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Informacje o zagranicznych 
konferencjach armenistycznych
Na podstawie materiałów otrzymanych m.in. od Fundacji Aniv, której dyrektorem 
generalnym jest Armen Checzojan (Khechoyan) - https://www.facebook.com/
foundation.Aniv - opracował Andrzej Pisowicz

W dniach 15-18 października 2018 r. w Erywaniu odbyła się między-
narodowa konferencja naukowa zatytułowana: „Od Bałtyku do Morza 
Czarnego: udział Ormian w procesach kulturowych, ekonomicznych 
i politycznych”. Wzięli w niej udział uczeni z następujących krajów (al-
fabetycznie): Argentyna, Armenia, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, 
Francja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Mołdawia, Niemcy, Polska, Ro-
sja, Rumunia, Serbia, Ukraina, USA, Węgry. Reprezentowali oni różne 
dyscypliny naukowe, m.in. historię, politologię, filologię, historię sztuki 
i architektury. 

Wśród organizatorów konferencji była m.in. Polska Akademia Umie-
jętności.

Uroczyste otwarcie konferencji nastąpiło 15 października w erywań-
skim Matenadaranie (Muzeum Ksiąg Dawnych). Aktu inauguracji dokonał 
dyrektor Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii, 
prof. Aszot Melkonian. Wśród osób, które wystąpiły z krótkimi przemó-
wieniami wstępnymi, był także prof. dr hab. Krzysztof Stopka, dyrektor 
Muzeum UJ i kierownik Zakładu Historii Kultury i Edukacji Historycznej 
w Instytucie Historii naszego uniwersytetu.  Wygłosił on także wykład 
(w języku rosyjskim), w którym przedstawił postać rycerza ormiańskiego 
pozostającego w polskiej służbie dyplomatycznej: Grigora (Grzegorza) 
z Laszek i Srok. Tytuł rosyjski: Начало армянской службы в польской 
дипломатии: рыцарь Григорий из Ляшек и Срок и его семья.

Prelekcja prof. dra hab. Krzysztofa Stopki stanowiła część plenar-
nego posiedzenia, które otworzył znany badacz dziejów Ormian, prof. 
Claude Mutafian z Paryża, wykładem pt. „Od Armenii do Karpat”, nawią-
zującym do książki, która pod tym tytułem (w języku francuskim) ukazała 
się w tym roku w Paryżu.

Dalsze obrady konferencji, poczynając od drugiej połowy dnia 15 
października odbywały się w Instytucie Historii NAN (Narodowej Akade-
mii Nauk) Republiki Armenii w czterech sekcjach tematycznych:
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1) Ormianie w krajach Europy Środkowej, Południowej i Południowo-
-wschodniej

2) Wspólnoty ormiańskie Białorusi, Polski i Ukrainy: historia i epoka 
współczesna

3) Kontakty ormiańsko-rosyjskie w perspektywie historycznej i na 
etapie obecnym

4) Ormiańska kultura, sztuka, architektura, kartografia na obszarze 
od Morza Czarnego do Bałtyku.

Drugi oprócz prof. Krzysztofa Stopki działacz Ormiańskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego (obecnie sekretarz Zarządu), który brał udział 
w konferencji erywańskiej, dr Jakub Osiecki, wygłosił prelekcję (rów-
nież w języku rosyjskim) dnia 16 października na posiedzeniu drugiej 
sekcji tematycznej (p. wyżej). Tytuł jego wykładu: Армяне в Польше 
в XX веке. Результаты исследований, проведённых на основе 
собеседований, хранящихся в Архиве устной истории.

W sumie w konferencji uczestniczyło około sześćdziesięciu uczonych. 
Było to więc spotkanie, które dostarczyło okazji do wymiany poglądów 
i nawiązania kontaktów naukowych w znacznej skali i to na poziomie 
międzynarodowym. Z Polski, prócz wymienionych członków OTK, wzię-
ło udział w konferencji jeszcze dwoje naukowców: dr hab. Paweł Klint 
z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Dominika Macios z Warszawy, zwią-
zana z tamtejszym Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dniach 17-18 października 2018 r. uczestnicy konferencji w ramach 
programu kulturalnego zwiedzali świątynie ormiańskie w Garni i Zwart-
nocu, klasztory Geghard i Chor Wirap, centrum Ormiańskiego Kościoła 
Apostolskiego w Eczmiadzynie oraz Muzeum Siergieja Paradżanowa.

*
Jesienią 2018 roku miały miejsce dwie kolejne konferencje ważne 

z punktu widzenia najnowszych badań armenistycznych – co istotne, 
na obu tych konferencjach znalazły się odczyty członków OTK, tj. prof. 
Krzysztofa Stopki i dr Jakuba Osieckiego.

Pierwsza z tych konferencji (według chronologicznego porządku) 
odbyła się 15 listopada w San Antonio w stanie Texas (Stany Zjed-
noczone). Organizatorem tej konferencji zatytułowanej „Innovative Ap-
proaches to the History of the First Republic of Armenia, 1918-1920” 
(= Nowatorskie spojrzenia na historię Republiki Armenii w latach 1918-
1920) było Society for Armenian Studies (Stowarzyszenie na rzecz Stu-
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diów Armenistycznych).
Stowarzyszenie powstało w 1974 roku dzięki inicjatywie kilku profe-

sorów, głównie ormiańskiego pochodzenia, uczących w tym czasie na 
uczelniach amerykańskich: na Uniwersytecie Kalifornijskim (Los Ange-
les, UCLA), na Uniwersytecie Columbia (Nowy Jork) oraz na Uniwersy-
tecie Harvarda (Cambridge). Byli to Richard G. Hovhannisian, Dickran 
Kouymjian, Nina Garsoian, Avedis Sanjian i Robert Thomson.

Tradycją SAS są coroczne konferencje armenistyczne, na które za-
praszani są najwybitniejsi specjaliści w dziedzinie studiów armenistycz-
nych. Co równie ważne, zarząd SAS, któremu w tym roku przewodniczy 
prof. Bedross Der Matossian, dużą wagę przykłada do tego, by na kon-
ferencjach pojawiali się także młodzi naukowcy, którzy w ostatnich la-
tach uzyskali stopień doktora w dziedzinie armenistyki lub w dziedzinach 
pokrewnych i tym samym mieli okazję podzielić się swoimi najnowszymi 
badaniami.  

Od kilku lat konferencja armenistyczna SAS organizowana jest w ra-
mach Middle East Study Association, tj. Stowarzyszenia Studiów Bli-
skowschodnich – dużo większej organizacji, i, co naturalne, zrzeszającej 
znacznie więcej członków. I tak też było  w roku 2018.

W San Antonio swoje odczyty zaprezentowali m.in. tacy uczeni jak 
np. Vartan Matiossian, który przybliżył kulisy uznania niepodległości Ar-
menii w 1918 roku przez Argentynę. W swoim wystąpieniu Matiossian 
wielokrotnie podkreślał, że ze względu na olbrzymią odległość pomię-
dzy Ameryką Południową a Bliskim Wschodem/Kaukazem Południowym 
uznanie deklaracji niepodległości Armenii przez Buenos Aires miało cha-
rakter wyłącznie formalny  -  realne nawiązanie relacji politycznych i han-
dlowych nie miało szans powodzenia.

W drugim wystąpieniu Ari Şekeryan, który obronił  w tym roku dokto-
rat na Uniwersytecie Oxfordzkim, przedstawił rezultaty swoich ostatnich 
badań. Przede wszystkim skupił się na reakcjach prasy osmańskiej i or-
miańskiej ze Stambułu na fakt ogłoszenia przez Armenię niepodległości 
na Kaukazie Południowym w 1918 roku (w ramach dawnego Cesarstwa 
Rosyjskiego). Co zaskakujące, dziennikarze i intelektualiści tureccy 
nie byli przeciwni takiemu obrotowi sprawy, dopóki politycy ormiańscy 
nie podnosili kwestii uniezależnienia się politycznego Armenii Zachod-
niej – wówczas (w 1918 roku) jeszcze formalnie należącej do Imperium 
Osmańskiego.

Dr Jakub Osiecki przygotował odczyt pt. „Wizyta Antonio Delpucha 
w Armenii jako próba nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Ery-
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waniem a Stolicą Apostolską”. Osiecki zaznaczył, że wizyta Delpucha 
(prefekta Istituto Collegio Orientale) nie miała charakteru kościelnego/
religijnego a przede wszystkim polityczny. Delpuch zjawił się pod Ara-
ratem na zaproszenie Awetisa Aharoniana, ówczesnego ministra spraw 
zagranicznych Armenii, a nie katolikosa Geworka V. Spotkanie Delpucha 
z głową Kościoła Ormiańskiego katolikosem Wszystkich Ormian Gewor-
kiem V odbyło się niejako przypadkowo. Znamienne jednak, że poru-
szono temat ewentualnej unii pomiędzy Kościołami, jednak, jak podkre-
ślał wysłannik papieża do Armenii, przyjęcie unii z Kościołem katolickim 
w Armenii było możliwe wyłącznie w wąskim gronie intelektualistów.   

Bardzo ciekawy referat wygłosił prof. George Bournoutian z Iona Col-
lege (Nowy Jork). W wystąpieniu zatytułowanym „Żądania terytorialne 
Republiki Armenii; Realizm versus Naiwność” przedstawił kilka scena-
riuszy wydarzeń z lat 1918-1920, które ewentualnie miały szanse na 
powodzenie i dłuższe utrzymanie niepodległości. Sporo kontrowersji 
wzbudziła przedstawiona przez Bournoutiana koncepcja „teoretyczne-
go” podpisania przez dasznaków sojuszu z bolszewikami. Prof. Bourno-

Uczestnicy konferencji SAS w San Antonio 15 listopada 2018 roku 
Fot. Źródło: Facebook – Society for Armenian Studies
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utian podkreślał, że w tak trudnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej znala-
zła się Armenia w 1918 r., żadne rozwiązanie nie było ani dobre ani złe, 
jednakowoż najmniej miejsca w badaniach nad tym okresem poświęca 
się wątkowi rozmów między rządem w Erywaniu a Borysem Legranem 
(wysłannikiem rządu bolszewickiego na Kaukaz Południowy).

Profesor Seda D. Ohanian z Armeńskiej Akademii Nauk w Erywaniu 
opowiedziała historie biograficzne kobiet, które w latach 1918 – 1920 
dzierżyły mandat członka parlamentu Armenii (Chorhurd). Jej referat no-
sił tytuł “Armenian Women in the Parliament of the First Republic (1918-
1920)”. Głównym polem działalności członkiń parlamentu - jak wykazała 
prof. Ohanian - była działalność charytatywna oraz edukacyjna. Działal-
nością stricte polityczną zajmowały się one w stopniu marginalnym, co 
prof. Ohanian uznała za ich zaletę.

Obecny na konferencji Richard Hovhannisian, autor monumentalne-
go dzieła (w czterech tomach) „The Republic of Armenia”, podsumował 
wszystkie wystąpienia i wygłosił własny krótki referat, który został przyję-
ty entuzjastycznie przez wszystkich zgromadzonych w sali uczestników 
konferencji.

Po konferencji odbyło się spotkanie organizacyjne podsumowujące 
działalność Society for Armenian Studies w roku 2018. Kolejne spotka-
nie w Nowym Orleanie już za rok.

*
W dniach od 16 do 18 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Kalifor-

nijskim (UCLA) w Los Angeles odbywała się konferencja zatytułowana 
„Hidden Treasures Unearthed: Armenian Arts and Culture of Eastern Eu-
rope” (= „Skrywane skarby [teraz] odkryte. Ormiańska sztuka i kultura 
Europy Wschodniej”). Spiritus movens tego przedsięwzięcia był prof. Pe-
ter Cowe kierujący katedrą Studiów Armenistycznych ww. uczelni (Nare-
katsi Chair at UCLA). 

Z Polski zaproszonych zostało aż czterech badaczy: prof. Piotr Kon-
draciuk z Zamościa, prof. Waldemar Deluga z Warszawy (choć oficjalnie 
reprezentujący Uniwersytet w Ostrawie) a także prof. Krzysztof Stopka 
i dr Jakub Osiecki (obaj z Krakowa).

Konferencja przygotowana została z dużym rozmachem i można 
śmiało powiedzieć, że zaangażowała wielu Ormian ze środowiska aka-
demickiego mieszkających nie tyle nawet w samej Kalifornii czy USA, 
ale z całego świata. Konferencję rozpoczęło wystąpienie prezydenta 
Armenii (Armena Sarkisjana), który wprawdzie nie pojawił się osobiście 
w Los Angeles, ale za pomocą internetu - na żywo - skierował kilka 
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słów do uczestników spotkania. Dodajmy tylko: piękną angielszczyzną. 
Następnie gości konferencji przywitał dziekan Wydziału Humanistycz-
nego na UCLA prof. David Schaberg oraz dr Elizabeth Morrison z Get-
ty Museum w Los Angeles. Oficjalnego otwarcia obrad dokonał sam 
prof. Peter Cowe. 

Dwa pierwsze wystąpienia prof. Claude Mutafiana i prof. Tatewik Sar-
kisjan miały za zadanie nakreślić szerokie tło historyczne dla pozosta-
łych wystąpień i określić konteksty, w których rozwijała się kultura  or-
miańska w Europie Wschodniej. Pierwszy odczyt nosił tytuł „Emigracja 
ormiańska do Europy wschodniej. Mity i rzeczywistość” a drugi „Wstępny 
zarys dziedzictwa kulturowego Ormian z Krymu”. Oba – dodajmy, bardzo 
ciekawe – wystąpienia częściowo zahaczały również o kwestie związa-
ne z polskimi Ormianami. Dość kontrowersyjnie wypowiedział się prof. 
Mutafian o Ormianach w Polsce, iż przeszli z Apostolskiego Kościoła 
Ormiańskiego do Kościoła katolickiego w XVII wieku głównie za sprawą 
nacisków ze strony królów polskich, co oczywiście jest nieprawdą. Tym-
czasem prof. Sarkisjan zaznaczyła, że Ormianie w Polsce podobnie jak 
Ormianie z Krymu nie używali nigdy języka kipczackiego, co również nie 
znajduje potwierdzenia w faktach – ta kwestia była potem jeszcze kilka-
krotnie omawiana w trakcie rozmów kuluarowych. 

Nie jesteśmy w stanie przybliżyć treści wszystkich wystąpień, wspo-
mnieć jednak należy bardzo dobrze przygotowany odczyt prof. Sebouha 
Aslaniana poświęcony barwnej historii życia Philipa de Zaghli, który rze-
komo brał udział w przygotowaniu porozumienia handlowego pomiędzy 
Persją a Królestwem Polskim w 1697 roku. Dlatego „rzekomo”, iż postać 
i życie owego de Zaghli wydaje się być jedną wielką mistyfikacją i kre-
acją – trudno zatem oddzielić w przypadku tej persony, co jest prawdą 
a co fałszem. Ten wielokrotnie zmieniał nazwisko, narodowość, a nawet 
wyznanie, będąc protoplastą tak barwnych postaci jak Giacomo Casano-
va czy XX-wieczny Frank Abagnale uwieczniony w filmie S. Spielberga 
„Catch me if you can”. 

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji organizatorzy przygo-
towali zwiedzanie oddziału manuskryptów Powel Library na campusie 
UCLA oraz wernisaż wystawy fotograficznej poświęconej budynkom sa-
kralnym należącym do (lub związanym z) Kościoła ormiańskiego (apo-
stolskiego i katolickiego) z Europy Wschodniej. Polskę „reprezentowało” 
jedynie jedno zdjęcie – przedstawiające kościół ormiański w Gliwicach.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji wysłuchali odczyty naukow-
ców z Polski. Bardzo szeroki zakres tematyczny miało wystąpienie prof. 
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Krzysztofa Stopki, któremu przypadło niezwykle trudne zadanie omówie-
nia kwestii orientalizacji polskiej kultury za sprawą Ormian oraz poloniza-
cji ormiańskiej kultury w Królestwie Polskim pomiędzy XV a XVIII wiekiem.  
Prof. Kondraciuk przygotował wystąpienie o XVII-wiecznym życiu or-
miańskim w Zamościu a dr Jakub Osiecki – o kwestiach związanych ze 
swobodami religijnymi w XVI- i XVII- wiecznym Królestwie Polskim oraz 
Mołdawii. Prof. Deluga opracował zagadnienie ormiańskiej sztuki religij-
nej obecnej w XIX-wiecznej monarchii austro-węgierskiej.

Ostatni referat konferencji dotyczył już kwestii bardzo współcze-
snych. Mgr Hakop Matewosjan z Uniwersytetu w Lipsku omówił kwestie 
zmian tożsamościowych w diasporze ormiańskiej w Europie wschodniej 
sięgając licznie po przykłady z Polski, Rumunii i Węgier.

Tego dnia prof. Peter Cowe przygotował jeszcze dla uczestników kon-
ferencji koncert muzyki dawnej. Były to przede wszystkim pieśni religijne, 
kościelne – śpiewane w kościołach ormiańskich w Europie wschodniej. 
Część z nich chór Armenian Ensamble pod batutą Areni Agbabian za-
śpiewał w języku polskim, co było oczywiście, dla obecnych tam Pola-
ków, bardzo miłym akcentem. 

Następnego dnia bezpośrednio po śniadaniu odbyła się sesja podsu-

Uczestnicy konferencji „Hidden Treasures Unearthed” w Royce Hall w UCLA (LA). 
Fot. Źródło: Facebook – Hrair Hawk Khatcherian
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mowująca rezultaty tej wyjątkowej konferencji. Obradom przewodniczył 
prof. Peter Cowe, który bardzo umiejętnie zaakcentował, które z pól ba-
dawczych jego zdaniem wymagają szczególnej uwagi – w kontekście 
ewentualnych przyszłych badań armenistycznych nad tym regionem 
i tym okresem historycznym.

Prof. Cowe wspomniał o badaniach porównawczych, w których nale-
żałoby zestawić mniejszości narodowe zamieszkujące Europę wschod-
nią w XVI i XVII wieku. Szczególne zainteresowanie wydają się budzić 
relacje wzajemne Polaków, Ormian, Żydów, Szkotów. 

Prof. Virgil Pop (Rumunia) zasugerował, aby skoncentrować wysiłki 
badawcze na architekturze ormiańskiej Europy Wschodniej – i to nie tyl-
ko tej sakralnej. Przywołano przykład Armenopolis (w Rumunii, rumuń-
ska nazwa: Gherla) oraz Zamościa, gdzie Ormianie (świeccy) stawiali 
własne kamienice - często nawiązując do europejskiej architektury. Cie-
kawe wydają się również - jak podkreślił P. Cowe - te przypadki, w któ-
rych świecka architektura ormiańska ewidentnie nie wzorowała się na 
lokalnych przykładach.

Ponadto uznano za zasadne skoncentrowanie badań na tzw. zna-
czących ormiańskich ośrodkach intelektualnych w kontekście Europy 
Wschodniej, choć nie tylko. Najcenniejsza wydała się zgromadzonym 
ewentualna praca naukowa, która objęłaby wszystkich wybitnych przed-
stawicieli narodu ormiańskiego wywodzących się z Tokatu (Minas, Ste-
panos, Hakop).

Ostatnim ważnym tematem badawczym dyskutowanym w ramach 
spotkania była kwestia apostazji Ormian oraz fenomen męczeństwa jako 
wzór nieugiętej konsekwencji religijnej.

W latach 2019 lub 2020 ukaże się publikacja naukowa, w której znaj-
dą się wszystkie artykuły/referaty wygłoszone w Royce Hall na campusie 
UCLA w Los Angeles – oczywiście w języku angielskim.
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Od Ani do Hachpatu

Maciej L. Rewakowicz [Bydgoszcz]

W 2800 lat od założenia Erebuni chciałbym zaproponować P.T.Czytel-
nikom tego szkicu odwiedzenie kilku ważnych miejsc dla  historii i kultury 
Hajastanu. Wobec rozrzucenia  centrów administracyjnych i religijnych 
na wielkim obszarze, od Cylicji do równoleżnika Lori i Sziraku, trzeba by-
ło poprzestać na kilku możliwych do zobaczenia w czasie jednej podró-
ży; niestety - bez Sis, Hromkli, miast Taronu i Waspurakanu. Przyjąłem, 
być może mylne, założenie, że Czytelnicy ośrodki, do których dotarłem, 
znają i ewentualne zainteresowanie mogą  budzić jedynie odpowiedzi na 
pytania: 1.Jaki jest ich stan obecny?, 2. Jakie motywy przyświecały tej 
podróży?, 3. Jakimi spostrzeżeniami i wrażeniami zapragnąłem podzie-
lić się z P.T. Czytelnikami Biuletynu OTK?

O istnieniu Armenii dowiedziałem się w piątym roku życia, kiedy za-
kwitły morele.

Po kolejnej przeprowadzce Rodziców z Krakowa, w którym się uro-
dziłem, tym razem do Poznania, zamieszkaliśmy w domu zbudowanym 
przez Dziadka Bogdanowicza. Ogród od ulicy Ostroroga oddzielał żywo-
płot morwowy, a wśród drzew wyróżniały się bardzo wysokie czereśnie 
i morele, sprowadzone przez Dziadka z Zaleszczyk. Ogród, jak wiadomo 
– to raj. Mieszkanie – raju nie przypominało, raczej było przykładem pro-
blemów opisanych w powieści „Psie serce” M. Bułhakowa. Dwie z tych 

   Światło świata!
   Stwórco światłości! Źródło światła, 
   którego szata z niedostępnej oczom światłości,
   Ojcze w niebie, którego chwałę
   głoszą chóry na wysokości – 
   Spraw, niech na nas w jasności poranka
   spłynie łaską światłość wiekuista.

    Nerses Pełen Łaski (Sznorhali)
    (przełożył Andrzej Mandalian)
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moreli –  do okna naszego pokoju –  zaglądały od południa. Kiedy zakwi-
tły, zachwyciłem się kwiatami podświetlonymi przez słońce. Wzruszona 
Matka wyjawiła, że drzewa te pochodzą z Armenii… , podobnie jak Jej 
ojciec. Zapewne wtedy  usłyszałem po raz pierwszy, że duduk powstaje, 
z wyjątkiem ustnika, z drewna moreli.  (Łacińska nazwa moreli to prunus 
armeniaca czyli: „śliwa armeńska”.) 

Ojciec akcentował wielkie zasługi Ormian dla państwa polskiego; mó-
wiło się też przy stole o spotkaniach Dziadka z abp. Józefem Teodorowi-
czem. Wszystko to było dla mnie dużym zaskoczeniem, zwłaszcza, że 
Rodzice zwykle na większość pytań dotyczących historii  nie odpowiadali  
lub kwitowali je żartami.

Ojciec mojej Matki, Stanisław Bogdanowicz, urodził się w Bohorod-
czanach 28.04.1877 r. Został ochrzczony w obrządku ormiańskim. Matka 
Dziadka nazywała się z domu Mańkowska. Zmarł 14.01.1942 r. w Po-
znaniu, niestety – zanim się urodziłem. Został pochowany w tym samym 
grobowcu, w którym później spoczęli moi Rodzice, na Cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie.  Po studiach na Politechnice Lwowskiej odbywał sta-
że na Podkarpaciu, w czasie których w 1915 roku urodziła się w Nowym 
Sączu moja Matka. Nieco później Dziadek przeniósł się do Poznania, 
gdzie został Vice Prezesem Okręgowej Dyrekcji Poczt i Telegrafu.

Matka, wspominając swego ojca, podkreślała jego miłość, dobroć 
i pracowitość. 

Od szóstego roku życia rozpocząłem naukę w szkole i poszukiwania 
Armenii w atlasie i w książkach historycznych biblioteki Ojca. Wyniki nie 
były oszałamiające. Znaczny postęp przyniosły dopiero lata siedemdzie-
siąte, kiedy, obok Dawida z Sasunu , pojawiła się Stara poezja armeń-
ska  i Davida M. Langa : Armenia, kolebka cywilizacji. Do Matki przy-
chodziły kolejne numery Posłańca św. Grzegorza Oświeciciela a później 
Biuletynu OTK. Lektury te ośmieliły mnie do zwrócenia uwagi kolegów 
–  lekarzy i członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich na piękno i wielki dorobek kulturowy Armenii. Jedną 
z takich prelekcji była: „ O kulturze Armenii”. Wygłosiłem ją 3. październi-
ka 2001 r. w Bydgoskiej Izbie Lekarskiej.

Dolinę Araksu i jezioro Urmia po raz pierwszy zobaczyłem latem 1978 
roku z okna pociągu   z Moskwy do Teheranu. Była to wyprawa Klubu 
Wysokogórskiego z Bydgoszczy do Indii. Oczekiwałem po niej ewentual-
nego wejścia na dziewiczy szczyt w Himalajach Zachodnich i zobaczenia 
Erywania a może nawet Wagharszapatu. Pojechaliśmy przez Baku; Ery-
wania nie zobaczyłem. W czasie siedmiogodzinnego postoju na granicy 
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sowiecko-irańskiej w Dżulfie oczywiście nie dojrzałem żadnego chacz-
karu, przez zamknięte okno wagonu. Co gorsze, w drodze powrotnej, 
nie udało się przekonać kolegów do odwiedzenia Isfahanu z ormiańską 
Nową Dżulfą ani cmentarza ormiańskiego Doulab w Teheranie.  W tych 
latach moimi wakacyjnymi priorytetowymi celami były góry: głównie – 
Tatry. Po kilku wyprawach alpejskich, znalazłem w 2015 roku ofertę inte-
resującej, choć trudnej i wyczerpującej, wycieczki. Przewidziano w niej, 
obok Tbilisi, Kutaisi, Gelati, Zandżanu, Kazwinu, Teheranu, Anzali i Ar-
dabilu: Ani, Kars, Van, Ahtamar, Tatew, Norawank, Erywań, Eczmiadzyn, 
Garni, Geghard i Sewanawank.
                                         

Wrzesień 2015 roku. Ani, Kars.
Jeszcze przed odlotem z Poznania do Batumi wiedziałem, że praw-

dopodobnie nie zobaczymy Vanu i wyspy Ahtamar, ze względu na walki, 
które toczyły się wówczas w Waspurakanie. Szybkie tempo przemiesz-
czania się wycieczki autokarami nie pozwalało na odłączenie się od gru-
py i zrobienie indywidualnego wypadu do Tuszpy. Planowałem indywidu-
alne dotarcie do grobów królewskich: Sarduri, Menui i Argisztiego i strata 
była bolesna. W czasie przejazdu przez Góry Pontyjskie, wykorzystałem 
postoje nad wielkim jeziorem, na przełęczach i w Ardahanie do negocja-
cji z pilotem na temat rekompensaty. Pilot obiecał dołączyć Chor Wirap 
i Hachpat i słowa dotrzymał.

Do bramy w murach obronnych Ani dotarliśmy w południe. Po jej 
przekroczeniu otworzyła się wstrząsająca, rozległa łąka zniszczenia. 
Wiemy, że miały w tym dziele destrukcji również swój udział trzęsienia 
ziemi. Zarośnięta trawą ulica, bez domów, wiodła w kierunku kanio-
nu rzeki Achurian (granica turecko-armeńska)  i wzgórza w jej zakolu. 
Stały na nim niegdyś fortece i pałace Kamsarakanów i Bagratydów. 
Dziś pozostały jedynie ruiny w przyziemiach. Wycieczka, zasłuchana 
w słowa pilota, zatrzymała się przy wielokątnym stołpie, który zbudo-
wali muzułmanie, nazywając go minaretem. Prawie wszyscy sięgnęli 
tu po aparaty fotograficzne, aby zrobić zdjęcia stromych ścian kanionu 
i ruin mostu.

Pociągnąłem samotnie dalej, na wzgórze z ruinami pałacu Bagra-
tydów. Można się tu zagubić: z jednej strony ormiańskie fortyfikacje 
i rosyjscy strzelcy wyborowi, z drugiej – turecka flaga nad bramą do 
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Ani. Moje spojrzenie ze wzgórza spłynęło w dół do wspaniałego kanio-
nu Achurianu, wspięło się po stromym stoku ku katedrze i objęło cały 
trójkątny płaskowyż miasta Ani. Obramowany wąwozami Achurianu 
i jego dopływów, a od północy murami –  wydawał się łatwy do obrony.  
Z tego miejsca dobrze widać -  jak wielkie to było miasto… a teraz stoją 
tu – jak wyspy wśród morza traw –  samotne ruiny kościołów. 

Blisko krawędzi wąwozu nad dopływem Achurianu nieźle zachował 
się niewielki, zwarty, doskonale symetryczny kościół św. Grzegorza 
Abughamrenc (fot. 1). Jest przykryty kopułą, ukrytą pod stożkowym da-
chem, jedyną, jaką udało się zobaczyć w Ani.  Stojący niedaleko kościół 
św. Apostołów (po ormiańsku: Arrakeloc) jest przerażającą ruiną (fot. 2) 
z fragmentami pięknych sklepień i śladami zniszczeń na rzeźbionych 
w kamieniu krzyżach. Widać też, że kościół był przebudowywany od 
strony wschodniej, na karawanseraj. 

Katedra (po ormiańsku: Majr Taczar) w Ani (fot. 3,4), nawet z odstrze-
loną, czy upadłą kopułą – robi wrażenie pięknego pomnika myśli archi-
tektonicznej. Być może Surp Harutiun [kościół św. Zmartwychwstania] – 
trójnawowa bazylika w Sewanawanku – stanowiła jakiś układ odniesienia 
dla Tyrydatesa –  architekta katedry w Ani. Nad jeziorem Sewan można 
jedynie odczytywać kształt świątyni z zarysu zachowanych fundamen-
tów, w Ani – do katedry wszedłem przez portal w pięknej południowej 
ścianie  kościoła. Stanąłem   pod gołym niebem, na skrzyżowaniu nawy i  
transeptu i spojrzałem między poważnie uszkodzonymi filarami w stronę 
prezbiterium. Byłem tu sam. Może na początku XI w. absydę zdobiły 
freski z apostołami dyskutującymi nad wyborem miejsc przy Ostatniej 
Wieczerzy? Zachowałem w pamięci obraz z pogrzebu świętego Odylio-
na (w lwowskiej katedrze ormiańskiej). W tak pięknej świątyni absyda 
nie mogła być tylko murem. W czarno-białych zaciekach  dostrzegłem 
w pierwszej chwili smukłe postacie apostołów (fot. 5). Zniknęły, gdy pod-
szedłem bliżej.

   Fotografując ruiny kościoła św. Grzegorza, fundacji króla Gagika I, 
myślałem o Zwartnocu. Tymczasem zauważyłem, że w Ani zrobiło się 
nagle pusto. Prawdopodobnie skrócono, w trakcie zwiedzania, ustalony 
wcześniej limit czasu. Tak właśnie było. 

   Zanocowaliśmy w Karsie. Tylko z daleka mogliśmy zobaczyć ka-
tedrę i twierdzę (fot. 6). Do kościoła dostępu broniły rusztowania i płoty 
ustawione przez konserwatorów zabytków. Odpoczywaliśmy przecha-
dzając się ulicami miasta.    
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Masis (ormiańska nazwa Araratu)
Po kilku godzinach jazdy z Karsu na południe pojawiły się po pra-

wej stronie złoto-brunatne skały, pobrużdżone przez koryta rzek okreso-
wych. Niektóre z tych skał sterczały samotnie lub w grupach jak procesje 
penitentów. 

Wreszcie jest! Raczej wyżej, niż w oddali! Lekko zamglony, biało 
ubrany, wielki, odwieczny, samotny patriarcha gór. Zasłania sobą Mały 
Ararat. Tędy, prawdopodobnie, przechodziły w 782 r. przed Chr. wojska 
króla Argiszti z Tuszpy, by założyć za Araksem warowny gród ku czci 
boga Tejszeby. Dowiedzieliśmy się o tym z urartyjskiej inskrypcji na ta-
bliczce, którą znaleziono na wzgórzu Arin Berd w Erywaniu. Najchętniej 
stanąłbym na obu wierzchołkach Araratu, jak w 1850 roku Józef Chodź-
ko; musiałem się zadowolić tylko nadzieją zobaczenia wielkiej góry jesz-
cze raz, z Chor Wirapu. 

Zbliżając się do ruin twierdzy urartyjskiej nad Starym Bajazydem 
(fot. 7) znalazłem się na szlaku, którym podążali w 1894 roku : okulista – 
dr Witold Ratułd i jego żona Maria. Odcinek z Tabrizu do Teheranu prze-
byli w 15 dni. Mnie ta podróż zajęła, razem ze zwiedzaniem trzech miast 
po drodze – 1 dzień. Maria Ratułdowa, absolwentka Sorbony, opisała  
podróż dowcipnie i rzeczowo: Podróż Polki do Persji,  Warszawa, 1904, 
w : Jan Reychman, „Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie w XIX wie-
ku”, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1972, s. 287 – 291.

Po tym, co dzień wcześniej zobaczyłem w Ani, spokojne panowanie 
wielkiej góry – Araratu – było widokiem pożądanym i kojącym. Oddzie-
lony od ziemi grubą warstwą chmur, zdawał się patrzeć na codzienność 
i przemijanie z wysokości trwania w niezmienności. 

Przekraczanie granicy między Turcją a Iranem, podobnie zresztą jak 
przejście z Gruzji do Turcji, może dostarczyć wielu niezapomnianych 
wrażeń. Nie jest polecane osobom z dużym zanikiem kości, ze względu 
na spory nacisk tłumu na żebra turystów. Trzeba jednak przyznać, że 
interesom to nie szkodzi: wymiana i przeliczanie pieniędzy w tych warun-
kach odbywają się sprawnie. Z wszystkich tych krajów: Gruzji, Armenii, 
Turcji, Iranu najbardziej bezpieczny dla turystów są: Iran i Armenia. Aby 
Persję poznać – trzeba tam pojechać, bo w mediach przekaz jest żaden 
lub zupełnie inny, niż rzeczywistość. 

Gdzieś na prawo od naszej drogi z Zandżanu do starej stolicy Safa-
widów – Kazwinu, przed tygodniem uderzył w ziemię niewielki meteoryt. 
Przeczytałem o tym w internecie. Nikt w autokarze się tym nie zaintere-
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sował. I słusznie. Prawdopodobieństwo pokazania nam meteorytu, jak 
i trafienia naszego autokaru przez następny –  były bardzo bliskie zeru.

W Teheranie odwiedziliśmy ormiański cmentarz [po persku: Ghabre-
stan-e Armani-je Doulab]. W kwaterze wykupionej przez Polską Amba-
sadę spoczęło, głównie w 1942 roku, 1937 Polaków, spośród około 116 
tysięcy Polaków, którzy z Armią Andersa wyszli z ZSRR do Iranu.       

Przy ormiańskim cmentarzu nad Morzem Kaspijskim, w Bandar-e An-
zali, zatrzymaliśmy się na chwilę w drodze powrotnej z Teheranu przez 
Ardabil, Tabriz do Meghri. W kwaterze polskiej cmentarza w Anzali po-
chowano 650 Polaków. Wielu z nich zmarło wkrótce po przypłynięciu 
statkiem z Krasnowodzka.  

   
Arrawot (Świt).Tatew.

Do granicy z Armenią zbliżaliśmy się w ciemnościach, jak zbójcy. 
Z Nurduzu do Agaraku dotarliśmy zaraz po tym, jak świt różową smugą 
rozdarł brunatno-ceglaste zasłony ustępującej nocy. Z piasków i wzgórz 
Iranu wjechaliśmy w zieloną górską bramę Sjuniku. Na dystansie kilku-
set metrów przetaczaliśmy walizki wśród uprzejmych zachęt żołnierzy 
i oficerów rosyjskich.

Na każdej granicy zmieniały się języki, alfabety, autokary z kierowca-
mi i przewodnicy.

Powitała nas w Hajastanie przewodniczka, sympatyczna p. Eliza 
i wręczyła każdemu mapę Armenii. Po przejechaniu przez przełęcz Me-
ghri, 2534 m, zatrzymaliśmy się na chwilę w Kapanie. W miasteczku, po-
dobnie jak wcześniej w Turcji –  w Ardahanie, miejscowi przyglądali się 
nam z zaciekawieniem. Chodzące eksponaty z dalekich stron przywożą  
tu niezbyt często.

W atmosferę Tatewu, tego wyjątkowego centrum nauki i kultury, 
wprowadziła nas  świetnie dobrana muzyka i narracja, której słuchaliśmy 
w kolejce linowej, płynącej cicho nad głębokim wąwozem. 

O ile w Ani nie pragnąłem obecności Dziadka, bojąc się, że widoki 
te mogłyby Go zasmucić, to w tym klasztorze  Dziadek najwyraźniej 
upomniał się o pamięć o Nim. Zanim zdążyłem obejrzeć miejscowy 
Matenadaran, słynną kolumnę – Gawazan i pokoje biskupie, podszedł 
do mnie i jeszcze jednego nieznanego mi mężczyzny z naszej wyciecz-
ki – ksiądz Michael. Po krótkiej rozmowie zaprosił nas obu do wnętrza 
kościoła św. Piotra i Pawła [Surp Poghos-Petros]. Kiedy stanęliśmy pod 
kopułą wspartą na najwyższym bębnie w Armenii, odmówił długą mo-
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dlitwę i wyraźnie wzruszony nas pobłogosławił. 
Położenie klasztoru Tatew jest wyjątkowo piękne. Niezwykłe jest 

usytuowanie kościoła Matki Boskiej [Surp Astwacacin] nad bramą wej-
ściową w murach obronnych. Dostępu do klasztoru bronią w ¾ obwodu 
murów – bardzo strome urwiska skalne. Zastanawiałem się, jak mógł 
zostać, i to nie raz, zdobyty. Zapewne przez zaskoczenie, chociaż miał 
ośmiometrowej wysokości kolumnę [Gawazan], która pierwsza drżała 
przy trzęsieniach ziemi i pod wpływem kroków zbliżających się wojsk. 

Zainteresowało mnie pięknie rzeźbione w kamieniu mauzoleum Gri-
gora Tatewacego (fot. 8). Pamiętałem z książki D.M. Langa poważną 
postać tego mędrca, łączącego Niebo z dyskutującym tłumem mnichów 
[Miniatura z Komentarzy do Psalmów Dawidowych, D.M. Lang, str. 225]. 
Zupełnie inaczej napięcia między niebem a ziemią przedstawił Tycjan 
w ołtarzu głównym katedry Santa Maria Gloriosa dei Frari w Wenecji. 
Postać Tatewacego, majestatyczna, nieruchoma, o surowym spojrzeniu, 
zdaje się mówić: -  wiem, że to dla was jest za trudne, lecz nakazuję wam 
pokój. Zwróćcie swe spojrzenia  ku niebu! Tymczasem u Tycjana Matka 
Boska, brana właśnie do nieba, z trudem łapie równowagę na chmurce, 
kręconej przez rozbawione aniołki, a ludzie poniżej są zbyt zdumieni nie-
zwykłością zjawiska, aby sięgać wzrokiem wyżej, ku Bogu, który patrzy 
na to z góry. 

Po śniadaniu w niewielkim hotelu, które jedliśmy w gościnnej, niemal 
rodzinnej atmosferze, pojechaliśmy zobaczyć kamienne kręgi – Zorac 
Karer [Karahundż] i wśród nich odkryte cmentarzyska z okresu 2 – 3 tys. 
lat przed Chr.
 
Norawank. Chor Wirap. Erywań

Klasztor Norawank w dolinie rzeki Amaghu  nie ma sobie równych 
w całym Hajastanie (fot. 20) Wspaniałą przygodą jest sam wjazd do 
wąskiej górskiej doliny ze złotawymi i rdzawymi skałami. Surp Astwa-
cacin Momika, z 1339 r., z fundacji księcia Burtela Orbeliana, jest lekką 
świątynią z ażurowym bębnem, postawioną wysoko nad grobowcami 
rodzinnymi i wymagającą od odwiedzających odrobiny odwagi. Senio-
rzy tego rodu prawdopodobnie wymagali jej sporo  od swych synów, 
lecz tym, którzy takiemu wyzwaniu potrafili sprostać – fundowali nie-
zwykłe, lwie, grobowce. Jeden z nich, z roku 1300, księcia Elikuna, 
można zobaczyć w kaplicy św. Grzegorza, którą architekt Siranes 
wzniósł  w 1275 r. (fot. 9).
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1. Ani – kościół św. Grzegorza Abughamrenc
Fot. Maciej L. Rewakowicz

2. Ani – kościół św. Apostołów (po ormiańsku: surp Arrakeloc)
Fot. Maciej L. Rewakowicz
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3. Ani – katedra
Fot. Maciej L. Rewakowicz

4. Ani – katedra
Fot. Maciej L. Rewakowicz
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Miejsce, które  św. Grigor Lusaworicz [Grzegorz Oświeciciel] poznał 
od ciemniejszej strony: Głęboki Loch [Chor Wirap] … lubią nowożeńcy. 
Podkreśla to studnia z gołąbkami. Moją uwagę przyciągnął oczywiście 
Masis (fot. 10). Aby docenić piękno położenia tego warownego klaszto-
ru, trzeba by podejść nieco wyżej lub otworzyć dowolny album, ewentu-
alnie kalendarz ze zdjęciami Armenii. Na zwiedzanie pobliskich wykopa-
lisk Artaszatu, starożytnej stolicy Armenii,  niestety nie pozwolił napięty 
program dnia.

Do stolicy dotarliśmy 22 września i zostaliśmy przyjęci w hotelu uro-
czystą i wystawną kolacją. Rano pojechaliśmy pod pomnik Matki Armenii 
i na Cicernakaberd (tam się wznosi pomnik Ludobójstwa popełnionego 
na Ormianach w Turcji w czasie I wojny światowej), aby zejść między 
dwunastoma blokami bazaltu i pochylić czoła przed zniczem. Po zwie-
dzeniu Muzeum, podeszliśmy do drzewka, które posadził tutaj Jan Pa-
wel II. 

Niedługo potem, w Eczmiadzynie [Wagharszapat], przeszliśmy przez 
niezwykłą bramę, obok ołtarza, przy którym Jan Paweł II odprawiał mszę 
św. i weszliśmy do odnawianej właśnie katedry. W tej pięknej świątyni 
z roku 480 (jej budowę rozpoczęto na początku IV wieku, tuż po chrzcie 
Armenii) zwróciła moją uwagę między innymi kolorystyka fresków ścian 
i kopuły (fot. 11). Ująłem na zdjęciu także wspaniałe chaczkary przed 
katedrą (fot. 12).

Matenadaran w Erywaniu zobaczyłem tylko z zewnątrz; był już za-
mknięty. Wagharszapat i Erywań wymagają jeszcze osobnej podróży; 
byliśmy tam zbyt krótko.
 
Wochczaberd (rezerwat przyrody przy wsi o tej 
samej nazwie na wschód od Erywania w dro-
dze do Geghardu)

    Czy można sobie wyobrazić koncert w szczerym polu z udziałem 
solistów z La Scali lub Metropolitan Opera? To jest możliwe. W Armenii! 
Wystarczy wejść pod łuk i pomyśleć o Mesropie Masztocu, Grzegorzu 
z Nareku, Henryku M. Góreckim i jego III. Symfonii Pieśni Żałobliwych, 
Nersesie Pełnym Łaski [ Sznorhalim ], Sajat Nowie, Komitasie, etc. Na 
pewno wówczas ukaże się w oddali Masis a pod łukiem dwie niewiasty 
i dwóch mężczyzn  ubranych w kurtki i dżinsy, podobne do naszych. 

   Jeżeli wzruszy nas to, co zaśpiewają, to wrócimy do domu z wspa-
niałą płytą zespołu Lusaber.
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   Sakralne pieśni dawnej Armenii a także hajreny (wiersze ludo-
we) zawierają dużo odniesień do światła, świetlistości. Myślałem o tym 
w drodze do Garni, gdzie udało się zrekonstruować, po trzęsieniu zie-
mi, świątynię Mitry z czasów króla Tiridatesa I. Garni zostało wybrane 
na letnią rezydencję królów armeńskich. Jest usytuowane, podobnie jak  
Ani, na trójkątnym występie skalnym, tutaj - naturalnie obwarowanym -  
stromymi ścianami wąwozu rzeki Azat. Z pałacu królewskiego odkopano 
dotąd łaźnie, które można zwiedzić. Wielkie wrażenie robi sam wąwóz 
Azatu, widoczny dobrze z wysokiego stylobatu świątyni.

   Klasztor Włóczni [Geghard], którą przebito bok Chrystusowy, zwa-
ny także Jaskiniowym [Ajriwank] był w XIII w. miejscem pracy history-
ka i mnicha Mechitara z Ajriwanku. Zanim dotrzemy do kaplic wykutych 
w skale: Awazanu, wydobywanego ze skał przez czterdzieści lat przez 
jednego człowieka, Galdzaka, kaplicy grobowej z 1283 r. książąt Pro-
szianów, czy kościółka Matki Boskiej, także ich fundacji, warto przyjrzeć 
się portalowi na południowej ścianie katoghike (fot. 13) i gawitowi (fot. 
14) wspartemu na czterech potężnych kolumnach. Na szczególną uwa-
gę zasługuje sklepienie gawitu (fot. 15). [Połączenie wyrazów greckiego 
pochodzenia katoghike oraz jekegheci  oznacza tyle co „kościół parafial-
ny”; ormiański wyraz gawit  odpowiada, mniej więcej, naszej „kruchcie”, 
patrz niżej.] 

Gawit  
Ormianie przed mszą św. lubią się spotkać, porozmawiać, przedys-

kutować niektóre problemy. Może to potrwać nawet godzinę. Księża 
cierpliwie czekają. Aby te spotkania jednoczyły i czyniły ich uczestni-
ków niezależnymi od pogody, zbudowano gawity. Są to bardzo duże 
narteksy, nieraz nawet większe od samej świątyni. Przykładem może 
być gawit przeora Hamazaspa z Hachpatu (na północy Republiki Arme-
nii, fot. 16,17). Podłogi gawitów bywają wykładane płytami nagrobnymi 
(fot. 18 – gawit w Hachpacie przed kościołem surp Nyszan czyli „Znaku 
Świętego”, w sensie: Krzyża Świętego), przy ścianach mogą stać cen-
ne chaczkary a sklepienia miewają dekoracje stalaktytowe, jednak nieco 
inne, niż mukarnasy, które zapamiętałem z irańskiego meczetu piątko-
wego w Jaździe. 

W Sewanawanku kupiłem duduk. Na razie jest to duduk z wspania-
łym widokiem na Sewan  i na dwa kościoły z bardzo ciemnego tufu wul-
kanicznego, lecz – czy z widokiem na piękny dźwięk? Moje możliwości 
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5. Ani– katedra
Fot. Maciej L. Rewakowicz

6. Kars – katedra, twierdza
Fot. Maciej L. Rewakowicz
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7. Twierdza urartyjska nad Starym Bajazydem
Fot. Maciej L. Rewakowicz

8. Tatew – mauzoleum Grigora Tatewacego
Fot. Maciej L. Rewakowicz



24

wykonawcze w tym zakresie są bliskie zeru. 
Hachpat, w którym pracował w XVIII w. m.in. Sajat Nowa, jest poło-

żony wysoko, nad kanionem rzeki Debed. Droga w kanionie, którą zmie-
rzaliśmy do granicy z Gruzją w Bagrataszen, wymaga od kierowców 
sporych umiejętności a od pasażerów wiary w nie. Wielu woli tędy prze-
jeżdżać pociągiem w nocy. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że droga 
ta jest znacznie bezpieczniejsza, niż poprowadzona ścianami kanionu 
rzeki Bias w Himalajach.

Hachpat słynie nie tylko z cennych kościołów, największych gawitów, 
chaczkaru św. Zbawiciela [Amenapyrkicz] z 1273 r., grobowców rodziny 
Ukamanców z VIII  w.  Był to –  od początku jego istnienia, od X wieku – 
poważny ośrodek nauki i kultury. Otoczony murami, niewiele się zmienił 
w swoim wyglądzie od XIII wieku. Miejsce, które wybrał król Aszot  III  na 
ulokowanie klasztoru, okazało się bardzo trafne. Klasztorowi bardziej za-
grażały trzęsienia ziemi, niż obce wojska, dla których kanion rzeki Debed 
okazał się zbyt męczący. 

Przy pożegnaniu kompetentnej i miłej przewodniczki, p. Elizy, przy-
pomniałem sobie również Wochczaberd z drogi do Geghardu i stwier-
dziłem, że Ormianie kochają swą Ojczyznę w sposób wyjątkowy, godny 
szacunku.

Nie zobaczyłem Vanu (starożytna nazwa ormiańska tego jeziora 
brzmiała: Byznunjac cow czyli „jezioro rodu Byznuni”), a jedynie Czarny 
Wan [Sewan, po ormiańsku sew znaczy „czarny”]. Katedrę na wyspie 
Ahtamar i samo miasto Wan [którego nazwa jest kontynuacją urartyjskiej 
nazwy krainy Biaina] znam tylko z ilustracji i opisu w książce D.M. Langa,             
a jednak  wycieczka  pozwoliła nieco zbliżyć się do poznania Hajastanu. 

   Być może Kaskada w Erywaniu jest teraz częściej odwiedzana 
niż kościoły i klasztory. Może młodsi potrzebują odrobiny wytchnienia 
po ciężkich doświadczeniach poprzednich pokoleń. Nie sądzę jednak, 
by nie doceniali konieczności dziedziczenia dóbr kultury. Z pewnością 
pragną zachować swą tożsamość. Mogą z niej być dumni. 

    Na koniec pragnę podziękować Panu Profesorowi Andrzejowi Pi-
sowiczowi za niezwykle cenne uwagi, dzięki którym mogłem poznać ety-
mologię niektórych wyrażeń i uniknąć błędów. Nie muszę dodawać, że 
podniosło to wartość mego szkicu. M. R.
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9. Norawank – grób księcia Orbeliana
Fot. Maciej L. Rewakowicz
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11. Eczmiadzyn – katedra
Fot. Maciej L. Rewakowicz

10. Chor Wirap – Masis
Fot. Maciej L. Rewakowicz
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13. Geghard – katoghike jekegheci
Fot. Maciej L. Rewakowicz

12. Eczmiadzyn – chaczkary
Fot. Maciej L. Rewakowicz
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15. Geghard – sklepienie gawitu 
Fot. Maciej L. Rewakowicz

14. Geghard – gawit
Fot. Maciej L. Rewakowicz



29

17. Hachpat - gawit Hamazaspa 
Fot. Maciej L. Rewakowicz

16. Hachpat
Fot. Maciej L. Rewakowicz
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19. Hachpat 
Fot. Maciej L. Rewakowicz

18. Hachpat - gawit Hamazaspa
Fot. Maciej L. Rewakowicz
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20. Norawank
Fot. Maciej L. Rewakowicz
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Przegląd publikacji Krikora 
Cziftcziana, biskupa Ormiańskiego 
Kościoła Apostolskiego (część III)
Andrzej Pisowicz [Kraków]

Biskup Krikor Cziftczian (Գրիգոր Չիֆթճեան) pochodzi z Libanu i pisze 
w języku zachodnioormiańskim. Od początku roku 2012 jest zwierzchnikiem 
Diecezji Azerbejdżańskiej Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego w płn. za-
chodnim Iranie. W stolicy tej diecezji, Tabrizie, publikuje swoje felietony, por. 
„Biuletyn OTK” n-ry 90/91 (str. 59-71), 92/93 (str. 32-53). Oto dalszy ciąg 
streszczeń felietonów z tomiku pt. Սպեղանի հոգւոյ [Speghani hokwo] „Pla-
ster na duszę”.

 
(str. 77) Խելքդ մեծցո՛ւր  „Rozwijaj swój rozum!”
Może specjaliści w zakresie języka ormiańskiego uznają tytułowe zda-

nie tego felietonu za błędnie zbudowane, ale jeszcze niedawno ludzie starsi 
często taką właśnie radę dawali młodszym a nawet rówieśnikom: „Rozwi-
jaj / Powiększaj swój rozum!” (po zachodnioormiańsku: [Chelkyt meccur!]). 
Używano też podobnych sformułowań: „Każ pracować swojemu rozumowi!” 
(Խելքդ աշխատացո՛ւր [Chelkyt aszchadacur!]), „Obudź się!” (Արթնցի՛ր 
[Artyncir!]). W każdym wypadku było jasne, że osoba udzielająca takich rad 
chce skłonić drugą do wycofania się z błędnej drogi i do powrotu na dobrą.

Mamy też powiedzenie Սեւը սապօնն ի՞նչ անի, խեւը խրատն ի՞նչ անի  
[Sewy sabonn incz ani? Chewy chradn incz ani?], które mniej więcej znaczy: 
„mydło nie nadaje niczemu czarnego koloru, tak jak głupi nikomu nie da 
dobrej rady” (w ormiańskim rymują się tu wyrazy sew „czarny” i chew „głupi”.

Są ludzie, którzy nie otrzymali w dzieciństwie właściwego wychowania 
i wynikające z tego braki ciążą nad nimi przez całe życie. Zgodnie z natu-
ralnym biegiem rzeczy wraz z rozwojem ciała ludzkiego także rozum czło-
wieka winien się rozwijać (por. tytuł niniejszego felietonu) czy też „wzrastać” 
(powiększać się). Chyba że w okresie  ciąży doszło do jakichś zaburzeń 
rozwojowych, które mogą odpowiadać za przyszłe zakłócenia (czy opóźnie-
nia) rozwoju umysłowego człowieka. Wówczas może się zdarzyć, że ciało 
danego osobnika rośnie, podczas gdy umysł zatrzymuje się w rozwoju tak 
jakby czas stanął.

Spotykałem w życiu ludzi w średnim wieku, mężczyzn i kobiety, których 
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rozum pozostawał na poziomie siedmioletniego dziecka. Widziałem, jak ta-
kie osoby, otrzymawszy słodycze albo zabawki, cieszyły się nimi zupełnie 
tak samo jak siedmioletnie dzieci. Jakże muszą cierpieć rodzice takich ludzi, 
widząc niedorozwój swoich potomków. 

Oczywiście, inna jest sytuacja osób, które przyszły na świat najzupełniej 
zdrowe, osiągnęły wiek dojrzały bez najmniejszych zakłóceń, zawarły mał-
żeństwo i mają dzieci, a mimo to nie zdołały w pełni rozwinąć swych władz 
umysłowych. Różne też mogą być przyczyny tego stanu rzeczy. 

Jedni oskarżają o to swoich rodziców (że nie zadbali o dobre uformowa-
nie umysłowe swych dzieci). Inni obwiniają swoje środowisko, mówiąc że 
otrzymali – z powodu złego otoczenia – błędne wychowanie. I z tego powodu 
ich rozum nie osiągnął właściwego poziomu.

Trzecim i najbardziej uzasadnionym wytłumaczeniem braku należytego 
postępu w dobrym posługiwaniu się rozumem jest czynnik moralny. Mam 
na myśli pychę ludzką. Niekiedy są wypowiadane opinie, że człowiek pełen 
pychy w ogóle nie jest w stanie rozwijać swego umysłu. Zwolennicy takich 
poglądów powołują się na kłótnie, w których taka właśnie zarozumiała osoba 
usiłuje swego rozmówcę obarczyć winą, choć sama dobrze wie, że to ona 
jest winna. Jakże się unosi złością taki osobnik, gdy go najbliżsi próbują 
przywołać do porządku słowami: „rozwiń swój umysł!” ([chelkyt meccur!] – 
tak właśnie mówią zachodni Ormianie, w sensie polskiego zwrotu: „opamię-
taj się!” – A. P.). 

Jeżeli rodzicom i wychowawcom nie uda się zaszczepić wychowywa-
nym dzieciom świadomości, że nie zawsze mają rację, to z biegiem lat bę-
dzie to coraz trudniejsze. Jak powiada przysłowie: „Kuj żelazo póki gorące!” 
(zachodnioormiański odpowiednik: Երկաթը տաք-տաք կը ծեծեն [Jergaty 
dak-dak gy dzedzen]). To wtedy, gdy dziecko jest małe, należy zahamować 
rozwój jego ewentualnej przyszłej pychy, która wymaga wyjątkowo „grubych 
łańcuchów” wychowawczych, by się nie rozrastała. 

Przykłady pychy dostrzegamy także w naszym, ormiańskim środowisku. 
Zdarza się, że gdy ktoś zostanie, zrządzeniem losu, powołany na wysokie 
stanowisko, to nikt nie będzie miał prawa krytykowania go. Tak będzie ów 
osobnik uważał.

Tego rodzaju sytuacje miewają swe korzenie w dzieciństwie danej osoby. 
Mały zarozumialec może wyrosnąć i zostać rodzicem nie będąc w stanie 
znieść krytyki ze strony swych dzieci, gdy sam popełnia błędy. Zdarza się 
wówczas, że dzieci takich pyszałków opuszczają rodzinę nie mogąc za-
akceptować fałszywej sytuacji, w której błędu nie można nazwać błędem 
a prawdy – prawdą. Nieszczęsny jest los takich dzieci.
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Opisana tu sytuacja (zarozumiali rodzice niezdolni do prawidłowej oceny 
własnego postępowania) zdarza się niezależnie od poziomu wykształcenia. 
Istnieją ludzie, którzy pokończyli wyższe uczelnie, a – z powodu ograniczeń 
wynikających z pychy – nie wykształcili należycie swojego rozumu.         

Jeszcze gorzej się dzieje, gdy zarozumiali rodzice w obecności swych 
dzieci wyśmiewają wady osób z ich otoczenia: czy to fizyczne czy psychicz-
ne. Nie zdają sobie sprawy, że to oni sami bardziej zasługują na szyderstwo 
niż wyśmiewane przez nich osoby. Niestety, dzieci takich szyderców mogą 
się same zarazić od rodziców niezdolnością do rozwijania swojego rozumu.

Biada narodowi, którego warstwy inteligenckie w mniejszym lub więk-
szym stopniu cierpią na opisaną tu chorobę. Przypomina mi się złota myśl 
wygłoszona przez pewną staruszkę: „Nie każdy mężczyzna noszący krawat 
zasługuje na respekt”. Miała rację: elegancko ubrany (a więc majętny) pan 
może mieć mało rozumu w swym mózgu, który tylko on uważa za wielki.

Zapamiętajmy mądrą maksymę wymienioną w tytule tego tekstu: „Roz-
wijaj swój rozum!”

  
(str. 81) Կուրցնող զգացումը „Oślepiające uczucie” (w sensie: postawa, 

nastawienie)
Na temat oczu i zdolności człowieka do widzenia świata istnieje wiele 

powiedzeń. Bez oczu pogrążamy się w ciemności. Natomiast światło swymi 
promieniami nie tylko rozjaśnia środowisko, w którym żyjemy, ale również 
ogrzewa ludzkie serca.

Gdy choćby na chwilę zamkniemy oczy, możemy sobie wyobrazić, jakim 
nieszczęściem jest trwała ślepota, niezdolność widzenia świata takim, jakim 
jest. Przeraża nas perspektywa życia, w którym możemy się posługiwać ta-
kimi zmysłami jak dotyk, słuch i węch, ale nie wzrok.

Najcenniejszym organem umożliwiającym nam kontakt z otoczeniem  
wydają się nam oczy. Choć z niektórych sondaży wynika, że jeszcze waż-
niejsze dla podtrzymywania życia są uszy i słuch.

Przyczyny ślepoty bywają rozmaite: urazy fizyczne, różne choroby. Zda-
rza się, że człowiek od urodzenia jest niewidomy. Lud Starego Testamentu 
dopatrywał się jeszcze czasem w ślepocie dziecka kary dla … jego rodziców, 
por. pytanie skierowane przez uczniów do Jezusa: „Rabbi, kto zgrzeszył – on 
czy rodzice jego – że urodził się ślepy?” (Ew. św. Jana IX, 2). Dopiero Je-
zus taki pogląd odrzucił (w następnym wierszu tejże Ewangelii): „Ani on nie 
zgrzeszył, ani rodzice jego; lecz dzieła Boże mają się na nim okazać”. Miał 
bowiem owemu ślepemu od urodzenia przywrócić cudownie wzrok.

W sensie przenośnym można także mówić o „duchowej ślepocie”, na 
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którą cierpią bezbożnicy, wrogowie religii odrzucający Boże światło. Metafo-
ry „ślepoty” użył również Jezus w odniesieniu do faryzeuszy (Ew. św. Jana, 
IX, 39-41). 

Zdaniem psychologów pewność siebie, która w zasadzie jest pozytyw-
ną postawą człowieka, nadmiernie „przerośnięta” może niekiedy  prowadzić 
człowieka do pychy, która jest wadą a nie zaletą.

Ludowe porzekadło mówi: „Jeśli chcesz kogoś wypróbować, wynieś go 
na jakiś urząd!” Zdarza się bowiem, że zwykły uczciwy pracownik uzyskaw-
szy drogą awansu wyższe stanowisko zapomina o sytuacji, w której sam 
kiedyś był, i stwarza swym podwładnym nieznośne warunki.

Jest też powiedzenie: „Urząd (w sensie: wysokie stanowisko) oślepia/za-
ślepia człowieka” (po zach.ormiańsku: Պաշտօնը կը կուրցնէ մարդը [Basz-
ton-y gy gurcne mart-y]). Tak jest, czynnikiem, który może uczynić ślepym, 
bywa wysoki urząd, powodujący, że komuś „przewraca się w głowie”. 

Człowiek pyszny uważa się za niezdolnego do popełnienia błędu, za mą-
drego, za istotę bez zarzutu. Pycha nie jest postawą, z którą człowiek się 
rodzi, lecz postawą wtórną, w którą człowiek z biegiem czasu wpada, gdy nie 
koryguje jej pierwszych objawów.

Człowiek, który popadł w pychę, ani przez moment nie może przypuścić, 
że ktoś inny może być od niego lepszy, mądrzejszy czy ładniejszy. A nawet, 
jeśli mu (jej) to przyjdzie do głowy, to nie chce o tym myśleć, ponieważ ule-
gł(a) zaślepieniu: nie widzi zdolności czy sukcesów innych osób.

Walka z pychą wydaje się sprawą beznadziejną. Ktoś mógłby sądzić, że 
bliska przyjaźń i ciepło okazane osobie dotkniętej pychą pomoże jej wrócić 
do równowagi, do skromności. Doświadczenie osób, które próbowały tej me-
tody, jest jednak negatywne. Okazuje się, że pycha jest chorobą nieuleczal-
ną, której końcem może być tylko śmierć i grób.

Osobom pysznym, które wysoko zaszły w karierze urzędowej czy poli-
tycznej, śmierć wydaje się czymś lepszym niż przysłowiowe „pozbawienie 
ich stołka”. Bowiem rzeczywistość istniejąca po drugiej stronie ich biurka nie 
ma dla nich znaczenia.

Ludzie pełni pychy, którzy utracili wysokie stanowisko, lubią później do-
dawać do swych nazwisk informacje o swym straconym wyższym statusie 
pisząc np.: „były minister (czy dyrektor)”. Paradoksalnie przypomina to uży-
wanie ciemnych okularów przez ludzi niewidomych. Takie okulary nie mają 
chronić ich oczu przed promieniami słonecznymi, lecz odwrotnie: są nakła-
dane po to, by innych ludzi nie drażnić przykrym widokiem ślepych oczu.

Szukanie lekarstwa na „oślepiające uczucie” (tytuł felietonu tak określa 
pychę) nie ma sensu.  
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(str. 85) Երբեմն պարտուէ՛  „Czasem się poddaj!”
Trudno się pogodzić z koniecznością przegranej. Czy jakiś kraj poddaje 

się z góry, zanim wojna się rozpoczęła? Raczej rządzący starają się każde-
go żołnierza natchnąć duchem odwagi.

Odkąd istnieje ludzkość, jego plemiona walczą ze sobą. Nieraz z całkiem 
błahych powodów. Zawsze dążą przy tym do zwycięstwa, rzecz jasna. Z per-
spektywą klęski trudno się pogodzić. Dotyczy to nie tylko społeczeństw ale 
i poszczególnych jednostek ludzkich. 

Poetycko można by powiedzieć, że na szczycie wieży każdej ludzkiej 
duszy siedzi wielki orzeł, któremu na imię „ja” (po łacinie: ego). Ta jaźń nie 
zgadza się na to, by powyżej wieży naszego „ja” latał inny ptak. W związku 
z tym w duszy człowieka upokorzonego przegraną rodzą się różne uczucia, 
z których najważniejszym jest gniew (po ormiańsku: ոխ [woch]).

Z tego gniewu może wyrosnąć nowe zło, bo w upokorzonym przez kogoś 
człowieku często rodzi się pragnienie zemsty. 

Współczesna pedagogika zaleca wychowywanie młodego pokolenia 
w duchu pewności siebie. Taka postawa ma ludzi prowadzić do sukcesu. 
Temu służą m. in. różne gry i zabawy, w których młody zwycięzca otrzymuje 
nagrodę. Oczekuje się, że współzawodnictwo ludzkie na poziomie narodów 
przyczyni się do postępu całej ludzkości. 

To, że natura ludzka nie lubi przegrywać, jest widoczne już w dzieciń-
stwie człowieka. Dziecko reaguje płaczem na sytuację, która odbiega od 
jego oczekiwań. Płacz jest wyrazem jego buntu. Nie tyle przeciwko osobie 
„zwycięzcy”, co przeciwko samej idei „przegranej”.

Pedagodzy zalecają dorosłym, którzy uczestniczą w grach z dziećmi, by 
od czasu do czasu pozwolili dziecku wygrać, nawet jeśli faktyczne zwycię-
stwo należałoby się dorosłemu. Chodzi tu o wyrównanie szans, bo osoba 
dorosła ma oczywistą przewagę nad swym dziecięcym partnerem gry.

Przewagę ma również kierowca samochodu osobowego nad kierowcą 
samochodu ciężarowego, chociaż masa tego drugiego pojazdu jest ogrom-
na. Przewaga pierwszego polega tu na większej zdolności manewrowania 
małym pojazdem. I to on ustępuje większemu dla uniknięcia kolizji.

Niepowodzenia towarzyszą człowiekowi w sposób nieuchronny. Nie da 
się ich uniknąć całkowicie. Nie możemy codziennie wygrywać. Takie jest 
życie! Warto się zatem nauczyć sztuki dobrowolnego ustępowania w niektó-
rych wypadkach. W gruncie rzeczy taka postawa wymaga odwagi. Ale się 
opłaca. 

Tak jest, poddaj się czasem! (por. tytuł felietonu). Niekiedy czasowe 
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ustępstwo będzie wstępem do późniejszego sukcesu, który cię czeka, jeśli 
zdobędziesz się na pokorę. Warto być wytrwałym.

Kontrolowana, świadoma „przegrana” może w przyszłości, nieraz dale-
kiej, zamienić się  w wygraną. Poddaj się czasem, bo niekiedy dzięki temu 
zwyciężysz w końcu!

(str. 89) Անաստուածին երգն ու սուլոցը „Śpiew i gwizd bezbożnika”
Psalm 14 rozpoczyna się od zdania: Mówi głupi w swoim sercu: „Nie ma 

Boga”. Werset ten jest przypominany w ormiańskich kościołach co niedzielę 
podczas nabożeństwa wieczornego.

Bezbożnik nie może uczynić żadnego kroku, który by zagrażał istnieniu 
Boga. Może co najwyżej tylko obrażać Stwórcę. Przy czym nie sposób po-
wiedzieć, że Go lekceważy, bo właściwie stale o Nim myśli: albo usiłując 
znaleźć  jakiś kontrargument przeciw Jego istnieniu, albo próbując wymknąć 
się spod działania Boga, które wyczuwa w swej duszy. Inaczej mówiąc, 
w gruncie rzeczy nie ma na świecie prawdziwych bezbożników, bo wszyscy 
ludzie o Bogu myślą, z tą różnicą, że jedni pozytywnie, a drudzy negatywnie.

Nasuwa się jednak pytanie: dlaczego bezbożnik nie znajduje Boga? 
Można tu odpowiedzieć: z tej samej przyczyny, dla której złodziej nie natrafia 
na policjanta. Innymi słowy: stale szuka kryjówki. 

Bezbożnik jest osobą, która sama siebie prześladuje. Wydaje mu się jed-
nak, że to on swoją niewiarą prześladuje Boga. A faktycznie samego siebie 
czyni osobą prześladowaną, która chce się gdzieś schować.

Jeśli chcesz postawić bezbożnikowi celne i sensowne pytanie, wydaj na 
jego cześć wspaniałą ucztę, a potem zapytaj, czy wierzy w istnienie kucha-
rza, który tę ucztę przygotował. Istnienie kucharza potwierdzi bezbożnikowi 
jego własne podniebienie, które odczuło przyjemność przełykania smacz-
nych potraw podczas uczty, oraz pełny żołądek, również odczuwający przy-
jemność trawienia tego, co zostało połknięte. Podniebienie i żołądek nie po-
zwolą ich właścicielowi żywić jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że na 
zapleczu kuchni istniał ktoś, kto zgotował rozkosze smakowe uczestnikowi 
uczty.

Skoro tak, to dlaczego przeczysz istnieniu twórcy dóbr, z których korzy-
stasz przez całe życie. Jeśli wejdziesz w głąb „kuchni” swej duszy, wszystko 
ci się stanie jasne i zrozumiałe.

Nonsensem jest bezbożnictwo. Dlaczego? Ponieważ bezbożnik zaciska 
pięści, by walczyć z Bogiem. A potem mówi, że Boga nie ma. Można by go 
spytać: po co tracisz tyle czasu, sił i energii na walkę z niebytem, który nie 
istnieje?
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Bezbożnictwo jest także, w pewnym sensie, tragedią. Bowiem ateista 
ma, owszem, środki do wyrażania swych uczuć, czy to radosnych czy smut-
nych, ale nie zna adresu, pod który mógłby je skierować. Nie wie, komu 
mógłby wyrazić wdzięczność za przeżyte dobre chwile: rodzicom? nauce? 
cywilizacji?

Wierzący chrześcijanie takie pojawiające się z głębi serca uczucia 
wdzięczności kierują, czasem wraz z modlitwą, na adres Boga. Na adres, 
którego człowiek niewierzący jeszcze nie znalazł.

Podobny kierunek obierają ludzkie uczucia smutku, które nam towarzy-
szą na przykład po utracie kogoś bliskiego. Samoizolacja, którą proponują 
w takich wypadkach niektóre religie Dalekiego Wschodu, tylko na jakiś czas 
łagodzi cierpienia osób pozostałych przy życiu. A nie zabliźniająca się rana 
na otwartej duszy znów da o sobie znać i będzie krwawić wcześniej czy 
później.

W smutku i cierpieniu człowiek poszukuje towarzysza, który by dzielił 
z nim jego uczucia i w ten sposób przynosił mu pociechę. Wierzący znajduje 
ją u Boga. Niewierzący dobrowolnie rezygnuje z tej pomocy i dobrego Pocie-
szyciela po prostu odpędza od siebie.

Trzeba, owszem, przyznać, że wiara w Boga nie jest całkiem prosta i ła-
twa. Myśl ludzka czasem utyka przejściowo w zaułkach poszukując Boga. 
Ale, z drugiej strony, trudniejsze jest zaprzeczanie Jego istnieniu.

Następnie autor felietonu snuje porównania stanu duszy człowieka nie-
wierzącego do lęków odczuwanych przez dzieci wobec ciemności. Jakże 
często, dla dodania sobie odwagi, gdy zostają same w ciemnym pomiesz-
czeniu, dzieci zaczynają śpiewać, głośno mówić czy nawet gwizdać. Pod-
świadomie chcą w ten sposób pozbyć się strachu, który je ogarnia. 

Zdaniem autora współczesne tezy filozofów zwalczających ideę Boga 
przypominają wspomniane wyżej zachowania dzieci lękających się ciemno-
ści. Hałaśliwe zaklinania ateistycznych myślicieli brzmią jak próby stłumienia 
lęku wypływającego z uczucia niepewności. 

Zgiełk wyczuwany w śpiewach i gwizdach bezbożników nie zamienia się 
w harmonijną muzykę. I nie przynosi również ulgi ich autorom, nie uśmierza 
ich lęków. Inaczej wygląda sytuacja po naszej, chrześcijańskiej stronie. Gdy 
wysławiamy Przenajświętszą Trójcę, hymn „Święty, Święty …” nabiera har-
monijnego piękna, bowiem wraz z nami śpiewają bezcieleśni aniołowie, por. 
Księga Izajasza VI, 3; Apokalipsa św. Jana IV, 8.

(str. 94) Աստուծոյ  սպասումը  մեզմէ  „Oczekiwania Boga wobec nas”
Na pierwszy rzut oka pytanie typu „czego Bóg od nas oczekuje?” wydaje 
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się mało sensowne. Bo przecież czego może od swych stworzeń potrzebo-
wać wszechmogący Bóg, Stwórca wszech rzeczy.

Z drugiej jednak strony jedynym stworzeniem powołanym do tego, by 
doceniać wielkość Boga, jest właśnie człowiek. Tylko on został obdarzony 
zdolnością logicznego rozumowania. I z tego powodu rodzi się szczególna 
relacja Bosko-ludzka, przypominająca wzajemną relację ojca i syna.  

Można tu snuć paralelę do oczekiwań rodziców lub wychowawców wo-
bec dzieci, którymi się zajmują. Od tych ostatnich pierwsi mogą się słusznie 
spodziewać postawy wdzięczności za trud wnoszony w dzieło wychowania. 
Ale i tu, z drugiej strony, można wysunąć zastrzeżenie, że przecież Bóg różni 
się w ogromnym stopniu od zwykłych, ludzkich rodziców i wychowawców. 
Bowiem jest bytem niematerialnym i wszechmocnym, który może człowieka 
stworzyć choćby z kamienia (por. Ewangelia według św. Mateusza III, 9)…

Mamy wobec Boga zobowiązania, ale wśród codziennych trosk zapo-
minamy o Nim. Zapominamy też o tym, że Stwórca jest gotów pomóc nam 
w rozwiązywaniu różnych problemów.

Pewność siebie, jaką człowiek odczuwa, jest, do pewnego stopnia, zja-
wiskiem pozytywnym. Historia dostarcza nam mnóstwa przykładów twórczej 
działalności człowieka, który zdołał rozwiązać różne problemy swego środo-
wiska albo przynajmniej zneutralizować pewne ujemne zjawiska.

Chrześcijanie za swe osiągnięcia okazują wdzięczność Bogu. Dziękują 
Mu za pomoc w dobrych przedsięwzięciach. To jest, oczywiście, właściwa 
postawa, ale Stwórca oczekuje od człowieka jeszcze czegoś więcej. 

Pan Bóg bynajmniej nie oczekuje od nas tego, że zdołamy rozwiązać 
wszystkie problemy tego świata. Znane Mu są ograniczenia naszych moż-
liwości. Stwórca wie, że człowiek może tracić czasem nadzieję a nawet po-
rywać się na bunt wobec Niego. Dzieje się tak w przypadku trudności, które 
się na człowieka walą. Zwłaszcza, gdy go spotykają tragiczne wydarzenia. 
Skoro tak, to jakież mogą być oczekiwania Boga wobec człowieka?

Zdaniem autora felietonu Bóg oczekuje od człowieka, by ten przynaj-
mniej nie dostarczał światu nowych problemów. Bo, jak czytamy w Ewangelii 
według św. Mateusza (VI, 34), „dosyć ma dzień swojej biedy”.

Lęki, trudności, jednym słowem „problemy” stwarzamy my sami, ludzie, 
gdy przesadnie troszczymy się o, jak to powiedział Jezus (Mt. VI, 25, 31), 
ubranie, jedzenie i picie, czyli sprawy „przyziemne”. Gdy przecież ani jednej 
chwili człowiek nie jest w stanie „dołożyć do wieku swego życia”.

W życiu społecznym ludzkości Pan Bóg oczekuje od nas postępowania 
opartego na (1) cierpliwości, (2) wzajemnej wyrozumiałości i (3) zgodzie.

To Boże wezwanie jest skierowane do tych ludzi, którzy są skłonni do 
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słuchania woli Stwórcy. A co powiedzieć o tych, którzy są głusi na Jego wo-
łanie? Ileż to wojen się toczy na świecie! Ile w nim wciąż się pleni nienawiści!

Pan Bóg dobrze przy tym wie, że wymienione wyżej trzy oczekiwania 
(cierpliwość, wzajemna wyrozumiałość i zgoda) bynajmniej nie przekraczają 
możliwości człowieka.

(str. 98) Անձայն գաւազանը „Bezgłośna pałka”
Od starożytności aż do naszych czasów jedną z metod wychowawczych 

stosowanych przez rodziców było bicie dzieci rózgą. Nowoczesne metody 
wychowawcze, obowiązujące w krajach cywilizowanych, potępiają takie za-
chowania. Jakiekolwiek bicie uważa się za akt barbarzyństwa, toteż zabra-
nia się bicia nie tylko ludzi ale i zwierząt.

Święty Paweł opisując swe doświadczenia z okresu po przyjęciu chrze-
ścijaństwa z dumą wspomina cierpienia fizyczne, które mu zadawano za 
wierne podążanie drogą wskazaną przez Chrystusa. W swym drugim liście 
do Koryntian (rozdz. XI, wiersze 24-25) pisze: „Od Żydów pięciokrotnie by-
łem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózga-
mi, raz kamienowany”.

W krajach pół-cywilizowanych do dziś stosowane są kary polegające na 
biciu. Uważa się niekiedy, że ojciec może karać swoje dziecko biciem, nawet 
kończącym się śmiercią ofiary. W krajach Wschodu lęk dzieci przed suro-
wym ojcem jest zjawiskiem często uważanym za normalne.

Podczas wojen, gdy okrutnicy nie czują żadnej obawy przed ewentualną 
karą, zachowania brutalne zdarzają się każdego dnia. Aż do naszych cza-
sów wciąż obserwujemy zwierzęce odruchy nienawiści, których nie unikają 
walczący ze sobą przeciwnicy.

W muzeach starożytności można oglądać narzędzia tortur stosowane 
przez oprawców w ciągu długich wieków. Smutny to widok, nawet jeśli owe 
narzędzia nie są już używane.

W czasach Ludobójstwa popełnionego na tureckich Ormianach w czasie 
pierwszej wojny światowej złą sławę zyskały tzw. falaki (przypominające na-
sze słowiańskie „dyby” i germańskie „stoki”: po niemiecku „Stock”, po angiel-
sku „stocks” – A. P.). Ofiary kładziono na ziemi i bito w pięty. (Turecki wyraz 
falaka pochodzi z arabskiego falaqa – A. P.) 

Świętemu Pawłowi zadawano podczas chłosty „tylko” trzydzieści dzie-
więć razów, bo starotestamentowa Księga Powtórzonego Prawa (rozdz. 
XXV, w. 3) przewidywała karę czterdziestu uderzeń. Autor felietonu porów-
nuje to z nieszczęsnym losem tureckich Ormian, którym okrutni oprawcy nie 
szczędzili uderzeń nie wdając się w ich liczenie. 
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Chociaż na świecie nigdy nie milknie szczęk broni ani świst knutów, spra-
wiedliwość nie znika z powierzchni ziemi. Bo Pan Bóg wie, kiedy i jak od-
powiedzieć na kierowane do Niego modły. Oczywiście nie zawsze Boska 
interwencja następuje w momencie, w którym byśmy sobie tego życzyli. Ale 
to w Jego kalendarzu, a nie w naszych notesach, zapisane są daty wydarzeń 
przywracających sprawiedliwość na świecie.

Każdego dnia zdarza się, że ludzie cierpiący z różnych powodów udręki 
nieoczekiwanie dostrzegają blask słońca sprawiedliwości. I z niedowierza-
niem patrzą na rozwój wypadków, jak wypuszczony z więzienia, niesłusznie 
w nim osadzony, człowiek sprawiedliwy. Mówiąc przenośnie: latami pysznią-
cy się swymi pazurami drapieżnik może nagle paść trafiony celnym strzałem 
myśliwego. 

Bóg również śledzi postępowanie niesprawiedliwych winowajców do mo-
mentu wymierzenia im kary. I, znów używając metafory, możemy powiedzieć, 
że „uderzenie maczugi” spada na ich głowę w najbardziej nieoczekiwanym 
momencie, gdy złoczyńcy właśnie knuli plany poniżenia albo zlikwidowania 
swych przeciwników. To jest owa cicha, bezgłośna pałka, o której mówi tytuł 
tego felietonu. Pałka spełniająca rolę pouczającą i wychowawczą. 

Nie może być szczęśliwym koniec życia ludzi wzbogaconych na cudzej 
krzywdzie, którzy przez długie lata uciskali i wyzyskiwali biedaków. Na pew-
no Boska „bezgłośna pałka” uderzy tych, którym się porobiły odciski na dło-
niach od bicia w stopy niewinnych ludzi zakutych w dyby. I zada im nie czter-
dzieści ale czterdziestokrotnie więcej razów.

Poczuwszy uderzenie Bożej „cichej pałki” niejeden się opamięta. Bywa, 
że to nastąpi dopiero pod koniec życia, gdy już niewiele będzie mógł wino-
wajca naprawić. Ważne jednak będzie to, że sobie przypomni wyrządzone 
bliźnim krzywdy i będzie mógł za nie żałować.

Tragedią staje się życie tych grzeszników, którzy myślą, że postępują 
wzorowo, a w rzeczywistości czynią wiele zła. Do tej grupy należą m.in. fa-
ryzejscy duchowni, którym się wydaje, że jeśli tylko codziennie klękają do 
modlitwy i wołają „Panie, zmiłuj się”, to wolno im obmawiać bliźnich. A tym-
czasem Pan Bóg, który widzi wnętrze ludzkiego serca, już trzyma w ręku 
„bezgłośną pałkę” i czeka na właściwy moment, by winowajcę ukarać.

By nie spadła nam na głowę owa pałka, winniśmy zrobić rzetelny rachu-
nek sumienia. Sprawdźmy, jakie są nasze relacje z bliźnimi i naprawmy je, 
jeśli są złe. Wszelki fałsz wcześniej czy później zostanie ujawniony. 
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Ormianie w Iranie
George Bournoutian - z języka angielskiego przełożył Andrzej A. Zięba

Dzieje Ormian w Iranie sięgają samego początku państwa perskie-
go, kiedy w 550 r. przed Chrystusem, Cyrus, założyciel dynastii Ache-
menidów, włączył Armenię, wyłaniającą się dopiero z kultury i państwa 
Urartu, do swego imperium. Dariusz I, prawdziwy budowniczy imperium 
perskiego, zainicjował centralizację i obłożył swe kraje podatkami. To 
on kazał wymienić ormiańskich poddanych w skalnej inskrypcji wykutej 
na skale w Behistun w 519 r. przed Chrystusem, co okazało się być 
pierwszym zapisem imienia Armenii. 

Seleucydzi, sukcesorzy Aleksandra Wielkiego, z trudem utrzymywa-
li kontrolę nad Armenią. Zwycięstwo rzymskie nad nimi w bitwie pod 
Magnezją w 190 r. przed Chrystusem, pozwoliło Ormianom, z pomocą 
Rzymu, uformować swe państwo pod rządami rodziny Artaszesydów1.

Pierwsza dynastia ormiańska, panująca około 170 lat, skończyła się 
w 20 r. przed Chrystusem, kiedy Rzym i Iran, odnowiony w formie króle-
stwa Partów, podzieliły Armenię na swe sfery wpływów. Druga dynastia 
ormiańska, Arszakidów2, powstała w 66 r.n.e. w wyniku kompromisu 
pomiędzy Persją i Rzymem. Małżeństwa w wyższych warstwach spo-
łecznych zbliżyły część Ormian do Iranu, wskutek czego tysiące słów 
perskich3 weszło do słownictwa ormiańskiego. 

Dojście do władzy Sasanidów w Iranie i przyjęcie chrześcijaństwa 
przez Armenię w początkach IV w. nie tylko zakończyło status quo, ale 
także odgrodziło Ormian od Iranu, który próbował narzucić wszystkim 
zoroastryzm. Długi konflikt między Sasanidami a Bizancjum skutkował 
dwoma rozbiorami Armenii pomiędzy Bizancjum i Persją, i ostatecznie 
jej upadkiem. 

Tak więc, w klasycznym okresie swej historii, Ormianie nie tylko 
dzielili wspólną kulturę, ale też byli częścią imperium irańskiego. Pod-

1 Tę rodzimą dynastię ormiańską (armeńską) założył król Artaszes (Artaxias) I. Panował 
w latach 189-159 przed nar. Chr.
2 Arszakidzi (po ormiańsku: Arszakuni), zwani także (z grecka) Arsacydami, byli drugą 
dynastią rządzącą  w starożytności niepodległą Armenią. Mieli partyjskie korzenie, ale 
szybko ulegli językowej i kulturowej armenizacji.
3 Przede wszystkim były to wyrazy zapożyczone z irańskiego języka partyjskiego, którym 
mówił początkowo dwór Arszakidów (por. przypis 2). Do starożytnego języka ormiańskiego 
(zwanego grabarem) napływały także irańskie wyrazy z języka zwanego średnioperskim 
(pahlawi).
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bój Armenii i Iranu przez Arabów i inwazja  turecko-mongolska, która 
po nim nastąpiła, nie pozostawiły wielu danych na temat Ormian na 
historycznym terytorium Iranu w średniowieczu. 

Nowożytna historia Ormian w Iranie rozpoczyna się wraz z powsta-
niem nowego państwa irańskiego pod rządami Safawidów4, którzy 
przez uznanie szyizmu  (islamu) imamickiego5 za oficjalną religię pań-
stwa, zainicjowali   wojnę pomiędzy Iranem a Imperium Osmańskim. 
Wkrótce potem, w wyniku podziału Armenii historycznej pomiędzy tymi 
dwoma potęgami, powstała jej perska, wschodnia część. 

Choć podczas wojen pomiędzy dwoma państwami muzułmańskimi 
wielu Ormian szukało schronienia w Iranie, to właśnie prowadzona w l. 
1603-1604 przez szacha Abbasa I kampania przeciw Osmanom spo-
wodowała utworzenie społeczności ormiańskiej w Iranie. Podczas pod-
boju prowincji Nachiczewan, szach wkroczył do ormiańskiego miasta 
Dżulfa6, witany procesyjnie przez kapłanów i notabli, którzy ofiarowali 
mu tace pełne złotych monet i wino w złotych pucharach. 

Dżulfa, której ludność szacuje się na około 2 tys. domostw (10 tys. 
osób), posiadająca 7 kościołów, stała się w 2. poł. XVI w. wielkim cen-
trum komercyjnym. Położona na skrzyżowaniu dróg między Kaukazem, 
Iranem, Azją Środkową i Imperium Osmańskim, umożliwiała mieszkają-
cym w niej kupcom handel z Gruzją, Indiami, Włochami, Moskwą-Rusią 
i Polską. W tej ostatniej orientalne towary były sprzedawane pod nazwą 
ormiańskich. 

Szach musiał rozumieć wartość, jaką ludność Dżulfy mogła przy-
nieść dla rozwoju ekonomii Iranu. Dżulfianie posiadali kapitał i szerokie 
kontakty, jak również znajomość języków i zwyczajów Wschodu oraz 
Zachodu. Szach postanowił więc przesiedlić przymusowo Ormian en 
masse z ojczystej Dżulfy do Isfahanu. W 1605 r. nakazał im zamieszkać 
na przedmieściu swej stolicy, a po 1606 r. pozwolił im zbudować mia-
steczko Nowa Dżulfa. 

Nakazał murarzom i budowniczym perskim dopomóc Ormianom 

4 Dynastia Safawidów rządziła Iranem (Persją) od początków XVI w. do drugiej połowy 
wieku XVIII. Safawidzi pochodzili z plemion turkijskich, ale szybko ulegli asymilacji 
z dominującą kulturą języka perskiego (nazwa własna: farsi).
5 Początki wewnątrzmuzułmańskiej schizmy sięgają VII wieku. Wynikła ona ze sporów 
między zwolennikami Alego, brata stryjecznego i zięcia proroka  Muhammada, twórcy 
islamu, (szi‘at Ali = „stronnictwo Alego”), a większością muzułmanów (zwanych sunnitami), 
którzy za legalnych następców proroka uznali kalifów z dynastii Omajjadów.
6 Dżulfa, zwana starą, leży nad Araksem (rzeka graniczna między Republiką Armenii 
a Iranem). Natomiast Nowa Dżulfa (po ormiańsku: Nor Dżugha) jest dzielnicą Isfahanu, 
dawnej stolicy Iranu (w środku tego wielkiego kraju).
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w budowaniu nowego miasta. Nadał także Ormianom wolność religijną, 
prawo wznoszenia kościołów (do dziś zachowało się 13), obrać sobie 
wójta, prowadzić religijne procesje publiczne i nawet dzwonić w dzwo-
ny kościelne oraz rozstrzygać spory przed własnym sądem. Trzeba 
tu jednak dodać, że szach w czasie tej samej kampanii wojennej, aby 
uniemożliwić Osmanom odwrócenie skutków polityki spalonej ziemi, 
rozkazał wysiedlić 200 tys. Ormian z wiosek wokół Erywania i Nachi-
czewanu do północno-zachodniego, północno-wschodniego, środko-
wego i południowego Iranu. Odmiennie niż w wypadku mieszkańców 
Dżulfy, którym dano wszelką pomoc w przemieszczeniu swej własno-
ści, ci drudzy Ormianie zostali przymuszeni przez perskie oddziały do 
przekroczenia rzeki Araks, wielu w niej utonęło, inni zostali obróceni 
w niewolników. Pozostałych, drobnych rzemieślników i chłopów, osie-
dlono w prowincjach Tabryz, Salmas, Urmia, Kazwin, Raszt, Kaszan, 
Sziraz, Hamadan, Maszhad, a 24 wsie w Perii pod Isfahanem. Nie wie-
my, ilu zdołało przeżyć to przepędzenie i warunki klimatyczne w nowym 
miejscu przymusowego zamieszkania.

Ostatnie badania wykazały, że od 250 do 300 agentów handlo-
wych (faktorów), działających z Nowej Dżulfy, zostało przeszkolonych 
w klasztorze Wszech- Zbawiciela7. Uczyli się arytmetyki, księgowości, 
jak prowadzić szyfrowane księgi handlowe, a także geografii i obcych 
języków. Faktorzy ci zawierali kontrakty (tzw. commenda) z kupcami 
z Nowej Dżulfy, którzy dostarczali kapitał, podczas gdy faktorzy ofero-
wali swą pracę, wędrowali po zagranicznych krajach, utrzymując się 
oszczędnie, i pomnażali pieniądze swych pracodawców. System ten 
działał jak scentralizowany mechanizm, który operując ludźmi i kapita-
łem tworzył globalną sieć handlową ormiańskiego kupiectwa z Nowej 
Dżulfy. 

Francuski kupiec i geograf, Jean Baptiste Tavernier, który podróżo-
wał po Iranie w XVII w., zapisał: „Ormianie dlatego są tak bardzo zdatni 
do handlu, bo są ludźmi niezwykle oszczędnymi i trzeźwymi, chociaż 
nie wiem, czy to z powodu ich cnoty czy chciwości. Jadąc w długą po-
dróż, biorą suszone mięso, cebulę, mąkę, olej, wino i suszone owoce. 
Niosą swą własną wędkę, aby łowić ryby w stawach i jeziorach. Kiedy 
przybywają do miasta, pięciu lub sześciu łączy się i wynajmuje pusty 
pokój. Śpią na materacach i kołdrach, które wożą ze sobą, i używają 
własnych naczyń kuchennych. Biorą pieprz, szafran, gałkę muszkato-
łową i inne przyprawy, aby wymienić na chleb, ser, mięso, mleko i inne 

7 Po ormiańsku: Amen-a-Pyrkicz.
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produkty u miejscowej ludności”. 
W 1630 r. w Nowej Dżulfie mieszkało około 25 tys. Ormian, a około 

50 tys. – w 24 wioskach w obrębie Perii. Ormiańscy kupcy z Nowej 
Dżulfy handlowali we Włoszech, Holandii, Rosji, Szwecji, Polsce, Niem-
czech, Chinach, Indonezji i na Filipinach. Głównym przedmiotem ich 
handlu był jedwab, produkowany w Iranie, którego sprzedaż stanowiła 
monopol szacha, przekazany tylko Ormianom z Nowej Dżulfy. Sprze-
dali ponad 6 milionów funtów jedwabiu, w przeliczeniu na dzisiejszą 
walutę o wartości od 2 do 2,5 milionów brytyjskich funtów. Nic więc 
dziwnego, że bogaci ormiańscy chodżowie w Iranie budowali rezyden-
cje i ozdabiali swoje domy drogimi meblami, srebrem, porcelaną, dywa-
nami, a nawet europejskimi obrazami. Ormianie przywieźli także pierw-
szą drukarnię do Iranu, w 1638 r. wydali pierwszą drukowaną książkę 
w Iranie. 

W 1639 r. Irańczycy i Turcy dokonali kolejnego podziału Armenii. 
Region wschodni lub irański pozostawał pod rządami Iranu do 1828 r. 
W ciągu tych dwóch stuleci setki perskich słów weszły do powszechnego 
użytku wśród Ormian, w tym wysokiej rangi ormiańskich duchownych, 
także katolikosów. Ten zasób słownictwa stał się częścią codziennego 
języka, jak to czytamy w powieści Rany Armenii8. Wiele z tych terminów 
jest nadal w użyciu wśród słabiej wykształconych Ormian w Erywaniu. 

Niestety, dotkliwe podatki, wymuszanie konwersji na islam i zdzier-
stwa ostatnich dwóch szachów z dynastii Safawidów, oraz afgańska 
okupacja Nowej Dżulfy i Isfahanu położyły kres dobrobytowi Ormian. 
Do 1730 r. w Nowej Dżulfie pozostało tylko 500 ormiańskich rodzin. 
Wiele wyemigrowało do Rosji, Polski, Włoch i Indii. 

Niewiele informacji zachowało się na temat Ormian w Iranie w dru-
giej połowie XVIII w. ze względu na bezustanne walki wewnętrzne 
pomiędzy różnymi plemionami o zdobycie kontroli nad Iranem i Kau-
kazem. W 1790 r. doprowadziły one do ustanowienia nowej dynastii 
– Kadżarów9. Początek XIX w. zbiegł się z odnowieniem rosyjskich za-
interesowań Kaukazem, co zaowocowało dwiema wojnami z Iranem. 

W 1828 r., po drugiej z nich, Rosja, aby wynagrodzić Ormianom 

8 Autorem Ran Armenii (po ormiańsku: Werk Hajastani) był Chaczatur Abowian. Ta 
pierwsza powieść wschodnioormiańska, napisana dialektem poderywańskiej wsi Kanaker 
w 1841 r., została wydana w polskim przekładzie (z tłumaczenia rosyjskiego) Stanisława 
Ulaszka w 2018 r. (Kraków, wydawnictwo Księgarnia Akademicka).
9 I ta dynastia (Kadżarów) miała, podobnie do Safawidów (por. przypis 4) korzenie 
turkijskie, ale szybko uległa iranizacji. Ostatni szach kadżarski, Ahmad, stracił władzę w 1925 
r. na rzecz Rezy-szaha Pahlawiego.
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ich prorosyjską postawę podczas walk, a także za namową możnych 
Ormian z Moskwy i Petersburga, utworzyła rosyjską Prowincję Ar-
meńską. Zabiegi ormiańskich przywódców religijnych z Rosji i Gruzji, 
świadomych tego, że Ormianie tworzą niewielką mniejszość w nowej 
prowincji, skłoniła Rosję do wpisania do traktatu pokojowego zawarte-
go w 1828 r. w Turkmanczaju, specjalnego artykułu 15. Na jego mocy 
Ormianie irańscy, których przodkowie zostali wywiezieni do Iranu przez 
szacha Abbasa I, otrzymali jeden rok na repatriację na dawne rodowe 
ziemie, z całym swoim dobytkiem. Około 40 tys. Ormian opuściło wtedy 
Iran i osiedliło się w rosyjskiej Armenii, wskutek czego liczba Ormian 
w całym Iranie uległa redukcji do ok. 43 tys. 

Część ormiańskich kupców przeniosła się wtedy do Teheranu, sto-
licy Iranu Kadżarów. Ich kontakty umożliwiły im handel z Indiami i Ro-
sją. Ormiańskie domy handlowe były szczególnie aktywne w Tabryzie, 
Anzali nad Morzem Kaspijskim i Buszehr nad Zatoką Perską. Wywozi-
ły suszone owoce, skóry i dywany, a sprowadzały bawełnę, len, szkło 
i inne wyroby od rodaków z Tyflisu, Baku, Astrachania, Rostowa nad 
Donem i Moskwy. 

Znajomość Europy oraz umiejętności językowe umożliwiły im działal-
ność w charakterze posłów lub tłumaczy. I tak, Dawid Melik Szahnazar 
został wysłany wraz z irańskim ambasadorem na spotkanie z Napole-
onem. Bogatsi Ormianie posyłali swoich synów na studia zagraniczne, 
a ci potem powracali, aby pracować w zagranicznych firmach komercyj-
nych, bankowych i transportowych. W 1850 r. Mirza Jan-Dawid został 
wydelegowany do Austrii i Prus, by zrekrutować sześciu wykładowców 
dla nowo założonej politechniki w Teheranie i zakupić kilka małych stat-
ków i fabryk włókienniczych. Mirza Malkom Chan, który edukację otrzy-
mał w Paryżu, został ambasadorem Iranu w Londynie, a zmarł w 1908 
r. na stanowisku ambasadora we Włoszech. Propagował w Iranie mo-
dernizację, wprowadzał stowarzyszenia na wzór masonerii i wydawał 
gazetę „Qanun” (Prawo). Wielu Ormian, których rodzice pracowali jako 
służący w haremie pierwszych Kadżarów, osiągnęło wysokie godności 
państwowe.

W drugiej połowie XIX w. Ormianie z Iranu dzielili się na dwie grupy. 
Ci w południowym Iranie, głównie w Isfahanie i Szirazie, utrzymywali 
kontakt z Ormianami w Azji Południowej i pozostawali pod wpływem 
kultury brytyjskiej. Na zamieszkujących na północy, w Tabryzie, Choju, 
Salmasie, Raszcie i Hamadanie, którzy byli w kontakcie z Ormianami 
w Baku i Tyflisie, oddziaływały kultury rosyjska i francuska. Ormianie 
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wiedli prymat w modernizacji Iranu. Ormiańscy krawcy i jubilerzy wpro-
wadzili zachodnie mody, a ormiańscy fotografowie i artyści malarze, 
tworzący w stylach Zachodu, stanowili pierwszych reprezentantów tych 
profesji w Iranie. 

W 1903 r. Rosja, w odwecie za ormiańską działalność rewolucyj-
ną na Kaukazie, skonfiskowała własność Kościoła ormiańskiego. Akt 
ten przekształcił wcześniej prorosyjskich Ormian z północnego Iranu 
w grupę otwarcie antyrosyjską, która wraz z muzułmanami sprzyjała 
zwycięstwu Japończyków nad Rosją podczas wojny l. 1904-1905. Choć 
Rosja wkrótce zwróciła majątek ormiańskiego Kościoła, prześladowa-
nia rewolucjonistów i areszty osób nielegalnie przekraczających gra-
nicę z Turcją nie sprzyjały rusofilskim tendencjom wśród ormiańskich 
intelektualistów.

Rewolucyjna działalność na Kaukazie przeniosła się wkrótce w gra-
nice Iranu. Tysiące irańskich robotników, w tym Ormianie, którzy pra-
cowali na polach naftowych w Baku, znajdowało się pod wpływem ide-
ologii socjalistycznej. Ormiańscy hynczakowie (socjal-rewolucjoniści) 
współpracowali z rosyjskimi socjal-demokratami (zarówno mienszewi-
kami, jak i bolszewikami). Z kolei dasznacy, czyli członkowie Ormiań-
skiej Federacji Rewolucyjnej, mieli program bardziej ukierunkowany na 
kwestię narodową. Obie partie posiadały swe centra w Tabryzie i Rasz-
cie. W tym czasie, ormiańska rewolucyjna działalność w Turcji i prze-
śladowania ze strony tamtejszego rządu skłoniły niektórych Ormian 
do ucieczki przez granicę do Iranu, skąd kontynuowali przemyt broni 
i działalność rewolucyjną. 

W 1906 r. chorowity szach Mozaffaro-d-din wydał dekret zezwala-
jący na ustanowienie parlamentu narodowego i konstytucji. W 1907 r. 
nowy szach, Mohammad-Ali, wspierany przez Rosję, zbombardował 
parlament, aresztował i zabił wielu liderów stronnictwa konstytucjona-
listów. Zwolennicy tych ostatnich skoncentrowali się w Tabryzie, gdzie 
Irańczycy i Ormianie otrzymali pomoc od rewolucjonistów z Kaukazu. 
Chociaż irańscy Ormianie byli jednej myśli co do postulatu detronizacji 
szacha, w politycznych poglądach pozostawali podzieleni. Niektórzy, 
jak Grigor Jaghikian, Arszawir Czylingirian i Waso Chaczaturian, na-
leżeli do hynczaków i  różnych partii socjaldemokratycznych. Inni, jak 
Arszak Gafawian (znany jako Keri) i Jefrem Dawidian (Jefrem-Chan), 
byli dasznakami. Jefrem urodził się na Kaukazie. Za działalność rewo-
lucyjną zesłany został na Syberię, skąd uciekł do Tabryzu. 

Irańczycy pod przywództwem Sattara-Chana i innych, wraz z Je-
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fremem- Chanem i jego ugrupowaniem, poszli na Teheran w 1909 r. 
i obalili szacha, który uciekł do Rosji. Jefrem został mianowany szefem 
policji w Teheranie, a w 1910 r. – szefem policji w całym Iranie. W 1911 
r., gdy obalony szach z pomocą Rosji wylądował na wybrzeżu kaspij-
skim, chcąc wrócić do władzy, to właśnie Jefrem poprowadził armię, 
która go pokonała. 

Rewolucja bolszewicka i wojna domowa w Rosji skłoniły wielu 
Ormian do emigracji do Iranu. Upadek pierwszej Republiki Armenii10 
doprowadził do migracji w tym samym kierunku licznych ormiańskich 
dasznaków. Wielu z nich pozostało w tym kraju, zdobywając dominację 
polityczną nad społecznością ormiańską. Jednak i hynczacy oraz inni 
socjaldemokraci pozostawili ślad w dziedzinie kultury i polityki. 

Liczba Ormian w Iranie wzrosła do 85 tys. Reza-Szah Pahlawi, dą-
żąc do modernizacji Iranu, umożliwił Ormianom, zwłaszcza tym z Rosji, 
otwieranie kawiarni w zachodnim stylu i warsztatów mechanicznych, 
założenie pierwszej elektrowni, wprowadzenie zachodnich tańców, za-
chodnich ubrań, salonów piękności, zachodniej muzyki, hoteli, barów 
i restauracji. W 1929 r. Ormianin nazwiskiem Ohanian nakręcił pierwszy 
film fabularny w Iranie. Wykluczenie Ormian z szerokiej kategorii pra-
cowników państwowych skłoniło ich do otwierania sklepów i uprawiania 
zawodów związanych z usługami. W 1932 r. liczba ludności ormiańskiej 
wzrosła do 100 tys. Wybitny irański historyk, Abbas Amanat, w swej 
nowej książce o współczesnym Iranie stwierdza, że   „Ormianie wnieśli 
więcej niż jakakolwiek inna społeczność do irańskiej modernizacji ma-
terialnej i kultury technologicznej”. Polityka antykomunistyczna szacha 
zmusiła jednak wszystkie lewicowe ugrupowania, ormiańskie i irańskie, 
do przejścia do działalności podziemnej. Szkoły ormiańskie podlegały 
nadzorowi państwowemu i musiały przestrzegać oficjalnego programu 
nauczania. 

Abdykacja Rezy-Szaha w 1941 r. i sowiecko-brytyjska okupacja Ira-
nu stworzyły Ormianom, którzy w większości byli lepiej wykształceni 
niż ich irańscy współobywatele, okazję dla zatrudnienia się w charak-
terze tłumaczy, brygadzistów i robotników przy boku sił brytyjskich i so-
wieckich. Ormianie z południowego Iranu pracowali dla Brytyjczyków, 
podczas gdy ci z północy współpracowali z ZSRS, a niektórzy z nich 
wstąpili do lewicowej Tude (Partii Mas Irańskich), która przyciągnęła 
również sporą liczbę postępowych Irańczyków. Podczas okupacji pro-

10 Pierwsza niepodległa Republika Armenii istniała w latach 1918-20. Została wchłonięta 
przez ZSRS.
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sowieccy Ormianie i Irańczycy zorganizowali stowarzyszenie o nazwie 
Dżam’iyat-e Dustan-e Ettehad-e Szourawi (Towarzystwo Przyjaciół 
ZSRS) i otworzyli kluby, w których sowieckie filmy, muzyka i gazety 
w języku ormiańskim i perskim były dostępne bezpłatnie. Sowieci, za 
namową ormiańskich komunistów, aresztowali wielu przywódców dasz-
naków w Tabryzie i wysłali ich do więzienia w sowieckiej Armenii. Ginęli 
Ormianie z obu stron. 

W 1942 r. wyjątkowe wydarzenie stało się udziałem Polaków i Or-
mian w Iranie. Po sowieckiej inwazji na wschodnią Polskę w 1939 r., 
1,7 miliona Polaków zostało deportowanych na Syberię i do Azji Środ-
kowej. Ponad 22 tys. polskich oficerów, policjantów, księży i innych 
inteligentów zostało zamordowanych przez NKWD w lesie katyńskim, 
w więzieniach Charkowa oraz w innych miejscach. Resztę wysłano do 
obozów, gdzie wielu zginęło. Po inwazji Niemiec na ZSRS, gen. Włady-
sław Sikorski, polski premier na uchodźstwie w Londynie, i Iwan Majski, 
sowiecki ambasador w Anglii, podpisali porozumienie o amnestii dla 
polskich więźniów. Gen. Władysław Anders został zwolniony z więzie-
nia na Łubiance i zaczął tworzyć Polskie Siły Zbrojne na Wschodzie 
(znane jako armia Andersa) do walki z Niemcami. 

Anglo-sowiecka inwazja na Iran pozwoliła ocalałym Polakom ewa-
kuować się za zgodą Moskwy do Iranu. Od marca do września 1942 r. 
około 115 tys. polskich uchodźców przybyło do Iranu, głównie przez port 
w Pahlawi nad Morzem Kaspijskim. Wśród nich było 74 tys. żołnierzy 
i 41 tys. cywilów. Sporą cześć cywilnych uciekinierów z ZSRS stanowiły 
dzieci, które chorowały na malarię, tyfus i czerwonkę. Zmarli Polacy byli 
chowani na cmentarzu ormiańskim, jedynym chrześcijańskim miejscu 
spoczynku, w Pahlawi (Anzali). Pomimo potężnych niedoborów gospo-
darczych, Irańczycy przyjęli ich z otwartymi ramionami i zaopatrywali 
w żywność. Polacy mieszkali w czterech obozach, nawet jeden z pry-
watnych ogrodów szacha przekształcono w tymczasowy obóz. Przy-
gotowano dla nich także specjalny szpital. Około 2 tys. polskich dzieci 
zostało wysłanych do sierocińców w Isfahanie, gdzie utworzono szkołę, 
aby mogły uczyć się języków polskiego i perskiego, a także historii obu 
krajów. Polski cmentarz nadal istnieje w Isfahanie, a drugi w Teheranie.

Większość polskich żołnierzy wysłano do obozów szkoleniowych do 
Iraku, a niektórzy uczestniczyli w kampanii włoskiej, zwłaszcza w bitwie 
pod Monte Cassino. Iran nie mógł przyjąć tylu uchodźców i wielu Po-
laków zostało przetransportowanych do innych krajów, kontrolowanych 
przez Brytyjczyków: Indii, Ugandy, Kenii, Południowej Afryki i Nowej 
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Zelandii. Także Meksyk przyjął część polskich uchodźców. Ci Polacy, 
którzy pozostali w Iranie, otworzyli piekarnie, cukiernie, kafeterie, pen-
sjonaty i inne małe firmy. 

Spora liczba Polek, takich jak moja matka, wyszło za mąż za Or-
mian lub wykształconych Irańczyków. Jako jedne z pierwszych kobiet 
w Iranie podejmowały one pracę poza domem. Chociaż gardziły komu-
nizmem, przedsiębrały specjalne wysiłki, aby prowadzić swoje dzieci 
do polskiej ambasady11 w Teheranie, gdzie oglądaliśmy filmy, słuchali-
śmy polskiej muzyki i tańczyliśmy polskie tańce. Odkąd Polska stała się 
państwem komunistycznym, ich mężowie, z uwagi na zdecydowanie 
antykomunistyczną postawę rządu irańskiego, zwykle nie brali udziału 
w tych wizytach. W tym czasie ubiegałem się o jedyne pełnopłatne sty-
pendium na Uniwersytecie Warszawskim, które Polska oferowała irań-
skiemu studentowi znającemu język polski, ale urzędnik, który widział 
moje wielokrotne starania, powiedział, żebym nie marnował czasu, bo 
Iran mimo, że podziękował Polsce za gest, nie zamierzał wysłać nikogo 
do państwa komunistycznego. 

Po drugiej wojnie światowej armia sowiecka pomogła irańskim przy-
wódcom komunistycznym przejąć władzę w irańskiej prowincji Azerbej-
dżan i ustanowić tam autonomiczną republikę, która trwała od września 
1945 r. aż do listopada 1946 r. Zarówno irańscy, jak i ormiańscy lewi-
cowcy uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, jednak, gdy Sowieci pod 
presją Stanów Zjednoczonych wycofali poparcie, armia irańska odzy-
skała region. Niektórzy z rewolucyjnych przywódców zostali wówczas 
aresztowani, ale większość z nich uciekła do sowieckiej Armenii i so-
wieckiego Azerbejdżanu. 

Począwszy od 1946 r. sowiecka propaganda zachęcała Ormian 
mieszkających na Bliskim Wschodzie do repatriacji do sowiecko-or-
miańskiego „raju”. Około 4 tys. ubogich irańskich Ormian, chłopów 
i robotników, wyemigrowało wtedy do Armenii. Niewielka liczba Ormian 
kontynuowała emigrację do Armenii jeszcze w latach pięćdziesiątych 
i na początku sześćdziesiątych. Jednak większość Ormian pod wpły-
wem dasznaków przyjęła postawę silnie antykomunistyczną i pozostała 
w Iranie lub wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i Kanady. 

Ostatnia ormiańska grupka bojowników, która pozostała  po partii 
Tude, wraz z wieloma Irańczykami, wsparła premiera Mosaddeqa w je-
go kampanii z 1953 r., mającej na celu nacjonalizację Anglo-Persian 

11 Chodzi tu już o okres po 1945 r., a więc o ambasadę państwa rządzonego przez 
komunistów, zwanego Polską Rzeczpospolitą Ludową (PRL).
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Oil Co., co spowodowało opuszczenie kraju przez szacha Mohamma-
da-Rezę. Powrót szacha, zorganizowany przez CIA i brytyjską Intel-
ligence Service, przyniósł represje, które przy użyciu rozmaitych me-
tod wyniszczyły lewicę ormiańską, częściowo dzięki wskazówkom ich 
dasznackich sąsiadów. Po tym wydarzeniu Ormianie zostali usunięci 
z polityki. 

Od 1953 r. do upadku szacha w 1979 r. zdecydowana większość 
Ormian w Iranie należała do partii dasznaków, była proamerykańska 
i lojalna wobec reżimu szacha. Teheran stał się centrum reform szacha 
i przyciągnął średnią i wyższą klasę społeczną, dzięki swym dobrym 
szkołom. 

Ormianie byli faworyzowani przez szacha oraz jego ostatnią małżon-
kę, i przewodzili irańskiej westernizacji. Filharmonia teherańska i irań-
ski balet miały wielu ormiańskich pracowników i dyrektorów. Ormianie 
posiadali własne kluby, szkoły i drużyny sportowe. Stali się wybitnymi 
lekarzami, prawnikami, inżynierami, profesorami uniwersyteckimi, ma-
larzami, muzykami, reżyserami filmowymi, aktorami i biznesmenami. 
Uzyskali własnego senatora i mandat w parlamencie. Wysyłali swoje 
dzieci na uniwersytety w Iranie, Europie, a zwłaszcza do USA. W 1979 
roku liczba Ormian w Iranie osiągnęła około 300 tys., z których połowa  
mieszkała w Teheranie, mieście, które potroiło swoją populację. 

Rewolucja islamska z 1979 r. i wojna iracko-irańska (1980-1988) 
wstrząsnęły ormiańską społecznością. Ormiańscy biznesmeni, którzy 
kontrolowali produkcję alkoholu i wieprzowiny, stracili środki do życia. 
Bary, kawiarnie, kina, kabarety i rozrywka w stylu zachodnim, prowa-
dzone przez Ormian, lub dające im zatrudnienie, zostały zamknięte. 
Wielu Ormian, którzy pracowali dla zachodnich firm i banków, pozostało 
bez zatrudnienia. Chociaż artykuł 13 nowej konstytucji islamskiej głosił, 
że chrześcijanie, wyznawcy judaizmu i zoroastrianie mogą swobodnie, 
w granicach przepisów islamskich, praktykować własne religie i kultury, 
obowiązkowe noszenie hidżabu i inne radykalne zmiany dotknęły także 
Ormian. Trudności ekonomiczne i bezrobocie zmusiły wielu z nich do 
opuszczenia Iranu. Niegdyś duża społeczność uległa redukcji do około 
50 tys. 

Podsumowując: Ormianie odegrali ważną rolę w modernizacji Ira-
nu i nadal cieszą się specjalnymi przywilejami. Iran i nowa Republi-
ka Armenii utrzymują serdeczne stosunki, a w 1989 r. tysiące Ormian 
irańskich manifestowało pamięć o Ludobójstwie. Upadek Związku So-
wieckiego umożliwił także irańskim Ormianom odwiedzanie Armenii, 
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po raz pierwszy bez konieczności posiadania wizy. Niektórzy przyjęli 
podwójne obywatelstwo i kupili mieszkania w Erywaniu. Ormianie mają 
własnego posła w parlamencie irańskim, własne kluby i drużyny spor-
towe, gazety, szkoły, wiele kościołów w Teheranie i otrzymują pomoc 
państwa w odnawianiu starych kościołów w różnych prowincjach kraju.

George A. Bournoutian urodził się w Isfahanie 25 września 1943 r. 
Jego matka była Polką. Wyemigrował z Iranu do USA w 1964 r. Jest 
profesorem historii Środkowego Wschodu i Wschodniej Europy na ka-
tolickiej wyższej uczelni Iona College w Nowym Jorku. Specjalista od 
dziejów Armenii i Iranu.

We wrześniu 2018 r. przebywał w Krakowie, gdzie wygłosił dwa wy-
kłady (patrz: Kronika). W następnym numerze „Biuletynu OTK” ukaże 
się tekst wywiadu, którego prof. G. Bournoutian udzielił dr Jakubowi 
Osieckiemu.    
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Zbigniew Lekrzyński – 
Ormianin
autor opowiadania: Wahram Mawian (1926-1983)
przekład z języka zachodnioormiańskiego: Andrzej Pisowicz 
(autor przypisów i notki o autorze)

Było to w niedzielę rano, dokładnie dwadzieścia lat temu1. Poranek 
był słoneczny, jasny.

Piękne były wiosenne, niedzielne poranki w Jerozolimie. Jaskółki łą-
czyły swe bajkowe loty z dźwiękiem kościelnych dzwonów, wypełniając 
powietrze szczęściem. 

Ormiańska katedra w Jerozolimie2 tworzyła swojego rodzaju mia-
steczko w ramach dużej metropolii. A miejsce przy bramie do katedry 
było jakby rynkiem tego miasteczka. Tu widok był jednakowy, czy to ran-
kiem, czy wieczorem: szczególnie dotyczyło to niedzieli.

Pod murem siedział zwykle przy skrzynce z przyborami do czyszcze-
nia butów Achras3. Wiecznie krzyczał, jeśli tak można określić dźwięki 
wydawane przez tego nieszczęsnego głuchoniemego człowieka. Oko-
liczna ludność mówiła o nim po prostu: „głuchy4 spod bramy ormiańskiej 
katedry”.

Oprócz matki nikt chyba nie znał jego prawdziwego imienia. Ale to 
nie było takie ważne. Przebywał tam każdego dnia od rana: zjawiał się 
zaraz po otwarciu ogromnej żelaznej bramy katedralnej. I siedział pod 
murem aż do wieczora, kiedy ludzie wychodzący rano do pracy wracali 
do domu, zmęczeni. 

1 Opowiadanie powstało w latach 1960. Zostało zamieszczone w tomiku prozy Wahrama 
Mawiana (p. notka o autorze po przypisach) zatytułowanym Հայու Բեկորներ [Haju Pegorner] 
(po zachodnioormiańsku: „Szczątki Ormianina”), wydanym w 1967 r. Jego pierwotny tytuł 
brzmiał: Լեհաստանի քառորդ հայը [Lehastani karort hajy] (co w przybliżeniu znaczy: 
„Polski ćwierć-Ormianin”). Pod tytułem Զպիկնիեւ Լեքրինսքի՝ հայ [Zbigniew Lekrinski, haj] 
„Zbigniew Lekrinski, Ormianin” (por. niżej przypis 10) ukazało się w podręczniku szkolnym 
dla młodzieży zachodnioormiańskiej opracowanym przez Harutiuna Kürkcziana (Kurkjian), 
który udostępnił ten tekst redakcji Biuletynu OTK. Pan H. Kürkczian urodził się w Libanie 
w roku 1943. Ukończył studia filozoficzne w Paryżu. Potem był nauczycielem gimnazjalnym 
w Bejrucie. Obecnie mieszka w Grecji, gdzie publikuje podręczniki i słowniki.
2 Tu w oryginale Հայոց Վանք [Hajoc Wank], por. przypis 7
3 Po arabsku (język często używany w Jerozolimie) achras znaczy „niemy”.
4 Człowieka niemego (por. przypis 3) otoczenie często uważa za głuchego, bo nie ma 
z nim kontaktu słownego.
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Czyścibut Achras milczał tylko przez te chwile, kiedy, pochyliwszy 
głowę, czyścił komuś buty. A robił to bardzo solidnie. Warto było widzieć, 
jak, uśmiechając się triumfalnie, wygładzał powierzchnię błyszczącego 
się już buta aksamitnym gałgankiem. Poza tymi chwilami wypełniał kate-
dralny dziedziniec swym „krzykiem”, który budził przerażenie w przyby-
wających tu obcych turystach. 

Kawałek dalej, pod tablicą ogłoszeń, stał, oparty o mur, lodziarz zwa-
ny eskimo-dżi5. Dokładnie od dwudziestu lat przychodził tutaj i stał co-
dziennie głośno wychwalając swoje smaczne lody.

Mieszkający w pobliżu chłopcy, którzy w niedziele przynosili mu za-
oszczędzone w ciągu tygodnia grosze i zamieniali je na  lody, z czasem 
wyrośli i teraz przechodzili przed stoiskiem lodziarza nie patrząc nawet 
w jego stronę. Ale on, widząc swych dawnych klientów, nie tracił nadziei, 
że znów mu dadzą zarobić i wykrzykiwał: „eskimo!”

Wydłużał przy tym ostatnią sylabę nazwy swoich lodów, a ta wpadała 
w ucho dorosłym już chłopcom przypominając im słodką melodię dzie-
ciństwa.

Naprzeciwko czyścibuta i lodziarza, przy uchylonych drzwiach swe-
go małego sklepiku, siadał na małym stołeczku sprzedawca artykułów 
spożywczych o imieniu Aram. W niedziele miał na szyi szeroki wiązany 
krawat, a na głowie – przekrzywioną kaukaską czapę. W przeszłości był 
żołnierzem, który walczył na ochotnika.

Kręcili się jeszcze koło katedry staruszkowie, których zżerała tęskno-
ta za utraconą wsią, a także ubrani na czarno duchowni. 

Wymienieni tu mężczyźni stali się już, można by tak powiedzieć, nie-
odłącznym elementem lokalnego krajobrazu. Toteż mieszkańcy najbliż-
szej okolicy niemal ich nie dostrzegali. 

Uwagę tych mieszkańców przyciągał natomiast każdy obcy przybysz, 
nieznajomy, który w niedzielny poranek przypadkiem przechodził przed 
bramą ormiańskiej katedry jak zabłąkana owca, która wkroczyła przez 
omyłkę na obce pastwisko.

W latach wojny6 takimi obcymi przybyszami często byli żołnierze, za 
którymi biegali mali chłopcy bawiący się w pobliżu katedry krzycząc jak 
rozbawione szczeniaki: 

“Hallo, George, good morning, George, how are you, George”.

5 Nazwa lodów eskimo powstała, oczywiście, przez skojarzenie z mieszkańcami Grenlandii, 
Eskimosami. Turecki sufiks -dżi oznacza zawody, a więc eskimo-dżi to „lodziarz sprzedający 
lody o nazwie eskimo”.
6 Chodzi o drugą wojnę światową.
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To, że cudzoziemski żołnierz nie odpowiadał na te zaczepki, nie zra-
żało chłopaków; razem się cieszyli, dopóki obcy nie ruszył w dalszą dro-
gę rozglądając się wkoło.

***
A więc było to dwadzieścia lat temu. Niedzielny poranek.
Z grupą chłopaków stałem przed bramą ormiańskiej katedry. Patrzyli-

śmy na to, co się dzieje. A był to zwykły niedzielny poranek.
Nagle dały się słyszeć wołania: „Hallo, George, hallo, George”.
To znów te smarkacze krzyczały w stronę wolno kroczącego żoł-

nierza, który wyglądał na zabłąkanego przechodnia. Robił wrażenie 
człowieka skromnego. Jego mundur nie był taki zadbany jak mundury 
żołnierzy angielskich, a jego krok nie przypominał ich ruchów pełnych 
pewności siebie.

Gdy doszedł do bramy katedry, zatrzymał się i, zakłopotany, spojrzał 
na jej górną część. Wydawało nam się, że próbuje odczytać ormiański 
napis: Վանք Հայոց Սրբոց Յակոբեանց 7. Następnie podszedł do na-
szej grupki i ledwie słyszalnym głosem zapytał po ormiańsku:

- Czy można wejść?  Ja Ormianin, Polska8.

Zaskoczeni takim zachowaniem żołnierza, spojrzeliśmy krótko na 
siebie nawzajem i milcząco podjęli decyzję. Wszyscy razem wprowadzi-
liśmy gościa do świątyni. 

W bramie katedry9 ów obcy żołnierz, który powiedział, że jest Ormia-
ninem, powolnym ruchem zdjął z głowy czapkę, złożył ją i wsadził pod 
pachę. Tuż po przekroczeniu bramy ukląkł, kilkakrotnie się przeżegnał, 
a potem zamknął oczy i w tej pozycji pozostawał przez dłuższą chwilę.

7 Ormiański wyraz վան [wan], pochodzenia irańskiego, pierwotnie oznaczał ogólnie 
„miejsce zamieszkania”. Z czasem, w formie liczby mnogiej վանք [wank] zawęził swe 
znaczenie do „miejsca zamieszkania mnichów/ mniszek”. To znaczenie („klasztor”) połączyło 
się następnie z pojęciem „katedry” (մայր տաճար [majr taczar], dosłownie: „macierzysta 
świątynia”), por. przypisy 2 i 9. Napis na bramie katedry ormiańskiej w Jerozolimie ma 
postać: Վանք Հայոց Սրբոց Յակոբեանց [Wank Hajoc Syrpoc Hagopjanc] (ostatni wyraz 
w wymowie wschodnioormiańskiej brzmiałby: Hakopjanc). Dosłownie oznacza on „Katedrę 
(lub klasztor) ormiańską świętych Jakubów”. Chodzi o dwóch apostołów noszących imię 
Jakub: starszego, syna Zebedeusza, brata Jana oraz młodszego, syna Alfeusza. Ormiańska 
katedra w Jerozolimie (główna świątynia dzielnicy ormiańskiej) nosi oficjalne wezwanie św. 
Jakuba starszego, ale napis na bramie katedry zawiera formy liczby mnogiej.
8 W oryginale polski Ormianin mówi łamaną ormiańszczyzną: Կարելի՞ այցելել. ես հայ, 
Լեհաստան …  [gareli ajcelel?, jes haj, Lehastan] czyli dosłownie: „Można (w wymowie 
wschodniej byłoby: kareli] zwiedzić? ja Ormianin, Polska”.
9 Tu autor pisze: Մայր Տաճար (w wymowie zachodnioormiańskiej: Majr Dadżar), por. 
przypis 7, dosłownie: „Macierzysta świątynia”.
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Stojąc o krok od niego, my, którzy latami wychowywaliśmy się pod 
murami katedry, po raz pierwszy odczuliśmy mistyczny charakter tej 
zwykle pustej i milczącej świątyni.

Wkrótce potem, gdy wyszliśmy z katedry, wielki dziedziniec był już 
mocno oświetlony słońcem. Wypełniały go krzyki biegających dzieci 
i obecność grupek rozmawiających ze sobą kobiet. Oczy nieznajomego 
żołnierza nabrały dziwnego  blasku, gdy mu powiedzieliśmy, że tu wszy-
scy jesteśmy Ormianami. Czuło się, że chciałby z nami pogadać, ale 
miał kłopoty z wysławianiem się.

-  Nazywam się Zbigniew Lekrzyński10. Ja Ormianin, po ormiańsku nie 
umiem… Moja mama Ormianka, mama mojego taty Ormianka …

Tych parę wyrazów wymówił z trudem, z przerwami. Potem łamaną 
francuszczyzną przeplataną słowami angielskimi  próbował dokładniej 
wytłumaczyć, kim jest. Pochodził mianowicie z kolonii11, która w prze-
szłości liczyła tysiące Ormian. Jeszcze niedawno Ormianie mieli tam 
swój własny kościół12. On to wszystko pamiętał …

Wymienił ponadto pierwsze wyrazy kilku ormiańskich pieśni religij-
nych, które słyszał w dzieciństwie, gdy matka prowadziła go za rękę do 
kościoła: Surp Surp, Hoki Astudzo, Hajr mer13.

Nie przypominam sobie teraz, który z nas wpadł na pomysł, żeby 
owego żołnierza zaprowadzić do naszego klubu młodzieżowego. Tam 
się spotykali po niedzielnej mszy członkowie chóru, który na cztery głosy 
śpiewał w katedrze. Przedstawiliśmy żołnierza naszym kolegom z chó-
ru. A ci zaraz mu zaśpiewali mszalne pieśni: Surp Surp, Hoki Astudzo, 
Urach ler14…

Ten nieoficjalny śpiew stopniowo przerodził się w niezwykle uroczy-
stą ceremonię. Jej brzmienie objęło grupki stojących w pobliżu chłop-
ców i dziewcząt. Ustały zabawy i wszelki zgiełk im towarzyszący. Wokół 
ormiańskiej katedry zapanowała mistyczna cisza, niezwykła dla godzin 
niedzielnego poranka. Cisza ta robiła wrażenie hołdu składanego za-
nikającej gdzieś daleko kolonii ormiańskiej, mszy żałobnej odprawianej 
w jej intencji. 

10 W ormiańskim oryginale (otrzymanym od Harutiuna Kürkcziana) nazwisko to jest 
zapisane, zapewne błędnie, w formie: Լեքրինսքի [Lekrinski]. Taka forma polskiego nazwiska 
(ojca bohatera, Polaka, męża polskiej Ormianki) wygląda na zniekształcenie spowodowane 
transkrypcją. Najprawdopodobniej winno ono brzmieć: Lekrzyński.
11 Chodzi o kolonię Ormian w Polsce (od XIV wieku).
12 Chodzi zapewne o lwowską katedrę ormiańską zbudowaną w połowie XIV wieku.
13 Polskie odpowiedniki: „Święty, święty; Dusza Boga; Ojcze nasz”.
14 Por. przypis 13. Ostatni tytuł znaczy (po staroormiańsku) „Raduj się!”
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O parę kroków stamtąd Ormianin o imieniu Zbigniew stał samotnie 
pod murem katedry, nieruchomy, trzymając w dłoni złożoną furażerkę. 
I płakał ten chłopiec po trzydziestce, płakał ze wzruszenia nie wstydząc 
się tego, jak dziecko. 

Co go zasmuciło w ten radosny i gwarny dotąd niedzielny poranek? 
Czy tęsknota za bliską mu rodziną, która była daleko? Czy wspomnie-
nie dzieciństwa, które bezpowrotnie minęło? A może żal po traconej 
stopniowo ormiańskości? Tym większy, że obok siebie widział i sły-
szał teraz osoby mówiące po ormiańsku: mężczyzn i kobiety, chłopców 
i dziewczęta. Osoby, które jego oczom mogły się jawić jako „prawdziwi”  
Ormianie …

Gdy nasi młodzieńcy odśpiewali Hajr mer15, kończąc w ten sposób 
swój „koncert”, Zbigniew podszedł szybko do nich i otworzył szeroko ra-
miona, jakby całą grupę chciał serdecznie uściskać. I z ogromnym wysił-
kiem przemówił. Ale, niestety, słów mu brakowało i niewiele mógł dodać 
do tego, co już wcześniej powiedział:

- Dziękuję, bardzo dziękuję … ja Ormianin, moja mama Ormianka … 
mama mojego taty Ormianka …

Tejże niedzieli, w południe, z małą grupką przyjaciół jedliśmy obiad 
wraz ze Zbigniewem. Był już wtedy bardziej ośmielony, prawie zży-
ty z nami, uspokojony. Próbował sobie przypomnieć różne szczegóły 
związane z jego ormiańskim pochodzeniem: ormiańskie imiona swych 
przyjaciół, wyrazy, których się od mamy nauczył, i – wreszcie – nazwę 
ormiańskiego kościoła, do którego chodzili. 

W następną niedzielę zabraliśmy go na mszę. I to było naszym ostat-
nim spotkaniem. W parę dni później Zbigniew wyjechał z Jerozolimy 
wraz ze swym oddziałem16 …

Przez jakiś czas utrzymywał z nami kontakt. Najpierw z Paryża, po-
tem z Londynu, a na koniec – z Ameryki przysyłał nam kartki z życze-

15 „Ojcze nasz”, por. przypis 13.
16 Zbigniew Lekrzyński należał do wielotysięcznej grupy Polaków zamieszkałych przed 
drugą wojną światową we wschodnich rejonach RP, a po wkroczeniu na te ziemie Armii 
Czerwonej 17 września 1939 r. deportowanych do centralnych, azjatyckich rejonów ZSRS. 
Gen. Władysław Anders (1892-1970) po zawarciu układu polsko-sowieckiego w 1941 r., na 
mocy porozumień sowiecko-brytyjskich z 1942 r.,  wyprowadził z ZSRS na Bliski Wschód 
ponad 110 tys. Polaków. Mężczyźni w liczbie ponad 70 tys. utworzyli pod jego dowództwem 
Armię Polską na Wschodzie. Zbigniew Lekrzyński był jednym z żołnierzy tej Armii. Część 
z nich walczyła, po opuszczeniu Bliskiego Wschodu, we Włoszech (zwycięstwo nad wojskami 
niemieckimi pod Monte Cassino w maju 1944 r.). Krótki pobyt Zbigniewa Lekrzyńskiego 
w Jerozolimie przypadł zatem na wiosnę 1943 lub 1944 r.
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niami na Boże Narodzenie, na Wielkanoc i z okazji święta Wartanidów17. 
Na kartkach umieszczał drżącą ręką pisany, pełny błędów tekst życzeń 
(po ormiańsku):

„Z okazji Świąt serdeczne życzenia, Zbigniew Lekrzyński, Ormianin”. 
Ostatni wyraz był zawsze podkreślony.

***
Minęło dwadzieścia lat. Czas wymazał częściowo z mojej pamięci 

nawet rysy twarzy owego człowieka …
Co pozostało, to jego imię i nazwisko18. A także fakt, iż wspomnienie 

związane z nazwiskiem owego żołnierza czyni jego ormiańskość rzeczy-
wistą, niezatartą.

„Zbigniew Lekrzyński. Ormianin”.

Wahram Mawian był pisarzem zachodnioormiańskim urodzonym 
w 1926 r. w Jerozolimie, gdzie od wieków istnieje dzielnica ormiańska 
(z siedzibą Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego). Obec-
nie mieszka tam ponad 2000 Ormian używających języka zachodnio-
ormiańskiego. Mawian ukończył dwie miejscowe szkoły: ormiańską na 
poziomie podstawowym, a następnie angielskojęzyczną szkołę średnią. 
Wyższe studia w zakresie literaturoznawstwa ukończył w Anglii.

Przez jakiś czas był nauczycielem w ormiańskiej szkole na Cyprze, 
a po roku 1960 przeniósł się do Lizbony, gdzie kierował działem ormiań-
skim Fundacji Gulbenkiana. Zmarł w stolicy Portugalii w 1983 r. Opubli-
kował cztery tomiki wierszy i opowiadań.

17 Święto Wartanidów – Վարդանանց տօն [Wartananc ton, zach.orm. don]. Rocznica bitwy 
na równinie Awarajru (26 maja 451 r.), w której Ormianie pod wodzą Wartana Mamikoniana 
stawili zacięty opór armii perskiej. Perska dynastia Sasanidów usiłowała wymusić na 
Ormianach wyrzeczenie się chrześcijaństwa (przyjętego oficjalnie na początku IV wieku) 
i przyjęcie religii zaratusztriańskiej (mazdeizmu). Bitwa skończyła się wprawdzie klęską armii 
ormiańskiej (zginął jej wódz naczelny, Wartan), ale kosztowała również Persów tyle ofiar, 
że zaniechali nacisków, dzięki czemu Ormianie zachowali na wieki wiarę chrześcijańską. 
O wydarzeniach poprzedzających ową bitwę opowiada powieść historyczna Derenika 
Demircziana pt. Wartanidzi. Jej polski przekład (z tłumaczenia rosyjskiego) pióra Stanisława 
Ulaszka został opublikowany przez krakowskie wydawnictwo Księgarnia Akademicka (tom 
I w 2014 r., tom II w 2016 r.).
18 por. przypis 10.
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Abp Józef Teodorowicz – ordynariusz lwowskiej archidiecezji ormiańsko-
katolickiej w latach 1902-1938 z racji pełnionego urzędu utrzymywał kontakty 
z hierarchią Kościoła ormiańskokatolickiego w Europie i na Bliskim Wscho-
dzie. Do osobistych spotkań i rozmów arcybiskupa z przedstawicielami epi-
skopatu wspomnianego obrządku dochodziło stosunkowo rzadko, przede 
wszystkim z racji znacznych odległości między Lwowem a innymi ośrodkami 
Kościoła ormiańskokatolickiego. Niemniej kontakty te z różną częstotliwością 
utrzymywano o czym świadczy zachowana korespondencja oraz fotografie 
archiwalne. W raporcie dla Kongregacji Kościołów Wschodnich abp Teodoro-
wicz podkreślał, że jego poprzednicy nie utrzymywali żadnych relacji z instytu-
cjami ormiańskimi poza granicami Polski. Nie jest to prawdą, co potwierdzają 
chociażby kontakty z zakonem oo. Mechitarystów wiedeńskich. Nie można też 
wykluczyć więzi lub prób nawiązania nowych znajomości z przedstawicielami 
innych środowisk ormiańskich. Faktem jest, że za pontyfikatu abp. Teodorowi-
cza relacje te zintensyfikowały się i nabrały nowego znaczenia.

Brak trwałych więzi z patriarchatem ormiańskokatolickim należy tłumaczyć 
faktem niezależności lwowskiej archidiecezji od zwierzchnictwa patriarchy. 
Wszelkie kwestie związane z organizacją lokalnego Kościoła, jego instytu-
cjami, duchowieństwem i kultem ordynariusz załatwiał w dykasteriach Stolicy 
Apostolskiej. Relacje z patriarchą oraz jego przedstawicielami ograniczały się 
zazwyczaj do kurtuazyjnych gestów. Nie wiadomo czy ordynariusz archidie-
cezji lwowskiej miał prawo do udziału w wyborach patriarchy, skoro archidie-
cezja lwowska w skład patriarchatu nie wchodziła, ale nawet jeśli tak, to nic 
nie wskazuje na to, aby abp Teodorowicz w nich uczestniczył. Warto podkre-
ślić, że archidiecezja lwowska obrządku ormiańskiego powstała ponad sto lat 
wcześniej niż patriarchat.

Patriarchat ormiańskokatolicki z siedzibą w Bzommar w Libanie (na płn. 
wschód od Bejrutu) został utworzony przez papieża Benedykta XIV w 1742 r. 
Jego zwierzchnikiem z tytułem patriarchy został dotychczasowy biskup Apo-
stolskiego Kościoła Ormiańskiego Abraham Ardziwian, który przybrał imię 

Kontakty abpa Józefa 
Teodorowicza z hierarchią
Kościoła ormiańskokatolickiego
Tomasz Krzyżowski [Kraków] 
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Abrahama Piotra I (1742-1749). Jurysdykcja patriarchy obejmowała południo-
wy obszar Imperium Osmańskiego: Cylicję, Górną Mezopotamię i Egipt, z ko-
lei tereny północne podlegały Wikariuszowi Apostolskiemu obrządku łacińskie-
go w Konstantynopolu. Na obszarze patriarchatu ustanowiono kilka biskupstw 
m.in. w Aleppo, Mardin, Diarbekir, Aleksandrii i in.1 Jurysdykcja patriarchy 
miała charakter religijny, gdyż władzę cywilną nad Ormianami katolikami spra-
wował patriarcha Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Konstantynopolu. 
System zależności mniejszości narodowych od zwierzchników religijnych wią-
zał się z osmańskim systemem milletów. Taka zależność nie była dla Ormian 
katolików korzystna, dochodziło także do konfliktów i prześladowań ze strony 
Ormian niekatolików. Dopiero w roku 1830 pod naciskiem rządu francuskiego 
Ormianie katolicy otrzymali prawo zorganizowania własnego milletu z arcybi-
skupem w Konstantynopolu. To spowodowało rozwój Kościoła ormiańskokato-
lickiego, konwersję wiernych, powstanie zgromadzenia Sióstr Niepokalanego 
Poczęcia oraz erygowanie kilku nowych stolic biskupich. Za pontyfikatu pa-
triarchy Andona Bedrosa IX Hassouna (1866-1880) w 1867 r. stolica patriar-
chatu została przeniesiona do Konstantynopola, co wiązało się z połączeniem 
urzędu patriarchy z godnością tamtejszego prymasa dla Ormian katolików2.

W okresie pontyfikatu abp. Józefa Teodorowicza (1902-1938), na stolicy 
patriarchalnej w Konstantynopolu i Bzommar zasiadało pięciu patriarchów. 
Stosunkowo krótkie pontyfikaty Bohosa Bedrosa XI Emmanueliana (1899-
1904)3 i Bohosa Bedrosa XII Sabbaghiana (1904-1910)4 w odniesieniu do 
archidiecezji lwowskiej i jej ordynariusza nie przyniosły większych następstw. 
Dopiero ponad dwudziestoletnie rządy Bohosa Bedrosa XIII Terziana (1910-
1931)5 obfitowały w ważne dla Kościoła ormiańskokatolickiego wydarzenia, 

1  D. Vernier, Histoire du Patriarcat arménien catholique, Lyon-Paris 1891, s. 304; 
J. Mécérian, Histoire et institutions de l’ Église arménienne. Évolution nationale et doctrinale, 
Spiritualité, Monachisme, Beyrouth 1965, s. 137-138.
2  D. Vernier, Histoire du Patriarcat, s. 311, 320-321; K. Lübed, Die katholische Orientmission 
in ihrer Entwicklung dargestellt, Köln 1917, s. 130-131; R. R. Roberson, Chrześcijańskie 
Kościoły Wschodnie, Kraków 2005, s. 176; W. Hage, Das orientalische Christentum, Stuttgart 
2007, s. 430.
3  Bohos Bedros XI Emmanuelian (1829-1904), ur. w Telerpen w Turcji, w l. 1881-1899 
ordynariusz diecezji Cesarea w Kapadocji, w latach 1899-1904 patriarcha obrządku 
ormiańskokatolickiego. Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi sive summorum 
pontificum – S. R. E. cardinalium ecclesiarum antistitum series e documentis tabularii 
Vaticani collecta, digesta, edita, vol. 8: A pontificatu Pii PP. IX (1846) usque ad pontificatum 
Leonis PP. XIII (1903), per R. Ritzler et P. Sefrin, Patavii 1978, s. 167, 204.
4  Bohos Bedros XII Sabbaghian (1836-1915), ur. w Aleppo, w 1857 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. W latach 1901-1904 ordynariusz Aleksandrii w Egipcie, w latach 1904-1910 
patriarcha ormiańskokatolicki. Zrezygnował z urzędu patriarchy, zm. w 1915 r. Hierarchia 
Catholica, vol. 8, s. 88.
5  Bohos Bedros XIII Terzian (1855-1931), ur. w miejscowości Kutahia w Azji Mniejszej, 
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takie jak synody Episkopatu Ormiańskiego w Rzymie (1911 r., 1928 r.), trans-
lacja stolicy patriarchatu z Konstantynopola do Bzommar w 1928 r., a także 
dramat rzezi Ormian dokonanej przez Turków w czasie I wojny światowej. 
Patriarcha Terzian korespondował z abp. Teodorowiczem w związku z mają-
cymi się odbyć synodami, w których ordynariusz archidiecezji lwowskiej party-
cypował. O patriarsze Terzianie abp Teodorowicz pisał, że jest to „mąż o sercu 
głębokim, bardzo świątobliwy, niezłamany jeszcze tylu przejściami, jakimi było 
zaprawione jego cierniste życie”6.

Po objęciu urzędu patriarchy Bohos Bedros XIII Terzian rozpoczął przygo-
towania do zwołania synodu Episkopatu Ormiańskiego. Potrzebę tę uzasad-
niał brakiem odpowiednich regulacji prawnych jako podstawy do czynności 
jurysdykcyjnych ze strony Patriarchatu. Brak tego typu konstytucji sprzyjał roz-
luźnieniu dyscypliny oraz dowolności w interpretowaniu aktów prawnych Ko-
ścioła. Dochodziło wręcz do zaniedbywania przepisów władzy kościelnej, co 
godziło w ten sposób niejako w jego hierarchiczną strukturę. Chcąc zapewnić 
pomyślny rozwój Kościoła ormiańskokatolickiego i odpowiedzieć na jego ak-
tualne potrzeby i wyzwania, patriarcha zaprosił wszystkich biskupów ormiań-
skich do rozważenia i omówienia najistotniejszych kwestii oraz opracowania 
stosownych dokumentów. Zwołanie synodu wymagało aprobaty najwyższych 
władz Kościoła katolickiego. Papież Pius X wyraził zgodę oraz udzielił wy-
jątkowego przywileju, mianowicie pozwolenia na przeprowadzenie obrad sy-
nodalnych w Wiecznym Mieście w niedalekim sąsiedztwie grobu pierwszych 
apostołów Piotra i Pawła. Patriarcha Terzian pismem z 31 VIII 1911 r. w imię 
Trójcy Świętej, Najświętszej Maryi Panny, św. Piotra i Pawła oraz patronów 
Kościoła ormiańskiego zwłaszcza św. Grzegorza Oświeciciela ogłosił i zwołał 
Synod Patriarchalny na dzień 15 X 1911 r. Do wzięcia udziału w obradach 
zobowiązani zostali arcybiskupi i biskupi, zarówno ordynariusze jak również 
hierarchowie tytularni. Patriarcha mógł usprawiedliwić nieobecność niektórych 
osób z poważnych przyczyn oraz uznać wyrażone na piśmie pełnomocnictwa. 
Patriarcha Terzian wiązał z synodem wielkie nadzieje. Chciał, aby skutecznie 

studia teologiczne ukończył w Rzymie, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1892 został 
biskupem w Adanie. W 1910 r. wybrany patriarchą dla Ormian Katolików w Konstantynopolu. 
Za jego pontyfikatu odbyły się dwa synody Kościoła ormiańskiego w Rzymie (1911, 1928), 
których był inicjatorem. Przeniósł stolicę patriarchatu na jej pierwotne miejsce do Bzommar 
k. Bejrutu. W lipcu 1931 r. z powodu pogarszającego się stanu zdrowia zwolniony na własną 
prośbę przez Stolicę Apostolską z funkcji patriarchy. Zmarł w Monteverde nieopodal Rzymu 
15 XII 1931 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele pw. św. Mikołaja z Tolentino 
w Rzymie. Hierarchia Catholica, vol. 8, s. 74; K. Romaszkan, Kronika. Śp. Patriarcha Piotr 
Paweł XIII Terzian, „Posłaniec św. Grzegorza” [dalej: PśG], 6(1932), nr 2, s. 30-31.
6  J[ego] E[kscelencja] Ks[iądz] Arcyb[iskup] Teodorowicz o Synodzie, PśG, 2(1928), nr 13-
15, s. 77.
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usunął dotychczasowe nieścisłości i nadużycia oraz wdrożył i umocnił prawo 
kościelne. Pragnął, aby uczestniczący w nim pasterze otrzymali natchnienie 
od Ducha św. do należytego sprawowania swoich obowiązków zgodnie z wolą 
Bożą. Apelował również o modlitwę w intencji realizacji przedsięwzięcia orga-
nizacji synodu7. 

Wybrane zagadnienia poruszane na synodzie przedstawiono w liście pa-
sterskim adresowanym do wiernych ogłoszonym drukiem w 1911 r. Zwołanie 
synodu uzasadniano koniecznością odnowy i umocnienia w wierze u samego 
źródła w stolicy chrześcijaństwa, wzmocnienia sił duchowych w obliczu no-
wych wyzwań, potrzebą zademonstrowania jedności Kościoła ormiańskokato-
lickiego. Autorzy listu wyrazili radość z faktu, że Stolica Apostolska wykazuje 
zainteresowanie Kościołem ormiańskokatolickim, szanuje jego odrębność 
i wielowiekowe tradycje. Z kolei poddali krytyce środowiska, które sieją nie-
zgodę pomawiając Watykan o postawę lekceważącą wobec Ormian. Przy-
wołano też słowa papieża Leona XIII, który planowane zgromadzenie nazwał 
„synodem narodowym” i określił jego cele: usunięcie ze wspólnoty ormiańskiej 
zarzewia niezgody, wzmocnienie dyscypliny kościelnej, utrzymanie i pielę-
gnowanie tradycji i zwyczajów, objaśnianie i sprecyzowanie obowiązków du-
chowieństwa i wiernych8. Sygnatariusze listu zwrócili uwagę na kilka kwestii 
odgrywających ich zdaniem ważną rolę. Potępili oraz wezwali do walki z nur-
tami modernistycznym i racjonalistycznym zwracając uwagę, że stanowią one 
taktykę walki z Kościołem stosowaną przez środowiska wolnomyślicielskie9. 
Stąd też apel do wiernych: „Macie stanowić drożdże, na których wyrośnie na 
całym Wschodzie życie duchowe, by stawić opór zepsuciu, które nie oszczę-
dza żadnej instytucji”10.

Poruszono też zasady wzajemnych relacji między biskupami a świeckimi 
członkami Kościoła. Ojcowie zwrócili uwagę na potrzebę nieugiętej posta-
wy w kwestiach dogmatycznych. Synod poruszył następujące zagadnienia: 
udziału wiernych w wyborze patriarchy i biskupów, włączenie wiernych w za-
rządzanie dobrami kościelnymi oraz udział świeckich w administracji cywilnej 
Wspólnoty11. 

Pasterze obstawali przy absolutnej wyłączności i autonomii Rzymu w kwe-

7  Archiwum Polskich Ormian w Warszawie [dalej: APO], Spuścizna abp. Józefa 
Teodorowicza [dalej: SJT], t. 145, b.sygn., List Bohosa Bedrosa XIII Terziana, patriarchy 
ormiańskokatolickiego Cylicji do abp. J. Teodorowicza, Rzym 31 VIII 1911, s. 1-4.
8  Première lettre aux Arméniens catholiques à l’occasion du Synode tenu à Rome en 
1911, Rome 1911, s. 3-4.
9  Tamże, s. 6.
10  Tamże, s. 9.
11  Tamże, s. 11.
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stii mianowania biskupów. To sprawa dogmatu o świętym i apostolskim Koście-
le. Podkreślono, że prawa Kościoła do wyboru hierarchów są niepodważalne. 
Wierni mają możliwość wyrażenia swojej opinii, lecz nie mogą uczestniczyć 
w elekcji12. Zwrócono uwagę na rolę Rady Narodowej u boku patriarchy – cia-
ła wyłącznie doradczego, gdyż prawo decyzji posiada wyłącznie patriarcha 
w obliczu Boga i Kościoła13.

Poruszono zagadnienia dóbr kościelnych, których Kościół potrzebuje do 
funkcjonowania i pełnienia swej misji. Ponadto wspomniano o konieczności 
zachowania materialnej niezależności kleru, podjęto kwestię budżetu kościel-
nego, donacji na rzecz Kościoła i prowadzonych przez niego dzieł14. W pate-
tycznych słowach wyrażono się o wolności i niezależności Kościoła ormiań-
skokatolickiego oraz o smutnych konsekwencjach poddania Kościoła woli 
ludu. Podkreślono znaczenie Kościoła dla narodu ormiańskiego15.

Drugi list ojców synodalnych koncentrował się na sytuacji wewnątrz wspól-
noty ormiańskiej, a ściślej rzecz ujmując próbie dyskredytacji patriarchy przez 
członków Rady Narodowej i powstałym w związku z tym konflikcie. Celem 
listu było przedstawienie Ormianom katolikom i opinii publicznej wiarygodnej 
wersji wydarzeń. Chodziło o działania na rzecz ograniczenia władzy patriar-
chy i wchodzenie w jego kompetencje ludzi świeckich. W związku z napiętą 
atmosferą synod zwołany został do Rzymu, aby obrady mogły się odbyć na 
neutralnym gruncie bez nacisków zewnętrznych. Patriarcha na mocy posiada-
nych prerogatyw rozwiązał Radę a Stolica Apostolska potwierdziła słuszność 
takiego kroku. Działalność osób zaangażowanych po stronie Rady Narodowej 
była w zasadzie zmasowanym atakiem mającym na celu osłabienie władzy 
duchownej i przejęcie nad nią kontroli. Używano do tego propagandy w prasie 
pełnej oszczerstw, gróźb i obelg, a nawet ataków na siedzibę patriarchatu. 
Ojcowie synodalni wyrazili rozgoryczenie tą nagonką na patriarchę i jedno-
cześnie okazali solidarność  z nim: „Ataki na jego osobę są atakami na nas”16.

Obrady synodu trwały od października do grudnia 1911 r. w Papieskim 
Kolegium Ormiańskim. Msze św. i nabożeństwa celebrowano w kościele or-
miańskim pw. św. Mikołaja z Tolentino sąsiadującym z Kolegium. W synodzie 
wzięło udział kilkunastu arcybiskupów i biskupów pod przewodnictwem pa-
triarchy Terziana17.

12  Tamże, s. 12-15.
13  Tamże, s. 26.
14  Tamże, s. 19-26.
15  Tamże, s. 27-29.
16  Seconde lettre collective des pères synodaux à la Communauté Arménienne Catholique, 
Rome 1912, passim.
17  Byli to następujący hierarchowie: bp Avedis Arpiarian – Marasz, bp Antoni Bahabanian 
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 Dla Kościoła ormiańskokatolickiego obrady synodu stanowiły ważne wy-
darzenie zarówno w wymiarze eklezjalnym jak i narodowym. Rokowały na-
dzieje na uporządkowanie i rozwiązanie kwestii organizacyjno-prawnych. 
Synod stanowił niepowtarzalną okazję do spotkania przedstawicieli hierarchii 
Kościoła ormiańskokatolickiego zwykle rozproszonej w kilkunastu diecezjach 
Patriarchatu i poza jego granicami. W synodzie uczestniczył także ordynariusz 
archidiecezji lwowskiej abp Józef Teodorowicz, który wykorzystał możliwość 
poznania przedstawicieli Episkopatu Kościoła ormiańskokatolickiego i zapo-
znania się z warunkami funkcjonowania tegoż Kościoła, znacznie odmiennymi 
od panujących w Galicji. Hierarsze zależało na konsolidacji więzi z episkopa-
tem, toteż aktywnie włączył się w prace synodu18. Na zakończenie obrad abp 
Teodorowicz wygłosił przemówienie podkreślając zaangażowanie papieży 
Leona XIII i Piusa X w sprawy Kościołów Wschodnich, zwłaszcza obrządku 
ormiańskiego19.

Obrady synodu znalazły odzwierciedlenie w publikacji jego postanowień 
wydanych drukiem w 1913 r. Edycja zawiera szereg dokumentów na temat 
podstawowych prawd wiary katolickiej, sakramentologii, informacje o hierar-
chicznym ustroju Kościoła katolickiego i kompetencjami poszczególnych urzę-
dów: papieża, patriarchy, biskupów, synodu; dane na temat duchowieństwa, 
jego formacji i obowiązkach, postanowienia w kwestii sprawowania liturgii or-
miańskiej i innych formach kultu, przepisach liturgicznych, o dobrach kościel-
nych, prawie kanonicznym; uwzględniono także dokumenty Stolicy Apostol-
skiej odnoszące się do obrządku ormiańskiego20.

Okres I wojny światowej odcisnął się na narodzie ormiańskim dotkliwym 
stygmatem cierpienia. W 1915 r. rząd turecki podjął decyzję o aresztowaniu 
i eksterminacji Ormian, którzy stanowili przeszkodę do realizacji idei tzw. pan-
turkizmu. Zakładała ona zjednoczenie ludów tureckich od Bosforu aż do gór 
Ałtaju. Wojsko tureckie wspomagane przez Kurdów w bestialski sposób za-

– Cezarea, bp Grzegorz Bahabanian – Angora, bp Andrzej Celebian – Diarbekir, bp 
Jan Couzian – Aleksandria, abp Grzegorz Govrighian – opat generalny Mechitarystów 
w Wenecji, abp Houssig Gulian – były ordynariusz Mardin, bp Stefan Israelian – Karput, bp 
Leon Kecegian – Sebasta, bp Pascal Keklikian – Adana, bp Piotr Kojunian – Chalcedon, bp 
Ignacy Maloyan – Mardin, bp Józef Melchisedechian – Erzurum, bp Jan Naslian – Trapezunt, 
abp Józef Rokossian – Achrida, abp Augustyn Sayeghian – Aleppo, abp Józef Teodorowicz 
– Lwów, bp Jakub Topusian – Musc. Acta et decreta Concilii Nationalis Armenorum Romae 
habiti ad sancti Nicolai Tolentinatis Anno Domini MDCCCCXI, Romae 1913, s. XLIV.
18  Archivio della Congregazione per le Chiese Orientali w Rzymie [dalej: ACChO], sygn. 
967/28, fasc. 3, J. Teodorowicz, Sprawozdanie ze stanu archidiecezji lwowskiej ob. orm. dla 
Kongregacji Kościołów Wschodnich, Lwów 11 IV 1938, b.pag.
19  G. Petrowicz, La Chiesa armena in Polonia e nei paesi limitrofi, parte terza: 1686-1954, 
Roma 1988, s. 373.
20  Acta et decreta Concilii, passim.



65

mordowało około 1,5 mln bezbronnych Ormian zamieszkałych na obszarze 
Imperium Osmańskiego. Wśród ofiar znaleźli się także katolicy: wierni świec-
cy, biskupi, księża i siostry zakonne21. 

Ludobójstwo miało poważne konsekwencje dla dalszego funkcjonowania 
i rozwoju Kościoła ormiańskokatolickiego w Turcji zarówno w wymiarze insty-
tucjonalnym i materialnym jak również duchowym. Statystyki z lat 20. XX w. 
podają liczbę 120 000 wiernych Ormian katolików22. Na dwadzieścia archidie-
cezji i diecezji, połowa pozbawiona została wiernych, ordynariuszy, duszpa-
sterzy i jakichkolwiek struktur organizacyjnych23. W związku z tym konieczna 
była reorganizacja Kościoła ormiańskokatolickiego. W tym celu postanowiono 
zwołać synod Episkopatu ormiańskiego w roku 1928. Obrady prowadzono 
tym razem według zupełnie innego scenariusza niż w roku 1911. Kluczową 
rolę odgrywał wymiar praktyczny, tj. podjęcie działań mających na celu re-
organizację struktur administracyjnych i duszpasterskich. Zaznaczyć należy, 
że wskutek prześladowań narodu ormiańskiego wiele osób wyemigrowało do 
różnych krajów Europy i do Ameryki, dlatego należało im zapewnić opiekę 
duszpasterską. Duża diaspora znalazła się we Francji, Włoszech, Rumunii 
i Bułgarii. Bp Jan Naslian24 z polecenia Kongregacji Kościołów Wschodnich 

21  Ludobójstwu Ormian poświęcono wiele publikacji naukowych i popularnonaukowych. 
Na szczególną uwagę zasługuje studium prof. Raymonda Kevorkiana: The Armenian 
Genocide: A Complete History (London 2011) dostępne w kilku językach. Ludobójstwo 
w poszczególnych diecezjach ormiańskokatolickich, opisuje w swoich wspomnieniach abp 
Jan Naslian: Les mémoires de Mgr. Jean Naslian, évêque de Trébizonde, sur les événements 
politico-religieux en Proche-Orient de 1914 à 1928, vol. 1-2, Beyrouth [1955]. 
22  E. B[enedetti], Le Chiese Orientali. Riassunto Statistico, Roma 1922, s. 28.
23  Statistica della gerarchia e dei fedeli di rito orientale, Città del Vaticano 1929, s. 25-28.
24  Jan Naslian (1875-1957) – wikariusz generalny patriarchy w Bejrucie, asystent tronu 
papieskiego z siedzibą w Rzymie. Ur. w 1875 r. w mieście Karput w Armenii Zachodniej 
(Turcja). Ukończył Małe Seminarium Ormiańskie w Konstantynopolu i Kolegium 
Propagandy Wiary w Rzymie. Studia uwieńczył tytułem doktora teologii na Uniwersytecie 
Angelicum w Rzymie. W 1898 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wychowawca 
w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie oraz duszpasterz w rodzinnych stronach 
w Armenii Zachodniej. W 1905 r. został profesorem Kolegium Propagandy Wiary w Rzymie, 
a w roku 1908 Rektorem Papieskiego Kolegium Ormiańskiego tamże. W trakcie synodu 
Episkopatu Ormiańskiego w 1911 r. pełnił urząd sekretarza. W tym samym roku przyjął 
sakrę biskupią i został ordynariuszem diecezji Trebizonda w Turcji. Dzięki wyjazdowi na 
kongres do Lourdes uniknął śmierci w trakcie rzezi dokonanej przez Turków na Ormianach. 
Następnie rezydował w Konstantynopolu i Rzymie, gdzie pracował nad uporządkowaniem 
sytuacji administracyjnych i prawnych diecezji ormiańskich po wojnie i rzezi. W roku 1927 
podjął się wyzwania przygotowania synodu Episkopatu Ormiańskiego, który obradował 
rok później. Na synodzie został wybrany wikariuszem generalnym patriarchy. W 1928 r. 
został arcybiskupem tytularnym Tarsu. W roku 1930 brał udział w pracach komisji w celu 
unifikacji kodeksu prawa kanonicznego obrządków wschodnich. Założył periodyk „Awedik” 
drukowany w Bejrucie, był autorem licznych artykułów prasowych i publikacji religijnych. 
Statistica della gerarchia, s. 29; Ze świata. Nominacje książąt Kościoła obrządku 
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wizytował diecezje ormiańskie po I wojnie światowej i skrupulatnie zbierał ma-
teriały na temat ich funkcjonowania oraz dokonanych zniszczeń. Hierarcha 
doskonale orientował się w bieżącej sytuacji i aktualnych problemach Kościoła 
ormiańskokatolickiego, a zebrane dane stały się przedmiotem analizy ojców 
synodalnych25. 

Skład personalny uczestników synodu prezentował się znacznie skromniej 
niż poprzednim razem i wynosił 9 przedstawicieli episkopatu ormiańskiego26. 
Nie wszyscy ordynariusze mieli możliwość przybycia do Rzymu, gdyż ich ab-
sencja na terenach diecezji, którymi zarządzali mogła zostać wykorzystana 
przez Turków i doprowadzić do destabilizacji sytuacji i bezpieczeństwa kato-
lików27.

Po otrzymaniu zaproszenia na synod abp Teodorowicz wyrażał wątpliwość 
czy jego obecność będzie pożądana. Obawy hierarchy spowodował brak do-
statecznej orientacji w aktualnych problemach Kościoła ormiańskokatolickie-
go, duchowieństwa, wiernych, a także uwarunkowań jego funkcjonowania, 
znacznie odmiennych od warunków europejskich. Mimo chwilowych wątpli-
wości arcybiskup zdecydował się na udział w obradach z dwóch powodów: ja-
ko ordynariusz diecezji ormiańskiej oraz poczucia misji wobec chrześcijan na 
Wschodzie. Nie wiadomo dokładnie z realizacją jakich celów wiązała się owa 
misja, z pewnością można ją interpretować jako solidarność oraz świadczenie 
pomocy pobratymcom żyjącym na Bliskim Wschodzie. Abp Teodorowicz znał 
osobiście większość, jeśli nie wszystkich, członków episkopatu ormiańskiego 
przybyłych na synod, dlatego ich obecność w Rzymie dawała sposobność do 
odnowienia kontaktu i dyskusji28. 

Przed rozpoczęciem synodu, patriarcha wraz z episkopatem przyjęci zo-
stali na audiencji przez papieża Piusa XI. Przed otwarciem obrad w kościele 
św. Mikołaja z Tolentino odprawiona została pontyfikalna liturgia pod prze-
wodnictwem patriarchy. W tym dniu w Papieskim Kolegium Ormiańskim miała 
miejsce także ceremonia odsłonięcia tablic upamiętniających kapłanów-ab-
solwentów Kolegium, którzy zginęli z rąk Turków w czasie I wojny światowej29.

ormiańskiego, PśG, 12(1938), nr 3, s. 60, 62-63.
25  J[ego] E[kscelencja] Ks[iądz] Arcyb[iskup] Teodorowicz o Synodzie, s. 77-78.
26  Byli to następujący hierarchowie: abp Avedis Arpiarian – Marasz, bp Antoni Bahabanian 
– Cezarea, bp Grzegorz Bahabanian – Angora, bp Jan Couzian – Aleksandria, abp Piotr 
Kojunian – Chalcedon, abp Jerzy Kortikian – Aleppo, bp Jan Naslian – Trapezunt, abp Józef 
Teodorowicz – Lwów, Patriarcha Cylicji Paweł Piotr Terzian. Atti della Conferenza Episcopale 
Armena. Roma, maggio-luglio 1928, Roma 1928, s. 1; Les mémoires de Mgr. Jean Naslian, 
vol. 2, s. 890.
27  J[ego] E[kscelencja] Ks[iądz] Arcyb[iskup] Teodorowicz o Synodzie,  s. 77.
28  Tamże, s. 74-77.
29  Z konferencji Episkopatu Orm[iańskiego] w Rzymie, PśG, 2(1928), nr 12, s. 67; Les 
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Obrady otwarto 8 V 1928 r. o godz. 9,30. Rozpoczęto je od przemówień 
oraz modlitwy prosząc o wstawiennictwo Matkę Bożą i św. Grzegorza Oświe-
ciciela, aby próba usystematyzowania sytuacji w Kościele ormiańskokatolic-
kim przyniosła pożądane rezultaty. Obrady otworzył kard. Luigi Sincero sekre-
tarz Kongregacji Kościołów Wschodnich. Oficjalnymi językami konferencji były 
francuski i włoski30. Jednym z pierwszych tematów stała się kwestia translacji 
stolicy patriarchatu z Konstantynopola do Bejrutu, Bzommar lub Jerozolimy. 
Podjęto dyskusję, które z miejsc wydaje się najbardziej odpowiednie zarówno 
pod względem bezpieczeństwa i niezależności patriarchy, jak również odpo-
wiedniego zaplecza lokalowego. W rozważaniach nie brał udziału abp Teodo-
rowicz twierdząc, że nie zna dokładnie sytuacji, dlatego zdał się na werdykt 
pozostałych biskupów31. Ostatecznie wybór padł na Bzommar. Translacja sie-
dziby patriarchy wiązała się z koniecznością zorganizowania niezbędnego za-
plecza, m.in. Kurii oraz mieszkań dla duchowieństwa. Organizacją zajmował 
się abp Jan Neslian mianowany wikariuszem generalnym patriarchy. Decyzja 
o przeniesieniu stolicy patriarchatu zyskała aprobatę władz francuskich, pod 
których protektoratem znajdował się wówczas Liban32. Natomiast w Konstan-
tynopolu utworzono arcybiskupstwo ormiańskie33. 

W kolejnych sesjach obrad poruszano sprawy sytuacji w diecezjach or-
miańskich oraz erygowania nowych, nominacji biskupów, kondycji Ormian 
i organizacji misji w Ameryce Południowej, Argentynie, Belgii, Brazylii, Bułga-
rii, Francji, Grecji, Italii, Rumunii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Związ-
ku Sowieckim. Poruszono także zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
Papieskiego Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, Seminarium Duchownego 
w Bzommar, Kongregacji Mechitarystów w Wenecji i Wiedniu oraz Zgroma-
dzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, a także inne sprawy organiza-
cyjne34. 

Podczas obrad omawiano kwestie dotyczące organizacji Kościoła ormiań-
skiego w Polsce, w kontekście odzyskania niepodległości, zawarcia kon-
kordatu w 1925 r. oraz reorganizacji granic administracyjnych archidiecezji 
ormiańskiej. Abp Teodorowicz w przemówieniu podniósł trzy zasadnicze kwe-
stie: czy istnienie archidiecezji w przyszłości zostanie zapewnione, a jeśli tak 

mémoires de Mgr. Jean Naslian, vol. 2, s. 888-889.
30  Atti della Conferenza Episcopale Armena, s. 1-2.
31  Tamże, s. 4-5.
32  APO, SJT, t. 142, b.sygn., Tłumaczenie listu abp. Jana Nasliana do abp. J. Teodorowicza, 
Bejrut 9 II 1929, s. 6.
33  Po konferencji Episkopatu Ormiańskiego, PśG, 2(1928), nr 13-15, s. 82.
34  Atti della Conferenza Episcopale Armena, passim; Les mémoires de Mgr. Jean Naslian, 
vol. 2, s. 894-896, 899-903.
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to jaki kierunek reform należy obrać? Ojcowie synodalni wyrazili stanowczą 
opinię, że archidiecezja będzie funkcjonować, co zresztą zapewnione zostało 
w Konkordacie ze Stolicą Apostolską. Mimo, iż jej terytorium zostało okrojone 
przez włączenie Bukowiny i Besarabii do Rumunii, przez co nastąpiło zmniej-
szenie liczby wiernych, to widziano nadzieję na objęcie opieką duszpaster-
ską imigrantów przybywających do Polski. Co do kierunku reform, w związku 
z nielicznymi powołaniami do kapłaństwa rozważano erygowanie instytucji, 
zrzeszającej kapłanów obrządku ormiańskiego i łacińskiego35. Wówczas ar-
chidiecezja nabrałaby „charakteru misjonarskiego” a księża do niej należący 
mogliby się poświęcić pracy wydawniczej w zakresie literatury religijnej36. Abp 
Teodorowicz postawił jeszcze jedno pytanie. Chodziło w nim o jedność lwow-
skiej archidiecezji z pozostałymi diecezjami ormiańskimi. Trudno stwierdzić 
o co dokładnie chodziło, być może o włączenie archidiecezji lwowskiej pod 
jurysdykcję Patriarchatu. Postanowieniem uczestników synodu archidiecezja 
lwowska miała pozostać niezależna, choć nie wykluczano kontaktów z innymi 
diecezjami zwłaszcza w zakresie konwersji niekatolików37. 

Dyskutowano także nad propozycją abp Jana Nasliana, aby do Polski 
wysłać księży znających język i obrządek ormiański zamiast inkardynować 
księży obrządku łacińskiego. To samo dotyczyło kleryków ormiańskich z Pa-
pieskiego Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, którzy mogliby dobrowolnie zde-
cydować się na pracę duszpasterską w archidiecezji lwowskiej. Wątpliwości 
w tej kwestii zgłosił kard. Sincero, który uważał, że chłopcom ze Wschodu 
trudno będzie zaaklimatyzować się w Polsce oraz nauczyć języka polskiego, 
dlatego zaproponował wysłanie ich na okres wakacji do Polski38. W kontekście 
duchowieństwa diecezjalnego i jego odpowiedniego wykształcenia i formacji 
abp Teodorowicz poruszył na synodzie bardzo ważną kwestię. Mianowicie 
uzyskał zgodę ojców synodalnych, aby do Papieskiego Kolegium Ormiańskie-
go w Rzymie zostali przyjęci klerycy z archidiecezji ormiańskiej we Lwowie39.

Sporo miejsca w dyspucie poświęcono organizacji administracji Kościoła 
ormiańskokatolickiego w Rumunii. Abp Teodorowicz przedstawił koncepcję, 
która zakładała zależność zwierzchnika Ormian katolików w Rumunii od ordy-

35  Tytułem uzupełnienia należy podkreślić, że w archidiecezji ormiańskiej we Lwowie 
pracowali kapłani sprawujący Mszę św. wyłącznie w rycie łacińskim, stąd też poruszony na 
synodzie postulat nie należy traktować jako novum, lecz jako próbę sformalizowania tego 
typu sytuacji w przyszłości. 
36  Atti della Conferenza Episcopale Armena, s. 44-45, 61; Les mémoires de Mgr. Jean 
Naslian, vol. 2, s. 897-898. 
37  Atti della Conferenza Episcopale Armena, s. 43-44; Les mémoires de Mgr. Jean Naslian, 
vol. 2, s. 897.
38  Atti della Conferenza Episcopale Armena, s. 45-46.
39  Tamże, s. 62.
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nariusza archidiecezji ormiańskiej we Lwowie, którego miał być wikariuszem 
in spiritualibus. Takie rozwiązanie było nader korzystne dla abp. Teodorowi-
cza, gdyż de facto nie ograniczałoby jego jurysdykcji nad tamtejszymi wierny-
mi40. Hierarcha tłumaczył, że Ormianie na Bukowinie są emocjonalnie i kultu-
rowo związani z Polską i z tradycjami archidiecezji lwowskiej. Taktykę tę poparł 
wikariusz Patriarchatu Ormiańskokatolickiego w Cylicji abp Jan Naslian, który 
uważał, że skoro ordynariusz archidiecezji lwowskiej stracił wielu diecezjan 
wskutek przyłączenia Bukowiny do Rumunii, to wikariusz dla Ormian katolików 
rezydujący w Gherli mógłby pełnić funkcję wikariusza generalnego lwowskie-
go arcybiskupa dla wiernych zamieszkałych w Bukowinie oraz równocześnie 
wikariusza patriarchy ormiańskokatolickiego w Cylicji dla Ormian z pozosta-
łych regionów Rumunii. Koncepcja ta spotkała się z protestem części bisku-
pów, którzy obawiali się konfliktów na tle politycznym bądź narodowościowym, 
gdyż ów wikariusz reprezentowałby zagranicznych hierarchów41. Takiego sce-
nariusza nie można było wykluczyć, zwłaszcza w odniesieniu do abp. Teo-
dorowicza biorąc pod uwagę negatywny stosunek niektórych środowisk ru-
muńskich i niemieckich na Bukowinie w odniesieniu do mieszkających tam 
Polaków. Ostatecznie zdecydowano, że administrator dla Ormian katolików 
w Rumunii będzie musiał konsultować się z abp. Teodorowiczem w sprawach 
dotyczących Ormian zamieszkałych w Bukowinie42. Najprawdopodobniej za-
pis ten należy uznać za martwą literę prawa. Odłączenie parafii bukowińskich 
od archidiecezji lwowskiej stanowiło dla jej struktur dotkliwy cios. Wiązało się 
to również z utratą około 1000 wiernych oraz świątyni w Czerniowcach. 

Problem zapewnienia opieki duszpasterskiej Ormianom-katolikom w Ru-
munii był znacznie szerszy. Kilkudziesięciotysięczna wspólnota rozproszo-
na na obszarze całego państwa pozbawiona została biskupa ordynariusza 
swojego obrządku i zwartych struktur duszpasterskich. Brak należytej opie-
ki duchownych obrządku ormiańskiego mógł skutkować dla wiernych utratą 
tożsamości i obrządku. Na wspomnianym synodzie rzymskim uchwalono ko-
nieczność mianowania administratora dla wiernych obrządku ormiańskoka-
tolickiego na terenie państwa rumuńskiego. Został nim w 1930 r. o. dr Sahag 
Gokian ze Zgromadzenia oo. Mechitarystów wiedeńskich. Siedzibą admini-
stratora ustanowiono miasto Gherla w Siedmiogrodzie43. W latach 30. XX w. 
na prośbę tamtejszego administratora dla Ormian katolików abp Teodorowicz 

40  Tamże, s. 64.
41  Tamże, s. 66.
42  Tamże, s. 77.
43  Archivio della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari w Rzymie, 
Romania, Pos. 85 PO, fasc. 78, Nominacja o. Sahaga Gokiana na administratora dla Ormian 
katolików w Rumunii, Watykan 13 X 1930, k. 49r.
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udzielił święceń kapłańskich klerykom ormiańskim. Jednym z nich był Jan Lu-
lojan, który święcenia przyjął 19 II 1933 r. w prywatnej kaplicy arcybiskupa we 
Lwowie44.

Swój udział w synodzie abp Teodorowicz oceniał pozytywnie zapewne 
dlatego, że postanowienia względem archidiecezji lwowskiej przebiegły po 
jego myśli, choć plan abp Teodorowicza zakładający ustanowienie wikariusza 
generalnego dla Ormian na Bukowinie nie powiódł się45. Z kolei abp Naslian 
dziękował abp. Teodorowiczowi za wsparcie, jakie okazał mu podczas syno-
du46. Na zakończenie obrad przemówienie wygłosił abp Jan Naslian – wika-
riusz generalny Patriarchatu, w którym wyraził nadzieję, że synod przyniesie 
wielkie owoce i wkrótce będzie można zobaczyć spodziewane efekty odro-
dzenia Kościoła ormiańskokatolickiego 47. Po kazaniu kard. Sincero zaintono-
wał Te Deum laudamus i udzielił błogosławieństwa48. Postanowienia synodu 
zostały zrewidowane przez Kongregację Kościołów Wschodnich a następnie 
wydane drukiem. 

 W roku 1929 patriarcha Terzian zaprosił abp. Teodorowicza do wzięcia 
udziału w uroczystościach beatyfikacyjnych Sługi Bożego Gomidasa Keumur-
dżjana – kapłana i męczennika ormiańskiego49. Zwierzchnik Kościoła ormiań-
skokatolickiego podkreślał wagę wydarzenia. W uroczystościach beatyfikacyj-
nych w Rzymie miały uczestniczyć delegacje duchowieństwa ormiańskiego 
i wiernych z różnych zakątków świata. Uroczystość dawała sposobność do 
spotkania z papieżem Piusem XI oraz ukazania jedności narodu ormiańskiego 
mocno doświadczonego podczas I wojny światowej. Patriarcha zachęcał, aby 
abp Teodorowicz przyjechał do Rzymu50. Hierarcha nie wziął jednak udziału 

44  S. D[onigiewicz], Kronika. Święcenia kapłańskie, PśG, 7(1933), nr 1-2, s. 32.
45  ACChO, sygn. 967/28, fasc. 3, J. Teodorowicz, Sprawozdanie ze stanu archidiecezji 
lwowskiej ob. orm. dla Kongregacji Kościołów Wschodnich, Lwów 11 IV 1938, b.pag. 
46  APO, SJT, t. 142, b.sygn., List abp. J. Nasliana do abp. J. Teodorowicza, Salsomaggiore 
19 VIII 1928, s. 2.
47  Kazanie J[ego] E[kscelencji] księdza arcybiskupa Jana Nasliana, PśG, 2(1928), nr 13-
15, s. 81; G. Naslian, Discorso di chiusura della Conferenza Episcopale Armena tenuta nella 
Chiesa di Gesù in Roma 29 Giugno – 1 Luglio 1928, Torino 1928.
48  Po konferencji Episkopatu Ormiańskiego, s. 82.
49  Gomidas Keumurdżjan (Komitas Kumurdżian) żył w latach 1656-1707, był kapłanem 
ormiańskim w Konstantynopolu, prowadził przykładne i cnotliwe życie jako duszpasterz 
i ojciec rodziny. Z czasem przeszedł na katolicyzm pociągając za sobą licznych wiernych. To 
spowodowało zemstę ze strony akatolików, którzy postanowili go zgładzić. Zginął śmiercią 
męczeńską 5 XI 1707 r. Kult męczennika rozwinął się szybko wśród Ormian katolików a także 
wyznawców innych religii. Za jego wstawiennictwem wierni doznawali uzdrowień i cudów. Na 
synodzie episkopatu ormiańskiego w Rzymie w roku 1911 podjęto działania zmierzające do 
jego beatyfikacji. D. K[ajetanowicz], Błogosławiony Gomidas Keumurdżjan, PśG, 3(1929),  
nr 26-27, s. 91-95. 
50  APO, SJT, t. 145, b.sygn., List Bohosa Bedrosa XIII Terziana, patriarchy 
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w uroczystościach, ale oddelegował przedstawicieli lwowskiej archidiecezji 
w osobie ks. Pawła Kirmizjana ze Lwowa oraz alumnów Papieskiego Kole-
gium Ormiańskiego Kazimierza Romaszkana i Zdzisława Agopsowicza. Uro-
czysta Msza św. pod przewodnictwem patriarchy została odprawiona w ko-
ściele pw. św. Mikołaja z Tolentino. Patriarcha Terzian wygłosił przemówienie 
oraz odczytał modlitwę w intencji całego narodu ormiańskiego prosząc o jego 
zjednoczenie i niepodległość. Dnia 25 VI 1929 r. Pius XI przyjął delegacje 
ormiańskie obecne na uroczystościach beatyfikacyjnych wraz z patriarchą Te-
rzianem i kilkoma biskupami ormiańskimi51.

Niewiele wiadomo na temat relacji abp. Teodorowicza z następcą Terzia-
na – patriarchą Awedisem Bedrosem XIV Arpiarianem (1931-1937)52. Znana 
jest krótka opinia Teodorowicza na temat przyszłego patriarchy: „Człowiek 
wielkiego rozumu, dużego praktycznego zmysłu, prosty i szczery jak dziec-
ko, a przy tym zawsze pogodny”53. Patriarcha został zaproszony na uroczy-
stości koronacyjne i jubileuszowe do Stanisławowa w maju 1937 r. Znaczna 
odległość, jak również podeszły wiek hierarchy uniemożliwiły daleką podróż. 
Formę rekompensaty absencji głowy Kościoła ormiańskokatolickiego stanowił 
list, w którym patriarcha docenił zasługi abp. Teodorowicza dla Kościoła i naro-
du ormiańskiego. Pisał: „Nie można nie wspomnieć, że Polska i Armenia, dwie 
udręczone siostrzane nacje, jednoczą się w osobie Waszej Ekscelencji. Jakże 
chwalebna jest postawa Waszej Ekscelencji: nieustraszona odwaga, niezmor-
dowane poświęcenie i mądrość, tak podczas najazdów, jak i w okropnościach 
wojny, wśród żmudnych prac nad powojenną odbudową, we wszystkim co 
gnębiło lub radowało Polskę i Armenię. [...] Uroczysta koronacja w Stanisławo-
wie będzie aktem oficjalnego dziękczynienia za cudowne łaski, którymi Matka 
Boża obdarza Waszą diecezję za pośrednictwem długiej i bogatej w doko-
nania posługi kapłańskiej i biskupiej”54. List zakończony został błogosławień-

ormiańskokatolickiego Cylicji do abp. J. Teodorowicza, Rzym 1 VI 1929, s. 5-6.
51  Z Rzymu. [Relacja z uroczystości beatyfikacyjnych bł. Gomidasa Keumurdżjana], PśG, 
3(1929), nr 28-29, s. 124-128.
52  Awedis Piotr XIV Arpiarian (1856-1937), ur. w Armenii, studia ukończył w Rzymie. 
W 1884 r. przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską w Armenii. W roku 
1890 został biskupem, a w roku 1898 arcybiskupem tytularnym i wikariuszem Patriarchatu 
Konstantynopolitańskiego. Posługę sprawował m.in. w Libanie, Marasz i Aleppo. Dnia 17 X 
1931 r. wybrany został w Bejrucie przez episkopat ormiański na patriarchę. J. Agopsowicz, 
Kronika. J[ego] E[kscelencja] Ks[iądz] Awedis, Piotr XIV, Arpiarian, patriarcha ob[rządku] 
orm[iańskiego] w Cylicji, PśG, 6(1932) nr 2, s. 31; S. Donigiewicz, Śp. Patriarcha Awedis, 
Piotr XIV. Arpiarian Patriarcha ormiańskokatolicki w Bejrucie, „Gregoriana”, 1937, z. 5-6,  
s. 162.
53  J[ego] E[kscelencja] Ks[iądz] Arcyb[iskup] Teodorowicz o Synodzie, s. 77.
54  APO, SJT, t. 138, b.sygn., List Awedisa Bedrosa XIV Arpiariana, patriarchy 
ormiańskokatolickiego Cylicji do abp. J. Teodorowicza, Bejrut 22 V 1937, s. 1-2.
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stwem dla jubilata i jego diecezjan.
Z okazji uroczystości jubileuszowych i koronacyjnych w Stanisławowie, 

abp Teodorowicz otrzymał listowne wyrazy uznania także od administratora 
dla Ormian katolików w Grecji, kapucyna o. Cyryla Giovanniego Zohrabiana55 
oraz abp. Jana Nasliana – wikariusza generalnego Patriarchatu Cylicyjskie-
go. Drugi z wymienionych skierował następujące słowa: „Dla mnie, który mia-
łem szczęście poznać Waszą Ekscelencję i podziwiać Jego walory intelektu 
i serca, istnieją specjalne powody, by cieszyć się tą uroczystością, sumującą 
cały chwalebny apostolat kapłański i biskupi. W tym dniu złotych godów [...] 
połączę się z Wami umysłem i sercem, odprawiając Mszę św. dziękczynną 
w intencji jubileuszu i koronacji, błagając Wszechpotężną Matkę Boga i ludzi, 
by wzięła pod swą macierzyńską opiekę cenne życie Waszej Ekscelencji”56. 
Poprosił również o relację z uroczystości, aby zamieścić informacje w biule-
tynie Patriarchatu, przez co mogła dotrzeć do większej liczby odbiorców57. 
Warto zaznaczyć, że abp Teodorowicz i abp Naslian znali się od wielu lat. 
Utrzymywali kontakt korespondencyjny i omawiali sprawy urzędowe oraz sy-
tuację narodu ormiańskiego58. W roku 1936 abp Naslian świętował 25-lecie 
sakry biskupiej; z tej okazji abp Teodorowicz przesłał mu życzenia59.

W roku 1937 zmarł patriarcha Arpiarian, a na jego miejsce 30 XI tegoż roku 
wybrany został wybitny duchowny ormiański, niezwykle zdolny i dynamiczny, 
dotychczasowy rektor Papieskiego Kolegium Ormiańskiego bp Franciszek 
Agagianian (1937-1962), który obrał imię Krikor Bedros XV60. Nowy patriarcha 

55  APO, SJT, t. 138, b.sygn., List o. Cyryla Giovanniego Zohrabiana OFM Cap. administratora 
dla Ormian katolików w Grecji do abp. J. Teodorowicza, Ateny 25 V 1937, s. 2.
56  APO, SJT, t. 142, b.sygn., List abp. J. Nasliana do abp. J. Teodorowicza, Bejrut 21 V 
1937, s. 10-11.
57  Tamże, s. 11.
58  APO, SJT, t. 142, b.sygn., List abp. J. Nasliana do abp. J. Teodorowicza, Rzym 30 VIII 
1928, s. 3. 
59  APO, SJT, t. 142, b.sygn., List tegoż do tegoż, Bejrut 6 III 1937, s. 8-9.
60  Krikor Bedros XV Grzegorz Piotr Agagianian (pisownia także Agadżanian) (1895-1971), 
ur. w Akhaltzikhe (Achalciche) w Gruzji. Studiował w Seminarium Duchownym w Tyflisie, 
a następnie na Uniwersytecie Papieskim Propagandy Wiary w Rzymie, gdzie uzyskał 
doktoraty z teologii, filozofii i prawa kanonicznego. W roku 1917 przyjął święcenia kapłańskie 
i podjął pracę duszpasterską w Gruzji. W roku 1921 został wicerektorem Papieskiego 
Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, a w roku 1932 jego rektorem. Równocześnie wykładał 
filozofię i teologię na Uniwersytecie Propagandy Wiary. Dnia 21 VII 1935 r. przyjął sakrę 
biskupią w kościele św. Mikołaja z Tolentino w Rzymie. Dnia 30 XI 1937 r. (niektóre źródła 
podają datę 1 grudnia) w Bejrucie wybrany został przez episkopat ormiański na patriarchę, 
przybierając imię Grzegorza Piotra XV. Według relacji ks. Kazimierza Romaszkana, 
ks. Agagianian uczył się języka polskiego i potrafił w nim czytać i rozmawiać. Dnia 18 II 
1946 r. otrzymał kapelusz kardynalski z rąk papieża Piusa XII. Był jednym z papabile na 
konklawe w 1958 r., które wybrało Jana XXIII. W roku 1960 został prefektem Kongregacji 
ds. Ewangelizacji Narodów. W 1962 r. zrezygnował z urzędu patriarchy. Zmarł w Rzymie 
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był postacią znaną w archidiecezji lwowskiej, jako przełożony Kolegium przy-
czynił się do wykształcenia i formowania alumnów wysyłanych na studia do 
Rzymu. Z tej racji wskazana była stała korespondencja w sprawach związa-
nych z pobytem i postępami kleryków ze Lwowa. Nie był to jednak jedyny po-
wód. Abp Teodorowicz darzył bp. Agagianiana zaufaniem i podczas perypetii 
ze swoją książką na forum Stolicy Apostolskiej o mistyczce Teresie Neumann 
z Konnersreuth61 prosił go o mediację i pomoc w rozwiązaniu trudnej i kom-
promitującej hierarchę sprawy. Bp Agagianian stanął w obronie abp. Teodoro-
wicza i wystosował list do sekretarza Świętego Oficjum kard. Donato Raffaele 
Sbarretti Tazza62. Trudno stwierdzić, czy interwencja bp. Agagianiana odegrała 
kluczową rolę w uzyskaniu pozytywnego dla Teodorowicza werdyktu, jednak 
podjęta interwencja i pomoc potwierdzały dobre stosunki obu hierarchów or-
miańskich63. Jako patriarcha Krikor Bedros XV wykazał zachowawczą posta-
wę, a nawet swego rodzaju dystans względem nieprawidłowości w lwowskiej 
archidiecezji ormiańskiej, dlatego rządy nowo wybranego patriarchy nie miały 
większego wpływu na zmianę sytuacji w archidiecezji lwowskiej w schyłko-
wym okresie jej istnienia.

W sprawozdaniu dla Stolicy Apostolskiej abp Teodorowicz zwrócił uwagę 
na bliskie i przyjazne kontakty z Zakonem oo. Mechitarystów64. Ten jedyny 
w Kościele ormiańskokatolickim zakon męski o regule benedyktyńskiej ode-
grał w historii narodu ormiańskiego niebagatelną rolę w sferze religijnej i kul-
turalnej. Zakon ten założył mnich ormiański Mechitar z Sebasty (1676-1749). 
Prowadził działalność ewangelizacyjną wśród Ormian niekatolików nawraca-
jąc ich na katolicyzm. W dziele tym pomagała mu literatura religijna, którą 
drukował. Zgromadził wokół siebie uczniów, co stało się zalążkiem przyszłe-
go zakonu powołanego do istnienia 8 IX 1701 r. W uroczystość Narodzenia 
NMP w Konstantynopolu powstała Kongregacja oo. Mechitarystów65. Celem 

w 1971 r., pochowany został w kościele pw. św. Mikołaja z Tolentino. Ze świata. [Konsekracja 
biskupa Franciszka Agagianiana], „Gregoriana”, 1935, z. 5, s. 171-172; K. R[omaszkan], Ze 
świata. Wybór nowego Patriarchy ormiańskiego, PśG, 12(1938), nr 1, s. 11-12; tenże, Wybór 
nowego Patriarchy Ormiańskiego Cylicji, „Gregoriana”, 1938, z. 1, s. 49-50. 
61  Dekretem z dnia 23 XI 1936 r. Święte Officium zabroniło abp. Teodorowiczowi 
jakichkolwiek tłumaczeń książki pt. Konnersreuth im Lichte der Mystik und Psychologie 
(Salzburg 1936). Poleciło również wycofanie ze sprzedaży całego nakładu. APO, SJT, t. 54, 
b.sygn., kopia pisma Świętego Officium do abp. J. Teodorowicza, Rzym 23 XI 1936, s. 2.
62  APO, SJT, t. 138, b.sygn., Kopia pisma bp. Franciszka Agagianiana do kard. Donato 
Raffaele Sbarretti Tazza, [Rzym] 18 I 1937, s. 2.
63  APO, SJT, t. 138, b.sygn., List bp. F. Agagianiana do abp. J. Teodorowicza, Rzym 27 VI 
1937, s. 5.
64  ACChO, sygn. 967/28, fasc. 3, J. Teodorowicz, Sprawozdanie ze stanu archidiecezji 
lwowskiej ob. orm. dla Kongregacji Kościołów Wschodnich, Lwów 11 IV 1938, b.pag. 
65  Oficjalna nazwa zgromadzenia w języku łacińskim: Congregatio Monachorum 
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Zakonu była praca misyjna oraz działalność oświatowa w celu odrodzenia na-
rodu ormiańskiego. Oficjalne zatwierdzenie przez papieża Klemensa XI na-
stąpiło w roku 1711. Mnisi przyjęli regułę benedyktyńską, a Mechitar został 
pierwszym opatem. Z powodu prześladowań ze strony niekatolików zakonnicy 
przenieśli się do miejscowości Meton na Półwyspie Peloponeskim (inaczej: 
Morea) należącym w latach 1680-1715 do Republiki Weneckiej, gdzie wznie-
siono kościół i klasztor. Wskutek zajęcia Morei przez Turków w 1715 r. sie-
dzibę przeniesiono do Wenecji, gdzie w 1717 r. oo. Mechitaryści otrzymali na 
własność od władz weneckich wyspę św. Łazarza. Tam wzniesiono klasztor, 
bibliotekę, założono drukarnię tworząc z czasem centrum kultury ormiańskiej. 
Założyciel Zakonu jako osoba niepospolitej erudycji dbał o rozwój intelektu-
alny wspólnoty, był autorem wielu dzieł z teologii i filozofii oraz tłumaczeń na 
język ormiański m.in. Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu66. Zakonni-
cy zajmowali się gromadzeniem i przechowywaniem cennych manuskryptów 
i pamiątek ormiańskich tworząc swego rodzaju skarbiec kultury narodowej. 
Archiwum i biblioteka posiadały cenne rękopisy, inkunabuły i starodruki w licz-
bie kilkudziesięciu tysięcy. Na uwagę zasługują też: galeria obrazów, rzeź-
by, wyroby złotnicze i inne dzieła sztuki, artefakty archeologiczne, kolekcje 
zoologiczne, mineralogiczne, numizmaty, stare urządzenia astronomiczne itd. 
Klasztor w Wenecji wniósł nieoceniony wkład w odrodzenie kultury ormiań-
skiej. Od początku jego istnienia opracowywano i drukowano publikacje z za-
kresu teologii, historii, filozofii, lingwistyki, kultury ormiańskiej, a także księgi 
liturgiczne oraz prace o charakterze religijnym i dewocyjnym67. 

Zakonnicy z San Lazzaro prowadzili także działalność oświatowo-wycho-
wawczą: szkoły, kolegia, przytułki dla dzieci i młodzieży; tego rodzaju dzie-
ła organizowali i finansowali także na Wschodzie. Ponadto prowadzili dzieła 
charytatywne, które po tragicznych wydarzeniach z okresu I wojny światowej 
i eksterminacji Ormian w Turcji wymagały znacznej aktywności68. Na uwagę 
zasługuje kolegium Murada Rafaeliana (Moorat-Raphael Varzharan), w któ-
rym wychowywano i kształcono młodzież ormiańską. Oprócz nauki kilku ję-
zyków obcych, literatury, sztuki, historii i geografii uczniom przekazywano 

Antonianorum Benedictinorum Armenorum. 
66  E. Boré, Saint Lazare ou Histoire de la société religieuse Arménienne de Méchitar, Venise 
1835, s. 7-8, 28-32, 36-38, 45-46; V. Langlois, Wyspa Ś[więte]go Łazarza w Wenecji. Krótki 
opis klasztoru ormiańskiego wraz z poglądem na dzieje i literaturę ormiańską, Wenecja 1876, 
s. 4-12; S. Donigiewicz, Kongregacja Ojców Mechitarzystów (Benedyktynów ormiańskich) 
i życie i dzieło ks. Mechitara, PśG, 5(1931), nr 51-52, s. 126-131.
67  V. Langlois, Wyspa Ś[więte]go Łazarza w Wenecji, s. 23-28; B. Waczyński, 
U Mechitarystów w San Lazzaro, „Oriens”, 4(1936), z. 6, s. 177; J. Mécérian, Histoire 
et  institutions de l’ Église arménienne, s. 337.
68  B. Waczyński, U Mechitarystów w San Lazzaro, s. 177.
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wiedzę z przedmiotów ścisłych. Szkoła miała do dyspozycji odpowiednie za-
plecze lokalowe oraz wyposażenie i pomoce naukowe. Absolwenci kolegium 
z powodzeniem uzyskiwali wstęp na uczelnie wyższe w Italii lub za granicą69.

W 1773 r. doszło do podziału Zakonu na dwa klasztory: wenecki oraz od-
rębny klasztor w Trieście, skąd w 1810 r. zakonnicy przenieśli się do Wiednia. 
Swego rodzaju rozłam spowodował naukową rywalizację między wspomnia-
nymi klasztorami. Oba ośrodki wydawały czasopisma: w Wenecji „Bazmawep” 
od 1843 r., natomiast w Wiedniu „Handes Amsorja” od 1887 r.70 Podobnie jak 
w Wenecji oo. Mechitaryści wiedeńscy zorganizowali szkołę, drukarnię, ar-
chiwum, bibliotekę i muzeum z cennymi pamiątkami kultury ormiańskiej oraz 
podjęli badania z zakresu filologii, językoznawstwa, historii, archeologii. Pro-
wadzone badania naukowe oraz zgromadzone zbiory archiwalno-biblioteczne 
sprawiły, że klasztor w Wiedniu podobnie jak z San Lazzaro cieszył się statu-
sem jednego z najważniejszych ośrodków kultury ormiańskiej71.

Z racji położenia geograficznego oraz uwarunkowań politycznych kontakty 
Ormian ze Lwowa z oo. Mechitarystami wiedeńskimi były znacznie częstsze 
niż z zakonnikami z San Lazzaro. Komunikację ułatwiał z pewnością fakt, że 
do roku 1918 Wiedeń i Lwów znajdowały się w obrębie jednego państwa Au-
stro-Węgier. Ordynariusze archidiecezji lwowskiej Izaak Isakowicz i Józef Teo-
dorowicz odwiedzali klasztor wiedeński. Szczególnie drugi z wymienionych 
hierarchów podczas częstych wizyt w stolicy monarchii z racji obowiązków 
duszpasterskich, pełnionych funkcji politycznych (członek Wiedeńskiej Izby 
Panów) oraz kontaktów towarzyskich, bywał u Mechitarystów wiedeńskich72. 
Za zgodą Stolicy Apostolskiej arcybiskup wyświęcał na kapłanów kleryków 
z tej wspólnoty zakonnej73. Przykładowo 12 VII 1932 r. z rąk abp. Teodoro-
wicza święcenia kapłańskie przyjęło kilku alumnów74. Zdarzało się również, 
że oo. Mechitaryści przyjeżdżali do Lwowa. W 1932 r. na otwarcie Wystawy 
Zabytków Ormiańskich przybył o. dr Nerses Akinian – dyrektor klasztornej bi-
blioteki, a na jubileusz 50-lecia kapłaństwa abp. Teodorowicza w 1937 r. do 
Stanisławowa przybył opat o. Mesrop Habozian. Ponadto prowadzono kore-
spondencję zwłaszcza przy okazji jubileuszy, wyboru opata czy innych waż-

69  Stulecie Kolegium Moorat-Raphael w Wenecji, „Gregoriana”, 1936, z. 3-4, s. 129-130.
70  P. Mnacakanian, Sprawozdanie z poszukiwań polono-armeniców w Wiedniu. Krótki zarys 
historii Kongregacji Mechitarzystów, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 
2011, nr 66-67, s. 66.
71  E. Tryjarski, Mechitaryści wiedeńscy, „Przegląd Orientalistyczny”, 1963, nr 1, s. 48. 
72  J. Wołczański, Listy arcybiskupa Józefa Teodorowicza do arcybiskupa Adama Stefana 
Sapiehy z lat 1901-1938, [w druku].
73  ACChO, sygn. 967/28, fasc. 3, J. Teodorowicz, Sprawozdanie ze stanu archidiecezji 
lwowskiej ob. orm. dla Kongregacji Kościołów Wschodnich, Lwów 11 IV 1938, b.pag. 
74  Kronika, PśG, 6(1932), nr 7-8, s. 125.
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niejszych wydarzeń w życiu Kongregacji lub archidiecezji lwowskiej75. Krót-
kie informacje na temat ważnych wydarzeń zamieszczano w „Posłańcu św. 
Grzegorza” – czasopiśmie lwowskiej archidiecezji ormiańskiej wydawanym 
w latach 1927-1939.

Do klasztoru oo. Mechitarystów wiedeńskich przybywali w celach edu-
kacyjnych także duchowni z archidiecezji lwowskiej, którzy uczyli się języka 
ormiańskiego bądź innych gałęzi wiedzy korzystając z obszernej biblioteki 
i erudycji zakonników. Wspomnieć należy, że dwóch duchownych pracują-
cych w archidiecezji lwowskiej w omawianym okresie historycznym pochodzi-
ło ze wspomnianego Zakonu. Jeden z nich ks. Piotr Mojzesowicz wyświęcony 
na kapłana w 1895 r. w Wiedniu, dwa lata później został inkardynowany do 
archidiecezji lwowskiej, natomiast drugi – ks. Szczepan Aristages Wojstero-
wicz pełnił funkcję administratora parafii ormiańskiej w Suczawie, gdzie zmarł 
w 1904 r.76 Nie dysponujemy informacjami, czy któryś z diecezjan lwowskiej 
archidiecezji ormiańskiej wstąpił w omawianym okresie do Zakonu oo. Mechi-
tarystów. Wiadomo, że taka możliwość istniała, a cierpiący na brak powołań 
zakonnicy chętnie przyjmowali kandydatów na kapłanów lub braci zakonnych.

Znacznie luźniejsze relacje utrzymywał abp Teodorowicz z oo. Mechitary-
stami w Wenecji. Hierarcha odwiedził tamtejszy klasztor osobiście77, jednak 
szczegóły wizyty i czas jej trwania nie są znane. Przypuszczalnie duchowny 
zwiedził klasztor, bibliotekę i poznał wspólnotę zakonną. Nie wiadomo, czy by-
ła to tylko jedna wizyta, czy też na San Lazzaro bywał częściej. Z zachowanej 
korespondencji wynika, że abp Teodorowicz był ceniony przez zakonników 
weneckich jako niestrudzony duszpasterz i erudyta78. Z okazji 50. rocznicy 
kapłaństwa opat z San Lazzaro o. Serapion Gulouhodjian przesłał jubilatowi 
list gratulacyjny, w którym napisał: „Wasza Ekscelencja powinien być dum-
ny, patrząc na dojrzałe plony wieloletniego gorliwego apostolatu. Łzy, który-
mi zraszałeś tę niwę, wydały plon obfity: radość duchową i błogosławieństwo 
Niebios. [...] Niech Bóg pozwoli Waszej Ekscelencji jeszcze przez długie lata 

75  S. D[onigiewicz], Kronika. Nowy opat oo. Mechitarzystów w Wiedniu, PśG, 6(1932), nr 1, 
s. 15.
76  Centralnyj Derżavnyj Istorycznyj Archiv Ukrajiny u Lvovi [dalej: CDIAUL), f. 475, op. 
1, sp. 838, Nekrolog ks. Szczepana Aristagesa Wojsterowicza, Czerniowce 4 IV 1904, k. 
44; T. Zaleski, Słownik biograficzny duchownych ormiańskokatolickich oraz duchownych 
rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1750-2000, Kraków 2001, 
s. 80, 108.
77  ACChO, sygn. 967/28, fasc. 3, J. Teodorowicz, Sprawozdanie ze stanu archidiecezji 
lwowskiej ob. orm. dla Kongregacji Kościołów Wschodnich, Lwów 11 IV 1938, b.pag. 
78  APO, SJT, t. 124, b.sygn., List o. Serapiona Gulouhodjiana, opata generalnego 
Zgromadzenia oo. Mechitarystów w Wenecji do prepozyta Kapituły Katedralnej orm. we 
Lwowie, Wenecja 17 XII 1938, s. 1.
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cieszyć się owocami pracy apostolskiej. Proszę, by Wasza Ekscelencja w tym 
wielkim dniu wzniósł do koronowanej Maryi Wyzwolicielki Polski gorącą proś-
bę, ażeby skierowała swe oczy na naszą udręczoną Ojczyznę”79.

Wyrazem zainteresowania abp Teodorowicza losem swoich pobratym-
ców na Bliskim Wschodzie było wsparcie finansowe dla uchodźców w Syrii80 
oraz środki na misję dla Ormian katolików w Grecji kierowaną przez o. Cyryla 
Zohrabiana. Nie były to wysokie kwoty, jednak w trudnym położeniu i braku 
środków do życia dla tamtejszych Ormian okazały się zbawienne81. O pomoc 
finansową do ordynariusza archidiecezji ormiańskiej we Lwowie zwrócił się 
także duszpasterz z Elizabetpola w Rumunii prosząc o wsparcie remontu ko-
ścioła ormiańskokatolickiego82. 

Reasumując trzeba podkreślić, że pontyfikat abp. Józefa Teodorowicza 
stanowi ważny etap w historii archidiecezji lwowskiej także w kontekście ak-
tywności tego hierarchy na rzecz pogłębienia relacji ze środowiskami ormiań-
skimi poza Polską. Uwagę zwrócić należy również na fakt, że abp Teodorowicz 
pełniąc urząd ordynariusza archidiecezji lwowskiej sprawował także funkcję 
nieformalnego lidera, rzecznika, czy wreszcie reprezentanta mniejszości Or-
mian polskich, o czym zresztą sam otwarcie mówił. Stosunkowo najczęściej 
dochodziło do jego osobistych spotkań z Mechitarystami wiedeńskimi z racji 
częstych wizyt arcybiskupa w Wiedniu, a także z władzami Papieskiego Ko-
legium Ormiańskiego w Rzymie, które hierarcha odwiedzał podczas pobytów 
w Wiecznym Mieście. Jak wskazano wyżej, znacznie mniej sposobności do 
spotkań arcybiskup miał z hierarchią Kościoła ormiańskokatolickiego, a więc 
przede wszystkim z patriarchą i ordynariuszami diecezji ormiańskokatolickich 
na Bliskim Wschodzie. Nigdy też abp Teodorowicz nie zdecydował się na wi-
zytę w stolicy patriarchalnej w Libanie (Bzommar), ani na odwiedzenie waż-
nych dla Ormian miejsc kultu w Armenii. Zarysowany powyżej temat wymaga 
kontynuacji badań zwłaszcza eksploracji archiwów: Patriarchatu Ormiańsko-
katolickiego w Bzommar oraz Papieskiego Kolegium Ormiańskiego w Rzy-
mie. Na razie kwerendę w tych instytucjach uniemożliwia brak dostępu do 
tamtejszych zasobów archiwalnych.   

79  APO, SJT, t. 140, b.sygn., List tegoż do abp. J. Teodorowicza, Wenecja 25 V 1937, s. 1-2.
80  APO, SJT, t. 145, b.sygn., List ks. Paula Tchalekiana, wikariusza arcybiskupstwa 
ormiańskokatolickiego w Aleppo do abp. J. Teodorowicza, Aleppo 6 II 1930, s. 1.
81  APO, SJT, t. 138, b.sygn., List o. Cyryla Giovanniego Zohrabiana OFM Cap. administratora 
dla Ormian katolików w Grecji do abp. J. Teodorowicza, Ateny 11 I 1930, s. 1.
82  CDIAUL, f. 475, op. 1, sp. 18, List ks. Franciszka Aleksana proboszcza parafii 
w Elizabetpolu w Rumunii do abp. J. Teodorowicza, Elizabetpol 19 III 1925, k. 43.



20
18

N
U

M
ER

 9
4/

95
 Թ

իվ

78

Opowiadanie o „odzyskanej” 
dla naszego środowiska 
księżniczce ormiańskiej
Jacek Nikorowicz [Kraków]

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości skłania wrażliwych 
Polaków do wielu wspomnień, refleksji i rozpamiętywania swojej i rodzinnej 
przeszłości.Tak się złożyło, że ja z żoną obchodziliśmy 50 lat małżeństwa. 
Żona przeczytała na facebooku, że Zakład Fotograficzny Zygmunta Garzyń-
skiego obchodzi 100 – lecie swej działalności, a nasze zdjęcia ślubne wyko-
nane były w tej firmie 50 lat temu. Żona złożyła gratulacje z okazji jubileuszu 
firmy i poinformowała, że jesteśmy klientami sprzed 50 lat. W odpowiedzi 
Pani Barbara Kańska-Bielak właścicielka-kontynuatorka rodzinnego Atelier 
zaprosiła nas na jubileuszową sesję fotograficzną.

Podczas spotkania i rozmowy na wiele tematów wspomniałem, że ja je-
stem polskim Ormianinem. Wtedy Pani Barbara z wyraźnym poruszeniem 
powiedziała – Moja Babcia Julia Łazarska jest bardzo wiele razy w moim 
dzieciństwie i młodości, jak była bardzo ze mnie zadowolona zwracała się do 
mnie: „oj, Ty moja ormiańska księżniczko”. Niestety ten fakt nigdy nie został 
zgłębiony.

Państwo Łazarscy pochodzili z okolic Skawiny i tak jak wielu Polaków 
nie przykładali żadnej uwagi do swego pochodzenia. Czasami przypominali 
sobie o nim jak w przypadku Ormian podano do publicznej wiadomości, że 
Juliusz Słowacki jest Ormianinem. A wiele lat później np. Krzysztof Pende-
recki, Zbigniew Herbert czy Anna Dymna i wielu innych. Tak to przyjemnie 
przyznać się do narodowości, która na gruncie polskim wydała wiele znako-
mitości, twórców, literatów i innych.

Gdy zobaczyłem pamiątkowe zdjęcia rodzinne Pani Barbary Kańskiej 
nie miałem wątpliwości – te kobiety mają wyraźne rysy i cechy urody or-
miańskiej. Dochodzi do tego charakterystyczna aparycja i tak zwany fason. 
Najważniejsze w tym spotkaniu było odnajdywanie siebie jako wspaniałych 
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Polaków z ormiańskim rodowodem. Moja refleksja jest taka, że szczególnie 
na południu Polski mijamy na ulicach i w sklepach tysiące rodaków, którzy 
nie mają pojęcia, że ich przodkowie pochodzili z dalekiej, a zarazem bliskiej 
Armenii, gdzie Ararat sięga nieba.

Minęły te okrutne czasy, kiedy w latach 40-tych ubiegłego wieku, przy-
znanie się do pochodzenia ormiańskiego mogło zakończyć się deportacją 
w głąb Rosji sowieckiej, a bardzo często śmiercią na zesłaniu. Faktycznie, 
być potomkiem narodu 1,5 mln męczenników z roku 1915, to zaszczyt.

Pani Barbaro! 
Witamy w naszej maleńkiej krakowskiej rodzinie ormiańskiej. 

Barbara Kańska-Bielak
Fot. Ze zbiorów rodzinnych Barbary Kańskiej-Bielak
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Garzyńska Halina lata 30-te
Fot. Ze zbiorów rodzinnych Barbary Kańskiej-Bielak
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Garzyńska Julia lata 40-te
Fot. Ze zbiorów rodzinnych Barbary Kańskiej-Bielak
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Halina Garzyńska-Kańska lata 60-te
Fot. Ze zbiorów rodzinnych Barbary Kańskiej-Bielak
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Julia i Zygmunt Garzyńscy
Fot. Ze zbiorów rodzinnych Barbary Kańskiej-Bielak
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Zdzisław Nikorowicz urodził się 7 października 1899 roku w Delatynie nad 
rzeką Prut. Jako młody chłopiec wiele lat uczestniczył w szkoleniach miej-
scowego „Sokoła”. Z chwilą wybuchu wojny w 1914 roku usiłował zaciągnąć 
się do Legionów. Osobiście Komendant Józef Piłsudski nie pozwolił na to, 
mówiąc: „dzieci nie będą walczyć”. Ostatecznie udało mu się wstąpić do Le-
gionów w 1916 roku. Po kryzysie przysięgowym ukrywał się w oddziale „Le-
gionów konspiracyjnych”. W 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego w Kra-
kowie - 20 Pułk Piechoty Ziemi Krakowskiej. W wojsku m.in. organizował 
i prowadził szkolenia młodych rekrutów. Pracował w Prokuraturze Wojskowej 
V D.O.K., gdzie został wciągnięty do pracy Oddziału II Naczelnego Dowódz-
twa W. P. Był jednym z niewielu w Armii Polskiej, który prowadził szkolenia 
strzeleckie bardzo nowoczesnych ręcznych karabinów przeciwpancernych 
produkcji polskiej. W pierwszych dniach września 1939 roku w okolicach 
Pszczyny III Batalion 20 P.P. dokonał ogromnych zniszczeń wroga. W ciągu 
dwudniowej bitwy zniszczono lub uszkodzono 43 czołgi. 22 września  1939 
roku 20 P.P. wycofał się do Rumunii, gdzie nastąpiło internowanie wojska. 
Zdzisław Nikorowicz przebywał w obozie internowania w Rumunii do 1942 
roku. Tam prowadził działalność dywersyjną we współpracy z organizacją 
„Muszkieterzy”, oraz przedstawicielami Rządu Polskiego w Rumunii. Z po-
czątkiem roku 1943 został ujęty przez Niemców i przetransportowany w oko-
lice portu wojennego w Kiel (Kilonia). Tam po ciężkich torturach nie ujawnił 
żadnych informacji ze swojej działalności  wywiadowczej. Został zesłany 
na ciężkie roboty w miejscowości Labe blisko Kilonii. Dzięki szczęśliwemu 
zbiegowi okoliczności udało mu się nawiązać kontakt z wywiadem angiel-
skim i do końca wojny przekazywał cenne informacje o sytuacji na zapleczu 
ogromnej wojennej bazy (dane do nalotów). Został wyzwolony przez ugru-
powanie wojsk szkockich i skierowany do służby wojskowej w Dywizji Pan-
cernej gen. Maczka. Po zakończeniu szlaku bojowego i pobycie w szpitalu 
został ewakuowany do Wielkiej Brytanii, skąd po wielu perypetiach powrócił 
do Polski w 1946 roku. W Polsce Ludowej był cały czas prześladowany i tyl-
ko dzięki szczęśliwym okolicznościom przeżył. Jego  historia począwszy od 

Zdzisław Nikorowicz
Jacek Nikorowicz [Kraków]
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1914 do 1946 roku wiązała się wyłącznie z zawodową służbą wojskową. 
Został odznaczony trzykrotnie Krzyżami Zasługi, medalami Wojska Polskie-
go, m.in. za 20 lat służby wojskowej w Niepodległej Polsce. Najważniejszym 
dla niego odznaczenieniem był Krzyż Legionowy. Zdzisław Nikorowicz zmarł 
9 kwietnia 1986 roku w Krakowie.

Karykatura Zdzisława Nikorowicza
Fot. Ze zbiorów rodzinnych p. Nikorowiczów
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Zdzisław Nikorowicz
Fot. Ze zbiorów rodzinnych p. Nikorowiczów
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Zdzisław Nikorowicz
Fot. Ze zbiorów rodzinnych p. Nikorowiczów
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LEKCJA  DWUDZIESTA  TRZECIA 
ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ԴԱՍ
[KhSANEREKhERORTh  DAS]

Oto rozwiązanie zadania z końca poprzedniej lekcji. Zdanie „On 
nie mnie miał spotkać, ciebie miał spotkać” po ormiańsku przybierze 
następującą postać: Նա ինձ չէր հանդիպելու, քեզ էր հանդիպելու [Na 
indz cz-er handipelu, khez er handipelu].

Po wielu lekcjach poświęconych formom czasownikowym czas wrócić 
do rzeczownika. Jak pamiętamy, większość rzeczowników przyjmuje 
w dopełniaczu-celowniku końcówkę -ի [-i]. Ponadto zapoznaliśmy się 
z deklinacjami charakteryzującymi się końcówkami genetiwu-datiwu 
(łacińskie odpowiedniki polskich terminów „dopełniacz”, „celownik”) -ու 
[-u], -ոջ [-ocz]  oraz -ան [-an].

Warto tu zajrzeć do numeru 72/73 naszego Biuletynu do lekcji 13 
(str. 88, paragraf C). Była tam mowa o deklinacji -ան [-an]. Podobnie 
do podanego tam przykładu ուսում [usum] „nauka”, gen. dat. ուսման 
[usm-an], ale nie tak samo, odmieniają się jeszcze dwa inne typy 
rzeczowników: D. bez sufiksów, E. z sufiksem -ություն [-uthjun].

D. W rzeczownikach bez sufiksów, np. օր [or] „dzień”, końcówka 
genetiwu-datiwu jest poprzedzona spółgłoską -վ- [-w-] i wykazuje 
wahania co do końcowej spółgłoski -ն [-n], która może znikać. Formy 
odpowiadające polskim „dnia, dniowi” (dopełniacz, celownik) mają dwie 
postaci: albo օրվա [or-wa]  albo օրվան [or-wan]. Pełny paradygmat 
odmiany tego rzeczownika w liczbie pojedynczej wygląda następująco:

nom.acc.        օր [or]  „dzień”
gen.dat.          օրվա [or-wa]  lub  օրվան [or-wan]  „dnia, dniowi”
ablativus           օրից  [or-ic]  lub  օրվանից  [or-wan-ic] „od dnia, z dnia”
instrumentalis  օրով [or-ow]  lub  օրվանով [or-wan-ow] „dniem”
locativus           օրում  [or-um]  “w dniu”
W datiwie bywa także używana forma oboczna  օրին [or-i-n] 

z sufigowanym wykładnikiem określoności  -ն [-n]. 

Andrzej Pisowicz [Kraków]
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Przykład użycia tego wyrazu w zdaniu: Օրվա լույսը չես տեսնի [Or-
wa lujs-y cz-es tesn-i] „Nie zobaczysz światła dnia”. 

W liczbie mnogiej nie ma problemów. Odmiana jest regularna, oparta 
na ogólnej końcówce genetiwu-datiwu -ի [-i]: օրեր [or-er] „dnie”, օրերի 
[or-er-i] „dni, dniom”. 

Wyraz օր [or] jest często dodawany do nazw dni tygodnia, np. 
կիրակի [kiraki] „niedziela” (zapożyczenie z greckiego przymiotnika 
kyriaké  „pańska”) lub կիրակի օրը [kiraki or-y], np. Կիրակի օրը չենք 
աշխատում [Kiraki or-y cz-enkh aszchatum] „W niedzielę (accusativus) 
nie pracujemy”.

To samo dotyczy pozostałych dni tygodnia, które częściowo zawierają 
formy liczebnikowe: երկուշաբթի [jerku-szaphth-i]  „poniedziałek” (por. 
երկու [jerku] „dwa”, շաբաթ [szaphath] „tydzień; sobota”), երեքշաբթի 
[jerekh-szaphth-i] „wtorek” (por. երեք [jerekh] „trzy”), չորեքշաբթի [czorekh-
szaphth-i]  „środa” (por. չորս [czors] „cztery”), հինգշաբթի [hing-szaphth-i]  
„czwartek” (por. հինգ [hing] „pięć”), ուրբաթ [urphath] „piątek”, շաբաթ 
[szaphath] „sobota” (także: „tydzień” z genetiwem-datiwem շաբաթվա 
[szaphath-wa] „tygodnia”).      

Jak widać, elementy liczebnikowe nie pokrywają się w ormiańskich 
nazwach dni tygodnia z polskimi: ormiańska nazwa „czwartku” zawiera 
liczebnik „pięć” itd. Bierze się to stąd, że ormiański rzeczownik 
oznaczający „poniedziałek” zawiera liczebnik „dwa” (երկու [jerku]), 
ponieważ jest to drugi dzień po niedzieli, która, zgodnie z Ewangelią, 
jest uważana przez Ormian za pierwszy (!) dzień tygodnia.

Podobnie do wyrazu օր [or] „dzień” odmienia się sporo rzeczowników 
odnoszących się do czasu, np. ցերեկ [cerek]  „dzień” (jako przeciwieństwo 
„nocy”), գիշեր [giszer] „noc”, ամիս [amis]  „miesiąc” (gen.dat. ամսվա 
[amys-wa]  lub  ամսվան [amys-wan]), տարի [tari] „rok” (gen.dat. տարվա 
[tar-wa]  lub տարվան [tar-wan]).  Przykład użycia genetiwu: գիշերվա  
ընթացքում [giszer-wa  ynthackh-um]  „w ciągu nocy”.

Wahania wykazują rzeczowniki ամառ [amarr] „lato” i  ձմեռ [dz(y)merr]  
„zima”. W dopełniaczu i celowniku mogą przyjmować formy: ամառվա 
[amarr-wa], ամառվան [amarr-wan]  lub ամռան [amrr-an]. Analogicznie: 
ձմեռվա [dzymerr-wa], ձմեռվան [dzymerr-wan]  lub  ձմռան [dzymrr-an]. 

O odmianie rzeczowników oznaczających „wiosnę” i „jesień” była 
mowa w lekcji 13 (str. 87). 

Czasem formom ormiańskiego dopełniacza może  odpowiadać polski 
przymiotnik, np. Երեխաներին ուղարկելու ենք ճամբար ամառվա 
արձակուրդներին  [Jerecha-ner-i-n ugharkelu jenkh cz:ambar amarr-wa  
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arcakurth-ner-i-n]  „Dzieci (acc. pl.) wyślemy na obóz (acc. sg.) podczas 
letnich wakacji” (Л. Максудян, М. Киракосян, Самоучитель армянского 
языка, Երևան 1999, str. 112). Ostatni wyraz zdania jest celownikiem l.mn. 
w znaczeniu czasowym („podczas wakacji, na wakacje”). Poprzedza go 
omawiany wyżej rzeczownik ամառ [amarr] „lato” w dopełniaczu, a więc 
dosłownie mamy tu „wakacje lata”, czemu w języku polskim odpowiada 
raczej konstrukcja z użyciem przymiotnika „letni”. 

Jako ćwiczenie proszę przerobić powyższe zdanie tak, by się odnosiło 
do ferii zimowych.
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8 VII 2018 W Dolinie Będkowskiej pod Krakowem odbył się Trzeci 
Ormiański Wardawar w Polsce, przygotowany przez OTK. O organiza-
cję tradycyjnego poczęstunku ormiańskiego zadbał jak zwykle dr Hayk 
Hovhannisyan. Ponadto uczestnikom zaoferowano:  warsztaty tanecz-
ne, prowadzone przez Hripsime Mamikonyan, w trakcie których chętni 
uczyli się dwóch ormiańskich tańców tradycyjnych: koczari (taniec gru-
powy w kręgu) oraz jarchuszta (taniec grupowy z klaskaniem);  warsz-
taty ceramiki ormiańskiej dla dzieci, które poprowadziła Ani Muradyan 
– ormiańska artystka tworząca w Krakowie; zawody w grę w nardy (ang. 
backgammon). Wszystkie te atrakcje cieszyły się wielką popularnością. 
Przyjechali Ormianie „starzy” i „nowi”, bawiono się świetnie i do późna 
przy dobrej pogodzie i w przyjacielskiej atmosferze.

18 VIII 2018 W lokalu OTK przy ul. Studenckiej 2 w Krakowie odby-
ło się posiedzenie Zarządu OTK. W trakcie posiedzenia m.in. uporząd-
kowano sprawy członkowskie i zdecydowano o zwołaniu zwyczajnego 
Walnego Zebrania Członków OTK na dzień 27 października 2018 roku.

7 IX 2018 W krakowskiej Galerii „Lipowa” Instytutu Ceramiki i Ma-
teriałów Budowlanych odbył się wernisaż wystawy Ani Muradyan pt. 
„Opowieści senne”. Kuratorem wystawy była Aleksandra Skorek. Z in-
formacjami o krakowskiej artystce można zapoznać się w tegorocznym 
kalendarzu „Ormianie w Sztuce Polskiej XXI wieku” wydanym przez Fun-
dację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich (miesiąc wrzesień).

5 X 2018 W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło 
się spotkanie w ramach Platformy Współpracy, która stanowi zasadni-
czy element projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie 
w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”.  Spotkanie otworzył 
wojewoda Piotr Ćwik, a prowadził dyrektor Jacek Kowalczyk z Wydziału 
Polityki Społecznej. Omawiano problemy i potrzeby związane z obec-
nością imigrantów w województwie małopolskim. W tym także Ormian. 
W spotkaniu uczestniczył dr hab. Andrzej A. Zięba (Komisja Wschodnio-
europejska PAU). 

9-10 X 2018 Biblioteka Kraków, kierowana przez dyr. Stanisława Dzie-
dzica, zorganizowała konferencję naukową „Polscy Ormianie w drodze 
do niepodległej Polski”. W pierwszym dniu obrady konferencji odbywały 
się w sali obrad im. Stanisława Wyspiańskiego Rady Miasta Krakowa, 
w drugim zaś – w Sali Fontany Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”. Wy-
kłady wygłosili: Krzysztof Stefanowicz („Kajetan Stefanowicz – żołnierz 
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i artysta”), Andrzej A. Zięba („Przemiany tożsamości narodowej Ormian 
w dobie walk o niepodległość Polski, schyłek XVIII - połowa XX wieku”), 
Krzysztof Stopka („Żołnierski etos Ormian w dawnej Polsce, XIV-XVIII 
wiek”), Stanisław Dziedzic („Arcybiskup Józef Teodorowicz a sprawa nie-
podległości Polski”), Franciszek Ziejka („Karol Antoniewicz – przedziw-
ne losy lwowskiego Ormianina-Polaka”), George A. Bournoutian („The 
Emergence of the Present-day Armenian State”), Andrzej Krzeczunowicz 
(„Kornel Krzeczunowicz – wkład w niepodległą Polskę”), Monika Agopso-
wicz („O, kochana Ojczyzno, jako żeś zniszczona! Ormiańscy wygnańcy 
z Kamieńca 1673 roku wobec Polski”), Krzysztof Dybciak („Patriotyczne 
przestrzenie w twórczości Zbigniewa Herberta”), Ewa Danowska („Wia-
domości o polskich Ormianach ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki 
Narodowej, PAN i PAU w Krakowie”), Tadeusz Skoczek („Dawid Abra-
hamowicz jako przedstawiciel ugrupowania Podolaków i jego służba 
dla Polski”). Obecny był ambasador Republiki Armenii w Polsce, Edgar 
Ghazaryan. Podczas inauguracji konferencji p. Kaspar Karampetian, 
prezydent European Armenian Federation for Justice & Democracy, oraz 
prof. Ara Sayegh z Ormiańskiego Komitetu Narodowego (Haj Tad) Polski 
wręczyli okolicznościowe plakiety honorujące wkład w sprawę promocji 
kultury ormiańskiej i pamięci o ludobójstwie 1915 roku ks. wartapetowi 
Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu, oraz profesorom: Andrzejowi Pi-
sowiczowi, Krzysztofowi Stopce i Andrzejowi A. Ziębie. Współorganiza-
torami konferencji były następujące instytucje i osobistości: prof. Jacek 
M. Majchrowski, prezydent Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, a patronat sprawowały Uniwersytet Peda-
gogiczny w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński. Wszystkie referaty uka-
zały się drukiem w publikacji pokonferencyjnej (Kraków 2018), dostępnej 
w Bibliotece Kraków.

12-13 X 2018 W lokalu OTK miały miejsce dwudniowe warsztaty 
dyskusyjne badaczy dziejów Ormian polskich, w trakcie których oma-
wiano projekt Pomniki dziejowe Ormian polskich, realizowany w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, a także prace nad słow-
nikiem biograficznym Ormian polskich i herbarzem rodzin szlacheckich 
pochodzenia ormiańskiego w Polsce. W warsztatach uczestniczyli: Mo-
nika Agopsowicz, Armen Artwich, dr Piotr Kondraciuk, dr Andrzej Gliński, 
Hanna Kopczyńska-Kłos, Jakub Kopczyński, dr Tomasz Krzyżowski, dr 
Marcin Łukasz Majewski, dr Marcin Marynowski, o. Marek Miłowicki OP, 
prof. Andrzej Pisowicz, prof. Krzysztof Stopka, dr Stanisław Ulaszek, 
dr hab. Andrzej A. Zięba.
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13 X 2018 W ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Armenii”  OTK 
i Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności zorga-
nizowały spotkanie z prof. George’m  Bournoutianem (Iona College, New 
York, USA), wybitnym historykiem Rosji, Kaukazu i Persji, który mówił 
o Ormianach w Persji w dobie wojen rosyjsko-perskich o Kaukaz i Za-
kaukazie. Spotkanie odbyło się w Małej Auli Polskiej Akademii Umiejęt-
ności w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17, prowadził je p. Armen Ar-
twich, i zostało połączone z promocją polskiego tłumaczenia powieści 
Chaczatura Abowiana pt. Rany Armenii (1841), arcydzieła ormiańskiej 
prozy historycznej. Jej tematykę i kontekst historyczny zaprezentował 
prof. Andrzej Pisowicz, który tłumaczenie polskie opatrzył komentarzami, 
zaś o problemach translatorskich mówił dr Stanisław Ulaszek z Uniwer-
sytetu Gdańskiego, który powieść przełożył. Spotkanie zaszczycił swą 
obecnością ambasador Edgar Ghazaryan. Na zlecenie OTK powieść 
wydała Księgarnia Akademicka w Krakowie. 

15-18 X 2018 W Erywaniu odbyła się międzynarodowa konferencja 
pt. „Od Bałtyku do Morza Czarnego. Ormianie w procesach kulturowych, 
ekonomicznych i politycznych”. Organizatorami były: Fundacja Rozwoju 
i Podtrzymania Badań Armenologicznych „Aniw”, Instytuty Historii Na-
rodowych Akademii Nauk Armenii i Białorusi, Matenadaran oraz szereg 
innych jeszcze instytucji uniwersyteckich i badawczych. Z Polski uczest-
niczyli w konferencji: Krzysztof Stopka, Jakub Osiecki (obaj z Krakowa),  
Paweł Klint (z Wrocławia) i Dominika Macios (z Warszawy). 

17 X 2018 W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie od-
było się spotkanie przedstawicieli organizacji mniejszości narodowych 
i etnicznych z Ewą Podłęcką, pełnomocnikiem wojewody ds. mniejszości 
narodowych oraz zastępcą dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. OTK 
reprezentowała p. Katarzyna Agopsowicz.

27 X 2018 W lokalu OTK przy ul. Studenckiej 2 w Krakowie odby-
ło się zwyczajne Walne Zebranie Członków OTK. W trakcie zebrania 
podsumowano działalność w latach 2014-2018, udzielono absoluto-
rium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za okres minionej kadencji, zde-
cydowano o zmianie statutu (zmiany mają przede wszystkim charakter 
porządkowy) oraz dokonano wyboru nowych władz na kadencję 2018-
2022 w składzie:

ZARZĄD
Adam Kieniewicz – prezes
Katarzyna Agopsowicz – zastępca prezesa
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Małgorzata Malkiewicz – skarbnik
dr Jakub Osiecki – sekretarz
Asmik Woźniak – członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Tadeusz Stefanowicz – przewodniczący
Jacek Nikorowicz – zastępca przewodniczącego
Wiesław Manugiewicz
Vigen Yeremyan

30 X 2018 w ramach „Projektu Penderecki 85”, dla uczczenia 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości Polski i w dniu 100. rocznicy wy-
zwolenia Krakowa, odbył się w kościele św. Katarzyny koncert muzycz-
ny prezentujący Te Deum Krzysztofa Pendereckiego i inne jego utwory. 
Dla podkreślenia ormiańskiego pochodzenia kompozytora wśród wy-
konawców obok Cracow Singers i Sinfonietta Cracovia znaleźli się Ho-
ver State Chamber Choir of Armenia oraz solistka Sona Hovhannisyan 
z Erywania. 

7 XI 2018 W lokalu OTK przy ul. Studenckiej odbyło się pierwsze 
posiedzenie nowego Zarządu. Omawiano sprawy bieżące i podział obo-
wiązków.

15 XI 2018 Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisany został Instytut 
Grzegorza Piramowicza, założony przez doktorów Franciszka Wasyla 
i Andrzeja Glińskiego (numer KRS 0000757800). Założyciele deklarują 
intencje prowadzenia badań naukowych i edukacji w zakresie dziedzic-
twa etnicznego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości or-
miańskiej, poprzez publikacje naukowe, wystawy i imprezy o charakte-
rze kulturalnym i oświatowym. W Radzie Naukowej Instytutu zasiadają 
m. in. profesorowie Andrzej Pisowicz i Krzysztof Stopka. Adres strony 
internetowej: https://www.instytutpiramowicza.pl 

15 XI 2018 W San Antonio w stanie Texas (USA) odbyła się kon-
ferencja „Innovative Approaches to the History of the First Republic of 
Armenia, 1918-1920” zorganizowana przez Society for Armenian Stu-
dies.  Sekretarz OTK, dr Jakub Osiecki, wygłosił na tej konferencji odczyt 
na temat wizyty Antonio Delpucha w niepodległej Republice Armenii lat 
1918-1920. Wizyta owa była próbą nawiązania relacji dyplomatycznych 
pomiędzy Erywaniem a Stolicą Apostolską. 

16-18 XI 2018 Podczas międzynarodowej konferencji “Hidden Tre-
asures Unearthed: Armenian Arts/Culture of East Europe” na University 
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of California Los Angeles referaty wygłosili m. in. prof. Krzysztof Stopka 
(“Orientalization of Polish Culture versus Polonization of Armenian Cul-
ture, 15th-18th century”), dr Jakub Osiecki (“The Armenian Church in the 
16th and 17th century in Moldova and the Kingdom of Poland: From Re-
ligious Tolerance to Confessionalism”), dr Piotr Kondraciuk (“Armenians 
in 17th-century Zamość (Polish–Lithuanian Commonwealth): History, 
Culture, Art”). W konferencji uczestniczyli także badacze zaprzyjaźnie-
ni z Ormianami polskimi, którzy gościli w przeszłości w Krakowie: prof. 
Claude Mutafian z Paryża i dr Tatevik Sargsyan z Krymu. Organizatorem 
konferencji był prof. S. Peter Cowe, a towarzyszyła jej m. in. wystawa 
fotograficzna sztuki i architektury Ormian we wschodniej Europie autor-
stwa Hraira Hawka Khatcheriana.

29 XI 2018 Prof. dr hab. Andrzej Pisowicz, członek honorowy OTK, 
otrzymał w Domu Literatury w Warszawie nagrodę imienia Witolda Hu-
lewicza za „całokształt badań nad językiem, historią i kulturą Armenii”.

12 XII 2018 Dr Janusz Kamocki, współzałożyciel i członek honoro-
wy OTK, odebrał w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Medal Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudę. 

Dr Janusz Kamocki po odebraniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
Fot. Igor Smirnow // Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
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VII-XII 2018 Współpracujący z OTK historycy przygotowali kolejną 
edycję rocznika „Lehahayer” (5), a także dwie książki o tematyce or-
miańskiej: Ormiańska Polska, autorstwa Krzysztofa Stopki i Andrzeja 
A. Zięby (której OTK jest współwydawcą obok Fundacji Kultury i Dzie-
dzictwa Ormian Polskich) oraz Ormianie katolicy w Armenii i Gruzji – hi-
storia, pamięć, tożsamość, autorstwa Krzysztofa Stopki, Jakuba Osiec-
kiego i Konrada Siekierskiego. Publikacje te będą dostępne w ofercie 
wydawniczej Księgarni Akademickiej, która wszystkie trzy przygotowa-
ła do druku.
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