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Wstęp
W dniach 27-28 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa pt. „Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim Królestwie Armenii i Królestwie Cypru”,
zorganizowana przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, Kapelanat
ZPKM w Klebarku Wielkim koło Olsztyna oraz ówczesnego rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego JM prof. dr hab. Ryszarda J. Góreckiego. Patronat Honorowy nad konferencją objęli:
JEm Kazimierz kardynał Nycz – Metropolita Warszawski, Ordynariusz wiernych
obrządku ormiańskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Baliw Wielkiego
Krzyża Honoru i Dewocji Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego.
JE Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński.
JE Ksiądz Arcybiskup Raphael Minassian – Ordynariusz Ormian Katolików
w Armenii, Gruzji, Rosji i Wschodniej Europie.
JE dr Aleksander hr. Tarnowski – Prezydent Związku Polskich Kawalerów
Maltańskich.
JE Vincenzo Manno – Ambasador Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
JE Janusz Kotański – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i Suwerennym Rycerskim Zakonie Maltańskim.
JE Jerzy Marek Nowakowski – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Armenii.
JE Petros Kestoras – Ambasador Republiki Cypru w Rzeczypospolitej Polskiej.
JE Barbara Tuge-Erecińska – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Cypru.
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JE Edward Mier-Jędrzejowicz – Ambasador Suwerennego Rycerskiego
Zakonu Maltańskiego w Republice Cypru, Przedstawiciel Mniejszości Ormiańskiej w Komisji Wspólnej Rządu ds Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
JM prof. dr hab. Ryszard J. Górecki – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Pan dr Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Pani Małgorzata Chyziak – Starosta Powiatu Olsztyńskiego.
Pan dr Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna.
Gościem Honorowym konferencji był JE Edgar Ghazaryan – Ambasador Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej.
Patronat naukowy również przedstawiał się imponująco – uczestniczyli w nim:
JE Ksiądz Biskup prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba – Ordynariusz Diecezji Łowickiej, Główny Kapelan Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.
JE Ksiądz Biskup senior, prof dr hab. Julian Wojtkowski.
Ksiądz prof. dr hab. Józef Naumowicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, proboszcz Parafii Centralnej Ormiańskokatolickiej w Warszawie
p. w. Św. Grzegorza z Nareku oraz administrator Ormiańskokatolickiej Parafii
Południowej p. w. Św. Grzegorza Oświeciciela.
Prof. dr hab. Maciej Salamon – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Dr hab. prof. UWM Andrzej Szmyt – dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Ksiądz prof. dr hab. Wojciech Guzewicz – dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
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Ksiądz dr hab. prof. UWM Marek Żmudziński – dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Dr hab. prof. UWM Jan Gancewski – dyrektor Instytutu Historii i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali JM prof. dr hab. Ryszard J. Górecki – rektor UWM oraz dr Maciej Koszutski – I wiceprezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, który następnie przewodniczył obradom.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili : prof. dr hab. Ryszard J. Górecki,
arcybiskup Raphael Minassian oraz ambasador Edgar Ghazaryan.
Referaty wygłosili: dr hab. Marta Kowalczyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. Jacek Bonarek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ks. prof. dr hab.
Józef Naumowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Krzysztof Stopka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mgr Michał Chlipała z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Łukasz Burkiewicz z Akademii Ignatianum w Krakowie i mgr Mateusz Sekuła
z Akademii Ignatianum w Krakowie.
Obrady kontynuowano w dniu 28 maja 2017 roku w siedzibie Kapelanatu
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Klebarku Wielkim koło Olsztyna,
którym przewodniczył gospodarz Kapelanatu ksiądz prałat Henryk P. Błaszczyk. Konferencję zakończyła msza św. celebrowana przez JE księdza arcybiskupa Raphaela Minassiana w kościele parafialnym p. w. Znalezienia Krzyża
Świętego w Klebarku Wielkim
W bieżącym numerze przedstawiono trzy referaty, które najlepiej wpisują
się w tematykę Biuletynu. Prezentując tematykę konferencji oraz trzy referaty pragnę zwrócić uwagę na temat związku Ormian cylicyjskich z epopeją
wypraw krzyżowych. Nie jest to temat znany szerokiej rzeszy zainteresowanych, a nawet obcy samym Ormianom. A przecież Księstwo a potem Królestwo Armenii w Cylicji nie tylko było ściśle związane z historią Krucjat od
samego początku. Zajmuje pełnoprawne miejsce wśród państw krzyżowców: Królestwa Jerozolimskiego, Księstwa Antiochii, Hrabstwa Trypolisu
oraz Hrabstwa Edessy ( gdzie stanowili większość mieszkańców ). Małżonkami pierwszych władców Królestwa Jerozolimskiego były Ormianki. Żoną
Baldwina I była Arda córka ormiańskiego księcia Tafnuza, ale małżeństwo
to się rozpadło. Szczęśliwym stadłem było małżeństwo Baldwina II z Morfią,
córką władcy Meliteny Gabriela. Owocem tego związku były córki: Melisanda królowa Jerozolimy, której małżonkiem został Fulko Andegaweński, Alicja
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– żona księcia Antiochii Boemunda II, Hodierna – żona hrabiego Trypolisu
Rajmunda II oraz Jowita – mniszka w Betanii. Również inni władcy państw
krzyżowych zawierali liczne mariaże z przedstawicielami dynastii Rupenidów i Oszynidów władających Cylicją. W żyłach ostatniego władcy Cylicji
Leona V ( poza tym, że po mieczu wywodził się z rodu Lusignan ) płynęła krew rządzących Jerozolimą hrabiów Boulogne-Ardenne, Andegawenów,
rządzącego Antiochią rodu Hauteville ( wł. Altavila ) oraz władców Trypolisu
z rodu hrabiów Tuluzy. W 1198 roku Leon II Rupenida uzyskał tytuł królewski
od cesarza Henryka VI i papieża Celestyna III i odtąd znany jest jako Leon I. Koronacji dokonał katolikos Grzegorz VI, a arcybiskup Moguncji Konrad
wręczył mu chorągiew z czerwonym lwem, który stał się herbem Królestwa.
Wstęp ten kończę cytatem z Ecclesia Romana papieża Grzegorza XIII.
„Wśród dobrych rzeczy, jakie Ormianie uczynili na rzecz Kościoła i świata
chrześcijańskiego należy szczególnie podkreślić ich zasługi w czasach, gdy
chrześcijańscy władcy i wojownicy wyprawili się aby odzyskać Ziemię Świętą.
Nie było drugiego takiego ludu ani narodu, który z takim zapałem, entuzjazmem i wiarą spieszyłby krzyżowcom z pomocą. W czasie świętej wojny Ormianie dostarczali koni, prowiantu, a także towarzyszyli wojownikom z wielką
odwagą i lojalnością.”
Myślę, że po przemyśleniu przez Czytelników podanych przeze mnie tych
kilku faktów i abstrahując od niepodanych opinii negatywnych np. kronikarza
Mateusza z Edessy, można stwierdzić, że był to okres, w którym Ormianie stali
się zarówno podmiotem jak i przedmiotem w orbicie geopolitycznej Europy
Zachodniej.

Konferencja naukowa pt. „Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim Królestwie
Armenii i Królestwie Cypru”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

6

Marta Kowalczyk [Olsztyn]

Historyczna Armenia była wielkim krajem, którego terytoria położone były
między Morzem Czarnym i Kaspijskim na północy, a jeziorami Wan i Urmia
na południu. Symbolem jej świetności była i jest góra Ararat (orm. Masis), na
której po potopie osiadła arka Noego (Rdz 8, 4)1. Obecnie góra ta znajduje
się na terenie Turcji, a ziemie dawnej Armenii podzielone są pomiędzy Iran,
Azerbejdżan i Turcję. Z mocno okrojonym w stosunku do ziem historycznych
terytorium, Armenia odzyskała niepodległość dopiero w 1991 roku2. Zamieszkuje ją obecnie ok. 3,5 mln ludności, z czego ok. 180 tys. to Ormianie Katolicy.
Dzieje tego dumnego narodu oddaje także historia Kościoła, który przez wieki
przechował ormiański język, tradycje i kulturę. Ten, czerpiący swe korzenie
z nauczania Judy Tadeusza i Bartłomieja Apostolski Kościół Ormiański (Święty Apostolski Katolicki Kościół Ormiański, Kościół gregoriański) liczy obecnie
około 6 milionów wiernych3.
Do dziś pozostaje na tych ziemiach żywą historia przedstawiona w niniejszym opracowaniu opowiadająca o nawróceniu za przyczyną Apostoła Tadeusza króla Abgara i wzmiance u Tertuliana (ok. 155 – ok. 220) o Armenii jako
1 R. Borkowski, U stóp Góry Potopu, Gość Niedzielny 38/2001, dostęp online: 06.05.2019,
<https://papiez.wiara.pl/doc/378464.U-stop-Gory-Potopu>.
2 Na przestrzeni wieków Armenia doświadczyła najazdów Persów, Greków, Rzymian,
Arabów, Mongołów i Turków. Jej obecny kształt wynika jednak przede wszystkim z wydarzeń
wojennych, które rozegrały się w XIX i XX wieku. Po wojnie rosyjsko-perskiej 1828 r. część
wschodnia ziem Armenii została przyłączona do Rosji, a po wojnie rosyjsko-tureckiej 1878
r. państwo carów przyłączyło także część północną. W czasie I wojny światowej kraj był
okupowany przez Turcję, która dopuściła się wielkiego ludobójstwa na ludności ormiańskiej.
W listopadzie 1918 r. powstała niepodległa Armenia, która chcąc odzyskać swoje historyczne
ziemie, w 1920 r. wypowiedziała wojnę Turcji. Wojska tureckie zajęły wówczas część
kraju. Dzięki pomocy Armii Czerwonej okupanci tureccy zostali wyparci, jednak za cenę
ustanowienia tam republiki sowieckiej. Nadzieja na niepodległość pojawiła się, gdy w 1990 r.
doszło do wojny z Azerbejdżanem o Górny Karabach, a w 1991 r. rozpadł się ZSRR.
3 Ormiański Kościół Apostolski (Kościół Ormiańsko-Gregoriański), oprac. AJM, dostęp
online: 27.04.2019, <https://ekumenizm.wiara.pl/doc/477865.Ormianski-Kosciol-ApostolskiKosciol-Ormiansko-Gregorianski/4>; K. Stopka, 17 wieków ormiańskiego chrześcijaństwa,
dostęp online: 27.04.2019, <https://ekai.pl/wiekow-ormianskiego-chrzescijanstwa/>.
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Artykuł pochodzi z publikacji „Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim
Królestwie Armenii i Królestwie Cypru”, Olsztyn, 2020.
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Juda Tadeusz
– duchowy ojciec Armenii

o kraju od dawna chrześcijańskim4. Pomimo tych silnych i trwałych korzeni, za
głównego ewangelizatora tych ziem uważany jest jednak św. Grzegorz Oświeciciel5. To on na początku IV wieku zbudował strukturę hierarchiczną Kościoła
z siedzibą biskupią w Eczmiadzynie i ochrzcił króla Tiridatesa III (Tyridates
lub Tyrydates; orm. Trdat)6 z dynastii Arsacydów (orm. Arszakuni), który jako
pierwszy na świecie, w roku 301 wprowadził w swoim królestwie chrześcijaństwo jako religię państwową7. Nowo wybudowana katedra, Kościół Matki
4 G. Petrowicz, Armenia, w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. 1, Lublin 1985, kol. 928.
5 Św. Grzegorz Oświeciciel (orm. Grigor Lusaworicz, łac. Gregorius Illuminator) urodził
się ok. 250/252 r. prawdopodobnie w Artaszacie (niedaleko Araratu) lub w Partii (dzis. płn.
Iran) w ormiańskiej rodzinie książęcej. Był z pochodzenia Partem. Z nauką chrześcijan
zapoznał się w podległej Bizancjum Cezarei Kapadockiej, gdzie został wychowany przez
piastunkę Zofię, która uratowała go po politycznym zabójstwie na jego ojcu Anaku. Tam
też w 301 r. otrzymał święcenia biskupie z rąk Leoncjusza. Miał żonę Miriam będącą córką
ormiańskiego księcia w Kapadocji, która z czasem poświęciła się na służbę Bogu i dwóch
synów: św. Aristakesa i św. Wyrtanesa. Po powrocie do Armenii, przez ok. 12 lat więziony
był przez władcę w lochach Artaszatu. Po uwolnieniu doprowadził do uzdrowienia i chrztu
króla Tiridatesa III i jego dworu. Ok. 315 r. został pierwszym biskupem ormiańskim ze stolicą
w miejscowości Asztiszat. Jego następcy przyjęli tytuł katolikosów i po 440 r. przenieśli się
do Wagharszapatu (część dzisiejszego Eczmiadzyna), gdzie według tradycji Grzegorzowi
miał się objawić sam Chrystus w postaci zstępującego ognia. W 318 r. Grzegorz mianował
swojego syna Aristakesa następnym katolikosem. Stolicami katolikosatu były później – wraz
ze zmianą ośrodków władzy politycznej Armenii – Dwin, Aghtamar, Argana, Ani, Sebastia,
Karmirwank, Dzowk, Hromkla i Sis. Zmarł ok. 325 r. jako pustelnik w górach Sepuh. Jest
czczony przez Kościół prawosławny 30 września. W posiadaniu patriarchy ormiańskiego jest
relikwia ramienia Grzegorza. J. Walkusz, Grzegorz Oświeciciel, w: Encyklopedia Katolicka
KUL, t. 6, Lublin 1993, kol. 320-321. R.G. Hovannisian, Naród ormiański od starożytności do
współczesności, t. 1, Okresy dynastyczne: od starożytności do XIV wieku, Palgrave Macmillan,
2004, s. 72; K. Stopka, Armenia Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu
a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV w.), Kraków 2002, s. 28-30.
6 Tiridates III - (Trdat III, orm: Տրդատ Գ) - król Armenii w latach 262 – 317. Pochodził
z dynastii ormiańskich Arsacydów. Jego ojciec
Khosrov II (lub Chosroes, król Armenii
w latach 252-268) zginął z rąk Anaka, ojca Grzegorza Oświeciciela. Wykształcił się w Rzymie.
Znał się na wojskowości i prawie rzymskim. W 270 r. cesarz rzymski Aurelian zaangażował
Sassanidów na froncie wschodnim. Tiridates, jako prawowity dziedzic okupowanego przez
Persów tronu ormiańskiego, przybył do Armenii w 287 r. i wypędził wroga. W 299 r. kolejny
raz poskromił ekspansję Persów z pomocą cesarza Dioklecjana, który go zdradził czyniąc
po najeździe z zachodnich prowincji Wielkiej Armenii protektoraty Rzymu. Miał siostrę zwaną
Khosrovidukht (Chosrowiducht). W 297 r. poślubił księżniczkę Alani, z którą miał 2 córki
i syna o imieniu Khosrov III (lub Chosroes), który objął tron po śmierci ojca i rządził jako król
Armenii w latach 330-339. Tiridates III i Khosrovidukht są świętymi w Ormiańskim Kościele
Apostolskim, a ich święto przypada w sobotę po piątej niedzieli po Pięćdziesiątnicy. A.
Krawczuk (red.), Wielka Historia Świata, t. 3, Świat okresu cywilizacji klasycznych, Warszawa
2005, s. 418; J. Binns, Wprowadzenie do chrześcijańskich kościołów prawosławnych,
Cambridge 2002, s. 30; K. Stopka, Armenia Christiana, s. 30; M. Chorenacy. Historia Armenii,
oprac. G. Sarkisyan, Erywań 1997, II, 79, polski przekład, Kraków 2021.
7 Obecnie historycy spierają się, co do dokładnej daty chrztu i dziś przeważa pogląd, iż
Armenia uznała chrześcijaństwo za religię państwową ok. 314-315 r., co nie zmienia faktu,
że był to pierwszy tego rodzaju akt w dziejach świata. K. Stopka, 17 wieków ormiańskiego
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Boskiej w Eczmiadzynie, pozostaje do dziś duchowym i kulturalnym centrum
ormiańskiego chrześcijaństwa i centrum Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, który czerpiąc z nauk Tadeusza Apostoła przetrwał przez wieki i z nadzieją
spogląda w przyszłość.

Apostoł Jezusa Chrystusa
Juda Tadeusz (hebr. Jehudah - chwała Jahwe, godny czci, gr. Iudas) był
dziesiątym z dwunastu uczniów Jezusa (Por. Mt 10, 3; Mk 3, 18)8. Określany
początkowo jako Juda Apostoł z czasem otrzymał przydomek Tadeusz (Tadeusz to aram. tadda – odważny)9. Hegezyp, który żył w II wieku, podaje, że Apostoł, gdy przystąpił do grona Dwunastu był żonaty i pochodził z miasta Edessa
(dziś Urfa/Şanlıurfa w Turcji)10, które leży na ziemiach armeńsko-syryjskich11.
Posiadał dzieci. Według Euzebiusza z Cezarei to właśnie dlatego podejrzliwy
Domicjan, nakazał sprowadzić do Rzymu wnuki św. Judy, bojąc się, że jako
„krewni” Chrystusa mogą chcieć sięgnąć po władzę cesarską12. Upewniwszy
się jednak, że nie mają oni takich zamiarów, odesłał ich do domu.
W Piśmie Świętym Juda Tadeusz wymieniony został w katalogach apostołów sporządzonych przez św. Łukasza (Łk 6,16; Dz 1,13), Marka (Mk 3,18)
i Mateusza (Mt 10,3). Przy czym św. Marek i Mateusz nie wymieniają imienia
chrześcijaństwa, dostęp online: 27.04.2019, <https://ekai.pl/wiekow-ormianskiegochrzescijanstwa/>; Ormiański Kościół Apostolski (Kościół Ormiańsko-Gregoriański), oprac.
AJM, dostęp online: 27.04.2019, <https://ekumenizm.wiara.pl/doc/477865.OrmianskiKosciol-Apostolski-Kosciol-Ormiansko-Gregorianski/4>.
8 J. Drane (red.), Encyklopedia Biblii. Źródła – historia – tradycja, przeł. M. Stopa, Warszawa
2000, s. 257; W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1997, s. 676. Jak podaje W.
Browning: „Juda i Judasz to właściwie jedno i to samo imię (w przeciwieństwie do imienia
„Juda” wyprowadzonego od hebrajskiego Jehuda, „Judasz” wywodzi się z greckiej formy
Iudas). Judasz był jednym z Dwunastu. Jego przydomek może wywodzić się z greckiego
słowa sikarios, czyli skrytobójca lub może oznaczać (z hebrajskiego) człowieka z Kariotu,
co oznaczałoby, że był jedynym uczniem Jezusa pochodzącym z Judei”. W.R.F. Browning,
Słownik Biblii, przeł. J. Slawik, Warszawa 2005, s. 235.
9 Apostoł nazywany jest Tadeusz (Mt 10, 3; Mk 3, 19) lub Lebbaios, czyli odważny oraz
Juda, brat Jakuba (Łk 6, 16). Apokryf swoiście rozwiązuje kwestię imienia: przed chrztem
nazywał się Lebbaios, po chrzcie Janowym przyjął imię Tadeusza. Orygenes nazywał Judę
Tadeusza również Lebbeuszem. W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1997, s. 676;
M. Starowieyski, Apokryficzna korespondencja króla Abgara z Chrystusem. Wstęp, przekład
z greckiego, komentarz, w: Studia Theologica Varsaviensia 15 (1977) nr 2, 190.
10 Turecką nazwę Urfa w 1984 r. dla upamiętnienia oporu miasta w tureckiej wojnie
niepodległościowej z lat 1919–1923 zmieniono decyzją tureckiego parlamentu poprzez
dodanie członu Şanlı, oznaczającego wielki, zwycięski.
11 W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1997, s. 677.
12 Euzebiusz z Cezarei, Historia Ecclesiastica, (Historia Kościelna), tł. A. Caba, Kraków
2013, III, 19, XX, 1-7, (s. 173).
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Judy tylko Tadeusza. Z kolei u św. Jana podczas Ostatniej Wieczerzy występuje również Juda, ale nie Iskariota, który rzekł do Jezusa: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?» (J 14,22)13. Św. Łukasz wymienił
zaś „Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą” (Łk 6,16).
Tradycja przypisuje Judzie przedostatnią, składającą się zaledwie z 25
wersów księgę Pisma Świętego – List świętego Judy, który powstał w latach
80. lub 90. n.e. i zaczyna się słowami: „Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś
Jakuba, do tych, którzy są powołani, umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla
Jezusa Chrystusa” (Jud 1,1). Słowa te sugerują pewne informacje odnośnie
autora, który sam siebie nie nazywa apostołem, choć określenie „brat” Jakuba, może wskazywać, że chodzi o Judę, brata Jakuba Młodszego (por. Jud
1,1; Mt 13,55), który był synem Kleofasa14. Odrzuca się natomiast hipotezę,
że był on bratem Szymona, ponieważ nie ma o tym nawet wzmianki w liście15.
Jako przyczynę powstania listu, autor wskazuje wypełnienie się dawnej
przepowiedni o fałszywych nauczycielach, co wybrzmiewa w wersach: „Wy
zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez
Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych
pożądliwości” (Jud 1, 17-18). Szydercy ci, powodują podziały (w. 19), a ich
nauczanie prowadzi do rozpusty (w. 4). Dlatego w wersie 21 autor umieścił zachętę, by w miłości Bożej strzec samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana
naszego Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu (por. Jud. 1,
21), bo tylko Jemu „jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami
i teraz, i na wszystkie wieki! Amen.” (Jud 1, 25). Na tych słowach list się kończy. Warto jednak zauważyć, że wersy 4-16 listu Judy nawiązują do 2 Listu św.
Piotra (2P 2,1-8), dla którego prawdopodobnie stanowiły podstawę16. Autor
czerpie także z pism apokaliptycznych – Wniebowzięcie Mojżesza i Apokalipsa Henocha, które nie weszły do chrześcijańskiego kanonu Pisma Świętego17.
13 M. Straszewicz, Juda Tadeusz. Kult, w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. 8, Lublin
2000, kol. 196. Według W. Brauninga Juda to „jeden z Dwunastu, syn Jakuba (Łk 6,16),
przypuszczalnie tożsamy z „Tadeuszem” z Mk 3,18; brat Jezusa (Mk 6,3)”. W.R.F. Browning,
Słownik Biblii, s. 234.
14 Autor wydaje się odróżniać od innych apostołów. Dlatego częściej przyjmuje się, że
chodzi o Judę wymienionego wraz z Jakubem w Ewangelii według Marka (Mk 6,3) oraz
według Mateusza (Mt 13,55), gdzie zostali nazwani „braćmi Pana”. W. Harrington, Klucz do
Biblii, Warszawa 1995, s. 489-491.
15 W. Zaleski, Święci na każdy dzień, s. 676-677.
16 J. Drane (red.), Encyklopedia Biblii. Źródła – historia – tradycja, przeł. M. Stopa,
Warszawa 2000, s. 257.
17 Tamże.
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Jeśli chodzi o działalność Apostoła po śmierci Jezusa Chrystusa i Zesłaniu
Ducha Świętego, to według przekazu tradycji Juda nauczał w Palestynie, Syrii,
Egipcie, Rosji i Armenii, a później wraz z Szymonem poniósł śmierć męczeńską na terenie Mezopotamii – ewentualnie w Libanie lub Persji18. Przy czym
apokryf Passio Simonis et Iudae opisuje śmierć Judy i Szymona poprzez obicie kijami w Persji w mieście Suanir19. Wydarzenie to ukazuje relief stall z 1736
r. autorstwa J. M. Götza w kościele w Krems oraz malowidło ołtarzowe z 1760
r. F. A. Maulbertsch, które znajduje się w Österreichisches Barockmuseum
w Wiedniu. Ich relikwie znajdują się prawdopodobnie w kaplicy Najświętszego
Sakramentu w bazylice św. Piotra w Rzymie.
Kult Judy Tadeusza zyskał dużą popularność przede wszystkim w Austrii
i Polsce, gdzie czczony jest jako patron od spraw beznadziejnych. Stało się
tak za sprawą licznych nadzwyczajnych zdarzeń i cudów, które miały się wydarzyć za jego przyczyną m.in. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie,
gdzie przyjął się zwyczaj umieszczania przed jego wizerunkiem namalowanym w 1938 r. w typie ikony przez P. Górską, grawerowanych tabliczek jako
wotów20. Juda Tadeusz jest głównym patronem Armenii i diecezji siedleckiej.
W Polsce jest obecnie około 50 parafii pod wezwaniem Apostołów Judy i Szymona oraz kilkanaście mających za patrona wyłącznie Judę21.
W ikonografii, we wczesnych przedstawieniach, jak na przykład na mozaice z V wieku, która znajduje się w baptysterium w Rawennie, Juda występuje
jako młody mężczyzna z długimi włosami i krótką kędzierzawą brodą22. Od
średniowiecza postać Judy przedstawiana była różnorodnie. We Włoszech
na fresku w kościele św. Jana i Pawła w Spoleto oraz na malowidle Lorenza Salimbeni z ok. 1400 r. znajdującym się w Pinacotece w San Severino
przedstawiony jest jako młodzieniec. Natomiast we Francji na płaskorzeźbie
południowego portalu katedry w Chartres z 1210-1215 r. oraz na malowidle
G. de la Toura z XVII w., które znajduje się w Musée Toulouse Lautrec w Albi
Juda ukazany jest jako starzec w długiej todze i płaszczu23. W przenośnym
ołtarzu z ok. 1170-1180 r. w kościele St. Maria in Kapitol w Kolonii Juda został przedstawiony jako apostoł ze zwojem pisma w dłoni. Na płaskorzeźbie
z XVI wieku, która znajduje się w katedrze w Paderborn, w statule z 1712 r.
18 M. Straszewicz, Juda Tadeusz. Kult, w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. 8, Lublin 2000,
kol. 196; W. Zaleski, Święci na każdy dzień, s. 677.
19 L. Bianchi, Ne scelse dodici. Dove sono sepolti gli Apostoli di Gesù e alcuni loro amici,
Rzym 2007, s. 58-59.
20 M. Straszewicz, Juda Tadeusz, kol. 196.
21 Tamże.
22 M. Jacniacka, Juda Tadeusz. W ikonografii, w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. 8, Lublin
2000, kol. 196.
23 Tamże.
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M. B. Brauna, która znajduje się w Národni Muzeum w Pradze oraz w figurze z nieistniejącego tryptyku w kościele w Ostrowitem k. Golubia-Dobrzynia,
ukazany jest z narzędziami jego męczeńskiej śmierci – pałką lub maczugą24.
Z mieczem w dłoni widnieje na witrażu z XIV wieku, który znajduje się w kaplicy św. Stefana w katedrze w Kolonii. Natomiast w rzeźbie z ok. 1662 r.,
która znajduje się w ołtarzu głównym w katedrze w Pelplinie przedstawiono go
z dzidą. Niezależnie jednak od form przedstawień i atrybutów wskazujących
na wydarzenia z życia Apostoła, warto pamiętać, że zgodnie z wolą swojego
Mistrza, po dniu Pięćdziesiątnicy wyszedł do ludzi, by głosić dobrą nowinę.
Tym samym wypełnił misję i dał świadectwo swojej wiary, do czego powołany
jest każdy chrześcijanin.

Historia spotkania Abgara i Judy Tadeusza
Uczeni uważają, że chrześcijaństwo dotarło do Edessy prawdopodobnie
już w I wieku n.e.25. Według tradycji Kościół ormiański jest uważany za apostolski, ponieważ został założony przez Tadeusza Judę oraz Bartłomieja26.
Wydaje się, że było to chrześcijaństwo typu judeochrześcijańskiego, ponieważ Edessa utrzymywała ożywione kontakty handlowe z Żydami z Palestyny i Antiochii. Poza tym Euzebiusz z Cezarei wspomina biskupa Osroene
w związku ze sporem o datę święcenia Wielkanocy ok. 197 r., a istnienie
budynków kościelnych, w 201 r. w Edessie potwierdza kronika Edeska27.
W samej Edessie znajdował się specjalny kościół nagrobny – martyrium,
z grobem św. Tomasza, którego ciało zostało tu przewiezione z Indii28.
Juda czczony jest w Armenii oraz w Syrii m.in. ze względu na podanie
zawarte w Naukach Addaja29, które głosi, że król Edessy Abgar V Ukkama30,
24 Tamże.
25 G. Bonnet Maury, La légende d’Abgar et de Thadée et les missions Chrétiennes
à Edesse, RHR 16 (1887), s. 269—283; A. Buffa, La légende d’Abgar et les origines de
l’Edesse (Thèse), Genève 1893; I. Ortiz de Urbina , Le origini del cristianesimo in Edessa, Gr
15 (1934), s. 82-91.
26 K. Stopka, Armenia Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu
a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV w.), Kraków 2002, s. 241.
27 M. Starowieyski, Apokryficzna korespondencja króla Abgara z Chrystusem, s. 178.
28 Tamże, s. 179.
29 W. Witakowski, Nauka Apostoła Addaja : wstęp, przekład z języka syryjskiego, komentarz,
w: Studia Theologica Varsaviensia, 22/2 (1984), s. 181-213; D. Klejnowski-Różycki, Nauka
Addaja i legenda edeska o świętym Wizerunku, w: Święte wizerunki w przekazie Dobrej
Nowiny, Opolska Biblioteka Teologiczna 161 (2017), N. Widok (red.), s. 77-87.
30 Abgar V Ukkama – władca królestwa Osroene ze stolicą w Edessie, które powstało
w 132 r. p.n.e. i przetrwało aż do 216 r. po Chrystusie, kiedy Karakalla zamienił miasto
w kolonię rzymską. Abgar został opisany przez Tacyta jako „król Arabów ”, choć według
Mowsesa Chorenacego Abgar był Ormianinem. V. Nersessian, Treasures from the Ark: 1700
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który za pośrednictwem szybkobiegacza Ananiasza wysłał do Jezusa korespondencję i zaprosił Go do siebie, prosząc o uzdrowienie31. Według przekładu M. Starowieyskiego list do Chrystusa brzmiał tak: „Abgar, toparcha
krainy Edessy, sługa niegodny, do Jezusa zwanego Chrystusem. Usłyszałem o mnóstwie cudów, które dokonałeś: że uzdrawiasz chorych i ślepych,
chromych i słabych oraz leczysz wszystkich opętanych przez szatana. I dlatego też proszę Twą dobroć, byś do nas przybył i (dzięki temu) uciekł od
zasadzek bezbożnych Żydów, którzy knują podstęp przeciw Tobie. Moje
miasto jest małe, wystarczy jednak dla nas obydwu”32. Następnie, według
przekazu Chrystus znając myśli Ananiasza, zażądał wody, aby się umyć.
A gdy się obmył wytarł swoją twarz chustą, na której odbiła się jego podobizna. Po czym podał ją Ananiaszowi ze słowami: „Oddaj ją i powiedz temu,
Years of Armenian Christian Art, Oxford 2001, s. 224. Panował w latach 4 p.n.e. - 7 n.e.
i 13 n.e. - 50 n.e. Prawdopodobnie w II-III w. powstała legenda o korespondencji między
Abgarem V a Jezusem Chrystusem. Św. Augustyn i Hieronim zwalczali pogląd, jakoby
Chrystus pozostawił jakieś pisma. Według św. Euzebiusza z Cezarei do Edessy przybył
Tadeusz, względnie jeden z 72/70 uczniów Chrystusa. Przy czym pierwszy z apostołów Syrii
rzeczywiście nosił imię Taddajos lub Addajos. Tadeusz miał uzdrowić Abgara V i nawrócić
Syryjczyków na chrześcijaństwo. J. M. Szymusiak, Abgar V Ukkamma, w: Encyklopedia
katolicka KUL, t. 1, Lublin 1985, kol. 14; Euzebiusz z Cezarei, Historia Ecclesiastica, (Historia
Kościelna), tł. A. Caba, Kraków 2013, III, 19, XX, 1-7, (s. 173); M. Starowieyski, Apokryficzna
korespondencja króla Abgara z Chrystusem, s. 177-200.
31 Jak wynika z opisu Euzebiusza, listy, które przetłumaczono, miały znajdować się
w archiwach Edessy i były spisane po syryjsku. „Legenda Abgara w ujęciu Euzebiusza
przedstawia się w następujący sposób. Abgar chory na nieuleczalną chorobę usłyszawszy
o cudach Chrystusa wyprawił do Niego gońca z listem, w którym zapraszał Go do
Edessy. Chrystus napisał do niego list, w którym obiecywał przysłanie swego ucznia. Po
zmartwychwstaniu Tomasz wysyła Tadeusza, aby w Edessie głosił Ewangelię. Tadeusz
zamieszkał w domu Tobiasza. Przy spotkaniu z Tadeuszem Abgar ujrzał jasność na jego
obliczu i padł przed nim na twarz. Tadeusz uleczył Abgara i innych mieszkańców Edessy,
a następnego dnia wygłosił mowę do ludu. Działo się to w 340 r. ery Seleukidów (czyli 28-29
r. po Chr.)”. M. Starowieyski, Apokryficzna korespondencja króla Abgara z Chrystusem, s.
181.
32 M. Starowieyski, Apokryficzna korespondencja króla Abgara z Chrystusem, s. 190.
Według przekładu A. Lisieckiego, dotyczącego tekstu umieszczonego u Euzebiusza (Historia
ecclesiastica 1, 13, 6-8) brzmiał on następująco: „Odpis listu, który toparcha Abgar pisał do
Jezusa i posłał nam przez gońca Ananiasza do Jerozolimy: Abgar, syn Uchamasa, toparcha,
Jezusowi Dobremu Zbawicielowi ,,który zjawił się w okolicy Jerozolimy, pozdrowienie.
Słyszałem o Tobie i o uzdrowieniach Twoich, że się bez leków i bez ziół przez ręce Twoje
dzieją. Jak idą wieści, ślepym wzrok przywracasz, chromym poruszenie i trędowatych
oczyszczasz, i duchy nieczyste oraz demony wypędzasz, i długą złożonych chorobą leczysz,
i umarłych wskrzeszasz. Słysząc to wszystko o Tobie, jestem przeświadczony o jednym
z dwojga: albo Ty jesteś Bogiem, który z nieba zstąpił i takich dokonujesz rzeczy, albo jesteś
Synem Bożym, takie działając dziwy. Przeto piszę do Ciebie i błagam Cię, racz przybyć
do mnie i ulecz cierpienie moje. I to bowiem słyszałem, że Żydzi się z niechęcią do Ciebie
odnoszą i chcą Ci wyrządzić krzywdę. Miasto mam bardzo maleńkie a przezacne, przecie
dość wielkie dla nas obydwóch” (tłum.. A. Lisiecki, POK t. 3, s. 43 n.). Tamże.
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który cię wysłał: ’Pokój tobie i twojemu miastu! Ja przyszedłem po to, aby
cierpieć za świat i aby zmartwychwstać oraz aby wskrzesić praojców. A gdy
zostanę wzięty na niebiosa, wyślę do ciebie ucznia mego, Tadeusza, aby cię
oświecił i wprowadził na drogę pełni prawdy: ciebie i twoje miasto’”33. Istnieją
różne wersje dotyczące uzdrowienia Abgara. Jedna mówi, że po powrocie
król przyjął Ananiasza i upadłszy na twarz uczcił odbity na chuście wizerunek
Chrystusa i zanim jeszcze Tadeusz począł przemawiać, został uzdrowiony
ze swej choroby34. Według innej legendy Abgar został uzdrowiony z trądu
i artretyzmu za pośrednictwem Judy35, który dotknął go listem od Jezusa lub
obrazem z Jego wizerunkiem, co przedstawia znajdujący się w Staatsgalerie
Stuttgart miedzioryt M. Engelbrechta z ok. 1750 r., oraz retabulum L. Borrassá z XV w., będącego w posiadaniu Museo Arqueologico-Artistico Episcopal
w Vich36.
W zakończeniu historii Abgara u Euzebiusza opisano, że po wniebowstąpieniu Jezusa, Tadeusz apostoł przybył i zamieszkał u Tobiasza, o czym
doniesiono Abgarowi. Gdy zaś król usłyszał o uzdrawianiu przez Tadeusza
chorych, zrozumiał, że to jest ten, o którym Jezus pisał w liście. A gdy Tadeusz przybył do pałacu, Abgar, natychmiast wyzdrowiał z choroby i uwierzył
w nauki Jezusa przekazane przez apostoła, co miało miejsce w roku 340 ery
Seleucydów, tj. 28/29 po Chrystusie37. Potem Tadeusz wraz z Abgarem miał
zburzyć świątynie poświęcone bożkom, zbudować kościoły, wyświęcić na
biskupa jednego ze swych uczniów, a także kapłanów i diakonów, którym pozostawił zasady dotyczące sprawowania liturgii. Następnie miał udać się do
miasta Amidy (w Mezopotamii Syryjskiej) leżącego koło rzeki Tygrys38, gdzie
przebywał pięć lat, zbudował kościół i ustanowił biskupa, kapłanów i diakonów, po czym przemierzał miasta Syrii, nauczając i uzdrawiając chorych,
aż dotarł do leżącego nad morzem fenickiego miasta Berytu, gdzie zmarł
20 (21) dnia miesiąca sierpnia, po czym został pochowany przez swoich
uczniów39. Owocem jego pracy apostolskiej jest do dziś Apostolski Kościół
Ormiański (Święty Apostolski Katolicki Kościół Ormiański, Kościół gregoriański), który wraz ze swoimi wiernymi przeżywał i przetrwał kataklizmy, które
temu wielkiemu narodowi zgotował los.
33 Tamże, s. 191-192.
34 Tamże.
35 W. Zaleski, Święci na każdy dzień, s. 676-677; M. Straszewicz, Juda Tadeusz. Kult, kol.
196.
36 M. Straszewicz, Juda Tadeusz. Kult, kol. 196.
37 Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna, I, 13, 11-21; tłum. A. Lisiecki, Pisma Ojców
Kościoła, t. 3, s. 44-48.
38 M. Starowieyski, Apokryficzna korespondencja króla Abgara z Chrystusem, s. 194.
39 Tamże, s. 196.
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Apostolski Kościół Ormiański
Szanując przekazy związane z Apostołem Tadeuszem, pracę ewangelizacyjną na terenie Armenii rozwinął św. Grzegorz Oświeciciel, który na początku
IV wieku zbudował strukturę hierarchiczną Kościoła z siedzibą biskupią w Eczmiadzynie i ochrzcił króla Tiridatesa III (Tyridates lub Tyrydates; orm. Trdat)
z dynastii Arsacydów (orm. Arszakuni). Władca ten, jako pierwszy na świecie,
w 301 r. uczynił w swoim królestwie chrześcijaństwo religią państwową. Katedra, Kościół Matki Boskiej w Eczmiadzynie, pozostaje do dziś duchowym
i kulturalnym centrum ormiańskiego chrześcijaństwa i centrum Ormiańskiego
Kościoła Apostolskiego. W związku z tymi wydarzeniami przetłumaczono dla
wiernych z greki i aramejskiego Biblię (do 433 r.) i dzieła ojców Kościoła. Przyczynił się do tego mnich Mesrop Masztoc, który na początku V w. opracował
składający się z 36 liter alfabet, powiększony o 2 litery w XII wieku40. Niestety
w 451 r., po przegranej wojnie z Persami przeważająca część Armenii jako
prowincja o nazwie Persarmenia, znalazła się pod władzą tego rosnącego
w siłę imperium, próbującego narzucić jako wiarę dawną religię (zoroastryzm).
Ze względu na panujące działania militarne, ormiańscy hierarchowie nie mogli uczestniczyć w soborze chalcedońskim (451 r.), który zwołano by zająć
się herezją monofizytyzmu41, a dla którego poparcie w Apostolskim Kościele
Ormiańskim było duże42. Skutki tej nieobecności odcisnęły piętno na długie
wieki, bowiem po oficjalnym zerwaniu więzi z Rzymem przez synod w Dwinie
(555 r.) i kolejnych próbach ustanowienia jedności43, dopiero 13 grudnia 1996
40 K. Stopka, Armenia Christiana, s. 31.
41 Monofizytyzm – ( gr. monos – jeden, physis – natura) to doktryna uznająca w Jezusie
Chrystusie tylko jedną naturę. Jako pierwszy ideę tę propagował Apolinary z Leodycei,
z terminologii którego skorzystał Cyryl Aleksandryjski w polemikach z Nestoriuszem.
Tezę o tym, że natura ludzka została w Jezusie Chrystusie wchłonięta przez boską
rozpopularyzował archimandryta Eutyches, który został potępiony przez Sobór Chalcedoński
z 451 roku. Na soborze tym, przyjęto naukę głoszącą, że „ludzka natura istniała w Chrystusie
w sposób pełny, niezmienny i niezniszczalny” i pomimo złączenia z naturą boską zachowała
swą odrębność. J. Słomka, Monofizytyzm, w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. 13, Lublin 2009,
kol. 153-154.
42 Świadczy o tym fakt, że uchwały soboru chalcedońskiego potępiające monofizytyzm
jako herezję zostały odrzucone na czterech kolejnych synodach - m.in. w Wagharszapat
i w Dwinie, pozostawiając Kościół Ormiański przy formule Soboru Efeskiego II z 449 roku.
Herezji monofizytyzmu dopatrywano się zaś w zwyczaju niemieszania podczas Eucharystii
wina z wodą, ponieważ po Soborze Chalcedońskim zwyczaj ten uznano za znak wiary
w prawdziwe bóstwo i człowieczeństwo Jezusa. K. Stopka, Armenia Christiana, s. 52-69.
43 W 1071 roku Armenię zajęli Turcy seldżuccy, co spowodowało masową emigrację
ludności w region Edessy, w góry Antytaurusu i Cylicji, gdzie dzięki zdobyciu zajmowanych
przez wojska Bizancjum górskich twierdz, udało się stworzyć tzw. Królestwo Nowej Armenii
(Armenii Cylicyjskiej, Małej Armenii) ze stolicą w Sis (obecnie Kozan, Adana, Turcja).
Do pierwszych oficjalnych kontaktów między Kościołami Armenii i Rzymem doszło za
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r. Najwyższy Patriarcha i Katolikos wszystkich Ormian Karekin I (Garegin I)
Sarkisjan podpisał wspólną deklarację chrystologiczną z papieżem Janem
Pawłem II, przyjmując w ten sposób chalcedońską naukę o osobie Chrystusa44. Podobną deklarację 25 stycznia 1997 r. w Rzymie, zawarł Jan Paweł II
katolikosa Grzegorza II i papieża Grzegorza VII w 1080 roku. Wówczas papież poproszony
o interwencję w sporach z Grekami uznał Kościół ormiański za prawowierny, nawołując go
do akceptacji dekretów chalcedońskich i przeprowadzenia reform liturgicznych. Kontakty
Ormian z Rzymem pogłębiły się podczas wypraw krzyżowych, kiedy to w 1198 r. Kościół
Cylicji zawarł unię trwającą do 1375 r., kiedy to Królestwo Cylicji upadło. Do unii tej nie
przystąpiły jednak inne ormiańskie wspólnoty. Na soborze Florenckim w 1439 roku legaci
katolikosa Konstantyna VI przyjęli „Dekret dla Ormian”, ustanawiający nową unię między
Rzymem a Ormianami. Dokument ten zaaprobował kolejny katolikos Grzegorz IX, czego
nie zaakceptowali biskupi Armenii Wielkiej, którzy odrzucili akt zjednoczenia i utworzyli
w 1441 roku katolikosat w Eczmiadzynie. 8 grudnia 1742 r. w Rzymie doszło do złożenia
wyznania wiary katolickiej przez patriarchę Sis, Abrahama Ardziwiana, biskupa Aleppo,
który dla podkreślenia swej jedności z biskupem Rzymu dodał do swego imienia biskupiego
imię Piotra, co dodając kolejne numery czynią jego następcy. Wierni, którzy uznali
wówczas papieża Benedykta XIV za swego kościelnego zwierzchnika, mogli zachować
swój obrządek, język i zwyczaje liturgiczne. Po powrocie patriarchy do Libanu, w Bejrucie
został utworzony ormiański patriarchat katolicki. Jego jurysdykcja rozciągała się na Syrię,
Cylicję, Mezopotamię, Palestynę i Egipt. Wikariat w Konstantynopolu zachował odrębność,
a od 1748 r. podlegali mu katolicy ormiańscy na Kaukazie. W 1830 r. Pius VIII ustanowił
arcybiskupstwo ormiańskie Konstantynopola z tytułem prymasa. Katolicyzm ormiański
rozwijał się także na Krymie, który Benedykt XIV poddał w 1748 r. władzy ormiańskich
arcybiskupów lwowskich, którzy wyświęconemu w Polsce przez katolikosa Melchizedeka
biskupowi Mikołajowi Torosowiczowi, zawdzięczają bezpośrednie podporządkowanie
Stolicy Apostolskiej (1689). On to w 1630 r. złożył katolickie wyznanie wiary, a w 1635 r.
w Rzymie uzyskał papieskie potwierdzenie na urzędzie, godność arcybiskupią i akceptację
dla obrządku ormiańskiego. Po tureckim ludobójstwie dokonanym na Ormianach w latach
1915-1918, w wyniku którego zginęło według różnych danych od 600 tys. do nawet 2 mln
ludzi, doszło do wielu zmian o charakterze geopolitycznym. W 1967 r. katolikos Wielkiego
Domu Cylicji Choren I, a w 1970 r. katolikos eczmiadzyński Wazgen I złożyli wizyty Pawłowi
VI. Obaj wysłali obserwatorów na Sobór Watykański II. Były to kolejne kroki ku pojednaniu.
K. Stopka, Armenia Christiana, s. 100-102, 271-286; K. Matwiejuk, Celebracja Eucharystii
w Ormiańskim Kościele Katolickim, w: Studia Teologiczne 27 (2009), s. 107-125; K. Stopka,
17 wieków ormiańskiego chrześcijaństwa, dostęp online: 04.05.2019, <https://ekai.pl/
wiekow-ormianskiego-chrzescijanstwa/>.
44 W deklaracji tej napisano m.in.: „Papież Jan Paweł II i Katolikos Karekin I uznają głęboką
komunię duchową, jaka już ich łączy, podobnie jak biskupów, duchownych i świeckich
wiernych ich Kościołów. Komunia ta jest zakorzeniona we wspólnej wierze w świętą
i życiodajną Trójcę - wierze głoszonej przez apostołów i przekazywanej w ciągu stuleci przez
licznych Ojców i Doktorów Kościoła oraz przez biskupów, kapłanów i męczenników, którzy
szli ich śladami. (…) Papież i Katolikos wyrażają szczególną satysfakcję z wielkiego postępu,
jaki ich Kościoły osiągnęły we wspólnym poszukiwaniu jedności w Chrystusie, wcielonym
Słowie Bożym. Jest On doskonałym Bogiem w swoim bóstwie i doskonałym człowiekiem
w swoim człowieczeństwie, zaś Jego bóstwo jest zjednoczone z człowieczeństwem w Osobie
Jednorodzonego Syna Bożego, w unii rzeczywistej i doskonałej, bez pomieszania, bez
zamiany, bez podziału i jakiejkolwiek formy rozłączenia. Rzeczywistość tej wspólnej wiary
w Jezusa Chrystusa i w tę samą sukcesję posługi apostolskiej była czasem przesłonięta
i pozostawała nieznana. Czynniki językowe, kulturowe i polityczne przyczyniły się w ogromnej
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z Katolikosem Wielkiego Domu Cylicji Aramem I (Keshishian)45.
mierze do powstania rozbieżności teologicznych, których wyrazem była terminologia formuł
doktrynalnych. Jego Świątobliwość Jan Paweł II i Jego Świątobliwość Karekin I wyrazili
stanowcze przekonanie, że ze względu na zasadniczą jedność wiary w Boga i w Jezusa
Chrystusa spory i godne ubolewania podziały, które były czasem konsekwencją różnych
sposobów wyrażania tejże wiary, od momentu podpisania niniejszej deklaracji nie powinny
już wpływać na życie i świadectwo dzisiejszego Kościoła. Z pokorą wyrażają przed
Bogiem swoje ubolewanie z powodu tych sporów i kontrowersji oraz zdecydowaną wolę
wymazania ze świadomości i pamięci swoich Kościołów wzajemnej niechęci, oskarżeń
czy nawet nienawiści, jakie czasem powstawały w przeszłości i mogą jeszcze dziś kłaść
się cieniem na prawdziwie braterskich i autentycznie chrześcijańskich relacjach między
zwierzchnikami i wiernymi obydwu Kościołów, zwłaszcza w sytuacji, jaka rozwinęła się
w ostatnim okresie. Istniejąca już komunia między obydwoma Kościołami oraz nadzieja na
odzyskanie pełnej jedności i konsekwentne dążenie do niej powinny stać się bodźcem do
dalszych kontaktów, do bardziej regularnego i głębszego dialogu, który pozwoli uzyskać
większe wzajemne zrozumienie i przywróci wspólnotę wiary i posługi. (…) Jan Paweł II
i Karekin I wyrażają szczególną troskę pasterską o lud ormiański: o tych, którzy żyją w swojej
historycznej ojczyźnie, gdzie udało się znów przywrócić wolność i niepodległość dzięki
ustanowieniu nowego, suwerennego państwa Armenii, o tych, którzy mieszkają w Nagornym
Karabachu i potrzebują trwałego pokoju, a wreszcie o tych, którzy żyją w diasporze na całym
świecie. Mimo wstrząsów i tragedii, zaznanych zwłaszcza w obecnym stuleciu, naród ten
pozostał wierny apostolskiej wierze - wierze męczenników i wyznawców, wielu milionów
bezimiennych chrześcijan, dla których Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży i Zbawiciel świata,
zawsze był i pozostaje fundamentem nadziei, a Jego Duch prowadzi ich przez stulecia.
Wobec zbliżającej się 1700. rocznicy oficjalnego ustanowienia Kościoła w Armenii, niech
Trójjedyny Bóg obdarzy ich szczególnym błogosławieństwem, aby mogli dążyć do pokoju
i sprawiedliwości oraz z nową gorliwością świadczyć wiernie o Panu Jezusie Chrystusie.
Rzym, 13 grudnia 1996 r.”. Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Katolikosa Patriarchy
Karekina I Sarkissiana, Listy ekumeniczne - Jan Paweł II, Watykan 13.12.1996 r., dostęp
online: 29.04.2019, <https://papiez.wiara.pl/doc/377295.Wspolna-deklaracja-Papieza-JanaPawla-II-i-Katolikosa>.
45 W deklaracji napisano: „Spotkanie Katolikosa Wielkiego Domu Cylicji i Papieża Kościoła
katolickiego jest ważnym wydarzeniem w dziejach ich wzajemnych relacji. Relacje te,
sięgające początków chrześcijaństwa w Armenii, odgrywały szczególnie doniosłą rolę
w Cylicji w okresie od XI do XIV w. i utrzymywały się także po usunięciu przemocą siedziby
Katolikatu z Sis i jej przeniesieniu w 1930 r. do Antelias w Libanie. Papież Jan Paweł II
i Katolikos Aram I wyrażają radość z tego spotkania, odbywającego się w ramach Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan, który przypomina nam, iż konieczne jest przywrócenie
pełnej komunii między chrześcijanami, aby mogli oni wypełniać swoją najważniejszą misję,
jaką jest przede wszystkim świadczenie o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla
zbawienia ludzkości. (…) Także dzisiaj Biskup Rzymu, Następca Piotra, i Katolikos Cylicji
modlą się wspólnie, aby komunia w wierze w Jezusa Chrystusa umacniała się dzięki
ofierze krwi męczenników i dzięki wierności, jakiej Ojcowie dochowali Ewangelii i Tradycji
apostolskiej, a zarazem, by objawiała się poprzez wielorakie bogactwo obu Kościołów. Ta
komunia wiary winna znajdować konkretny wyraz w życiu wiernych oraz prowadzić nas ku
pełnej jedności. (…) Liban, w którym obecność Kościoła katolickiego i Katolikatu Cylicji jest
faktem historycznym i namacalnym, stanowi szczególne pole dla realizacji ich misji. Dążenie
Libańczyków do pojednania i do odbudowy kraju nie powinno być oderwane od wartości
moralnych i religijnych, które stanowią istotę tożsamości wielkiej rodziny libańskiej. Niech
zatem starają się oni działać w taki sposób, aby ich kraj odzyskał w pełni swoją tożsamość,
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Jednym z następstw podpisanych dokumentów były uzgodnienia przyjęte
w 1999 r. przez przedstawicieli Kościołów prawosławnych i przedchalcedońskich, a więc także ormiańskiego, że w sprawach chrystologicznych nie ma
między nimi różnicy oraz spotkanie Międzynarodowej Komisji Mieszanej do
spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Starożytnymi
Kościołami Wschodu (a więc także Ormianami), w którym w styczniu 2006 r.
uczestniczył przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, kardynał Walter Kasper46. Poza tym w 2001 r. Jan Paweł II złożył wizytę
Gareginowi II w Armenii, a w roku 2008 Garegin II odwiedził Benedykta XVI
w Rzymie. Zanim jednak to nastąpiło Apostolski Kościół Ormiański borykał się
z wieloma problemami wynikającymi m. in. z najazdów Persów, Greków, Rzymian, Arabów, Mongołów i Turków oraz z podbojów ziem zamieszkałych przez
Ormian, a w konsekwencji ze zmian granic najpierw królestwa, a w późniejszych wiekach państwa. Dopiero po odzyskaniu przez Armenię niepodległości
w 1991 r. środowiska katolickie tego kraju mogły zacząć się odradzać. Z myślą
o katolikach w Armenii, Gruzji i Rosji, w 1991 r. Stolica Apostolska utworzyła
dla nich Ordynariat Europy Wschodniej z siedzibą w Giumri (Północna Armenia). W 2009 r. na całym globie istniało 5 archidiecezji, 6 diecezji, 1 egzarchat
apostolski, 3 egzarchaty patriarchalne, 3 ordynariaty obrządkowe i 103 parafie
ormiańskokatolickie47.
Ormiański Kościół Apostolski jest obecnie podzielony na 2 katolikosaty
opartą na wolności i pluralizmie, swoją jedność i suwerenność oraz świadomość szczególnego
powołania, jakie ma do spełnienia w swoim regionie i w całym świecie. U kresu drugiego
millennium chrześcijaństwa i w przededniu 1700-lecia powstania Kościoła ormiańskiego
Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II i Jego Świątobliwość Aram I składają dziękczynienie
i chwałę Trójcy Świętej, która udziela im duchowej mocy, aby mogli pozostać wierni nakazom
wiary apostolskiej i pasterskiej misji. Zachęcają duchowieństwo i wiernych swoich Kościołów,
aby gorliwie starali się spełniać ewangeliczne nakazy miłości, pojednania, sprawiedliwości
i pokoju, oczekując przyjścia Królestwa Bożego”. Wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II
i Katolikosa Arama I Keshishiana, Listy ekumeniczne - Jan Paweł II, Watykan 25.01.1997 r.
46 Ormiański Kościół Apostolski (Kościół Ormiańsko-Gregoriański), oprac. AJM, dostęp
online: 01.05.2019, <https://ekumenizm.wiara.pl/doc/477865.Ormianski-Kosciol-ApostolskiKosciol-Ormiansko-Gregorianski/4>.
47 Oprócz Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego istnieje również mniej liczny unicki
Kościół katolicki obrządku ormiańskiego oraz Ormiański Kościół Ewangelicki. W Polsce
w 2004 r. kardynał Józef Glemp powołał na duszpasterzy Ormian: dla Polski południowej –
ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego i dla Polski północnej – ks. Artura Awdaliana. W 1999
r. erygowano ormiańską parafię personalną w Gdańsku z ks. Cezarym Annusewiczem.
Kardynał Kazimierz Nycz dekretem z 20 listopada 2009 r. zniósł dotychczasowe struktury
duszpasterskie i utworzył trzy parafie terytorialne – południową w Gliwicach, z proboszczem
w osobie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, centralną w Warszawie, gdzie od 2013 r.
posługi podjął się ks. Rafał Krawczyk, i północną w Gdańsku, gdzie posługę podjął ks. Cezary
Annusewicz. Obecnie proboszczem parafii centralnej oraz administratorem pełniącym
posługę duszpasterską w parafii południowej jest ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz.
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i 2 patriarchaty. Najważniejszym z nich jest katolikosat z siedzibą w Eczmiadzynie, na którego czele stoi Karekin (Garegin) II Nersisjan, noszący tytuł
patriarchy wszystkich Ormian. Obejmuje on 5 diecezji w Armenii, po jednej
w Gruzji, Azerbejdżanie, Rosji i Iraku oraz 17 diecezji w diasporze, od Australii
przez Amerykę Południową, USA po Europę48. Ormiański katolikosat Cylicji
z siedzibą w Antelias koło Bejrutu obejmuje 7 diecezji na Bliskim Wschodzie
– w Libanie, Syrii, Iranie, Grecji i Cyprze. Na jego czele stoi patriarcha Aram
I Kesziszjan. Rangę ormiańskich patriarchatów mają Jerozolima oraz Konstantynopol. Podległe są one katolikosowi w Eczmiadzynie.
Jednym z ważniejszych wydarzeń ostatnich lat była największa jak dotąd
kanonizacja ofiar ludobójstwa Ormian. Ormiański Kościół Apostolski w dniu 23
kwietnia 2015 r. kanonizował wszystkie ofiary ludobójstwa.

Konferencja naukowa pt. „Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim Królestwie
Armenii i Królestwie Cypru”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 27-28
maja 2017 roku. Od lewej: dr hab. Marta Kowalczyk, dr n. med. Maciej Koszutski oraz JE
Edward Mier-Jędrzejowicz - Ambasador Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Republice
Cypru

48 R. Borkowski, U stóp Góry Potopu, Gość Niedzielny 38/2001, dostęp online: 06.05.2019,
<https://papiez.wiara.pl/doc/378464.U-stop-Gory-Potopu>.
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Artykuł pochodzi z publikacji „Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim
Królestwie Armenii i Królestwie Cypru”, Olsztyn, 2020.
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Zakon Krzyżacki w Królestwie
Armenii Cylicyjskiej
Krzysztof Stopka [Kraków]

Królestwo Armenii w Cylicji było ciekawym fenomenem polityczno-kulturowym1. Formalnie pozostawało poza systemem państw łacińskich powstałych
na Bliskim Wschodzie w dobie krucjat, jednak faktycznie zamykało ich łańcuch od północy. Od 1198 roku było lennem cesarstwa rzymsko-niemieckiego.
Pierwszy król Armenii, Leon I Rubenida, w swych dokumentach przedstawiał
się jako władca z łaski „Bożej i cesarstwa rzymskiego”2. Bardzo dobre stosunki
z Niemcami ułatwiały przenikanie do Armenii cylicyjskiej Zakonu Najświętszej
Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli Krzyżackiego3.
Zakon Krzyżacki popierał aspiracje polityczne króla Leona zmierzające do osadzenia na tronie Księstwa Antiochii jego wnuka, Rajmunda Rubena.
Z tych powodów cieszył się zaufaniem i poparciem władcy. Pierwsze nadania
ziemskie w Armenii cylicyjskiej rycerze niemieccy otrzymali być może podczas
walk o Antiochię w latach 1207-1208. Dokumenty króla Leona wprawdzie się
nie zachowały, ale sam fakt nadania nie ulega wątpliwości. Gdy 27 czerwca
1209 roku papież Innocenty III w Viterbo zatwierdzał wszystkie dotychczasowe posiadłości Zakonu Krzyżackiego, wymienił wśród nich dwie cylicyjskie
miejscowości: Combedefort (Cumbethfort, Comtefort, Grafenburg) i Heion
1
Na temat państwa ormiańskiego w Cylicji zob. T.S.R. Boase, A.W. Lawrence, J.G.
Dunbar and W.W.M. Boal, J.S.C. Riley-Smith, A.T. Luttrell, The Cilician Kingdom of Armenia,
ed. by T.S.R. Boase, Edinburgh and London 1978; P. Halfter, Das Papsttum und die Armenier
im frühen und hohen Mittelalter. Von den ersten Kontakten bis zur Fixierung der Kirchenunion
im Jahre 1198, Köln 1996, s. 188-274; C. Mutafian, L’Arménie du Levant, t. 1, Paris 2010, s.
91-117.
2 « Dei et Romani imperii gracia, rex Armeniae ». Por. Le trésor des chartes d’Arménie ou
Cartulaire de la chancellerie royale des Roupéniens, ed. V. Langlois, Venise 1863, nr V, s.
115, nr VI, s. 117-118.
3 Rycerze niemieccy mieli bardzo dobre kontakty z Ormianami w Ziemi Świętej niemal od
czasów fundacji szpitala w Akce. Por. H. Houben, Intercultural Communication. Theutonic
Knights in Palestine, Armenia and Cyprus, w: Diplomatics in the Eastern Mediterranean
1000-1500: Aspects of Cross-Cultural Communications, ed. by A. D. Beihammer, M
 . G.
Parani, C
 h. D. Schabel, Leiden-Boston 2008, s. 143.
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(Ayun) ze wszystkimi przyległościami4. Pierwsza z nich leżała na drodze z Mamistry (Misis) do Tarsu. Niewiele później, 29 lipca pojawił się przed papieżem
niewymieniony z imienia frater hospitalis teutonicus (brat szpitalny niemiecki),
który bronił racji króla Leona w sporze o sukcesję antiocheńską5.
Wielki mistrz Zakonu Herman von Salza intensywnie podróżował w tym
regionie, pojawiając się podczas ważnych wydarzeń politycznych. Bywał też
w Królestwie Armenii. Jedną z jego wizyt mamy szczególnie dobrze udokumentowaną z racji powiązania z kolejną inicjatywą krucjatową cesarstwa.
Otóż w końcu 1211 roku pojawił się w Cylicji kanonik hildesheimski Wilbrand z hrabiowskiego rodu Oldenburg-Wildeshausen. Był wysłannikiem najwyższej rangi, gdyż cesarz Otton IV polecił mu przygotować piątą krucjatę
do Ziemi Świętej. W relacji ze swej podróży – Itinerarium terrae sanctae –
przedstawił Ormian jako ludzi niezwykle religijnych, najlepszych chrześcijan,
zachowujących prawo otrzymane od „małego Grzegorza”. Zapewne chodziło
mu o św. Grzegorza Oświeciciela, apostoła Armenii w IV wieku. Wychwalał
ich ortodoksję, twierdząc, że nie błądzą w wierze. Co ciekawe, pisał, że mają
własnego papieża, którego nazywają w swym języku Katelcoste [katolikos]6.
Po wjeździe do Królestwa Armenii od strony Syrii w drodze do Tarsu Wilbrand
przejeżdżał przez należącą do Krzyżaków wspomnianą już miejscowość
Cumbethfort, gdzie znajdował się ich dom i ziemie7. Podczas pobytu w Armenii Cylicyjskiej Wilbrand wspomniał też o należącej do Krzyżaków miejscowości Amuda (Adamodanum, Til-Amdun/Amtun, dziś Toprakkale). Były to
pierwsze poza Akką dobra Zakonu w sąsiedztwie Ziemi Świętej. W tym czasie
Krzyżacy nie mieli jeszcze wielkich posiadłości.
Wilbrand na zaproszenie króla Leona udał się następnie do położonej
w górach stolicy Armenii – Sis (dziś miasto Kozan w prowincji Adana), gdzie
jako gość honorowy był świadkiem świętowania Epifanii Pańskiej w dniu 6
stycznia 1212 roku. Z jego relacji poznajemy przebieg uroczystości, tak ważnej w teologii Kościoła ormiańskiego, gdyż łączącej w sobie Boże Narodzenie,
pokłon trzech królów i Objawienie Pańskie, czyli chrzest Chrystusa w Jordanie. Czytamy u niego, że uroczystościom przewodniczył sam król, który na
wielkim koniu jechał w kierunku rzeki, dziś noszącej nazwę Kilgen (dopływ
4 Tabulae Ordinis Theutonici, ed. E. Strehlke, Berolini 1859, nr 298, s. 267.
5 Acta Innocentii PP. III (1198-1216), Pontificia Commissio ad redigendum Codicem iuris
canonici orientalium, Fontes. Series III, vol. II, ed. T. Haluščynskyj, Vaticanis 1964, nr 130, s.
366.
6 Wilbrands von Oldenburg Reise nach Palaestina und Kleinasien lateinisch und deutsch
mit erklärenden Anmerkungen und einer Biographie des Verfassers, hg. von J. C. M. Laurent,
Hamburg 1859, s. 16. [s. 174]
7 “domus […] et mansio bona hospitalis Alemannorum”. Ibidem, s. 17 (176).
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Pyramos), mając u swego boku wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Hermana von Salzę i niewymienionego z imienia „kasztelana” zakonu joannitów
z Seleucji (Silifke). Obaj dostojnicy zakonni byli otoczeni orszakiem swych
własnych rycerzy. W ślad za nimi jechał Rajmund Ruben, bratanek króla,
niedawno koronowany z łaski cesarza Ottona jako „rex iunior” (król młodszy)
z baronami królestwa i licznym rycerstwem8. Wszyscy byli odziani w piękne
szaty. Starego króla poprzedzali słudzy niosący w rękach chorągwie (vexilla)
i sztandary (baneras) i prowadzący przyozdobione bogato konie. Między nimi
a królem szła piesza uzbrojona straż królewska. Wszyscy stojący przy drodze
wznosili okrzyki „Subtacfol”. Tak niemiecki duchowny słyszał ormiański okrzyk
„Surb Takawor”, czyli święty król (sacer rex). Reszta ceremonii odbywała się
nad rzeką, gdzie dla króla przygotowano namiot. Następnie przybyli pieszo
Grecy z ich „patriarchą”. Chodzi tu albo o miejscowego metropolitę greckiego,
albo o patriarchę Antiochii, któremu król Leon zezwolił wykonywać jurysdykcję
na terenie swego państwa. Uczestniczyli też w procesji duchowni syryjscy,
którzy byli, według niemieckiego obserwatora, prawie nadzy. Pochód odbywał
się w takt muzycznych instrumentów i dźwięków trąb. Oczywiście obecny był
kler ormiański z arcybiskupem, poprzedzanym przez krzyż. Nad rzeką nastąpiły ceremonie znane nam jako „Jordan”9.
Co było celem pobytu wielkiego mistrza w Armenii? Czy tylko sprawy
przygotowywanej krucjaty? Odpowiedź na to pytanie przynoszą fakty, które
wówczas miały miejsce w państwie Leona. Prawdopodobnie to podczas tej
właśnie wizyty wielkiego mistrza król został przyjęty do bractwa krzyżackiego i do zakonnej wspólnoty dobrodziejstw i modlitwy10. Był to sposób związywania z Zakonem i jego interesami wpływowych osobistości politycznych,
rodzaj honorowego wsparcia i dowód bliskiej przyjaźni, a nawet zażyłości.
Wilbrand z Oldenburga zapisał, że król Leon „semper Alemanos dilexit” – „zawsze miłował Niemców”11. Podczas pobytu wielkiego mistrza musiały trwać
rozmowy na temat potwierdzenia i być może większego jeszcze uposażenia
Zakonu w Armenii. Gdy w kwietniu 1212 roku Leon wystawił wielki przywilej
dla zakonników niemieckich nazywał ich nowymi Machabeuszami, broniącymi domu Izraela. Potwierdził Zakonowi posiadanie rozległych dóbr, z których
8 Król Leon I wysłał w 1210 roku poselstwo do cesarza Ottona IV na czele z HetumemHelim, poprzednio głową rodu Hetumidów, teraz archimandrytą klasztoru Drazark w Cylicji.
Poselstwo to przywiozło od cesarza koronę królewską dla Rajmunda Rupena, który został 15
sierpnia 1211 roku ukoronowany jako „rex iunior” – „młodszy król”. P. Halfter, Das Papstum,
s. 283-284.
9 Wilbrands von Oldenburg, s. 19-20 (177-179).
10 „de quorum sum confraternitate et in quorum beneficiis ac oracionibus particeps effici
cupio”. Le trésor, nr VI, s. 118. Por. H. Houben, Intercultural Communication, s. 142.
11 Ibidem, s. 20 (179).
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najważniejszy był kompleks posiadłości rozrzuconych wokół zamku Amuda
(Amouda), usytuowany na górzystym występie ponad równiną cylicyjską
i kontrolujący przeprawę przez rzekę Pyramos na drodze z Syrii do Cylicji12.
Kompleks obejmował trzy główne posiadłości: Sespin, Bucona i Ayn (Ayun),
ale też wspomnianą przez Wilbranda miejscowość Cumbethfort z przyległościami. Granice nadania zostały dokładnie opisane i już wcześniej oznaczone
kamieniami granicznymi i kamiennymi krzyżami13.
Dokument z roku 1212 pozwala nam zrozumieć rolę Zakonu, czyli powód
obdarzania go przez dynastię ormiańską tak wielkimi łaskami. Zakonnicy byli
wygodnym i sprawnym narzędziem obrony militarnej granic i dróg tranzytu
wojska w królestwie, zwłaszcza rodzajem stałych wojsk ochrony pogranicza
i kontroli militarnej ich najbliższego zaplecza. Ta funkcja była w każdym państwie ważna i kosztowna, a w przypadku Armenii cylicyjskiej szczególnie newralgiczna z uwagi na toczone niemal bezustannie w tym regionie walki z wyznawcami islamu czy innymi władcami chrześcijańskimi w regionie.
Oczywiście usługi Zakonu nie były bezinteresowne. Po roku 1212 zamek
Amdun został umocniony i rozbudowany. Zakon zainwestował w tym miejscu
wiele środków, starając się przekształcić go w swą lokalną kwaterę14. Należały
do niego pobliskie wsie z gruntami uprawnymi, winnicami, lasami i pastwiskami, jeziorami, a także młynami, nadane prawem dziedzicznym i zwolnione od
podatków i innych ciężarów feudalnych. Przywilej zapewniał zakonnikom prawo swobodnego przemieszczania się lądem i morzem po terytorium państwa.
Otrzymali też zgodę na kupno i sprzedaż artykułów żywnościowych i innych
potrzebnych im rzeczy, a także na korzystanie z podwodów. Te punkty nadania z 1212 roku można interpretować jako przywilej ekonomiczny. Posiadłości
zostały nadane nie na prawie miejscowym, ale „secundum legem et consuetudinem Francorum”, a więc na prawie zachodnim. W swym dokumencie król
polecał wszystkim poddanym kochać, szanować i czcić braci zakonnych jako
„miłośników” (amatores) jego samego, jego potomków i całego królestwa. Na
prośbę Krzyżaków nadanie potwierdził w marcu 1213 roku papież Innocenty
III15. Posiadłości otrzymane w 1212 roku były jednymi z pierwszych większych
kompleksów dóbr, jakie Krzyżacy otrzymali w pierwszym okresie swego istnie12 R. W. Edwards, The Fortifications of Armenian Cilicia, Dumbarton Oaks Studies XXIII.
Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University 1987, s. 244–253.
13 Le trésor, nr VI, s. 117-120.
14 R. W. Edwards, The Fortifications, s. 59-61; H. Hellenkemper, Burgen der Kreuzritterzeit
in der Grafschaft Edessa und im Königreich Kleinarmenien. Studien zur historischen
Siedlungsgeographie Südost-Kleinasiens (Geographica historica Band 1), Bonn 1976, s.
123-131.
15 Ibidem, nr VII, s. 121.
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nia na Bliskim Wschodzie. Warto pamiętać, że główna siedziba, na północny
wschód od Akki – Montfort (Starkenberg) powstała dopiero w 1229 roku.
Wielki mistrz Zakonu Herman von Salza, który w 1210 roku brał
udział w ceremonii koronacji Jana z Brienne na króla jerozolimskiego, mógł
mieć jakiś wpływ na wybór jego drugiej małżonki, Rity Stefanii, która była córką króla Leona. Zaślubiny tej pary odbyły się w 1214 roku.
Krzyżacy odegrali ważną rolę w polityce wewnętrznej Armenii w trakcie
walk dynastycznych po śmierci pierwszego króla. Kolejny władca Filip z Antiochii (1222-1225), zięć Leona, był zwalczany przez regenta królestwa Konstantego z Paperonu. Powodem było częste przebywanie w Antiochii, otaczanie
się łacinnikami i mały szacunek dla wiary ormiańskiej. Filip wywiózł do Antiochii skarby królewskie, a wśród nich koronę króla Leona. Na rozkaz Konstantyna Filip wraz ze swą żoną Izabellą (Zabel), córką Leona zostali schwytani
podczas ucieczki do Antiochii. Wkrótce potem Filip został zamordowany. Według jego ojca, księcia Boemunda IV z Antiochii miało do tego dojść w krzyżackim zamku Amdun16. Rycerze krzyżaccy popierali zatem partię narodową
ormiańską17.
W 1226 roku królem Armenii został syn Konstantyna, Hetum. Izabellę, która była po ojcu dziedziczką królestwa, zmuszono do małżeństwa z nowym
władcą. Regalia starego króla pozostały jednak w Antiochii. Zapewne podczas krucjaty 1228-1229 roku cesarz Fryderyk II, który spotkał się dwukrotnie z księciem Boemundem IV, zmusił go do wydania mu ormiańskiej korony,
którą zdeponował w którymś z zamków krzyżackich – św. Jana w Akce lub
w Montfort. Cesarz Fryderyk II postępując w ten sposób chciał przywrócić
zwierzchność lenną nad Armenią, mocno nadwyrężoną w tym czasie. Autorytet cesarski był w Armenii znacznie niższy niż papieski. Korona królewska,
przechowywana w zamku Krzyżaków, którzy byli sojusznikami cesarza, była
dobrym argumentem przetargowym. Król Hetum niewątpliwie potrzebował tej
korony, gdyż legalność jego władzy pozostawiała wiele do życzenia18. Niewydanie korony być może wiązało się też z niejasnym statusem małżeństwa, nieuznawanego przez Stolicę Apostolską. Koronę Krzyżacy zwrócili w 1253 roku
na polecenie cesarza Konrada IV przez ręce arcybiskupa-elekta Palermo19.

16 The Cilician Kingdom of Armenia, s. 113; C. Mutafian, L’Arménie du Levant, t. 1, Paris
2012, s. 116.
17 The Cilician Kingdom, s. 113.
18 Hetum potrzebował też pomocy cesarskiej z uwagi na najazdy Turków seldżuckich. Por.
The Cilician Kingdom of Armenia, s. 114.
19 P. Halfter, “Corona regni Armeniae”. Aus der Spätzeit der staufisch-armenischen
Beziehungen, “Le Muséon” 120, 2007, s. 131-161.
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W tym czasie małżeństwo Hetuma z Izabelą nie było już kwestionowane20.
Niewykluczone, że Herman von Salza odegrał pewną rolę w pojednaniu
króla Hetuma I z jego małżonką Izabelą. Według jednego z kronikarzy (Bar
Hebraeus) królowa 10 lat wzbraniała się od pożycia z mężem. Rzeczywiście,
ich pierwsze dziecko zostało poczęte dopiero w 1236 roku, a więc dokładnie
10 lat po przymusowym ślubie21. Uderzające, że właśnie w tym roku Krzyżacy
otrzymali nowe nadania od pary królewskiej. W dniu 22 stycznia 1236 roku
Hetum I i jego małżonka Izabella nadali rycerzom krzyżackim: „anielskim legionom” – jak czytamy – zamek Harunia (Heronia, Haronia, Harunija) z okręgiem. W darowiźnie wspomniano o nieustannych walkach, jakie rycerze zakonni prowadzili z „wrogami Krzyża Chrystusa”. Dzięki mocy Krzyża mieli ich
zwyciężać w bitwach. Bracia mieli być także oddani służbie chorym (in servicio
infirmorum) i biednym (dona pauperum). Wedle słów darowizny mieli traktować sprawy pary królewskiej w duchu braterstwa i siostrzeństwa. Mieli być
powiązani z parą panującą „miłością wolną od fałszu”, prawdziwym węzłem,
broniąc królestwa ze wszystkich stron „jako prawdziwi bracia i nierozłączni
przyjaciele”22. Darowizna została wystawiona na ręce „brata magistra Hermana”, czyli Hermana von Salza (który sprawował funkcję wielkiego mistrza do
swej śmierci w 1239 roku), oraz komtura Littolda. Hetum I, podobnie jak Leon
I, został konfratrem Zakonu23.
Nowe lenno krzyżackie należało wcześniej do niejakiego Gotfryda (Goufridus) i obejmowało opactwa Ovide, św. Mammasa i Saugre (Skewra?), osady,
nieużytki, ziemie, wody, młyny, folwarki, góry, wzgórza i owocodajne równiny.
Mieszkali tam chłopi królewscy, ale też chłopi panów feudalnych. Bracia zakonni mogli ich uwolnić od obowiązku zamieszkiwania i wypuścić pod warunkiem uiszczenia im spłaty połowy dochodów Harunii i zadośćuczynienia innym
swym panom24.
Władcy Armenii dokonując kolejnego nadania spodziewali się pomocy
Zakonu, którego siła polityczna i militarna znacznie wzrosła. Harunia leżała
blisko wrót Amanos, na drodze do Maraszu i Meliteny, czyli w południowo-wschodnim regionie pogranicznym, atakowanym bezustannie przez wrogie
armie. Krzyżacy mieli bronić zamku, albo ofensywnie (wysyłając oddziały
do walk zaczepnych) albo defensywnie (broniąc obleganych przez wroga
20 Papież Grzegorz IX uznał małżeństwo 1 marca 1239 roku. Acta Gregorii PP. IX, Fontes.
Series III, ed. A. L. Tăutu, Vaticanis 1950, nr 253, s. 332-333.
21 C. Mutafian, op. cit., s. 118. Jako pierwsza urodziła się prawdopodobnie Rita, późniejsza
małżonka Konstantyna z Servantikaru. Ibidem, t. II, tab. 46.
22 Le trésor, nr XVIII, s. 141-143.
23 H. Houben, Intercultural Communication, s. 142.
24 Ibidem.
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twierdz). Strategiczna waga Harunii leżała w tym, że przez jej okolice musiały
przemieszczać się wojska mameluków, prąc na południe z Syrii podczas kolejnych kampanii w latach 1266, 1275 i 129825.
Harunia była mniejsza niż Amuda. W północno-zachodnim narożniku zamku znajdowała się wieża. Wydaje się, że istniała już wcześniej, a po przyjściu
Krzyżaków była użytkowana prawdopodobnie jako zakonna kaplica. Zarówno
Amuda, jak i Harunia odgrywały ważną role w ekonomice kraju. Oprócz tych
dwóch zamków Krzyżacy mieli w swych posiadłościach pewną liczbę gorzej
umocnionych budowli. Do ważniejszych z nich należała Czarna Wieża, niedaleko od twierdzy Sarvantikar, która była stacją poboru cła (wspomniana w dokumencie z 1271 roku)26. Czasami w literaturze przecenia się militarną wagę
zamków niemieckich. Jest kwestią dyskusyjną czy wchodziły one w skład
państwowego łańcucha zamków obronnych i czy odgrywały rolę w systemie
ostrzegania świetlnego27.
Nie wiadomo, czy Zakon zamierzał zbudować w północno-wschodniej Armenii władztwo terytorialne (seniorię), jak to próbował uczynić w Siedmiogrodzie czy w Prusach. Niewątpliwie ustanowiony został zakonny baliwat, jednostka terytorialna obejmująca także posiadłości na Cyprze. Według statutów
Zakonu z około 1250 roku, zaktualizowanych w 1260 roku, komtur baliwatu
Armenii i Cypru odgrywał ważną rolę w hierarchii i strukturze organizacyjnej
Zakonu. Co roku, około święta Podwyższenia Krzyża, spodziewano się go
w domu głównym w Akce, gdzie miał składać sprawozdanie rachunkowe z zarządu dóbr. Zależnie od wyników, mógł być zatwierdzony na kolejny rok, bądź
odwołany i zastąpiony przez inną osobę. Statuty Zakonu z około 1260 roku
uzależniały ważność elekcji wielkiego mistrza od obecności komtura Armenii28.
Jednak rycerzy krzyżackich w Armenii nie było wielu. Ich liczbę szacuje się
na około 5029. Aby właściwie ocenić ten fakt, trzeba przypomnieć, że wszystkich rycerzy zakonnych w Hiszpanii, Italii, Armenii i Cyprze było w sumie 200.
25 K. Molin, Unknown Crusader Castles, New York- London 2001, s. 175-178.
26 The Cilician Kingdom of Armenia, s. 114; K. Molin, Unknown Crusader Castles, s. 176.
27 K. Molin, Teutonic Castles in Cilician Armenia: A Reappraisal, w: The Military Orders, vol.
III: History and Heritage, ed. by V. Mallia-Milanes, Aldershot 2008, s. 131-137. Teorię taką
zbudował R.W. Edwards, The Fortifications of Armenian Cilicia, s. 38.
28 H. Houben, Intercultural Communication. Theutonic Knights in Palestine, Armenia and
Cyprus, w: Diplomatics in the Eastern Mediterranean 1000-1500: Aspects of Cross-Cultural
Communication, ed. by A. D. Beihammer, M
 . G. Parani, C
 h. D. Schabel, Leiden-Boston
2008, s. 150-151; K. Borchardt, The Military-Religious Orders in the Crusader West, w: The
Crusader World, ed. by A. J. Boas, 2016.
29 A. Kiesewetter, L’Ordine Teutonico in Grecia e in Armenia, w: L’Ordine Teutonico
in Mediterraneo. Atti del Convegno international di studio, Torre Alemanna (Cerignola)Mesagne-Lecce, 16-18 ottobre 2003, ed. H. Houben, Galatina 2004, s. 102.
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Ogólnie uważa się, że ich wartość militarna nie była zbyt wielka30.
Ostatecznie Amuda nie odegrała ważnej roli w walce o niezależność królestwa. Leżała w centrum niziny i broniła przeprawy na drodze do centrum
- Anazarby i Sis. Podczas najazdu mameluków w 1266 roku w zamku schroniło się ponad 2 tys. ludzi. Została zdobyta i nie została już odbudowana. Był
to bardzo dotkliwy cios dla prowincji, która nie odzyskała swego znaczenia.
Harunia jeszcze w 1271 roku znajdowała się w posiadaniu Zakonu gdy wizytował ją wielki mistrz Anno von Sangerhausen31. Baliwat Armenii tracił jednak
większość swych dóbr. Harunia została porzucona przez Zakon pod koniec
XIII wieku32, gdy jego uwagę przyciągała już inna sprawa – stabilizacja swej
obecności i stanu posiadania nad Bałtykiem. Po upadku Akki w 1291 roku
niektórzy Krzyżacy udali się na Cypr33.
W 1293 roku przeprowadzona została reorganizacja baliwatów śródziemnomorskich, która polegała na powierzeniu niemieckich posiadłości w Apulii,
Sycylii, Grecji i Cyprze zwykłemu komturowi, palestyńskiemu Kalabryjczykowi
Gwidonowi z Amigdala (Amendolea)34.
Jednak jeszcze w XIV wieku papiestwo liczyło na ich zaangażowanie militarne na Bliskim Wschodzie. Podobne nadzieje istniały także w Królestwie
Armenii. We wrześniu 1308 roku papież Klemens V prosił Zakon Krzyżacki,
by przyszedł z pomocą joannitom, ze swą konnicą, piechotą i okrętami, ze
względu na zagrożenie Armenii i Cypru35. Posiadłości krzyżackie na Cyprze
wzmiankowane są w 1337 roku w diecezji Limasol (miejscowość zwana Pravimunt lub Perrinunt). Krzyżacy porzucili Cypr pod koniec XIV wieku36.
W tym stuleciu wspomnienie rycerzy niemieckich było wśród Ormian ze
Wschodu żywe. W 1348 roku przybyli z Awinionu do Prus krzyżackich dwaj
duchowni ormiańscy rytu rzymskiego: Stefan, arcybiskup Niku, i mnich Kyriak,
którzy zapewne starali się o pomoc rycerzy zakonnych dla Armenii37. Na Po30 H. Houben, Intercultural Communication, s. 151.
31 The Cilician Kingdom of Armenia, s. 114; K. Forstreuter, Der Deutsche Orden am
Mittelmeer, Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 2, Bonn 1967, s.
136-137.
32 K. Molin, Unknown Crusader castles, s. 187.
33 H. Houben, Intercultural Communication, s. 151-156. W XIV-wiecznym tłumaczeniu
statutów Zakonu “Armenia” została zastąpiona przez “Hiszpanię”. K. Borchardt, The MilitaryReligious Orders, s.
34 H. Houben, Intercultural Communication, s. 156.
35 Regestum Clementis Papae V, vol. 3, Romae 1886, nr 3219, s. 234-236.
36 H. Houben, Intercultural Communication, s. 157.
37 W 1346 roku arcybiskup Stefan otrzymał od papieża prawo wyboru spowiednika
w wypadku zagrożenia życia (in articulo mortis). Acta Clementis PP. VI. Pontificia Commissio
ad redigendum codicem iuris canonici orientalis. Fontes. Series III, ed. A. L. Tăutu, Romae
1960, vol. IX, nr 84, s. 146.
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morzu opowiadali, że w ciągu ostatnich dwóch lat Turcy napadli na Armenię,
zabijając 600 tys. chrześcijan, a resztę przekształcili w trybutariuszy. Donosili
też o napaści Turków na Rodos i wymordowaniu wielu chrześcijan. Arcybiskup Stefan u cystersów oliwskich błogosławił kielichy i ornaty, a w Gdańsku
wyświęcił kilku mnichów. Miał także poświęcić wiele kościołów na Pomorzu38.
Duchowni ci powrócili następnie do Awinionu. Ich misja nie przyniosła skutku.
Z pewnością Krzyżacy stracili już zainteresowanie sprawami Ziemi Świętej.
Wkrótce potem wybuchła wielka zaraza dżumy, która zdezorganizowała życie
w Europie i na Wschodzie. Armenia pozostała tylko odległym wspomnieniem
związanym z początkami świetności Zakonu.

38 Chronica Oliviensis, ed. W. Kętrzyński, Monumenta Poloniae Historica, t. VI, Warszawa
1961, s. 342. Na temat przynależności tych duchownych do obrządku łacińskiego zob. K.
Stopka, Armenia christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość
chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV w.), Kraków 2002, s. 239.
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Artykuł pochodzi z publikacji „Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim
Królestwie Armenii i Królestwie Cypru”, Olsztyn, 2020.

Michał Chlipała [Kraków]

Wstęp
Dzieje zakonów rycerskich stanowią jeden z najbardziej znaczących elementów mozaiki dziejów terenów należących do chrześcijańskich władców
średniowiecznego Outremer w okresie wypraw krzyżowych. Nic więc dziwnego, że rycerze zakonni musieli pojawić się również na dworze książąt (a później królów) Cylicyjskiej Armenii, wpisując się na zawsze w dzieje ormiańskiego państwa nad Morzem Śródziemnym.
Każdy z trzech głównych zakonów: joannici, templariusze i krzyżacy posiadał w ormiańskim państwie swoje dobra ziemskie i w sposób aktywny włączał
się zarówno w politykę wewnętrzną, jak i zagraniczną cylicyjskich władców.
Pozytywny stosunek Ormian do krzyżowców, który okazali oni już wojskom
pierwszej krucjaty (a szerzej – pozytywne nastawienie do „frankijskich” rycerzy
i najemników, którzy nierzadko wykazywali się męstwem w służbie ormiańskich monarchów), nie ustrzegł jednak cylicyjskiego państwa przed sporami
z zakonami mnichów-rycerzy, ani też przed konfliktem, którego stroną stał się
Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona (templariusze), zaś
aktywny udział brali w nim (po stronie ormiańskiej) przedstawiciele Zakonu
Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego (joannici).

Ubodzy Rycerze
Templariusze musieli być znani w XII-wiecznej Cylicji. Ubodzy Rycerze
mieli posiadać w obszarze Cylicji zamki takie jak Bagras, Darbsak, Roche Guillaume oraz przypuszczalnie Roche Roussel i Port Bonnel1. Nie wiemy kiedy
1 The Cilician Kingdom of Armenia, ed. T. S. R. Boase, Edinburgh & London, 1978, str.
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zamki te weszły w ich posiadanie. Być może pierwsi templariusze pojawili się
na tych terenach w czasie wojny toczonej przez Rajmunda z Poitiers oraz Fulka jerozolimskiego z księciem Lewonem Rubenidą w latach 30-tych XII wieku.
Zarówno Bagras jak i Roche Guillaume położone były blisko Wrót Syryjskich,
co rodzi przypuszczenie, że śmiałe zwycięstwo, jakie odniósł Stefan Rubenida
współdziałając z templariuszami, było ułatwione dzięki posiadaniu przez nich
baz w postaci tych twierdz.
Oto bowiem sprowokowany przez Bizancjum najazd na Cylicję Masuda
z Ikonium skończył się w 1154 roku klęską napastników, między innymi dzięki
postawie brata księcia Torosa, Stefana, który z kontyngentem templariuszy
rozbił wrogów w bitwie niedaleko Wrót Syryjskich2.
„Kiedy bowiem przeszli [emir Jakub, jeden z wodzów Masuda] wrota [Pylae Syriae – Wrota Syryjskie] Bracia [templariusze] jako zesłani przez Boga
zmietli ich z tego miejsca i wycięli w pień wszystkich, na czele z ich wodzem”3 .
Co ciekawe ormiańscy kronikarze wspominając udział templariuszy w bitwie u Wrót Syryjskich zawsze wyrażają się o nich z dużym szacunkiem, zaś
ich samych określają francuskim słowem Frères4.
Mleh, brat księcia Torosa Rubenidy wstąpił do zakonu templariuszy jako
konfrater5. Rychło jednak dał o sobie znać jego niespokojny charakter, który
nie odpowiadał regule rycerskiego zakonu.
Mleh nie tylko próbował zabić swojego brata Torosa, ale też w latach 1169
– 1171 współdziałając z Nur-ad-Dinem miał zająć wszystkie posiadłości braci
w Cylicji, w tym najważniejszy z nich zamek Bagras. Miał również okrutnie
obchodzić się ze złapanymi współbraćmi, co po części miało spowodować
karną ekspedycję łacinników, ale też wyrobić Ormianom fatalną opinię wśród
templariuszy. Pomimo braku sukcesów militarnych po śmierci muzułmańskiego wodza i Mleha, templariusze mieli odzyskać swe zamki, od nowego władcy
Cylicji, Rubena III.
Klęska Krzyżowców pod Hattin spowodowała potężną ofensywę muzuł92 – 93; M. Janik, Świat łaciński i Królestwo Armenii cylicyjskiej w latach 1199-1375. Zarys
problemu, Kraków 2014, str. 161.
2 Grzegorz zw. Kontynuatorem, kronika Grzegorza kontynuującego kronikę Mateusza
z Edessy, wydana w zbiorze: Armenia and the Crusades, Tenth to Twelfth Centuries. The
Chronicle of Matthew of Edessa, transl.&ed. Ara Edmond Dostourian, Lanham – New York –
London 1993, str 45 – 46 [dalej: Grzegorz Kontynuator], str. 263.
3 Smbat Sparapet’s Chronicle, transl. Robert Gregory Bedrosian, dostępna jest na stronie:
https://archive.org/stream/SmbatSparapetsChronicle/Chronicle_Smbat_Sparapet_djvu.txt
(dostęp na dzień 20 maja 2017 r.), [dalej: Kronika Symbata].
4 Grzegorz Kontynuator, str. 263.
5 M. Barber, Templariusze, Warszawa 2000, str. 76. Taką opinię o Mlehu przytoczyć miał
Wilhelm z Tyru.
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mańską, która nie ominęła zamków templariuszy na syryjsko-cylicyjskim pograniczu. W 1189 r. wojska Saladyna odebrały templariuszom Bagras i Darbsak, opuszczając je na wieść o nadejściu niemieckiej krucjaty w 1190 roku.
Opuszczone fortece pogranicza cylicyjsko-syryjskiego zostały około 1191
roku zajęte przez Lewona Rubenidę (późniejszego króla Lewona I). Władca
starał się je obsadzić stałymi garnizonami i dbał o ich naprawę. W Bagrasie
osadził jednego z wyższych dostojników królestwa, seneszala Adama.
Przejęcie tych twierdz stało się jednak kością niezgody pomiędzy Lewonem I a ambitnymi rycerzami zakonnymi. Co ciekawe w sprawie zamków templariuszy wypowiedział się w 1199 roku Innocenty III, do którego odwołał się
Lewon I. Papież wydał iście salomonowy wyrok, nakazując Lewonowi zwrot
zamków, jednocześnie wskazując, że wszelkie swe roszczenia do nich może
przedstawić papieskiemu legatowi6.
Wobec walk z al-Zahirem z Aleppo i Sulejmanem II sułtanem Rum, Lewon I wezwał templariuszy na pomoc, obiecując im nadania ziemskie, jednak
sprawa rozbiła się o kwestie zajętych twierdz oraz problem dynastyczny w Antiochii.
Osią problemu była kwestia dziedziczenia antiocheńskiego tronu – książę Boemund III zmuszony był ożenić swego syna Rajmunda z bratanicą króla Lewona. Po śmierci Rajmunda w 1199 roku, dziedzicem księstwa został
Rajmund Ruben, wnuk ormiańskiego króla. Wówczas to zaczęły się pojawiać
oznaki, że część antiocheńskich poddanych, podobnie jak wcześniej, nie zechce u siebie obcego księcia, co doprowadziło do opanowania Antiochii przez
młodszego brata Rajmunda – Boemunda z Trypolisu (późniejszego Boemunda IV), który wygnał swego ojca. Po śmierci Boemunda III w 1201 roku konflikt
wybuchł z pełną mocą. Sukcesji ormiańskiego księcia sprzeciwili się mieszczanie z komuny antiocheńskiej. Po swojej stronie mieli templariuszy, którzy
nie mogli darować Lewonowi zajęcia Bagrasu7.
W listopadzie 1203 roku, między innymi templariusze odparli najazd ormiański na Antiochię. Spór toczył się dalej, zaś kolejne orzeczenia Innocentego III (między innymi dotyczące kompensat dla templariuszy za zniszczone
zamki) pozostały bez echa. Nieudane okazały się kolejne mediacje podejmowane przez papieskich legatów oraz patriarchę Jerozolimy – zakończone obłożeniem Cylicji interdyktem. Co więcej odwoływanie się do kolejnych
papieskich legatów przez rycerzy zakonnych wzburzyło Lewona na tyle, że
6 The Cilician…, str. 101, por. też Le Trésor des chartes d’Arménie ou Cartulaire de la
chancellerie royale des Roupéniens, par Victor Langlois, Venise 1863, [dalej: Kartularz], str.
78.
7 Kronika Symbata niewłaściwie datuje śmierć Boemunda III na rok 1206 (podobnie jak
zajęcie Konstantynopola przez Franków na rok 1207).
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w 1210 roku zarekwirował resztę posiadłości templariuszy, poza Roche Roussel i Roche Guillaume, których nie mógł zająć, za to pustoszył ich okolicę.
Idąca na pomoc zamkom odsiecz pod dowództwem samego mistrza Wilhelma z Chartres została napadnięta przez Ormian, a liczni bracia (w tym mistrz)
odnieśli rany8.
Innocenty III nie wahał się wykląć Lewona I, zaś królowi Jerozolimskiemu
Janowi z Brienne poruczył dowództwo karnej ekspedycji. Jan nie stanął na
czele wojska, wysłał jednak na północ 50 rycerzy, którzy mieli się zająć pustoszeniem południowo-wschodniej Cylicji9.
Dopiero wiosną 1213 roku zaczęto układy. Lewon oddał templariuszom
Port Bonnel, zaś w trzy lata później, po zajęciu Antiochii także Bagras. Do
1216 roku Ubodzy Rycerze weszli z powrotem w posiadanie większości swej
dawnej domeny, poza Darbsakiem, leżącym wówczas na terytorium muzułmańskim.
Templariusze nie wahali się przepuścić Boemunda IV w czasie jego wyprawy na Cylicję w roku 1225. Ponieważ wkrótce potem Hetum I z nieznanych
bliżej przyczyn poróżnił się z Braćmi, skazując kilku z nich na powieszenie,
mistrz Armand z Perigord dołączył do ekspedycji Boemunda V z roku 1232,
która zmierzała do Cylicji. Jeszcze raz baliw Cylicji Konstantyn uratował sytuację swym talentem dyplomatycznym, negocjując porozumienie z wielkim
mistrzem, które spowodowało wycofanie się templariuszy z wyprawy.
Późniejszy okres pobytu Ubogich Rycerzy na terenie pogranicza cylicyjsko-syryjskiego wypełniają raczej walki z muzułmanami (jak nieudana wyprawa w 1237 roku na Darbsak). Wraz z upadkiem Antiochii w 1268 roku sytuacja
templariuszy pilnujących syryjsko-cylicyjskiego pogranicza stała się krytyczna.
Wobec zdrady jednego z braci, który zaproponował Bajbarsowi poddanie Bagrasu oraz gremialnej odmowy udziału w obronie twierdzy przez serwientów,
rycerze zakonni zmuszeni byli porzucić Bagras (uprzednio niszcząc fortecę
wraz z zapasami) i wycofać się do Roche Guillaume10.
W 1285 roku istniał jeszcze komandor Armenii, który w imieniu Lewona II
(a z polecenia wielkiego mistrza Wilhelma z Beaujeu) negocjował z Kalawunem traktat pokojowy, zaś swą ostatnią twierdzę w Cylicji templariusze opuścić mieli dopiero w 1299 roku.
W 1305 roku o projekcie wykorzystania Cylicji w ramach tzw. parvum passagium wypowiedział się Jakub z Molay ostatni wielki mistrz templariuszy.
8 The Cilician…, str. 106.
9 K. Stopka, Armenia Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu
a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV – XV w.), Kraków 2002, str. 140
10 M. Barber, Templariusze, str. 139, M. Janik, Świat łaciński…, str. 163.
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Projekt tak zwanego parvum passagium czyli małego przejścia narodził się
wśród europejskich teoretyków wypraw krzyżowych wraz z upadkiem Outremer. Autorzy rozlicznych koncepcji związanych z parvum passagium postulowali odzyskanie Ziemi Świętej, jednak widzieli główny problem krzyżowców,
jaki stanowiły nadmiernie rozciągnięte linie zaopatrzeniowe wojsk chrześcijańskich, idące aż z portów południowej Italii. Droga lądowa również oznaczała przepłynięcie Cieśniny Otranto i konieczność marszu wzdłuż dawnej Via
Egnatia, potem ponowną przeprawę przez Złoty Róg i marsz najniebezpieczniejszą częścią drogi, idącą przez znajdującą się pod panowaniem muzułmańskim Anatolię.
Dlatego też głównym założeniem parvum passagium miało być utworzenie przyczółka we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, który pozwoliłby skrócić własne linie zaopatrzeniowe i komunikacyjne, a co za tym
idzie byłby wygodną bazą do desantu na wybrzeże Outremer.
Właśnie funkcję takiego przyczółka miała pełnić Cylicja, posiadająca własne porty morskie, sieć dróg, ale też rozwinięte rolnictwo, które mogłoby zaopatrywać gromadzących się w Cylicji krzyżowców. Niebagatelną zaletą były
też przyjazne stosunki, które co do zasady łączyły władców ormiańskich z Europą Zachodnią
Jakub z Molay nie był entuzjastą tego projektu. Uważał, że Ormianie odmówią współpracy lub wręcz uciekną w góry, zaś klimat w ciągu roku zredukuje 4000 konnych do zaledwie 50 ludzi11. Wkrótce potem zakon templariuszy
popadł w konflikt z królem Francji Filipem IV Pięknym, który doprowadził do
upadku Rycerzy Świątyni.

Rycerze Szpitala
Z kolei bytność zakonu Św. Jana w Cylicji datuje się prawie tak długo, jak
bytność w niej templariuszy. Niestety niewiele wiemy na temat początków
szpitalników w tym kraju. Nieliczne informacje zdają się wskazywać, że osadzono ich jeszcze w XII wieku w zachodniej Cylicji, celem obrony państwa
przed najazdami Seldżuków. W 1149 roku książę Rajmund z Antiochii miał
potwierdzić szpitalnikom nadanie zamku Sarata, który miał znajdować się
w okolicy Mamistry, co w 1163 miał potwierdzić kolejnym przywilejem Boemund III12.
Joannici wzięli udział w wojnie Lewona I z Boemundem IV. Początkowo
zachowywali się neutralnie, jednak po 1205 roku stanęli po stronie ormiań11 M. Barber, Templariusze…, str. 236.
12 Kartularz. str. 74
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skiego władcy. Wydaje się, że przyczyną tego mogły być niesnaski z zakonem templariuszy. W 1210 roku szpitalnicy powiększyli swą domenę – niewątpliwie ich największym zyskiem była Seleucja, bizantyńska forteca, którą
objęli w posiadanie również dzięki przywilejom Lewona I, który zapewnił im
także dostęp do morza poprzez nadanie im portu Calamella.13
W tym samym roku joannici otrzymali również od Lewona w zastaw fortecę Laranda (Karaman), będącą ważnym ogniwem w sieci granicznych
umocnień strzegących Cylicję przed Turkami.
Rycerze Szpitala dzielnie stawali wraz z wojskami ormiańskimi przeciw
najeżdżającym Cylicję muzułmanom, broniąc m. in. w 1216 r. Seleucji przed
najazdem Seldżuckim, za co otrzymali kolejne przywileje.
Udział szpitalników w antiocheńskiej wojnie sukcesyjnej przyniósł im też
nietrwały sukces w postaci objęcia cytadeli w tym mieście, z której Rajmund-Ruben wypędził (po zajęciu miasta w 1216 r.) templariuszy. Bunt, który doprowadził w 1219 r. do powrotu na tron Antiochii Boemunda IV oznaczał
dla joannitów utratę nadań. Strata ta musiała być dotkliwa, bowiem zakon
zawarł traktat pokojowy z Księstwem Antiochii dopiero w 1231 r.14
Joannici zaangażowani byli w konflikt małżeńsko-dynastyczny, który wybuchł po śmierci księcia Filipa (syna Boemunda IV z Antiochii i męża Izabeli,
córki króla Lewona). Królowa w 1226 roku, uciekając przed kolejnym kandydatem do jej ręki, udała się do Seleucji pod skrzydła szpitalników, którzy
chcąc niechcąc wydali ją (wraz z całym miastem) regentowi królestwa Konstantynowi. Według Kroniki Symbata, szpitalnicy nie mogąc nakazać córce swego dobrodzieja opuścić Seleucję, co naraziłoby ich na posądzenie
o niewdzięczność, sami wyszli z miasta, oddając je wraz z królową paronowi
Konstantynowi. O ucieczce wspomina także Kyrakos z Gandży, pisząc, że
Konstantyn obległ Seleucję, zanim Frankowie niechętnie wydali królową.
Oszukana królowa poślubiła księcia Hetuma z Lambronu, syna regenta15.
Od tego czasu szpitalnicy mieli żyć w zgodzie z monarchami Cylicji, dostarczając im 400 jeźdźców rocznie, dopuścili także w swoje szeregi (jako
konfratrów) Konstantyna i jego syna (i nowego króla Cylicji) Hetuma.16
Kolejne wzmianki o udziale joannitów w walkach u wybrzeży królestwa
13 Kartularz, str. 122 – 125; M. Janik, Świat łaciński…, str. 167.
14 M. Janik, op. cit., str. 169.
15 K. Gandzakeci [Kyrakos z Gandży], Istorija Armienii, pieriewod L. A. Chanłarian, Moskwa
1976, str. 131.; Sirarpie Der Nersessian, The Kingdom of Cilician Armenia, in: A History
of the Crusades, gen. ed. Kenneth M. Setton, vol. II, The Later Crusades; 1189-1311, ed.
Robert Lee Wolff and Harry W. Hazard, Madison, Milwaukee and London 1969 str. 652; The
Cilician..., str. 22-23.
16 M. Janik, Świat łaciński…, str. 169.
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pochodzą dopiero z końca stulecia. W 1292 roku papież Mikołaj IV wydał instrukcję dla templariuszy i joannitów, by użyli swych flot do osłony wybrzeża
Cylicji17.
Z kolei Ghazan – chan18 podczas swych wypraw do Syrii wzywał pomocy
obu wielkich zakonów rycerskich oferując im przywrócenie ich dawnych posiadłości, co nawet zaowocowało drobnymi desantami prowadzonymi przez
wojska obu zakonów w 1300 r., ale nie przyniosło większych sukcesów.
Szpitalnicy dysponujący własną potężną flotą zainteresowani byli uczynieniem z Cylicji przyczółka łacińskiego na Wschodzie, stąd też ich poparcie
dla projektu parvum passagium.
W Cylicji joannici posiadali własny preceptorat, który jednak zniknął (na
skutek kurczenia się królestwa) około połowy XIV wieku19.
Wiadomo, że jeszcze w roku 1324, brat Maurycy z Pagnac miał wraz
z „licznymi rycerzami i giermkami” stanowić część sił broniących resztek Królestwa Cylicji. W roku 1332 Ormianie błagali Jana XXII, by pozwolił nadać
na wieczność szpitalnikom dwa zamki: Sechin i Małą Antiochię, gdyż sami
nie są w stanie ich obronić. Jednak na pomoc było już za późno zwłaszcza,
że łacinnicy coraz bardziej angażowali się w walki z Turkami nad Morzem
Egejskim.
Szpitalnicy dwukrotnie wysyłali po cztery swoje galery Piotrowi z Lusignan, królowi Cypru, który w sierpniu 1361 roku opanował cylicyjską Adalię,
zaś w 1367 roku po przywróceniu łacinnikom Adalii po raz wtóry, zajął na
krótko część Ajas20.
Rycerze Zakonu Św. Jana najdłużej ze wszystkich zakonów rycerskich
pozostawali na terenie ormiańskiego królestwa w Cylicji. Przyczynili się nie
tylko wydatnie do przedłużenia istnienia Cylicyjskiej Armenii, broniąc jej własnymi piersiami, ale także rozwijali handel, rolnictwo, przetwórstwo płodów
rolnych oraz wytwórczość. Ziemie pozostające pod obroną i zarządem joannitów cieszyły się dostatkiem i rozwijały się gospodarczo, przyczyniając
bogactwa także ormiańskim władcom. Niestety najazdy armii mameluckich
położyły kres istnieniu zakonnych posiadłości na cylicyjskim wybrzeżu Morza Śródziemnego.

17
18
19
20

The Cilician…, str. 121.
Mahmud Ghazan (1271-1304) władca mongolski z dynastii Ilchanidów.
Tamże, str. 128.
Tamże, str. 131.
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Andrzej Pisowicz [Kraków]

(Pierwszy odcinek Wspomnień armenisty został opublikowany w numerze 102/103 „Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” z końca
2020 roku na stronach 56-73.)
Moim najbliższym ormiańskim przyjacielem, którego poznałem podczas
pobytu na studiach w Erywaniu (lata 1961-63) był Wartan Grigorian, historyk
przez długie lata związany z Matenadaranem, czyli z erywańskim Muzeum
Dawnych Rękopisów. Jego życiorys, napisany przez syna, Arama Grigoriana, został opublikowany na stronie 6 polsko-ormiańskiego kwartalnika „Awedis”, nr 42 (wiosna 2020).
Wartan Grigorian pochodził z rodziny zachodnioormiańskiej, która w XIX
wieku mieszkała w okolicach Muszu, a po wojnie rosyjsko-tureckiej lat 187778 przeniosła się (wraz z innymi rodzinami) do Armenii rosyjskiej. Wartan
urodził się w Dilidżanie w roku 1929 i został zapisany w odpowiednich dokumentach pod imieniem Władimir (na cześć Lenina). „Uwierało” go jednak to
imię i jako dorosły już mężczyzna zmienił je na rodzime ormiańskie imię Wartan, kojarzące się ze starożytnym bohaterem, Wartanem Mamikonianem,
który w połowie V wieku stał na czele antyperskiego powstania Ormian.
Trzeba było nie lada odwagi w ZSRR, żeby oficjalnie pozbyć się imienia
„wodza światowej rewolucji”. Ale mój przyjaciel to zrobił.
W czasie mojego pobytu w Erywaniu Wartan Grigorian był sekretarzem
naukowym wspomnianego Matenadaranu. Przedtem, w 1959 roku, obronił
dysertację, na której podstawie otrzymał stopień naukowy „kandydata nauk”
odpowiadający naszemu doktoratowi (później, w 1975 r., zrobił jeszcze sowiecki doktorat równy naszej habilitacji). W 1962 r. zajmował się dokumentami historycznymi polskich Ormian, które znalazły się w posiadaniu otwartego
w 1959 roku erywańskiego Muzeum Dawnych Rękopisów (Matenadaran)
imienia Mesropa Masztoca. Wśród nich były także mało znane dokumenty sądowe pisane w XVI i XVII wieku po polsku (!), ale literami ormiańskimi. Wartan uczył się już wprawdzie języka polskiego, bo zainteresowały go
dzieje polskich Ormian, ale takie dziwne teksty przerastały jego ówczesne
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kompetencje tłumacza, bo zapis ormiańskimi literami był „szyfrem” ogromnie
utrudniającym rozumienie takiej polszczyzny. Tutaj konieczna była współpraca rodzimego użytkownika języka polskiego, czyli – jak teraz mówimy
– native speakera.
I Wartan znalazł … mnie. Dowiedział się bowiem, że w położonym niedaleko Matenadaranu domu akademickim (pisałem o nim w pierwszym odcinku Wspomnień armenisty w „Biuletynie OTK” nr 102/103 z końca 2020 r.
na stronach 67-68) mieszka student z Polski, który się uczy języka ormiańskiego. Znalazł mnie w owym hanrakacaranie (tak się dziwnie nazywa po ormiańsku „dom studencki, akademik”, kalka z greckiego kojnobionu, poprzez
rosyjskie общежитие, por. łacińskie coenobium).
Tak się zaczęła nasza długoletnia przyjaźń, której ostatnim etapem była
moja wizyta w erywańskim mieszkaniu Grigorianów we wrześniu 2012 roku.
Odwiedziłem go wraz z moją żoną (to była nasza wymarzona „podróż poślubna” do Armenii „zaliczona” z 50-letnim poślizgiem, po „złotym weselu”).
Był schorowany, ale w świetnej formie intelektualnej. Zmarł dopiero w 2019
roku w wieku 90 lat.
Wartan zaproponował mi (w 1962 roku) wspólne napisanie artykułu na
temat owych dokumentów zredagowanych po polsku pismem ormiańskim.
Zrobiliśmy to przygotowując razem po ormiańsku artykuł zatytułowany Hajatarr leheren waweragrery czyli: „Dokumenty napisane po polsku ormiańskimi
literami”. Wartan napisał pierwszą część, czysto historyczną, a ja – drugą,
będącą popularnym polonistycznym komentarzem językowym do zacytowanego dokumentu. Opublikowaliśmy ten artykuł w „Banberze Matenadaranu” (po ormiańsku dokładnie: Banber Matenadarani, po rosyjsku: Вестник
Матенадарана czyli „Wiadomości Muzeum Dawnych Rękopisów”), w tomie
VII, który się ukazał drukiem w Erywaniu w 1964 roku, na stronach 225-236.
To był mój debiut naukowy.
Wartan Grigorian był przemiłym człowiekiem. Często mnie zapraszał do
swojego starego domku, w którym poznałem jego żonę o imieniu Hirik (wyraz ten jest nazwą kwiatu: irysa) i dwójkę ich dzieci. Aram (obecnie dyplomata po studiach turkologicznych, ambasador Republiki Armenii w Uzbekistanie) miał wtedy osiem lat, a jego młodsza siostra, Armine, dopiero dwa latka
kończyła i właśnie zaczynała mówić. Pamiętam, że nie byłem w stanie nic
zrozumieć z tego, co mówiła. Było mi głupio, ale jej tato, Wartan Grigorian,
pocieszył mnie, że on też jeszcze nie rozumie „wypowiedzi” swojej córeczki.
Tylko mama domyślała się, o co dziecku chodzi. Tak to, jako językoznawca,
dowiadywałem się, że pierwszym (i przez jakiś czas jedynym) rozmówcą
człowieka w początkach przyswajania sobie mowy, jest matka. Owa (wów-
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czas) malutka Armine pracuje teraz tam, gdzie przychodziłem do jej ojca,
w Muzeum Dawnych Rękopisów czyli w Matenadaranie.
Wartan Grigorian był bardzo wszechstronnym i pełnym energii historykiem. Na temat polskich Ormian wydał ważną pracę naukową po rosyjsku
pt. Istorija armianskich kołonij Ukrainy i Polszy (Erywań 1980). Ale wydał
jeszcze kilka książek o innej tematyce (patrz wspomniany wyżej artykuł jego syna Arama), nie licząc artykułów naukowych. Ponadto sprowadził do
Matenadaranu wiele cennych dokumentów ormiańskich, po które jeździł do
różnych krajów. A „na początku lat 90. [jak pisze Aram w „Awedisie” nr 42 na
stronie 6, w tłumaczeniu prof. Andrzeja A. Zięby] mieszkał, pracował i uczył
przez dłuższy czas w diecezji jerozolimskiej Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego.”

vvv
Wartan Grigorian miał duże zasługi w informowaniu Polaków o tym, co się
działo w Armenii. Trzeba przy tym przypomnieć młodszym czytelnikom, że
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (a tym bardziej w Związku Radzieckim)
prasa i inne środki przekazu podawały wyłącznie pozytywne (z punktu widzenia władz) wiadomości polityczne. Gdy się coś naprawdę ważnego działo,
to trzeba było ustnie się dowiadywać od naocznych świadków. Albo słuchać
zagranicznych radiostacji takich jak BBC czy „Wolna Europa”.
Od 1964 roku Wartan Grigorian był wiceprezesem armeńskiego oddziału
Towarzystwa Przyjaźni Radziecko–Polskiej i kilkakrotnie przyjeżdżał do naszego kraju jako kierownik wycieczek, w których brali udział członkowie owego Towarzystwa z Armenii. Szczególnie utkwiła mi w pamięci relacja, wysłuchana w Krakowie wprost z ust Wartana w 1965 roku, na temat wydarzeń,
które wstrząsnęły sowiecką Armenią w związku z 50. rocznicą Ludobójstwa
popełnionego na Ormianach w Turcji podczas pierwszej wojny światowej.
Dokładnie 24 kwietnia 1965 roku tłumy mieszkańców Erywania wyległy
na ulice, by uczcić wspomnianą okrągłą rocznicę. Sprawa miała jednak także
„drugie”, antymoskiewskie, „dno”, bowiem władze sowieckie zakazywały kultywowania pamięci tragedii 1915 roku (por. wątek Listu do starego tureckiego
znajomego Bohdana Gębarskiego, o którym pisałem w pierwszym odcinku
mych Wspomnień armenisty na stronach 71-73). I wszelkie obchody tego
rodzaju były nielegalne, a więc „antypaństwowe”. Powoływano się przy tym
na oficjalne uregulowanie stosunków dyplomatycznych z Turcją, ale władze
sowieckie tępiły jako rzekomy przejaw potępianego „nacjonalizmu” nawet zupełnie spokojne manifestacje rocznicowe.
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Milicja rozpędziła erywańskie demonstracje z końca kwietnia 1965 roku.
Część lokalnych notabli potraciła stanowiska za dopuszczenie do nielegalnych
„rozruchów”. Ale można jednak stwierdzić, że naród ormiański odniósł wtedy
pewien sukces, ponieważ władze republiki, oczywiście za zgodą Moskwy,
postanowiły radykalnie „poluzować” politykę wewnętrzną w kwestii Ludobójstwa (po ormiańsku określanego terminem Ceghaspanutjun). Na podmiejskim
wzgórzu zwanym Cicernakaberd zbudowano wspaniały kompleks pomników
upamiętniających tragedię 1915 roku. Nosi on oficjalną nazwę Cicernakaberdi
huszahamalir. Oddano go do użytku w 1967 r.
Natomiast w pobliżu miejscowości noszącej dziś nazwę Armawir (na zachód od Erywania) zbudowano (po 1965 r.) efektowny pomnik upamiętniający bitwę pod Sardarapatem. Tak się nazywała tamtejsza wieś, koło której
w dniach 21-24 maja 1918 roku toczyła się zażarta bitwa wojsk ormiańskich
z armią turecką, która groziła zajęciem Erywania i kontynuacją mordowania
Ormian rozpoczętego w Turcji w 1915 roku. Bohaterscy Ormianie zdołali powstrzymać inwazję turecką i w parę dni później (28 maja 1918 r.) ogłoszono powstanie niepodległej, prorosyjskiej Demokratycznej Republiki Armenii
(przetrwała do grudnia 1920 r., kiedy kraj zdobyli bolszewicy). Przed 1965
rokiem wspominanie owej bitwy było traktowane przez władze sowieckie jako
uprawianie nacjonalizmu i zakazane.
O tych ważnych wydarzeniach (mam na myśli rok 1965) niewiele się mówi
nawet w dzisiejszej, posowieckiej, niepodległej Republice Armenii. A ja o nich
słyszałem jeszcze w 1965 roku. Dzięki Wartanowi Grigorianowi.
Skoro wspomniałem tutaj o kompleksie pomników upamiętniających ofiary
Ludobójstwa Ormian, to dodam jeszcze, że ja owo podmiejskie wzgórze, na
którym obecnie składają kwiaty liczne delegacje krajowe i zagraniczne, pamiętam w zupełnie innej „aurze”. Otóż na Cicernakaberd (nazwa ta oznacza
„jaskółczą twierdzę”) chodziłem w czerwcu 1962 roku, żeby… się opalać. Robiłem to jako spragniony słońca przybysz z „nadbałtyckiego” chłodnego (w porównaniu z Armenią) kraju. Ku zdumieniu moich ormiańskich kolegów, którzy
nie mogli zrozumieć, jak można leżeć w samych kąpielówkach na słońcu dla
„przyciemnienia skóry” (słowa o znaczeniu „opalać się” nie było wtedy w języku ormiańskim). Oni od słońca uciekali, bo ich parzyło. Marzyli o wyjazdach
do… Rygi (bo na Łotwie jest latem dość chłodno). A ja się rozkosznie wygrzewałem leżąc na kocu rozłożonym między kamieniami porośniętymi rzadką trawą, po której goniły… jaszczurki.
Nie przychodziło mi wówczas do głowy (bo nie mogło), jakiego ogromnego,
symbolicznego znaczenia nabrała nazwa Cicernakaberdu po wydarzeniach
1965 roku, o których dzisiaj nie wszyscy mieszkańcy Erywania pamiętają.
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Moim częstym rozmówcą w erywańskim hanrakacaranie (czyli „akademiku”) był Węgier, o którym pisałem już w pierwszym odcinku mych wspomnień.
Nazywał się Szalmási (z wymową „odwrotną” w porównaniu do pisowni: Salmaszi; tkwi w tym nazwisku słowiańska „słoma”). Na imię miał Pál (z długim
„a”) czyli Paweł. Wysoki, szczupły i bardzo lubiący żeńskie towarzystwo. Był
historykiem. Do Erywania przyjechał o rok wcześniej niż ja, a więc w 1960 roku, już jako doktorant (ja byłem jeszcze studentem). Przygotowywał rozprawę
na temat starożytnych kontaktów Armenii z Rzymem.
Mieszkaliśmy w bliskich pokojach, więc często się widywaliśmy. Mój pierwszy kontakt z Pálem dotyczył spraw językowych. Rozmawialiśmy po rosyjsku,
bo ja na początku moich studiów w Erywaniu jeszcze nie umiałem mówić po
ormiańsku (a tym bardziej – po węgiersku). Zauważyłem, że Pál również z Ormianami rozmawia po rosyjsku, chociaż już cały rok spędził w Armenii. Zapytałem go o stopień zaawansowania jego studiów nad językiem ormiańskim.
Odpowiedział mi, że już w znacznym stopniu opanował ten język, ale jeszcze
nie na tyle, by zacząć prowadzić w nim konwersacje.
Tu się zorientowałem, że moje podejście do nauki języka jest inne. Jako
filolog-lingwista wiedziałem, że „perfekcjonizm” Węgra jest błędną drogą. Nie
wolno się bać krytyki za popełniane błędy językowe. Cudzoziemiec ma prawo
„potykać się” w rozmowach z native speakerami. Zrobi postępy mimo popełnianych błędów. Będzie je usuwał stopniowo. I tak zresztą nie ze wszystkim
sobie poradzi. Mało jest ludzi, którzy by opanowali obcy język w dorosłym wieku w stopniu uniemożliwiającym rozpoznanie ich „obcości”.
Takim poglądem się kierując, po paru tygodniach zacząłem mówić po ormiańsku z moimi kolegami z pokoju. Oczywiście robiłem błędy, ale wiedziałem,
że przyjechałem do Armenii dla praktycznego opanowania języka ormiańskiego. A tu ćwiczenia konwersacyjne sa nieodzowne.
Gdy Pál usłyszał mnie „dukającego” po ormiańsku, skomentował moje próby stwierdzeniem: „tak jak ty, to ja bym też potrafił mówić” (bo biernie znał ten
język lepiej ode mnie, tylko wstydził się błędów, niepotrzebnie). I zaczął mówić
po ormiańsku zachęcony moim przykładem. Dość szybko nabrał wprawy i potem już do siebie mówiliśmy tylko po ormiańsku, czyli: hajeren.
Muszę tu dodać jednak, że dla Pála, jako Węgra, język rosyjski był o wiele trudniejszym wyzwaniem niż dla mnie, Słowianina. Toteż rozumiem jego
motywację wprawiania się w mówieniu po rosyjsku w ciągu pierwszego roku
pobytu w Armenii. Mnie zupełnie nie interesowało doskonalenie się w języku rosyjskim. Wystarczała mi jego znajomość zdobyta w szkole średniej. Jak
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napisałem w pierwszym odcinku Wspomnień armenisty, miałem w słupskim
Liceum TPD doskonałą nauczycielkę języka rosyjskiego.
W Erywaniu unikałem mówienia po rosyjsku odkąd byłem w stanie dogadywać się po ormiańsku. Chyba że jakiś Ormianin… nie umiał po ormiańsku.
Tak było na przykład w przypadku historyczki, pani Gajane Pingirian, która
przybyła do Armenii z Rosji (albo Ukrainy), gdzie posługiwała się tylko językiem rosyjskim. W Erywaniu każdy Ormianin miejscowy znał ten język ze
szkoły i z radia, więc pani Gajane nie była zmuszona do nauki języka swoich
ormiańskich przodków i została rusa-chos, czyli Ormianką „rosyjskojęzyczną”.
Takich ludzi było w Erywaniu niemało. Jedynym chyba wyjątkiem był
pierwszy sekretarz kom-partii (oficjalnie: Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, w skrócie: KPZR) Socjalistycznej Republiki Armenii. On też był
rusa-chos, bo pochodził z Rosji (swoisty „repatriant”), ale jemu Moskwa nakazała opanowanie języka ormiańskiego, bo źle by wyglądało (czy dokładniej:
brzmiało) propagandowo, gdyby „gubernator” Armenii publicznie mówił tylko
po rosyjsku.

vvv
Wracam do postaci Węgra, Pála Szalmási’ego. Można powiedzieć, że się
zaprzyjaźniliśmy. I to nie z powodu tradycji („Polak Węgier dwa bratanki, i do
szabli, i do szklanki”), o której Pál, ku mojemu zaskoczeniu, w ogóle nie słyszał
(!), lecz ze względu na zainteresowania armenistyczne, które nas łączyły. Byliśmy jedynymi w hanrakacaranie (przypominam: tak się nazywał po ormiańsku
„dom akademicki”) cudzoziemcami nie posiadającymi ormiańskich „korzeni”.
Często ze sobą rozmawialiśmy, nigdy się nie pokłóciliśmy, co mi się na przykład przytrafiło w przypadku bułgarskiego Ormianina, Garabeda, gdy dzieliłem
z nim i Edwardem Selianem pokój na początku pobytu w Erywaniu.
Pálowi zawdzięczałem wiele ciekawych kontaktów i wizyt. To on mnie zaprowadził „na audiencję” do słynnego ormiańskiego malarza, Martirosa Sariana. Z jego inicjatywy odwiedziliśmy także pewną panią o polskim pochodzeniu
mieszkającą w byłym pałacu perskiego chana, który rządził erywańskim chanatem (czyli obszarem dzisiejszej niepodległej Republiki Armenii) do 1827 roku, a potem pozostał w Armenii mimo przejęcia władzy nad tym terenem przez
Rosję w wyniku wojny lat 1826-28. Do dziś przechowuję w swej bibliotece
perską książkę (Gulistan Sa’di’ego), którą mi podarowała owa Polka „z pochodzenia”, gdy się dowiedziała, że w Krakowie studiowałem iranistykę. Książka
ta (druk z pierwszej połowy XIX wieku) obrastała kurzem w byłym pałacu chana, bo mieszkająca tam pani języka perskiego oczywiście nie znała.
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Trudno mi w tym miejscu nie popełnić pewnego „anachronizmu”. Jakże
mnie zaskoczył (mile) widok młodych Iranek spacerujących po ulicach Erywania w roku… 2012, gdy – jak już wspomniałem pisząc o Wartanie Grigorianie
– przyjechałem po raz pierwszy do Armenii z żoną. Bo w 1962 roku, pół wieku wcześniej, gdy się pobraliśmy, nie było to możliwe. A te Iranki z 2012 roku
wspominam mile, bo chodziły „zakwefione” na czarno, jak by spacerowały ulicą
Teheranu. Z tą różnicą, że w Islamskiej Republice Iranu kobietom nie wolno (!)
chodzić bez nakrycia głowy, czyli hidżabu po persku zwanego czadorem. W Armenii wolno, a Iranki mimo to nie rezygnują ze swego muzułmańskiego stroju.
Refleksja nad zmiennością losów ludzi, państw i narodów. Gdyby mi ktoś
w 1962 roku powiedział, że za pięćdziesiąt lat nie będzie już Związku Radzieckiego i w niepodległej Armenii interesy będą robić przybywający tu jako
goście… Persowie, to byłbym skłonny „stuknąć się w głowę” i powiedzieć, że
to wykluczone. A jednak!
We wspomnianym roku 2012 (rok naszych „złotych godów”) wraz z żoną
odwiedziłem w Erywaniu pewną Ormiankę, która przedtem kilka lat spędziła
z mężem w Krakowie. Nie dorobili się w Polsce pieniędzy i wrócili do Armenii.
Tam, w Erywaniu, nasza znajoma Ormianka (znająca język angielski) pracowała u bogatych Irańczyków jako gospodyni domowa i tyle u nich zarobiła
pieniędzy, że sobie za nie kupiła dwa luksusowe mieszkania w wysokich domach, do których można było wejść tylko za zgodą portiera sprawdzającego
tożsamość gościa. Drugie mieszkanie nasza znajoma wynajmowała konsulowi bułgarskiemu.
Warto tu jednak dodać, że Irańczyków do Armenii sprowadza nie tylko
możliwość prowadzenia interesów, ale także, brak surowych obostrzeń obyczajowych obowiązujących w ich ojczyźnie (prócz czadorów mam tu na myśli
także… alkohol, który w Iranie jest trudny do nabycia).
Oto nieoczekiwane zwroty historii. Dwieście lat temu Erywaniem rządził
chan perski. A teraz przyjeżdżają tu Irańczycy (większość z nich to Persowie),
ale nie jako zdobywcy lecz jako… bardzo mile widziani goście zostawiający
na miejscu wiele pieniędzy.

vvv
Opisując pierwsze tygodnie spędzone w domu akademickim Uniwersytetu
Erywańskiego (jeszcze przy alei Stalina 52), wspomniałem („Biuletyn OTK” nr
102-103 str. 67) postać Poghosa Maghakiana, studenta chemii rodem z Gre-
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cji. Jako zachodni Ormianin wymawiał swoje imię (odpowiednik polskiego
„Pawła”) tak jak polscy Ormianie: Bo(g)hos (por. popularne nazwisko polskich
Ormian: Bohosiewicz czyli „Pawłowicz”). Pochodził z „wolnego świata” i bardzo krytykował ZSRR. Ale cóż miał zrobić? Jego ojciec był w Grecji biednym
szewcem, którego żonę gnębiła jakaś przewlekła choroba. Gdy dotarła do
nich wiadomość o możliwości wyjazdu na stałe do sowieckiej Armenii, gdzie
leczenie było (rzeczywiście) bezpłatne, zdecydowali się na „repatriację”, a faktycznie na emigrację, bo przodkowie Ormian greckich pochodzili z Zachodniej Armenii, tureckiej, więc nigdy nie byli obywatelami Rosji. Małego Bohosa
oczywiście rodzice nie pytali o zdanie, tylko spakowali się i pojechali do ZSRR,
do Armenii Wschodniej.
Bohos nauczył się tam języka rosyjskiego i „przeszedł” na język wschodnioormiański, choć wymowa pozostała mu zachodnia, bo tej trudno się pozbyć, jeśli ktoś w dzieciństwie mówił tylko po zachodnioormiańsku. Żeby to
uzmysłowić polskiemu czytelnikowi, podam przykład. Wyobraźmy sobie, że
mamy mówić po polsku, ale odwracając „do góry nogami” wymowę spółgłosek
dźwięcznych i bezdźwięcznych. Nie wszystkich, ale jednak aż… dziesięciu.
I zdanie „pogoda dopisała” mamy wymawiać: „bokota tobisała”. Trudno by się
nam było do tego przyzwyczaić. A w takiej właśnie sytuacji znajdują się Ormianie zachodni, gdy uczą się języka wschodnioormiańskiego. Do tego jeszcze
dochodzą różnice gramatyczne.
Bohos po maturze zaliczył służbę wojskową gdzieś poza Armenią, chyba
w Uzbekistanie. Tam się „podciągnął” w używaniu języka rosyjskiego. A potem
rozpoczął studia na Uniwersytecie Erywańskim w katedrze chemii. Ten przedmiot mnie akurat nie interesował, ale tematów do rozmów mieliśmy mnóstwo.
I przegadaliśmy wiele godzin, bo spaliśmy na sąsiednich łóżkach.
Pasją Bohosa była lektura starych gazet sowieckich. Najchętniej czytał
„Prawdę” (po rosyjsku) z lat 1936-38. Chodził do bibliotek, w których te stare
gazety były dostępne. I potem opowiadał kolegom z pokoju (było nas w sumie
czterech) a także tym, którzy przychodzili z innych pokojów słuchać rozmownego chemika jak opowiada, niezwykle ciekawe rzeczy.
Wprawdzie kawał na temat urzędowej gazety „Prawda” głosił, że „prawdziwa” w niej była tylko cena (faktycznie, za trzy kopiejki można ją było kupić
w każdym kiosku, jak ZSRR długi i szeroki), ale przekonałem się, że archiwalne numery tej „tuby kremlowskiej propagandy” rzeczywiście dostarczały
niekiedy bardzo ciekawych informacji.
Posłużę się tu jednym wymownym przykładem. Mało kto w Polsce (a pewnie i w Rosji) wiedział, kiedy „oficjalnie” Związek Radziecki wkroczył w „erę socjalizmu”, zapowiadaną przez Lenina. Do dziś nie każdy specjalista od historii
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Rosji potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Bo sprawa jest „subtelna”.
Otóż w jednym z numerów „Prawdy” z roku 1937 można było wyczytać, że
Kraj Rad wkroczy w dobrobyt ery socjalizmu następnego dnia. A jego widocznym i odczuwalnym symbolem będzie… zniesienie systemu kartkowego na
zakup… chleba. Już w dwadzieścia lat po rewolucji październikowej w rządzonym przez komunistów kraju zakończy się reglamentacja chleba.
Dowiedziałem się tego właśnie od Bohosa Maghakiana, który zaraz po
tej wieści zaserwował nam drugą informację pochodzącą z następnego dnia.
Wtedy „Prawda” rozpisywała się o fali radości, która zalała cały kraj (po rosyjsku pisano, że „strana likujet” czyli „kraj się raduje”). Oto w całym ZSRR
można kupować chleb bez kartek.
By ta radość „nie przewróciła ludziom w głowach”, moskiewska gazeta
trzeźwo dodawała jednak słowa krytyki: „niestety, znaleźli się niewyrobieni
ideowo obywatele, którzy kupiwszy chleb bez kartki, usiłowali… po raz drugi
stanąć do kolejki, żeby kupić drugi chleb!” Na zapas. A oficjalny koniec reglamentacji nie oznaczał przecież, że każdy może kupić kilka bochenków chleba.
Trudno w to uwierzyć, ale tak faktycznie było. Jeszcze przez wiele lat sowiecka gospodarka nie potrafiła ludziom zapewnić dostaw chleba w obfitości.
Nic dziwnego, że opisany wyżej „triumf” władz Kremla nie był zagranicą reklamowany jako symbol wkroczenia w epokę socjalizmu. I stąd ten wielki „krok do
przodu” jest mało znany. Bo Moskwa wiedziała, że zagranicy nie zaimponuje
zniesieniem kartek na chleb po dwudziestu latach rządów.

vvv
Wyżej wspomniałem, że Bohos Maghakian był synem szewca. Nauczył
się więc w domu szyć buty. I wykorzystywał tę umiejętność podczas studiów,
żeby dorobić coś do marnego stypendium. Chodził do „krytego bazaru” (po
ormiańsku: cackac szuka) w dolnej części alei Stalina / Lenina i tam nielegalnie sprzedawał ludziom po kątach targowiska buty swojego wyrobu. To mu
dawało niewielkie dochody, ale też kosztowało sporo napięć, żeby się nie dać
złapać „drużynnikom”. Tak się po rosyjsku nazywali sowieccy strażnicy porządku publicznego odpowiadający polskim „ormowcom” z czasów PRL (skrót
ORMO oznaczał: Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej).

vvv
Podczas pobytu na studiach w Erywaniu wycieczek poza miasto zrobiłem
niewiele. Nad jeziorem Sewan oczywiście byłem. Pojechałem także lokalnym
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autobusem do Eczmiadzyna, ale katolikosa Wazgena I (patriarchy Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego) nie zobaczyłem. „Zaliczyłem” także obowiązkowe wycieczki do Garni i Geghardu (na wschód od Erywania), przy czym
podkreślam, że w Garni widziałem tylko ruiny starożytnej świątyni pogańskiej
zniszczonej w XVII wieku przez trzęsienie ziemi. Rekonstrukcję tej imponującej budowli przeprowadzono dopiero w następnych latach (ukończono ją
w 1975 roku). Piszę o tym, bo niejeden turysta, zachwycony okolicznymi górami, mógł nie dosłyszeć objaśnień przewodnika / przewodniczki i sądzić, że
ogląda „oryginał” starożytnej świątyni z I wieku ery chrześcijańskiej.

vvv
Parę zdań we „Wspomnieniach” winienem poświęcić ormiańskiej kuchni. Ogólnie rzecz biorąc jedzenie w stołówce akademickiej smakowało mi.
Pamiętam gruzińską nazwę jednej z potraw: czachochbili (słyszałem tylko:
czachobili, tak mówili Ormianie). Do rymu dodam: i wszyscy to lubili (owo czachobili). Natomiast nie mogłem przełknąć robionego z podrobów tłustego (bardzo!) rosołu o nazwie chasz. Zaprosił mnie kiedyś znajomy na to wspaniałe
danie i było mu bardzo przykro, gdy zobaczył moją reakcję. No cóż, nie dorosłem (był) do takich przysmaków. Widocznie za późno zacząłem się uczyć
konsumpcji niektórych dań ormiańskiej kuchni.

vvv
Inny charakter miał mój dwutygodniowy pobyt we wsi Parpi (na północ od
Erywania) w grudniu 1962 roku. To nie była „wycieczka krajoznawcza”, lecz
„wyprawa naukowa” poświęcona zbieraniu materiałów do pracy magisterskiej,
którą miałem obronić w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, po powrocie z Armenii.
Gdy zdecydowałem się na temat z zakresu dialektologii, mój opiekun naukowy z Uniwersytetu Erywańskiego, prof. Gurgen Sewak, zaproponował mi
zajęcie się opisem gwary wsi Parpi, należącej do dużego obszaru dialektu
ararackiego zwanego czasem także „erywańskim”. Językoznawcy ormiańscy zajmowali się wówczas (przeszło pół wieku temu) opisem zanikających
dialektów Zachodniej Armenii. To była, oczywiście, pilniejsza sprawa. Dialekt
araracki odkładano „na później” nie tylko dlatego, że nie groził mu zanik (wręcz
przeciwnie, dialekt ten wywiera do dziś wielki wpływ na literacki język wschodnioormiański, zwłaszcza w jego wersji mówionej, potocznej), ale również z banalnego powodu: dialekt araracki jest bardzo podobny do wschodnioormiań-
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skiego języka literackiego (arewel-a-hajeren), bo legł u jego podstaw, gdy go
tworzono w ciągu XIX wieku.
Wybierając konkretnie wieś Parpi prof. Gurgen Sewak kierował się też zapewne tą okolicznością, że jest to wieś bardzo stara. Istniała już w V wieku,
skoro wtedy właśnie swoją „Historię Armenii” (Patmutjun Hajoc) redagował
Ghazar, czyli Łazarz, podpisujący się wyrazem Parpeci, który oznacza człowieka pochodzącego z Parpi.
Na miejsce miał mnie zawieźć kierowca Uniwersytetu Erywańskiego służbowym samochodem. W drodze do Parpi zatrzymał się w Asztaraku, stolicy
rajonu (czyli „powiatu”), na którego terenie leży wieś Parpi. Miałem bowiem
przedstawić się miejscowemu sekretarzowi KPZR (Komunistyczna Partia
Związku Radzieckiego), bo w państwie totalitarnym, jakim był ZSRR, wszystko musiało się odbywać pod drobiazgową kontrolą partii (oczywiście jedynej,
jaka mogła istnieć).
Wizyta u pierwszego sekretarza (tak się oficjalnie nazywał szef) lokalnego
„rejonowego” komitetu partyjnego była obowiązkowa. Uważano, że szef partii
„powiatowej” musi wiedzieć o wszystkim, co się dzieje na jego terenie. Miał
ogromną władzę. Słyszałem, że podlegali mu nawet ministrowie z Moskwy,
gdyby przypadkiem „zawitali” prywatnie w jego „rajonie”.
Pan (przepraszam, nie „pan” tylko „towarzysz”) sekretarz przyjął mnie
bardzo grzecznie. Obiecał nawet, że ze względu na nagrania magnetofonowe, które miałem robić w Parpi, wyda rozporządzenie, by prąd dochodził tam
przez cały dzień, a nie tylko rano i wieczorem (co było normą). Rozporządzenie to zaczęło działać, ale z dużym opóźnieniem. Dopiero pod koniec mojego
dwutygodniowego pobytu w Parpi energia elektryczna dochodziła tam w ciągu
dnia. Nagrania robiłem zatem tylko wieczorami, a w ciągu dnia spacerowałem
po okolicznych górach.
Był wtedy rok 1962. Pierwszy sekretarz pamiętał jeszcze, że Polska wyróżniła się negatywnie spośród tzw. krajów demokracji ludowej „odwilżą” październikową 1956 roku, która oznaczała koniec stalinowskiego despotyzmu
w naszym kraju. Zdaniem Moskwy ustępstwa, jakie komuniści polscy (pod
władzą uważanego przedtem za „nacjonalistę” Władysława Gomułki) uczynili wobec swych poddanych (np. rezygnacja z kolektywizacji wsi), poszły za
daleko. Pierwszy sekretarz z uśmiechem na ustach, ale jednak z wyraźnym
wyrzutem w głosie, powiedział mi, że widział kiedyś w rosyjskojęzycznej wersji
czasopisma „Polsza” (czyli: „Polska”) reprodukcje abstrakcyjnego malarstwa
(które w konserwatywnym ZSRR było zakazane). „Sami tego pożałujecie!” –
do moich uszu skierował pogróżkę wobec Polski.
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vvv
W Parpi przekonałem się, jak głęboko jest zakorzeniona tradycja gościnności w narodzie ormiańskim. Czułem się tam wspaniale. Dyrektor miejscowej
10-klasowej szkoły powszechnej, pan Papik Giozalian, potraktował mnie jak
swego osobistego gościa i dał mi do dyspozycji wygodny osobny pokój w swoim domku przy szkole. Jego córka codziennie rano polewała mi ręce wodą
bieżącą (z dzbana), bym nie musiał myć twarzy w wodzie z „bezodpływowej”
miednicy. Takie są ormiańskie zwyczaje, bardzo higieniczne.
Jedzenie miałem oczywiście za darmo, na koszt pana dyrektora, który
każdego dnia wysyłał z lekcji jakiegoś ucznia do wybranego przez siebie dla
wieczornych nagrań domu z prośbą, by jego mieszkańcy powstrzymali się od
picia alkoholu (głównie arak pędzony z wytłoczyn winogronowych) aż do wieczora, bo pan dyrektor przyjdzie wtedy (po włączeniu prądu) wraz z polskim
studentem dla dokonywania nagrań.
Tak też się działo. Wieczorem wraz z panem Giozalianem brałem kupiony
w Erywaniu ciężki magnetofon (jeszcze nie było wtedy lekkich, kieszonkowych
smartfonów) i chodziliśmy po domach, w których umówione wcześniej babcie
opowiadały mi baśnie dialektalne, pełne starych wyrażeń, a ja je nagrywałem
dla późniejszej analizy w Erywaniu i Krakowie.

vvv
Jeden z takich wieczorów zapamiętałem szczególnie wyraźnie, bo też się
wyróżniał pod wieloma względami. Po pierwsze, miałem nagrywać głos dziadka a nie babci. I, po drugie, dziadek, który wtedy liczył 96 lat (!), miał opowiadać, jak zaproponował pan dyrektor, nie bajki tylko prawdę, i to nie tę „za trzy
kopiejki” lecz autentyczną. I wyszło to bardzo ciekawie.
Najpierw rozmawiałem z gospodarzem domu, wnukiem owego dziadka,
Jegora Hajrapetiana, syna Abgara, zwanego wówczas Abgarianem. Przedstawiłem się wyraźnie co do mojej politycznej orientacji i przyniosło mi to bardzo
dobre rezultaty. Bowiem, gdy dziadek zaczął swą (nagrywaną przeze mnie na
taśmę magnetofonową) wypowiedź od zdania: „Kołchoz w naszej wsi powstał
w … roku”, wnuk przerwał mu nagranie słowami mniej więcej takimi: „Dziadku!
Nie mów temu polskiemu studentowi o naszym kołchozie, bo jego to nie obchodzi. Rozmawiałem z nim, to normalny chłopak, z dala od polityki.” Dziadek
upewnił się: „Tak? Naprawdę?” I nie zaczął swej wypowiedzi od kołchozu, ale
ją zakończył wzmianką o kołchozie takimi mniej więcej słowami: „i wtedy (po
tym wszystkim, co ci opowiedziałem) wybuchła rewolucja. Szataństwo (do-
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słownie rzekł: sadanytun = satanutjun w wymowie literackiej) wylazło na świat
i (w domyśle) zagnano nas do kołchozu.”
Natomiast swoją długą opowieść (zakrapianą alkoholem) dziadek rozpoczął od roku… 1827 (!). Jego wtedy jeszcze na świecie nie było (urodził się
„dopiero” w roku 1866), ale przytoczył mi relację swojego (!) dziadka, który
właśnie w 1827 roku, pod koniec wojny persko-rosyjskiej na własne oczy widział generała (późniejszego feldmarszałka czyli „marszałka polnego”) Iwana
Paskiewicza goniącego na koniu uciekających przed nim żołnierzy perskich.
I gdy „mój” dziadek (Jegor) był dzieckiem, jego dziadek pokazywał mu murek
koło wsi Parpi, przez który przeskoczył konno pędzący za Persami Paskiewicz, nazwany w następnym roku „hrabią erywańskim”, bo zdobył dla Rosji
Erywań przegnawszy stamtąd ekipę szacha.
I tu widzimy względność historycznych perspektyw. W polskiej pamięci
„generał marszałek polny” Iwan Paskiewicz (sądząc po nazwisku, polskiego
pochodzenia!) w 1831 roku stał na czele wojsk rosyjskich, które stłumiły powstanie listopadowe. Za ten „wyczyn” otrzymał kolejny awans w hierarchii arystokratycznej na „księcia warszawskiego” i na długie lata został namiestnikiem
Królestwa Polskiego czyli administratorem Polski z ramienia rosyjskich carów.
Po cichu podejrzewam, żе ulica Erywańska znikła z mapy Warszawy (i stała się ulicą Kredytową) po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku właśnie pod wpływem niedobrego skojarzenia z hrabiowskim tytułem człowieka złej sławy, jakim był (z polskiej perspektywy) Iwan Paskiewicz. Biedny
Erywań niewinnie stracił swój punkt odniesienia w stolicy Polski!
Dla chłopów ormiańskich spod Erywania gen. Paskiewicz był jednak prawdziwym wyzwolicielem. Za rządów perskiego chana (o którym wcześniej już
pisałem) Ormianie, jako chrześcijanie w muzułmańskim kraju, musieli płacić
podwójne podatki, zgodnie z prawem koranicznym. I mieli kłopoty z pędzeniem araku, bo islam zabrania picia alkoholu.
Przez pół wieku po włączeniu północnej części Wschodniej Armenii (południowa została w Persji i tak jest do dzisiaj, przy czym dawna Persja jest teraz
u nas nazywana Iranem) do Rosji – Ormianie cieszyli się dużą swobodą. Rosja traktowała ich wtedy liberalnie: nie brano mężczyzn do wojska i wolno było
pędzić arak (to były wyraźne kryteria wolności dla mieszkańców Parpi). Dopiero w latach 1880., kontynuował swą opowieść dziadek Jegor Hajrapetian,
pogorszyła się sytuacja: na wsi zjawił się akcyznyj (akcyza to dawna łacińska
nazwa „podatku”) i zaczął zbierać opłaty od pędzenia alkoholu), a mężczyźni
zaczęli podlegać poborowi wojskowemu. Nie był to pobór powszechny lecz …
losowy. I zły los padł na naszego dziadka, Jegora. Miał na dwadzieścia pięć
lat pójść do armii rosyjskiej. A on się właśnie chciał ożenić. Na szczęście (za
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słoną opłatą) znalazł „zastępcę”, który się zgodził „pójść w kamasze” na 25 lat.
Dobrze, że taka zamiana była możliwa.

vvv
Minęło pięćdziesiąt lat i znów dane mi było odwiedzić Parpi. Stało się to
w roku 2012 dwukrotnie. A było to tak.
W roku 1512 w Wenecji ukazała się pierwsza drukowana książka ormiańska: Urpatagirk czyli „Księga piątkowa”. I w roku 2012 dla uczczenia pięćsetnej rocznicy tego wydarzenia, władze niepodległej Republiki Armenii organizowały różne uroczystości i konferencje. Ówczesny ambasador RP w Erywaniu,
pan Zdzisław Raczyński, postanowił skorzystać z tej okazji dla dokonania promocji polskiej kultury. I zaproponował mi wygłoszenie, podczas kilku uroczystości jubileuszowych, serii prelekcji poświęconych czterem polskim pisarzom
noblistom (Sienkiewicz, Reymont, Miłosz, Szymborska) oraz Zbigniewowi
Herbertowi, który wprawdzie nagrody Nobla nie otrzymał, ale miał (częściowo) ormiańskie korzenie i choćby z tej racji nadawał się do promocji na terenie
Armenii.
Kiedy się wzbraniałem przed podjęciem trudu napisania referatów o polskich słynnych pisarzach mówiąc, że przecież nie jestem polonistą, pan ambasador użył argumentu, który mi trafił do przekonania: chodzi o to, by wygłosić
referat w języku ormiańskim, co ma tutaj, w Armenii, ogromne znaczenie. Polonistów znających język ormiański w Polsce nie ma, więc – przekonał mnie
pan Raczyński – wystarczy jeśli referaty na poziomie popularnym przygotuje
filolog–armenista, czyli ja. No i zgodziłem się.
Ponieważ jednak łatwiej mi jest pisać (i mówić) po polsku niż po ormiańsku,
teksty referatów napisałem w swoim języku ojczystym, a na język ormiański
przetłumaczyła je współpracująca z naszą ambasadą Ormianka znająca język
polski, pani Naira Machczanian. A ja te jej tłumaczenia odczytałem publicznie
w Erywaniu, po przylocie do stolicy Armenii, na różnych eventach w dniach
24-26 kwietnia.
Przy okazji tego mojego pobytu w Armenii pan Zdzisław Raczyński wynajął, na koszt ambasady, taksówkę proponując mi (w piątek 27 kwietnia 2012
roku) wycieczkę w dowolnym kierunku poza miasto Erywań. Wybrałem bez
wahania Parpi. Jechaliśmy tam około 45 minut. Odwiedziłem szkołę, koło
której mieszkałem 50 lat wcześniej. Ówczesny dyrektor, Papik Giozalian, już
dawno nie żył. Nowy, pan Arszakian, przyjął mnie bardzo ciepło. Oddelegował
jedną z nauczycielek do oprowadzenia mnie (i kierowcy z Erywania) po wsi.
Głównym zabytkiem, który zwiedziliśmy, był bardzo stary kościółek zwany Ci-
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ranawor czyli „purpurowy”. Został zbudowany w VII, a może nawet wcześniej,
w V wieku. Potem go zamieniono na twierdzę, gdy powstał nowy kościół. Teraz jest w Parpi i najbliższej okolicy aż siedem kościołów.
Tak się złożyło, że już po moim powrocie do Krakowa (niedziela, 29 kwietnia 2012) dowiedział się o mojej krótkiej wizycie w Parpi prawnuk Jegora Hajrapetiana, którego „opowieść życia” nagrywałem w grudniu 1962 roku (patrz
wyżej). Ten prawnuk, Aszot Harutiunian, jest pracownikiem naukowym Instytutu Matematyki Armeńskiej Akademii Nauk w Erywaniu.
Pan Aszot pisał do mnie e-maile wyrażające żal, że się nie spotkaliśmy
podczas mojego krótkiego pobytu w Erywaniu w kwietniu. Ale go pocieszyłem,
że jeszcze się nadarzy okazja do spotkania, bo we wrześniu tego samego
(2012) roku wybieram się ponownie do Armenii z żoną z okazji naszego „złotego wesela” (które dokładnie wypadło 1 lipca).
I tak się stało. Nocą z dnia 19 na 20 września 2012 roku przylecieliśmy samolotem z Warszawy do Erywania. A stamtąd, we wtorek 25 września, Aszot
Harutiunian zabrał mnie i moją żonę, Jadwigę, swoim samochodem do Parpi
w „podróż sentymentalną”. Zwiedziliśmy nie tylko wspomniany wyżej kościółek Ciranawor, ale także drugi, również bardzo stary (z VII wieku) kościół na
wzgórzu pod wezwaniem Surp Targmanczac czyli „Świętych Tłumaczy”. Chodzi o zespół tłumaczy, którzy na początku V wieku przełożyli (z greki i z języka syryjskiego) całą Biblię (Stary i Nowy Testament) na język staroormiański
(grabar).
Poszliśmy także na miejscowy cmentarz do grobu Jegora Hajrapetiana
(syna Abgara), którego głos nagrywałem na taśmę magnetofonową w 1962
roku. Z napisu na grobie dowiedziałem się, że „mój” dziadek żył jeszcze przez
pięć lat po dokonanych przeze mnie nagraniach i zmarł w wieku 101 lat (!)
w 1967 roku.
Wraz z żoną zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci przez krewnych Aszota
(i dziadka Jegora). A w miejscowej szkole zostawiłem z odpowiednią dedykacją (wpisaną oczywiście po ormiańsku) album, z tekstem w języku rosyjskim,
z fotografiami Krakowa w darze dla biblioteki szkolnej. Rozmawiałem przy tej
okazji z paroma osobami, które mnie pamiętały z dwutygodniowego pobytu
w Parpi w 1962 roku. Bardzo to było wzruszające.

vvv
Niektóre moje wspomnienia z okresu studiów w Erywaniu (1961-63) wiążą się z długimi podróżami pociągowymi na trasie Moskwa-Erywań. Trudno
było oczekiwać milczenia trwającego 57 godzin (tak długo jechał ten pociąg)
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od czworga pasażerów jadących w jednym przedziale. Dwie osoby miały
miejsca leżące na dole, dwie pozostałe spały „na półkach”, w górnej części kupe (francuskie coupé). Toczyły się tam długie rozmowy, nieraz bardzo
ciekawe. Czasem się wychodziło na korytarz wagonu, żeby porozmawiać
z ludźmi z innych przedziałów.
Kiedy pociąg relacji Erywań-Moskwa przejeżdżał (w 1963 roku) przez
teren wschodniej Ukrainy (gdzie teraz, w 2021 roku, panuje niespokojna
sytuacja), do „mojego” przedziału wsiadła matka, starsza pani, ze swoim
dorosłym synem. I rozmawiali ze sobą w dwóch językach: matka mówiła po
ukraińsku (wyglądało na to, że inaczej nie umiała), a jej syn odpowiadał po
rosyjsku: eleganckim, w szkole wyuczonym językiem literackim.
W pewnym momencie, podczas przerwy w tym rodzinnym dialogu dwujęzycznym, zapytałem młodego człowieka (przedstawiwszy mu się, kim jestem i skąd dokąd jadę), jak to jest, że on matce, ewidentnej Ukraince, która do niego w dzieciństwie mówiła na pewno po ukraińsku (bo inaczej nie
umiała), teraz odpowiada w innym, pokrewnym, ale jednak wyraźnie różnym
od ojczystego, języku, którego uczył się zapewne w szkole. To trochę przypominało mi sytuację, na przykład, jakiejś polskiej matki mówiącej gwarą
w rozmowie z synem odpowiadającym jej, w publicznym miejscu, literacką
„szkolną” polszczyzną. Dodałem przy tym, że sprawa dialogu „dwujęzycznego” interesuje mnie jako lingwistę.
Odpowiedź Ukraińca była długa i skomplikowana. Mniej więcej tak bym
ją streścił.
„Rozumiem twoje pytanie, bo – jako Polak – jesteś zapewne nacjonalistą.
Pamiętam z czasów drugiej wojny światowej, gdy byłem dzieckiem, oddziały
polskich faszystów, które u boku Niemców próbowały podbić nasz kraj. Pokazywano mi tych Polaków jako sojuszników hitlerowców.”
Tu ostro zaprotestowałem mówiąc mu, że został wprowadzony w błąd.
Oddziałów polskich faszystów u boku Niemców nie było, bo Polska pozostawała pod okupacją hitlerowską (wolę „Niemców i hitlerowców” od modnych
dopiero w ostatnich latach, pod wpływem języka angielskiego, „nazistów”).
Mogły to być, tłumaczyłem młodemu Ukraińcowi, mojemu rówieśnikowi, oddziały rumuńskie lub hiszpańskie, bo w tamtych krajach rządzili sojusznicy
Niemiec. Ale w Polsce nie było rządu kolaborantów. Generalną Gubernią
rządził z ramienia Berlina Niemiec „czystej krwi”, Hans Frank, rezydujący
w Krakowie.
Byli, owszem, w armii niemieckiej Polacy wcieleni do Wehrmachtu z zachodnich terenów Polski zaanektowanych przez Trzecią Rzeszę (Śląsk,
Wielkopolska), ale nie tworzono z nich żadnych specjalnych „polskich od-
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działów hitlerowskich”. „To było wykluczone”, upierałem się chcąc przekonać
mojego rozmówcę.
Nie osiągnąłem sukcesu, bo on się uniósł i tak podsumował naszą rozmowę gwałtownym tonem: „Może to i prawda, że to byli, jak mówisz, nie Polacy
tylko Rumuni czy Hiszpanie. Wszystko jedno: choćby sto takich (drobnych)
narodków jak wasz, na nas napadło, to my was … jak pluskwy rozgnieciemy
[po rosyjsku dosłownie tak to brzmiało: my was kak kłopow razdawim]”.
Bezczelna odpowiedź, która wyraźnie ukazywała skuteczność sowieckiej
propagandy wśród „swoich”: „Jesteśmy najpotężniejszym państwem świata.
Wszyscy się nas boją.”
To była „nagroda za przejście na rosyjską stronę (etniczną)”. Młody Ukrainiec ze stanu lokalnej „mniejszości narodowej” (w skali całego ZSRR), przechodził do stanu rządzącej większości rosyjskiej i braki demokracji (które, być
może, odczuwał) rekompensował sobie poczuciem potęgi oferowanej przez
Moskwę za przyjęcie „opcji rosyjskiej”.
W przypadku Ukraińców, blisko spokrewnionych językowo i kulturowo
z Rosjanami, było to łatwiejszą sprawą niż w przypadku Ormian, którzy nawet
tracąc swój język ojczysty (na korzyść rosyjskiego) podczas długiego pobytu
w Rosji nie przestają być Ormianami. I za Ormian są przez Rosjan uważani.
Cechą wyróżniającą ich spośród innych „mniejszości” jest nie tylko smagła
karnacja, ale i nazwiska kończące się na -jan. Każdy w Rosji wie, że Petrosjan
i Pogosjan to Ormianie.
Wracając jeszcze do postaci „wybuchowego” Ukraińca z pociągu na trasie
Erywań-Moskwa Anno Domini 1963, dodam, że na moje pytanie (może trochę
złośliwe): „Jak to się stało, że zostałeś Rosjaninem mówiącym po rosyjsku,
chociaż urodziłeś się Ukraińcem? Czy to była nagła zmiana tożsamości narodowej z dnia na dzień, czy proces stopniowy?” usłyszałem taką mniej więcej
odpowiedź: „Nie zastanawiałem się nad tym; u nas na wsi wszyscy młodzi
ludzie mówią do siebie po rosyjsku. Jesteśmy już Rosjanami.”
Nic dziwnego, że teraz na tych terenach trwają walki. Tożsamość narodowa wschodniej Ukrainy już dawno się zachwiała. Co względnie łatwo zrozumieć: jest to teren przejściowy między dwiema bliskimi sobie nacjami. A może
w ogóle nigdy tam się nie wykształtowała świadomość przynależności do narodu ukraińskiego?
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Andrzej Pisowicz [Kraków]

W czasie moich studiów w Erywaniu (1961-63) mieszkali w domu akademickim tamtejszego uniwersytetu Ormianie z diaspory. Osobiście poznałem dwóch takich studentów (nie licząc Bohosa Maghakiana, który pochodził
z Grecji, ale obywatelstwo miał już sowieckie). Jeden przyjechał z Libanu,
a drugi z Syrii. Nazwiska libańskiego Ormianina nie pamiętam [patrz jednak
niżej], niestety (lata robią swoje), za to pamiętam nazwisko… Polki, dzięki
której poznaliśmy się. Była to… Maria Skłodowska-Curie. A jak to się stało?
Pewnego dnia przyszła do mojego (czteroosobowego) pokoju w hanrakacaranie grupka paru miejscowych Ormian wraz z owym Spjurkahajem (tak
się nazywają po ormiańsku przedstawiciele diaspory) z Libanu. Prosili mnie
o rozstrzygnięcie sporu, czy słynna uczona, Maria Skłodowska-Curie, laureatka dwóch nagród Nobla (za badania w dziedzinie fizyki w 1903 roku i chemii
– w 1911) była Polką czy Rosjanką. Studenci z Armeńskiej SRR uczyli się bowiem w szkole, że to była Rosjanka, bo – skoro pochodziła z Warszawy, więc
była poddaną cara Rosji. Sprawa jasna.
Natomiast chłopak z Bejrutu mówił: „A mnie w szkole uczono, że owa słynna uczona była Polką, żoną Francuza o nazwisku Curie.” Jako Polaka zapytano mnie o zdanie. Spór rozstrzygnąłem oczywiście na korzyść absolwenta
bejruckiego liceum i miejscowi Ormianie to bez szemrania przyjęli.
„Trójstronna” rozmowa zeszła na temat jeszcze jednego Polaka „zagarniętego” przez rosyjską propagandę. Erywańscy Ormianie mówili ze zdumieniem:
„To Feliks Edmundowicz Dzierżynskij też był Polakiem? Nie wiedzieliśmy!”
I próbowali dodać mi otuchy: „Walczcie w takim razie o niego (wy, Polacy), bo
Moskwa również tego bohatera wam zabrała nazywając go Rosjaninem.” Tutaj moje zdanie było jednak odmienne niż w przypadku Marii Skłodowskiej-Curie. Powiedziałem: „Oczywiście, że Feliks Dzierżyński był Polakiem, i to nawet
szlachcicem. Ale o jego polskość nie będę kruszył kopii, bo nie przyniósł on
zaszczytu naszemu narodowi.”
Post scriptum. Już po napisaniu tego fragmentu wspomnień natknąłem
się, przeglądając stare kartki z życzeniami (właśnie zbliża się Wielkanoc), na
kartki otrzymane od owego Ormianina z Bejrutu w latach 1963-65. I stwierdziłem, że ów zachodnioormiański kolega miał na imię Karapet (w wymowie
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zachodniej: Garabed, w skrócie: Garo). A nazywał się: Kacachian. To akurat
nazwisko jednakowo się wymawia przez Ormian zachodnich i wschodnich.
Jego polskim odpowiednikiem byłby *Octowski, bo kacach po ormiańsku znaczy „ocet”.

vvv
Natomiast nazwisko Ormianina z Syrii doskonale pamiętam, ponieważ
przez wiele lat utrzymywałem kontakt z jego ojcem. Przez parę dni byłem nawet później, w roku 1973, gościem tego ostatniego w Aleppo.
Otóż ów student z Syrii (dokładniej: z miasta Aleppo, po arabsku Halab)
nazywał się Żebeżian (albo Dżebedżian, w zależności od arabskiej bazy dialektalnej tego nazwiska). Do Erywania przyjechał ze swoją żoną, z którą porozumiewał się po francusku, bo była Arabką syryjską nie znającą, co oczywiste, języka ormiańskiego. Młody Żebeżian studiował w Erywaniu malarstwo na
tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Ale marzył o wyjeździe do… Polski, dla
podjęcia studiów w zakresie plakatu artystycznego. Bo polski plakat (zwłaszcza filmowy!) robił wtedy furorę na całym świecie.
Młody Żebeżian chciał w Polsce studiować sztukę plakatu (sam używał,
mówiąc do mnie po zachodnioormiańsku, francuskiego słowa affiche, które
znaczy to samo) i zwrócił się do mnie z prośbą o zdobycie w Warszawie informacji, czy mógłby takie studia odbywać u nas po francusku. Bo na naukę języka polskiego nie reflektował bojąc się bogactwa formalnego naszej gramatyki.
Odpowiedź otrzymał negatywną. Dowiedziałem się bowiem w Warszawie
(w drodze do Krakowa, gdy jechałem na ferie do domu), że studenci zagraniczni muszą przed podjęciem studiów w Polsce zaliczyć roczny kurs języka
polskiego w Łodzi. Na tym mój kontakt z młodym Żebeżianem się urwał. Ale
gdy opowiedział on w Aleppo swemu ojcu o mnie, wywiązała się bardzo ważna dla moich dalszych losów korespondencja.
Nie chcąc nazywać ojca mojego kolegi z Erywania „starym” Żebeżianem
będę o nim dalej pisał nazywając go doktorem Żebeżianem (miał na imię Robert). Bo rzeczywiście doktorem był, a ponadto właścicielem szpitala okulistycznego w Aleppo.
Otóż ów dr Żebeżian był nie tylko lekarzem okulistą, ale także znanym
działaczem diaspory ormiańskiej a przy tym aktywnym mecenasem opiekującym się młodymi naukowcami. Gdy się dowiedział ode mnie korespondencyjnie, że nie dostałem pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim po uzyskaniu
w Krakowie dyplomu magistra filologii orientalnej na podstawie pracy dotyczącej dialektologii ormiańskiej, poradził mi złożyć podanie o stypendium do or-
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miańskiej Fundacji Calouste’a Gulbenkiana w Lizbonie z myślą o ewentualnej
kontynuacji studiów armenistycznych w Paryżu.
Tak też zrobiłem. Nie było to łatwe staranie ze względu na cenzurę korespondencji w PRL-u. Rządzona przez Antonio Salazara Portugalia uchodziła
za kraj faszystowski i moje podanie kierowane do ormiańskiej instytucji mającej siedzibę w Lizbonie mogło nie dojść na miejsce. Na wszelki wypadek
poprosiłem kolegę, który miał jechać do Wiednia, żeby tam, w wolnej Austrii,
nadał mój list skierowany do Lizbony. I to zadziałało. Stypendium dostałem.

vvv
Równolegle do tych starań, mój dobroczyńca, dr Robert Żebeżian z Aleppo nawiązał kontakt z panem Hajgiem Berberianem prosząc go, żeby mi
pomógł w załatwianiu formalności związanych z wyjazdem do Paryża.
Pan Hajg (pisał to imię: Haïg) był Ormianinem „stambulskim” (czyli tzw.
Bolsahajem) urodzonym jeszcze w XIX wieku (rocznik 1895). Turcy oszczędzili większość Ormian mieszkających w stolicy Imperium Osmańskiego
podczas Ludobójstwa (Ceghaspanutjun) rozpoczętego 24 kwietnia 1915
roku. Przyczyna była prosta: w stolicy działały przedstawicielstwa dyplomatyczne obcych państw i prześladowanie Ormian byłoby tam zbyt widoczne.
Marsze śmierci organizowano dla Ormian daleko od stolicy: we Wschodniej
Anatolii czyli w historycznej Zachodniej Armenii. A mieszkający w Stambule
(dawnym Konstantynopolu) młody Hajg Berberian „uchował się” i dopiero po
roku 1920 wyemigrował do Francji. Miał tam status „uchodźcy ormiańskiego”
(réfugié arménien). O obywatelstwo francuskie nie starał się. Nie zależało
mu na nim.
Imię pana Berberiana piszę w wersji zachodnioormiańskiej: Hajg. Odpowiada ono oczywiście wschodnioormiańskiemu (i starożytnemu) Hajkowi. Takie imię nosił legendarny protoplasta narodu ormiańskiego. Natomiast
swemu nazwisku pan Berberian nadał rozgłos jako długoletni redaktor naukowy czasopisma „Revue des Études Arméniennes”.
Pan Berberian był samoukiem. Sam mało pisał, ale aktywnie działał jako
mecenas badań nad historią i szeroko rozumianą kulturą Ormian. Miał w tej
dziedzinie wielkie zasługi. Chcąc mi pomóc (w nawiązaniu do pisemnej prośby dra Żebeżiana) w zdobyciu uprawnień do wyjazdu z PRL-u na Zachód,
poszedł do ambasady polskiej w Paryżu i tam, w dziale konsularnym, wypełnił formularz zaproszeniowy w języku francuskim i polskim (choć oczywiście
naszego języka nie znał i polegał tylko na tłumaczeniu urzędnika konsularnego). W tym formularzu stwierdzał, że zaprasza mnie na okres trzech
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miesięcy do Paryża pokrywając koszty podróży (bo za złotówki nie dało się
kupić biletu kolejowego na wyjazd do tzw. krajów „kapitalistycznych”) i biorąc
na siebie wszelkie koszty związane z moim pobytem we Francji: mieszkania,
wyżywienia i ewentualnych opłat za leczenie, gdybym zachorował.
Takie były wtedy wymogi formalne. Znalezienie za granicą człowieka,
który by wziął na siebie takie zobowiązania wobec obywatela Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie było łatwe (chyba, że ktoś miał na Zachodzie rodzinę). Polskie władze komunistyczne nie wypuszczały łatwo swych obywateli spod „opieki” i utrudniały wyjazdy do krajów niezależnych od Moskwy na
wszelkie sposoby.
Pan Berberian nie musiał się wprawdzie obawiać, że sprawię mu jakikolwiek kłopot po przyjeździe do Paryża, bo od Fundacji Gulbenkiana (w Paryżu mieściła się jej placówka w domu jednego z potomków ormiańskiego
finansisty, założyciela fundacji) wiedział, że dostanę na miejscu stypendium,
które mi swobodnie wystarczy na opłacenie mieszkania, wyżywienia i ewentualnego leczenia, ale mimo wszystko doceniam jego ofiarność, której nigdy
nie zapomnę.

vvv
Na podstawie wspomnianego wyżej formularza zaproszeniowego, który
mi przysłał pocztą pan Berberian, otrzymałem paszport uprawniający mnie
do wyjazdu z PRL do Francji oraz wizę francuską (w Krakowie do dziś mamy
Konsulat Republiki Francuskiej), która mi dawała prawo do trzymiesięcznego
(z możliwością przedłużenia) pobytu na terenie Francji. I na początku grudnia
1966 roku, gdy nasza córeczka Monika miała już prawie osiemnaście miesięcy, pojechałem bezpośrednim wagonem kolejowym z Krakowa, przez dwa
kraje niemieckie (NRD i RFN), do Paryża. Było to dla mnie duże przeżycie:
wydostawałem się po raz pierwszy z obszaru „bloku komunistycznego” do
wolnego świata. Oczywiście pamiętałem, że zostawiam w Polsce żonę i dziecko, co mnie zmuszało do zachowania na Zachodzie ostrożności (nie mógłbym
tam na przykład uprawiać działalności antykomunistycznej), ale mimo wszystko czułem się po przyjeździe do Francji „na luzie”.

vvv
Tu winienem się zwierzyć czytelnikowi z mych ówczesnych planów „emigracyjnych” i wyjaśnić przyczynę ich porzucenia.
Otóż do połowy lat 1970. Polakom nie akceptującym „reżimu komunistycz-
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nego” nie śniły się nawet perspektywy wyzwolenia Polski spod panowania
Moskwy. Jedyną formą sprzeciwu wydawała nam się wtedy emigracja: uzyskanie azylu politycznego w wolnym kraju zachodniej Europy lub Ameryki (czy
Australii). Emigracja jako znak sprzeciwu, który rzeczywiście polskie władze
komunistyczne boleśnie odczuwały (bo podważał oficjalną tezę, że wszyscy
są szczęśliwi pod ich rządami) i przedstawiały w swej propagandzie jako
„zdradę ojczyzny”.
I ja miałem plany emigracyjne (oczywiście wraz z rodziną, co nie było wcale łatwe), ale z nich w Paryżu szybko zrezygnowałem. Dlaczego? W skrócie można by to tak ująć: zorientowałem się, że wybierając (gdyby to było
rzeczywiście możliwe) żywot emigranta politycznego we Francji będę wprawdzie mieszkał w kraju, którego rząd nie jest komunistyczny, ale którego społeczeństwo jest w znacznym stopniu zainfekowane marksizmem i poglądami
lewicowymi. Zwłaszcza dotyczyło to środowisk akademickich, w których się
znalazłem. Tak jest zresztą do dziś i to w jeszcze większym stopniu niż wtedy,
na rok przed słynną studencką „rewoltą majową” 1968 roku.
Powiedziałem sobie wtedy mniej więcej tak: to ja już wolę „klepać biedę”
w Polsce, gdzie rządzą wprawdzie „wredne komuchy”, ale przeciętni ludzie
„na ulicy” myślą i czują to samo co ja. Wydarzenia 1968 roku (wielki zwrot „na
lewo” środowisk studenckich w USA i zachodniej Europie) utwierdziły mnie
później w tym przekonaniu.
A wtedy, na przełomie lat 1966/67 postanowiłem tylko zaprosić żonę do
Paryża, żeby zobaczyła „kwitnący Zachód”. I to się udało. Na moją prośbę
pan Berberian znów pofatygował się do działu konsularnego polskiej ambasady w Paryżu i podpisał formularz zaproszenia analogiczny do tego, który
wcześniej mnie posłał. Tym razem tylko zmienił imię zapraszanej osoby na:
Jadwiga.
W Krakowie żona zaniosła to zaproszenie do odpowiedniego urzędu
i dostała paszport, ale musiała przy tym podpisać upokarzające oświadczenie,
że – w przypadku, gdyby nie wróciła do Polski z podróży do Francji – nie będzie się starać o wypuszczenie za granicę pozostawionej w kraju córki (która
została wyraźnie potraktowana jako „zakładniczka”).
Takie to były czasy. Władze PRL-owskie niemal wszystkich wyjeżdżających na Zachód obywateli podejrzewały o chęć emigrowania.
Ostatecznie żona przyjechała do mnie do Paryża (pozostawiając naszą
córeczkę pod czasową opieką babci) na wiosnę 1967 roku. Po dwóch miesiącach mieszkania w hotelu wróciliśmy razem pociągiem do Krakowa w czerwcu 1967 roku.
A dlaczego w hotelu? Bo w domu studentów ormiańskich (Haj usanoghne-
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ru dun) paryskiego „miasteczka uniwersyteckiego” (Cité universitaire) było to
niemożliwe. Dom ów był przeznaczony tylko dla mężczyzn. Inne z kolei były
przeznaczone wyłącznie dla kobiet. Na przykład naprzeciwko naszego domu
ormiańskiego stał duży dom studentek holenderskich (w którym kiedyś mieszkała, jak mi opowiadano, przyszła cesarzowa Iranu, Farah Diba.

vvv
Pierwsze dni we Francji (początek grudnia 1966 roku) spędziłem u mojej krakowskiej kuzynki, która wyszła za mąż za Francuza i od przeszło roku
mieszkała w Paryżu. Gdy tylko załatwiłem formalności związane z zamieszkaniem w domu studentów ormiańskich miasteczka uniwersyteckiego (oficjalny
adres: Boulevard Jourdain 57), przeniosłem się tam po rozmowie z dyrektorem owego domu, oczywiście Ormianinem.
Dostałem miejsce w eleganckim pokoju dwuosobowym, który dzieliłem
(do przyjazdu mojej żony na wiosnę 1967 roku) z Harutiunem Kürkczianem,
Ormianinem z Libanu, nieco młodszym ode mnie. Pierwszą rozmowę odbyliśmy po ormiańsku. On mówił językiem zachodnioormiańskim, a ja – wschodnim. Nie jest to idealnie wygodna sytuacja komunikacyjna, ale porozumienie
rozmówców jest możliwe, ponieważ dorośli użytkownicy obu języków ormiańskich na ogół biernie znają ten drugi „wariant” Hajoc lezu czyli „języka Ormian”.
Umówiliśmy się jednak, że od następnego dnia będziemy rozmawiali ze
sobą po francusku. Bo ja pilnie się musiałem doskonalić w tym języku. Przez
dwa lata uczyłem się go na lektoracie w Krakowie na początku mych studiów
iranistycznych (lata 1957-59), ale to było mało. O ile w Erywaniu każdy Ormianin się cieszył, że ja, cudzoziemiec, mówię jego językiem (co było tam
rzadkością), w Paryżu było zupełnie inaczej. Francuzi oczekiwali z mojej strony biegłej znajomości ich języka i ze zniecierpliwieniem reagowali na moje
prośby typu: „proszę powtórzyć, ja jeszcze nie mam wprawy w rozumieniu
szybkiej mowy.”
Zgodnie z ustaleniami, które nastąpiły między doktorem Żebeżianem i panem Berberianem, a także w porozumieniu z Fundacją Gulbenkiana, zapisałem się jako normalny student (na podstawie polskiego świadectwa maturalnego, które wziąłem ze sobą na wszelki wypadek) do paryskiej École nationale
des langues orientales vivantes („Narodowa szkoła żywych tj. współczesnych
języków wschodnich”, obecnie: Institut national des langues et civilisations
orientales = INALCO).
Tam był wykładany język zachodnioormiański (arewmyd-a-hajeren), którego chciałem się uczyć dla uzupełnienia mej wiedzy armenistycznej. Wykłady
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z gramatyki tego języka prowadził Francuz, profesor Frédéric Feydit (wymowa: Fejdi), autor podręcznika pt. Manuel de langue arménienne (arménien occidental moderne), z którego już kiedyś korzystałem na zajęciach prowadzonych w Krakowie przez księdza Kazimierza Roszkę z Gliwic (lata 1959-61).
Profesor Feydit znał język zachodnioormiański perfekcyjnie. Codziennie
się nim posługiwał, bo miał żonę Ormiankę. Ale wykłady prowadził po francusku, bo taka była tradycja paryskiej „Langues O.” (wymowa: langzo), jak
w skrócie studenci nazywali tę uczelnię.
Natomiast zajęcia praktyczne prowadził częściowo po ormiańsku native
speaker języka zachodnioormiańskiego, pan Charles Boyadjian (po turecku
bojadży znaczy „farbiarz”) rodem ze stolicy Libanu, Bejrutu. To (!) właśnie miasto było głównym ośrodkiem funkcjonowania języka zachodnioormiańskiego
(tak jak kiedyś Stambuł).
Spośród kilkudziesięciu tysięcy Ormian mieszkających (do roku 1975, kiedy w Libanie wybuchły walki) w Bejrucie wielu nie znało w ogóle dominującego
w Libanie języka arabskiego. Na przykład mój kolega z domu akademickiego
przy Boulevard Jourdain, wspomniany wyżej Harutiun Kürkczian (którego nazwisko pochodziło od tureckiej nazwy zawodu: kürkczü znaczy „kuśnierz”, por.
kürk „futro”) znał tylko arabskie liczebniki (żeby się na bazarze dowiedzieć, ile
co kosztuje). Normalnie w rozmowie z arabskimi współmieszkańcami Bejrutu
używał języka francuskiego, który do niedawna dominował w Libanie i Syrii.
O ile pamiętam, nie było wtedy (rok 1967) wyraźnego podziału studentów
uczących się języka ormiańskiego na lata studiów, choć teoretycznie studia te
trwały trzy lata. Na zajęcia chodzili przede wszystkim młodzi paryscy Ormianie
nie znający w ogóle języka swoich rodziców. Dla zdobycia jakiegoś zawodu studiowali na innych uczelniach (Sorbona, École normale supérieure itd.).
Na Langues O. przychodzili tylko dla nauki języka przodków i podtrzymania
związków kulturowych ze swym środowiskiem.
Jedynymi nie-Ormianami, którzy (oprócz mnie) uczyli się w roku 1967
w Paryżu języka zachodnioormiańskiego byli: pewna Szwajcarka, żona Ormianina, oraz Alzatczyk, Jean-Marc Rosenstiehl, absolwent studiów teologii
protestanckiej, który się zainteresował chrześcijaństwem Armenii i po ukończeniu École nationale des langues orientales vivantes wyjechał do Erywania,
gdzie poślubił pewną Ormiankę. Korespondowałem z nim przez jakiś czas,
gdy wrócił z żoną do Paryża.
Mając legitymację regularnego studenta Langues O. chodziłem także (jako
iranista) na zajęcia z języka perskiego. Tu była sytuacja poniekąd „odwrotna” w porównaniu z sekcją armenistyczną. Wykładowca gramatyki perskiej,
profesor Gilbert Lazard (autor świetnej Grammaire du persan contemporain)
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prowadząc wykład w zasadzie po francusku „wpadał” czasem w fârsi (tak się
po persku nazywa język perski), którym władał znakomicie.
Natomiast na zajęciach praktycznych z języka perskiego byłem zawiedziony. Prowadził je wprawdzie rodowity Irańczyk, pan Hendesi, ale… po francusku. Tak jakby się chciał pochwalić swoją, rzeczywiście doskonałą, francuszczyzną. Wyglądało na to, że celem jego zajęć wcale nie było nauczanie
praktyczne języka perskiego, lecz ilustrowanie zagadnienia: jak po persku
można oddawać subtelności wspaniałego języka francuskiego.
Słuchaczy zajęć iranistycznych było znacznie więcej niż tych, którzy się
uczyli języka zachodnioormiańskiego. Tych pierwszych mogło być jakieś 30 –
40 osób (prawie sami Francuzi). Tych drugich – nie więcej niż 20 osób.

vvv
Dla nauki języka staroormiańskiego (czyli tzw. grabaru), rozpoczętej w Erywaniu w roku akademickim 1962/63, zapisałem się w Paryżu do innej wyższej
uczelni o nazwie Institut Catholique przy rue d’Assas 21. W odróżnieniu od
École nationale des langues orientales vivantes w Instytucie Katolickim były
wykładane „starożytne języki wschodnie” (langues orientales anciennes).
Znakomitym specjalistą od dwu zupełnie ze sobą niespokrewnionych języków Południowego Kaukazu (dawniej mówiło się „Zakaukazia”, co było niepoprawne politycznie), staroormiańskiego i starogruzińskiego, był francuski
duchowny, profesor Charles Mercier (wymowa: Mersje). Mówiło się do niego:
père! czyli „ojcze!”
Do Institut Catholique zapisałem się na kilka miesięcy tylko jako tzw. „wolny słuchacz”, nie będący regularnym studentem. Chodziłem na zajęcia z grabaru do profesora Charles’a Mercier wraz z jednym portugalskim księdzem,
który się interesował chrześcijaństwem Armenii. Ojciec Mercier znakomicie interpretował trudne fragmenty słynnego dzieła filozofa ormiańskiego z V wieku,
Jeznika (czyli „Ciołka”) z Kochpu, pt. Jechc aghandoc (co znaczy: „Obalenie
herezji”, przy czym drugi wyraz stoi tu w liczbie mnogiej, można by też rzec:
„herezyj”). Po powrocie z Francji pisywałem od czasu do czasu do księdza
Mercier i otrzymywałem od niego życzenia świąteczne.

vvv
Harutiun Kürkczian, z którym dzieliłem pokój w paryskim „domu studentów ormiańskich” studiował filozofię na Sorbonie. Do dziś mam przed oczami
widok jego „ozdobionej fajką” twarzy, pochylonej nad tekstami filozoficznymi
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przy cichym akompaniamencie muzyki, której lubił przy lekturze słuchać. Pamiętam jego ulubioną płytę gramofonową. To była symfonia Z Nowego Świata
czeskiego kompozytora Antoniego Dworzaka (Antonín Dvořák).
Harutiun prowadził korepetycje z języka zachodnioormiańskiego dla paryskich Ormian studiujących na Langues O. Bywali często w naszym pokoju.
Z preparacji do tych ćwiczeń powstała kiedyś książka: zredagowany po francusku a potem przetłumaczony na język angielski podręcznik do nauki języka
zachodnioormiańskiego (nazwisko i imię autora na okładce angielskiego wydania: Haroutiun Kurkjian).
Nie przypuszczałem wtedy, w Paryżu w 1967 roku, że po kilku latach
nadarzy mi się okazja odwiedzenia Harutiuna (jego imię znaczy po ormiańsku: „Zmartwychwstanie”) w jego bejruckim mieszkaniu. A tak to się stało. Rok
akademicki 1972/73 spędzałem na stypendium w Teheranie, już jako asystent
Instytutu Filologii Orientalnej UJ, przyjęty do pracy „na pełny etat” w roku 1970.
Gdy pierwszego dnia wiosny (początek irańskiego Nowego Roku, po persku
zwany świętem Nou-ruz) rozpoczęły się dwutygodniowe ferie, wyjechałem
z Iranu w podróż do sąsiednich krajów Bliskiego Wschodu. Zaopatrzony w wizę iracką (którą otrzymałem w szwajcarskiej ambasadzie w Teheranie) przekroczyłem granicę irańsko-iracką (stosunki między obu krajami były już wówczas napięte), po czym autobusem dotarłem do Bagdadu, gdzie odwiedziłem
znajomego ormiańskiego muzykologa, Arama Babuchiana (poznaliśmy się
w Krakowie parę lat wcześniej).
Z Bagdadu pojechałem następnym autobusem przez Pustynię Syryjską do
Damaszku, a tam, po nocy spędzonej w hoteliku, wsiadłem w taksówkę jadącą do Bejrutu. Mówiono mi, że wjazdową wizę libańską dostanę bez problemu
na granicy syryjsko-libańskiej, w górach. Ale problem jednak powstał. Libański
strażnik graniczny powiedział mi, że – owszem – są tam wydawane obcym
turystom wizy uprawniające do przekroczenia granicy syryjsko-libańskiej, ale
nie dotyczy to posiadacza takiego paszportu jak mój, z państwa komunistycznego. Tacy turyści, usłyszałem, muszą być dokładniej „prześwietlani” przez
ambasady Libanu w różnych krajach.
Pożegnałem się z towarzyszami podróży taksówką (na Bliskim Wschodzie
taksówki są tanie z racji niskich cen benzyny) i czekałem na szefa libańskiego
punktu granicznego, który akurat miał przerwę obiadową. Czekając na niego
wysilałem pamięć, żeby sobie przypomnieć arabskie wyrazy, którymi miałem
zamiar zwrócić się do libańskiego urzędnika w nadziei, że mi jednak wyjątkowo da wizę.
I udało się. Na pierwszych latach studiów iranistycznych w Krakowie (od
1957 roku) chodziłem na zajęcia z języka arabskiego, którego uczył lektor
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z Jordanii, Saleh Hamarneh. Z zapałem uczyłem się tego języka, który by
można w przenośni nazwać „łaciną” Bliskiego Wschodu. Bo z niego pochodzi
znaczna część słownictwa „wyższego lotu” występującego w językach niespokrewnionych z arabskim: w perskim i tureckim. To rezultat rangi jaką się cieszy
w krajach islamu spisany po arabsku Koran.
Urzędnik uśmiechnął się wysłuchawszy moją łamaną arabszczyzną wygłoszoną opowieść o Harutiunie Kürkczianie, obywatelu libańskim, którego
chciałem teraz, wiosną 1973 roku, odwiedzić w jego ojczystym domu w Bejrucie. Dostałem wizę w trybie wyjątkowym na dwa dni. I to wystarczyło. Dojechałem do stolicy Libanu okazyjnym samochodem prywatnym, a tam – z pewnym
trudem – znalazłem dom, w którym mieszkał Harutiun.
Dlaczego z trudem? Bo w Bejrucie nie wystarczała nazwa ulicy (jest ich
tam mnóstwo), żeby gdzieś trafić. Tę znałem z listów otrzymywanych od Harutiuna, wraz z numerem domu. Trzeba było jednak znać także nazwę dzielnicy.
A tej nie znałem. Zwróciłem się do pewnego sklepikarza ormiańskiego (jego
„ormiańskość” wynikała z nazwiska zakończonego na -jan) z prośbą o pomoc,
informując go, że chcę znaleźć dom, w którym mieszka mój ormiański przyjaciel, nauczyciel miejscowego liceum ormiańskiego. Myślałem, że taka informacja wystarczy. Na co usłyszałem odpowiedź: „Ormiańskich liceów jest
w Bejrucie czterdzieści.”
I właściciel ormiańskiego sklepu polecił swemu arabskiemu pracownikowi
telefonować do czterdziestu ormiańskich liceów z pytaniem, czy mają nauczyciela o nazwisku Kürkczian. W końcu dzielnica została zidentyfikowana i późnym wieczorem zadzwoniłem do bramy domu, w którym mieszkał Harutiun.
Muszę tu dodać, że telefonów komórkowych jeszcze wtedy nie było (ja zresztą
nawet teraz, w 2021 roku, nie dysponuję „komórką”, bo mam w tym punkcie
konserwatywne zahamowania.)
Harutiun przedstawił mnie swej żonie, Ormiance zachodniej pochodzącej
z Grecji. Powodziło im się świetnie. Mieszkanie mieli luksusowe. Do dziś pamiętam wyjątkowo gruby (wręcz „kudłaty”) dywan zdobiący podłogę ich salonu
gościnnego.
Następny dzień spędziłem na zwiedzaniu stolicy Libanu. Bardzo mi się
podobała. Dotarłem oczywiście na wybrzeże Morza Śródziemnego, którego
nigdy wcześniej z bliska nie widziałem. Jako ciekawostkę zapamiętałem stosunkowo wysoką cenę, jaką zapłaciłem w Bejrucie za … herbatę, gdy na krótki
wypoczynek zatrzymałem się w jakiejś restauracji. Jak mi to objaśnił wieczorem Harutiun, herbata jest w Bejrucie droga, bo prawie nikt jej nie pije (inaczej
niż w Iranie). Libańscy Arabowie wolą kawę, a dla zaspokajania pragnienia
sięgali (w roku 1973) po takie napoje gazowane jak seven up lub Canada dry.
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Przekonałem się, że Liban jest faktycznie mocno „europejskim” i „zachodnim”
krajem w porównaniu z Iranem (nawet tym z czasów rządów szacha Mohammada-Rezy Pahlawiego, który w roku 1973 jeszcze nie wiedział, co go czeka).
Kolejnego dnia rano pożegnałem się z moimi sympatycznymi gospodarzami (po walkach 1975 roku Harutiun wraz z żoną wyprowadzili się na stałe
z Libanu do Grecji) i wyruszyłem autobusem z powrotem do Syrii. Ale już nie
do Damaszku, lecz dalej na północ, do Aleppo, gdzie odwiedziłem znanego mi
tylko z korespondencji dra Roberta Żebeżiana.
Ten przyjął mnie bardzo gościnnie. Ułatwił mi kilkudniowe zwiedzanie zabytków jednego z najstarszych miast Bliskiego Wschodu, zniszczonego w latach 2012-16 w następstwie konfliktów nadal rozsadzających Syrię od środka
i… od zewnątrz.
Pewnego dnia dr Żebeżian zabrał mnie na wieczór autorski ormiańskiego
księdza katolickiego (!), który pisywał książki dla dzieci i właśnie obchodził
jubileusz swojej twórczości literackiej. Bardzo mi było miło, że nie tylko dr Żebeżian (protestant) go chwalił, ale ciepło o jubilacie wyrażał się także pewien
miejscowy działacz… komunistyczny, który tak mniej więcej publicznie powiedział: „Ksiądz X, choć jest kapłanem katolickim, jednak ma wielkie zasługi wychowawcze jako autor wartościowych książeczek dla dzieci.” A ja, będąc lingwistą, dodam w komentarzu, że „choć” jest tzw. spójnikiem „koncesywnym”
sygnalizującym okoliczność czemuś nie sprzyjającą.

vvv
Po kilku dniach spędzonych w Aleppo u dra Żebeżiana, mojego dobroczyńcy, któremu wiele zawdzięczam (wspomnę jeszcze później o pomocy,
jakiej mi udzielił wcześniej podczas mej drugiej podróży do Francji w 1971
roku), wyruszyłem taksówką na północ, do granicy syryjsko-tureckiej. Po jej
przekroczeniu dotarłem autobusem do miasta Malatya, w którym żyła kiedyś
spora liczba Ormian. Ku mojemu miłemu zaskoczeniu stwierdziłem (chodząc
nocą po ulicach tego miasta), że ślad po nich pozostał jeszcze w 1973 roku.
Zobaczyłem bowiem szyld z napisem Bedros – terzi (po turecku: „krawiec”).
Bedros to oczywiście zachodnioormiańska forma greckiego imienia Petros.
Wczesnym rankiem z Malatyi wyruszyłem w długą podróż autobusową po
historycznej Zachodniej Armeniii. Podziwiałem wspaniałe góry tej krainy. Późnym wieczorem dotarłem do miasta Erzurum (ormiańska nazwa: zachodnia
Garin, wschodnia i klasyczna – Karin). Już na początku mojego krótkiego pobytu w tym mieście przeżyłem ciekawy stress związany z moimi armenistycznymi zainteresowaniami.
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Otóż na dworcu autobusowym dwunastoletni mniej więcej chłopak niemalże wyrwał mi torbę podróżną, deklarując pomoc w zaniesieniu jej do hotelu
(tak zarabiali owi chłopcy na życie). Zgodziłem się i po drodze próbowałem
z nim rozmawiać po turecku (bo przez rok akademicki 1958/59 uczyłem się
tego języka, oprócz perskiego, arabskiego i sanskrytu, na iranistyce w Krakowie). Jakież było moje zdumienie, gdy w pewnym momencie ów chłopak zapytał mnie: „Czy pan wie, że w naszym mieście dawniej mieszkali… Ormianie?”
– „Tak – odparłem – wiem. I co się z nimi stało?” Na to usłyszałem odpowiedź:
„Zabici, wszyscy zabici.” – „A kto ich zabił?” spytałem. – „My, Turcy.” – „Z jakich
powodów?”
Odpowiedzi na to pytanie już nie zrozumiałem, bo chłopak zaczął szybko
i gwałtownie mi coś objaśniać. Szkoda, że jego wyjaśnienia do mnie nie dotarły, ale ważne było stwierdzenie jakiegoś ciężaru, który zdawał się przygniatać
tamtejszych Turków, skoro nawet mały chłopak poruszał „wątek ormiański”
w rozmowie z cudzoziemcem.

vvv
Także następnego dnia, dalej w Erzurum, danym mi było poruszyć w rozmowie z Turkami sprawę Ludobójstwa popełnionego w ich kraju na Ormianach w 1915 roku (ich masakry rozpoczęły się już pod koniec XIX wieku).
Do tej rozmowy doszło przy armacie rosyjskiej, którą wtedy (w 1973 roku)
można było w Erzurum oglądać jako „trofeum” z wojny rosyjsko-tureckiej lat
1877-78. W pobliżu stała gromadka chłopaków, starszych niż ten z poprzedniego dnia. Nawiązałem z nimi kontakt moją łamaną turczyzną. Ucieszyli się
słysząc cudzoziemca próbującego używać ich mowy i obiecali mi oprowadzić
mnie po mieście. Ale miły nastrój szybko się zmienił w pewnym momencie.
Na ich wylewne wypowiedzi w rodzaju: Biz sizi czok sewdik („My pana bardzo
polubiliśmy”) odpowiedziałem bowiem mniej więcej tak: „Ja też was polubiłem.
Bo ja lubię wszystkich cudzoziemców, z Ormianami włącznie.” Musiałem to
zaznaczyć jako armenista i przyjaciel Ormian. Na to oni bardzo się obruszyli. W milczeniu zaprowadzili mnie pod jakiś zabytkowy gmach i powiedzieli:
„W tym budynku Ormianie zamknęli Turków podczas pierwszej wojny światowej i wszystkich spalili.” Nie wiem, czy to prawda. Może to był jakiś akt zemsty
za zabicie przez Turków około tysiąca Ormian w Erzurum w roku 1895? Jeśli
nawet tak się stało (że faktycznie doszło do aktu zemsty), to trzeba pamiętać,
kto zainicjował krwawy rozdział konfliktów turecko-ormiańskich. Na pokojowe
dążenia Ormian do niepodległości Turcy odpowiadali rzeziami.
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1. Jarosław Daszkewycz – kto on?
Jest kilka powodów, dla których warto przypomnieć postać i dzieła ukraińskiego historyka, specjalisty z zakresu dziejów Ormian, w szczególności
siedmiowiekowej obecności Ormian w państwie polskim – Jarosława R.
Daszkewycza.
Parafrazując tytuł jednej z prac Daszkewycza – „Simeon dpir Legaci.
Kto on?” – myślę, że mogę zacząć od podobnego pytania – Jarosław Daszkewycz. Kto on?
W praktyce jest to bowiem postać znana niemal wyłącznie w środowisku
naukowym, przede wszystkim specjalistów od historii Ormian w Polsce, ale
na tym tle również stosunków polsko – ukraińskich, polsko – rusińskich, historii polskich Kresów wschodnich i historii kościołów wschodnich w Polsce.
Z tych powodów najwięcej o naukowym dorobku Daszkewycza powiedzieć mogą m. in. profesorowie: Krzysztof Stopka, Andrzej Zięba, Edward
Tryjarski (z którym współpracował i przyjacielskie wzajemne stosunki Daszkewycz wielokrotnie podkreślał), jak też Edward Różycki (obecnie Uniwersytet Śląski w Katowicach, ale do lat 90. XX wieku – Uniwersytet im. I. Franki
we Lwowie), wreszcie dr Monika Agopsowicz, o której krytycznych uwagach
do dzieł Daszkewycza będzie jeszcze niżej mowa.
Zacznijmy więc od Krzysztofa Stopki, który w pracy, (o której również będzie mowa poniżej), „Ormianie polscy czy ukraińscy?”, tak scharakteryzował
Jarosława Daszkewycza:
„Ukraińską wizję historiograficzną dziejów Ormian na ziemiach współczesnej Ukrainy najpełniej nakreślił lwowski badacz, Jarosław R. Daszke-
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wycz, syn znanego polityka niepodległościowego gen. Romana Daszkewycza i bohaterki walk Ukraińskich Siczowych Strzelców, więzionej w ZSRR,
Ołeny Stepaniw. Dorobek tego badacza w zakresie poznawania dziejów
Ormian we Lwowie, Kamieńcu, Kijowie i innych miastach dzisiejszej Ukrainy
jest godny uznania i zapewne długo jeszcze będzie przywoływany w innych
pracach naukowych lub popularyzacjach”.1
Patrząc na ogrom pracy naukowej Daszkewycza (ponad tysiąc drukowanych prac naukowych), ilość przewertowanych, przeanalizowanych i opublikowanych źródeł – już samo to budzić musi ogromny szacunek. Zważywszy,
że źródłowo jest to przebogaty materiał badawczy, niezwykle istotny z punktu widzenia naszej własnej „lehahayerskiej” tożsamości, naszych dziejów
i kultury – uznanie i szacunek, o którym mówi prof. Stopka są jak najbardziej
zasłużone.
Do tego dodać należy, że mimo całego swojego „ukrainocentryzmu”2 jest
to Ukrainiec przychylny i przyjazny Polakom.
Kim więc był zmarły 12 lutego 2010r. we Lwowie Jarosław Daszkewycz?
Ewidentnie był to ukraiński nacjonalista. Przy czym pojęcia „nacjonalista”
nie używam tu – co często się dzisiaj zdarza – w znaczeniu pejoratywnym.
„Nacjonalista” to dla mnie miłośnik własnej nacji i jej kultury przed wszystkimi innymi nacjami.
Tak jak „patriota” to miłośnik własnego kraju, ojczyzny.
Zarówno nacjonalizm jak i patriotyzm wcale nie muszą powodować automatycznie nienawiści do innych nacji czy ojczyzn.
I o tak pojmowany nacjonalizm nie można by mieć do tego uczonego
pretensji. Jednak jak pisze Stopka – w przypadku Daszkewycza, jego podejście do stosunków polsko-ukraińskich – była to „deformacja”, która miała
znaczący wpływ na wyniki badań naukowych.
Prof. Andrzej Pisowicz – wybitny polski iranista i znawca dziejów Ormian, zarazem znawca prac Daszkewycza podkreśla, że wypowiadając się
o zbrodniach UPA na ludności polskiej Daszkewycz umniejszał ich znaczenie twierdząc, że polskie zbrodnie w postaci zniszczenia ukraińskiej kultury
mają większy ciężar gatunkowy i równoważą w jego ocenie „dorobek” UPA.3
1 K. Stopka, Ormianie polscy czy ukraińscy?, w: Lehahayer nr 1, red. K. Stopka, Kraków
2010, str. 139-171.
2 op. cit. - Stopka określa tę postawę Daszkewycza „deformacją, która prawdopodobnie
była skutkiem gorącego ukraińskiego patriotyzmu, podtrzymywanego w tragicznych czasach
sowieckich prześladowań”.
3 Zapamiętane z rozmowy autora niniejszego artykułu z prof. Pisowiczem we Lwowie
(Ossolineum – obecnie Biblioteka im. Stefanyka, wrzesień 2013r.) w kuluarach podczas sesji
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Choć spotkać też można takie głosy jak, całkiem niedawno (wywiad w internecie) ukraińskiego historyka Mychajło Huba, że Jarosław Daszkewycz
potępiał zbrodnie UPA – ale gdzie i kiedy miało to miejsce już nie dopowiedział.
A więc nacjonalista, który dla tej miłości własnej nacji wiele przeszedł,
wiele wycierpiał...
Urodził się 13 grudnia 1926r. w polskim Lwowie jako syn znanych, zajmujących wysokie miejsca w hierarchii ukraińskich nacjonalistów, intelektualistów a zarazem doświadczonych żołnierzy – Ołeny (Heleny) Stepaniw do
roku 1914 nauczycielki, w latach 1914-1919 oficer (setnik) Legionu strzelców siczowych, po 1919r. we Wiedniu – doktorat historii Uniwersytetu Wiedeńskiego (1922), a po 1922 znowu we Lwowie jako nauczycielki szkół średnich i Romana Daszkewycza pułkownika (po wojnie, na emigracji w Austrii
awansowanego do stopnia generała) Ukraińskiej Armii Ludowej, w latach
1918-1922 we Wiedniu przy rządzie emigracyjnym Jewhena Petruszewicza,
a po roku 1922 adwokata i znanego ukraińskiego działacza politycznego
i społecznego we Lwowie.
Dom rodzinny, droga życiowa obojga rodziców, wreszcie nauka Jarosława Daszkewycza w specyficznej szkole jaką było Ukraińskie Gimnazjum
Akademickie we Lwowie4 (kuźnia kadr antypolskiej inteligencji ukraińskiej
– absolwenci m.in. Konowalec, Szuchewycz) – ukształtowały młodego Jarosława ewidentnie i mocno w tradycji ukraińskiej odrębności narodowej, tradycji „samostijnej Ukrainy”, tradycji, co tu dużo mówić – antypolskiej.
Dziedzicząc dorobek intelektualny swoich rodziców, dla swojej drogi życiowej wybrał działalność naukową – i na tym polu, niemal na każdym kroku
podkreślał swój ukraiński nacjonalizm i patriotyzm.
W okresie II wojny rodzina Daszkewyczów – według samego Jarosława – nie popierała ani okupantów sowieckich ani niemieckich, a płk Roman
Daszkewycz dystansował się od środowisk ukraińskich współpracujących
z Niemcami jak i z Rosjanami.5
Jarosław, jeszcze za okupacji niemieckiej w 1944 roku ukończył ukraiń„650 lat katedry ormiańskiej we Lwowie”, po wystąpieniu dr Iryny Hajuk, uczennicy prof. J.
Daszkewycza
4 Gimnazjum to, z ukraińskim językiem wykładowym, prezentowało bardzo wysoki poziom
nauczania. Funkcjonowało nieprzerwanie od 1774r., a właściwie od 1551r. (gimnazjum
jezuitów). Jego absolwenci mieli zagwarantowany wstęp na studia wyższe bez egzaminów
wstępnych. Na ten temat patrz: „Stanowisko metropolity Szeptyckiego wobec zjawiska
terroru politycznego” w „Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały.” pod redakcją
Andrzeja A. Zięby, Kraków 1994
5 J. Daszkewycz, Armenia and Ukraine, str. V-XII.
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skie gimnazjum akademickie we Lwowie, a już za czasów sowieckich (druga
okupacja) wstąpił na wydział filologiczny sowieckiego uniwersytetu lwowskiego, który ukończył w 1949r., na którym to uniwersytecie matka jego była
docentem w Instytucie Handlu Radzieckiego.
10 grudnia 1949r. zarówno Ołena Daszkewycz jak i jej syn Jarosław zostali aresztowani przez NKWD i skazani na 10 lat łagru – żona i syn zdrajcy
i szpiona (Roman od 1943r. przebywał w Austrii, gdzie zmarł w 1975r.).
Były to lata – jak o sobie sam pisze Jarosław Daszkewycz we wstępie do
„Armenia and Ukraine”:
„Lata uwięzienia (1949-1956) poszerzyły moje horyzonty wschodoznawstwa [orientalistyki – przyp. B.St.K.].
W wielkiej „dolinie śmierci” (jak nazywano obóz w Spasku, w stepie 40 km
od Karagandy) było uwięzionych 102 narodowości.6 Od współwięźniów uczyłem się języków tatarskiego, tureckiego, ormiańskiego. Ale w sposób szczególny zaprzyjaźniłem się z Ormianami, których były w łagrze dwie grupy.
Jedna to niedobitki narodowych działaczy i polityków niepodległej Republiki Armenii z 1919r., druga to ormiańscy komuniści, wedle NKWD z odchyleniami nacjonalistycznymi”.7
Wśród więźniów oczywiście byli również naukowcy, nauczyciele, z którymi Daszkewycz wiódł dyskusje, znajdując wspólny, ciekawy i niekonfliktowy
temat – Ormianie na Rusi już od XI wieku.
Po uwolnieniu w 1956r. Jarosław przyjechał do rodzinnego Lwowa –
gdzie miał nadzieję wrócić do pracy naukowej, ale tu zderzył się z „obstrukcją” jego postaci jako „politycznego wroga”.
Zadzierzgnięte przyjaźnie z Ormianami sprawiły jednak, że już w końcu
lat 50. pracuje dla Biblioteki Matenadaran i Akademii Nauk Armenii .
Bardzo często wyjeżdża do Erywania, podróżuje po Armenii, wydaje
swoje pierwsze prace o tematyce ormiańskiej.
Wreszcie w 1962r. wychodzi w Armenii monografia „Ormiańskie kolonie
na Ukrainie w źródłach i literaturze XV-XIXw.” – którą broni jako swój doktorat w Erywaniu.
Od 1963r.– za wstawiennictwem Ormian – zostaje korespondentem „Revue des Études Arméniennes” wydawanych przez Francuską Akademię Na6 Ibidem str. V i VI – [W końcu Rosja czy to carska czy to bolszewicka, ale zawsze „więzienie
narodów” – B.St.K].
7 Ibidem, str. VI-VII.
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uk (współpracę tę będzie kontynuował przez 20 lat).
W Związku Radzieckim prace jego są na „czarnej liście”, a on sam pozostaje bezrobotny naukowo – pracuje jako bibliotekarz.
W międzyczasie znowu jest represjonowany ze względu na wydawane
na zachodzie prace.
Tym niemniej dla Ormian i ośrodków badawczo-naukowych w sowieckiej
Republice Armenii pozostaje tak cennym badaczem, że bronią go nawet sekretarze KC KP Armenii, tolerując jego prace w Erywaniu i przesyłanie ich
„na zapad”.
Pozycja naukowa Daszkewycza stale rośnie. Otrzymuje propozycję stałej współpracy naukowej (wykłady, profesura) na uniwersytetach we Francji
i USA – oczywiście nie otrzymuje paszportu.
Cały czas prace przesyłane są „tajnie”.
Jak pisze:
„...dziesiątki moich „naukowych” listów regularnie dochodziło do Paryża,
a także do Polski8, Niemiec, Szwajcarii, USA, gdzie wszędzie mnie z zainteresowaniem przyjmowali i drukowali.
Moje prace na ormiańskie tematy w języku francuskim i angielskim drukowane były także w takich naukowych periodykach jak: „Ural – Altaische
Jahrbücher” czy „Harvard Ukrainian Studies”, jak też w „Roczniku Orientalnym” gdzie redaktorem był i jest mój serdeczny przyjaciel i współautor
szeregu prac, znany polski turkolog Edward Tryjarski”.
„Ta „pozaradziecka” praca naukowa z jednej strony pozwalała mi żyć,
z drugiej wystawiła mnie na „czarną listę” rozesłaną przez CK KPU po
wszystkich wydawnictwach i redakcjach ZSRR z zakazem drukowania.
I trwało to praktycznie do 1990 roku, ostatniego roku mojego bezrobocia”.9
Tyle, że już od 1981r. zaczęto niektóre prace drukować na Ukrainie, nie
zważając na „czarną listę”, jako przedruki z Armenii.
W 1990r. Daszkewycz został zatrudniony w Instytucie Nauk Społecznych
(obecnie Instytut Ukrainoznawstwa). Od 1995 już jest wykładowcą w Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki, a od 1998 kierownikiem „wschodoznawstwa” (orientalistyki) katedry wydziału filologicznego lwowskiego uniwersytetu.
Autor ponad tysiąca artykułów naukowych – zmarł 25 lutego 2010r. we
Lwowie, gdzie został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.
Dlaczego tyle o Jarosławie Daszkewyczu?
8
9

Często nie zdajemy sobie sprawy, że PRL był „oknem na zapad”! – B. St. K.
J. Daszkewycz, op. cit., str. IX
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Nie tylko ze względu na współpracę z profesorami Edwardem Tryjarskim
i Edwardem Różyckim, ale przede wszystkim z uwagi na to, że Jarosław
Daszkewycz do dzisiaj jest traktowany przez wiele światowej rangi ośrodków
naukowo-akademickich jako wybitny autorytet.
A jego analizy, wnioski i konstatacje przyjmowane są często bezkrytycznie jako jedynie obowiązujące.
Cytowany już Krzysztof Stopka w artykule „Ormianie polscy czy ukraińscy” pisze wprost:
„W ślad za Daszkewyczem poszli inni historycy ukraińscy. Jego wizja
została również narzucona historiografii zachodnioeuropejskiej. Projekty badawcze, konferencje naukowe, dość liczne w ostatnim czasie, mają dotyczyć historii Ormian na Ukrainie”.10
Czytelnika, czy badacza dziejów, tkwiącego głęboko w historii Polski
i Ormian polskich może śmieszyć konstatacja Daszkewycza, że „Ormianie
i Ukraińcy zawsze żyli w wielkiej przyjaźni”11, gdy przypomnieć zapiski kronikarza arabskiego Pawła z Aleppo, który w połowie XVII w. pisał – „Chmielnicki, oby żył długo, kiedy zawładnął licznymi miastami, wytępił obce nacje,
w tym złych Ormian- heretyków”.12
Również losu Ormian w Kutach w 1944r., po zetknięciu z sotniami UPA
nikt nie chciałby przeżyć jako doświadczenia „szczególnej przyjaźni”.13
Jednak kiedy analizy Daszkewycza skutkujące wnioskami, że Ormianie
zamieszkali na terenach państwa polsko-litewskiego byli gnębieni i represjonowani i w związku z tym wspólnie z Ukraińcami walczyli ramię w ramię
przeciwko „polskim panom” a wnioski te we Francji, Austrii, USA traktowane
są jako prawda podawana na podstawie źródeł przez wiarygodnego historyka – to trzeba się temu przeciwstawiać!

Ormianie polscy czy ukraińscy?
Denerwująco na polskiego czytelnika wpływa co i rusz powtarzana teza,
że państwo ukraińskie istnieje nieprzerwanie od IX wieku i to w granicach –
uwaga! - od Bochni do Krymu!
Tak, tak od Bochni. Wszak J. Daszkewycz analizując dzieła Andrzeja
Lubelczyka o obrządku ormiańskim w Polsce napisał, że „Andrzej, kanonik
10 K. Stopka, op.cit.
11 J. Daszkewycz, Wirmeny w Ukraini, Wydawnictwo „Logos”, Lwów 2012, str.1
12 Maria Kowalska, Ukraina w połowie XVII wieku w relacji arabskiego podróżnika Pawła,
syna Makarego z Aleppo, Warszawa 1986.
13 Biuletyn OTK nr 4/1995 – wspomnienie Marii Migockiej.
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lwowski, zwany Lubelczykiem urodził się pomiędzy XV i XVIw. w Bochni –
malutkim polskim miasteczku na granicy z Ukrainą”.14
Pal sześć to „malutkie miasteczko” w XV-XVIw., kiedy należało poprzez
swoje żupy solne do najbogatszych miast Korony, ale konia z rzędem temu
kto znajdzie mapę z wyrysowaną pod Bochnią jakąkolwiek, kiedykolwiek
granicą!
I jeszcze jeden zdawać by się mogło „drobiazg”. Znajdując pośród europejskich źródeł średniowiecznych (1421r.) relację Gilberta de Lannoy –
posła króla Francji do króla Polski Władysława Jagiełły o treści: „I wydali
panowie i mieszczanie tego miasta [Lwów – przyp. B.St.K.] wspaniały obiad
na moją cześć, podarowali postaw sukna, a żyjący tam Ormianie podarowali mi także postaw sukna i wydali bal i tańce z damami do białego rana”
– pisze Daszkewycz: „To pierwsze zapisane wspomnienie o Ormianach na
Ukrainie”. A fragment dalej, całkowicie niezgodnie z prawdą wyprowadza
wniosek, iż widocznie władze miasta (do których skierował posła król Polski
i Wielki Ksiażę Litewski W. Jagiełło) kiepsko podjęły posła i dopiero Ormianie
ukraińscy odpowiednio przyjęli rycerza – dyplomatę.15
Prawda oczywiście była taka, że Jagiełło – polujący w tym czasie w okolicy Gródka Jagiellońskiego, jak najbardziej na terenie swojego państwa Królestwa Polskiego – nie chciał przyjmować posła w lesie i skierował go do
mieszczan lwowskich, specjalnie prosząc Ormian o jego godne „królewskie”
przyjęcie.
O żadnej Ukrainie, czy władzach autonomicznych Ormian we Lwowie
niezależnych od miasta nikt wtedy nie słyszał, ani pisał.
Niestety – z wszelkimi tego typu rewelacjami spotyka się student, historyk, czytelnik niekoniecznie biegły w historii Polski i w powołaniu na autorytet
J. Daszkewycza przyjmuje to wszystko za dobrą monetę. Przyjmuje i powiela, a podejmowane z polskiej strony próby protestu są zbywane milczeniem
– jak głos dr Moniki Agopsowicz.
Jak pisze Stopka16:
„W roku 2008 obradowała we Lwowie międzynarodowa konferencja naukowa na temat związków ukraińsko-ormiańskich zorganizowana przez:
Peter Jacyk Centre for Ukrainian Historical Research of the Canadian Insti14 J. Daszkewycz, op. cit., str. 52-53
15 J. Daszkewycz, Armianskije kołonii na Ukrainie w istocznikach i literaturie XV-XIX wiekow,
w: Wirmeny w Ukraini., Lwów 2012, str. 5-6.
16 K. Stopka – op.cit.
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tute of Ukrainian Studies, University of Alberta, University of Michigan Department of Near Eastern Studies, Ukrainian Catholic University, Institut of
Ukrainian Archeography of the Ukrainian Academy of Sciences, Lviv Branch.
O jej celach i perspektywach dalszych badań czytamy w takich słowach:
„Przeczytano dwadzieścia artykułów... na temat różnych aspektów stosunków ukraińsko-ormiańskich ostatnich pięciuset lat…””.17
Odnosząc się do tego „naukowego wydarzenia” prof. Stopka napisał:
„Podczas sesji traktowano Ukrainę jako państwo, które istniało nieprzerwanie od średniowiecza. Było dla Ormian miejscem schronienia, punktem
odniesienia i ważnym czynnikiem umożliwiającym rozwój ekonomiczny
i kulturalny. Państwo polskie – do którego Ormianie przez wieki ściągali
z różnych stron, w którego ekonomii wypracowali swój dobrobyt, od którego
władców otrzymali swe przywileje, w którym zbudowali swe kościoły – było
niemal nieobecne.
W referatach padało natomiast słowo „Galicia”, ale nie w znaczeniu
prowincji utworzonej przez Austrię z ziem zabranych Królestwu Polskiemu
w czasie rozbiorów tego państwa i istniejącej wyłącznie w latach 1772-1918,
lecz tworu o bliżej nie zdefiniowanych granicach istniejącego niemal odwiecznie. Królowie, od których Ormianie otrzymali przywileje byli nieokreśleni. Sądząc z tytułu konferencji można wnosić, iż byli to władcy ukraińscy.
O związkach politycznych, gospodarczych i kulturalnych z pozostałymi ziemiami polskimi nie było mowy, bo te przecież leżały poza obecną, a w mniemaniu uczestników konferencji, także ówczesną Ukrainą”. 18
Skutek takiego nastawienia, ukształtowanie świadomości historycznej
ukraińskich badaczy na lekturze Daszkewycza objawił się na owej konferencji m.in. takimi „perełkami” jak refleksja jednego z współczesnych badaczy:
„Kilku autorów pisząc o Ormianach z archidiecezji lwowskiej, nazywa ich
Ormianami polskimi lub Ormianami w Polsce. Jednak Ormianie faktycznie
osiedli na ziemiach ukraińskich, które znalazły się pod panowaniem polskim
dopiero po utracie niepodległości w 1340r.
Z niewyjaśnionych powodów Ormianie najwyraźniej woleli nie osiedlać się na polskich ziemiach”. [podkreślenie i tłumaczenie z jęz. angielskiego – B.St.K].
Przeciwko takim właśnie stanowiskom w nauce i powielaniu ich przez międzynarodowe konferencje zaprotestowała M. Agopsowicz pisząc w tymże 2008r.
list protestacyjny do Glorii Caudill – Ormianki, współorganizatorki konferencji.
17 K. Stopka – op.cit.
18 K. Stopka – op.cit.
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Cytuję za K. Stopką, po przetłumaczeniu z języka angielskiego (op.cit.):
„Niedawno dowiedziałam się o współsponsorowanej przez Panią konferencji we Lwowie na Ukrainie, która odbyła się w maju 2008r. – „Stosunki
ormiańsko – ukraińskie”.
Stosunki takie nie mogły mieć miejsca przez ostatnie 500 lat z oczywistych, historycznych powodów. Dokonano tu polegającej na historycznym
kłamstwie zamiany nazwy relacji z „polskie” na „ukraińskie”, z relacji między
Ormianami i Polakami, na relacje między Ormianami a Ukraińcami, podczas
gdy naród ukraiński to pojęcie z końca XIX wieku. Piszę do Was, bo proces
zaprzeczania istnieniu Polski na terenie dzisiejszej Ukrainy i branie polskiej
historii za „ukraińską” to poważna i niesamowita praktyka. Byłabym wdzięczna za sprostowanie tego historycznego kłamstwa.”19
List oczywiście pozostał nie tylko bez odpowiedzi, ale również i bez echa
– wszak konferencja ta miała miejsce w roku 2008, a w roku 2012, w prawdzie już po śmierci J. Daszkewycza, bez żadnych redakcyjnych poprawek,
wydano we Lwowie potężne (cytowane już powyżej) 1300 stronicowe dzieło
Wirmeny w Ukraini, w którym powtarzane są bez refleksji wszystkie stare
błędy. Według tego opracowania Ormianie byli i są na Ukrainie (w jej dzisiejszych granicach) nieprzerwanie od XI do XX wieku.
O, przepraszam – jest jedno ciekawe wyjaśnienie. We wstępie – uczennica Daszkewycza, dr Irena Hajuk – informuje, że w pracy tej autor nie zajmuje
się dziejami Ormian na Krymie, bo to odrębna historia.20
Kończąc ten wątek odsyłam zainteresowanych Czytelników do pełnego
artykułu prof. Krzysztofa Stopki „Ormianie polscy czy ukraińscy”, drukowanego w pierwszym numerze rocznika Lehahayer, w którym spokojnie i rzeczowo uczony ten rozprawia się z tworzonym przez Daszkewycza i powielanym po dzień dzisiejszy przez naukę ukraińską mitem „Ormian na Ukrainie”.

3. Ormianie na Islandii
Jak powiedziano wyżej, ma przecież J. Daszkewycz ogromne zasługi
w badaniu źródeł i wprowadzeniu w obieg naukowy szeregu dokumentów
z dziejów Ormian. Jednym z takich źródeł jest zbadana przez tego uczonego
i opisana w „Revue des Études Arméniennes” (Tom XX – Paryż 1986-87)
Íslendingabók – kronika islandzkiego mnicha i związane z nią późniejsze

19 K. Stopka – op.cit.
20 J. Daszkewycz, op.cit. str.III-X.
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odpisy, dokumenty i analizy naukowe.21
Kronikę tę, w nauce europejskiej znaną również pod francuską nazwą
Livre sur les Islandais spisał Ari Porgilsson zwany Mądrym, żyjący w latach
1067-1148.
Daszkewycz – w oparciu o innych uczonych skandynawskich, powtórzył
za nimi wyczytaną w kronice informację, że w latach 50-60. XI wieku na Islandii (jeszcze pogańskiej) prowadziło misję chrześcijańską trzech biskupów
ormiańskich – Piotr, Abraham i Stefan.
Że chodziło o Armenię uczeni skandynawscy wywodzili z nazwy kraju
podanej przez Ariego Porgilssona jako „ermskir”.
Wedle oficjalnej historii kościoła w Islandii22 pierwsi misjonarze przybyli
na wyspę (zasiedloną przez Normanów norweskich) z Irlandii jeszcze w połowie IX wieku, ale nie wpłynęło to w zasadniczy sposób na rozwój wiary.
Dopiero za króla norweskiego Olafa I ok. roku 1000 chrześcijaństwo stało
się religią panującą. Ale ewangelizacja ludności i stworzenie struktur organizacyjnych kościoła – jak wszędzie – musiało potrwać. Do Islandii wciąż
przybywali mnisi, którzy ewangelizowali pogańskie rejony kraju. Misjonarze
pochodzili z Niemiec, Anglii, a nawet Europy wschodniej.
Ta „Europa wschodnia” zamiast podania konkretnego kraju, z którego misjonarze pochodzili, to efekt sporu wśród historyków skandynawskich o nazwę „ermskir” i pochodzenie Piotra, Abrahama i Stefana.
Jedni twierdzili, że nazwa ta oznacza pruskich (bałtyckich) Warmów
(patrz Warmia), inni że chodzi o Armenię.
I tu do dyskusji wtrącił się J. Daszkewycz, stawiając 6 pytań problemowych wymagających wyjaśnienia:
1) pochodzenie etniczne biskupów Piotra, Abrahama i Stefana,
2) reprezentowane wyznanie,
3) ranga kościelna,
4) marszruta,
5) misjonarstwo ormiańskie,
6) okoliczności i daty wydarzeń.
W punkcie pierwszym rozprawił się z hipotezą, iż nazwa Ermland może dotyczyć bałtyckiej Warmii słusznie wywodząc, że w tym czasie całe
te tereny (Prusy) były pogańskie, a toponim Warmia poświadczony jest
21 J. Daszkewycz, Armenia and Ukraine, str. 513 - 533
22 MIQRA Historia Kościoła w Islandii – http://zrodloobjawienia.blogspot.com
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w źródłach dopiero w roku 1231.
Ponadto podaje, że :
„Entre le XIIᵉ et le XIVᵉ siècle, les Islandais eux-mêmes identifiaient l’ethnonyme ermskir (Íslendingabók) avec le nom du pays Arménie (af Armenia
dans le Landnámabók et af Armenialandi dans la liste des évêques se trouvant dans le Stokkhólmsbók et établie dans les environs de 1360)” – podając jako źródło Íslendinga sögur z 1829r. str. 258.23
A więc skoro w średniowieczu nadal używano pojęcia Ermland na określenie Armenii nie ma żadnego powodu, żeby nie uznać, że również i w XI
wieku chodziło o to samo znaczenie.
W następnych punktach Daszkewycz jak najbardziej logicznie wywodzi
zarówno możliwość kontaktów pomiędzy Ormianami a Normanami na szlaku
„dnieprowym” od Waregów do Greków24 jak też powiązania pomiędzy tymi
nacjami w Bizancjum, w którym zarówno funkcjonował Kościół ormiański jak
i rozsiane po całym terytorium od Konstantynopola po Krym, Bułgarię i Ruś,
kupieckie faktorie ormiańskie, a co za tym idzie również ich kościoły i księża.
Szukając odpowiedzi na postawione zagadnienia Daszkewycz zwrócił uwagę na pewien bardzo charakterystyczny szczegół chrześcijaństwa
w wersji ormiańskiej – przestrzeganie norm ewangelicznych było w wersji
ormiańskiej o wiele prostsze, a grzechy i łamanie zasad łagodniej traktowane niż w wersji germańskiej, realizowanej przez głównego ewangelizatora
Islandii Adalberta z Bremy.
Tenże w drugiej połowie XI w. wysłał list do pierwszego biskupa Islandii Isleifura zawierający pisemne instrukcje zabraniające pod karą grzywny
korzystania z usług biskupów ormiańskich lub greckich. Odpisy tych listów
znalazły się w późniejszych źródłach skandynawskich – Biskupa sögur (lista
biskupów) i Grágás (zbiór praw), skąd przypomniał o nich Daszkewycz.25
Wg Daszkewycza Normanowie – nawet ci na Islandii – mający doświadczenie blisko dwustuletnich już kontaktów z Bizancjum i będący na Rusi od
Nowogrodu po Kijów w zasadzie „u siebie”, łatwiej przyjmowali nowy system
23 J. Daszkewycz, op.cit., str. 515
24 Staroruskie „put’ izu Waregu w Grieki”. Wielka droga od Normanów do Bizancjum, szlak
handlowy łączący we wczesnym średniowieczu Skandynawię z Konstantynopolem i Bliskim
Wschodem za pośrednictwem rzek. Odkryty i wykorzystywany przez wikińskich Waregów.
Efektem istnienia szlaku było powstanie w IX wieku Rusi.
Patrz: Feliks Koneczny „Dzieje Rosji” cz.I, rozdział II „Ruś jako droga do Grecji(860-1043)”.
25 Ibidem
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życia na modłę bizantyjską, który znali z autopsji niż mało jednak sobie znaną wersję rzymsko-niemiecką.
Niestety – wskutek działalności Adalberta z Bremy i biskupa Isleifura,
a wreszcie wielkiej schizmy z 1054r. – Ormianie znikli z Islandii, znikły ich
imiona z kronik i sag.
I tylko my dzisiaj możemy dumnym potomkom Wikingów powiedzieć – to
my Ormianie czyniliśmy z waszych przodków cywilizowanych ludzi.
A nawet możemy przystać na to – co być może nie do końca będzie niezgodne z prawdą – żeby J. Daszkewycz i jego uczniowie podnosili na międzynarodowym forum naukowym, jak to Ukraińcy, poprzez swojego władcę
kijowskiego księcia Jarosława Mądrego (potomka normańskich Waregów),
wysłali na Islandię ormiańskich misjonarzy z Ukrainy – biskupów Bedrosa, Abrahama i Stepanosa i te stosunki traktowali jako stosunki pomiędzy
Ukrainą a Armenią, pomiędzy Ukraińcami a Ormianami, a biskupów ewangelizujących Islandię nazywali Ormianami ukraińskimi, czy też Ormianami
z Ukrainy.
Wszak niewiele lat wcześniej to samo zrobił Bolesław Chrobry wysyłając
Czecha biskupa Wojciecha z misją do pogańskich Prusów.

J. Daszkewycz, Armenia and Ukraine,
Lviv – New York, 2001
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Rafał Michliński [Warszawa]

Streszczenie
Celem poniższego tekstu jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń
w dziejach, położonego nad rzeką Czeremosz miasta Kuty, w latach 19391945. Wypoczynkowa miejscowość zamieszkiwana przez przedstawicieli
wielu kultur i religii zapisała się w historii Polski jako miejsce przekroczenia
granicy przez najwyższe władze państwowe II RP przemieszczające się do
Rumunii. Drugim dramatycznym i bardzo symbolicznym wydarzeniem była
śmierć pisarza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Okupacje sowiecka i niemiecka przyniosły kres wieloetnicznej społeczności. Ostatni ocaleli po wojnie
mieszkańcy opuścili Kuty w 1946 r. Wraz z nastaniem władzy sowieckiej Kuty
utraciły prawa miejskie. Miejscowość nadal ma uzdrowiskowy charakter oraz
jest ośrodkiem przemysłu drzewnego i lokalnego rzemiosła artystycznego.
Słowa kluczowe
Kuty nad Czeremoszem, Ormianie, Józef Beck, agresja sowiecka, okupacja
Ormianie od czasów starożytnych zamieszkiwali wschodnią część Azji
Mniejszej – obszary Zakaukazia oraz Wyżynę Armeńską. Na skutek licznych
podbojów państwowość ormiańska została zniszczona kolejno przez Rzymian
w IV wieku oraz Persję w V wieku. Odrodziła się cztery wieki później. Migracje
spowodowane częstymi najazdami i wysiedlenia ludności nieustannie towarzyszyły Ormianom na przestrzeni setek lat. W wyniku migracji Ormianie pojawili się także na terenach Rzeczypospolitej. Są najstarszym chrześcijańskim
1 Poniższy artykuł ukazał się pierwotnie jako tekst pokonferencyjny IV Międzynarodowej
Konferencji Naukowej Stanisławów i Ziemia stanisławowska w latach 1939-1945. Wojna –
Okupacja – ,,Wyzwolenie” (6-8 września 2019 r.) zorganizowanej przez Centrum Kultury
Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Przykarpacki Narodowy Uniwersytet
im. Wasyla Stefanyka, Wojskową Akademię Techniczną oraz Akademię Marynarki Wojennej
w Gdyni. Zob.: R. Michliński, Kuty nad Czeremoszem – stolica polskich Ormian. Obraz
miasta w latach 1939-1945 [w:] A. Ostanek, P. Hawryłyszyn (red.) Wojna zmieniła wszystko.
Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie wojny, okupacji i ,,wyzwolenia” 1939-1945 T.
II Administracja-Kultura, Warszawa – Iwano-Frankiwsk 2019, s. 208-228.
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Kuty nad Czeremoszem – stolica
polskich Ormian
Obraz miasta w latach 1939-19451

narodem na świecie – według tradycji chrzest przyjęli w 301 r. n.e.2
Ormianie w Polsce pojawili się w XIV wieku, wraz z przyłączeniem przez
Kazimierza Wielkiego (1310-1370) do swojego królestwa Rusi Halickiej
i Włodzimierskiej. Wraz z rozbudową państwa i powstawaniem kolejnych
miast (nadając im prawo magdeburskie), król Kazimierz ściągał osadników
na nowe wschodnie terytoria Polski. W dokumencie lokacyjnym Lwowa
z 1356 roku Kazimierz zaprosił a także zatwierdził odrębność religijną oraz
samorządową Ormian. Od 1367 roku Lwów stał się stolicą lwowskiej diecezji ormiańskiej. Możliwość zachowywania własnej kultury, języka, obyczajów
oraz samorządu sprawiały, że Ormianie w Polsce chętnie się osiedlali a ich
diaspora nieustannie się rozwijała. Samorząd gmin ormiańskich oparty był
na prawie zwyczajowym (Datastanagirk) opracowanym w 1184 roku przez
Mechitara Gosza (1130-1213). Na podstawie zawartych w nim praw król
Zygmunt Stary (1467-1548) w 1519 roku zatwierdził dla Ormian polskich
Statut ormiański jako obowiązujący przy rozpatrywaniu wszelkich sporów
wewnętrznych oraz z innymi urzędami i społecznościami3. Ormianie początkowo osiedlali się w miastach królewskich, by od XVI wieku służyć wielkim
magnatom ziemskim. Posiadacze latyfundiów sprowadzali ich do swych
miast prywatnych dla rozkręcenia koniunktury gospodarczej i stabilizacji
wyludnionych regionów nadgranicznych4. Od tego czasu powstawały kolejne gminy ormiańskie, zasiedlające coraz atrakcyjniejsze, przede wszystkim
pod kątem ekonomicznym, regiony i miasta. W 1628 roku król Zygmunt III
Waza (1566-1632) nadał przywileje Ormianom w Śniatynie, a w kolejnych
latach XVII wieku nadane zostały przywileje Ormianom zamieszkującym m.
in. w miastach: Jazłowcu, Brodach, Buczaczu, Stanisławowie, Podhajcach.
Najważniejszymi skupiskami osadnictwa Ormian w Rzeczypospolitej były
miasta położone w południowo-wschodnich województwach Korony Polskiej (Lwów i Kamieniec Podolski) z ludnością szacowaną pomiędzy trzema
a sześcioma tysiącami5. Głównym zajęciem Ormian był handel. Ormianie
handlowali m. in.: tkaninami, tekstyliami, ozdobami, produktami spożywczymi (winem, przyprawami, bakaliami, tytoniem) oraz bronią6. W znacznie
mniejszym stopniu trudnili się rzemiosłem. Do najważniejszych gałęzi rzemiosła ormiańskiego należały: kuśnierstwo, szewstwo, rzeźnictwo, garbar2 Zob. K. Stopka, Armenia Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu
a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV w.), Kraków 2002, s. 20-30.
3 Z. Manugiewicz, J. Tustanowski, U stóp Owidiusza. Rozkwit i zagłada wspólnoty kuckiej
nad Czeremoszem, Kraków 2017, s. 74.
4 K. Stopka, Ormianie polscy – siedem wieków istnienia, Warszawa 2017, s. 7.
5 Ibidem, s. 8.
6 Zob. M. Zakrzewska–Dubasowa, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982, s. 136-194.

78

stwo, piekarstwo, rzemiosła artystyczne. Ze względu na swoje wyjątkowe
zdolności językowe Ormianie byli zatrudniani także jako tłumacze, wysłannicy, dyplomaci – wysoko cenieni przez swoich mocodawców. W okresie
od pierwszego rozbioru Polski (1772) do odzyskania Niepodległości (1918)
Synowie Św. Grzegorza (tak zwykli o sobie mówić Ormianie) zamieszkiwali głównie tereny Galicji oraz Bukowinę. Wraz z biegiem lat, w XIX wieku
Ormianie ugruntowali swoją pozycję w społecznościach miast Galicji – we
Lwowie, Kutach czy Śniatynie; dzięki polonizacji kolejne rody ormiańskie
zasilały inteligencję, reprezentując wszystkie profesje i zawody z nią związane7. Zasłużoną postacią dla ormiańskiej historiografii był Sadok Barącz
(1814-1892) 8 autor licznych prac i rozpraw traktujących o dziejach Ormian.
Ważnym elementem łączącym Ormian zamieszkujących Pokucie była religia
katolicka obrządku ormiańskiego. Kościół katolicki obrządku ormiańskiego
zaliczany jest do jednego z katolickich Kościołów wschodnich. W 1630 r.
biskup lwowskiej eparchii (diecezji) Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego
Mikołaj Torosowicz (1605-1681) złożył katolickie wyznanie wiary nawiązując
jedność z Rzymem. Przed I wojną światową archidiecezję lwowską obrządku ormiańskiego stanowiły 3 dekanaty: lwowski (parafie we Lwowie i Brzeżanach), stanisławowski (parafie w Stanisławowie, Tyśmienicy i Łyścu),
kucki (parafie w Kutach, Horodence i Śniatynie). Dodatkowym dekanatem
był dekanat na Bukowinie (parafie w Czerniowcach i Suczawie) formalnie
odłączony od archidiecezji lwowskiej po przyłączeniu Bukowiny do Rumunii. Kościołem-matką dla Ormian była Katedra Ormiańska pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ukr. Вірменський кафедральний
собор Успіння Пресвятої Богородиці) wybudowana w XIV wieku9. Niewątpliwie największe zasługi dla społeczności ormiańskiej w XX wieku w Polsce miał arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego Józef Teofil Teodorowicz (1864-1938). Jego wszechstronna działalność intelektualna, polityczna
i społeczna bezsprzecznie wycisnęła trwały ślad na wielu płaszczyznach życia w II RP10. Gorliwy patriota i wybitny parlamentarzysta stał się symbolem
jedności dla wielu obywateli Rzeczypospolitej – bez względu na zajmowane
7 K. Stopka, Ormianie w dawnej Polsce i dzisiejszej, Kraków 2000, s. 93.
8 Sadok Wincenty Fereriusz Barącz (1814-1892) – polski Ormianin, dominikanin, historyk
i kronikarz. Badacz historii Ormian, twórca haseł Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda
(1859-1868). Do jego najważniejszych dzieł należy książka pt. Żywoty sławnych Ormian
w Polsce ( Lwów 1856) przedstawiająca losy najważniejszych rodów ormiańskich w Polsce.
9
Zob. J. Wolańska, Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902-1938. Przemiany
architektoniczne i dekoracja wnętrza, Warszawa 2010, s. 23-24.
10 Zob.: Kazanie sejmowe ks. arcybiskupa Teodorowicza, wygłoszone w kościele
katedralnym św. Jana w Warszawie d. 9 lutego 1919 r. (reprint), posłowie P. Skibiński,
Warszawa 2019, s. 17-23.

79

stanowiska, urzędy, poglądy społeczne, polityczne, czy obrządek religijny.
Największymi skupiskami Ormian były: Lwów, Stanisławów, Brzeżany, oraz
miasta na Pokuciu: Horodenka, Śniatyn i Kuty nad Czeremoszem. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Polskę zamieszkiwało około 5 tys.
Ormian, a około 1 tys. Ormian należącą do Rumunii Bukowinę11.
Kuty (orm. Kutier) otrzymały prawa miejskie w 1715 r. z nadania króla
Augusta II Sasa (1670-1733) za sprawą wojewody kijowskiego Józefa Potockiego (1673-1751), który zaprosił do Kut kilkudziesięciu Ormian z Mołdawii. Nowo założone miasto otrzymało takie same przywileje jak inne kolonie
ormiańskie w Rzeczpospolitej. Lustracja Kut przeprowadzona w 1765 roku
wskazała następujące grupy mieszkańców: 166 gospodarzy Polaków i Rusinów, 124 gospodarzy i 136 komorników Żydów, 70 gospodarzy Ormian12.
Dzięki korzystnemu położeniu przy szlakach komunikacyjnych wiodących
do Rumunii i Węgier, kuccy Ormianie zajmowali się przede wszystkim handlem. Główną profesją była sprzedaż koni oraz rozwijanie przemysłu skórniczego13. Wybuch I wojny światowej i uderzenie wojsk rosyjskich na Austro-Węgry w sierpniu 1914 roku spowodował opuszczenie sił C.K. Armii
z Pokucia. Bezpośredniej okupacji Kuty doświadczyły w trakcie ofensywy
gen. A. Brusiłowa (1853-1926) w czerwcu 1916 roku, gdy Rosjanie zajęli
Czerniowce, Kuty, Kołomyję i Brzeżany a następnie w sierpniu tegoż roku
Stanisławów. Zawirowania wojenne sprawiły, że wielu kuckich Ormian prowadzących swoje interesy w Besarabii i na Bukowinie znalazło się po rosyjskiej stronie frontu. Potraktowani jako obcokrajowcy, dzięki wstawiennictwu
patriarchy ormiańskiego uniknęli internowania w głąb Imperium Rosyjskiego14. Powojenne ustalenia na Starym Kontynencie dotknęły także zaciszne
Pokucie. Rozpad Austro-Węgier, powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki
Ludowej nie uznającej panowania polskiego, a także równoległa aktywizacja społeczeństwa polskiego w Galicji spowodowały, że przynależność Pokucia nie była jasno sprecyzowana. Sytuację komplikował fakt wspierania
przez część ludności powstałej w 1918 roku Ukraińskiej Republiki Ludowej
z rządem w Kijowie a także wojna polsko-bolszewicka. Ostatecznie w maju
1919 roku, w ramach ofensywy polskiej, wojska ukraińskie wycofały się ze
Stanisławowa a miasto znalazło się w rękach Polaków15. Na skutek ustaleń
traktatu wersalskiego (1919) oraz postanowień traktatu ryskiego (1921) kończącego wojnę polsko-bolszewicką Pokucie znalazło się w granicach II RP.
11
12
13
14
15

G. Pełczyński, Ormianie polscy w XX wieku, Warszawa 1997, s. 18-20.
Z. Kościów, Wiadomości o Ormianach Kuckich, Warszawa 1989, s. 1.
M. Mojzesowicz, O Ormianach w Kutach, „Posłaniec św. Grzegorza”, 1927, nr 1, s. 8-10.
Ibidem, s. 10.
T. Olszański, Stanisławów jednak żyje, Warszawa 2010, s. 6.
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Granica pomiędzy II Rzeczpospolitą a Królestwem Rumunii wynosiła 349
km16, wiodąc wzdłuż przedwojennego rozgraniczenia bukowińsko-galicyjskiego. Do najważniejszych przejść granicznych należały Kuty-Vijnița oraz
Zaleszczyki-Crisciatec. Zamieszkujący teren Pokucia Ormianie zachowywali
łączność z Ormianami zamieszkującymi państwa i regiony sąsiedzkie: Bukowinę, Mołdawię, Węgry: Wyżnicę, Ispas, Baniłów Ruski17.
Kuty w II Rzeczpospolitej były miastem położonym w gminie Kuty leżącej
w granicach powiatu kosowskiego w województwie stanisławowskim. Województwo stanisławowskie należało do tzw. województw wschodnich II RP.
Według danych Małego Rocznika Statystycznego z 1939 r. jego powierzchnia wynosiła 16,9 tys. km2, zamieszkiwało je 1 mln 480,3 tys. mieszkańców
(z czego 295 tys. stanowiła ludność miejska, a 1 mln 185 tys. ludność wiejska)18, gęstość zaludnienia wynosiła 87,6 os/km2. Skład narodowościowy
wyglądał następująco: Ukraińcy: 940 555 osób (69,8%), Polacy: 292 561
osób (22,2%), Żydzi: 90 432 osób (6,8%), Niemcy: 14 986 osób (1,2%), inni:
657 osób. Według spisu powszechnego z 1931 r. na podstawie pytania o deklarowane wyznanie 1 079 000 (72,9%) mieszkańców zadeklarowało się jako grekokatolicy, 246 000 (16,1%) zadeklarowało się jako rzymscy katolicy,
139 700 (9,4%) zadeklarowało się jako wyznawcy judaizmu, 12 500 (0,8%)
zadeklarowało swoją przynależność do kościołów protestanckich. W województwie stanisławowskim znajdowało się dwanaście powiatów: doliński,
horodeński, kałuski, kołomyjski, kosowski, nadwórniański, rohatyński, stanisławowski, stryjski, śniatyński, tłumacki i żydaczowski. W ramach organizacji
wojskowej województwo stanisławowskie podlegało pod Okręg Korpusu nr
VI z Dowództwem we Lwowie. W Stanisławowskiem znajdowały się m. in.:
Dowództwo 11. Karpackiej Dywizji Piechoty, Dowództwo Podolskiej Brygady
Kawalerii, stacjonował 6. Pułk Ułanów Kaniowskich, batalion Obrony Narodowej czy Brygada KOP ,,Podole”. Ostatnim przedwojennym wojewodą był
Stanisław Jarecki (1892-1955)19 piastujący urząd wojewody od 20 stycznia
do 18 września 1939 r.
16 Zob. H. Dominiczak, Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966-1996,
Warszawa 1997, s. 218.
17 F. Wasyl, Gente Armeni Natione Poloni. Tożsamość Ormian galicyjskich w XIX wieku,
„Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 2015, nr 80/81, s. 64-72.
18 Mały Rocznik Statystyczny 1939, s. 11.
19 Stanisław Jarecki (1892-1955) działacz niepodległościowy, członek PPS , POW
i Pogotowia Bojowego PPS, w II RP m. in. wojewoda kielecki (1934). W 1941 r. aresztowany
przez Niemców więziony w Nowym Sączu. Po II wojnie światowej aresztowany przez władze
komunistyczne w 1952 r., zmarł w więzieniu w Białymstoku w maju 1955 r. Zob.: Jarecki
Stanisław, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Majchrowski, Warszawa 1994,
s. 542.
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Położone malowniczo nad rzeką Czeremosz, u stóp góry Owidiusz (696
metrów n.p.m.) Kuty były typowym spokojnym kresowym miasteczkiem.
Pośród wielu innych sennych, a zarazem malowniczych miejscowości na
południowych rubieżach II RP wyróżniały się wyjątkowo ciepłym klimatem.
Czyste powietrze, wysokie temperatury przyciągały wielu wczasowiczów
z całego kraju. W latach 30. XX w. w Kutach było 9 pensjonatów, ponad 200
willi oraz domków wypoczynkowych, rocznie zjeżdżało tam około 2 tysięcy
turystów20. W okresie międzywojennym w Kutach funkcjonowały obok siebie kościoły: rzymskokatolicki, którego proboszczem był ks. Wincenty Smal,
ormiańskokatolicki, którego proboszczem do śmierci w latach pięćdziesiątych XX wieku był ks. Samuel Manugiewicz oraz greckokatolicki, którego
proboszczem był ks. Zakrzewski, a także synagoga żydowska. Różnorodność religijna i etniczna przenikały się wzajemnie zarówno w życiu codziennym mieszkańców Kut jak i podczas obchodzonych przez nich świąt21. Do
najważniejszych wydarzeń lat 1920-1939 związanych z Kutami wymienić
należy powódź południowego Pokucia w roku 1927, w wyniku której zalanych wodą Czeremoszu zostało około 90 gospodarstw, oraz budowę mostu
na rzece Czeremosz. Powstały z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa, most
o długości ok. 400 m, ukończony został w 1930 r. przez 1.Batalion Budowy Mostów z Krakowa. Uroczysty przejazd pierwszego pociągu nastąpił 27
września 1930 r. w obecności burmistrza Bogdana Norsesowicza i ks. Samuela Manugiewicza. Kwitło życie społeczno-kulturalne: funkcjonowały dwie
szkoły powszechne (męska i żeńska), Kasa Chorych, sierociniec, działało
Stowarzyszenie ,,Sokół”, Towarzystwo Gimnastyczne, chór, orkiestra, Związek Strzelecki, istniała liga piłkarska, w której uczestniczyły drużyny Łucha,
Strzelec Polski oraz Makkabi, istniały karczmy i restauracje. Populacja Kut
okresu międzywojennego wynosiła, wg różnych danych około 6 tys. mieszkańców; dominującą część stanowili Żydzi a najmniejszą Ormianie22. Kres
wieloetnicznego i wielokulturowego miasta położyła II wojna światowa.
Kuty na stałe weszły do historii Polski we wrześniu 1939 roku, gdyż to
właśnie przez most na Czeremoszu do Rumunii ewakuowała się elita polskich władz państwowych z Prezydentem RP Ignacym Mościckim (18671946) oraz Naczelnym Wodzem marszałkiem Edwardem Rydzem-Śmigłym
(1886-1941) na czele. Po ataku Niemiec na Polskę 1 września 1939 r.,
przełamując kolejne linie obrony wojska niemieckie 4 września zbliżyły się
20 S. Nicieja, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast Kresowych, T. VI, Stryj, Kuty,
Rybno, Baniłów, Kniaże, Załucze, Opole 2015, s. 165.
21 Z. Manugiewicz, J. Tustanowski, op. cit., s. 174-200.
22 Ibidem, s. 201.
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do Warszawy na odległość około 80 kilometrów. Wobec zagrożenia i braku możliwości powstrzymania pancernych zagonów, ówczesny premier
Felicjan Sławoj Składkowski (1885-1962) zarządził ewakuację ministerstw
i najważniejszych urzędów do Lublina i kolejnych miast leżących na wschodzie Polski. Dalsze postępy militarne Niemców spowodowały przeniesienie
instytucji rządowych dnia 9 września z Lublina do Kosowa, a 11 września
przeniesiono Sztab Naczelnego Wodza do Włodzimierza Wołyńskiego23.
Tego samego dnia nad Kutami zaczęły krążyć niemieckie samoloty bombardując piesze kolumny cywilów i wojskowych podążających w stronę przejść
granicznych z Rumunią. 13 września premier Składkowski zarządził ewakuację Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dyplomatów do Kut. 14 września
prezydent RP Mościcki przyjechał do Załucza koło Śniatyna. Od tego dnia
wszystkie hotele, dworki i pensjonaty w pobliży granicy z Rumunią w Kosowie, Śniatynie, Zabłotowie, Pistyniu były przepełnione uciekinierami z Warszawy, Poznania i Krakowa24. 15 września Naczelny Wódz przeniósł swoją
kwaterę do Kołomyi, a w Kutach premier Składkowski spotkał się z wojewodą lwowskim Alfredem Biłykiem (1889-1939), który miał jechać do Czerniowiec. W odwrotnym kierunku tego samego dnia do Kut przybył konsul RP
w Czerniowcach – Tadeusz Buynowski (1895-1943), który otrzymał zadanie
uzgodnienia warunków ewakuacji polskich władz. Około godziny 21:00 Buynowski otrzymał z Ministerstwa Spraw Zagranicznych polecenie nakłonienia
ambasadora Królestwa Rumunii Gheorghe Grigorcei do przybycia do Kut.
Następnego dnia, konsul Buynowski otrzymał polecenie by poczynić kroki
w kierunku rozpoczęcia 17 września ewakuacji rodzin urzędników i wojskowych25.
Następny dzień – 17 września 1939 r. stał się jednym z najczarniejszych
w kartach historii Polski. Tego dnia, wojska ZSRR dokonały zbrojnej napaści
na Polskę przekraczając granicę na całej jej długości. Około godziny 5:00 rano Sztab Główny odebrał informację od szefa wywiadu KOP o przekroczeniu
granicy przez Rosjan. Minister Spraw Zagranicznych płk Józef Beck (18941944) wiadomość tę otrzymał godzinę później26. Tajny protokół do paktu III
Rzesza-ZSRR z 23 sierpnia 1939 r. (zwanego potocznie paktem Ribbentrop-Mołotow) wszedł w życie. Rozkaz wydany przez Naczelnego Wodza
wobec ataków Sowietów brzmiał: ,,Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne
23 Ibidem, s. 204-206.
24 M. Agopsowicz, Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita ormiańska, Łomianki 2014, s. 218222.
25 Z. Manugiewicz, J. Tustanowski, op. cit., s. 229.
26 J. Beck, Komentarze do historii dyplomatycznej wojny 1939 roku, „Zeszyty Historyczne”,
1971, nr 20, s. 105.
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wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie
walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadania Warszawy i miast, które miały się bronić przed Niemcami – bez
zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy powinny z nimi pertraktować
w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii”. Pierwszymi ofiarami
ataku Sowietów na Polskę były oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza, które
podjęły nierówną i krwawą walkę z agresorem27. Walki podejmowane przez
strażnice KOP-u charakteryzowały się krótkotrwałym oporem, choć czasem
były bardzo zacięte i jak na nieliczne załogi – w pojedynczych przypadkach
dosyć długie28. Szczególna rola przypadła Brygadzie KOP Podole29 broniącej południowo wschodniego odcinka granicy Rzeczpospolitej z Królestwem
Rumunii i ZSRR30, który znalazł się w pasie uderzenia wojsk Frontu Ukraińskiego. Ich głównym zadaniem było opóźnianie posuwania się nieprzyjaciela
na zachód.
Około godziny 6:00 rano podjęto decyzję wyjazdu rządu RP z Kut. Od
południa rozpoczęło się masowe przekraczanie granicy mostem na Czeremoszu w Kutach. 17 września do Kut przybyli Naczelny Wódz, Prezydent
oraz minister spraw zagranicznych. Na plebanii kościoła greko-katolickiego
odbyło się ostatnie posiedzenie rządu II RP z udziałem prezydenta, a w godzinach wieczornych w kościele rzymskokatolickim odprawiona została
msza święta z udziałem marszałka Rydza-Śmigłego oraz prezydenta Ignacego Mościckiego. Sytuacja w mieście stawała się coraz trudniejsza, wojska
sowieckie znajdowały się w odległości około 30 kilometrów od Kut, brakowało podstawowych artykułów spożywczych – w tym także chleba31. Około
godziny 21:30 kolumna prezydenta Mościckiego dotarła do mostu w Kutach.
Prezydentowi Mościckiemu towarzyszyła świta ministra Józefa Becka. Około godziny 23:00 Prezydent RP przyjechał do Wyżnicy, a następnie około
1:00 nad ranem do Czerniowiec32. Tak oto ów dramatyczny moment przekraczania granicy zapamiętał sekretarz Józefa Becka, Paweł Starzeński (190127 Zob. J. Prochwicz, Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku, Warszawa
2003, s. 170-178, 202-219.
28 C. Grzelak, Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku,
Warszawa 1998, s. 325.
29 B. Tarkowska, Brygada KOP ,,Podole” w relacjach i wspomnieniach 1924-1939,
Warszawa 2007, s. 146-148.
30 Zob. B. Tomaszewski Przebieg i oznaczenie granicy państwowej II Rzeczypospolitej
z ZSRR [w:] U polskich stali granic. W 90 rocznicę utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza,
red. A. Ochał, M. Ruczyński, P. Skubisz, Szczecin 2018, s. 59-71.
31 S.M. Nowinowski, Kampania wrześniowa płk Józefa Becka (1-17 września 1939 r.)
[w:] Płk Józef Beck (1894-1944) Żołnierz, dyplomata, polityk, red. S.M. Nowinowski, ŁódźWarszawa 2017, s. 350.
32 Z. Manugiewicz, J. Tustanowski, op. cit., s. 229.
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1971): ,,Około godziny 6 po południu ruszyliśmy i my w stronę mostu, Szembek, Zembrzuski, Iżycki i inni. Tymczasem zapadła noc, w znacznej ciżbie
jedni płakali i modlili się, inni klęli i pomstowali na wszystko i na wszystkich.
Były wypadki samobójstw. Ten i ów schylił się i schował ukradkiem grudkę
ziemi do kieszeni. Patos tych scen był nie do opisania i nie waham się dziś
jeszcze użyć tego słowa, by określić nasze wyjście z Polski(...) Upokorzeni
i z goryczą piołunu w ustach, jechaliśmy teraz przez terytorium Rumunii.
W ulewny deszcz przez Starożyniec dotarliśmy o 2 rano do Czerniowiec.
Miasto było zawalone uchodźcami. Pojechaliśmy do naszego konsulatu (...).
Tam dopiero dowiedziałem się, że granicę Polski przekroczył też Śmigły, co
w ówczesnym położeniu, gdy biły się jeszcze poszczególne jednostki i przy
panujących wtedy nastrojach zrobiło straszne wrażenie”33. W podobnym tonie swoje wspomnienia utrzymał naczelnik wydziału historyczno-naukowego
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Władysław Pobóg-Malinowski (18991962): ,,Droga ze szkoły w Kutach nad Czeremoszem nie jest długa. W normalnych warunkach wystarczyłoby kilka minut nawet na marsz pieszy. Teraz
jednak — choć „jedziemy” autem — ten niewielki kilometr wydłuża się bez
końca. Mija kwadrans za kwadransem, a my ciągle tkwimy jeszcze wśród
domków i ogrodów ostatniego polskiego miasteczka (...). Posuwamy się wolno, krok za krokiem, zatrzymując się na długo co kilka metrów. Nie widać
nic, czujemy jednak, że przed nami, za nami, obok nas — ścisk niewiarygodny. Przeładowane bagażem, przepełnione ludźmi wozy różnego typu —
od olbrzymich ciężarówek i autobusów do małych motocykli — stłoczyły się
w nieprzeniknionej ciemności na drodze (...). Rumuni przepuszczają przez
szlaban graniczny tylko po kilka aut naraz, zatrzymują je za szlabanem,
sprawdzają dokumenty (...). Ludzie, przybici nieszczęściem — wyszarpani
moralnie, znużeni i zmęczeni fizycznie — nie panują nad nerwami. Co chwila
wybuchają awantury i wzajemne wymyślania (...). Wszyscy chcieliby przekroczyć ten szlaban jak najprędzej”34. 18 września granicę polsko-rumuńską
przekroczyli: premier Składkowski z Radą Ministrów, Naczelny Wódz, i wielu
innych urzędników II RP35. 19 września główna fala uchodzących z Polski
uciekinierów przekroczyła most na Czeremoszu (około 50 tys. osób). Według ustaleń historyka Tadeusza Dubickiego, granicę polsko-rumuńską we
wrześniu 1939 r. przekroczyło około 24-25 tys. żołnierzy36.
33 Zob. P. Starzeński, Trzy lata z Beckiem, Warszawa 1991, s. 159-160.
34 Zob. W. Pobóg-Malinowski, Na rumuńskim rozdrożu. Fragmenty wspomnień, Warszawa
1990, s. 1.
35 Zob. M. Kornat, M. Mokrzycki–Markowski, W rumuńskiej pułapce, Gdańsk 2011, s. 251257.
36 S. Nicieja, op. cit., s. 175.
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21 września 1939 r. w Kutach miało miejsce kolejne tragiczne a zarazem
bardzo symboliczne wydarzenie: śmierć pisarza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza (1898-1939)37. Tadeusz Dołęga-Mostowicz był żołnierzem batalionu mjr
dypl. Henryka Piątkowskiego (1902-1969) zorganizowanego w celu osłony
wycofujących się wojsk polskich do Rumunii. W jednej z wersji pojawiającej
się w literaturze Dołęga-Mostowicz zginął przewożąc chleb dla polskich żołnierzy internowanych po drugiej stronie rzeki Czeremosz. Podczas transportowania chleba 21 września 1939 r. do Kut wjechały trzy sowieckie czołgi.
Na widok polskiego samochodu wojskowego rozpoczęto pościg. Ciężarówka z Dołęgą-Mostowiczem ruszyła w kierunku mostu. Nie mogąc dogonić
auta kierujący sowieckim czołgiem żołnierz otworzył ogień, który dosięgnął
uciekające auto. Ciężarówka potoczyła się ze stromego zbocza jezdni w kierunku ul. Kolejowej i wpadła do rowu. Wokół leżały porozrzucane bochenki
chleba38. Mostowicza pochowano na cmentarzu w Kutach 22 września 1939
r. Po latach, jego szczątki ekshumowano i przeniesiono do Warszawy 24
listopada 1978 r. i pochowano na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie39.
Po ataku Armii Czerwonej 17 września i opanowaniu wschodniej części
Polski, Niemcy i Sowieci zawarli nowy układ: traktat o granicach i przyjaźni
podpisany w Moskwie 28 września 1939 r. Na jego mocy linia demarkacyjna
pomiędzy obydwoma sygnatariuszami przebiegała wzdłuż rzek Pisa-Narew-Bug-San. Wskutek tego, tereny położone na wschód od wspomnianej linii
rzek znalazły się pod rządami Związku Sowieckiego. Przeprowadzone w atmosferze strachu i terroru wybory 22 października 1939 r. do lokalnego zgromadzenia ludowego były tylko przypieczętowaniem zagarnięcia wschodnich
ziem przez Stalina40. 27 października Zgromadzenie Ludowe Zachodniej
Ukrainy ogłosiło włączenie obszarów wschodnich II RP w skład Ukraińskiej
SSR. 1 listopada Prezydium Rady Najwyższej ZSRR wcieliło Zachodnią
Ukrainę w skład Ukraińskiej SSR. W skład Zachodniej Ukrainy weszły województwa: wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie oraz wschodnia część
województwa lwowskiego ze Lwowem jako jego stolicą. Okupacja Kut przez
Sowietów rozpoczęła się 21 września 1939 r. Podobnie jak w wielu innych
kresowych miejscowościach, po upadku legalnej i prawowitej władzy nastę37 Tadeusz Dołęga-Mostowicz (1898-1939), pisarz, prozaik, scenarzysta i dziennikarz.
Członek Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W latach
1922-26 redaktor dziennika ,,Rzeczpospolita”, przeciwnik rządów Sanacji. W 1932 ukazała
się jego najważniejsza powieść „Kariera Nikodema Dyzmy”. W 1939 r. wziął udział w wojnie
obronnej Polski w stopniu podchorążego rezerwy. Zginął w Kutach we wrześniu 1939 r.
w niewyjaśnionych okolicznościach, najprawdopodobniej w trakcie walki z Armią Czerwoną.
38 Por. S. Nicieja, op. cit., s. 189; Z. Manugiewicz, J. Tustanowski, op. cit., s. 237.
39 https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/tadeusz-mostowicz (dostęp 17.07.2019).
40 Zob. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1996, Warszawa 1997, s. 84, 91-93.
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pował okres bezprawia, charakteryzujący się licznymi grabieżami, gwałtami
oraz wandalizmem. Zaczęły tworzyć się grupy nastawione głównie na grabież i rabunek dóbr, organizowane pod pretekstem samoobrony. Powstawały także lokalne oddziały milicji tworzone przez żydowskich komunistów, którzy wykorzystywali uzyskaną władzę do rozliczania krzywd zadanych przez
,,pańską Polskę”. Ogółem w akcjach przeciwko polskiej ludności cywilnej
we wrześniu i październiku 1939 r. z rąk bojówek nacjonalistycznych i komunistycznych (czasem występujących wspólnie) zginęło ok. 2000 Polaków
w Małopolsce Wschodniej. Według danych OUN jej członkowie we wrześniu
1939 zabili 796 Polaków i spalili co najmniej cztery polskie miejscowości,
przy stratach własnych 160 zabitych i 53 rannych41. Pierwsze, wówczas jeszcze niegroźne w skutkach dla polskiej ludności wystąpienia w Kutach miały
miejsce w drugim i trzecim tygodniu września 1939 r. 42. Po ,,ustabilizowaniu” i ,,zalegitymizowaniu” się nowej władzy nastąpiła nacjonalizacja fabryk,
młynów, warsztatów oraz sklepów. Właściciele powyższych dóbr uważani
byli za wrogów klasowych i nakazano im opuszczenie miejsca zamieszkania. Systematycznie niszczono biblioteki, grabiono i dewastowano świątynie
i miejsca kultów religijnych, zwalczano wszelkie przejawy samorządności
społeczeństwa, zdelegalizowano wszystkie organizacje społeczne, oświatowe, kulturalne. W Kutach czynne były dwa sklepy i dwie restauracje43. Pogarszała się sytuacja materialna mieszkańców, w mieście brakowało żywności
oraz podstawowych artykułów przemysłowych. Represje NKWD (Ludowy
Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR)44 rozpoczęły się w Kutach, podobnie jak w innych kresowych miastach pod koniec 1939 r.: rodziny polskich
funkcjonariuszy państwowych zostały aresztowane oraz wywiezione na
Daleki Wschód (m. in. Ural i Akołomyńsk) a ich majątki skonfiskowano45.
Wśród kutczan represjonowanych przez NKWD były także ofiary późniejszej
zbrodni katyńskiej: Józef Błoński – posterunkowy policji zamordowany przez
NKWD wiosną 1940 w Miednoje, Jan Diduch – starszy przodownik policji
– jego nazwisko figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej oraz chorąży
Wojska Polskiego Stanisław Pogonowski – jego nazwisko figuruje na tzw.
41 G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji ,,Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947,
Kraków 2011, s. 51.
42 Zob. Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 5, Warszawa 1999, s. 84.
43 Z. Manugiewicz, J. Tustanowski, op. cit., s. 255.
44 NKWD (ros. Народный комиссариат внутренних дел СССР): centralny organ
państwowy ZSRR wchodzący w skład Rady Komisarzy Ludowych. W jego rękach skupiony
był cały aparat represji ZSRR.
45 Z. Manugiewicz, J. Tustanowski, op. cit., s. 256. Więcej na temat aresztowań i wywózek
ludności polskiej zobacz D. Cherubin, Ludność polska w więzieniach i obozach radzieckich
w latach 1939-1941, Warszawa 1989, s. 11-17.
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Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Celem wprowadzanych represji przez nową
– sowiecką – władzę było rozbicie oraz podporządkowanie sobie wszelkich
struktur społeczno-politycznych i wprowadzenie nowego porządku a także
zintegrowanie zajętych ziem ze strukturami państwa sowieckiego. Mimo
prześladowań i represji, na terenach zajętych przez Sowietów, ludność okupowanych ziem organizowała się w tajne struktury tworząc ruch oporu. Na
Pokuciu największy wpływ na organizowane życie podziemne miał Związek Ziem Wschodnich ,,Pogotowie Wojskowe” założony w Stanisławowie
w październiku 1939 r. przez Józefa Stadniczenkę. Do głównych jego zadań
należało zapobieganie deportacji ludności polskiej na Wschód a także działalność wywiadowcza46. Już 22 września 1939 r. gen. Marian Januszajtis
(1889-1973) zaczął tworzyć Polską Organizację Walki o Wolność obejmującą Galicję i Wołyń. Organizacja Januszajtisa stała się podstawą do tworzenia
Obszaru Lwowskiego ZWZ (Związku Walki Zbrojnej). Była ona jednak zinwigilowana przez NKWD co doprowadziło do aresztowań jej członków, a także obsadzenia części stanowisk agentami sowieckiej bezpieki47. Powstały
jako Okręg Stanisławów ZWZ (późn. AK) pod koniec 1940 roku zmagał się
z wieloma trudnościami wynikającymi z uwarunkowań geopolitycznych48. Inspektoraty położone najbliżej granicy były inwigilowane przez NKWD. Okręg
Stanisławów AK (krypt. ,,Kawon”, ,,Karaś”, ,,Struga”, ,,Światła”) podzielony
był na trzy inspektoraty: Inspektorat Kołomyja (obwody: Kosów-Kołomyja,
Horodenka-Śniatyn, Nadwórna), Inspektorat Stanisławów (obwody: Stanisławów, Tłumacz, Rohatyń) oraz Inspektorat Stryj (obwody: Stryj, Żydaczów,
Dolina, Kałusz)49. W ciągu drugiego półrocza 1943 r. Okręg Stanisławów
zwiększył swój stan liczebny dwukrotnie do ponad 4 tys. członków. 1 marca
1944 r. Okręg posiadał 90 plutonów pełnych i 16 szkieletowych oraz około 2
tys. osób wspierających działalność Okręgu – osób cywilnych. W końcu marca 1944 r. Okręg został poważnie osłabiony na skutek zajęcia Pokucia przez
oddziały Armii Czerwonej – straty wyniosły około 1,5 tys. żołnierzy50. Niezna46 Z. Manugiewicz, J. Tustanowski, op. cit., s. 266.
47 Zob. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. R. Wnuk, Lublin
2007, s. 58.
48 Zob. AIPN BU 1570/513: Depozyt Zbigniewa Nowosada: sprawozdania, meldunki
– Okręg Małopolska Wschodnia i Stanisławowski, wykazy pomordowanych Polaków na
Ziemiach Wschodnich.
49 AIPN BU 1558/593: Armia Krajowa Obszar Południowo-Wschodni kryptonimy ,,Lux”,
,,Lutnia”, ,,Orzech”. Okręg Lwów kryptonimy ,,Dukat”, ,,Lira”, ,,Płomień”. Depozyt Jana
Władyki – Michalskiego: wielkoformatowe schematy organizacji obszaru lwowskiego
(Sztabu) i okręgów: lwowskiego, tarnopolskiego, łuckiego, stanisławowskiego, organizacji
AK i NIE. Więcej na temat działalności AK w okręgach Stanisławów oraz Tarnopol zobacz: J.
Węgierski, Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996.
50 http://www.dws-xip.pl/PW/formacje/pw2041.html.

88

na jest działalność Inspektoratu Południowo-Wschodniego (krypt. ,,Puma”,
,,Palma”, ,,Pelargonia”) Narodowych Sił Zbrojnych51. Funkcję komendanta
pełnił nieznany z imienia ,,Zachoszcza”. Inspektorat Południowo-Wschodni
obejmował swoim zasięgiem tereny przedwojennych województw krakowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego oraz stanisławowskiego52. Obok powstających w sposób zorganizowany struktur podziemnych i organizacji na
Pokuciu powstawały także inicjatywy oddolne organizowane przez sołtysów,
nauczycieli a także duchowieństwo. Wielkim organizatorem i społecznikiem
na Pokuciu był senator Rzeczypospolitej, wieloletni proboszcz parafii w Kutach i Tyśmienicy ks. Samuel Manugiewicz (1871-1956)53. Niezłomny kapłan
odegrał ważną rolę jako przywódca duchowy społeczności w czasach okupacji dając wsparcie okolicznym mieszkańcom niejednokrotnie narażając
własne życie (m. in. czyniąc posługę kapłańską, nauczając języka polskiego czy ukrywając zagrożonych aresztowaniem). Manugiewicz jako jedyny
ksiądz obrządku ormiańskokatolickiego pozostał na Ukrainie po 1945 roku,
urzędując na probostwie do 1947 r. co uważał za swój moralny obowiązek.
Bliskość Rumunii powodowała, że ludność nadal próbowała przekroczyć
granicę na Czeremoszu i wydostać się spod sowieckiej okupacji. Spośród
miejscowej ludności podczas próby przekroczenia granicy zabici zostali
mężczyźni o nazwiskach Tymoczko, Szuwart oraz ks. Agopsowicz.54 Organizowane były akcje przerzucania ludności do Rumunii, których współorganizatorem byli kutczanie: Issak Donigiewicz (1891-1943) oraz Kajetan Manugiewicz (1917-1944) – dwukrotnie aresztowany przez NKWD za pomoc
w ucieczkach, zagrożony kolejnym aresztowaniem przekroczył rzekę i dołączył do polskich wojsk we Francji.
Po niespełna dwóch latach od wprowadzenia sowieckiej władzy we
wschodnich województwach Rzeczpospolitej rozpoczęła się nowa – niemiecka okupacja. 22 czerwca 1941 roku III Rzesza niemiecka zaatakowała
ZSRR (tzw. Plan Barbarossa). W ramach planu Barbarossa ataku na Pokucie
dokonały stacjonujące w Rumunii jednostki 11. Armii Ericha von Mansteina
(1887-1973) oraz 3. Armii rumuńskiej. Wycofywanie się z Kut wojsk sowieckich oraz NKWD nastąpiło 23 czerwca. Ponownie okres przejęcia władzy
51 NSZ – Narodowe Siły Zbrojne: druga co do wielkości po Armii Krajowej podziemna
organizacja niepodległościowa. NSZ powstały w 1942 roku (do 1947 r.) w wyniku rozłamu
wewnątrz struktury. Początkowo walczyła z Niemcami i partyzantką sowiecką oraz zwalczała
bandy rabunkowe. W szczytowym okresie liczyła 75 tys. członków.
52 Zob. M. Gniadek-Zieliński, Narodowe Siły Zbrojne 1942-1947, Warszawa 2017, s. 190.
53 http://wiki.ormianie.pl/index.php/Samuel_Manugiewicz (dostęp 17.07.2019).
54 AIPN Wr, sygn. akt: S 10.2001.Zi, Pismo Stanisława Ciołka z dnia 14 stycznia 2001 (k.
4502-4510).
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przez kolejnego – tym razem niemieckiego – okupanta poprzedziły wystąpienia o charakterze rabunkowym, a miejscowi aktywiści ukraińscy wywiesili
na ratuszu ukraińską flagę55. 2 lipca 1941 r. niemieckie samoloty zbombardowały most na Czeremoszu łączący Kuty z Wyżnicą. W Kutach i na Pokuciu, w początkowym okresie okupacji niemieckiej stacjonowały sprzymierzone z Hitlerem wojska rumuńskie i węgierskie. 1 sierpnia 1941 r. na mocy
dekretu Adolfa Hitlera Galicja wraz z Pokuciem weszła w skład Generalnego
Gubernatorstwa pod nazwą Dystrykt Galicja. W nowym podziale administracyjnym Kuty znajdowały się w dystrykcie kołomyjskim, w którym władzę
sprawował Kreishauptmann Klaus Volkmann (1913-2002). Wojska niemieckie wkroczyły do Kut we wrześniu 1941 r. Po wkroczeniu Niemców do Kut
miejscowa ludność ukraińska ponownie włączyła się do tworzenia lokalnych
władz, policji, administracji. Burmistrzem Kut został Wołodymyr Bindziuk56.
Wraz z nastaniem władzy niemieckiej w Kutach i na Pokuciu rozpoczęła
się masowa akcja eksterminacji ludności żydowskiej. Rozpoczęto konfiskatę
żydowskiego mienia oraz wydano nakaz noszenia przez żydowskich mieszkańców Kut Gwiazdy Dawida. Utworzony został Judenrat57 pod przewodnictwem Menasze Mandela podporządkowany nadzorowi Judenratu w Kołomyi zarządzanego przez Mojte Mordechaja Horowitza58. 12 października
1941 r. niemieckie wojsko oraz ukraińska policja aresztowały blisko 3 tys.
Żydów, których w ciągu następnych kilku dni rozstrzelano w lesie koło wsi
Szeparowce. „Akcja” powtórzyła się 6 listopada 1941 roku. 23 grudnia 1941
r. wskutek prowokacji gestapo, uwięziono ok. 1 tys. Żydów – posiadaczy
zagranicznych paszportów. Zostali oni rozstrzelani w miejscu poprzednich
kaźni. W marcu 1942 r. Niemcy stworzyli trzy getta, w których ulokowali prawie 18 tys. Żydów z Kołomyi i okolic, w tym także z Kut. 10 kwietnia 1942 r.
Niemcy zamordowali w Kutach 1038 osób, a 15 sierpnia aresztowali i rozstrzelali w szeparowskim lesie 1181 Żydów59. Od kwietnia do sierpnia dokonywano kolejnych aresztowań i rozstrzeliwań na ulicach Kut – w tym czasie
liczba ofiar wzrosła do około 500 osób. We wrześniu 1942 r. niemal 7 tysięcy
Żydów z getta w Kołomyi zostało wywiezionych do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu – pośród nich znajdowało się ostatnich 814
Żydów aresztowanych 8 września w Kutach. Akcją aresztowania dowodzili
55 Z. Manugiewicz, J. Tustanowski, op. cit., s. 269.
56 Ibidem, s. 269.
57 Judenrat (Rada żydowska) – forma sprawowania władzy przez przywódców żydowskich
nad skupiskami żydowskimi (późniejsze getta) wprowadzona przez niemieckie władze
okupacyjne w 1939 r.
58 http://www.deathcamps.org/occupation/kolomyja%20ghetto.html (dostęp 17.07.2019).
59 Z. Manugiewicz, J. Tustanowski, op. cit., s. 279.
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funkcjonariusze Sipo: Werner Schwenker i Frost. Jesienią 1942 r. żydowska
gmina w Kutach przestała istnieć.
Polityka podżegania konfliktów na tle narodowościowym przez niemieckiego okupanta stosowana wobec mieszkańców terenów Pokucia przyniosła
swoje żniwo w marcu i kwietniu 1944 r. Wydarzenia tzw. Zbrodni Wołyńskiej
objęły także tereny województw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. W marcu 1944 roku rozpoczęła się na froncie wschodnim ofensywa wojsk sowieckich – po raz kolejny w wielu miejscowościach, w tym także
i na Pokuciu zapanował chaos60. 20 marca 1944 r. Niemcy ewakuowali się
z Kut. W Kutach doszło do napadów UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii)61,
w wyniku których zamordowanych zostało około 200 osób. Apogeum zbrodni
popełnionych przez UPA na polskich i ormiańskich mieszkańcach Kut nastąpiło w niedzielę 23 kwietnia 1944 roku – tego dnia zamordowane zostały 33
osoby62. Pod koniec kwietnia 1944 r. w okolicach Kut tworzy się linia frontu
i dochodzi do walk pomiędzy oddziałami radzieckimi i niemiecko-węgierskimi. W ostatnich dniach kwietnia (najprawdopodobniej po 29 kwietnia) Armia
Czerwona opanowała tereny Pokucia. Mimo ustabilizowania się frontu strzały
artyleryjskie na Pokuciu trwały jeszcze przez ponad dwa tygodnie. 16 maja
1944 r. Sowieci przeprowadzili ewakuację miasta i zmusili mieszkańców do
jego opuszczenia. Kutczanie zostali skierowani na kierunek Kniaże, Załucze,
Śniatyn. Ze względu na złe warunki wielu z kutczan zdecydowało się powrócić
do swojego miasta. 28 sierpnia 1944 r. Sowieci powołali rejon kucki a Kuty
utraciły prawa miejskie. W wyniku realizacji postanowień konferencji w Jałcie
(4-11 luty 1945) Polska ostatecznie utraciła Kresy Wschodnie na rzecz ZSRR.
Ponownie rozpoczął się proces sowietyzacji, który dokończył dzieła zniszczenia wieloetnicznej wspólnoty pokuckiego miasta. Ostatni ocaleli Polacy i Ormianie opuścili Kuty w 1946 r. Ich nowymi miejscami osiedlenia były głównie:
Kraków, Warszawa, Gliwice oraz Wrocław. Ostatni proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Kutach był zmuszony do ukrywania się, dzięki
60 S. Nicieja, op. cit., s. 219.
61 UPA (ukr. Українська повстанська армія, УПА): formacja zbrojna stworzona przez
frakcję banderowską Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów pod koniec 1942 roku. Celem
UPA było powstanie niepodległego, jednonarodowego państwa ukraińskiego. Walczyła
w tym celu przeciwko okupacyjnym władzom niemieckim , partyzantom polskim i radzieckim
(1943–1945), Armii Czerwonej i NKWD. Mimo potyczek z Niemcami UPA w pewnym stopniu
z nimi współpracowała – zawierała lokalne porozumienia z Niemcami w celu zwalczania
partyzantki sowieckiej, a także w 1944 była sporadycznie przez nich zaopatrywana. UPA
Armia jest współodpowiedzialna wraz z OUN-B za zorganizowanie i przeprowadzenie
ludobójstwa polskiej ludności cywilnej (rzeź wołyńska i czystka etniczna w Małopolsce
Wschodniej).
62 Z. Manugiewicz, J. Tustanowski, op. cit., s. 314.

91

czemu ocalił swoje życie. Kościół po ucieczce ocalałych Polaków i Ormian
został zamknięty w 1948 r.63 Świątynia ormiańskokatolicka w Kutach została
zamknięta w 1947 r. i zamieniona na magazyn64.
W wyniku działań wojennych lat 1939-1945 Kuty podobnie jak wiele innych kresowych miast bezpowrotnie utraciły swój wieloetniczny i wielokulturowy charakter65. Mieszkańcy zostali zamordowani, a pojedynczy ocaleli
musieli opuścić rodzinne strony. Przez ponad trzysta lat współistnienia różnych grup etnicznych: Żydów, Polaków, Ormian, Czechów, Hucułów miasto
wytworzyło swój niepowtarzalny charakter i klimat, którego na próżno dziś
szukać. Obecnie Kuty są osiedlem typu miejskiego (ukr. селище міського
типу) jednostką osadniczą nie będącą miastem. Kuty znajdują się w rejonie kosowskim w obwodzie iwano-frankowskim. Zamieszkuje je około 4 tys.
mieszkańców66. Miejscowość nadal ma uzdrowiskowy charakter oraz jest
ośrodkiem przemysłu drzewnego i lokalnego rzemiosła artystycznego.
Przez ponad sześć wieków istnienia na polskich ziemiach Ormianie
przyczyniali się do rozwoju swojej nowej Ojczyzny. Początkowo trudniąc się
handlem, służyli także w poselstwach zagranicznych. XIX wiek był okresem
rozwoju inteligencji ormiańskiej – zwłaszcza w Galicji. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości Ormianie zamieszkiwali głównie tereny południowo-wschodnich województw II RP: lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie.
Wielu spośród Ormian uprawiało zawody inteligenckie. Wydarzenia drugiej
wojny światowej: okupacje i terror niemiecki i sowiecki, mordy nacjonalistów ukraińskich spowodowały, że tamten świat minął bezpowrotnie. Ocaleli mieszkańcy Kut po zakończeniu II wojny światowej wyjechali z Pokucia
do Polski. Ormianie w II RP asymilując się ze społeczeństwem zachowali
jednak swoją odrębność kulturową pielęgnując swój język, zwyczaje a także obrządek ormiańskokatolicki. Do najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych Ormian polskiego pochodzenia należeli między innymi: malarz
i rysownik Teodor Axentowicz (1859-1938), metropolita lwowski obrządku
ormiańskiego Abp Józef Teofil Teodorowicz (1864-1938), poeta Szymon
Szymonowic (1558-1629), farmaceuta i przedsiębiorca Ignacy Łukasiewicz
63 H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego
przez OUN-UPA oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymskokatolickich na kresach
południowo-wschodnich 1939-1947, Wrocław 2008, s. 302.
64 T. Marciniak, Kuty nad Czeremoszem. Mała Stolica Ormian. Śmierć parafii, śmierć ludzi,
śmierć tradycji. Toruń 2009, s. 4.
65 Zob. маршруты по штетлам, Lublin 2015, J. Skłodowski, Rafajłowa – huculska wieś
w Karpatach Wschodnich, Warszawa 2018 oraz W. Budzyński, Miasto Schulza, Warszawa
2005, s. 303-338.
66 Чисельність наявного населення України на 1 січня 2018 року. Державна служба
статистики України. Київ, 2018, s. 36.
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(1822-1882), ostatni administrator diecezji lwowskiej obrządku ormiańskiego
Dionizy Kajetanowicz (1878-1954), reżyser i scenarzysta Jerzy Kawalerowicz (1922-2007), podpułkownik Wojska Polskiego, cichociemny Leopold
Krizar (1896-1944), legionista, major Wojska Polskiego Walerian Tumanowicz (1894-1947), malarz, rotmistrz Wojska Polskiego Kajetan Stefanowicz
(1886-1920), pisarz i prozaik Ignacy Nikorowicz (1866-1951). Zasymilowani
Synowie Św. Grzegorza swoimi talentami i wysiłkami budowali Rzeczpospolitą zapisując się na kartach historii Polski w myśl powiedzenia, że ,,Ormianin
to dwa razy Polak”. I o tym należy pamiętać.
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