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STRESZCZENIE KSI¥¯KI YVES’A TERNONA
pt. LES ARMÉNIENS. HISTOIRE D’UN GÉNOCIDE
(=”Ormianie. Historia ludobójstwa”),
2. wydanie poprawione, Paris 1996, Éditions du Seuil
Andrzej PISOWICZ [Kraków]
Autor, francuski lekarz – chirurg, od 1965 r. bada dzieje ludobójstw
pope³nionych w XX w. na ¯ydach i na Ormianach. Pierwsze wydanie streszczanej tu ksi¹¿ki, bardzo cenionej za bogactwo materia³u i
rzetelnoœæ jego prezentacji, wysz³o w 1977 r. Sk³ada siê ona z trzech
czêœci.
Pierwsza czêœæ („La question arménienne”, str. 17-165) stanowi
obszerne wprowadzenie historyczne do g³ównego tematu ksi¹¿ki, jakim
jest ludobójstwo pope³nione w latach I wojny œwiatowej na tej czêœci
narodu ormiañskiego, która mieszka³a w Imperium Osmañskim. Czêœæ
ta zawiera ogólne wiadomoœci o narodzie ormiañskim (rozdzia³ I), szkic
dziejów Ormian pod panowaniem tureckim (rozdz. II), informacje o
wzroœcie œwiadomoœci narodowej Ormian w ci¹gu XIX w. (rozdz. III), a
nastêpnie – coraz bardziej szczegó³owe przedstawienie wydarzeñ politycznych zwi¹zanych z narastaniem konfliktu miêdzy niepodleg³oœciowymi
d¹¿eniami tureckich Ormian a w³adzami Imperium Osmañskiego (Ormianie
byli pierwotnymi mieszkañcami zamieszkiwanych przez siebie ziem, tzw.
Zachodniej Armenii, które zosta³y podbite przez Turków seld¿uckich w
XI w.).
Incydenty przeradza³y siê niekiedy w prawdziwe masakry, w których
Turcy (a tak¿e Kurdowie) dopuszczali siê masowych mordów na Ormianach mieszkaj¹cych we wschodnich prowincjach Turcji (ponad 7 tys. ofiar
w prowincji Sasun w 1894 r.). Rzezie te, których nasilenie przypad³o na
1895 rok (rozdz. VIII, str. 109-128), by³y organizowane przez w³adze
tureckie, na których czele sta³ su³tan Abdülhamid, zdetronizowany w
czasie tzw. rewolucji m³odotureckiej 1908 r.
W³aœnie okresowi dominacji ugrupowania m³odoturków (lata
1908-1918) i ich polityce wobec Ormian poœwiêcona jest druga czêœæ
pracy Y. Ternona (str. 169-232). Opisuje ona szczegó³owo poczynania
m³odotureckiej organizacji o nazwie „Jednoœæ i Postêp” (po turecku:
przyjêto 15 kwietnia 2004
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Ittihad ve Terakki) i wykorzystanie przez rz¹dz¹cy krajem triumwirat
m³odoturków (Enwer-pasza, Talaat-pasza, D¿emal-pasza) wybuchu I
wojny œwiatowej do si³owego „rozwi¹zania kwestii ormiañskiej”. Przyspieszenie tak radykalnej idei nast¹pi³o po niepowodzeniach militarnych
Turcji na froncie walk z Rosj¹ zim¹ 1914/15 r.
Komitet Centralny partii Jednoœæ i Postêp nawi¹za³ kontakt z tajn¹
organizacj¹ Teszkilat-i Mahsuse (nazwa znaczy: „Organizacja Specjalna”), dzia³aj¹c¹ w porozumieniu z ministerstwem wojny. Organizacja
ta powsta³a w 1911 r. Utworzyli j¹ oficerowie tureccy dzia³aj¹cy wœród
plemion arabskich. Szefem by³ Eszref Kuszybaszy, towarzysz Enwerapaszy, jednego z cz³onków rz¹dz¹cego Turcj¹ triumwiratu. Organizacja
Teszkilat-i Mahsuse dzia³a³a podczas wojen ba³kañskich (1912-13), a
nastêpnie po wybuchu I wojny œwiatowej w sierpniu 1914 r. Jej cz³onkowie
uprawiali propagandê i sabota¿ przeciwko Anglikom (w Egipcie i Sudanie
oraz w Persji) a tak¿e na Kaukazie przeciwko Rosji. Ich g³ównym celem
by³o jednak zwalczanie wewnêtrznych separatyzmów. Z siedzib¹ organizacji w Trapezuncie (u brzegów Morza Czarnego) wspó³pracowali dwaj
oficerowie niemieccy: wicekonsul Erzurumu Max Erwin von Scheubner
Richter oraz kapitan Stange.
Dokumenty dotycz¹ce dzia³alnoœci Teszkilat-i Mahsuse s¹
czêœciowo dostêpne na mikrofilmach Biblioteki Kongresu USA w Waszyngtonie. Chodzi o materia³y u¿yte w czasie procesu przywódców
m³odotureckich przeprowadzonego po ich upadku w 1919 r. M.in. Atif
Riza ujawni³ wówczas szczegó³y swych dzia³añ wywrotowych prowadzonych wœród Gruzinów w Rosji jeszcze przed wybuchem wojny. Równie¿
przed sierpniem 1914 r. bandy tureckie utworzone tajnie w Trapezuncie
przekroczy³y granicê turecko-rosyjsk¹.
Po wybuchu I wojny œwiatowej Teszkilat-i Mahsuse nabiera charakteru oficjalnego, choæ nadal dzia³a dyskretnie. Z inicjatywy jej dzia³acza
Behaeddina Szakira utworzono jednak now¹ organizacjê tajn¹ o nazwie
Teszkilat-i D¿edide (= „Nowa Organizacja”). Nawet ministerstwo wojny
nie wiedzia³o o jej istnieniu.
Od lutego 1915 r. Teszkilat-i D¿edide zajmowa³a siê wy³¹cznie
przygotowywaniem eksterminacji Ormian. By³a pocz¹tkowo finansowana z tajnych funduszy partii Jednoœæ i Postêp. PóŸniej czerpa³a zyski z
dóbr zagrabionych Ormianom. Siedziba centralna Teszkilat-i D¿edide
znajdowa³a siê w Stambule przy siedzibie Komitetu Centralnego Ittihadu
(p. wy¿ej, nazwa turecka partii Jednoœæ i Postêp). W sk³ad Komitetu Wykonawczego Teszkilat-i D¿edide wchodzi³o czterech cz³onków: dwóch
4

cywilnych – wspomniany ju¿ Atif Riza (pose³ z Ankary) i dr Mehmed
Nazym oraz dwóch wojskowych: Aziz-bej (szef urzêdu bezpieczeñstwa)
i D¿ewad-bej (gubernator wojskowy Stambu³u). Wszyscy byli cz³onkami
Komitetu Centralnego Ittihadu.
Oœrodkiem operacyjnym Teszkilat-i D¿edide kierowa³ w Erzurumie
Behaeddin Szakir. W terenie dzia³ali „sekretarze odpowiedzialni” (po
jednym na ka¿dy wilajet). Mieli oni w³adzê nieograniczon¹. Podlega³y
im jednostki nie tylko wojskowe ale i cywilne. Sekretarze ci kontrolowali
wykonawców akcji deportacyjnej (patrz ni¿ej) tj. ¿andarmów oraz bandy
morderców. Rozkazy z „góry” przekazywali sekretarzom ustnie oficerowie
³¹cznikowi. Czêœciowo korzystano tak¿e z zaszyfrowanych telegramów,
najrzadziej – z listów. Pisane dokumenty mia³y byæ natychmiast niszczone
po przeczytaniu przez odbiorcê.
Wspomniane bandy zabójców by³y organizowane z kryminalistów za zgod¹ prokuratora generalnego podlegaj¹cego ministerstwu
sprawiedliwoœci. Kryminaliœci owi byli zwalniani z wiêzieñ na podstawie decyzji „komisji selekcyjnej”. Nastêpnie przechodzili tygodniowe
szkolenie w oœrodku w Czorum i byli wysy³ani na front kaukaski. Tam
tworzono z nich oddzia³y licz¹ce 10 do 50 bojowników pod dowództwem oficerów, którzy byli zwalniani z regularnej s³u¿by wojskowej i
przechodzili do realizacji „dzia³añ specjalnych”. Popularnie grupy te
nazywano „bandami Szakira”.
Pocz¹tkowo zajmowa³y siê one (pod dowództwem niemieckiego kapitana Stangego) akcjami sabota¿owymi na terytorium Rosji. Œwiadcz¹cy
o tym dokument, raport kapitana Stangego z 23 sierpnia 1915 r., zosta³
opublikowany przez zwierzchnika niemieckich misji protestanckich
dzia³aj¹cych na Bliskim Wschodzie, Johannesa Lepsiusa (Deutschland
und Armenien 1914-1918, Sammlung Diplomatischen Aktenstücke;
Potsdam, Tempel Verlag, 1919).
Nastêpnie „bandy Szakira” otrzyma³y za zadanie mordowanie
deportowanych Ormian (patrz ni¿ej). Bandytom pozostawiono otwarte
rêce, jeœli chodzi o metody dzia³ania. Mieli jedynie obowi¹zek oddawania po³owy ³upów Komitetowi Centralnemu Ittihadu. W funkcji siepaczy
morduj¹cych Ormian byli znani jako tzw. czete.
Jeœli chodzi o stronê ormiañsk¹, to partia narodowa dasznaków
(utworzona w Tyflisie w 1890 r. pod nazw¹ Federacji Rewolucjonistów
Ormiañskich) pozostawa³a lojalna wobec w³adz m³odotureckich a¿ do
kwietnia 1915 r. Ormianie zg³aszali siê na ochotnika do tureckiej filii
Czerwonego Krzy¿a. Ambasador turecki w Wiedniu, zaanga¿owany w
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dzia³alnoœæ tej organizacji, oœwiadczy³, i¿ „rz¹d turecki nigdy nie w¹tpi³
w wiernoœæ i oddanie Ormian” (cytat z materia³ów wymienionego wy¿ej
J. Lepsiusa).
Oddzia³y tureckie odepchniête na pocz¹tku I wojny œwiatowej na Kaukazie przez Rosjan, cofaj¹c siê przez terytoria tureckie zamieszkane przez
Ormian dokonywa³y, pod pretekstem zbierania przymusowych œwiadczeñ
na rzecz armii, prawdziwych grabie¿y znacznie przekraczaj¹cych potrzeby
wojska. Ofiarami tych grabie¿y byli przede wszystkim kupcy ormiañscy.
Fakty te poœwiadczy³ w swych pamiêtnikach ambasador amerykañski w
Turcji Henry Morgenthau. Propaganda turecka wskazywa³a wyg³odnia³ym
i wymarzniêtym na froncie wschodnim ¿o³nierzom tureckim w³aœnie bogatych Ormian jako przyczynê ich niedostatków i cierpieñ.
W listopadzie 1914 r. rz¹d turecki wydaje decyzjê natychmiastowej
ewakuacji wsi ormiañskich znajduj¹cych siê na linii frontu turecko-rosyjskiego w okolicach miasta Erzurum. W grudniu 1914 r. przemarszowi III
armii tureckiej przez miasto Sarykamysz towarzysz¹ masakry ludnoœci
ormiañskiej. W innym miejscu, w Baszkale ko³o granicy turecko-perskiej
na p³d. wschód od jeziora Wan, znane z okrucieñstw pope³nionych
jeszcze w XIX w. tureckie oddzia³y zwane hamidije (od imienia su³tana
Abdülhamida) wymordowa³y oko³o 1600 Ormian i zamieszkuj¹cych te
same tereny nestoriañskich Neoaramejczyków.
Ko³o miasteczka Seraj po³o¿onego, tak jak Baszkale, w pobli¿u
granicy turecko-perskiej Ormian mordowali Kurdowie i ¿andarmi tureccy.
Masakry ludnoœci ormiañskiej mia³y miejsce tak¿e w rejonie Alaszkertu
(na p³n. wschód od Erzurumu).
Wœród ludnoœci tureckiej rozpowszechniane by³y wiadomoœci o
uczestnictwie oddzia³ów ormiañskich walcz¹cych przeciwko Turcji u
boku armii rosyjskiej. Chodzi³o o wzbudzenie antyormiañskich nastrojów. W mieœcie Siwas propaganda turecka posunê³a siê do k³amstwa:
rozpuszcza³a pog³oski, jakoby piekarze ormiañscy mieli zatruwaæ pieczywo przeznaczone dla armii tureckiej.
Ormian, którzy dostarczali ¿ywnoœci jeñcom rosyjskim przebywaj¹cym
w tureckiej niewoli, oskar¿ono o zdradê. Chodzi³o o wywo³anie wra¿enia,
i¿ Ormianie w ca³oœci stanowi¹ grupê zdradzieck¹. Wszystko to, wraz z
izolowaniem ¿o³nierzy ormiañskich w obrêbie armii tureckiej, mia³o s³u¿yæ
przygotowaniu nastrojów sprzyjaj¹cych przeprowadzeniu eksterminacji
ludnoœci ormiañskiej.
Sympatie skierowane ku Rosji i innym pañstwom Ententy by³y u
Ormian tureckich oczywistoœci¹. Jednak¿e, zachowuj¹c w pamiêci rze6

zie koñca XIX w. i zdaj¹c sobie sprawê z losu zak³adników, jaki grozi³
Ormianom w Turcji, zachowywali oni na ogó³ ostentacyjn¹ lojalnoœæ
wobec Imperium Osmañskiego. W Stambule wiêcej Ormian ni¿ Turków
zg³osi³o siê do szkolenia oficerów rezerwy. I bynajmniej nie szukali oni
stanowisk na ty³ach frontów, lecz pragnêli walczyæ z broni¹ w rêku w
szeregach armii tureckiej. Ormiañskich ¿o³nierzy w mundurach tureckich
czeka³ jednak fatalny los.
Na razie jednak (póŸna jesieñ 1914 r.) jeden z cz³onków triumwiratu
rz¹dz¹cego Turcj¹, Enwer-pasza, chwali³ ¿o³nierzy ormiañskich podczas
powitania, które zgotowali oddzia³om tureckim wycofuj¹cym siê po klêsce
poniesionej na froncie wschodnim biskupi ormiañscy w Erzind¿anie. Enwer
powtórzy³ swe pochwa³y pod adresem Ormian s³u¿¹cych w armii tureckiej
tak¿e w Konii, a nastêpnie w Stambule (dane z archiwum J. Lepsiusa).
Niemniej jednak, realizuj¹c perfidnie wczeœniejsze zamierzenia,
w³adze tureckie zarz¹dzi³y pod koniec stycznia 1915 r. rozbrojenie
¿o³nierzy i ¿andarmów narodowoœci ormiañskiej. Z Ormian pozbawionych, na wypadek oporu, broni tworzono bataliony pracy fizycznej
pe³ni¹ce funkcje pomocnicze w armii.
Ambasador amerykañski H. Morgenthau pisze w swych pamiêtnikach,
i¿ czêœciowo owych rozbrojonych ¿o³nierzy ormiañskich skuwano
³añcuchami w grupki czteroosobowe, prowadzono w ustronne miejsca
i rozstrzeliwano.
Jednoczeœnie rozpoczê³a siê propagandowa kampania nienawiœci
skierowana przeciwko Ormianom, którzy – wed³ug opinii agitatorów
– byli w ca³oœci rewolucjonistami i zdrajcami zas³uguj¹cymi na œmieræ.
Otwieraj¹ca drogê morsk¹ do Stambu³u cieœnina Dardanele by³a wówczas zablokowana przez okrêty walcz¹cych z Turcj¹ pañstw Ententy. W
kraju narasta³ niepokój, który w³adze próbowa³y wykorzystaæ wskazuj¹c
Ormian jako rzekomego wroga wewnêtrznego i obci¹¿aj¹c win¹ za
wszelkie niepowodzenia wojenne.
W lutym 1915 r. pose³ ormiañski z miasta Wan, Wramian, przekazuje ministrowi spraw wewnêtrznych, Talaatowi-paszy, raport, w którym
potêpia kroki podjête przez w³adze tureckie wobec ¿o³nierzy narodowoœci
ormiañskiej s³u¿¹cych w armii tureckiej. Wramian obci¹¿y³ w swym raporcie w³adze za tworzenie napiêcia miêdzy Ormianami i Turkami a tak¿e
za masakry ludnoœci ormiañskiej przeprowadzone w pobli¿u granicy
turecko-perskiej (Baszkale, Seraj).
Minister spraw wewnêtrznych pozostawi³ raport Wramiana bez
odpowiedzi. W marcu natomiast urzêdnicy narodowoœci ormiañskiej
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zostali bez uzasadnieñ zwolnieni z pracy. Odebrano im jednoczeœnie
dokumenty zezwalaj¹ce na swobodne poruszanie siê wewn¹trz Imperium Osmañskiego. Równie¿ patriarchat ormiañski w Stambule zosta³
pozbawiony mo¿liwoœci normalnego kontaktowania siê z jednostkami
koœcielnymi Zachodniej Armenii.
Tak wiêc w marcu 1915 r. sytuacja uleg³a dalszemu napiêciu. Do
tragicznego wybuchu dosz³o w nastêpnym miesi¹cu jednoczeœnie w
trzech miejscach: w regionach miast Zejtun i Wan, a nastêpnie w stolicy
imperium – w Stambule.
Miasto Zejtun jest po³o¿one w niedostêpnym wysokogórskim rejonie le¿¹cym na terenie œredniowiecznego pañstwa ormiañskiego Cylicji
(centrum po³udniowej czêœci dzisiejszej Turcji). Tamtejsi Ormianie cieszyli siê pewn¹ autonomi¹ od XVII w. Pamiêtaj¹c o masakrach Ormian
tureckich z lat 1895-96 w lutym 1915 r. wys³ali oni swego emisariusza
do rosyjskiego zarz¹dcy Kaukazu z propozycj¹ zorganizowania antytureckiego powstania pod warunkiem otrzymania broni i amunicji.
W³adze wojskowe pañstw Ententy nie popar³y jednak tej propozycji i jest
ma³o prawdopodobne, by powstañcze plany Ormian Zejtunu wp³ynê³y
na tureck¹ decyzjê rozpoczêcia akcji zmierzaj¹cej do ostatecznego
rozwi¹zania kwestii ormiañskiej.
Pod koniec lutego 1915 r. grupa 32 Ormian z Zejtunu zaatakowa³a
¿andarmów tureckich oskar¿aj¹c ich o zgwa³cenie kilku Ormianek.
W potyczce zginê³o 9 Turków. W³adze wykorzystuj¹ ten incydent do
rozprawienia siê z Zejtunem. Dnia 24 marca oddzia³ 500 ¿o³nierzy tureckich wyrusza z Maraszu do Zejtunu. Towarzyszy im delegacja Ormian
usi³uj¹cych przekonaæ swych braci w Zejtunie do wydania zabójców
9 ¿andarmów. Delegacja ta podjê³a siê tej misji w obawie powa¿nych
represji, jakie mog³y spaœæ na ca³¹ ludnoœæ ormiañsk¹ Zejtunu w razie
niewydania zabójców, którzy siê schronili w ormiañskim klasztorze
Matki Boskiej. Dnia 25 marca Turcy bezskutecznie atakuj¹ klasztor, w
którym zbiegowie siê zabarykadowali. Wówczas dochodzi do wydarzeñ,
w których – byæ mo¿e – tureccy dowódcy zastawili na Ormian pu³apkê.
Czterystu ¿o³nierzy otoczy³o mianowicie klasztor, a w nim grupê 32
Ormian, daj¹c im – jak siê zdaje – szansê ucieczki. Ormianom udaje
siê noc¹ wydostaæ z okr¹¿enia. Uciekaj¹cy zabijaj¹ przy tym oko³o 200300 ¿o³nierzy tureckich. Nastêpnego dnia Turcy podpalaj¹ klasztor, ale
nikogo w nim nie znajduj¹.
Nastêpuje pacyfikacja regionu. Koœcio³y i klasztory zosta³y
spl¹drowane, szko³y ormiañskie zamieniono na koszary, a miasto Zejtun
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przemianowano na Sülejmanijê. Na miejsce Ormian wypêdzonych z okolicznych wiosek i miasta Zejtun sprowadzono uchodŸców (muhad¿irów)
tureckich z Macedonii. By³a to pierwsza deportacja Ormian tureckich
w czasie I wojny œwiatowej. Spoœród 25 tys. Ormian mieszkaj¹cych
przedtem w mieœcie Zejtun (8 tys.) i w okolicznych wsiach (17 tys.) oko³o
6-8 tys. pos³ano w rejon Konii. Pozosta³ych skierowano do Dejr ez-Zor,
na pogranicze Pustyni Syryjskiej. Deportacje Ormian z rejonu Zejtunu
trwa³y od koñca marca do po³owy czerwca 1915 r. Wiele osób zmar³o w
tej akcji na skutek g³odu, wyczerpania i chorób.
Masowe przeœladowania Ormian i wyraŸne stosowanie przez
w³adze tureckie odpowiedzialnoœci zbiorowej bynajmniej nie zosta³o
zaakceptowane przez wszystkich Turków. Dotyczy to tak¿e wysokich
urzêdników. Z pozytywnego stosunku do Ormian znany by³ np. kajmakam (burmistrz) miasta Marasz. Równie¿ w miejscowoœciach Feke i
Jerebakan, na po³udnie od Had¿ynu, ludnoœæ turecka sprzeciwia³a siê
deportacjom Ormian rêcz¹c za ich lojalnoœæ wobec pañstwa. Na nic siê
to jednak nie zda³o. Równie¿ w tej okolicy (na terenie dawnej Cylicji)
Ormian wypêdzono, a ich domy oddano do dyspozycji Turków, którzy
musieli opuœciæ miejsca zamieszkania na Pó³wyspie Ba³kañskim.
Do I wojny œwiatowej wilajetem (prowincj¹) Wanu (w pobli¿u jeziora o
tej nazwie, na p³d. wschodzie dzisiejszej Turcji) rz¹dzi³ sprzyjaj¹cy Ormianom wali (gubernator), Tahsin-bej. W lipcu 1914 r. za sw¹ proormiañsk¹
postawê zosta³ usuniêty z urzêdu i zast¹piony przez szwagra Enwerpaszy, D¿ewdeta, znanego z wrogoœci wobec Ormian, którzy stanowili
wiêkszoœæ wœród mieszkañców miasta Wan (30 na 50 tys.). W marcu
1915 r. D¿ewdet za¿¹da³ od nich wyznaczenia 3 tys. mê¿czyzn do s³u¿by
w armii tureckiej. Ormiañscy przywódcy religijni i polityczni zaczêli graæ na
zw³okê nie chc¹c dopuœciæ do wydania swych braci na bardzo niepewny
los. Rozpoczê³y siê pertraktacje, które trwa³y do po³owy kwietnia.
Na froncie turecko-rosyjskim nastêpuje w tym czasie zwrot. Rosjanie,
którzy doszli ju¿ do pó³nocnych brzegów jeziora Wan, zostaj¹ zmuszeni
przez armiê tureck¹ do wycofania siê. ¯o³nierze tureccy zaczynaj¹ grabiæ
tamtejsze wsie ormiañskie i mordowaæ ich mieszkañców. W ci¹gu trzech
dni, od 15 do 18 kwietnia 1915 r., w 80 wsiach zginê³o 24 tys. Ormian.
Na po³udnie od jeziora Wan w okolicach miasteczka Szatach dosz³o
do zamieszek miêdzy Ormianami a Turkami. Wali D¿ewdet zwraca siê
do trzech ormiañskich dzia³aczy partii Dasznakcutjun, by udali siê do
Szatachu dla uspokojenia sytuacji. Jeden z tych dzia³aczy, Iszchan,
zosta³ w drodze zamordowany 16 kwietnia. Nastêpnego dnia D¿ewdet
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wzywa do siebie pozosta³ych dwóch dzia³aczy: Wramiana i Arama Manugiana. Wramian spe³nia to polecenie i zostaje aresztowany. Manugian,
dowiedziawszy siê o tym, unika zasadzki. Ormianom uda³o siê przy tym
przechwyciæ tajn¹ korespondencjê D¿ewdeta z jego podw³adnymi.
W kolejnych dniach ¿o³nierze tureccy otaczaj¹ lini¹ okopów dzielnicê
ormiañsk¹ miasta Wan. Ormianie odpowiadaj¹ wykopaniem swojej,
wewnêtrznej linii obronnej. Dnia 20 kwietnia dochodzi do incydentu,
który zaogni³ sytuacjê. Gdy kilku ¿o³nierzy tureckich zaczê³o napastowaæ
pewn¹ Ormiankê, dwóch jej rodaków wyst¹pi³o w jej obronie ¿¹daj¹c od
napastników wyjaœnieñ. Ci odpowiedzieli ogniem zabijaj¹c Ormian. Tak
rozpoczê³o siê d³ugie oblê¿enie miasta Wan.
Ormianie byli oczywiœcie w trudnej sytuacji: posiadali tylko 1500 bojowników uzbrojonych w 300 karabinów. Zapasy amunicji by³y niewielkie.
Nie na wiele mog³y siê zdaæ wobec armat, którymi dysponowali Turcy.
Obron¹ oblê¿onego Wanu dowodzi³ Aram Manugian.
Sytuacjê tê wykorzysta³y wkrótce w³adze centralne uznaj¹c, i¿
ormiañska ludnoœæ Wanu wznieci³a powstanie. Mia³o to stanowiæ uzasadnienie podjêcia masowych represji wobec wszystkich niemal Ormian
zamieszkuj¹cych Imperium Osmañskie.
W odpowiedzi na zabarykadowanie siê Ormian w czêœci miasta Wan,
wali D¿ewdet nakaza³ ¿o³nierzom grabienie okolicznych wsi ormiañskich.
Ich mieszkañców mordowano, domy palono. Ci, którym siê uda³o unikn¹æ
œmierci, w liczbie oko³o 10 tys., usi³owali dotrzeæ do miasta Wan. D¿ewdet
„³askawie” pozwoli³ im wejœæ do dzielnicy ormiañskiej licz¹c na œci¹gniêcie
w ten sposób g³odu na oblê¿onych Ormian.
Przez miesi¹c trwa³ ostrza³ artyleryjski dzielnicy ormiañskiej. Zapasy
amunicji obleganych stopniowo siê wyczerpywa³y. Jedynym Ÿród³em
nadziei by³a odsiecz ze strony oddzia³ów ormiañskich, które, z³o¿one
z ochotników, wyruszy³y z pozostaj¹cego pod rosyjskim panowaniem
Erywania 28 kwietnia 1915 r. Cztery legiony pod ³¹cznym dowództwem
Wartana utworzy³y jeden wspólny o nazwie „legion araracki”. Do³¹czy³
on do armii rosyjskiej genera³a Niko³ajewa. ¯o³nierze ci dnia 4 maja
przekroczyli granicê rosyjsko-tureck¹, a w po³owie maja znaleŸli siê w
pobli¿u miasta Wan. D¿ewdet obawiaj¹c siê starcia z armi¹ rosyjsk¹ i
legionem ararackim zrezygnowa³ z dalszego oblegania miasta i wycofa³
siê, wraz z ludnoœci¹ tureck¹, na po³udnie.
Tam Turcy powstrzymali ofensywê wojsk rosyjskich, a nastêpnie
zmusili Rosjan do wycofania siê z Wanu dnia 31 lipca 1915 r. Gen.
Niko³ajew wyda³ polecenie wszystkim Ormianom ca³ego wilajetu, a tak¿e
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cudzoziemcom, by uciekali wraz z armi¹ rosyjsk¹. Oko³o 100 tys. Ormian
w panice opuœci³o swe domy. Niewielkie dobra, które zdo³ali zabraæ ze
sob¹, stopniowo tracili w nastêpstwie napadów, których dopuszczali siê
na nich Kurdowie. W trakcie tego przemarszu ku granicom Rosji zginê³o
z g³odu i wyczerpania lub z rêki napastników oko³o 30 tys. osób. Pozostali, wraz z tymi Ormianami, którzy opuœcili wilajet erzurumski zim¹
1914/15 r., osiedlili siê w rosyjskiej Armenii. Grupa ta stanowi³a ³¹cznie
oko³o 100 tys. osób.
W stolicy Imperium Osmañskiego, Stambule, przed I wojn¹ œwiatow¹
mieszka³o oko³o 150 tys. Ormian. W marcu 1915 r. ich stosunki z Turkami uleg³y znacznemu pogorszeniu. Ostatniego dnia tego miesi¹ca
w³adze zamknê³y redakcjê ormiañskiego dziennika „Azadamard” (=
„Walka o Wolnoœæ”), organu partii dasznaków. Pracownicy redakcji
zostali aresztowani.
W kwietniu, w zwi¹zku z wiadomoœciami nap³ywaj¹cymi z Zejtunu i
Wanu, roœnie poczucie zagro¿enia wœród Ormian Stambu³u. Patriarcha
Zawen zwraca siê do przebywaj¹cych w stolicy Imperium Osmañskiego
cudzoziemców z proœb¹ o interwencjê u w³adz tureckich w sprawie zapewnienia Ormianom bezpieczeñstwa. Najbardziej liczy na pomoc ze
strony Niemców, którzy byli sojusznikami wojennymi Turcji. Ambasador
niemiecki, baron Hans von Wangenheim, obieca³ interweniowaæ, ale tylko
w swoim w³asnym imieniu. Odmówi³ natomiast oficjalnego objêcia Ormian
niemieck¹ opiek¹, gdy¿ by³oby to – jak napisa³ w liœcie do kanclerza
Bethmanna-Hollwega z 15 kwietnia – mieszaniem siê w wewnêtrzne
sprawy Turcji, a tego w³adze niemieckie chcia³y unikn¹æ.
Pocz¹tek wielkiej akcji skierowanej przeciwko Ormianom przypad³
na noc z 24 na 25 kwietnia 1915 r. Tê w³aœnie datê uwa¿a siê oficjalnie za pocz¹tek ludobójstwa pope³nionego na Ormianach w Turcji.
W³adze tureckie przeprowadzi³y owej nocy masowe aresztowania wœród
przedstawicieli ormiañskiej elity intelektualnej Stambu³u wed³ug listy
sporz¹dzonej przez Ormianina Artina Mygyrdicziana. Akcj¹ kierowa³
prefekt policji stambulskiej, Bedri-bej. W sumie aresztowano owej nocy
270 osób. Byli wœród nich pisarze, publicyœci, lekarze, adwokaci, a tak¿e
uczeni i duchowni. Przeprowadzono tak¿e rewizje w domach osób aresztowanych celem znalezienia ewentualnych materia³ów, które by mia³y
stanowiæ dowody ich rzekomej dzia³alnoœci antypañstwowej.
Aresztowania by³y kontynuowane w nastêpnych dniach i objê³y
³¹cznie oko³o 600 Ormian. Wszystkich wywieziono poci¹giem w pobli¿e
Ankary. Tam zostali podzieleni na dwie grupy. Jedn¹ umieszczono w
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wiêzieniu w Ajasz. Liczy³a 91 osób. Wszystkie zosta³y nastêpnie zamordowane. Druga, wiêksza grupa zosta³a pos³ana do Czankyry. W
grupie tej znalaz³ siê wybitny muzyk, ojciec Gomidas (Komitas) oraz
poeta Daniel Waru¿an. Z Czankyry wiêkszoœæ aresztowanych zosta³a
skierowana, ju¿ w ramach deportacji, do miast Dijarbekir i Dejr ezZor. Tych, którzy nie zmarli w drodze, odes³ano nastêpnie do Adany
i Aleppa.
W Stambule tymczasem patriarcha Zawen udaje siê wraz z delegacj¹ miejscowych Ormian do ministra spraw wewnêtrznych, Talaata-paszy, z zapytaniem o przyczyny aresztowañ. Minister przyznaje, ¿e nie ma
pewnych dowodów na istnienie ormiañskiego spisku antypañstwowego i
obiecuje zwolnienie tych osób, którym ¿adna wina nie zostanie udowodniona. W geœcie dobrej woli wydaje polecenie zwolnienia z wiêzienia w
Czankyry oœmiu aresztowanych Ormian. Najprawdopodobniej sk³oni³y
go do tego interwencje dyplomatów europejskich: zarówno niemieckich
jak i przedstawicieli pañstw neutralnych.
Prób¹ usprawiedliwienia aresztowañ Ormian stambulskich by³o
opublikowanie przez centralny organ prasowy m³odoturków, gazetê „Tanin”, materia³ów oskar¿aj¹cych Ormian o spisek antypañstwowy. Z braku
dowodów winy osób aresztowanych pod koniec kwietnia 1915 r. siêgniêto
po sprawê wczeœniejsz¹: po listê egipskich cz³onków ormiañskiej partii
hynczaków, którzy w 1912 r. utworzyli antyturecki konspiracyjny Zwi¹zek
Liberalny (hynczakowie z terenów Imperium Osmañskiego odmówili
wówczas wspó³pracy z tym zwi¹zkiem). Owi egipscy konspiratorzy, aresztowani w Stambule, siedzieli ju¿ w tamtejszym wiêzieniu od dawna bez
s¹du. Teraz 17 aresztowanych hynczaków egipskich i parê innych osób,
do³¹czonych do nich dla wywo³ania pozorów istnienia „nowej sprawy”,
wyprowadzono z wiêzienia i dnia 17 czerwca 1915 r. powieszono na placu
Bajazeta przed ministerstwem wojny. Nastêpnego dnia powieszono 20
kolejnych wiêŸniów.
Ze wzglêdu na obecnoœæ w Stambule licznych cudzoziemców w³adze
tureckie nie zdecydowa³y siê na masowe deportowanie ze stolicy tamtejszych Ormian. Tak wiêc, prócz 100 tys. Ormian, którzy znaleŸli schronienie od przeœladowañ w Rosji, tak¿e oko³o 150 tys. Ormian stambulskich
uniknê³o cierpieñ deportacji i œmierci. To samo dotyczy³o tak¿e Ormian
zamieszkuj¹cych Smyrnê i parê innych mniejszych miast.
Wiêkszoœæ ludnoœci ormiañskiej Turcji czeka³ jednak koszmarny los.
W po³owie maja 1915 r. rozpoczê³y siê masowe deportacje w azjatyckiej
czêœci Turcji.
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Dnia 26 maja 1915 r. minister spraw wewnêtrznych, Talaat-pasza,
powiadomi³ oficjalnie wielkiego wezyra o przyst¹pieniu do tej wielkiej akcji. Uzasadnia³ j¹ antytureck¹ postaw¹ Ormian, która siê mia³a przejawiaæ
m.in. przeszkadzaniem w obronnych dzia³aniach armii tureckiej walcz¹cej
o ca³oœæ granic pañstwa a tak¿e – jak to okreœli³, nie wiadomo, na jakiej
podstawie – organizowaniem napadów na tureckie si³y zbrojne wewn¹trz
kraju oraz mordowaniem i grabieniem przez Ormian Turków w miastach
i wsiach Imperium Osmañskiego. Zbiorow¹ odpowiedzialnoœci¹ mia³a
zostaæ obci¹¿ona ca³a niemal ludnoœæ ormiañska, której nie przys³uguje
odt¹d prawo pozostawania na zamieszkiwanych przedtem terenach.
Deportacje mia³y obj¹æ ludnoœæ ormiañsk¹ ca³ej historycznej Zachodniej
Armenii oraz innych regionów azjatyckiej Turcji. Ormianie mieli odt¹d
mieszkaæ na karnie przyznanych im terytoriach pustynnych w Syrii wokó³
miasta Dejr ez-Zor nad Eufratem.
Powy¿sz¹ decyzjê Talaat-pasza podj¹³ bez formalnej zgody rady
ministrów stawiaj¹c j¹ wobec faktu dokonanego.
W tej sytuacji rz¹d turecki dnia 27 maja 1915 r. uchwali³ ex post tzw.
ustawê tymczasow¹ o deportacjach. Upowa¿nia³a ona w³adze wojskowe do przeprowadzania zbiorowych deportacji ludnoœci „podejrzanej o
szpiegostwo i zdradê”. Nie wymienia³a jednak konkretnie narodowoœci
ormiañskiej.
Wkrótce potem, 30 maja 1915 r., rada ministrów Imperium
Osmañskiego opublikowa³a generalny dekret o deportacjach. Zachowywa³ on jeszcze szcz¹tkowe œlady humanitaryzmu. Osoby deportowane
a tak¿e ich mienie mia³y byæ strze¿one przez w³adze tureckie przed
rozbojem i grabie¿ami. By³a to jednak go³os³owna obietnica.
Dnia 31 maja 1915 r. szef rz¹du m³odotureckiego, Enwer-pasza,
poinformowa³ ambasadora niemieckiego, Wangenheima, o zamierzonej
intensyfikacji „programu kontrrewolucyjnego”, który przewidywa³: zamykanie szkó³ ormiañskich, likwidacjê prasy ormiañskiej, uniemo¿liwienie
Ormianom korzystania z poczty i wreszcie ... przesiedlenie „rodzin
podejrzanych” z rejonów ogarniêtych powstaniem (?!) do Mezopotamii.
Podkreœliæ tu nale¿y perfidiê w³adz tureckich, które jeszcze parê dni
wczeœniej chwali³y Ormian za lojalnoœæ wobec pañstwa. Równie¿ depesze konsularne przedstawicielstw krajów europejskich w azjatyckiej
czêœci Turcji potwierdza³y brak jakichkolwiek dzia³añ powstañczych ze
strony Ormian.
Deportacje by³y organizowane przez ¿andarmeriê tureck¹, nie przez
wojsko. W okresie od maja do lipca 1915 r. objê³y one wschodnie wilajety
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Turcji, a w sierpniu – resztê terenów azjatyckiej czêœci kraju. O zorganizowanym charakterze tej akcji œwiadczy jej mniej wiêcej jednakowy
przebieg, który obejmowa³ nastêpuj¹ce etapy:
1. ¯¹danie wydania wszelkiej broni. Formalnie dotyczy³o to tak¿e
ludnoœci tureckiej (muzu³mañskiej), ale w praktyce tylko Ormian spotyka³y
zarzuty o niedostateczne wywi¹zanie siê z obowi¹zku rozbrojenia. Pod
zarzutem ukrywania broni przeprowadzano aresztowania wœród bogatych
kupców ormiañskich. Czêsto stosowano wobec nich tortury w celu wydobycia wiadomoœci o prawdziwych czy te¿ rzekomych miejscach ukrywania broni. Nastêpnie ludzi owych, podobnie jak ju¿ wczeœniej ¿o³nierzy
narodowoœci ormiañskiej, rozstrzeliwano w miejscach ustronnych.
2. Rozkaz deportacji. Bywa³ on podawany do wiadomoœci publicznej
ustnie, przez heroldów, lub poprzez plakaty. Ormianom dawano przy
tym bardzo krótki okres czasu na spakowanie siê: czasem kilka dni
a niekiedy tylko parê godzin. Dozwolone by³o tylko zabranie baga¿u
rêcznego. Pocz¹tkowo gdzieniegdzie w³adze godzi³y siê na wywóz
mienia ormiañskiego przy pomocy wózków zaprzê¿onych w os³y, ale
wnet cofniêto ten „przywilej”.
Po uformowaniu grup deportacyjnych ¿andarmi wy³aniali z nich
mê¿czyzn w sile wieku, którzy mogliby w drodze stawiaæ opór, wyprowadzali ich w miejsca odludne i rozstrzeliwali.
3. Posuwanie siê konwojów. Pozosta³e osoby, tzn. kobiety, starców i
dzieci, zbierano w grupy gotowe do wymarszu. Takie konwoje wyrusza³y
nastêpnie pieszo w drogê eskortowane przez ¿andarmów.
Od czasu do czasu zdarza³o siê, ¿e litoœciwy urzêdnik ratowa³
jak¹œ ormiañsk¹ rodzinê. Pewnymi wzglêdami cieszyli siê tak¿e niekiedy Ormianie katolicy i protestanci, bowiem za g³ównego przeciwnika
wewnêtrznego Turcy uwa¿ali Ormian nale¿¹cych do narodowego
Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego (tych by³o najwiêcej).
Konwoje porusza³y siê na ogó³ pieszo, bocznymi drogami, z dala
od g³ównych. Tylko z wilajetów zachodnich wieziono Ormian poci¹gami.
Kierunek tych przemieszczeñ ludnoœci by³ jeden – Mezopotamia, a
œciœlej okolice miasta Dejr ez-Zor nad Eufratem, w pobli¿u Pustyni Syryjskiej. W trakcie przemarszów ludzie czêsto nie wytrzymywali trudów
podró¿y i umierali z wyczerpania, a tak¿e z g³odu, bowiem konwoje nie
otrzymywa³y ¿adnej! ¿ywnoœci. Koszmaru tej mêki dope³nia³y atakuj¹ce
deportowanych (g³ównie kobiety, starców i dzieci) bandy morderców i
z³odziei, którzy rabowali resztki mienia niesionego przez nieszczêœników.
Niejednokrotnie dochodzi³o do gwa³tów. ¯andarmi, którzy mieli teore14

tycznie strzec deportowanych przed rozbojem, na ogó³ zachowywali w
takich wypadkach biernoœæ.
Na niektórych terenach rozboje i gwa³ty na Ormiankach pope³niali
Kurdowie i bandy tzw. czete. Osiad³a ludnoœæ turecka by³a zachêcana
do grabie¿y obietnic¹ ca³kowitej bezkarnoœci. Dochodzi³o tak¿e do
uprowadzania kobiet i dzieci, które by³y nastêpnie wychowywane przez
Turków w wierze muzu³mañskiej.
W tych warunkach do Dejr ez-Zor dotar³a tylko czêœæ deportowanych: oko³o 500 tys. Miejscowego urzêdnika tureckiego o imieniu
Ali Suad, który okazywa³ mi³osierdzie Ormianom, zast¹piono innym,
Zeki-bejem, ju¿ ws³awionym przeprowadzeniem rzezi Ormian w okolicach Cezarei (miejscowoœci: Ewerek, Deweli). Wszystko wskazywa³o
wiêc na to, i¿ faktycznym celem deportacji Ormian by³a ich ca³kowita
eksterminacja.
Zeki-bej doprowadzi³ Ormian w Dejr ez-Zor do sytuacji ekstremalnej,
w której skrajny g³ód przywodzi³ niekiedy ludzi do jedzenia zw³ok zmar³ych
dzieci, do dna koszmaru ludzkiej egzystencji. Latem 1916 r. nie by³o ju¿
¿adnych Ormian w tej miejscowoœci. Ci, którzy próbowali siê osiedliæ w
innych punktach Syrii, padali masowo ofiar¹ chorób zakaŸnych, a przede
wszystkim egzekucji. W raporcie skierowanym w marcu 1918 r. do w³adz
USA w Waszyngtonie przez konsula amerykañskiego Jacksona zawarta
zosta³a informacja, i¿ na rozkaz Zeki-beja jego siepacze zamordowali
³¹cznie oko³o 60 tys. Ormian. Inny oprawca, Abdullah-pasza, w jaskiniach
ko³o Dejr ez-Zor kaza³ mordowaæ ormiañskie sieroty truj¹c je dymem
palonych traw lub wysadzaj¹c w powietrze dynamitem.
W tym piekle zdarza³y siê postaci szlachetnych Turków odmawiaj¹cych
wykonania ludobójczych rozkazów. Kiedy by³y wali miasta Wan, znany z
okrucieñstwa D¿ewdet, odpowiedzialny za masakry Ormian w miastach
Musz i Bitlis, przeje¿d¿a³ w lutym 1916 r. przez syryjskie miasteczko
Ra’s al-Ajn, zauwa¿y³ w pobli¿u obóz ormiañski, w którym, w namiotach,
mieszka³o oko³o 15 tys. deportowanych. Nastêpnie poleci³ on lokalnemu
kajmakamowi (burmistrzowi) o imieniu Jusuf Zija wymordowanie wszystkich. Jusuf Zija odmówi³. Na jego miejsce na stanowisko kajmakama
D¿ewdet mianowa³ Kerima Refi-beja, który zleci³ masakrê Ormian z
namiotów bandom czete. Morderstwa pope³niano na ma³ych grupkach
ludnoœci pêdzonych na pustyniê. Te makabryczne wydarzenia ci¹gnê³y
siê do lipca 1916 r.
Na ogóln¹ liczbê oko³o 2 mln. Ormian zamieszkuj¹cych przed wybuchem I wojny œwiatowej w nastêpstwie deportacji zginê³o wiêcej ni¿
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milion osób. Dane ormiañskie podaj¹ liczbê 1,5 mln., a dane tureckie z
1919 r., w którym m³odoturcy ju¿ nie rz¹dzili krajem, mówi³y o 800 tys.
zabitych Ormian. Tak¹ liczbê uzna³ równie¿ za prawdziw¹ turecki historyk
Bajur, a tak¿e póŸniejszy dyktator rz¹dz¹cy Turcj¹ od 1923 r., Mustafa
Kemal (Atatürk). Ten ostatni przyzna³ prawdziwoœæ danych Bajura w
trakcie rozmowy z genera³em Harbordem we wrzeœniu 1919 r.
Pod koniec I wojny œwiatowej zakoñczonej dla Turcji przegran¹ rz¹d
Talaat-paszy poda³ siê do dymisji 7 paŸdziernika 1918 r. Ju¿ wczeœniej,
we wrzeœniu, m³odoturcy widz¹c sw¹ nieuchronn¹ klêskê rozpoczêli
niszczenie archiwów, w których by³y zawarte dowody ich zbrodniczych
dzia³añ skierowanych przeciwko Ormianom. Czêœæ tych dokumentów
zosta³a uratowana przed zniszczeniem przez póŸniejsz¹ komisjê Hasana
Mazhara, który jeszcze za rz¹dów m³odotureckich sprzeciwia³ siê, jako
wali Ankary, deportacjom Ormian.
W lutym 1919 r. s¹dy tureckie rozpoczê³y procesy oprawców
Ormian. Dokumenty tych procesów by³y publikowane w protoko³ach
zatytu³owanych Takwim-i Wakaji (= „Kalendarz Wydarzeñ”). Dnia 5
lipca 1919 r. s¹dzeni in absentia (po ucieczce za granicê: do Niemiec i
Rosji) przywódcy m³odotureccy Talaat, Enwer, D¿emal, Nazym i Szakir
zostali skazani na œmieræ. Trzech innych ministrów odpowiedzialnych
za przeœladowania Ormian stracono, a trzech pozosta³ych otrzyma³o
wyroki 15 lat wiêzienia.
Jednak¿e w 1921 r. s¹dy wojenne dzia³aj¹ce w Turcji zosta³y zlikwidowane. Na mocy traktatu pokojowego zawartego w Lozannie dnia
24 lipca 1923 r. og³oszono amnestiê. Procesy anulowano, a skazanych
uwolniono. Dokumenty, prócz nielicznych egzemplarzy protoko³ów Takwim-i Wakaji, znik³y.
Widz¹c bezkarnoœæ zbieg³ych za granicê oprawców Ormianie z partii
dasznaków wykonali sami wyroki œmierci. Talaat zosta³ zabity w Berlinie
dnia 15 marca 1921 r. przez Soghomona Tehliriana. Szakir zgin¹³ w
Berlinie 17 kwietnia 1922 r. z r¹k Arama Jerganiana i Arszawira Sziragiana. D¿emala zabili w Tyflisie 25 lipca 1922 r. Bedros Der-Boghosjan
i Ardaszes Keworkian. Enwer zgin¹³ podczas powstania basmaczy w
sowieckiej Azji œrodkowej. Nazyma kaza³ powiesiæ w 1926 r. Mustafa
Kemal (Atatürk) za udzia³ w spisku zmierzaj¹cym do zabicia nowego
dyktatora Turcji.
W rozdziale XVII czêœci trzeciej (str. 235-355) swej ksi¹¿ki Yves
Ternon mówi o odpowiedzialnoœci za ludobójstwo pope³nione w czasie
I wojny œwiatowej na ormiañskiej ludnoœci zamieszkuj¹cej Imperium
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Osmañskie. Za niew¹tpliwie g³ównego winowajcê tej zbrodniczej akcji
autor uwa¿a rz¹dz¹cy wówczas Imperium Osmañskim Komitet Centralny m³odotureckiej partii Ittihad ve Terakki (Jednoœæ i Postêp), która
odgrywa³a dominuj¹c¹ rolê w rz¹dzie tureckim (su³tan nie mia³ ju¿ w tym
okresie wiêkszego wp³ywu na sytuacjê w kraju).
Autor rozwa¿a równie¿ problem wspó³odpowiedzialnoœci w
powy¿szej sprawie pañstw europejskich, które okaza³y biernoœæ
umo¿liwiaj¹c¹ w³adzom tureckim przeprowadzenie planu eksterminacji
„niewygodnej”, bo d¹¿¹cej do niepodleg³oœci, mniejszoœci ormiañskiej
sympatyzuj¹cej z Rosj¹, przeciwnikiem Turcji (obok Francji i Anglii) w
czasie I wojny œwiatowej. Szczególna wspó³odpowiedzialnoœæ spada tu
na Niemcy, które by³y sojusznikiem wojennym Turcji. To w Niemczech
w³aœnie siê schronili cz³onkowie w³adz tureckich skazani w procesach
1919 r. na œmieræ za zbrodnie pope³nione przeciwko Ormianom.
Rozdzia³ XVIII prezentuje zagadnienia prawne zwi¹zane z pojêciem
ludobójstwa na materiale losu Ormian tureckich. Autor nie ma w¹tpliwoœci,
i¿ w odniesieniu do tego, co ucierpieli oni podczas I wojny œwiatowej,
termin „ludobójstwo” (po francusku: génocide) jest jak najbardziej adekwatny. Mimo braku wielu dokumentów obci¹¿aj¹cych konkretnych
przywódców m³odotureckich (wiêkszoœæ dowodów pisanych zosta³a
zniszczona), za tak¹ interpretacj¹ faktów przemawiaj¹ œwiadectwa nie
tylko tych Ormian, którzy zdo³ali unikn¹æ losu swych pomordowanych
rodaków, ale równie¿ liczne zachowane na piœmie informacje cudzoziemców, którzy przebywali w Turcji podczas I wojny œwiatowej.
Ostatni rozdzia³ (str. 339-355) przedstawia usi³owania kolejnych
rz¹dów tureckich (a¿ do koñca XX w.) zmierzaj¹ce do zakwestionowania zbrodniczych intencji, którymi siê jakoby nigdy nie mieli kierowaæ
organizatorzy deportacji Ormian w latach 1915-16, i uzasadnienia deportacji rzekomymi wzglêdami strategicznymi („oczyszczenie” terenów
przyfrontowych w rejonie Zakaukazia od prorosyjsko nastawionych Ormian, d¹¿¹cych do oderwania swej historycznej ojczyzny od terytorium
nale¿¹cego do Turcji). Turecka polityka negacjonizmu do dziœ k³adzie
siê cieniem na perspektywê pojednania ormiañsko-tureckiego.
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TRAGEDIA ORMIAN OCZYMA W£OSKIEGO PISARZA
Nelly Staffa [WROC£AW]
W 2002 r. ukaza³a siê w jêzyku rosyjskim praca w³oskiego pisarza Giovanniego Guaity pt. 1700 лет верности. История Армении и
её Церкви (1700 lat wiernoœci. Historia Armenii i jej Koœcio³a), FAM,
Moskwa, bêd¹ca t³umaczeniem z orygina³u w³oskiego. Licz¹ce prawie
400 stron dzie³o obejmuje historiê Armenii od zarania chrzeœcijañstwa
w tym kraju. W I czêœci: Dawna Armenia i jej chrystianizacja, licz¹cej 4
rozdzia³y, zawarta jest skrótowa informacja o kraju i przytoczone Ÿród³a,
z których Autor korzysta³, nastêpnie opisana zosta³a Armenia w epoce
klasycznej, pierwsze wieki chrzeœcijañstwa i z³oty wiek. Czêœæ II D³ugie
Œredniowiecze i póŸne Odrodzenie obejmuje 3 rozdzia³y: Od arabskiego
w³adztwa do pocz¹tków tureckiej niewoli, Wiek srebrny, Armenia pod
w³adz¹ imperium osmañskiego i Persji; Czêœæ III Nowe czasy zawiera
4 rozdzia³y: Ormianie miêdzy Rosj¹ i Turcj¹, Mec Jeghern – Wielka
Tragedia, Miêdzy tureckim m³otem i rosyjskim kowad³em, a Czêœæ IV
Armenia wspó³czesna liczy 2 rozdzia³y: Armenia radziecka 1920–1985
i Armenia niepodleg³a 1985-2001. Po nim nastêpuje Zakoñczenie:
Wspólne cechy ormiañskiej duchowoœci. Uzupe³nieniem jest chronologia
rz¹dów Katolikosów Wszystkich Ormian, wykorzystana literatura, spis
ilustracji i map.
Wydaje siê, ¿e dla polskiego czytelnika najbardziej interesuj¹ca
mo¿e byæ czêœæ III opisuj¹ca tragediê Ormian na prze³omie XIX/XX w.
Autor ci¹gle podkreœla nierozerwaln¹ ³¹cznoœæ chrzeœcijañskich i historycznych losów Armenii. W pos³owiu w³oski pisarz mówi: Wielka ksiêga
historii Armenii liczy wiele stron cierpienia. Ale niezale¿nie od wszystkich
doœwiadczeñ, które mog³y powa¿nie zagra¿aæ przetrwaniu narodu, Ormianie nie tylko prze¿yli wszystkie perypetie swojej historii, ale i stworzyli
niepowtarzaln¹ i ciekaw¹ cywilizacjê. Si³ê, która podtrzymywa³a ich na duchu, pomaga³a za ka¿dym razem dochowywaæ wiernoœci swojej kulturowej odrêbnoœci i broniæ jej nawet za cenê w³asnej krwi, Ormianie znaleŸli
w chrzeœcijañskiej wierze. Od pocz¹tków IV wieku chrzeœcijañstwo sta³o
siê cementuj¹c¹ podstaw¹ duchowoœci nacji. W ci¹gu wielu wieków braku
pañstwowoœci i znajdowania siê pod w³adz¹ niechrzeœcijañskich pañstw,
jedynym autorytetem dla narodu by³ Ormiañski Koœció³ Apostolski, który
przyjêto
26 marca 2005
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go jednoczy³, kierowa³ nim dziel¹c los ze swoimi wyznawcami, tak w
historycznej ojczyŸnie, jak i w diasporze.

Pod³o¿e tragedii Ormian
Szukaj¹c Ÿróde³ krwawego ludobójstwa Ormian autor siêga do 1. po³.
XIX w., do wojny rosyjsko-perskiej (1804–1813 r.), w wyniku której czêœæ
Armenii przypad³a Rosji, a czêœæ pozosta³a w Persji, co spowodowa³o
ucieczkê wielu Ormian na obszary podleg³e Rosji. W 1828 r. w wyniku
kolejnych wojen kraj podzielono miêdzy Rosjê a Turcjê. Su³tan Abdulhamid II (1842–1905) boj¹c siê os³abienia swego mocarstwa zacz¹³
stopniowo wprowadzaæ w ¿ycie plan zag³ady populacji ormiañskiej,
obawiaj¹c siê ormiañskich wp³ywów i powi¹zañ miêdzynarodowych.
Dla realizacji swoich zamiarów wykorzysta³ plemiona Kurdów. W tym
celu zosta³ wydany w 1890 r. rozkaz o zbrojeniu Kurdów, którzy zaczêli
akcjê ludobójstwa Ormian.
Mimo protestów Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji, zawartych w
Memorandum 1895 r., ostatnia dekada XIX wieku by³a krwawa dla Ormian w Turcji. W Imperium Osmañskim w l. 1894–96 wojska su³tana,
zbrodniarze i odzia³y Kurdów zabi³y tysi¹ce Ormian (wg niektórych
Ÿróde³ 300 tys.). Sto tys. Ormian zmuszono do przejœcia na islam, a sto
tys. znalaz³o schronienie we Wsch. Armenii, znajduj¹cej siê pod egid¹
prawos³awnej Rosji.
Po masowych zabójstwach sytuacja Ormian w Turcji ulega³a
ci¹g³emu pogarszaniu. Protest przeciwko krwawym dzia³aniom Turków
i Kurdów przeistacza siê w ruch rewolucyjny pod has³em „Wolnoœæ
albo œmieræ”. Ju¿ w 1897 r. partia Dasznakcutiun organizuje zbrojn¹
wyprawê perskich Ormian do Turcji przeciwko plemieniu Kurdów, które
rok wczeœniej wymordowa³o wielu Ormian. W miastach Turcji wybuchaj¹
powstania Ormian, roœnie w si³ê opozycja wobec Abdulhamida II, nabieraj¹ rumieñców protesty tureckich i ormiañskich intelektualistów wobec
antyormiañskiej polityki su³tana. Wielu z nich wybiera ¿ycie i pracê na
wygnaniu. W 1889 r. w Pary¿u tzw. m³odoturcy za³o¿yli partiê „Jednoœæ
i postêp”, zawieraj¹c¹ program odnowy imperium tureckiego. Ta partia
wzbudza coraz wiêksz¹ sympatiê, nie tylko wœród inteligencji tureckiej,
ale równie¿ wœród urzêdników i wojskowych. W Salonikach powstaje
centrum partii. Bêd¹c w opozycji wobec su³tana m³odoturcy s¹ popierani
przez ormiañskie partie.
W lipcu 1908 r. m³odoturcy przy pomocy tureckiego wojska przeprowadzaj¹ zamach stanu. Su³tan trafia do wiêzienia, a Imperium Osmañskie
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staje siê monarchi¹ konstytucyjn¹ i gwarantuje wolnoœci obywatelskie i równoœæ wszystkich poddanych. Koniec despotycznego re¿imu
pocz¹tkowo budzi entuzjazm ca³ej Europy, oczywiœcie miêdzy innymi i
Ormian w Turcji. W pracach Pierwszej Izby bra³o udzia³ 10 przedstawicieli
gminy ormiañskiej; niestety rozbuchany nacjonalizm m³odoturków zaowocowa³ wkrótce jeszcze gorszymi wydarzeniami ni¿ za panowania Abdulhamida. Cesarstwo osmañskie w okresie najwiêkszej prosperity korzysta³o
z bogactw, doœwiadczenia i osi¹gniêæ mniejszoœci chrzeœcijañskich, choæ
z drugiej strony narody te by³y dyskryminowane. Ale niezale¿nie od tych
szykan ¿ycie narodów chrzeœcijañskich mia³o charakter wzglêdnie normalnej egzystencji. Sytuacja diametralnie siê zmieni³a po dojœciu do w³adzy
m³odoturków. Ich pierwotny pomys³ tworzenia wspó³czesnego, otwartego
na Europê pañstwa zast¹pi³a idea tworzenia Wielkiej Turcji (Turanu), która
wywo³a³a d¹¿enie do asymilowania albo zag³ady wszystkich nietureckich
narodowoœci. Po kolejnym zamachu stanu 31 marca 1909 r. wróci³ do
w³adzy w Stambule su³tan Abdulhamid, ale reszta kraju pozosta³a w rêkach
m³odoturków. W tym chaosie w prowincji Cylicji zaczyna siê masowa rzeŸ
Ormian, której ofiarami pad³o oko³o 30 tysiêcy ludzi.
Od pocz¹tku I wojny œwiatowej dzieje narodu ormiañskiego nieoczekiwanie zaczynaj¹ biec w przyœpieszonym tempie. Wojna œwiatowa,
holokaust, rewolucja bolszewicka w Rosji, od³¹czenie krajów Kaukazu
od Rosji, wojna z Turcj¹, powstanie i upadek niepodleg³ej Republiki
Armeñskiej, nowy turecki podbój, aneksja Armenii przez Zwi¹zek Radziecki – wszystkie te wydarzenia nie tylko z przyczyny swego tragizmu, ale i
szybkoœci radykalnie zmieni³y licz¹c¹ prawie 3 tysi¹ce lat historiê narodu
spod Araratu, zmieni³y gêstoœæ i rozmieszczenie ludnoœci i na d³ugi czas
okreœli³y jego los. Wiadomo, ¿e w 1914 r. przed wojn¹ i holokaustem
liczba Ormian na ca³ym œwiecie wynosi³a 4,1 mln osób, z których 2,1 mln
mieszka³o w Imperium Osmañskim, 1,7 mln zamieszkiwa³o terytorium
Imperium Rosyjskiego, ok. 100 tys. – w Persji i ok. 200 tys. – w innych
krajach œwiata.
W okresie I wojny œwiatowej Turcja by³a aliantem Niemiec. W listopadzie 1914 roku oddzia³y rosyjskie przedostaj¹ siê na tereny tureckiej
Armenii. Si³¹ rzeczy Ormianie s³u¿¹ w obu wojskach. Pierwsze wyniki
batalii by³y katastrofalne dla strony tureckiej. Swoj¹ klêskê rz¹d Turcji
t³umaczy³ zdrad¹ Ormian walcz¹cych w tureckiej armii, co spowodowa³o
nienawiœæ Turków do ca³ej ludnoœci ormiañskiej.
W tym¿e listopadzie og³oszono „œwiêt¹ wojnê”, w ca³ej Turcji szaleje
fala przemocy i zabójstw Ormian, którzy padaj¹ ofiar¹ zarówno niepo20

hamowanego gniewu grup miejscowej ludnoœci, jak i przygotowanego
przez rz¹d planu zag³ady.
Ju¿ w styczniu 1915 roku liderzy partii m³odoturków zaczynaj¹
wydawaæ rozkazy odbierania broni i rozstrzeliwania wielkiej liczby
ormiañskich oficerów i ¿o³nierzy pe³ni¹cych s³u¿bê w armii tureckiej.
A 25 lutego minister Enwer wyda³ rozkaz pozbawienia broni wszystkich ¿o³nierzy narodowoœci ormiañskiej i kierowania ich do roboczych
oddzia³ów, co w praktyce koñczy³o siê masowym rozstrzeliwaniem.
W marcu zaczyna siê deportacja Ormian z miasta Zejtun. To miasto
znajdowa³o siê dosyæ daleko od frontu i od Rosji, co jest jeszcze jednym
dowodem, ¿e pomówienia o prorosyjskich ci¹gotach i zdradach nie by³y
wiarygodne.
Mo¿liwe, ¿e w³aœnie w marcu tego roku kierownictwo partii
m³odoturków, maj¹c na uwadze przebieg wojny i klêskê we wschodniej
Anatolii, postanowi³o skoñczyæ z „wewnêtrznym wrogiem” i jawnie wyda³o
rozporz¹dzenia o deportacji i mordowaniu Ormian.
¯eby mieæ wolne rêce dla realizacji swojej polityki, partia m³odoturków
13 marca rozwi¹zuje parlament.
W kwietniu w mieœcie Wan wybucha powstanie, zaczyna siê
oblê¿enie miasta, na pomoc przychodz¹ jednostki rosyjskie i 16 maja
oblê¿enie zostaje przerwane, Rosjanie mianuj¹ przywódcê powstania
Arama Manukiana gubernatorem miasta, jednak autonomia Wanu upada
po wycofaniu wojska rosyjskiego. Razem z nim opuszcza miasto od 200
do 300 tys. ormiañskich uchodŸców.
Turcy wykorzystuj¹ powstanie w Wan dla poszerzenia akcji egzekucyjnych. Ju¿ w kwietniu minister spraw wewnêtrznych wydaje dekret,
na mocy którego Ormianie s¹ uznawani za agentów Rosji i wrogów
Imperium Osmañskiego. Zaczynaj¹ siê masowe egzekucje i deportacje
Ormian. Na pocz¹tku wielu z nich w ró¿nych prowincji Anatolii zostaje
aresztowanych i powieszonych na wielkich placach miast dla sterroryzowania ludnoœci.
W koñcu kwietnia w Stambule zostaje aresztowanych wielu przedstawicieli ormiañskiej elity intelektualnej – ponad 600 pisarzy, artystówplastyków, prawników i przedstawicieli duchowieñstwa, którzy wed³ug
Turków byli pod¿egaczami powstania w Wan. W nastêpnych dniach
dochodzi do kolejnych aresztowañ. W ci¹gu miesi¹ca liczba aresztowanych Ormian siêga 2345. Dzieñ 24 kwietnia 1915 roku wszed³ do historii
narodu ormiañskiego jako czarny dzieñ: Ormianie na ca³ym œwiecie co
roku obchodz¹ rocznicê Mec Jeghern – „Wielkiej Tragedii”. Poœwiêcaj¹
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ten dzieñ refleksjom i organizuj¹ manifestacje, ¿eby przypomnieæ œwiatu
o tragedii, która zawsze by³a pokrywana milczeniem. Tego dnia Koœció³
ormiañski modli siê za ofiary tureckiej zag³ady.
Tak siê rozpocz¹³ pierwszy okres holokaustu. Natychmiast po tych
wydarzeniach zaczyna siê deportacja Ormian ze wschodnich prowincji,
która wszêdzie ma ten sam scenariusz: najpierw zostaj¹ aresztowani
wp³ywowi obywatele, którzy w wyniku tortur przyznaj¹ siê do rzekomej zdrady stanu, nastêpnie wydaje siê rozkaz deportacji ormiañskiej
ludnoœci (prawie zawsze jest to deportacja natychmiastowa).
Kraje Ententy za¿¹da³y zaniechania mordowania Ormian. W odpowiedzi rz¹d turecki usi³uje uprawomocniæ swoje dzia³ania, wydaj¹c w
tym celu 1 czerwca dekret, który legalizuje krwawe akcje pod pretekstem
rzekomego przygotowania antytureckiego powstania i nakazuje tymczasow¹ deportacjê Ormian.
Setki tysiêcy Ormian zosta³o wypêdzonych na pustynie Syrii i Mezopotamii. Czêœæ zg³adzono na pocz¹tku drogi, innych – po drodze,
czêœæ zmar³a w trakcie drogi z g³odu i wysi³ku. Turcy wieszali mê¿czyzn
albo œcinali im g³owy, palili ¿ywcem, æwiartowali, rozstrzeliwali; kobiety
by³y gwa³cone i sprzedawane do niewoli, porywano dzieci i te¿ sprzedawano.
W zostawionych ormiañskich domach panoszyli siê z³odzieje, w
koñcu pañstwo skonfiskowa³o ca³y dobytek Ormian, choæ formalnie ich
deportacja by³a tymczasowa.
W drodze ludzi poddawano najró¿niejszym formom przemocy i
okrucieñstwa ze strony organizatorów konwoju: Turków i Kurdów. Niektóre Ormianki od tych okrucieñstw pope³nia³y samobójstwo razem z
dzieæmi. Na drodze, po której sz³a karawana, zostawa³y trupy, zwalone
na stos, powieszone na drzewach, na latarnianych i telegraficznych
s³upach. W czasie przepraw przez rzeki konwojenci rzucali do wody
dzieci i nastolatki, a tych którzy wyp³ywali, dobijali strzelaj¹c.
Tylko niedu¿a czêœæ dobrnê³a do centrum rozrz¹dowego w Aleppo,
sk¹d rozpoczyna³ siê ostatni odcinek drogi przez pustyniê. A nawet ci,
którzy dotarli do celu, umierali z powodu wycieñczenia, g³odu, pragnienia
i epidemii, padali ofiar¹ napadów koczowników i z³odziei. Niewielu ludzi
ocala³o dziêki pomocy Syryjczyków i Beduinów, którzy ukrywali starców
i kobiety, adoptowali dzieci.
Podarta odzie¿ niektórych ocala³ych Ormian œwiadczy o ich poprzedniej zamo¿noœci; niektórzy z przymusowych mieszkañców pustyni
kiedyœ studiowali w najlepszych europejskich uniwersytetach, mieszkali w
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Londynie i Pary¿u, w³adali kilkoma jêzykami, obracali siê w najwy¿szych
sferach ró¿nych krajów.
Na pocz¹tku (ju¿ w maju 1915 roku) zostali deportowani Ormianie
ze wschodniej Anatolii, z wyj¹tkiem Wanu zajêtego przez Rosjan: z
Trapezuntu, Erzurumu, Bitlisu, Dijarbekiru. Oficjalnie przesiedlenie by³o
motywowane bliskoœci¹ rosyjskiego frontu. W ci¹gu trzech miesiêcy
wschodnia Anatolia zosta³a „wyczyszczona” z Ormian i ju¿ w sierpniu
zosta³a og³oszona „woln¹” od niewygodnej obecnoœci ... swoich rdzennych mieszkañców.
W drugiej fazie zag³ady masowa deportacja obejmuje zachodni¹
Anatoliê, Cylicjê i Tracjê. W tych regionach wysiedlenia nie mo¿na
by³o motywowaæ bliskoœci¹ frontu. Ale holokaust ju¿ nie potrzebowa³
pretekstów. W³adze tureckie troszczy³y siê wy³¹cznie o jak najszybsze
osi¹gniêcie swego celu i deportacja dosiêg³a wszystkich zamieszka³ych
w Turcji Ormian z wyj¹tkiem Smyrny i Stambu³u.
Druga fala deportowanych te¿ trafi³a do Aleppo, sk¹d byli kierowani na po³udnie, na Pustyniê Syryjsk¹, albo na wschód – na pustyniê
znajduj¹c¹ siê nad brzegami Eufratu. Do syryjskich obozów przy miastach Hama, Homs i w okolicy Damaszku dosz³o ok. 120 tys. osób.
Ci, którzy prze¿yj¹, wróc¹ do Cylicji. Ale tam znajd¹ œmieræ w 1920
roku z r¹k nowych katów – kemalistów. Prawie wszyscy, ok. 200 tys.
osób, którzy trafili do obozu Dejr ez-Zor we wschodniej Syrii, zgin¹ z
pragnienia i wycieñczenia.
Deportacja Ormian dobiega kresu pod koniec roku 1915. Ale w
pierwszej po³owie 1916 roku na rozkaz rz¹du zostaj¹ zg³adzeni wszyscy, którzy znajduj¹ siê jeszcze w obozowiskach albo w punktach
rozrz¹dowych.
W niektórych miejscowoœciach deportacjê zastêpowa³y inne
barbarzyñstwa. W Trapezuncie kobiety i dzieci by³y topione w Morzu
Czarnym. W Muszu ¿o³nierze tureccy kierowali watah¹ Kurdów, którzy
po kolei w ka¿dym ormiañskim domu zabijali wszystkich mieszkañców
siekierami.
Niektóre ormiañskie miasta i wsie okazywa³y zdecydowany opór: Wan,
Szatach, Szebin-Karahisar, Musa Dagh (D¿ebel Musa), Urfa (Edessa).
Jeden z dobitnych przyk³adów ormiañskiego oporu zosta³ opisany
przez austriackiego pisarza Franza Werfla (1890-1945) w powieœci 40 dni
Musa-Dagh (1933). 30 lipca 1915 r. od 4 do 5 tys. Ormian zamieszka³ych
na pó³nocnym wybrze¿u Syrii postanowi³o nie poddaæ siê wysy³ce i
usadowi³o siê na górze Musa, buduj¹c tam umocnienia. Przez pó³tora
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miesi¹ca wytrzymali oblê¿enie tureckich oddzia³ów, choæ nierównoœæ
si³ by³a olbrzymia. Kilkuset wojowników zdatnych do walki stawia³o opór
ci¹gle siê powiêkszaj¹cym oddzia³om regularnego wojska (które liczy³y
ok. 15 tys. ¿o³nierzy) dysponuj¹cym artyleri¹. W koñcu, kiedy Turcy
odciêli wszystkie drogi komunikacyjne i powstañcy zostali izolowani,
a przeciwnik oczekiwa³ na ich œmieræ g³odow¹, Ormianie zostali uratowani przez dwa francuskie okrêty wojskowe, które z morza zobaczy³y
napis na chor¹gwi: Christians in distress: rescue ! („Chrzeœcijanie w
niebezpieczeñstwie: ratujcie !”). Francuzi zbombardowali tureckie pozycje, przyjêli na pok³ad oko³o 4 tys. uratowanych Ormian i szczêœliwie
dowieŸli ich do Port-Saidu.

Œwiadectwa
Liczne i straszne œwiadectwa holokaustu trafi³y do nas dziêki dyplomatom i innym obcokrajowcom, którzy wtedy mieszkali w Turcji. Po
pierwsze, s¹ to tajne dokumenty niemieckich dyplomatów, którzy jako
alianci Turków byli bardzo dobrze zorientowani w opisywanych wydarzeniach. Niektórzy jednak Niemcy, bêd¹c œwiadkami masowych zabójstw,
aktywnie krytykowali politykê nieingerencji wobec faktu takiej rzezi.
Z przera¿eniem czyta siê informacje Henry’ego Morgenthaua,
amerykañskiego ambasadora w Stambule w latach 1913–1915 i Leslie
Davisa, amerykañskiego konsula w Harpucie (Charberd), mieœcie w
œrodkowej Anatolii, które by³o jednym z centrów deportacji Ormian. Angielski dyplomata James Brais najpierw przekaza³ informacje o mordowaniu Ormian w latach 1894–1896, obarczaj¹c czêœciow¹ win¹ za to Wielk¹
Brytaniê, póŸniej w 1916 roku, zabieraj¹c g³os w Izbie Lordów ods³oni³
prawdê o zabójstwie „oko³o 800 tys. Ormian”, co udowodni³ póŸniej
przedstawiaj¹c w B³êkitnej ksiêdze 150 dokumentów o holokauœcie.
Oprócz dyplomatycznych informacji najwa¿niejsze œwiadectwa
przytoczy³ niemiecki pastor Johannes Lepsius, który by³ œwiadkiem
mordowania Ormian i w latach 1894–1896 i 1915 roku, a tak¿e Armin
Wegner, m³ody pruski oficer niemieckiego Czerwonego Krzy¿a. Ostatni
udokumentowa³ to licznymi fotografiami rzezi. Wegner wst¹pi³ do wojska
niemieckiego (jako sanitariusz-ochotnik) w kwietniu 1915 roku i w sk³adzie
wojska zosta³ skierowany na Bliski Wschód, do Turcji. St¹d wysy³a³ listy
do krewnych i znajomych, opisuj¹c straszne wydarzenia, których by³
œwiadkiem. Na proœbê Turków, którzy przechwycili kilka listów zosta³
aresztowany i deportowany do Niemiec. W Niemczech Wegner zebra³
swoje listy z lat 1915–16 i wyda³ je w postaci swoistego dziennika pod
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tytu³em Droga bez powrotu (od t³umaczki: jak powiedzia³ mi G. Guaita,
Dziennik, za zgod¹ spadkobierców Wegnera, bêdzie t³umaczony i wydany z jego komentarzami w Armenii i innych krajach).
Od tego czasu bêd¹c w kontakcie z Lepsiusem i innymi œwiadkami
strasznej zag³ady Wegner zostaje jednym z g³ównych obroñców praw Ormian. W czasie nazizmu z wielk¹ odwag¹ broni³ ¯ydów, osobiœcie pisa³ do
Hitlera, za co zosta³ aresztowany, pobity i spêdzi³ piêæ miesiêcy w ró¿nych
obozach koncentracyjnych, straci³ mo¿liwoœæ zrobienia kariery pisarza,
a resztê ¿ycia spêdzi³ na dobrowolnym wygnaniu we W³oszech.
W lutym 1919 roku Armin Wegner napisa³ obszerny list do prezydenta USA Thomasa Woodrow Wilsona (który póŸniej zosta³ najwy¿szym
rang¹ obroñc¹ Ormian na miêdzynarodowej scenie politycznej). Niestety
wtedy g³os Wegnera nie zosta³ wys³uchany.
Autor przytacza kilka fragmentów z listu Wegnera, które s¹ tak drastyczne, ¿e nie sposób ich cytowaæ w ca³oœci. „Ze swoich domostw, w
których mieszkali ponad dwa tysi¹ce lat, ze wszystkich zak¹tków kraju,
z kamienistych prze³êczy wysokogórskich, z brzegów Morza Marmara, z oaz palmowych Ormianie byli wygnani do pustynnej kotliny pod
pretekstem, który brzmi jak kpina z ludzkiego rozumu – niezbêdnoœci¹
znalezienia nowego miejsca zamieszkania.
Mnóstwo mê¿czyzn by³o zabijanych, rzucanych do rzeki, zakuwanych w kajdany i wi¹zanych po kilku sznurami i ³añcuchami;
kobiety i dzieci by³y sprzedawane na targach, starcy i ch³opcy byli
gnani ulicami, pêdzeni biczami na roboty przymusowe. Maj¹c rêce
zbrukane tymi przestêpstwami przeœladowcy kontynuowali dalej swój
proceder, przeœladuj¹c naród, pozbawiony swoich liderów i obroñców,
wypêdzaj¹c ludzi z miast i w dzieñ i w noc, wyci¹gaj¹c ich na po³y
ubranych z ³ó¿ek; palili wsie, pustoszyli domy, niszczyli koœcio³y albo
robili z nich meczety, zabierali byd³o, wyrywali z r¹k pieczywo, zabierali
dzieci, wyci¹gali z³oto z ust i w³osów... Dzieci p³aka³y tak, ¿e umiera³y od
p³aczu, mê¿czyŸni odbierali sobie ¿ycie skacz¹c ze ska³, matki rzuca³y
swoje maleñstwa do studni, ciê¿arne kobiety jak ob³¹kane, œpiewaj¹c
skaka³y do Eufratu”.

Kemaliœci i zakoñczenie holokaustu
Holokaust osi¹gn¹³ punkt szczytowy w 1915 roku ale by³ kontynuowany tak¿e po wojnie. Po wygnaniu prawie ca³ej ormiañskiej ludnoœci z
Zachodniej Armenii, Cylicji i innych obszarów Imperium Osmañskiego,
najpierw m³odoturcy, a potem kemaliœci wielokrotnie atakowali Wschod25

ni¹ Armeniê, maj¹c za cel ideê panosmanizmu, zjednoczenia tureckotatarskich narodów.
W czerwcu–lipcu 1916 r. rz¹d turecki wydaje rozkaz zabicia Ormian,
którzy jeszcze byli w Turcji, a na pocz¹tku 1917 r. rz¹d Turcji uznaje
problem ormiañski za „zamkniêty”.
Ogólna liczba ofiar tylko za dwa lata (1915–16) wynios³a ok. 1,5 mln
osób. Tym samym Zachodnia Armenia straci³a wiêksz¹ czêœæ swojej
rdzennej ludnoœci.
W 1917 roku w Rosji kolejno wybuchaj¹ dwie rewolucje, nastêpuje
chaos w wojsku, w koñcu tego¿ roku Rosja i Turcja zawieraj¹ przymierze; jednak po paru miesi¹cach dzia³ania wojenne zostaj¹ wznowione.
Ale na mocy paktu pokojowego w Brzeœciu Litewskim Turcja dostaje
obszary zabrane jej w czasie wojny, jak równie¿ miasto Kars i prowincje,
które Rosja opanowa³a jeszcze w latach 1877–78. Sytuacja Ormian,
którzy uniknêli deportacji dziêki obecnoœci Rosjan, robi siê krytyczna i
wielu z nich zginie z r¹k m³odoturków i kemalistów. W mieœcie Ardahan
w ci¹gu 3 miesiêcy 1918 roku zostaje zabitych ponad 9 tys. osób, w
Karakilisie w maju – ok. 4 tys.; w Achalkalackiej prowincji do koñca
roku na skutek przemocy, g³odu i epidemii ginie ok. 40 tys. Ormian. W
po³owie wrzeœnia oddzia³y m³odoturków i miejscowa azerska ludnoœæ
wyniszczaj¹ ormiañsk¹ gminê w Baku w bestialski sposób, zabijaj¹c od
20 do 25 tys. ludzi.
W maju 1918 roku wykorzystuj¹c fakt, ¿e Wschodnia Armenia
odseparowa³a siê od Rosji i wiêcej nie mo¿e liczyæ na jej poparcie, Turcy
atakuj¹ nowe pañstwo. W ci¹gu tygodnia ludnoœci cywilnej i ¿o³nierzom
udaje siê zahamowaæ nacisk najeŸdŸców.
W 1918 roku Turcja kapituluje, warunki kapitulacji przewiduj¹
wycofanie wojsk tureckich z Zakaukazia i Cylicji. Tam pod protektorat
Francuzów wraca ok. 150 tys. ormiañskich uchodŸców, którzy uratowali
siê na Pustyni Syryjskiej albo wegetowali jeszcze w obozowiskach. ¯ycie
zaczyna wracaæ do normalnoœci.
W Turcji koniec Imperium Osmañskiego i dojœcie do w³adzy Atatürka (Kemala Paszy) w ¿aden sposób nie polepsza sytuacji Ormian.
Na pocz¹tku swej dzia³alnoœci Atatürk surowo krytykuje barbarzyñskie
metody poprzedniego rz¹du, ale nie wspomina ani s³owem masowego zabijania Ormian. Ju¿ w lipcu 1919 roku deklaruje, ¿e ziemia turecka nale¿y
tylko do Turków i ¿e Ormianie i Grecy nie dostan¹ ani jej kawa³ka.
W latach 1919–20 w ca³ej Turcji Ormianie nadal s¹ mordowani.
Sytuacjê pogarsza wycofanie z Cylicji w 1921 roku wojska francuskiego.
Za wojskiem tym ucieka prawie 60 tys. Ormian zostawiaj¹c Turkom ca³y
26

swój dobytek. Turcy po odejœciu Francuzów zabij¹ pozosta³ych Ormian,
zbezczeszcz¹ ich cmentarze.
Pakt w Lozannie (1923 r.) definitywnie odrzuca warunki traktatu z
Sèvres dotycz¹ce prawa Ormian do wzglêdnej autonomii. W ostatnim
pakcie w ogóle nie ma wzmianki o Ormianach.
W marcu 1920 roku Turcy i Azerowie urz¹dzili pogrom w mieœcie
Szusza. To miasto by³o centrum ormiañskiego ¿ycia i kultury w Karabachu. Istnia³y tam: klasztor, teatr, szpital, szko³a diecezjalna. By³y
wydawane ksi¹¿ki i czasopisma. Jednego dnia zosta³o zniszczone
wszystko: tysi¹ce ormiañskich domów, koœcio³y, biblioteki, drukarnie,
zginê³o ponad 30 tys. ludzi.
W czasie pogromu Greków i Ormian w Smyrnie w 1922 roku zginê³a
ogromna liczba ormiañskiej ludnoœci. Amerykañski konsul w Smyrnie
George Horton pisze, ¿e Turcy pêdzili do wagonów kolejowych kobiety
i dzieci, które zasypano wêglem, a potem podpalono.
Nie zosta³a dok³adnie ustalona liczba ofiar, ale niew¹tpliwie wynosi
ona ponad 2 miliony ludzi. Odpowiedzialnoœæ za to w pierwszej kolejnoœci
ponosz¹ organizatorzy holokaustu.
Eli Wiesel, pisarz ¿ydowski, tworz¹cy w jêzyku francuskim, laureat
pokojowej Nagrody Nobla w 1986 roku, w przedmowie do francuskiego
wydania ksi¹¿ki Franza Werfla 40 dni Musa Dagh mówi: „W tej powieœci
chodzi g³ównie o pamiêæ. Osaczeni Ormianie boj¹ siê nie œmierci, a
zapomnienia. Czy ich ofiara pójdzie na marne? To drêcz¹ce pytanie nie
daje spokoju ich wnukom i prawnukom”.
Giovanni Guaita – w³oski pisarz i historyk chrzeœcijañstwa
wschodniego, studiowa³ w Genewie, Florencji, Moskwie i SanktPetersburgu – prawie 20 lat zajmuje siê prawos³awiem. Jest autorem ksi¹¿ki ¯ycie cz³owieka: spotkanie nieba i ziemi, sk³adaj¹cej
siê z rozmów z Katolikosem Wszystkich Ormian Gareginem I, tym
samym, z którym przed jego odejœciem jecha³ siê po¿egnaæ Papie¿
Jan Pawe³ II.
Przytaczam adres autora ksi¹¿ki:
Джованни Гуайта, Россия, 121002 Москва, Сивцев-Вражек, 44. кв. 21
tel/faks 241-77-59 e-mail: guaita@orc.ru

27

Biul. Orm. Tow. Kult. 40/41 (2005): 28-37

SPO£ECZNOŒÆ ORMIAN KUCKICH
W XVII – XX WIEKU
Krzysztof JANKOWSKI [Kêdzierzyn KoŸle]
Podczas niedawnych podró¿y po dawnej Galicji Wschodniej niespodziewanie zetkn¹³em siê z materialnymi pozosta³oœciami niezwyk³ej
spo³ecznoœci. Spo³ecznoœæ ta przez setki lat zamieszkiwa³a tereny
Rzeczypospolitej wzbogacaj¹c jej kulturalny dorobek o ten niezwyk³y,
orientalny smak, który tak zachwyca podczas wêdrówek po ojczystej
historii. G³êbsze zainteresowanie t¹ tematyk¹ oraz kontakty z niezwykle ¿yczliwymi przedstawicielami polskich Ormian, których zawirowania historii rzuci³y z dala od ich kresowej ojcowizny spowodowa³y,
¿e zaj¹³em siê opracowaniem kwestii wzrostu i upadku ormiañskiej
spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej Kuty nad Czeremoszem. Ta unikatowa
grupa, zachowuj¹ca jeszcze w okresie miêdzywojennym wyraŸn¹
specyfikê w wielu dziedzinach ¿ycia, wyda³a mi siê nad wyraz intryguj¹ca
i inspiruj¹ca. Literatura poruszaj¹ca kwestiê obecnoœci Ormian na terenie
Rzeczypospolitej jest doœæ bogata i dobrze opracowana1, zarówno jeœli
chodzi o autorów polskich, jak i zagranicznych. Stwarza to niew¹tpliwie
mo¿liwoœci planowej i zorganizowanej pracy badawczej. Tak wiêc ju¿ w
XIX wieku zainteresowanie problematyk¹ zaowocowa³o, miêdzy innymi
publikacjami Tadeusza Gromnickiego2, a tak¿e historyka o ormiañskim
rodowodzie: ks. Sadoka Bar¹cza3. Tak¿e w pocz¹tkach wieku XX oraz
w okresie miêdzywojennym ukazywa³y siê poœwiêcone tej tematyce
prace Oswalda Balzera4, Bohdana Janusza5, Czes³awa Chowañca6,
Bronis³awy Wójcik-Keuprulian7 oraz Czes³awa Lechickiego, który zaj¹³
1

2
3

4

5
6
7

Bibliografia „Ormianie w Polsce”, opr. L. Ter-Oganian, K. Raczkowska, z. 1, Warszawa
1991.
T. Gromnicki, Ormianie w Polsce. Ich historia, prawa i przywileje, Warszawa 1889.
S. Bar¹cz, Rys dziejów ormiañskich, Tarnopol 1869; por. ten¿e, ¯ywoty s³awnych Ormian
w Polsce, Lwów 1856.
O. Balzer, S¹downictwo ormiañskie w œredniowiecznym Lwowie, Lwów 1909; por. ten¿e,
Statut Ormiañski w zatwierdzeniu Zygmunta I z roku 1519, Lwów 1910.
B. Janusz, „Mons Pius” Ormian lwowskich, Lwów 1928.
C. Chowaniec, Ormianie w Stanis³awowie w XVII – XVIII wieku, Stanis³awów 1928.
B. Wójcik-Keuprulian, Ormianie Polscy, Lwów 1933.
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siê histori¹ ormiañskiego Koœcio³a w Polsce8. W póŸniejszym czasie
do szeregu historyków zajmuj¹cych siê Ormianami zamieszkuj¹cymi
tereny Rzeczypospolitej do³¹czyli tak¿e: Maria Zakrzewska-Dubasowa9,
Grzegorz Pe³czyñski10, Krzysztof Stopka11, czy ukraiñski historyk Jurij
Smirnow12.
Prace wydane drukiem, a odnosz¹ce siê do ¿ycia Ormian kuckich
nie s¹ znikome. Ich rozproszenie wœród naukowych sprawozdañ, broszur oraz wiekowych czasopism decyduje jednak o dostêpnoœci tych
materia³ów. Pisali o nich wspomniani ju¿ S. Bar¹cz, B. Wójcik-Keuprulian,
a tak¿e Kazimierz Roszko13, Oskar Kolberg14, Stanis³aw oraz Krzysztof
Donigiewiczowie, Miko³aj Mojzesowicz15 i Jan Hanusz16, który w znakomity sposób zaj¹³ siê opracowaniem kuckiego narzecza. W latach
osiemdziesi¹tych XX wieku zebraniem tych informacji, a zarazem pozyskaniem wiadomoœci dotychczas niepublikowanych zaj¹³ siê Zbigniew
Koœciów17. Rozwin¹³ on zw³aszcza kwestiê muzyki polskich Ormian, w
szczególnoœci zaœ ich kuckich wspó³plemieñców18.
Wa¿n¹ pozycjê zajmuj¹ te¿ zamieszczane w niektórych czasopismach wspomnienia Ormian polskich a tak¿e wczeœniej nie publikowane
relacje Kutczan doœwiadczonych wojenn¹ gehenn¹. S¹ to relacje Jadwigi
Migockiej-Drzazgi oraz Anny £uckiej19.
8
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C. Lechicki, Koœció³ ormiañski w Polsce, Lwów 1928.
M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Wroc³aw 1990; por. tej¿e, Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej miêdzy Polsk¹ a Wschodem, Lublin
1956.
G. Pe³czyñski, Ormianie polscy w XX wieku. Problem odrêbnoœci etnicznej, Warszawa
1997.
K. Stopka, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000.
J. Smirnow, Katedra ormiañska we Lwowie. Dzieje Archidiecezji Ormiañskiej Lwowskiej,
Lwów 2004.
K. Roszko, Les contes des Arméniens Polonais de Kuty, [w:] Folia Orientalia vol. II,
1960 i vol. IV, 1962.
O. Kolberg, Dzie³a wszystkie, Wroc³aw 1962.
Porównaj artyku³y publikowane miêdzy innymi w „Pos³añcu œw. Grzegorza”.
J. Hanusz, Rozprawy i sprawozdania z posiedzeñ Wydzia³u Filologicznego Akademii
Umiejêtnoœci, t. XIX, 1886 („O jêzyku Ormian polskich” – fonetyka; s³ownik ukaza³ siê
w 1888 r.)
Z. Koœciów, Wiadomoœci o Ormianach kuckich, Warszawa 1989; por. ten¿e, Hekiatnier
albo Opowieœci Ormian polskich, Warszawa 1989.
Ten¿e, Muzyka polskich Ormian, Opole 1977.
Materia³y z badañ terenowych autora oraz kserokopie wspomnieñ pani J. MigockiejDrzazgi w posiadaniu autora.
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Wg Bar¹cza najwiêksza iloœæ gmin ormiañskich w Polsce zosta³a
za³o¿ona w XVI oraz XVII wieku. Jako najwczeœniejsze wymienia on
Kamieniec Podolski, Lwów, Jaz³owiec w wieku XIII; £uck – XV w.; Bar,
Tyœmienica, Podhajce, Zamoœæ – XVI w.; Z³oczów, ¯waniec, Barek, Brody, Brze¿any, Œniatyñ, £ysiec, Stanis³awów – XVII w. i w XVIII stuleciu
Kuty, Ba³ta, Raszków i Mohi³ów20.
Zjawiskiem nowym w handlu koñca XVII i pierwszej po³owy XVIII w.
by³o zdominowanie go przez ma³e, najczêœciej prywatne miasta, których
w³aœciciele nie tylko nie wprowadzali nowych obci¹¿eñ jarmarcznych ale
ró¿nymi zabiegami stwarzali korzystne warunki wymiany handlowej21.
Takim nowym oœrodkiem, maj¹cym docelowo wp³ywaæ na o¿ywienie
gospodarcze, g³ównie rejonu Pokucia, sta³y siê Kuty (ormiañskie Kutier22), inaczej K¹ty – niewielkie miasto po³o¿one nad Czeremoszem.
Otrzyma³o one przywilej erekcyjny w roku 1715 z nadania wojewody i
genera³a ziem kijowskich Józefa Potockiego23.
W czasach póŸniejszych, a zw³aszcza w epoce abp Teodorowicza
(1902-1938), by³a to najliczniejsza, a zarazem najbardziej niezwyk³a kolonia ormiañska w Rzeczypospolitej24. Przetrwa³o tam bowiem zdecydowanie
najwiêcej elementów tradycyjnej kultury Ormian polskich, wywodz¹cych
swe losy z terenów Mo³dawii oraz Kamieñca Podolskiego25.
Ormianie nie byli w Kutach grup¹ dominuj¹c¹ i stanowili jeden z
elementów barwnej mozaiki jaka charakteryzowa³a zw³aszcza kresowe
miasteczka. W mozaice tej musieli umieæ znaleŸæ w³asne miejsce i trudno
by³oby oczekiwaæ, ¿e tego nie zrobi¹, znaj¹c ich nieprzeciêtne talenty
oraz ¿elazn¹ konsekwencjê. Mog³o to przynieœæ niema³e korzyœci nie
tylko im, ale i innym nacjom zamieszkuj¹cym osadê.
Zajêcia, jakich podejmowali siê Ormianie z Kut, nie zmienia³y zasadniczo utartego wizerunku przedstawicieli tej nacji. Zajmowali siê oni
g³ównie handlem i rzemios³em. W lustracji Kut z 1865 roku znalaz³a siê
20
21

22
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24
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S. Bar¹cz, Rys dziejów ..., s. 76-179.
A. Dziubiñski, Na szlakach orientu. Handel miêdzy Polsk¹ a Imperium Osmañskim w
XVI–XVIII wieku, Wroc³aw 1997, s. 241.
Jeœli nie zaznaczono inaczej, s³owa ormiañskie podaje siê za Z. Koœciówem wg zapisów dostarczonych w latach 1967–1986 przez Ormian pochodz¹cych z Kut. Zapisy te
sporz¹dzone s¹ alfabetem polskim.
S. Bar¹cz, Rys dziejów ..., s. 100; por. Z. Koœciów, Wiadomoœci ..., s. 3.
G. Pe³czyñski, Kabzanie w Kutach i gdzie indziej, [w:] „Literatura Ludowa”, 1995, nr 6,
s. 21.
Z. Koœciów, Wiadomoœci ..., s. 4; por. M. Mojzesowicz, O Ormianach w Kutach, [w:]
„Pos³aniec œw. Grzegorza”, 1927, nr 1, s. 6.
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wzmianka mówi¹ca, ¿e Ormianie „trudni¹ siê kupiectwem i wyrobem
safianu”26. Handel oraz rzemios³o, sporadycznie garbarstwo, jako g³ówne
zajêcie kuckich Ormian wymienia równie¿ Kolberg27.
Jeœli chodzi o handel, to jego przedmiotem by³y przede wszystkim konie i zwierzêta rzeŸne, a prowadzony by³ on g³ównie miêdzy
Wo³oszczyzn¹ a Polsk¹. Powsta³y w Kutach tak¿e „sa³hany”, bêd¹ce
fabrykami wytopu t³uszczu zwierzêcego, na który znajdowano wysoki
zbyt, g³ównie na Wêgrzech, a bywa³o ¿e i w Belgradzie28.
Mimo, ¿e stosunki handlowe uk³ada³y siê doœæ korzystnie dla Ormian,
zaczê³o ich w Kutach ubywaæ. Wi¹za³o siê to g³ównie z emigracj¹ m³odzie¿y
do Besarabii, której pod³o¿e stanowi³y nasilaj¹ce siê austriackie branki.
Z biegiem czasu stan ten mia³ siê poprawiæ wskutek skrócenia s³u¿by
wojskowej29, co zapobieg³o dalszemu obumieraniu kuckiej kolonii.
Czêsto brali Ormianie znaczne dobra ziemskie w dzier¿awê30 i
niew¹tpliwie cenieni byli wœród ziemian polskich jako doskonali administratorzy, przysparzaj¹c bogactwa tak im, jak i sobie. Zdarza³o siê tak¿e,
¿e i sami Ormianie kuccy zaliczani byli w poczet drobnej szlachty, tak jak
w przypadku rodzin Agopsowiczów i Antoniewiczów31, lecz nie wydaje
siê by ich zajêcia odbiega³y od ogólnego modelu.
W okresie II Rzeczypospolitej, po wybudowaniu linii kolejowej ³¹cz¹cej
Polskê z Rumuni¹, a przechodz¹cej przez Kuty, po wielu perturbacjach
ruszyæ mia³ z now¹ si³¹ przemys³ drzewny. Dot¹d bowiem wykorzystywaæ
on musia³ naturalny trakt komunikacyjny, jaki stanowi³ Czeremosz32. Kobiety kuckie zajmowa³y siê natomiast, g³ównie dla potrzeb domowych,
rozmaitym wyszywaniem oraz robotami na drutach33.
Niezwyk³y charakter mia³y kuckie wyroby kulinarne, a ich produkcjê
oraz zwi¹zane z ni¹ tradycje omówi³ szeroko Krzysztof Donigiewicz34.
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Zdarza³o siê, ¿e niektórzy z kuckich Ormian szukali z powodzeniem
œrodków utrzymania w prowadzeniu jad³odajni i domów wypoczynkowych,
a tak¿e nierzadko w nauczycielstwie oraz „wolnych zawodach”35.
Ormianie dbali z regu³y o wykszta³cenie, do czego dodatkowo
motywowa³a ich trudna sytuacja narodu, czêsto poddawanego represjom,
oraz zajêcia, którymi siê parali. Wymaga³y one bieg³oœci w rozmaitych
sztukach, jak choæby rachunki36. Wielk¹ rolê w ¿yciu kolonii odegra³a
wiêc niew¹tpliwie kucka szko³a ormiañska, która wychowaæ mia³a szereg
pokoleñ Kutczan. Wiadomoœci odnosz¹ce siê do niej mia³y byæ przekazywane w tradycji ustnej, a ich zebraniem i opublikowaniem ku wielkiemu
po¿ytkowi potomnych mia³ siê zaj¹æ Miko³aj Mojzesowicz37.
Dzia³alnoœæ szko³y ormiañskiej w Kutach przyczyni³a siê niew¹tpliwie
do pielêgnacji dorobku kulturalnego tej spo³ecznoœci. Jej istnienie
hamowa³o proces nieuchronnej polonizacji Ormian, to zaœ wi¹za³o siê z
istnieniem ci¹gle ¿ywego dialektu kuckiego. Jego unikatowoœæ, niezwyk³y
charakter oraz koloryt fascynowa³y wielu badaczy prowadz¹c ich do
ciekawych wniosków. Nie by³ to klasyczny jêzyk ormiañski, lecz jedno
z jego narzeczy nale¿¹cych do grupy zachodnio-armeñskiej38. Jednak
od koñca XIX w. jego funkcja jako podstawowego œrodka komunikacji
zaczê³a zanikaæ. Mo¿na to powi¹zaæ równie¿ z faktem likwidacji w drugiej
po³owie XIX w. kuckiej szko³y parafialnej. Dlatego na prze³omie XIX i
XX stulecia dialekt ów u¿ywany by³ ju¿ g³ównie przez ludzi starszych39.
Ormianie z Kut pos³ugiwali siê g³ównie polszczyzn¹ i chocia¿ brak dowodów na to, ¿e narzecze kuckie by³o w owym okresie w jakikolwiek
sposób przeœladowane, to – wed³ug badaczy problemu – nadmierna
uwaga, jak¹ poœwiêcali Ormianie spoza Kut owej gwarze, równie¿ nie
sprzyja³a utrzymywaniu siê jej jako normalnego, codziennego narzêdzia
komunikacji miêdzyludzkiej40.
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Funkcjonowa³ wœród Kutczan tak¿e inny rodzaj jêzyka ormiañskiego.
By³ to jêzyk liturgiczny, tzw. grabar, wywodz¹cy siê ze staro¿ytnoœci i
czasów wczesnochrzeœcijañskich.
W samych Kutach, w okresie funkcjonowania szko³y ormiañskiej,
niepoœlednie znaczenie mia³o wychowanie muzyczne jej absolwentów41.
W nierozerwalnej wiêzi z t¹ placówk¹ dydaktyczn¹ pozostawa³ natomiast
kucki chór parafialny, dzia³aj¹cy obok jemu podobnych we Lwowie oraz
w Œniatynie42.
Jednym z najoryginalniejszych elementów kultury, nie tylko muzycznej, Ormian kuckich jest siedem kolêd, trzy pieœni wielkanocne, „Surp
Astwadz” („Œwiêty Bo¿e”) oraz wariant staroormiañskiej melodii „Har
mier” („Ojcze nasz”, tu w wymowie dialektalnej), a tak¿e jedna modlitwa
recytowana43.
Bogat¹ tradycj¹ piœmiennicz¹ oraz szczególn¹ dba³oœæ o ni¹ wywieŸli
Ormianie ze swej umêczonej ojczyzny, jako dowód bogatej spuœcizny
kulturalnej i ¿ywej pamiêci historycznej. By³a ona obok religii podstaw¹,
na której wyrasta³y kolejne pokolenia œwiadomych swych korzeni Ormian,
rozrzuconych po rozmaitych zak¹tkach ziemi.
Prozê kuck¹ reprezentuj¹ g³ównie opowieœci (hekiatnier, hekiat – pochodz¹cy z arabsko-tureckiego „hikajet” – opowiastka) o
przebieg³ych kupcach oraz rzemieœlnikach, maj¹ce w du¿ej mierze
cechy prawdopodobieñstwa44. Z kolei z poezji œwieckiej zachowa³y siê
do naszych czasów dwa krótkie wiersze45.
Nie bez przyczyny B. Wójcik-Keuprulian uzna³a Kuty za „stolicê
Ormian polskich”46. Tu bowiem koncentrowa³y siê, jak ju¿ by³o nieraz
wspomniane, najbardziej jaskrawe pierwiastki kultury i obrzêdowoœci
ormiañskiej w Polsce, tworz¹c niezwyk³¹ atmosferê tego miejsca.
Tak¿e obrzêdowoœæ doroczna Ormian kuckich mia³a znamiona
niespotykane nie tylko wœród ludnoœci polskiej i ukraiñskiej, lecz tak¿e
i u innych ludów zamieszkuj¹cych Galicjê i Bukowinê. Nie znaczy to
jednak, i¿ by³a ona jednorodna, miesza³y siê w niej bowiem sk³adniki
ró¿norakiej proweniencji, tworz¹c nierozerwaln¹ ca³oœæ. Do szczególnie
uroczyœcie obchodzonych œwi¹t nale¿a³y w Kutach Bo¿e Narodzenie
41
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(Kreczun), Wielkanoc (Zadig), dzieñ œw. Antoniego (surp Antoczek) i
œw. Grzegorza Oœwieciciela (Krikor £usaworicz)47.
Oryginalne obrzêdy i zwyczaje, choæ w niektórych przypadkach
budz¹ kontrowersje jeœli chodzi o czas czy te¿ nasilenie ich wystêpowania,
niezbicie œwiadcz¹ jednak o wyj¹tkowoœci spo³ecznoœci Ormian kuckich.
Unikatowoœæ ich kultury dawa³a jakoby impuls innym Ormianom z terenów
Galicji i Bukowiny, sk³aniaj¹cy do pielêgnacji choæby cz¹stki dziedzictwa
przodków i do kultywowania pamiêci dawnej ojczyzny, a wreszcie do
zacieœniania grupowych wiêzi.
Ormianie nale¿eli niew¹tpliwie do tej grupy etnicznej zamieszkuj¹cej
Kuty, która przynajmniej w powszechnej œwiadomoœci mieszkañców
miasteczka by³a lepiej sytuowana. Bezsprzecznie jednak wœród nacji
tej wystêpowa³o, tak jak wszêdzie, spore rozwarstwienie maj¹tkowe.
Ormian nazywano czêsto kabzanami, uwa¿aj¹c ich za sk¹pców, którzy
ka¿dy zarobiony grosz zbieraj¹ do kabzy48. Wydaje siê, ¿e o ich bogactwie przekonany by³ zw³aszcza lud ukraiñski, co te¿ w pewnej mierze
by³o zgodne z prawd¹.
Ormiañska spo³ecznoœæ Kut, bez w¹tpienia borykaj¹ca siê z wieloma trudnoœciami, stanowi³a otwart¹ na wp³ywy i nowinki grupê, a bêd¹c
jednoczeœnie g³êboko zatopiona w swej przesz³oœci i tradycyjnych
zwyczajach, nadawa³a niezwyk³ego kolorytu kresowemu miasteczku.
Pracowitoœæ i rzetelnoœæ przedstawicieli tej orientalnej nacji czêsto
powodowa³a, i¿ gromadzili oni wiêksze lub mniejsze fortuny. Wi¹za³o
siê to z przejawami zazdroœci i zawiœci ze strony innych narodowoœci
oraz grup spo³ecznych, nie zawsze tych ni¿ej sytuowanych. Wydaje siê
jednak, ¿e czêœciej spotykali siê oni z uznaniem i szacunkiem, a wraz z
wkraczaniem Rzeczypospolitej na drogê odbudowy niepodleg³ego bytu
ich dzia³ania musia³y staæ siê wzorem wytrwa³oœci, pracowitoœci i obywatelskiej postawy, czego dowodem mia³o byæ powo³ywanie przedstawicieli
tej nacji jako gospodarzy kolonii. Niezawodnym na to przyk³adem mo¿e
byæ fakt powo³ania na stanowiska burmistrza Kut przedstawiciela nacji
ormiañskiej, Grzegorza Jakubowicza. Sprawowa³ on ten urz¹d do swej
œmierci w roku 192849.
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Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na pewien ciekawy fakt
mog¹cy w sposób nieomal symboliczny zilustrowaæ niepowtarzalny
koloryt oraz wielonarodowy charakter tych ziem. Otó¿ w wyniku perturbacji wywo³anych wojn¹ rosyjsko-japoñsk¹ trafi³ do pobliskiej WiŸnicy
rodowity Koreañczyk, proboszcz tamtejszej parafii rzymsko-katolickiej i
szanowany powszechnie duszpasterz. W roku 1932, podczas odpustu
w koœciele ormiañskim w Kutach, jak pisa³ S. Donigiewicz, „wyg³osi³
bardzo piêkne kazanie”50.
Jednak czas spokojnej egzystencji ludnoœci kuckiej kolonii zbli¿a³
siê ku koñcowi. Nadchodz¹ca zawierucha wojenna mia³a w sposób
wyj¹tkowo brutalny i przera¿aj¹cy obróciæ w perzynê „ormiañsk¹ stolicê”
i jej mieszkañców, k³ad¹c kres tej niezwykle barwnej spo³ecznoœci.
Wraz z wybuchem œwiatowego konfliktu polscy Ormianie zaczêli
w wielu przypadkach dzieliæ losy Polaków z Galicji Wschodniej. Ich
kuccy przedstawiciele stali siê natomiast, we wrzeœniu 1939 roku,
bezpoœrednimi œwiadkami najtragiczniejszych chwil II Rzeczypospolitej.
Wycofuj¹ca siê z kresowych terenów przed ciosami podwójnej agresji armia polska wraz z przedstawicielami najwy¿szych organów pañstwowych
i rzeszami ludnoœci cywilnej przedostawa³a siê na terytorium Rumunii
przez most na Czeremoszu w Kutach51.
Okupuj¹cy zgodnie z postanowieniami paktu Ribbentrop-Mo³otow
Galicjê Wschodni¹ Sowieci dopuszczali siê szeregu represji wzglêdem
Ormian polskich. Bacznie obserwowana by³a przez nich Archidiecezja Lwowska. Wielkie niebezpieczeñstwo grozi³o przedwojennym
urzêdnikom, posiadaczom maj¹tków ziemskich oraz w³aœcicielom
przedsiêbiorstw. Jako przedstawiciele wrogiego ZSRR porz¹dku
spo³ecznego i ideowo niebezpieczni wichrzyciele kwalifikowali siê polscy
Ormianie do grupy wrogów klasowych, przy czym ich kuccy pobratymcy
nie byli pod tym wzglêdem wyj¹tkiem. Byli oni nara¿eni na grabie¿e,
wiêzienie, nieludzkie deportacje i ³agry oraz brutalne mordy52.
Wraz z wkroczeniem hitlerowców na tereny Galicji Wschodniej w
czerwcu 1941 roku zapocz¹tkowany zosta³ kolejny etap cierpieñ ludnoœci
tych ziem, tak¿e Ormian.
Informacje na temat wojennej codziennoœci diaspory ormiañskiej w
Kutach nie s¹ niestety obszerne. Mo¿na jednak s¹dziæ, ¿e nie ró¿ni³a
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siê ona w zasadniczy sposób od losów innych Ormian polskich i rzesz
Polaków znosz¹cych nieludzk¹ okupacjê. Czêsto losy te przeplata³y siê
i ³¹czy³y w jedno cierpienie.
W swej zbrodniczej dzia³alnoœci okupant sowiecki przyjmowa³
zupe³nie inne kryteria, a samym Polakom i bez w¹tpienia spo³ecznoœci
ormiañskiej Galicji wydawa³ siê on czêsto bardziej nieludzki i wrogi ni¿ hitlerowcy. Nie bez znaczenia by³ tu z pewnoœci¹ fakt, ¿e w
eksterminacji ludnoœci polskiej wyrêcza³a Niemców niejednokrotnie
Ukraiñska Powstañcza Armia (UPA) oraz inne nacjonalistyczne bojówki
ukraiñskie.
Wraz z przesuwaniem siê frontu na zachód i wycofywaniem siê
hitlerowców wzrasta³a mordercza aktywnoœæ ukraiñskich nacjonalistów.
Œlepa nienawiœæ, poczucie krzywdy i panuj¹ce bezprawie popycha³y ku
mordom i co gorsze usprawiedliwia³y barbarzyñstwo. Nacjonalistyczna
ideologia uto¿samia³a Ormian z Polakami. Teraz mieli oni podzieliæ los
dumnych Lachów. Trudno o bardziej tragiczny i dobitny dowód ich polskiej
to¿samoœci, której siê nie wyrzekli.
Bezwzglêdnoœæ nacjonalistycznych band by³a wprost niewyobra¿alna.
UPA nie zadawa³a sobie trudu rozró¿niania polskich Ormian od rodowitych Polaków. Trudno nie potraktowaæ tego faktu jako dowód
niew¹tpliwie daleko posuniêtej polonizacji nacji ormiañskiej, tak¿e
w œwiadomoœci ukraiñskiej wiêkszoœci. Poza tym g³ównym motorem
dzia³ania bezwzglêdnych band by³y niew¹tpliwie motywy materialne.
Hucu³owie, którzy w du¿ej czêœci mieli dopuœciæ siê krwawych czynów
w Kutach53, dalecy byli z pewnoœci¹ od wyra¿ania niepodleg³oœciowej
ideologii rodz¹cego siê w bólach narodu ukraiñskiego.
Z relacji osób, które prze¿y³y kataklizm z dni 19-21 kwietnia 1944 r.
i spogl¹da³y na jego zbrodnicze skutki wy³aniaj¹ siê pogorzeliska, zmasakrowane, popalone cia³a bliskich, krewnych i przyjació³ oraz osób,
których zw³ok nie uda³o siê zidentyfikowaæ. Grabiono i niszczono bez
opamiêtania. Potwornoœæ tych kwietniowych dni znamy ze wspomnieñ
naocznych œwiadków, którym uda³o siê unikn¹æ nieludzkiej œmierci54.
Czêœæ z nich w niepewnoœci wyczekiwa³a za murami ormiañskiej œwi¹tyni
wznosz¹c modlitwy do umi³owanego patrona Ormian kuckich – œw.
Antoniego Padewskiego.
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Chocia¿ ukraiñski terror usta³ niemal tak nagle jak siê rozpocz¹³,
ocala³ym Ormianom nie dane by³o za¿yæ spokoju. W³adze radzieckie nie
zamierza³y tolerowaæ odrêbnoœci wspólnoty ormiañskiej na tym terenie.
Represje dosiêg³y g³ównie ormiañski kler. Absurdalne oskar¿enia nie
by³y niczym innym, jak zaplanowan¹ przez w³adze sowieckie likwidacj¹
lwowskiej diecezji ormiañskiej. Tragiczne losy tysiêcy Ormian, a wœród
nich nad wyraz boleœnie diaspory kuckiej nie znalaz³y kresu wraz z
oddaleniem siê frontu i zakoñczeniem dzia³añ wojennych. Niejasne
perspektywy i szykany w³adz spowodowa³y, ¿e podobnie jak ludnoœæ
polska z Kresów Wschodnich, tak¿e Ormianie emigrowali w kierunku
granic powojennej Polski55.
Czêœæ ludnoœci ormiañskiej Kut nie opuœci³a jednak swych rodzinnych stron i tych œwie¿ych mogi³ bêd¹cych œwiadectwem niedawnej
tragedii. Wierny a¿ do œmierci swemu kap³añskiemu pos³annictwu i swej
najdro¿szej ziemi, pozosta³ w Kutach ksi¹dz Samuel Manugiewicz56.
Duszpasterstwo prowadzi³ do roku 1947, kiedy to w³adze radzieckie
zamknê³y ormiañski przybytek57. Ksi¹dz Manugiewicz zmar³ 24 grudnia
1956 roku. Wraz z tym bohaterskim synem kuckiej ziemi odchodzi³a w niebyt wyj¹tkowa spo³ecznoœæ. Spo³ecznoœæ, której nie obca by³a uczciwa,
sumienna praca, beztroska zabawa, patriotyczne uniesienia, ale tak¿e
ból oraz poczucie krzywdy. Cierpienie to wyros³o z niesprawiedliwego
zapomnienia, jakim ten bohaterski lud obdarza³a przez lata jego przybrana ojczyzna, której wiernoœci zawsze z poœwiêceniem dochowywa³.
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SIEDEMDZIESIÊCIOPIÊCIOLECIE WYSTAWY
HISTORYCZNEJ MIASTA STANIS³AWOWA
Jurij SMIRNOW [Lwów]
Siedemdziesi¹t piêæ lat temu, 2 grudnia 1928 r. w salach
stanis³awowskiej Kasy Oszczêdnoœci zosta³a uroczyœcie otwarta wystawa
poœwiêcona historii miasta Stanis³awowa. W okresie miêdzywojennym by³o
to znacz¹ce wydarzenie kulturalne. Po raz pierwszy, a zarazem ostatni w
XX wieku pokazano oryginalne dokumenty, cenne i unikatowe, œwiadcz¹ce
o minionej s³awie nadbystrzyckiego grodu, o jego rozwoju ekonomicznym
i kulturalnym w okresie od XVII do XVIII wieku. Wystawa by³a równie¿
dowodem zainteresowania dziejami miasta. Mia³a inspirowaæ uczonych i
mi³oœników przesz³oœci Stanis³awowa do dalszej pracy nad jego histori¹.
Niestety, cenne zabytki i pami¹tki przedstawione na wystawie zosta³y albo
zniszczone, albo rozproszone na skutek zawieruchy wojennej.
Wystawa dokumentowa³a wiekowe wspó³¿ycie czterech najbardziej liczebnych narodowoœci (nacji, jak mówiono w wieku XVII ) i ich
wspó³pracê w dziedzinie rozbudowy i obrony miasta, pomno¿enia jego
bogactw i wp³ywów, rozwoju jego handlu i kultury. Wszystkie cztery
nacje zostawi³y liczne œlady swojej dzia³alnoœci utrwalone w pami¹tkach
historycznych, zabytkach architektury i sztuki. W latach 20-tych XX
wieku wœród mieszkañców Stanis³awowa mo¿na by³o jeszcze spotkaæ
potomków tych, którzy k³adli podwaliny pod jego budowê. Wœród nich
by³y znane w jego historii rodziny polskie, ukraiñskie, ormiañskie i
¿ydowskie.
Nic dziwnego, ¿e prócz Magistratu i Kasy Oszczêdnoœci, patronat
nad wystaw¹ zorganizowan¹ w Stanis³awowskim Muzeum Pokuckim
objê³y tak¿e miejscowe probostwa greckokatolickie, ³aciñskie, ormiañskie,
oraz Wielka Synagoga i ¿ydowskie domy modlitwy1. Wysoki poziom organizacyjny zapewni³ Komitet Wystawy na czele z doktorem Czes³awem
Chowañcem. Obok niego dzia³ali w nim: Henryk Ertel, Rubin Fahn, znany
artysta plastyk prof. Maksymilian Rosenbaum, Mieczys³aw Sa³abaj, in¿.
1

Cz. Chowaniec, Katalog wystawy historycznej miasta Stanis³awowa, Stanis³awów 1928,
s.5.

przyjêto: 24 listopada 2003
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Stanis³aw Trela, d³ugoletni kierownik remontów i konserwacji koœcio³a
ormiañskiego i kolegiaty ³aciñskiej, Klemens Wein i prof. Jan Wyrzykowski2. Organizatorzy wystawy wspó³pracowali ze znanymi naukowcami ze
Lwowa i Krakowa, m.in. z doktorem Aleksandrem Czo³owskim i kustoszem Rudolfem Mêkickim. Wystawê popar³y powa¿ne instytucje naukowe: Archiwum Miejskie Lwowa, Biblioteki Baworowskich, Uniwersytecka,
Poturzycka hr. Dzieduszyckich we Lwowie, Uniwersytetu Jagielloñskiego,
Ossolineum, Muzeum Narodowe im. Króla Jana III Sobieskiego ze Lwowa, Polska Akademia Umiejêtnoœci, Ordynacja hr. Potockich z £añcuta3.
Katalog wystawy opracowa³ Czes³aw Chowaniec. Napisa³ do niego
s³owo wstêpne, a tak¿e poda³ krótkie opisy zaprezentowanych zabytków.
By³ on serdecznym przyjacielem Ormian stanis³awowskich. Jeszcze w
tym samym roku opublikowa³ monografiê Ormianie w Stanis³awowie w
XVII i XVIII wieku, wydan¹ na wysokim poziomie edytorskim z licznymi
fotografiami i rycinami. Podobny poziom edytorski wyró¿nia³ Katalog
wystawy wydany w nak³adzie 500 egzemplarzy. 100 z nich uzupe³niono
fotografiami wykonanymi pod kierownictwem prof. Rosenbauma w pracowni fotograficznej przy Muzeum Pokuckim.4
Na wystawie przedstawiono 147 eksponatów tematycznie podzielonych na dziesiêæ dzia³ów, a mianowicie:
I. Przywileje i dokumenty miasta – 14 eksponatów
II. Mapy i plany miasta – 10 eksponatów
III. Rêkopisy – 21 eksponatów
IV. Druki i panegiryki – 10 eksponatów
V. Portrety i obrazy – 24 eksponaty
VI. Pos¹gi i rzeŸby – 14 eksponatów
VII. Ornaty, kapy, kobierce – 8 eksponatów
VIII. Przedmioty srebrne i dewocjonalia – 17 eksponatów
IX. Broñ, sprzêty, naczynia, meble – 12 eksponatów
X. Ryciny, sztychy, pieczêcie, medale – 17 eksponatów
Wœród wystawionych zabytków uwagê zwraca³a spora grupa
pami¹tek, dzie³ sztuki i dokumentów historycznych przedstawiaj¹cych
wk³ad nacji ormiañskiej w rozwój gospodarczy i kulturê Stanis³awowa. Te
dokumenty, przywileje, rêkopisy, druki do dnia dzisiejszego maj¹ bardzo
2
3
4

Cz. Chowaniec, dz. cyt., s.4.
Cz. Chowaniec, dz. cyt., s.5, 29.
Cz. Chowaniec, dz. cyt., s.4.

39

istotne znaczenie dla badañ nad dziejami Ormian stanis³awowskich, ich
pochodzeniem i stanem maj¹tkowym, jak równie¿ nad histori¹ parafii
ormiañskiej. Z przedstawionych 147 pami¹tek – 45 (30,6%) pochodzi³o
ze zbiorów parafii ormiañskiej lub niegdyœ do niej nale¿¹cych. Najbardziej ciekawe rêkopisy ormiañskie pochodzi³y ze zbiorów Ossolineum
we Lwowie i z archiwum miasta Stanis³awowa. Czêœæ rêkopisów zebra³
i uratowa³ od zag³ady ksi¹dz pra³at Franciszek Komusiewicz proboszcz
parafii stanis³awowskiej, kustosz sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej. Ten
gorliwy duszpasterz i stró¿ tradycji ormiañskich, obj¹³ opiekê nad parafi¹
w 1919 roku. Zaraz te¿ zatroszczy³ siê o cenne zabytki zwi¹zane z histori¹
koœcio³a ormiañskiego, które uda³o mu siê odnowiæ5. Ksi¹dz Komusiewicz
za³o¿y³ te¿ bibliotekê parafialn¹. Tak o tym pisa³ dr Józef Zieliñski: „biblioteka w sam¹ porê dosta³a siê w opiekuñcze rêce ks. Komusiewicza.
Ksiêgozbiór ten licz¹cy z gór¹ 500 dzie³ przedstawia³ siê do niedawna
po prostu rozpaczliwie. Bardzo cenne niejednokrotnie ksiêgi ormiañskie
st³oczone w jednej szafie, w miejscu wilgotnym i ciemnym by³yby pad³y
niechybnie ofiar¹ zniszczenia gdyby nie ksi¹dz Komusiewicz, który w
sam¹ porê nimi siê zaopiekowa³. Przeniós³ ca³y zbiór do budynku mieszkalnego, osuszy³ je, odkurzy³ i przewietrzy³, umieœci³ zbiór w osobnej
szafie... Stare ormiañskie druki, a szczególnie ormiañskie rêkopisy, które
s¹ rzadkoœci¹ nie tylko w Polsce, ale i w œrodkowej Europie, dalej rzadkie dziœ tak¿e druki polskie, szaty liturgiczne, odrestaurowane portrety,
obrazy i cenne rzeŸby... Ciekawi zobaczyæ mog¹ w prywatnym mieszkaniu ks. Komusiewicza starannie zebrane i umiejêtnie rozwieszone
w osobnych grupach fotografie cenniejszych szczegó³ów architektury
wewnêtrznej i zewnêtrznej koœcio³a (ormiañskiego), wszystkich niemal
rzeŸb, portretów, obrazów, tkanin, iluminowanych rêkopisów, starych
naczyñ liturgicznych, fresków itd. ... S¹ to bezcenne wprost dokumenty
naszej przesz³oœci kulturalnej i z ni¹ tak silnie zwi¹zanej kultury naszych
Ormian stanis³awowskich”6. Ze wspomnianego zbioru ks. Komusiewicza
na wystawie wystawiono nastêpuj¹ce rêkopisy: ksiêgê chrztów parafii
ormiañskiej z 1703 roku, ksiêgê zmar³ych ormiañskiej parafii z 1715 roku,
ewangeliarz ormiañski rêcznie pisany z 1551 roku, XVI-wieczne ¿ywoty
œwiêtych pisane po ormiañsku, XVII-wieczny iluminowany „Modlitewnik

5

6

J. Smirnow, Katedra ormiañska we Lwowie. Dzieje archidiecezji ormiañskiej lwowskiej,
Lwów 2002 s. 141.
J. Zieliñski, Koœció³ ormiañski w Stanis³awowie i jego odbudowa, „Pos³aniec œw. Grzegorza” 1930, nr 38/39, s. 132.
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chóralny ormiañski”, ewangeliarz ormiañski z drugiej po³owy XVII wieku
pisany na pergaminie i bogato iluminowany, oraz pontyfika³ ormiañski
z pocz¹tku XVIII wieku7. Z lwowskiego Ossolineum pokazano: ksiêgê
s¹dow¹ nacji ormiañskiej w Stanis³awowie z lat 1681–1689, a tak¿e
Inwentarz m. Stanis³awowa nacyi polskiey, Ruskiey, Ormiañskiey oraz
Synagogi tak we mieœcie jako y po przedmieœciach mieszkaj¹cych, po
powietrzu spisany y weryfikowany na R.P. 1770. Z kolei archiwum miasta
Stanis³awowa udostêpni³o Ksiêgê s¹du Ormiañskiego z lat 1742 – 1753.
Wystawione rêkopisy by³y nie tylko cennymi œwiadkami historii Ormian
stanis³awowskich, lecz równie¿ dzie³ami sztuki ormiañskiej. Ewangeliarz z 1551 roku mia³ byæ wed³ug tradycji przywieziony do miasta przez
pierwszych przybyszów ormiañskich. ¯ywoty œwiêtych by³y ozdobione
licznymi kolorowymi inicja³ami zamieszczonymi tak w samym w tekœcie,
jak i na marginesach. Modlitewnik chóralny, jak równie¿ ewangeliarz z
drugiej po³owy XVII wieku by³y bogato iluminowane. Na ostatniej stronie
tego ostatniego znajdowa³a siê notatka ks. Stefana Roszki (1670–1739),
proboszcza i dziekana stanis³awowskiego, wybitnego armenisty, pisarza i
jêzykoznawcy pisana w jêzyku ormiañskim w roku 1706: „Te ksiêgi œwiête
z ziemi ruskiej w kraju Lechistan napisali Tumanyan ze swym synem na
wieczn¹ pami¹tkê koœcio³a stanis³awowskiego”. Pontyfika³ ormiañski by³
dzie³em tego¿ ks. Stefana Roszki8. Na pierwszej stronie zachowa³o siê
oryginalne zatwierdzenie jego tekstu przez ks. arcybiskupa Jana Tobiasza Augustynowicza z dnia 15 kwietnia 1728 roku. Ksiêgi parafialne, jak
równie¿ i inwentarze zawiera³y informacje statystyczne dotycz¹ce gminy
ormiañskiej w XVII – XVIII w., w tym nazwiska wszystkich znaczniejszych
rodzin, wójtów, rajców, ksiê¿y. Na podstawie tych¿e dokumentów Cz.
Chowaniec u³o¿y³ listê wójtów stanis³awowskiej nacji ormiañskiej, na
której znalaz³o siê 20 nazwisk: Aksenty £azarowicz -1679, Grzegorz
Romaszkiewicz – 1681-4, Aksenty £azarowicz – 1685, Kasper Tumanowicz – 1687-8, Jakób Grzegorzowicz – 1689, Kasper Tumanowicz
– 1690-96, Teodor Bogdanowicz – 1697-8, Samuel Issay Grzegorzowicz
– 1699, Donik Antonowicz – 1700, Theodor Bogdanowicz – 1701, Donik
Antonowicz – 1702, Zacharjasz Romaszkiewicz – 1703-5, Issay Grzegorzowicz – 1706-9, nie znany – 1710-16, Krzysztof Cetwar³owicz – 1717,
Krzysztof Jakubowicz – 1719, nie znany – 1720-22, Krzysztof Jakubowicz
– 1723-29, nie znany – 1730-35, Krzysztof Jakubowicz -1736-39, Wartan
7
8

Cz. Chowaniec, dz. cyt., s.18-19.
T. Zaleski, S³ownik biograficzny duchownych ormiañskich w Polsce, Kraków 2001,
s. 92.
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Miko³ajewicz – 1740, Micha³ Amirowicz – 1741-45, Krzysztof Jakubowicz
– 1746-48, Miko³aj Wartanowicz – 1749-50, Micha³ Amirowicz – 175152, Miko³aj Wartanowicz – 1753-59, Grzegorz Theodorowicz – 1760,
Kajetan Theodorowicz – 1761, Miko³aj Wartanowicz – 1762-66, Augustyn
Torosiewicz – 1767-8, Miko³aj Wartanowicz -1769-70, Józef Torosowicz
– 1771-72, Walerian Rosko Bogdanowicz – 1773, Miko³aj Wartanowicz
– 1774-5, Józef Torosowicz – 1776, Bogdan Stefanowicz Kamieñczanin
-1777, Deodat a Christoph Bogdanowicz – 1778-869.
Jeden z tych¿e wójtów, Józef Torosowicz w dniu 21 kwietnia 1776
roku na rozkaz Gubernium lwowskiego sporz¹dzi³ „autentycznie i pod
pieczêci¹” Sumariusz obywatelów i kupców tut. nacyi ormiañskiej, w
którym podano nie tylko nazwiska kupców ormiañskich lecz ich zajêcia,
czyli „handlów ka¿dego z osobna, w spó³kach prowadz¹cych firmê”10. Z
tego Ÿród³a mo¿na siê by³o dowiedzieæ, i¿ prawie wszyscy kupcy brali
udzia³ w handlu koñmi i wo³ami wo³oskimi, wypasali wielkie stada w
Mo³dawii i Besarabii i sprzedawali byd³o do Niemiec, do dalekiej Bawarii. Na ten¿e temat czytamy u Szar³owskiego: „jeŸdzili wówczas kupcy
do Besarabii, Budziaków, Multan, nad morze Czarne i Warnê szukaj¹c
sprzyjaj¹cych do wypasu okolic”11. Wœród kupców ormiañskich w roku
1776 prym wiedli bracia Bogdan i Jan de Stefan Bogdanowicze, Grzegorz
Krzeczunowicz, Kajetan Theodorowicz, bracia Micha³ i Walerian de Christoph Bogdanowicze, Józef Torosowicz, Augustyn Torosowicz, Miko³aj
Janowicz Cywadziech, bracia Kajetan i Bogdan Bo³oz Antoniewicze,
Kajetan Donigiewicz, Bogdan Krzeczunowicz Sutor, Jakub Axentowicz,
Zachariasz de So³tan Apkarowicz, bracia Teodor i Bernard de Dawid
Bogdanowicze, Grzegorz Antoniewicz Trzyszel¹g12.
Wœród przywilejów, które dotyczy³y Ormian zaprezentowano dwa:
przywilej króla Jana III Sobieskiego wystawiony w kwietniu 1677 roku i
„Zapis Józefa Potockiego H[etmana] W[ielkiego] K[oronnego] dla koœcio³a
Ormiañskiego” z dnia 24 czerwca 1748 roku. Pierwszy z nich pochodzi³
z biblioteki Poturzyckiej hr. Dzieduszyckich, drugi zaœ by³ w³asnoœci¹
parafii ormiañskiej w Stanis³awowie.
Dzia³ V „Portrety i obrazy” w znacznej mierze z³o¿ony by³ z pami¹tek
ormiañskich. Walorami artystycznymi wyró¿nia³ siê wykonany na drze9

10
11

12

Cz. Chowaniec, Ormianie w Stanis³awowie w XVII i XVIII wieku. Stanis³awów 1928,
dodatek V.
Cz. Chowaniec, tam¿e, dodatek IV.
A. Szar³owski, Stanis³awów i powiat stanis³awowski pod wzglêdem historycznym i
geograficzno-statystycznym, Stanis³awów 1887, s. 61
Cz. Chowaniec, Ormianie w Stanis³awowie, dodatek IV.
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wie olejny portret trumienny Krzysztofa Roszko – Bogdanowicza (1686
– 1767) mieszczanina nacji ormiañskiej13. J. Petrus b³êdnie uwa¿a, ¿e
K. Roszko–Bogdanowicz by³ wójtem gminy ormiañskiej14, podobnie
M. Gêbarowicz pisze o nim jako „ostatnim wójcie nacji ormiañskiej w
Stanis³awowie”15. Jednak u³o¿ony przez Chowañca „spis wójtów” nie
potwierdza tego¿ stwierdzenia, tym bardziej, ¿e ten zmar³ w 1767 r., a
ostatnim wójtem ormiañskim w latach 1778 – 1786 by³ Deodat a Christoph Bogdanowicz, który pochodzi³ nawet z innej linii Bogdanowiczów
ni¿ Roszko–Bogdanowicze16.
Na wystawie zaprezentowano cztery portrety arcybiskupów. Portret
Jakuba Waleriana Tumanowicza pêdzla E. Bielawskiego wykonany by³
dla parafii stanis³awowskiej w 1794 roku, czyli piêæ lat wczeœniej ni¿
portret dla galerii w pa³acu arcybiskupów we Lwowie. Pozosta³e portrety
przedstawia³y arcybiskupa Samuela Cyryla Stefanowicza, dwóch nieznanych arcybiskupów z XVIII wieku, ksiêdza Jakuba Warteresiewicza,
proboszcza z Tyœmienicy i wikariusza stanis³awowskiego (zm. 1732
r.), ksiêdza Jakuba Manugiewicza proboszcza stanis³awowskiego i
oficja³a apostolskiego na Pokuciu (zm. 1774 r.) i o. Leona Trynitarza
wizytatora prowincji polskiej (zm. oko³o 1780 r.). Wœród obrazów religijnych znajdowa³y siê: „Œwiêty Grzegorz Oœwieciciel Armenii” (XVII wiek,
w³asnoœæ ks. Komusiewicza), namalowany na drzewie, „Matka Boska
z Dzieci¹tkiem Jezus” (XVI–XVII wiek z dawnego koœcio³a trynitarzy),
namalowany na koŸlej skórze, „G³owa Chrystusa” (XVII–XVIII wiek),
„Judyta z g³ow¹ Holofernesa”, a tak¿e XVIII-wieczny obraz Marcina
Sobieszczañskiego „Chrystus na Krzy¿u z klêcz¹c¹ Mari¹ Magdalen¹”.
Wyró¿nia³ siê wœród nich XVIII-wieczny obraz „Pok³on Trzech króli”.
Wszystkie obrazy pochodzi³y z koœcio³a ormiañskiego w Stanis³awowie.
Wspó³czeœni badacze dziejów tego koœcio³a o niektórych z nich nie
wspominaj¹17.
Na wystawie przedstawiono równie¿ osiem portretów hrabiów Potockich z ró¿nych muzeów, koœcio³ów lwowskich i stanis³awowskich18.
13

14
15

16
17

J. Petrus, Archidiecezjalne Muzeum Ormiañskie we Lwowie, w: Ormianie polscy.
Odrêbnoœæ i asymilacja. Kraków, 1999, s. 30.
J. Petrus, dz. cyt., s. 30.
M. Gêbarowicz, Obrazy i rzeŸby, w: Wystawa zabytków ormiañskich we Lwowie, Lwów
1933, s. 17.
Cz. Chowaniec, dz. cyt., 1928, dodatek V.
Np. J. Chrz¹szczewski, Koœcio³y Ormian polskich, Warszawa 2001, s. 121-129, ten¿e,
Koœció³ ormiañski w Stanis³awowie, w: Sztuka kresów wschodnich, 2, red. J. Ostrowski,
Kraków 1996, s. 167-191.
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Tak¿e wœród rzeŸb dominowa³y dzie³a o rodowodzie ormiañskim.
Osiem XVIII- wiecznych drewnianych, polichromowanych rzeŸb
stanowi³o czêœæ dekoracji artystycznej koœcio³a ormiañskiego. Ca³oœæ
wystroju rzeŸbiarskiego zdobi¹cego wnêtrza œwi¹tyni sk³ada³a siê z
zespo³u trzydziestu siedmiu barokowych figur œwiêtych19. W latach
1924–1928 wszystkie rzeŸby poddano gruntownej renowacji, a na
wystawie pokazano figury œw. Anny (z³ocona, wysokoœæ 135 cm),
œw. Jana Nepomucena (o charakterze ludowym, polichromowana,
wysokoœæ 135 cm), nieznanego aposto³a (z³ocona, wysokoœæ 135 cm)
i pustelnika (œw. Onufrego?, wysokoœæ 135 cm). Wystawiono równie¿
XVII-wieczn¹, rzeŸbion¹ w drzewie polichromowan¹ chrzcielnicê. Z tego
czasu pochodzi³a tak¿e kompozycja „Chrzest Chrystusa” (wysokoœæ
34 cm). XVIII-wieczny rodowód mia³y alegoryczne rzeŸby: „Nadzieja” i
„Mi³oœæ” oraz kompozycja „Chrystus zmartwychwsta³y”. Wszystkie rzeŸby
stanowi³y w³asnoœæ koœcio³a ormiañskiego. W tym¿e dziale przedstawiono równie¿ pos¹gi Stanis³awa Rewery i Jêdrzeja Potockich wykonane z
drzewa lipowego i polichromowane. Obydwa sta³y przy katafalku podczas
pogrzebu Józefa Potockiego.
RzeŸba ludowa reprezentowana by³a przez trzy stare polichromowane figury „Mêka Pañska” o wymiarach 62, 68 i 90 cm (ze zbiorów
Muzeum Pokuckiego). Dwa ma³e 25 centymetrowe anio³ki pochodzi³y z
koœcio³a parafialnego w Buczaczu (dzie³a J. J. Pinsla)
Wœród paramentów liturgicznych i kobierców znaczna czêœæ
pochodzi³a z koœcio³a ormiañskiego. Cennym zabytkiem sztuki
ormiañskiej by³a kapa ks. Jakuba Warteresiewicza, haftowana barwnym
jedwabiem w kwiaty. Szlak i kapiszon by³y haftowane wypukle, srebrem z
ornamentami wschodnimi. W tej kapie ks. Warteresiewicz zosta³ pochowany w roku 1732. Jednak¿e 1855 roku kapê wyjêto z trumny i z³o¿ono
w skarbcu koœcio³a ormiañskiego20. Z XVII wieku pochodzi³ bia³y ornat,
haftowany z³otem i srebrem na wypuk³o, w ornamenty staroormiañskie.
Drugi XVIII-wieczny ornat by³ wykonany z polskich pasów litych. Równie¿
z tego samego wieku pochodzi³y: antependium haftowane jedwabiem
przez Ormianki stanis³awowskie (110 x 70 cm) i kobierzec (440 x 500 cm)
obramowany szlakiem z 30 pól. Wed³ug tradycji ka¿de pole wyszywane
by³o przez inn¹ mieszczankê nacji ormiañskiej21.
18
19
20
21
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Cz. Chowaniec, dz. cyt., 1928, s. 22 – 24.
J. Zieliñski, dz. cyt., s. 130.
Cz. Chowaniec, dz. cyt. 1928, s. 26.
Tam¿e, s. 27.

Z³otnictwo ormiañskie reprezentowa³y przedmioty liturgiczne: dwie
monstrancje, wotum ze œw. Wincentym, XVII-wieczna szkatu³ka srebrna
trybowana w ornament liœciasty z lwem na wieczku, o wymiarach 10 x 7 x
8 cm. Wotum ze œw. Wincentym o wymiarach 33 x 26 cm by³o trybowane
w srebrze i pochodzi³o z 1748 roku. Ofiarowane zosta³o przez miasto
Stanis³awów, o czym œwiadczy³ napis: „Honorowi Nayosobliwszego od
ognia i powietrza patrona Œw. Wincentego Miasto Stanis³awów to votum
dedicuie za staraniem S³aw P.p Antoniego Baranowskiego y Krzysztofa
Jakubowicza woytów miasta tego A.D. 1748. 16 luty”22. Krzysztof Jakubowicz by³ wójtem nacji ormiañskiej w roku 1719 i w latach: 1723-29,
1736-39, 1746-4823. Wed³ug przywileju króla Jana III Sobieskiego z 1677
roku wójta obierano corocznie. Zdarza³y siê czêsto reelekcje tych wójtów,
którzy cieszyli siê powszechnym zaufaniem. Wskutek tego „niektórzy z
nich jak Kasper Tumanowicz, Krzysztof Jakubowicz, Miko³aj Wartanowicz
i inni po kilkanaœcie lat na tym urzêdzie siedzieli”24.
Na specjaln¹ uwagê zas³ugiwa³y dwie monstrancje trybowane w srebrze i poz³acane. Pierwsza z nich, okaza³ych wymiarów z ornamentem o
motywach wschodnich, podarowana zosta³a koœcio³owi ormiañskiemu w
Tyœmienicy w roku 1742 przez Izaaka i Grzegorza Theodorowiczów–Maramoroszów, o czym œwiadczy³ napis: „Izaak et Gregoris Theodorowicze
Maramorusz Anno D. 1742 donaverunt pro eclesia Armenorum civitatis
Tisminiensis”25. Na drugiej monstrancji znajdowa³ siê napis: „Jakub
Warteresiewicz, proboszcz tyœmienicki sprawi³ r. 1712”. O duchownym
ormiañskim ks. Jakubie Warteresiewiczu nie ma ¿adnej wzmianki, nawet
w dok³adnym S³owniku biograficznym duchownych ormiañskich w Polsce
autorstwa ks. Tadeusza Zaleskiego. Dlatego podajemy najwa¿niejsze
wydarzenia z jego ¿ycia.
Ks. Jakub Warteresiewicz pochodzi³ z zamo¿nej szlacheckiej rodziny ormiañskiej. Urodzi³ siê w 1655 roku w Kamieñcu Podolskim. Jego
rodzicami byli Zofia i Warteres. Po zdobyciu Kamieñca Podolskiego
przez Turków Jakub Warteresiewicz, jak i inni Ormianie, by³ wypêdzony
z miasta rodzinnego i przez jakiœ czas przebywa³ w Macedonii. PóŸniej w
Ziemi Œwiêtej i Persji. W 1680 roku szczêœliwie powróci³ do Polski, gdzie
zasta³ swoich rodziców w Tyœmienicy. Wst¹pi³ do papieskiego kolegium

22
23
24
25

Tam¿e.
Tam¿e, dodatek V.
Tam¿e, s. 26.
Tam¿e, s. 28.
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teatynów we Lwowie26. Do Tyœmienicy wygnañców kamienieckich sprowadzi³ w roku 1679 Dominik Potocki, który wystawi³ dla nich koœció³
drewniany i uposa¿y³ probostwo. W roku 1684 Dominik Potocki naznaczy³
proboszczem tyœmienickim ks. J. Warteresiewicza. Jak informuje ks.
Sadok Bar¹cz, „w r. 1713 zrzek³ siê dobrowolnie probostwa ks. Jakób
Warteresiewicz, a jego miejsce zaj¹³ ks. Grzegorz Amirowicz, który
metryki po ormiañsku pisaæ zacz¹³”27. W tym¿e 1713 roku arcybiskup
Jan Tobiasz Augustynowicz mianowa³ ks. J. Warteresiewicza proboszczem w Kamieñcu Podolskim. W rodzinnym mieœcie ksi¹dz przebywa³
do 1717 roku28. W latach 1717-1730, wed³ug J. Zieliñskiego, „Jakób
Warteresiewicz, penitencjariusz by³ wikariuszem ormiañskiej parafii
w Stanis³awowie”29. Ks. J. Warteresiewicz zmar³ dnia 20 paŸdziernika
1732 roku. Ks. Sadok Bar¹cz pisze, „i¿ by³ zmar³y znany z bogobojnoœci
a ostroœci ¿ywota, który za ¿ycia dobrym przyk³adem przyœwieca³
wspó³bliŸnim, a po œmierci przez cudown¹ £askê Najwy¿szego dopomaga³ wzywaj¹cym jego przyczynê”30. Nie tylko ks. Warteresiewicz,
lecz i niektórzy inni ksiê¿a ormiañscy ze Stanis³awowa zostali pominiêci
przez wspó³czesnych badaczy. Dlatego te¿ podajê spis administratorów
i proboszczów koœcio³a parafialnego obrz¹dku ormiañskiego u³o¿ony
przez Józefa Zieliñskiego w roku 1933:
1) Józef z Persji zw. Wschodnim 1665 – 1666; 2) Grzegorz Balsam
– Balsamowicz 1666 – 1680 ?; 3) Krzysztof Zachnowicz 1680 ? – 1718;
4) Stefan Stefanowicz Roszka 1718 – 31 X 1739; 5) Jakób Manugiewicz
1739 – 1771 ?; przed mianowaniem nowego proboszcza w latach 1771
– 1775 byli wikariuszami: Miko³¹j Krzysztofowicz, Augustyn Kirkorowicz,
Dominik Antoniewicz; 6) Dominik Bo³oz Antoniewicz 1775 – 1795; Antoni
Bo³oz Antoniewicz 1795 – 1815; 8) Antoni Borkowski 1816 – 1837; 9)
Filip Haywas 1837 – 1865; 10) Isaak Isakowicz 1865 – 1882; 11) Micha³
Romaszkan 1882 – 1916; 12) Bronis³aw Limanowski, administrator 1916
– 1919; Franciszek Komusiewicz31.
Spis wikariuszy Koœcio³a ormiañskiego w Stanis³awowie u³o¿y³
równie¿ dr Zieliñski:
26
27
28
29

30
31

L. Korwin, Ormiañskie rody szlacheckie, Kraków 1934, s. 169 – 170.
S. Bar¹cz, Rys dziejów ormiañskich, Tarnopol 1869, s. 172.
L. Korwin dz. cyt. s. 170.
J. Zieliñski, Z dziejów parafii ormiañskiej w Stanis³awowie, w: Wystawa zabytków
ormiañskich we Lwowie, Lwów 1933, s. 38.
S. Bar¹cz dz. cyt., s. 169.
J. Zieliñski dz. cyt., s. 38.
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1) Jakób Warteresiewicz, penitentiarius, 1717-1730; 2) Szymon
Torosowicz? 1722; 3) Jerzy Kistoturowicz 1715; 4) Jan Bogdanowicz
1732; 8) Jakób Manugiewicz 1734-1737, póŸniej jako vicepraepositus;
6) Jan Zarugiewicz Chaso 1738; 7) Grzegorz Hankiewicz Chaso 1739;
8) lgnacy Stefanowicz 1739; 9) Miko³aj Krzysztofowicz 1739-1788; 10)
Grzegorz Bogdanowicz 1743; 11) Teodor Roszka 1745; 12) Kazimierz
Manugiewicz 1749; 13) Kajetan Kossa 1749; 14) Miko³aj Donigiewicz
1749; 15) Pawe³ Suchasiewicz 1750; 16) Teodor Krzysztofowicz 1757;
17) Tomasz Wartanowicz 1759; 18) Stefan Krzysztofowicz 1763; 19)
Kajetan Manugiewicz 1764-1770; 20) Augustyn Kirkorowicz 1769; 21)
Stefan Roszka Bogdanowicz 1770; 22) Dominik Antoniewicz 1772; 23)
Jan Moszoro 1775; 24) Grzegorz Jakubowicz 1779; 25) Jan Amirowicz
1781-1805, proboszcz obertyñski; 26) Micha³ Torosiewicz 1784-1825?:
27) Antoni Antoniewicz 1785-1794; 28) Micha³ Aksentowicz 1785; Jan
Garabed Nygiesarian 1796; Ksawery Zachariasiewicz, wikary katedralny
1802; Melchior Sahagiewicz, wikary katedralny 1802; 29) Dominik £ukasiewicz 1809; 30) Ignacy Stefanowicz 1841; 31) Kajetan Brzeziñski 1842;
32) Isaak Isakowicz 1851- 1865; 33) Antoni Lewandowski 185332.
Na wystawie historycznej miasta Stanis³awowa pokazane zosta³y
jeszcze takie zabytki jak: rysunek XVII-wiecznej pieczêci miejskiej nacji
ormiañskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego Króla Jana III Sobieskiego
we Lwowie; XVIII-wieczne ber³o brackie ze skarbca koœcio³a ormiañskiego
w Stanis³awowie i XVII-wieczny fotel barokowy z gobelinowym obiciem,
który s³u¿y³ prawdopodobnie „protonotarjuszom papieskim dla koœcio³ów
ormiañskich na Pokuciu”33.
Wystawa odnios³a wielki sukces i wywo³a³a zainteresowanie nie
tylko w Stanis³awowie. Znaczn¹ czêœæ zabytków ormiañskich z tej¿e
wystawy pokazano w 1932 roku na wystawie zabytków ormiañskich we
Lwowie. Pod tym wzglêdem udzia³ parafii i spo³ecznoœci ormiañskiej
miasta Stanis³awowa w wystawie w rodzinnym mieœcie mo¿na uznaæ
za próbê generaln¹ przed wyst¹pieniem na ogólnoormiañskiej wystawie
lwowskiej.
W niniejszym artykule zosta³y dok³adnie omówione tylko zabytki
ormiañskie. Inne artyku³y powinny opisaæ wystawione tam zabytki polskie,
ukraiñskie i ¿ydowskie, gdy¿ ka¿da z tych nacji wnios³a wk³ad w historiê,
rozwój i kulturê miasta Stanis³awowa.
32
33

Tam¿e.
Cz. Chowaniec, dz. cyt. 1928, s. 30 – 31.
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ORMIAÑSCY MUZYCY DZIA£AJ¥CY W POLSCE
W XIX – XXI w.
Zbigniew KOŒCIÓW [Opole]
Zamieszczone poni¿ej biogramy obejmuj¹ nie tylko profesjonalnych muzyków ormiañskich i polskich ormiañskiego pochodzenia lub
obrz¹dku, ale te¿ Ormian, którzy nie bêd¹c zawodowymi muzykami
– przys³u¿yli siê utrwaleniu rodzimych tradycji muzycznych.
W piêciu biogramach nie uda³o siê na razie ustaliæ niektórych
danych. Warto jednak opublikowaæ i te ¿yciorysy, z uwagi na udokumentowane osi¹gniêcia owych osób, a te¿ z nadziej¹ na odnalezienie
uzupe³niaj¹cych informacji.
Antoniewicz – Bo³oz Karol, ur. 6 listopada 1807 r. we Lwowie
– zm. 4 listopada 1852 r. w Obrze.
Studia prawnicze ukoñczy³ we Lwowie „cum eminentia et maxima
laude”. W roku 1831 walczy³ w oddziale Dwernickiego. Po upadku powstania o¿eni³ siê z Zofi¹ Nikorowiczówn¹ i osiad³ na roli w Skwarzewie
ko³o Lwowa. Prowadz¹c gospodarstwo nie zaniedbywa³ prac literackich i
dzia³alnoœci spo³ecznej. We wrzeœniu 1839 r., po stracie ¿ony i piêciorga
dzieci, wst¹pi³ do nowicjatu jezuickiego w Starej Wsi, a w roku 1844
otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Tu¿ po tym dzia³a³ na Podhalu, zyskuj¹c
sobie przydomek „aposto³a trzeŸwoœci”. W roku 1846 pracowa³ jako kaznodzieja w Tarnowskiem i na Ziemi S¹deckiej, bior¹c bardzo aktywny
udzia³ w misjach maj¹cych na celu „uciszenie wzburzonych namiêtnoœci
ludzkich po strasznej rabacji”. W r. 1848 ks. Antoniewicz dzia³a³ we Lwowie jako kaznodzieja i spowiednik. Bra³ te¿ udzia³ w demonstracji przed
gubernium i wyg³osi³ dziêkczynne kazanie po ukazaniu siê „najwy¿szego
konstytucyjnego patentu”. Po zamkniêciu konwiktu jezuickiego przy
koœciele œw. Miko³aja i rozpêdzeniu Jezuitów, ks. Antoniewicz opuœci³
Lwów i rozpocz¹³ tu³aczkê po Ma³opolsce, Œl¹sku i Poznañskiem. Wykonywa³ obowi¹zki kap³añskie nie zarzucaj¹c twórczoœci prozatorskiej i
poetyckiej. Zmar³ w Obrze, podczas epidemii cholery.
Twórczoœæ ks. Karola Antoniewicza obejmuje kompozycje taneczne
(czêœciowo wydane w r. 1833) i religijne, oraz prozê i poezje (ceni³ je
przyjêto
7 stycznia 2005
48

m.in. Zygmunt Krasiñski). Po dzisiejszy dzieñ ciesz¹ siê popularnoœci¹
melodie i teksty ks. Antoniewicza (Do Betlejemu pe³ni radoœci, Zawita³
dla nas majowy poranek), teksty jego z melodiami innych autorów
(Nazareñski œliczny kwiecie, Chwalcie ³¹ki umajone, Nie opuszczaj
nas, O Maryjo przyjm w ofierze, Panie w ofierze, O Józefie uwielbiony,
W krzy¿u cierpienie) oraz jego melodia z tekstem innego autora (O Ty
Przedwieczny).
Wa¿niejsze prace pisarskie: Sonety, Lwów 1828, Der Ausflug in die
Karpathen, Wiedeñ 1829. Stanzen eines nordischen Aschenmannes, bm.
1831. Wandertöne am Pruthenfall bei Dora in Karpathischen Gebirge,
bm. 1834. ¯ywoty œwiêtych polskich, bm. 1849. Nauki i mowy przygodne,
Kraków 1851. Wybór kazañ i mów przygodnych, Warszawa 1853. Poezje,
Kraków 1861. Kazania i nauki dot¹d nie drukowane, Kraków 1864.
Lit.: I. Polkowski, Wspomnienia o ¿yciu i pismach Karola Bo³oz
– Antoniewicza, Warszawa 1861. F. Speil, Karol Antoniewicz, Wroc³aw
1875. Estreicher, Bibliografia I, s. 31-32, VI s. 16-17. J. Badeni, Ks. K.
Antoniewicz, Kraków 1896. S. Zarêbski, Jezuici w Polsce, Lwów 19001902. G. Korbut, Literatura polska, Warszawa 1930, III, s. 318-319.
Polski S³ownik Biograficzny, I, s. 139. X.F. B³otnicki, X. Karol Bo³oz
– Antoniewicz, „Pos³aniec œw. Grzegorza”, 1932, nr 12/67/, s. 169-175.
Ks. Jan Siedlecki, Œpiewnik koœcielny, Opole 1983, s. 26, 159, 188, 213,
220, 226, 257, 267, 338, 348.
Ikonogr.: „Pos³aniec œw. Grzegorza”, 1930, nr 12/67/ s. 169 i 173.
Andrzejewska Maria, z domu Abgarowicz ur. 23 kwietnia 1906 r.
w Ladzkiem Szlacheckim, pow. Ko³omyja – zm. 23 stycznia 1971 r. w
Warszawie.
Lata szkolne spêdzi³a w Stanis³awowie i Lwowie, w r. 1925
wst¹pi³a na Wydzia³ Humanistyczny UJK i uczêszcza³a na studia muzykologiczne prowadzone przez prof. A Chybiñskiego, a jednoczeœnie
kontynuowa³a naukê gry fortepianowej pod kierunkiem prof. R. Ottawowej w konserwatorium lwowskim. Po trzech latach przerwa³a wszelkie
studia (wskutek ciê¿kiej gruŸlicy) i przenios³a siê na d³u¿szy pobyt do
Zakopanego. W czasie wojny przebywa³a w Warszawie, gdzie pozna³a
swego przysz³ego mê¿a, znanego pisarza Jerzego Andrzejewskiego,
którego poœlubi³a w styczniu 1946 roku, w Krakowie. W latach 19481952 mieszka³a w Szczecinie, gdzie da³a siê poznaæ jako organizatorka
¿ycia muzycznego, prelegentka i recenzentka (wspó³pracowa³a wówczas z „Kurierem Szczeciñskim”). Od 1953 r. przebywa³a w Warszawie.
49

Wspó³pracowa³a wówczas z dwumiesiêcznikiem „Muzyka” (1954-1955),
gdzie zamieszcza³a reporta¿e i sprawozdania spoza warszawskich
oœrodków muzycznych. Nastêpnie nawi¹za³a wspó³pracê z tygodnikiem
„Argumenty”. Zajmowa³a siê przede wszystkim wychowaniem muzycznym, upowszechnianiem muzyki i ruchem amatorskim. Od roku 1960
dzia³a³a w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków, pe³ni¹c funkcjê
sekretarza zarz¹du Sekcji Krytyków SPAM. Odznaczona zosta³a Odznak¹ Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury i Z³ot¹ Odznak¹ SPAM; przyznano
jej równie¿ Nagrodê SPAM (w roku 1969).
Lit.: (J) i (zmc): Maria Andrzejewska, „Ruch Muzyczny” 1971, nr 6, s.7.
Ikonogr.: (J) i (zmc), op. cit.
Chaczbabian Igor, ur. 15 kwietnia 1944 r w Dniepropietrowsku.
Studia muzyczne odby³ pod kierunkiem Dawida Ojstracha w Konserwatorium Moskiewskim (1962-1967) i tam te¿ ukoñczy³ aspiranturê
(1968-1970). W roku 1968 zdoby³ g³ówn¹ nagrodê na Konkursie M³odych
Skrzypków w Kijowie. W roku 1972 przeniós³ siê do Polski. Jest docentem
Akademii Muzycznej w Poznaniu. Koncertuje w Polsce i za granic¹.
Informacja Akademii Muzycznej w Poznaniu
Isakowicz Antoni, ur. 12 grudnia 1870 r. w Waszkówce, pow.
Wy¿nica – zm. w Stanis³awowie.
By³ z zawodu urzêdnikiem towarzystwa ubezpieczeñ, z amatorstwa uprawia³ œpiew solowy i zajmowa³ siê dyrygentur¹ chóraln¹. W
latach dziewiêædziesi¹tych XIX w. by³ cz³onkiem chóru Galicyjskiego
Towarzystwa Œpiewaczego „Echo – Macierz” we Lwowie. Oko³o 1900
r. przeniós³ siê do Tarnopola, a piêæ lat póŸniej do Krakowa. Tu najpierw pe³ni³ obowi¹zki zastêpcy dyrygenta Towarzystwa Œpiewaczego
„Lutnia”, a nastêpnie (od 1914 r.) kierownika artystycznego i dyrygenta
tego Towarzystwa. Od roku 1909 przez kilka lat by³ tak¿e kierownikiem
operetki w Teatrze Ludowym. Po I wojnie œwiatowej pracowa³ jako solista w teatrach operowych i operetkowych w Krakowie. Oprócz pracy
dyrygenckiej w „Lutni”, zajmowa³ stanowisko zastêpcy dyrygenta w Towarzystwie Œpiewaczym „Echo”. Oko³o r. 1926 by³ nauczycielem œpiewu w
stanis³awowskiej szkole muzycznej i dyrygentem chóru mêskiego Towarzystwa Muzycznego im. St. Moniuszki w Stanis³awowie; wspó³pracowa³
równie¿ z oper¹ i operetk¹ stanis³awowsk¹.
Lit.: W Reiss, Almanach muzyczny Krakowa 1780-1914, Kraków
1939, T.I, s. 122, T.II, s. 134, 135, 148-149. Leon Tadeusz B³aszczyk,
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Dyrygenci polscy i obcy dzia³aj¹cy w Polsce w wiekach XIX i XX, Kraków
1964 s. 108. Luiza Barañska – Grabara, Iz istorii polsko-armianskich
muzykalnych swiaziej, Jerewan 1988, s. 71 (maszynopis rozprawy
doktorskiej).
Kurnatowska Ma³gorzata, z domu Abowianc ur. w Tyflisie.
Lata dziecinne i wczesn¹ m³odoœæ spêdzi³a w Tyflisie i rodzinnych
stronach w Armenii.
Po œlubie z urzêdnikiem Polskiej Misji na Kaukazie przenios³a siê
do Polski i osiad³a w Warszawie, gdzie ukoñczy³a studia œpiewacze.
Wystêpowa³a na estradzie i w Polskim Radiu. Wykonuj¹c pieœni
ormiañskie, polskie i rosyjskie, zyskiwa³a pozytywne oceny m.in. P. Rytla,
L. Binentala i K. Stromengera. Pe³ni³a tak¿e obowi¹zki sekretarki warszawskiego oddzia³u Archidiecezjalnego Zwi¹zku Ormian w Polsce.
Lit.: Stanis³aw Donigiewicz, Koncert p. Ma³gorzaty z Abowiantów
Kurnatowskiej, „Pos³aniec œw. Grzegorza” 1932, nr 5-6, s. 96. Kronika,
„Pos³aniec œw. Grzegorza” 1931, nr 53, s. 188. Kronika, „Pos³aniec œw.
Grzegorza” 1933, nr 7-8, s. 95.
Liszka Gajane, z domu Dochikian, ur. 17 listopada 1949 r. w Erywaniu.
Ukoñczy³a studia w Konserwatorium Erywañskim im. Komitasa w
zakresie gry na skrzypcach w roku 1976. Podczas studiów wielokrotnie
wystêpowa³a jako cz³onkini ,,zespo³u skrzypków Radia i Telewizji Armenii”, m.in. pod batut¹ A. Chaczaturiana. Od wrzeœnia 1977 r. pracuje jako
nauczycielka gry na skrzypcach w Pañstwowych Szko³ach Muzycznych
I i II stopnia w Nysie i Opolu. W latach 1979 – 1982 prowadzi³a równie¿
szkoln¹ orkiestrê kameraln¹ w Nysie i by³a kierowniczk¹ sekcji instrumentów smyczkowych w nyskiej szkole muzycznej.
Informacja Gajane Liszki.
£ukasiewicz Franciszek, ur. 1890 r. w Stanis³awowie – zm.
grudzieñ 1950 r. w Poznaniu.
Studia muzyczne odby³ we Lwowie i Bazylei, filologiczne w Wiedniu.
W latach 1919 – 1922 by³ profesorem w konserwatorium lwowskim,
nastêpnie w Wielkopolskiej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Od roku 1922
pe³ni³ funkcjê redaktora muzycznego w Polskim Radiu, a od 1927 roku
kierownika muzycznego i cz³onka zarz¹du rozg³oœni PR w Poznaniu.
Koncertowa³ wielokrotnie w Polsce i za granic¹.
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Wa¿niejsze prace: Dalibor Fryderyka Smetany. Przewodnik operowy
z ¿yciorysem kompozytora, Poznañ 1925. Moja metoda gry na fortepianie. Wskazówki praktyczne dla uczniów, nauczycieli i artystów, Poznañ
1927. Ilustracje muzyczne do s³uchowisk radiowych.
Lit.: S. £oza, Czy wiesz kto jest? Warszawa 1938, s. 446. S³ownikmuzyków polskich, Kraków 1964, s. 346. K. Micha³owski, Bibliografia
polskiego piœmiennictwa muzycznego, Kraków 1955, s. 125 i 181.
Mikuli Karol, pierwotne nazwisko Axinian, ur. 20 paŸdziernika
1812 r. w Czerniowcach – zm. 21 maja 1897 r. we Lwowie.
Studiowa³ najpierw medycynê w Wiedniu (1839 – 1844), a
nastêpnie muzykê w Pary¿u pod kierunkiem F. Chopina i N.H. Rebera
(1844-1847). W latach 1848-1858 koncertowa³ jako pianista w Austrii,
Francji i Rosji. We Lwowie osiad³ na sta³e w roku 1858. Kierowa³ tam
chórami mêskim, ¿eñskim i mieszanym oraz orkiestr¹ symfoniczn¹;
pe³ni³ te¿ obowi¹zki dyrektora i profesora konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego (fortepian, harmonia, kontrapunkt, formy
muzyczne). Jako dyrygent prowadzi³ na estradzie lwowskiej dzie³a
Beethovena, Chopina, Dobrzyñskiego, Gomó³ki, Haydna, Moniuszki,
Mozarta, Pergolesiego i ¯eleñskiego. Dyrygowa³ równie¿ cyklem koncertów poœwiêconych muzyce religijnej ró¿nych wyznañ i obrz¹dków,
w tym muzyce ormiañskiej (1864 r.). Ostro krytykowany za konserwatyzm w polityce repertuarowej i niezbyt wielkie zainteresowanie
muzyk¹ polsk¹ przekaza³ w r. 1885 batutê J. Gallowi, zachowuj¹c tylko
kierownictwo konserwatorium, z którego ust¹pi³ w r. 1887. PóŸniej
prowadzi³ wespó³ z ¿on¹ w³asn¹ szko³ê gry na fortepianie. Pod koniec
¿ycia trzyma³ siê w odosobnieniu, cierpi¹c na maniê przeœladowcz¹.
Gra Mikulego nawi¹zywa³a do stylu wykonawczego Chopina, a jego
twórczoœæ nale¿y do kierunku romantycznego z przewag¹ wp³ywów
Chopina i Mendelssohna Przygotowa³ te¿ Mikuli wydanie zbiorowe
dzie³ Chopina u Kistnera w Lipsku. Jako twórca opracowañ melodii
rumuñskich ceniony jest Mikuli do obecnej pory. Twórczoœæ i osoba
Mikulego wysoko te¿ notowane s¹ w Armenii.
Kompozycje Mikulego obejmuj¹ miniatury fortepianowe, muzykê
kameraln¹ i wokaln¹ oraz opracowania pieœni armeñskich, francuskich,
rumuñskich i polskich
Do jego wa¿niejszych prac teoretycznych nale¿¹: Vorwort w: Chopin
F. Pianoforte Werke. Bd. I. Lipsk 1879; Chopin als Pianist – Chopin als
Lehrer, „Die Musikwelt” 1949, nr spec., s. 7-9; W oczach ucznia, „Ty52

godnik Powszechny” 1949, nr 8, przedruk w: Adam Czartkowski i Zofia
Je¿ewska, Chopin ¿ywy w swoich listach i w oczach wspó³czesnych,
oprac.: Warszawa 1958, s. 465, wyd. 2, 1967, s. 360-362,367-370. Der
Canon i Kontrapunkt (rêkopisy).
Lit.: S³ownik muzyków polskich, t. 5, 1967, s. 35-36. Czartkowski i
Je¿ewska, op. cit. Sz. Apojan, Fortepiannaja muzyka Sowietskoj Armienii, Jerewan 1968, s.11-12. A. Micha³owski, Jak gra³ Fryderyk Szopen,
w: Szopen, Warszawa 1932, s. 75-77. Marianna Hrymniak, Karol Mikuli
– ¿ycie i dzia³alnoœæ, maszynopis pracy magisterskiej z 1980 r., archiwum
UJ. Corneliu Buescu, Carol Miculi ..., Bukareszt 1977, ss. 55 i 86-89.
Leon Tadeusz B³aszczyk, Dyrygenci polscy i obcy dzia³aj¹cy w Polsce
w wiekach XIX i XX, Kraków 1964, s. 187, Cicilia Brutian, Collection of
pieces for piano by composers of the Armenian diaspora, Yerevan 1964,
s. 4, 7, 21-25. Marianna Hrymniak, Karol Mikuli (szkice), Kwartalnik ISME
1984, nr 1-2, s. 73-79.
Dyskografia: Carol Miculi, Works for Piano, L.P. Electrecord ST
-E-CE 0724.
Ikonografia: B³aszczyk, op. cit., s. 187.
Metaxian Sergiusz, ur. 12 marca 1871 r. w Erywaniu – zm. 8 listopada 1929 r. w Warszawie.
Ukoñczy³ studia prawnicze w Moskwie, a g³os (baryton) kszta³ci³ w Petersburgu i Mediolanie. Debiutowa³ 13 maja 1904 r. w Warszawie, a w latach
1907-1914 pe³ni³ obowi¹zki dyrektora Opery Warszawskiej. Na stanowisku
tym da³ siê poznaæ jako troskliwy opiekun powierzonej mu placówki i swych
wspó³pracowników, by³ te¿ za³o¿ycielem kasy zapomogowej artystów scen
warszawskich. Nie zrezygnowa³ przy tym z wystêpów, œpiewaj¹c w operach
Bizeta, Gounoda, Verdiego, Wagnera i wielu innych; zajmowa³ siê równie¿
re¿yseri¹. Po wojnie, (podczas której walczy³ przeciw bolszewikom i która
bardzo powa¿nie nadszarpnê³a jego zdrowie) powróci³ do Warszawy i w
latach 1919-1924 by³ kierownikiem dzia³u ogólno-administracyjnego Opery
Warszawskiej. Po przejœciu na emeryturê wspó³pracowa³ z Kurierem Porannym i Przegl¹dem Wieczornym, a tak¿e ze Zwi¹zkiem Pracowników
Samorz¹dowych; udziela³ równie¿ prywatnie lekcji œpiewu.
Lit.: Stanis³aw Donigiewicz, Œp. Sergiusz Metaxian, „Pos³aniec œw.
Grzegorza”, 1930 nr 32 i 33, s. 5-8. Pawe³ Ower³³o, Z tamtej strony rampy,
Warszawa 1931, s. 301.
Ikonogr.: Donigiewicz, op.cit., s.5.
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Mojzesowicz Miko³aj, ur. 3 kwietnia 1896 r. w Kutach – zm. 24
kwietnia 1944 r. w Kutach
Obywatel kucki. Studiowa³ w Politechnice Lwowskiej. By³ cz³onkiem
Archidiecezjalnego Zwi¹zku Ormian w Polsce i znawc¹ gwary ormiañskiej
oraz obyczajów ormiañskich w Kutach. W zakresie dokumentacji i
utrwalania tradycji ormiañskich wspó³pracowa³ m.in. z Bronis³aw¹ Wójcik-Keuprulian, a poza tym sporz¹dzi³ najobszerniejszy zbiór tekstów
ormiañskich pieœni religijnych wykonywanych w Polsce.
Wa¿niejsze prace: O Ormianach w Kutach, „Pos³aniec œw. Grzegorza” 1927, nr l, s.6-11. Okres Bo¿ego Narodzenia u Ormian w Kutach,
„Pos³aniec ...” 1929, nr 18/19, s. 144-147 Wesele ormiañskie, ,,Pos³aniec
...” 1929, nr 22-23, s. 38-44, Dawna szko³a ormiañska w Kutach,
„Pos³aniec ...”1927, nr 7, s. 7-8. Urach leruk dzynyntiamp kolêda kucka,
„Pos³aniec ...” 1932, nr 12, s. 184.
Mojzesowicz Piotr, pierwotne nazwisko Mowsesjan, przydomek
ks. Chapczyk, ur. 1872 r. w Kutach – zm. 1922 r. w Horodence
Studia teologiczne odby³ w Kongregacji Mechitarzystów w Wiedniu
(1889-1895). W roku 1896, na wniosek arcybiskupa I. Issakowicza, zosta³ sekularyzowany i przydzielony do archidiecezji lwowskiej obrz¹dku
ormiañskiego. By³ kolejno: wikarym przy katedrze ormiañskiej (l896-1897)
i w Tyœmienicy (1897-1898), ekspozytem w Bani³owie (1898-1899), wikarym w Kutach (1899-1903), administratorem koœcio³a ormiañskiego
w Œniatynie (1904-1911) i proboszczem w Horodence (1911-1912). Ks.
Mojzesowicz jest twórc¹ unikalnego w dorobku Ormian polskich zbioru
pieœni armeñskich oraz francuskich, polskich i niemieckich z tekstami
armeñskimi. Zbiór ten w znacznym stopniu poszerza obraz pieœniarstwa
armeñskiego w diasporze.
Lit.: Dionizy Kajetanowicz, Na historycznym szlaku, Lwów 1920, s.
42-43. Zbigniew Koœciów, Polsko-ormiañskie muzykalia, Opole, 1978, s.
43-116. Ten¿e, Czerty stila muzyki polskich armian, Jerewan 1978 r. Sergiej Wartanian, Lehahajeri jera¿ysztutiuny, Garun 1979, nr 10, s. 69
Mykyrtczian Heghine, urodzona w Erywaniu.
W dzieciñstwie bra³a udzia³ w wielu konkursach muzycznych i
wystêpowa³a w telewizji. W 1975 r. ukoñczy³a Muzyczn¹ Szko³ê Talentów im. P. Czajkowskiego w Erywaniu, a w 1980 r. – Konserwatorium
Muzyczne im. Komitasa (równie¿ w stolicy Armenii). Wystêpowa³a z Orkiestr¹ Symfoniczn¹ Armenii pod dyrygentur¹ Wahana Ajwazjana a tak¿e
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w zespole skrzypcowym Radia i Telewizji Armenii pod kierownictwem
G. Ad¿emiana (lata: 1977-83). Nastêpnie (do 1994 r.) wystêpowa³a w
erywañskiej Orkiestrze Kameralnej, pod koniec tego okresu pracuj¹c
tak¿e w erywañskim Konserwatorium na stanowisku ilustratora.
Od 1996 r. pracuje w Polsce, w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej, obecnie (od 1999 r.) na stanowisku koncertmistrza. Uczy
tak¿e w kaliskiej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w klasie
skrzypiec. H. Mykyrtczian w 1996 r. za³o¿y³a kwartet smyczkowy Egine
(Heghine). Kwartet ten bra³ udzia³ w wielu festiwalach, wystêpowa³ w
wielu miastach polskich i zagranicznych (w Niemczech, na S³owacji) i
otrzyma³ list gratulacyjny od Ambasady Armenii w Warszawie. Trzykrotnie
(w latach 1999, 2001 i 2003) H. Mykyrtczian otrzyma³a nagrodê miasta
Kalisza. Prócz dzia³alnoœci muzycznej H. Mykyrtczian zajmuje siê tak¿e
promocj¹ szeroko rozumianej kultury. M.in. w 2001 r. z okazji 1700-lecia przyjêcia przez Armeniê chrzeœcijañstwa zorganizowa³a w Kaliszu
wystawê prac ormiañskiego malarza Howika Ghazariana (Kazariana),
za co zosta³a odznaczona nagrod¹ miasta Kalisza.
Informacja Ewy Suchorzewskiej z Filharmonii Kaliskiej
Nikorowicz Józef, pierwotne nazwisko Arwabeg (Attabey, Attabeg?), ur. 2 kwietnia 1827 r. w Zboiskach k. Lwowa – zm. 6 stycznia
1890 r. w Chyrowie.
Muzykê studiowa³ u Martina Nottebohma w Wiedniu i Rudolfa Schwarza we Lwowie; odby³ te¿ studia ekonomiczne w wiedeñskiej Akademii
Handlowej. By³ kolejno: w³aœcicielem maj¹tku w Grzybowicach k. Lwowa,
urzêdnikiem Banku Hipotecznego we Lwowie, w³aœcicielem maj¹tku w
Czarnokoñcach (?) na Podolu, ajentem „Asekuracji krakowskiej” w Stryju
i nauczycielem muzyki w konwikcie jezuickim w Chyrowie. Znany by³
jako dobry pianista, mecenas malarzy i artystów. Komponowa³ niezbyt
wiele. Zas³yn¹³ jako twórca melodii Chora³u, do którego s³owa (Z dymem po¿arów) napisa³ Kornel Ujejski. Kompozycja powy¿sza powsta³a
w Zboiskach, w marcu 1846 r., a od czasów Powstania Styczniowego
zalicza siê do najczêœciej œpiewanych polskich pieœni patriotycznych.
Przeniknê³a te¿ do ludowej muzyki bu³garskiej, oraz do twórczoœci E.
Elgara, F. Kuhnerta i M. Musorgskiego. Wielokrotnie opracowywali j¹
kompozytorzy polscy, m.in. F. Opieñski, K. Mikuli (patrz wy¿ej), R. Palester i R. Twardowski. Wa¿niejsze kompozycje: Chora³, Znaleziony (s³owa
Goethego w przek³adzie H. Zatheya) na g³os z fortepianem, Mazurek F i
Mazurek-Fantazja na fortepian, Cztery ilustracje muzyczne dedykowane
H. Modrzejewskiej (rêkopis).
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Lit.: Kazimierz Ch³êdowski, Pamiêtniki, T. 1, Kraków 1957, s. 298303. Helena Modrzejewska, Wspomnienia i wra¿enia, Kraków 1957, s.
272. Kornel Ujejski, Przemówienia 1863-1893, Przemyœl 1904, s. 149.
Stanis³aw Wasylewski, Wspó³twórca „Chora³u”, „Têcza” 1927, z. 5, s.33 i
37. Józef Reiss, Ma³a encyklopedia muzyki, Kraków ,1960, s. 511 i 857.
Zbigniew Sudalski, U Ÿróde³ „Skarg Jeremiego”,” Przegl¹d Humanistyczny” 1962, nr 3, s. 134. Zbigniew Koœciów, ... ca³a Polska dr¿a³a w tym
œpiewie, „Tygodnik Powszechny” 1983, nr 32 (1780).
Dyskografia: Chora³ (w opracowaniu R. Twardowskiego na chór z
organami), L.P. Veriton SXV-848, s. A, poz. 7. CD „Polskie Radio” PRDC
124, poz. 9. (Opracowanie na chór i orkiestrê.)
Ikonogr. : Wasylewski, op. cit.
Ottawowa Helena (matka: Katarzyna z Wartanowiczów), ur. 16
lutego 1874 r. we Lwowie – zm. 16 sierpnia 1948 r. w Krakowie.
Studiowa³a w lwowskiej szkole muzycznej Ludwika Marka, nastêpnie u
Henryka Melcera w konserwatorium lwowskim (które ukoñczy³a w 1898 roku
uzyskuj¹c najwy¿sze odznaczenie tej uczelni) i u Zygmunta Stojowskiego w
Pary¿u. Znana by³a nie tylko we Lwowie jako znakomita pianistka, akompaniatorka i pedagog. Prowadzi³a szko³ê muzyczn¹ we Lwowie (1902 – 1914)
i by³a profesork¹ konserwatorium we Lwowie (1912-1939, 19391941) oraz
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej w Krakowie (1945-1948).
Lit.: Zofia Ottawa – Rogalska, Lwy spod ratusza s³uchaj¹ muzyki.
Wspomnienia o Helenie Ottawowej, Wroc³aw 1987.
Ikonografia: Ottawa-Rogalska, op. cit.
Romaszkan Franciszek, ur. w Stanis³awowie – zm. 1904 r. w
Stanis³awowie.
Uczeñ Karola Mikulego. Kompozytor i dyrygent. Za³o¿y³ w
Stanis³awowie Towarzystwo Muzyczne (1871), dyrygowa³ chórem mêskim
tego Towarzystwa, a od r. 1878 tak¿e chórem mieszanym i orkiestr¹.
Komponowa³ pieœni solowe z towarzyszeniem fortepianu oraz pieœni
na chóry mêskie i mieszane
Lit.: S³ownik muzyków polskich, t. I, 1967, s. 150. Leon Tadeusz
B³aszczyk, Dyrygenci polscy i obcy dzia³aj¹cy w Polsce w wiekach XIX
i XX, Kraków 1964, s. 245. Luiza Barañska – Grabara, Iz istorii polskoarmianskich muzykalnych swiaziej, Jerewan 1988, s. 72.
(Maszynopis rozprawy doktorskiej.)
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Szymonowicz Zbigniew, ur. 3 lutego 1922 r. we Lwowie – zm. 10
wrzeœnia 1999 r. w £odzi.
Debiutowa³ w rodzinnym mieœcie w roku 1933. Studia muzyczne
rozpocz¹³ pod kierunkiem J. Dwernickiej (fortepian) i L. Freiheitera (kompozycja). Kontynuowa³ je w Konserwatorium Lwowskim w latach 19401941 (fortepian u J. Marmora, kompozycja u J. Kofflera) i w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Muzycznej w £odzi w latach 1945-1946 (fortepian u S.
Szpinalskiego, kompozycja u K. Sikorskiego). Od roku 1949 (w którym
zdoby³ VIII nagrodê na Miêdzynarodowym Konkursie im. F. Chopina)
koncertowa³ w niemal wszystkich krajach europejskich, wystêpowa³ te¿
w Chinach. Od roku 1956 prowadzi³ klasê fortepianu w PWSM w £odzi.
W latach 1970 i 1975 by³ jednym z jurorów Konkursu Chopinowskiego.
Kompozycje: muzyka symfoniczna i fortepianowo-orkiestrowa,
miniatury instrumentalne, pieœni solowe.
Lit.: Kronika „Pos³aniec œw. Grzegorza” 1933, nr 5-6, s. 79. S³ownik
muzyków polskich, t. I, 1967, s. 242. Mieczys³awa Hanuszewska i
Bogus³aw Schaeffer, Almanach polskich kompozytorów wspó³czesnych,
Kraków 1982, s. 273-274. Luiza Barañska – Grabara, Iz istorii polsko
– armianskich muzykalnych swiaziej, Jerewan 1988, s. 76-78. (Maszynopis rozprawy doktorskiej.)
Ikonografia: Hanuszewska i Schaeffer, op. cit.
Dyskografia: Aram Chaczaturian, Koncert fortepianowy, wyk.
Zbigniew Szymonowicz i Wielka Orkiestra Symfoniczna PR i T., dyr.
Bogus³aw Madey. LP „Pronit” SX 1797.
Teodorowicz Aleksy, ur. l listopada 1894 r. w Bia³ej Cerekwi – zm.
24 czerwca 1971 r. w Bydgoszczy.
Studia prawnicze odby³ w Kijowie, a muzyczne (w dziedzinie gry
na skrzypcach) w ¯ytomierzu. Od roku 1917 do koñca lat dwudziestych
pracowa³ jako notariusz w Jassach. W latach trzydziestych by³ skrzypkiem orkiestrowym w Dubrowniku. Podczas okupacji pracowa³ przymusowo w Hanowerze i Grudzi¹dzu. Po wojnie osiad³ w Bydgoszczy,
gdzie pracowa³ jako nauczyciel gry na skrzypcach i muzyk orkiestrowy
(Filharmonia Pomorska i Opera Bydgoska); udziela³ siê równie¿ jako
solista i kameralista. Dzia³a³ tak¿e jako nauczyciel jêzyków obcych i
t³umacz.
Informacja Krzysztofa Teodorowicza
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Teodorowicz Barbara, ur. 9 wrzeœnia 1954 r. w Bydgoszczy.
Ukoñczy³a studia w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Muzycznej w Poznaniu w zakresie gry na harfie. Jako harfistka pracowa³a w orkiestrach
Poznania, Zielonej Góry i Wa³brzycha. Nastêpnie objê³a posadê harfistki
w Operze Bydgoskiej. Zajmuje siê tak¿e pedagogik¹ muzyczn¹.
Informacja Krzysztofa Teodorowicza.
.
Teodorowicz Krzysztof Maria, ur. 14 sierpnia 1952 r. w Bydgoszczy.
Studia w zakresie dyrygentury i kompozycji odby³ w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Muzycznej w Poznaniu. W latach 1976-1979 by³ dyrygentem w zespole „Cappella Bydgostiensis pro Musica Antiqua” w Bydgoszczy. Od 1980 do 1984 r. pracowa³ jako dyrygent Opery Wroc³awskiej, a
od 1982 r. tak¿e jako dyrygent Kameralnego Chóru Mêskiego „Cantilena”.
W latach 1982-1983 by³ równie¿ dyrygentem chóru Akademii Muzycznej we Wroc³awiu. Dzia³a w Warszawie. Laureat nagrody specjalnej na
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (r. 1984).
Wa¿niejsze kompozycje: Kwartet smyczkowy, Psalm 150 na zespó³
instrumentalny, Missa brevis, Sinfonia in una parte, Tryptyk na perkusjê,
Ave Regina coelorum na chór mieszany (1979), Warianty na sopran
solo i organy, na organy, na wiolonczelê i organy, Beatus es Simon
na chór mieszany (1980), Salve Regina na chór ch³opiêcy lub ¿eñski i
organy (1981).
Lit.: Festiwal muzyki cerkiewnej „Ruch muzyczny” nr 13 z 24 V1
1984 r., s. 9. Leon Hanek, Wroc³awscy kompozytorzy, muzykolodzy i
publicyœci, Wroc³aw 1985, s. 89.
Ikonografia: Hanek, op. cit
Wójcik-Keuprulian Bronis³awa, ur. 5 wrzeœnia 1890 r. we Lwowie
– zm. 11 kwietnia 1938 r. w Warszawie.
Studiowa³a w Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego
we Lwowie (1906-1911) i na Wydziale Filozoficznym UJK (1911-1917).
W latach 1916-1929 by³a redaktork¹ wydawnicz¹ Ksiêgarni Nak³adowej
K.S. Jakubowskiego we Lwowie, a w latach 1919-1925 pe³ni³a poza tym
funkcjê asystenta w Zak³adzie Muzykologii UJK. W latach 1933-1938
sprawowa³a obowi¹zki redaktorki wydawniczej S.A. Ksi¹¿nica-Atlas
najpierw we Lwowie, a nastêpnie w Warszawie. W roku 1929, w zwi¹zku
z zam¹¿pójœciem za in¿. Garabeda Keupruliana, zmieni³a obrz¹dek z
³aciñskiego na ormiañski i zaczê³a braæ intensywny udzia³ w ¿yciu kul58

turalnym Ormian polskich jako wiceprzewodnicz¹ca komitetu redakcyjnego „Pos³añca œw. Grzegorza” (1931-1934), a nastêpnie – naczelna
redaktorka tego czasopisma (1938). By³a te¿ autork¹ pionierskich prac
poœwiêconych muzyce ormiañskiej, a tak¿e rozpraw z dziedziny etnografii, historii i sztuki ormiañskiej.
Wa¿niejsze prace: Johann Fischer von Augsburg als Suitenkomponist, Lipsk 1922. Szkice muzykologiczne, Warszawa 1933. Melodyka Chopina, Lwów 1930. Muzyka Bli¿szego Wschodu, I, Muzyka
ormiañska, Warszawa 1932 (przek³ad ormiañski w czasopiœmie Sion III
z 1934 r.). Muzyka Bli¿szego Wschodu, II, Muzyka turecka, Warszawa
1933. Chopin. Studia, krytyki, szkice, Warszawa 1933. Ormianie polscy,
Lwów 1933 (przek³ad ormiañski w Sion z.7, 8 i 9 z 1934 r.). O kolêdach
Ormian polskich, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie,
z. 2, Lwów 1934. Kilka uwag o muzyce ormiañskiej, „Pos³aniec œw.
Grzegorza” (dalej: PG) 1930, s. 12-16. Polska bibliografia ormiañska,
PG 1931 s. 116 -117. Z dziejów Ormian w Polsce, PG 1931 s. 146 -156.
O zabytkach ormiañskich w Polsce, PG 1932, s. 2012. Na Kinali-Ada,
wyspie ormiañskiej, PG 1932, s. 24-29. Maria Bodurian, PG 1932, s. 6364. Wydawnictwa muzyki ormiañskiej Komitetu Przyjació³ ks. Gomidasa
w Pary¿u, PG 1932, s. 89-92. Z zapomnianych zwyczajów, PG 1933, s.
73-79. Ormianie a Polska, PG 1933, s. 8391. Z dziejów Œniatynia, Ormian Œniatyñskich i ich koœcio³a, PG 1933, s. 43-48. Z dziejów Armenii
i narodu ormiañskiego, PG 1938, s. 45-48.
Lit.: Stanis³aw Donigiewicz, Dr Bronis³awa Wójcik – Keuprulian, PG
1938, nr 2, s. 34-39.
S³ownik Muzyków Polskich, t. II, Kraków 1967, s. 294.
Ikonografia: Donigiewicz, op.cit. s. 35.
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WIZYTA PREMIERA ARMENII W KRAKOWIE
Andrzej PISOWICZ [Kraków]
Dnia 26 stycznia 2005 r. Jego Eminencji ksiêdzu kardyna³owi Franciszkowi Macharskiemu z³o¿y³ wizytê w krakowskiej Kurii Metropolitalnej premier Republiki Armenii, pan Andranik Markarian. Szanownemu
Goœciowi, który przyby³ do Kurii wraz z ma³¿onk¹, towarzyszyli m.in. ambasador Republiki Armenii w Warszawie, pan dr Aszot Howakimian, oraz
wiceminister spraw zagranicznych tego kraju, pan Robert Szugarian.
W imieniu ksiêdza kardyna³a Goœcia powita³ serdecznie duszpasterz
Ormian Polski po³udniowej, ks. kanonik Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Ponadto przy powitaniu obecni byli: kanclerz Kurii ks. Jerzy Dziewoñski, ks.
dr Piotr Majer oraz sekretarz Jego Eminencji ks. Andrzej FryŸlewicz.
W trakcie uroczystego spotkania w salach krakowskiej rezydencji
arcybiskupiej przy ul. Franciszkañskiej 3 stronê polsk¹ reprezentowa³
tak¿e przewodnicz¹cy Sejmiku Ma³opolskiego, pan Piotr Boroñ. Obecni
byli równie¿ dwaj pos³owie pochodzenia ormiañskiego, panowie: £ukasz
Abgarowicz (Platforma Obywatelska) oraz Wojciech Mojzesowicz (Prawo
i Sprawiedliwoœæ).
Po ceremoniach powitalnych, w których uczestnicy spotkania poznali siê ze sob¹, ksi¹dz kardyna³ Fr. Macharski, jego dostojny Goœæ
pan premier A. Markarian, a tak¿e wszystkie pozosta³e osoby obecne
na uroczystoœci, wys³uchali wystêpów dwu chórów: dzieci z krakowskiej Sobotniej Szkó³ki Ormiañskiej oraz m³odzie¿y z Gimnazjum w
Iwanowicach.
Centralnym momentem uroczystego spotkania by³o wrêczenie Jego
Eminencji ksiêdzu kardyna³owi Franciszkowi Macharskiemu przez premiera Republiki Armenii pana Andranika Markariana wysokiego odznaczenia ormiañskiego w postaci medalu Mychitara Gosza. Pan premier
odczyta³ przy tym tekst odpowiedniego dekretu podpisanego w stolicy
Armenii Erywaniu dnia 22 stycznia 2005 r. przez prezydenta Republiki
Armenii, pana Roberta Koczariana. W dekrecie tym pan prezydent,
powo³uj¹c siê na punkt 16. artyku³u 55. Konstytucji Republiki Armenii, napisa³: „za znacz¹cy wk³ad do dzie³a umacniania i rozwijania przyjaznych
kontaktów ormiañsko-polskich postanawiam nagrodziæ krakowskiego
arcybiskupa, kardyna³a Franciszka Macharskiego, medalem Mychitara
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Gosza” (przek³ad cytatu z orygina³u ormiañskiego: A. Pisowicz).
Warto przy tym wspomnieæ, i¿ Mychitar Gosz, œredniowieczny
duchowny ormiañski znany z uczonoœci, by³ m.in. autorem s³ynnej
Ormiañskiej ksiêgi s¹dowej (tytu³ orygina³u: Datastanagirk Hajoc),
bêd¹cej kodeksem prawnym, wed³ug którego rozstrzygali swe sprawy
Ormianie przebywaj¹cy na terenie Polski od XIV w.
Po wrêczeniu Jego Eminencji medalu i z³o¿eniu odpowiednich
oœwiadczeñ (t³umaczem by³ armenista z UJ, prof. dr hab. Andrzej Pisowicz) nast¹pi³a wymiana darów: premier Armenii wrêczy³ w swoim
w³asnym imieniu ksiêdzu kardyna³owi obraz przedstawiaj¹cy Ararat oraz
album poœwiêcony tej, czczonej w Armenii ze szczególnym sentymentem,
góry, na której szczycie, wed³ug Biblii, przed tysi¹cami lat wyl¹dowa³a
arka Noego. Ksi¹dz kardyna³ ze swej strony podarowa³ dostojnemu
Goœciowi przepiêkn¹ szopkê krakowsk¹, symbol regionalnej sztuki
ludowej o religijnej treœci.
Bezpoœrednio po uroczystoœci udekorowania Jego Eminencji
ksiêdza kardyna³a Franciszka Macharskiego medalem Mychitara Gosza
wiêkszoœæ zebranych z tej okazji goœci uda³a siê do koœcio³a œw. Miko³aja
przy ul. Kopernika 9, by z³o¿yæ tam wieñce i kwiaty pod ormiañskim
chaczkarem, tj. „kamieniem krzy¿owym”, ustawionym przy wymienionym
koœciele w kwietniu 2004 r. m.in. dla uczczenia pamiêci ofiar ludobójstwa
pope³nionego na Ormianach w Turcji w czasie I wojny œwiatowej. Sprawa
ustawienia owego chaczkaru by³a przedmiotem kontrowersji w zwi¹zku
z naciskami wywieranymi w 2004 r. na ksiêdza kardyna³a Franciszka
Macharskiego przez Ambasadê Republiki Tureckiej w Warszawie w kierunku wycofania zgody ksiêdza kardyna³a na umiejscowienie chaczkaru
przy krakowskim koœciele œw. Miko³aja. Jak pamiêtamy, ksi¹dz kardyna³
nie uleg³ tej presji i w³aœnie dziêki jego niez³omnej postawie krzy¿-pomnik stan¹³ i stoi po dziœ dzieñ. Przy nim zbieraj¹ siê i corocznie bêd¹
siê zbieraæ Ormianie dla upamiêtnienia tragedii narodu ormiañskiego z
lat 1915-16. Tragedii, która do chwili obecnej nie doczeka³a siê nawet
formalnego uznania za fakt historyczny przez ¿aden rz¹d turecki.
Przy chaczkarze premiera Armenii powita³ w imieniu Jego Eminencji i modlitwê okolicznoœciow¹ odmówi³ ks. infu³at Jerzy Bry³a.
Chorego proboszcza parafii œw. Miko³aja reprezentowa³ ks. Janusz
Wielgus. W uroczystoœci z³o¿enia wieñców i kwiatów pod chaczkarem
wziêli tak¿e udzia³ m.in.: przewodnicz¹cy Sejmiku Ma³opolskiego pan
Piotr Boroñ, asystentka przewodnicz¹cego Rady Miasta Krakowa pana
Paw³a Pytki pani Magdalena Stopczyñska, ks. prof. dr hab. Andrzej
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Zwoliñski z Papieskiej Akademii Teologicznej, wybitna aktorka – Anna
Dymna, przewodnicz¹cy Ormiañskiego Towarzystwa Kulturalnego pan
mgr in¿. Adam Terlecki, twórca chaczkaru mgr in¿. architekt Jacek
Chrz¹szczewski oraz przedstawiciele krakowskiego Bractwa Kurkowego
i wielu Ormian przyby³ych do Polski stosunkowo niedawno z Armenii.
Po uroczystoœci z³o¿enia wieñców i kwiatów przy chaczkarze
premier Republiki Armenii Pan Andranik Markarian rozmawia³ jeszcze
z przedstawicielami lokalnych w³adz a tak¿e z osobami prywatnymi,
m.in. z pani¹ Krystyn¹ Jêdraszyk, matk¹ zaginionego w 2002 r. w Turcji
studenta historii UJ, Rafa³a Jêdraszyka, który zamierza³ nakrêciæ film
dokumentalny na temat stosunków ormiañsko-tureckich. Pan premier
poleci³ obecnemu przy rozmowie wiceministrowi spraw zagranicznych
Armenii zajêcie siê t¹ spraw¹ i udzielenie pomocy w poszukiwaniach
zaginionego studenta.
Transmisja z powy¿szych uroczystoœci zosta³a nadana tego samego dnia przez telewizjê ormiañsk¹, której ekipa wraz z dziennikark¹
jednego z erywañskich dzienników przyby³a do Krakowa dla wykonania
zdjêæ i przeprowadzenia wywiadów z uczestnikami spotkania w Kurii
Metropolitalnej.
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DWA WSPOMNIENIA
Andrzej Pisowicz [Kraków]
Œp. Maria Stefanowicz-Steinhoff
W po³owie stycznia 2005 r. odesz³a od nas na zawsze, po ciê¿kiej i
– jak siê okaza³o – nieuleczalnej chorobie, Maria Stefanowicz-Steinhoff.
Pochodzi³a z rodziny polskich Ormian. Na pocz¹tku lat 1960. studiowa³a
filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Jagielloñskim. Pod koniec tych studiów
jako drugi kierunek wybra³a orientalistykê, a w jej obrêbie – iranistykê, bo
ta w³aœnie specjalnoœæ dawa³a Jej mo¿liwoœæ zapoznania siê z jêzykiem
ormiañskim, którym kiedyœ mówili Jej przodkowie.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e w³aœnie w tym okresie (lata: 1961-63) studiowa³em
w Erywaniu filologiê ormiañsk¹ (przedtem przez cztery lata by³em studentem iranistyki na UJ). W 1964 r. rozpocz¹³em zajêcia dydaktyczne,
jeszcze nie jako asystent, a tylko jako osoba zatrudniona „na godzinach
zleconych”, w ówczesnej Katedrze Filologii Orientalnej UJ. Jako m³odemu
magistrowi powierzono mi zajêcia z jêzyka ormiañskiego w³aœnie dla
pani Marii Stefanowicz (po wyjœciu za m¹¿: Steinhoff). Spoœród studentów iranistyki tylko ona wybra³a jêzyk ormiañski jako dodatkowy. By³a
zatem moj¹ pierwsz¹ i, muszê od razu dodaæ, bardzo dobr¹, studentk¹.
Cechowa³a J¹ sumiennoœæ i silna motywacja do nauki owego dodatkowego jêzyka wschodniego, co by³o zreszt¹ ca³kiem zrozumia³e z racji
pielêgnowanych przez Jej rodzinê ormiañskich tradycji.
Po nauczeniu pani Marii podstaw jêzyka ormiañskiego pomaga³em
Jej w przygotowywaniu materia³ów do pracy magisterskiej z zakresu
orientalistyki, która mia³a byæ Jej drug¹, po polonistyce, specjalnoœci¹.
Praca ta dotyczy³a analizy zapisu tekstów perskich notowanych przez
irañskich Ormian w XVII w. przy pomocy liter alfabetu ormiañskiego,
do którego czuli siê oni bardzo przywi¹zani, podobnie zreszt¹ jak to
mia³o miejsce w ka¿dym kraju, do którego ich rzuca³y losy w ci¹gu wielu
wieków.
Po ukoñczeniu studiów pani Maria przyst¹pi³a do pracy w szkolnictwie jako nauczycielka jêzyka polskiego. A¿ do emerytury, na któr¹
niedawno przesz³a, utrzymywa³a kontakty ze œrodowiskiem polskich
Ormian. Jeszcze w drugiej po³owie 2004 r., mimo postêpuj¹cej choroby,
której – niestety – nie uda³o siê Jej pokonaæ, przyje¿d¿a³a do Krakowa z
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Katowic, gdzie od lat mieszka³a, na zebrania Ormiañskiego Towarzystwa
Kulturalnego. Pozostanie w pamiêci jego cz³onków jako osoba wielkiego
ducha, a przy tym pe³na ³agodnoœci; w mojej zaœ osobistej pamiêci – jako
pierwsza studentka, któr¹ dane mi by³o uczyæ jêzyka ormiañskiego.
Panie, œwieæ nad Jej dusz¹!
Œp. Maksym Tsymbal (1982-2004)
Mniej wiêcej dwa lata temu otrzyma³em od ukraiñskiego studenta,
Maksyma Tsymbala, e-mail, w którym prosi³ mnie o pomoc w podjêciu
nauki jêzyka ormiañskiego na Uniwersytecie Jagielloñskim. Chcia³
przyjechaæ z rodzinnego Lwowa bodaj na parê miesiêcy do krakowskiej
uczelni, by tu pod moim kierunkiem zdobyæ podstawowe wiadomoœci o
jêzyku ormiañskim a jednoczeœnie doskonaliæ siê w jêzyku polskim, który
zreszt¹ zna³ ca³kiem dobrze.
Sk¹d to zainteresowanie jêzykiem ormiañskim u studenta historii Uniwersytetu Lwowskiego? Otó¿ pojawi³o siê ono w zwi¹zku z æwiczeniami
z zakresu archiwistyki, które Maksym odbywa³ w lwowskich archiwach.
Natkn¹³ siê tam mianowicie na dokumenty w egzotycznym, nie znanym
Mu, piœmie. Dowiedzia³ siê, ¿e pisali je lwowscy Ormianie w dawnych
wiekach. Bardzo Go to zainteresowa³o i postanowi³ poœwiêciæ siê studiom
nad dziejami lwowskich Ormian. Napisa³ o nich referat, który wyg³osi³ w
Toruniu na studenckiej konferencji poœwiêconej archiwistyce.
Maksym trzykrotnie by³ w Polsce, w tym – dwa razy w Krakowie.
Wtedy w³aœnie zetkn¹³em siê z Nim osobiœcie. Zrobi³ na mnie jak najlepsze wra¿enie sw¹ bystroœci¹ i ogromnym zapa³em do podjêtych studiów. Zaprosi³em Go do domu, chc¹c Mu pokazaæ ksi¹¿ki i czasopisma,
które mog³y Go zainteresowaæ (w tym „Biuletyn OTK”). Parê z nich Mu
po¿yczy³em, inne pomog³em znaleŸæ w krakowskich ksiêgarniach.
Starania Maksyma o stypendium królowej Jadwigi, które Mu
zasugerowa³em, maj¹c na myœli Jego ewentualny przyjazd do Krakowa, nie przynios³y, niestety, rezultatu z powodu szczup³oœci funduszy,
których w 2003 r. wystarczy³o tylko dla absolwentów zagranicznych
wy¿szych uczelni, ale ju¿ nie dla studentów. Podj¹³ zatem Maksym
starania o wyjazd naukowy do USA. I uzyska³ stypendium na roczne
studia podyplomowe w Bostonie w zakresie archiwistyki. Mia³ je tam
rozpocz¹æ jesieni¹ 2004 r.
Niestety, tragiczny los przeci¹³ bezlitoœnie te plany. W czerwcu
2004 r. Maksym zgin¹³, zamordowany okrutnie we Lwowie przez nieznanych sprawców w niejasnych okolicznoœciach, których dot¹d nie
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uda³o siê wyjaœniæ. Sta³o siê to na mniej wiêcej tydzieñ przed egzaminem magisterskim, którym mia³ zakoñczyæ swe studia na Uniwersytecie
Lwowskim.
Artyku³ Maksyma o generalnej wizytacji ormiañskiego koœcio³a w
Kamieñcu Podolskim w 1791 r. ukaza³ siê drukiem w jêzyku ukraiñskim,
z obszernym przek³adem na ten jêzyk (z ³aciny) podstawowego dokumentu, ju¿ poœmiertnie, w czasopiœmie „Ukrainœkyj istorycznyj zbirnyk”
za rok 2003 (zeszyt 6), wydany w 2004 r. (strony: 308-333). Artyku³ ten
jest zredagowany bardzo solidnie, zawiera drobiazgowe informacje
dotycz¹ce wizytacji przeprowadzonej w wymienionym koœciele przez
lwowskiego arcybiskupa ormiañskiego, Jakuba Waleriana Tumanowicza,
w czerwcu 1791 r. Ca³a praca magisterska Maksyma, dotycz¹ca równie¿
innych wizytacji koœcio³ów ormiañskich w XVIII w. uka¿e siê drukiem
prawdopodobnie w 2005 r.
Tak oto na samym pocz¹tku œwietnie siê zapowiadaj¹cej kariery
m³odego, zdolnego naukowca, badacza historii lwowskich Ormian,
nast¹pi³a tragedia, z któr¹ trudno siê pogodziæ. Z g³êbokim wzruszeniem
i smutn¹ refleksj¹ nad niepewnoœci¹ ludzkiego losu wspominam s³owa
Maksyma, który – chc¹c mi okazaæ wdziêcznoœæ za list polecaj¹cy napisany przeze mnie jako za³¹cznik do Jego starañ o stypendium zagraniczne – rzek³: „ja do koñca ¿ycia nie zapomnê panu profesorowi tego,
co pan dla mnie zrobi³”. Któ¿ móg³ wówczas przypuszczaæ, ¿e owo „do
koñca ¿ycia” oznaczaæ bêdzie okres zaledwie kilku miesiêcy?! Panie,
œwieæ nad dusz¹ Maksyma!
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NAUKA PISMA ORMIAÑSKIEGO
Andrzej PISOWICZ [Kraków]

LEKCJA 10
Najpierw rozwi¹zanie zadania z koñca poprzedniej lekcji: .yg5 ga.5
qa.o.5 Bo.os5 qy.tyl7
Litera, której omówienie pozostawi³em na koniec niniejszego kursu, podobnie jak . (p. lekcja 9.) wi¹¿e siê z pewnymi trudnoœciami, choæ tutaj s¹
one innego rodzaju. Chodzi mianowicie o literê u (du¿e: U), która oznacza
samog³oskê zredukowan¹, tj. wymawian¹ nie tak wyraŸnie jak wszystkie pozosta³e (tj. a, e, i, o, u), lecz bardzo krótko, niewyraŸnie. Czasem
samog³oska ta mo¿e wrêcz ca³kiem zanikaæ (ale nie na koñcu wyrazu!).
W uproszczonej transkrypcji notujê j¹ przy pomocy ³aciñskiej litery „y”,
np. ungyr [ynk:er] „towarzysz, kolega” (wymowa zachodnioormiañska:
[ynger]), zastrzegaj¹c siê przy tym, ¿e samog³oska ta ró¿ni siê jednak
nieco od polskiego „y” (z wyrazów takich jak np. „ty”, „my” itp.) i raczej przypomina angielskie nieakcentowane „a” bêd¹ce przedimkiem
nieokreœlonym (a book = „jakaœ ksi¹¿ka”) lub „a” z przyimka about = „o,
na temat”. W podrêcznikach do nauki jêzyka angielskiego jest notowana
w transkrypcji oddaj¹cej wymowê przy pomocy odwróconego „e”.
U¿ycie w transkrypcji litery „y” ma jednak, poza wzglêdami technicznymi (w transkrypcji popularnej nie nale¿y stosowaæ nietypowych czcionek,
takich jak np. odwrócone „e”), pewne uzasadnienie. Mianowicie dok³adnie
tak jak polskie czy ukraiñskie „y” (lecz nie rosyjskie, które jest bardziej
„tylne”) opisywan¹ tu samog³oskê wymawiali przed wojn¹ Ormianie z
Kut w swym ojczystym dialekcie ormiañskim.
Litera u ma jednak swoj¹ specyfikê. Otó¿ nie zawsze siê j¹ w ogóle
zapisuje. Jej u¿ycie jest ograniczone tylko do pocz¹tkowej (i to z pewnym
zastrze¿eniem, o którym za chwilê bêdzie mowa) i koñcowej pozycji w
wyrazie, np. untovnyl „przyjmowaæ” (wymowa wschodnia i zachodnia
jest tu jednakowa: [ynthunel]), sa-u „zimny” – [sarry].
Uwaga! Samog³oska zredukowana „y” nigdy nie jest w jêzyku
ormiañskim akcentowana, a wiêc np. w ostatnim przyk³adzie akcent pada
na przedostatni¹, czyli w tym wypadku pierwsz¹, sylabê: [sárry].
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Przy okazji „przemycê” tu jedn¹ informacjê gramatyczn¹: na koñcu
wyrazu, po rzeczowniku, owo (nieakcentowane) u „y” jest wyk³adnikiem
okreœlonoœci odpowiadaj¹cym znaczeniowo angielskiemu przedimkowi
okreœlonemu the (czy te¿ niemieckim tzw. „rodzajnikom”: der, die, das,
lub francuskim: le, la). A wiêc np. ,ovnu [szúny] to „pies” znany, okreœlony
(po angielsku: the dog), w przeciwieñstwie do ogólnej formy ,ovn [szun],
która nie informuje, o jakiego konkretnie psa chodzi.
A teraz zapowiedziane zastrze¿enie dotycz¹ce pisowni u na pocz¹tku
wyrazu. Otó¿ u jest notowane tylko przed spó³g³oskami innymi ni¿ s, sz,
z, ¿ (por. powy¿sze przyk³ady: ungyr [ynk:er], untovnyl [ynthunel]). Wi¹¿e
siê to z fakultatywnoœci¹ wyst¹pienia „y” przed grupami spó³g³osek, które
siê zaczynaj¹ od s, sz, z, ¿. Np. wyraz pisany sba „oficer” (pochodzenia
irañskiego, por. dawn¹ polsk¹ nazwê orientalnych ¿o³nierzy, g³ównie z
Indii: spahisi) mo¿e byæ, przy starannej, powolnej artykulacji wymawiany:
[ysp:a], a przy szybkiej: [sp:a] bez pocz¹tkowego „y”, którego siê – w
zwi¹zku z tymi wahaniami – w ogóle nie pisze.
Wyj¹tkiem jest przyimek usd [yst:] „wed³ug” wystêpuj¹cy w
staroormiañskim jêzyku liturgicznym (grabarze), np. *Avydaran( usd
>ovgasov [(Awet:aran) yst: Ghuk:asu = „(Ewangelia) wed³ug £ukasza”.
W tym wypadku u pisze siê przed literami sd i zawsze wymawia.
Natomiast w œrodku wyrazu samog³oski „y” z zasady w ogóle siê nie
pisze, bo w tej pozycji pe³ni ona tylko funkcjê „roz³adowywania” grup
spó³g³oskowych, które bez owego „y” by³yby trudne do wymówienia.
Jest to przyczyn¹ pewnego zamêtu w transkrypcji popularnej wyrazów ormiañskich. Czasami dochodzi tu do nieuzasadnionego wp³ywu
pisowni oryginalnej. Najlepszym chyba przyk³adem jest tu notowanie
pismem ³aciñskim nazwiska pisanego w oryginale wschodnioormiañskim:
Mgrd[3an7 Przygl¹daj¹c siê dok³adnie poszczególnym literom stwierdzamy, ¿e wyraz ten jest notowany: Mkrtczjan. Ale zarówno Polakom,
jak i Ormianom wymowa grupy sk³adaj¹cej siê z a¿ szeœciu spó³g³osek
sprawi³aby na pocz¹tku wyrazu „niewypowiedziane” trudnoœci (co innego
Gruzini; ci takie grupy potrafi¹ wymawiaæ).
W rzeczywistoœci nazwisko to sk³ada siê z trzech (!) sylab i jest wymawiane: [Myk:yrt:czjan], z akcentem, oczywiœcie, na ostatni¹ sylabê. Tote¿
powinno ono byæ w polskich tekstach notowane zgodnie z wymow¹: Mykyrtczian. Nazwisko to pochodzi od imienia Mgrdi[ [Myk:yrt:icz], które znaczy
„Chrzciciel” (chodzi o œw. Jana Chrzciciela, okreœlanego przez Ormian tak¿e
przydomkiem Garabyd [K:arap:et:], wymowa zachodnia: [Garabed], który
oznacza „poprzednika”, w domyœle: „Chrystusowego”, por. lekcja 8.).
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Uwagi:
Litera „u” sk³ada siê z dwóch znaków: pierwszy to litera o „wo”, a drugi
v nosi historyczn¹ nazwê „hjun”, której obecnie Ormianie wschodni raczej
nie u¿ywaj¹, traktuj¹c po³¹czenie ov jako ca³oœæ. W ogóle, wszystkie
podane obok nazwy liter s¹ dawne i w okresie sowieckim by³y w Armenii
wycofane na rzecz uproszczonych nazw zawieraj¹cych po spó³g³osce
samog³oskê „y”, a wiêc np. pocz¹tek alfabetu brzmia³: a, by, gy, dy, je,
zy, e, y, thy, ¿y itd.
Tabela liter alfabetu ormiañskiego:
Litery du¿e
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LISTY
ZGON KS. PROF. DRA GRZEGORZA PETROWICZA
Edward TRYJARSKI [Warszawa]
W koñcu ubieg³ego roku Ormianie ca³ego œwiata, w szczególnoœci
spo³ecznoœci zamieszkuj¹ce w Polsce i we W³oszech, a z nimi i œwiat
nauki, ponieœli bolesn¹ stratê: 17 listopada 2004 r. zmar³ w Rzymie
ksi¹dz profesor Grzegorz Petrowicz, Ormianin pochodz¹cy z polskich
kresów, œciœle zwi¹zany ze Lwowem. W 1931 r. abp J. Teodorowicz
wys³a³ go do Rzymu, gdzie w 1940 r. ukoñczy³ studia w Papieskim Kolegium Ormiañskim.
Œwi¹tobliwy kap³an, wyk³adowca i wychowawca m³odzie¿y
ormiañskiej przybywaj¹cej g³ównie z Bliskiego Wschodu na naukê do
Rzymu, by³ jednoczeœnie ks. G. Petrowicz wybitnym historykiem i pracy
naukowej poœwiêci³ znaczn¹ czêœæ swego pracowitego ¿ycia. G³ównym
przedmiotem jego zainteresowañ by³a historia Ormian polskich, a
zw³aszcza dzieje ich unii z Rzymem. Z tego zakresu opublikowa³ fundamentalne prace, których szerok¹ bazê Ÿród³ow¹, rzetelnoœæ s¹dów
i starannoœæ opracowania trudno przeceniæ. Pisa³ g³ównie po w³osku.
Powszechne uznanie przynios³y mu zw³aszcza monografie obejmuj¹ce
trzy kolejne okresy dziejów Koœcio³a ormiañskiego w Polsce: La Chiesa
Armena in Polonia. Parte prima 1350 – 1624, Roma 1971, L’unione degli
Armeni di Polonia con la Santa Sede (1626-1686), Roma 1950 (tak¿e
nowe wydanie) oraz La Chiesa Armena in Polonia e nei paesi limitrofi.
Parte terza, Roma 1988.
Z licznych artyku³ów zmar³ego badacza mo¿na wymieniæ zw³aszcza:
I primi due arcivescovi armeni di Leopoli (1968), I Fratres Unitores nella
Chiesa Armena (1330-1360) (1969) ,La colonia armena nel regno polacco (s. XIV-XVIII) (1958) oraz I copisti e scrittori armeni di Polonia nei
secoli XV-XVIII (1964).
Ksi¹dz profesor Grzegorz Petrowicz zmar³ w rzymskim szpitalu po
krótkiej chorobie i zosta³ pochowany na cmentarzu Campo Verano w
grobowcu kap³anów obrz¹dku ormiañskiego.
przyjêto 4 stycznia 2005
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Kraków, 30 maja 2005 r.
Dyrekcja Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego
Pa³ac Potockich, ul. Krakowskie Przedmieœcie 26/28
00-927 WARSZAWA
Podpisani ni¿ej cz³onkowie Ormiañskiego Towarzystwa Kulturalnego zebrani na comiesiêcznym spotkaniu w dniu 30 maja 2005 r.
wyra¿aj¹ swoje zdziwienie i oburzenie w³¹czeniem do programu przez
organizatorów sesji na temat Ludobójstwa i czystki etniczne w XX
wieku, która siê odby³a w Warszawie dnia 11 maja b.r., takich punktów
jak: prezentacja filmu pt. Tragedia ludzkoœci w XX wieku (film reprezentowa³ negacjonistyczny „turecki punkt widzenia” na tragediê Ormian w
Imperium Osmañskim w latach pierwszej wojny œwiatowej) oraz referat
pani Naidy Junusowej z Baku poœwiêcony wydarzeniom, które, wed³ug
jej relacji, spowodowa³y œmieræ setek Azerów zamieszkuj¹cych do 1992
r. wieœ Chod¿a³y le¿¹c¹ na terenie Górskiego Karabachu.
W niektórych krajach Europy Zachodniej rozwa¿a siê ewentualnoœæ
traktowania negacjonizmu tureckiego w powy¿szej kwestii w sposób
podobny do kwestionowania Zag³ady ¯ydów w czasach drugiej wojny
œwiatowej. Jeœli natomiast chodzi o drug¹ kwestiê, to na temat tego, co siê
wydarzy³o w Chod¿a³y, mo¿na a nawet nale¿y staraæ siê wyjaœniæ wszystkie okolicznoœci tej sprawy. I nie chodzi nam bynajmniej o „kneblowanie ust”
badaczom dziejów najnowszych stosunków ormiañsko-azerbejd¿añskich,
którzy powinni mieæ pe³n¹ swobodê wypowiedzi w tej kwestii (przy oczywistej koniecznoœci zadbania o wszechstronne naœwietlenie wszelkich
zwi¹zków przyczynowych zachodz¹cych miêdzy wydarzeniami i unikania
agresywnej propagandy politycznej). Chodzi jednak o elementarne poczucie taktu, którego organizatorom wymienionej konferencji (a odby³a siê
ona pod patronatem Studium Europy Wschodniej) najwyraŸniej zabrak³o.
Otó¿ w podtytule ulotki zawieraj¹cej program konferencji zosta³o wyraŸnie
stwierdzone, i¿ by³a ona „POŒWIÊCONA 90-tej ROCZNICY LUDOBÓJSTWA ORMIAN w 1915 roku w OTTOMAÑSKIEJ TURCJI”.
Niniejszy tekst uwa¿amy za list otwarty. Zostanie on opublikowany w
najbli¿szym numerze „Biuletynu Ormiañskiego Towarzystwa Kulturalnego”.
Z wyrazami szacunku
Adam Terlecki – Prezes
PS. List zosta³ podpisany przez 10 osób
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PODZIÊKOWANIA
Szanowni Pañstwo,
W imieniu Ormiañskiego Towarzystwa Kulturalnego pragnê bardzo
serdecznie podziêkowaæ kolejnym osobom, które wspar³y finansowo
budowê Chaczkaru przy koœciele œw. Miko³aja:
Marii Bogdan
Marii Gielas
Stanis³awowi Mueckowi
Ryszardowi Mojzesowiczowi
Józefowi Rogackiemu
Ewie ¯ukowskiej
Uczestnikom VI Ogólnopolskiego spotkania œrodowiska ormiañskiego
w Krakowie
Ponownie z³o¿y³y datki nastêpuj¹ce osoby:
Monika Agopsowicz
Krystyna Cwynar
Zofia Dubiniewicz
Zofia Ney
Na dzieñ 30 maja 2005 zebraliœmy kwotê 24 681.20 z³. Koszt budowy
wyniós³ 23 000 z³ + 22% VAT, co daje kwotê 28 060 z³. W dalszym ci¹gu
prosimy o wp³aty na konto podane poni¿ej z dopiskiem „Chaczkar”.
57 1680 1062 0000 3000 0086 9205 w Inwest Banku.
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KRONIKA
17 XI 2004 W Rzymie zmar³ ks. prof. Grzegorz Petrowicz i zosta³ pochowany na cmentarzu Campo Verano.
18 XII 2004 Po ostatniej godzinie lekcyjnej do dzieci ormiañskich
ucz¹cych siê w miêdzyszkolnym zespole nauczania jêzyka
i kultury ormiañskiej przyby³ œw. Miko³aj. Dzieci otrzyma³y
s³odycze i upominki.
11 I 2005

Rozpoczê³y siê Trzecie Dni Ormiañskie. W Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej zosta³a otwarta wystawa fotografii Dominika Jarz¹bka i Mariusza Karpiñskiego Niszczej¹ce dziedzictwo. Ormianie we wschodniej Turcji. W uroczystym otwarciu,
którego dokona³ ks. kardyna³ Franciszek Macharski wziêli
udzia³: ambasador Republiki Armenii dr Aszot Howakimian,
przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Ma³opolskiego Piotr
Boroñ, wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego Jan Bereza, burmistrz Jas³a Andrzej Czernecki, Krystyna Jêdraszyk
matka zaginionego w Turcji Rafa³a, Koledzy i Przyjaciele
Rafa³a. Wszystkich zaproszonych goœci przywita³ dyrektor
Biblioteki Artur Paszko. Po zwiedzeniu wystawy odby³o siê
spotkanie autorskie z doc. dr hab. Grzegorzem Kucharczykiem
autorem ksi¹¿ki Pierwszy holokaust XX wieku.

16 I 2005

Zmar³a Maria Stefanowicz – Steinhoff cz³onek Ormiañskiego
Towarzystwa Kulturalnego.

19 I 2005

W Szczecinie po kilkuletniej nieuleczalnej chorobie zmar³a
Krystyna Bohosiewicz, ¿ona Stanis³awa z Harasymowa.

26 – 27 I 2005 W Polsce przebywa³ premier Armenii Andranik Markarian.
W pierwszym dniu swojego pobytu premier z³o¿y³ wizytê ks.
kardyna³owi Franciszkowi Macharskiemu, którego udekorowa³ medalem Mychitara Gosza za zas³ugi dla Armenii. W
godzinach popo³udniowych z³o¿y³ kwiaty pod chaczkarem. W
drugim dniu wzi¹³ udzia³ w uroczystoœciach 60-tej rocznicy wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau.
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7 II 2005

W Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski w
Warszawie otwarto wystawê poœwiêcon¹ twórczoœci Artawazda Pelesziana. Wystawa nosi tytu³ „Nasz Wiek” oraz
„Pory Roku”.

31 I 2005

Odby³o siê spotkanie op³atkowe Ormian krakowskich.

28 II 2005

Wys³uchaliœmy prelekcji pana dr in¿. Eustachego £azarskiego O spuœciŸnie polskich Ormian w aktualnej sytuacji
po zmianach personalnych w Gliwicach. Po prelekcji
odby³o siê po³¹czone zebranie Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej podsumowuj¹ce rok finansowy 2004. Zarz¹d uzyska³
absolutorium.

7 III 2005

W Poznaniu zmar³a Olga z Bogdanowiczów – Rewakowicz,
cz³onek Ormiañskiego Towarzystwa Kulturalnego.

19 III 2005 W Warszawie odby³o siê robocze spotkanie przedstawicieli
œrodowisk ormiañskich z ca³ej Polski. Omówiono sprawy
nurtuj¹ce œrodowisko a dotycz¹ce pami¹tek ormiañskich
przechowywanych przez ks. J. Kowalczyka. Zaprotestowano przed prób¹ przekazania do Watykanu XII-wiecznego
Ewangeliarza ormiañskiego przez Prymasa J. Glempa.
Wybrano Macieja Bohosiewicza do Komisji Wspólnej Rz¹du
i Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych. Przedstawiono
kalendarium uroczystoœci zwi¹zanych z 90 rocznic¹ ludobójstwa Ormian na terenie Turcji.
23 III 2005

Otrzymaliœmy z Oficyny Wydawniczej egz. sygnalny ksi¹¿ki
Rafaela Akopd¿aniana Polskie wyspy. Autor jest zwi¹zany emocjonalnie z Polsk¹ poprzez swoj¹ babkê, która by³a Polk¹.

31 III 2005 Na Uniwersytecie Rzeszowskim odby³a siê sesja naukowa
poœwiêcona Armenii i roli Ormian w dziejach Polski.
2 IV 2005

Pan doc. dr hab. Grzegorz Kucharczyk otrzyma³ nagrodê
„Feniksa” ufundowan¹ przez wydawców katolickich za
ksi¹¿kê Pierwszy holokaust XX wieku.

3 IV 2005

Wieczorem prof. Andrzej Pisowicz wraz z prezesem OTK
mgr in¿. Adamem Terleckim spotkali siê w Krakowie z
przeje¿d¿aj¹cym przez to miasto ormiañskim pisarzem z
Moskwy, panem Lewonem Osepianem (Howsepianem).
Znany z zainteresowañ polsko-ormiañskimi kontaktami
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kulturalnymi goœæ przekaza³ w darze bibliotece OTK kilka
ksi¹¿ek i czasopism: dwa tomiki swoich rosyjskich wierszy,
opowiadania ormiañskiego prozaika Lewona Checzojana (w
przek³adach rosyjskich), wspomnienia Emmy Hakopian-Gasparian, rosyjski przek³ad g³oœnej ksi¹¿ki amerykañskiego
publicysty Michaela J. Arlena pt. Passage to Ararat (rosyjski
tytu³: Putieszestwije k Araratu) oraz gruby tom (po³¹czone
numery 25-28) czasopisma literackiego pt. „Mecenat i
mir”, zawieraj¹cy m.in. materia³y dotycz¹ce wspó³czesnej
kultury polskiej. Ponadto pan Lewon Osepian pozostawi³
dwa egzemplarze nowego rosyjskojêzycznego czasopisma
literackiego o ormiañskim tytule „Aragast” (= „¯agiel”) – nr
1 z roku 2004. Czasopismo to ukazuje siê w Moskwie
adres e-mail:oslevon@yandex.ru,
strona internetowa: www.m-m.sotcom.ru/aragast.htm
10 IV 2005 Prymas Józef Glemp odprawi³ w Katedrze œw. Jana w
Warszawie uroczyst¹ Mszê œw. w intencji pomordowanych Ormian na terenie Turcji Osmañskiej w 90. rocznicê
ludobójstwa. Mszê œw. koncelebrowali duszpasterze
ormiañscy z Polski jak równie¿ inni duchowni. W mszy
wziêli udzia³ przedstawiciele placówek dyplomatycznych
w Polsce, parlamentarzyœci, przedstawiciele rz¹du. W
uroczystoœciach wziêli udzia³ Ormianie z ca³ej Polski.
12 IV 2005 Lusine Simonian – uczennica Szko³y Podstawowej nr 11
w Krakowie zajê³a 10 miejsce w ogólnopolskim konkursie
polonistycznym Z poprawn¹ polszczyzn¹ na co dzieñ zorganizowanym dla uczniów klas 1-3 przez Centrum Edukacji
Humanistycznej w Warszawie
17 IV 2005 W Krakowie odby³o siê VI Ogólnopolskie Spotkanie
Œrodowiska Ormiañskiego poœwiêcone 1600-leciu powstania alfabetu ormiañskiego utworzonego przez Mesropa
Masztoca, 90 rocznicy ludobójstwa pope³nionego na Ormianach w Turcji i 15 rocznicy powstania OTK.
19 IV 2005 Sejm przyj¹³ przez aklamacjê uchwa³ê w 90-t¹ rocznicê
ludobójstwa pope³nionego na ludnoœci ormiañskiej w Turcji. Projekt uchwa³y przedstawi³o Prezydium Sejmu. Tekst
uchwa³y jest nastêpuj¹cy „Pamiêæ o ofiarach tej zbrodni i
jej potêpienie jest moralnym obowi¹zkiem ca³ej ludzkoœci,
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wszystkich pañstw i wszystkich ludzi dobrej woli”. Pos³owie
podjêli tê uchwa³ê w milczeniu i na stoj¹co.
20 IV 2005 Program autorski nauczania jêzyka i kultury ormiañskiej,
opracowany przez pani¹ mgr Margaritê Jeremian
– WoŸniakowsk¹ zosta³ dopuszczony do u¿ytku szkolnego
pod numerem DKOS-510-1/05.
22 IV 2005 Przed Sejmem odby³a siê pokojowa demonstracja
wyra¿aj¹ca podziêkowanie pos³om za przyjêcie uchwa³y
w dniu 19 kwietnia. Do demonstruj¹cych wyszli pos³owie
Marek Jurek i Zbigniew Ziobro, którzy zabrali g³os.
24 IV 2005 O godzinie 17:00 grupa oko³o 50-ciu Ormian z³o¿y³a kwiaty
i zapali³a znicze pod chaczkarem. Zgromadzeni Ormianie
odmówili po ormiañsku Ojcze nasz.
25 IV 2005 Wys³uchaliœmy odczytu po³¹czonego z prezentacj¹
przeŸroczy pani dr hab. Ma³gorzaty Smor¹g-Ró¿yckiej
zatytu³owanego Ewangeliarz iluminowany zwany lwowskim
i jego wêdrówka ze Skewry do Gniezna.
1 V 2005

W 68. rocznicê koronacji Cudownego Obrazu NMP £askawej z ormiañskiego koœcio³a w Stanis³awowie odprawiona
zosta³a suma odpustowa, któr¹ celebrowa³ ks. pra³at Cezary
Annusewicz.
W po³owie maja 2005 r. w Warszawie w trakcie spotkania
szefów pañstw rozmawiali ze sob¹ jakoby prezydenci
Armenii i Azerbejd¿anu: Robert Koczarian i Ilham Alijew. Jak informuje rosyjskojêzyczna „Nowaja Gazieta”
azerbejd¿añski minister spraw zagranicznych Elmar Mamedjarow komentuj¹c wyniki spotkania warszawskiego
oœwiadczy³, i¿ strona armeñska wyrazi³a gotowoœæ zwrócenia Azerbejd¿anowi wszystkich siedmiu rejonów (powiatów)
wokó³ Górskiego Karabachu. Natomiast rzecznik prasowy
MSZ Republiki Armenii stwierdzi³ w Erywaniu, i¿ nie dysponuje wiadomoœciami na ten temat.

30 V 2005 Wys³uchaliœmy prelekcji prof. dr hab. Andrzeja Pisowicza
zatytu³owanej Jak studenci Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego uczcili 90. rocznicê ludobójstwa pope³nionego na Ormianach w Turcji w latach I wojny
œwiatowej.
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6 VI 2005

Komitet Koordynacyjny Organizacji ¯ydowskich Belgii
(CCOJB) zaapelowa³ o masowy udzia³ w wielkiej manifestacji dnia 6 czerwca b.r. w Ixelles pod pomnikiem ofiar
ludobójstwa pope³nionego na Ormianach (!). G³ównym
has³em manifestacji ma byæ sprzeciw wobec bezkarnoœci
dla dzia³añ kwestionuj¹cych ludobójstwo pope³nione na
Ormianach, ¯ydach i Tutsi (tzw. negacjonizm). Senat belgijski dot¹d nie ratyfikowa³ odpowiedniego aktu prawnego
uchwalonego dnia 24 kwietnia 2005 r. przez ni¿sz¹ izbê
parlamentu belgijskiego.

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
6. Anna Danilewicz Z rumuñskiej Bukowiny na Dolny Œl¹sk. Krótka
opowieœæ z d³ugiego ¿ycia
7. Malachiasz Ormanian Koœció³ ormiañski. Jego historia, doktryna,
hierarchia, dyscyplina, liturgia, literatura, stan teraŸniejszy. Z jêzyka
francuskiego prze³o¿y³ Krzysztof Stopka

76

