghdasariana,
Aleksandra Spendiariana. By³y to utwory chóralne, na fortepian, na flet i
na skrzypce. Wszystkie wykonywane utwory bardzo podoba³y siê zgromadzonej publicznoœci. Du¿¹ furorê zrobi³ 9 letni Armen Tangijan, który
na fortepianie wykonywa³ Andantino Arama Chaczaturiana. Ogromne
wra¿enie na wszystkich zrobi³ równie¿ dziewczêcy chór wykonuj¹c utwory
Komitasa w jêzyku ormiañskim. Ormianie obecni na koncercie przyznali
siê, ¿e nie sposób by³o poznaæ, i¿ dzieci te nie mówi¹ na co dzieñ po
ormiañsku i nie s¹ Ormianami.
W trzecim dniu Kwartet Smyczkowy Filharmonii Kaliskiej EGINE
w sk³adzie: Heghine Mykyrtczian – I skrzypce, Maria Chrzeœcijanek – II
skrzypce, Cristian Pitis – altówka, Joanna Bara – wiolonczela wykonali
Kwartet smyczkowy d-moll Edwarda Mirzojana oraz Komitasa – Miniatury
na temat ormiañskich pieœni i tañców ludowych. Na bis zosta³ wykonany
Taniec z szablami Arama Chaczaturiana. Oba koncerty odbywa³y siê
w nowo odrestaurowanej sali koncertowej PSM o wspania³ej akustyce.
Koncertom przys³uchiwa³a siê oko³o 200 osobowa publicznoœæ.
Spotkanie z piêkn¹ muzyk¹ ormiañsk¹ wywar³o na mnie niezapomniane wra¿enie.
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LISTY DO REDAKCJI
Bardzo proszê o zamieszczenie sprostowania do biogramu ksiêdza
Samuela Manugiewicza syna Issaka i Rypsymy zd. Dawidowicz zamieszczonego w ksi¹¿ce ks. Tadeusza Zaleskiego „Duchowni ormiañscy”
pozycja 144, str. 74.
Oœwiadczam, ¿e Wujek Manio mia³ opiekê bardzo dobr¹ do
koñca swoich dni. Takiej opieki ¿yczê sobie i wszystkim innym. Wujem
opiekowa³y siê 3 osoby. Pierwsz¹ osob¹ by³a cioteczna siostra Klementyna Janowicz oraz dwóch panów dziêki cioci Klimci powrócili z
Sybiru. Byli to ks. Romaszkan Kazimierz i Donigiewicz Stanis³aw. Oboje
zamieszkali „ w dworku ormiañskim” do czasu wyjazdu do Polski i byli
bardzo pomocni w chwilach choroby Wuja ks. Manugiewicza. Nie wiem,
kto wymyœli³, ¿e by³ ociemnia³y i ¿e by³ zapomniany. Zmar³ w Kutach
1956r. Przy Wujciu do koñca ¿ycia by³o 2 panów. 24 XII 1956 roku, po
60 rocznicy kap³añstwa odszed³ do Pana, a ksi¹dz Romaszkan zamkn¹³
mu powieki. Le¿y na cmentarzu w Kutach, w grobowcu burmistrza Kut
- Grzegorza Jakubowicza.
Jadwiga Migocka Drzazga

OD REDAKCJI
Powy¿sze sprostowanie odnosi siê tak¿e do tekstu Paw³a
Korczewskiego ze str. 82 tego numeru Biuletynu.
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KRONIKA
28 X 2002 Wys³uchaliœmy prelekcji prof. dr hab. Andrzeja Pisowicza
„Znaki zapytania wokó³ problemu nacjonalizmu
ormiañskiego”
6 XI 2002 Zwiedzaliœmy w Muzeum Czartoryskich wystawê „Sztuka
perska ze zbiorów polskich”, której kuratorem by³a pani dr
Beata Biedroñska S³ota.
17 – 21 XI 2002 Dni ormiañskie w Krakowie, które odbywa³y siê w Centrum Kultury ¯ydowskiej.
25 XI 2002 Wieczór autorski dr Krzysztofa Stopki po³¹czony z promocj¹ ksi¹¿ki „Armenia Christiana. Unionistyczna polityka
Konstantynopola i Rzymu a to¿samoœæ chrzeœcijañstwa
ormiañskiego (IV-XVw)”.
4 XII 2002 Ukaza³a siê ksi¹¿ka zatytu³owana „Pomniki minionej chwa³y.
Ormiañski Lwów w opisie Krzysztofa Stopki i w fotografii
Andrzeja P³achetki”
22 XII 2002 Ormianie z placu przy Hali Targowej w Krakowie ufundowali
70 ciep³ych bluz (polarów) i kilkadziesi¹t par rêkawiczek i
skarpet dla dzieci z Domu Dziecka przy ul. Krupniczej 38
w Krakowie.
23 XII 2002 We Lwowie przekazano Apostolskiemu Koœcio³owi
Ormiañskiemu g³ówn¹ czêœæ katedry ormiañskiej.
6 I 2003

W œwiêto Trzech Króli w Krakowie ks. Tadeusz Zaleski odprawi³ uroczyst¹ Mszê œw. i tradycyjnie poœwiêci³ wodê.

9 I 2003

W Studium Kultury przy Centrum Kultury w Lublinie odby³a
siê prapremiera filmu „Ormianie polscy” wg scenariusza i
re¿yserii Adama Kulika. W prapremierze filmu wziêli udzia³
miêdzy innymi Wojewoda Lubelski, Prezydent Lublina, Prezydent Zamoœcia, Ambasador Republiki Armenii i zaproszeni
goœcie. Wœród publicznoœci by³a du¿a grupa Ormian. Film
zosta³ bardzo dobrze przyjêty.
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12 I 2003 W Warszawie na op³atku ormiañskim spotkali siê warszawscy
Ormianie.
27 I 2003 Odby³o siê Nadzwyczajne Walne Zebranie OTK, na którym
dokonano zmian w statucie, a nastêpnie podzielono siê
op³atkiem i wys³uchano prelekcji Krzysztofa Stopki o wydanej
ksi¹¿ce pt:” Pomniki minionej chwa³y...
19 – 21 II 2002 Dni muzyki ormiañskiej w Kaliszu z okazji 100 rocznicy
urodzin Arama Chaczaturiana
24 II 2002 Pokaz filmu wideo „Ormianie polscy” wg scenariusza i
re¿yserii Adama Kulika z Lubelskiego Oœrodka TVP
27 III 2003

W Katolickim Centrum Kultury (w podziemiach Kurii Metropolitalnej, wejœcie od ul. Wiœlnej 12) ks. kard. Franciszek
Macharski poœwieci³ restauracjê ormiañsk¹. Piêkna ozdobiona motywami ormiañskimi malowanymi na tynku. Motywy
te s¹ zaczerpniête z œredniowiecznych ksi¹¿ek ormiañskich.
Specjalnie na otwarcie Ormianie z Olkusza i Klucz upiekli
chleb ormiañski - lawasz, a w³aœciciel restauracji. p. Adam
Mazurkiewicz poszukuje Ormian z nowej emigracji do sta³ej
wspó³pracy lub pracy w restauracji.

31 III 2003 Wys³uchaliœmy prelekcji z przezroczami Paw³a NieczuiOstrowskiego zatytu³owanej „Œlady Armenii - od Halidzor
do Suczawy”
23 IV 2003 Wojewódzki Oœrodek Metodyczny w Katowicach zorganizowa³ warsztaty dla nauczycieli, które w wiêkszoœci poœwiêcone
by³o Ormianom. Bra³o w nich udzia³ ok. 80 osób. Konferencji
tej towarzyszy³a niewielka wystawa prezentuj¹ca historiê
Armenii i Ormian polskich.
25 IV 2003 W M³odzie¿owym Domu Kultury w Opolu by³ zrealizowany program: Bez uprzedzeñ. Spotkanie z mniejszoœci¹ ormiañsk¹
27 IV 2003 W koœciele œw. Miko³aja w Krakowie zosta³a odprawiona Msza
œwiêta w 88 rocznicê Rzezi Ormian. Liturgiê sprawowa³ ks.
Tadeusz Zaleski. W uroczystoœciach wziêli udzia³ miêdzy
innymi: Wojewoda Ma³opolski Jerzy Adamik, Ambasador Republiki Armenii w Polsce Aszot Howakimian, przedstawiciel
Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Krakowa Pawe³ Pytko, przedstawiciel Instytutu Pamiêci
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Narodowej, pos³owie PiS i PO oraz licznie zgromadzeni Ormianie. Podczas uroczystoœci Wojewoda Ma³opolski wrêczy³
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi prezesowi OTK Adamowi Terleckiemu.
Po Mszy œw. zosta³y z³o¿one wi¹zanki kwiatów i zapalone
znicze pod Latarni¹ Zmar³ych.
28 IV 2003 Ambasador Republiki Armenii dr Aszot Howakimian z³o¿y³
wizyty Wojewodzie Ma³opolskiemu i Prezydentowi Miasta
Krakowa. W Instytucie Filologii Orientalnej UJ spotka³ siê z
dyrektorem Instytutu dr hab. Ew¹ Siemieniec-Go³aœ, pracownikami naukowymi, doktorantami i studentami. W Centrum
Kultury ¯ydowskiej spotka³ siê z dyrektorami Centrum Joachimem Ruskiem i Robertem G¹dkiem.
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PUBLIKACJE KSI¥¯KOWE ORMIAÑSKIEGO
TOWARZYSTWA KULTURALNEGO
1. Anna Danilewicz Ormianie z prawego brzegu Czeremoszu
2. Jacek Chrz¹szczewski Ormiañskie œwi¹tynie na Podolu
3. Edward Tryjarski Ormianie w Warszawie. Materia³y do dziejów
4. ks. Tadeusz Zaleski S³ownik biograficzny duchownych ormiañskich
w Polsce
5. Pomniki minionej chwa³y. Ormiañski Lwów w opisie Krzysztofa Stopki
i w fotografii Andrzeja P³achetki
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