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Życie ormiańskiej mniejszości 
narodowej w Iranie na podstawie 
wybranych dzieł Zoi Pirzad 
i Chorena Aramuniego
Anzhela Kayumova [Kraków]

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Renaty Rusek-Kowalskiej
dedykowana przez autorkę
           DZIECIOM

Autorka niniejszej pracy pragnie wyrazić serdeczne podziękowania 
wszystkim pracownikom Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz członkom Ośrodka Badań Nad Kulturą Ormiańską przy Polskiej Akademii 
Umiejętności w Krakowie – nie tylko za przekazaną wiedzę, ale również za 
bardzo ciekawe zajęcia, wykłady, dyskusje i rozmowy. Szczególne podzięko-
wania wyraża Profesorowi Andrzejowi Pisowiczowi za ogromy i cenny wkład 
do armenistyki polskiej, jak również za jego moralne wsparcie i niezachwianą 
wiarę w zdolności autorki w dziedzinie armenistyki i iranistyki.

֍1 

1  Arewachacz (dosł. z orm. krzyż słoneczny) – ormiański znak wieczności, symbol 
tożsamości ormiańskiej.

֍
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Streszczenie
Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej pt. Życie ormiańskiej mniej-

szości narodowej w Iranie na podstawie wybranych dzieł Zoi  Pirzad i Chorena 
Aramuniego są wybrane dzieła irańskich pisarzy ormiańskiego pochodzenia, 
przedstawiające życie Ormian w Iranie w drugiej połowie XX wieku, a także 
próba odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu diaspora ormiańska w Iranie 
zachowuje swoją tożsamość - czy jej członkowie żyją w swoim mikroświecie, 
do jakiego stopnia się integrują i jakie mają relacje z Irańczykami.

Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i podsumowania.
W Rozdziale Pierwszym autorka pracy przedstawia zarys historii Ormian 

z uwzględnieniem ich obecności w granicach irańskich organizmów państwo-
wych na przestrzeni wieków. Jest to długa historia, a jej początki sięgają po-
łowy pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Obecnie Armenia jest jednym z 
sąsiadujących krajów Iranu, w samej Armenii mieszka około trzech milionów 
Ormian, a na terenie Iranu szacuje się, że około 100 tysięcy.2 Pierwszy Roz-
dział to pewnego rodzaju wprowadzenie do treści pracy, który ma pokazać, 
że pomimo długiej historii podporządkowywania Armenii przez potężnego są-
siada – kolejne imperia irańskie, a także wielowiekowej obecności diaspory 
ormiańskiej w irańskim żywiole, udało się Ormianom zachować swoją odręb-
ność, głównie dzięki kultywowaniu języka, religii i tradycji.

W Rozdziale Drugim niniejszej pracy magisterskiej została naszkicowana 
historia literatury ormiańskiej, początki której sięgają mitów i legend, o których 
można się dowiedzieć np. z Historii Armenii Mojżesza z Chorenu, ormiańskie-
go historyka z V w. (choć ta data przez niektórych współczesnych historyków 
jest podważana i uważają oni, że Chorenaci urodził się później). Irańczycy i 
Ormianie mają wielu wspólnych bohaterów mitycznych. Literatura ormiańska 
odzwierciedla również wzajemne relacje ormiańsko-irańskie, niekiedy przy-
jacielskie, innym razem wrogie. Pisarze mają także wpływ na kształtowanie 
się tożsamości narodowej. Zarówno w literaturze klasycznej, jak i tej współ-
czesnej możemy odnaleźć wyznaczniki tożsamości narodowej Ormian, które 
próbuje wyszczególnić autorka niniejszej pracy.  Choć omawiana twórczość 
Zoi Pirzad należy do literatury pięknej, to autorka starała się w niej odtwo-
rzyć specyfikę życia wybranych rodzin ormiańskich w Iranie, ich mentalność 
i kultywowane zwyczaje, które Zoja Pirzad doskonale zna, gdyż sama ma or-

2  L. Ritter, Ormiańskie losy. Historia i przyszłość diaspory, przeł. Radosław Stryjewski, 
Warszawa 2009, s. 15. Szacunki wahają się między 70 tys. a 200 tys. W 2010 roku na 200 
tys. oceniała liczebność Ormian w Iranie Alla Mirzoyan. Patrz: A. Mirzoyan, Armenia, the 
Regional Powers, and the West: Between History and Geopolitics, London 2010, s. 109. 



6

miańskie korzenie i była wychowywana przez matkę Ormiankę.  W przypadku 
omawianego dzieła Chorena Aramuniego, autorce pracy łatwiej było wysunąć 
wnioski na temat rzeczywistej kondycji diaspory ormiańskiej w Iranie, gdyż 
Droga do szkoły to książka autobiograficzna, należąca do literatury faktu. 

Rozdział Trzeci stanowi omówienie dzieł: Jutro Wielkanoc, Ja zgaszę świa-
tła (Z. Pirzad) oraz Droga do szkoły (Ch. Aramuni) z przytoczeniem fragmen-
tów dotyczących zagadnienia „ormiańskości” Ormian i ich problemów w Iranie.

W Podsumowaniu autorka pracy stara się odpowiedzieć na pytanie, czy 
wybrane dzieła przedstawiają spójny obraz diaspory, co różni przedstawione 
światy obydwojga autorów, a co stanowi wspólny zbiór komponentów tożsa-
mości ormiańskiej diaspory w Iranie. 

Słowa kluczowe: Zoja Pirzad, Choren Aramuni, Ormianie w Iranie, literatu-
ra ormiańska, diaspora ormiańska, tożsamość

خالصه
 این پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان »زندگی اقلیت ارامنه  در ایران بر اساس آثار منتخب

 زویا پیرزاد و خورن آرامونی« به آثار منتخب نویسندگان ایرانی ارمنی تبار می پردازد مانند »چراغ ها
 را من خاموش می کنم« ، »یک روز مانده به عید پاک« زویا پیرزاد، »راه مدرسه« خورن آرامونی که

 زندگی ارامنه در ایران را در دهه های پنجاه و شصت قرن بیستم میالدی توصیف می کند.  نویسنده حاضر
می خواهد به سواالت زیر پاسخ دهد:

آیا ارامنه در ایران هویت خود را حفظ می کنند؟
 آیا آنها به طور انحصاری در دنیای کوچک خود زندگی می کنند و یا با محیط و فرهنگ محلی ادغام

 می شوند؟
روابط آنها با ایرانیان چگونه است؟

 این اثر شامل یک مقدمه، سه فصل و یک نتیجه گیری است.
فصل 1 خالصه ای از تاریخ ارامنه است. حضور آنها در ایران به مدت ها قبل از دوران ما برمی گردد.

 فصل 2 به تاریخ ادبیات ارمنستان می پردازد، همانطور که می دانیم ، برای مثال ، از »تاریخ
 ارمنستان« نوشته موصس خورناتسی، مورخ ارمنی از قرن پنجم میالدی روشن است که ایرانیان و ارامنه

 قهرمانان مشترک زیادی دارند. در طول تاریخ طوالنی خود ارمنی ها و ایرانی ها گاهی دوست بوده اند و
گاهی هم دشمن.

 در فصل 3 برخی از گزیده هایی از متن های زویا پیرزاد و خورن آرامونی مورد بحث قرار می گیرد
که به خوانندگان پایان نامه کمک می کند تا بفهمند »ارمنی بودن« به نظر این دو نویسنده چیست.

در پایان ، نویسنده سعی می کند به پرسش های زیر پاسخ دهد:
آیا آثار منتخب زویا پیرزاد و خورن آرامونی تصویری منسجم از ارامنه ایران را ارائه می دهند؟

تفاوتهای اصلی آثار زویا پیرزاد و خورن آرامونی چیست؟
و در نهایت ، مجموعه ای از عناصر تشکیل دهنده هویت ارامنه ایران چیست؟
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 کلمات کلیدی:
 .زویا پیرزاد ،خورن آرامونی ارامنه در ایران ، ادبیات ارمنی ، دیاسپورای ارمنی، هویت

Abstract
This MA thesis entitled The life of the Armenian national minority in Iran on 

the basis of selected works by Zoya Pirzad and Khoren Aramuni deals with 
selected works by Iranian writers of Armenian origin (Things we left unsaid, 
The day before Easter by Zoya Pirzad and The way to school by Khoren Ara-
muni) which describe the life of Armenians in Iran in the fifties and sixties of the 
twentieth century. The present author seeks to answer the following questions: 

Do Armenians in Iran retain their identity? Do they live there exclusively 
in the microworld of their diaspora or do they integrate or perhaps assimilate 
with their environment? What are their relations with Iranians and how do they 
perceive them? 

The work consists of an introduction, three chapters and a conclusion.
Chapter 1 presents an outline of the history of Armenians with a special 

emphasis on their presence within the Iranian political systems which goes 
back to the sixth century B.C. 

Chapter 2 turns to the history of Armenian literature, the beginnings of 
which are oral and deal with myths and legends, as we learn from the History 
of Armenia by Movses Khorenatsi (5th century C.E. or later), an Armenian 
ancient historian. It is clear that Iranians and Armenians have many mythical 
heroes in common. In Armenian literature Iranians are sometimes presented 
as friends and sometimes as foes.

Chapter 3 discusses some excerpts from Zoya Pirzad’s and Khoren Ara-
muni’s texts that will help the present author’s readers to realize what Arme-
nian identity is all about.

In the conclusion, the author tries to answer the following questions:
- do the selected works of Zoya Pirzad and Khoren Aramuni present a 

coherent image of the Iranian Armenians?
- what are the key differences of the works of Zoya Pirzad and Khoren 

Aramuni?
- and finally, what are the set of components that shape the identity of the 

Armenian Diaspora in Iran?

Key words: Zoya Pirzad, Khoren Aramuni, Armenians in Iran, Armenian 
Literature, Armenian Diaspora, Identity
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Аннотация
Предметом настоящей магистерской работы под заглавием Жизнь 

армянского национального меньшинства в Иране на основе избранных 
произведений Зои Пирзад и Хорена Арамуни является исследование 
избранных произведений иранских писателей армянского происхождения, 
которые описывают жизнь армян 50-60-х гг. ХХ века в Иране. Автор работы 
пытается ответить на вопросы: как в Иране армяне сохраняют свою 
идентичность, живут ли они там в своем микромире или интегрируются, 
каковы их отношения с иранцами, как они воспринимаются иранцами и 
как они сами их воспринимают. 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 
В первой главе автор работы представляет очерк истории армян, 

подчеркивая их присутствие в Иране на протяжении веков. Это долгая 
история, поскольку ее истоки уходят во времена глубокой древности, а 
армяно-иранские связи сохраняются до наших дней.

Вторая глава данной работы представляет собой очерк истории 
армянской литературы, истоки которой также уходят корнями в 
незапамятные времена, берут начало в мифах и легендах, о которых 
можно узнать, напр., из Истории Армении Мовсеса Хоренаци, армянского 
историка V века н.э. (хотя некоторые современные историки оспаривают 
век его рождения, т.к. считают, что он родился позже). Оказывается, что и 
у иранцев, и у армян много общих мифологических героев. Литература – 
это источник, благодаря которому мы узнаем, что в разные эпохи армяне 
и иранцы были в дружеских отношениях, но также были и времена, когда 
они были враждующими народами.

В третьей главе обсуждаются отрывки из произведений (З. Пирзад  
Я выключу свет, День перед Пасхой; Х. Арамуни Дорога в школу), с 
помощью которых автор работы показывает, в чем суть »армянства« 
армян в Иране.

В заключении автор попытается ответить на вопросы, представляют 
ли избранные произведения целостный образ диаспоры, что отличает 
представленные миры двух авторов и каков общий набор компонентов 
идентичности армянской диаспоры в Иране.

Ключевые слова: Зоя Пирзад, Хорен Арамуни, армяне в Иране, 
армянская литература, армянская диаспора, идентичность.
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WSTĘP
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest zbadanie na podstawie wybra-

nych dzieł Zoi Pirzad oraz Chorena Aramuniego życia Ormian w Iranie i próba 
odpowiedzi na pytania: jakie mają problemy Ormianie mieszkający w Iranie 
(których dzieje w Iranie sięgają samego początku państwa perskiego), na 
czym polega ich odrębność, jaki jest ich stosunek do świata irańskiego, jakie 
mają poczucie swojej tożsamości narodowej - jak zachowują swój język, reli-
gię i zwyczaje. 

Zoja Pirzad oraz Choren Aramuni to urodzeni w Iranie współcześni pisarze 
ormiańskiego pochodzenia. Oboje mają ormiańskie korzenie, oboje emigro-
wali z Iranu, oboje piszą o ludzkich losach, a w dziełach omawianych w trze-
cim rozdziale niniejszej pracy magisterskiej – dokładnie o losach i życiu Or-
mian w Iranie w latach 50. i 60. zeszłego stulecia. 

Tu należy odwołać się do tła historycznego tamtych czasów, choć w oma-
wianych dziełach nie ma bezpośrednich odniesień do sytuacji politycznej 
w Iranie i procesu modernizacji kraju przez szacha Mohammada-Rezy Pahla-
wiego (1941-1979), którego kulminację stanowiła „Biała rewolucja” (Enghelab-
-e sefid, 1963). Obejmowała ona, między innymi, nacjonalizację lasów i pa-
stwisk, prywatyzację państwowych zakładów przemysłowych, alfabetyzację 
obszarów wiejskich, reformę rolną, szkolną, systemu służby zdrowia, nadanie 
kobietom praw wyborczych – wszystko na wzór zachodni. Nie wszystko udało 
się osiągnąć, lecz struktura społeczna była znacząco zmieniona. Biała rewo-
lucja miała swoich przeciwników, między innymi wśród duchowieństwa szy-
ickiego (na czele z Ruhollahem Musawim Chomejnim, który później staje się 
sukcesywnie przywódcą duchownym i politycznym rewolucji islamskiej, aja-
tollahem, politycznym przywódcą Iranu, jako Najwyższy Przywódca w latach 
1979–1989), oraz Irańczyków o poglądach lewicowych i liberalnych, którzy 
nie byli przeciwnikami modernizacji, lecz postulowali demokratyzację kraju. 
Pojawił się też projekt dopuszczenia wyznawców innych religii niż islam do 
rad miejskich, poprzez wprowadzenie możliwości składania przysięgi nie na 
Koran, a na Świętą Księgę (Tora czy Nowy Testament).

Znacznie poprawiła się wówczas sytuacja kobiet, zwłaszcza muzułmanek. 
Anna Krasnowolska pisze następująco o stopniowej emancypacji kobiet za 
Mohammada-Rezy Pahlawiego: 

Za panowania Mohammada-Rezy bardzo poprawiła się sytuacja kobiet. 
Częściowo było to zasługą oficjalnej polityki emancypacji, zapoczątkowanej 
jeszcze przez króla-ojca i kontynuowanej przez syna, częściowo – większego 
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otwarcia na świat zewnętrzny i przemian zachodzących w społeczeństwie. 
Mohammad-Reza-szach rozumiał rosnącą rolę społeczną kobiet, czego wy-
razem było przyznanie im praw wyborczych w 1963 roku i wprowadzenie 
w 1967 r. nowego Prawa o ochronie rodziny, uzupełnionego w 1975 r. Prawo 
to ograniczało poligamię, zakazywało małżeństw czasowych (mot’e, siqe); 
podwyższało wiek małżeństw do 18 lat dla kobiet i 20 dla mężczyzn; dawało 
kobietom możliwość inicjatywy rozwodowej, powierzając sprawy rozwodowe 
sądom rodzinnym, i przyznawało matkom prawo do opieki nad dziećmi po 
śmierci ojca, a w przypadku decyzji sądu – także po rozwodzie3. 

 
Z kolei w odniesieniu do mniejszości etnicznych, silnie scentralizowane 

państwo nie poczyniło większych koncesji: 

Kultura mniejszości etnicznych i językowych, którym państwo irańskie nie 
zapewniało autonomii (własnych wydawnictw, czasopism, szkół czy stowa-
rzyszeń), uległa swojego rodzaju „cepelizacji” – tzn. zyskała prawo bytu jako 
folklor (śpiewy, tańce, bajki) w programach radiowych i telewizyjnych, na festi-
walach regionalnych itd... Polityka kulturalna szacha z jednej strony popierała 
rozwój literatury i sztuki, z drugiej – krępowała je silną, wielostopniową cen-
zurą i represjami wobec autorów, wydawców, księgarzy i czytelników. Instytu-
cje kulturalne były finansowane i równocześnie kontrolowane przez podległe 
Ministerstwu Kultury lokalne urzędy do spraw kultury, a także przez potężny 
państwowy Urząd ds. Radia i Telewizji.4 

Ormianie są obecni w świecie kultury i sztuki Iranu. Mieszkają oni prawie 
w każdym większym mieście Iranu, choć 66% ludności tej mniejszości narodo-
wej mieszka obecnie w Teheranie5, wykonując różne zawody, takie jak wykła-
dowcy na uczelniach, nauczyciele szkół średnich, lekarze, inżynierowie, biz-
nesmeni, wykwalifikowani robotnicy, artyści. Odgrywają istotną rolę w muzyce 
(Loris Cz:yknaworian, Wigen Derderian), kinie6 (Awanes Ohanian) i teatrze. 
Od roku 1931 działa w Iranie ormiański dziennik Alik (Fala)7, działają także 
kwartalnik Pajman (Warunek), miesięcznik Ararat, Apaga (Przyszłość), Araks, 
a także dwutygodnik Lujs (Światło). Istnieje w Teheranie Haj hamalsarana-

3 Historia Iranu, red. A. Krasnowolska, Wrocław 2010, s. 867.
4 Tamże, s.868, 871.
5 A. Amurian, M. Kasheff, “Armenians of Modern Iran”, Encyclopædia Iranica, II/5, s. 
478-483, wersja online: https://www.iranicaonline.org/articles/armenians-of-modern-iran, 
(28.07.21)
6 W Maszhadzie w latach 30. działały trzy kina, wszystkie były prowadzone przez Ormian.
7 Patrz: https://alikonline.ir/fa/ (28.07.21).



11

kanneri tun (Klub Inteligencji Ormiańskiej), stowarzyszenia poetów, literatów 
czy architektów, aktywnie działają kluby sportowe i kulturalne, wśród nich Ara-
rat, działający od 1946 roku8, a także stowarzyszenie Husk9. Obecnie relacje 
ormiańsko-irańskie są bardzo poprawne czy nawet dobre. Wielu Irańczyków 
spędza wolny czas w Armenii, są organizowane wycieczki z Armenii do Iranu. 

W dzisiejszych czasach powstało pojęcie „turystyka szczepionkowa”. Wie-
le Irańczyków przyjeżdża do Armenii szczepić się przeciw Covid-1910. Od roku 
1999 w Erywaniu przy ambasadzie Islamskiej Republiki Iranu działa Centrum 
Kulturalne propagujące kultury obu narodów11.    

 Ormianie są aktywni również na polu literatury, chociaż ich literatura nie 
spotkała się w Iranie z tak dużym zainteresowaniem jak ich muzyka i kinema-
tografia. Warto wspomnieć, że Ormianie są także pionierami w Iranie w dzie-
dzinie druku. To w końcu Ormianie, gdy dowiedziano się o wynalezieniu druku 
przez Gutenberga sami zbudowali urządzenie do druku pisma ormiańskiego 
w 1486 roku w Moguncji, a Ormianie z isfahańskiej Dżolfy w 1638 roku wydali 
pierwszą książkę drukowaną w Iranie (Psalmy Dawida). W 1935 roku powsta-
ła pierwsza ormiańska grupa literacka Nor Edż (Nowa strona), założona przez 
niektórych poetów i pisarzy ormiańskich w Teheranie, którzy wydawali cza-
sopismo o tej samej nazwie. Publikowano tam również tłumaczenia literatury 
perskiej na ormiański, a także literatury ormiańskiej na perski. Tłumaczono 
również literaturę światową. W pewnym czasie byli posądzani przez prawicę 
o sympatyzowanie z Radziecką Armenią i lewicowość. Co ciekawe w Armenii 
wydawnictwo Nor Edż było oskarżane o modernizm i jego literatura została 
zakazana w radzieckiej Armenii, gdyż jedynym słusznym gatunkiem literackim 
w radzieckiej Armenii był realizm socjalistyczny. Pomimo ograniczeń ta grupa 
istniała do lat 70. Działalność literacka Ormian to nie tylko książki, wiersze 
i opowiadania, ale również czasopisma literacko-kulturalne, nieraz publikowa-
ne w dwóch językach. 

Ormiańscy pisarze w Iranie piszą głównie po ormiańsku, z tego powodu 
brakuje szerszego odbioru ich twórczości. Sytuacja nieco się zmieniła po 
opublikowaniu kilku dzieł Zoi Pirzad, która, między innymi o życiu Ormian, 
pisze w języku perskim. Poetów (Vahe Armen, Karo Derderian, Norwan, 
Warand) jest znacznie więcej, niż prozaików (Raffi, zm. 1888, współcześni: 
Chaczik Chaczer, Warand, Zoja Pirzad, Choren Aramuni). Autorzy ormiańscy 

8  Dostępne online przez: http://araratorg.org/ (28.07.21).
9  Dostępne online przez: https://hoosk.ir/, (28.07.21)
10 Dostępne online przez: https://www.nytimes.com/2021/07/11/world/middleeast/iran-
covid-vaccines-armenia.html, (28.07.21).
11 Patrz: https://www.spyur.am/en/companies/cultural-center-of-the-embassy-of-the-
islamic-republic-of-iran-in-the-republic-of-armenia/7362 (28.07.21).



12

poruszają także tematy trudnych wydarzeń, których doświadczyli Ormianie. 
Ludobójstwo Ormian dokonane przez państwo osmańskie to najważniejsze 
i najbardziej tragiczne wydarzenie historyczne, które wpłynęło na wszystkie 
aspekty życia Ormian, także na literaturę. Do tego dramatu odnoszą się także 
pisarze w diasporze, między innymi Zoja Pirzad (Ja zgaszę światła, Iran 2012) 
oraz Warużan Woskanian (Księga Szeptów, Rumunia 2009). Co ważne nie 
widać w nich pragnienia zemsty. Dzieła autorów na emigracji zawierają na 
ogół wspomnienia. Niestety od czasów Rewolucji Islamskiej kraj opuściło oko-
ło 80% Ormian12. Tak sytuację Ormian w Islamskiej Republice opisuje iranista, 
Marcin Rzepka: 

Ormianie zgodnie z konstytucją Islamskiej Republiki Iranu mają prawo 
do dwóch przedstawicieli w parlamencie irańskim. Jeden mandat przysługu-
je delegatowi z północy, drugi należy do przedstawiciela z południa. Ma to 
ogromne znaczenie dla społeczności ormiańskiej, stanowi bowiem możliwość 
zwrócenia uwagi państwa na jej problemy, działania, czy też dążenia. Jednym 
z takich dążeń jest odbudowa czy raczej odnowa historycznych kościołów 
(…) W Iranie istnieje ok. 200 kościołów ormiańskich. Są wśród nich kościoły 
zupełnie opuszczone, zrujnowane, czy też częściowo zniszczone. Z tego 116 
(w większości zniszczonych) położonych jest na terenie irańskiego Azerbej-
dżanu13.

Choć obecnie relacje ormiańsko-irańskie układają się poprawnie, zarówno 
Zoja Pirzad, jak i Choren Aramuni opuścili Iran. Zoja Pirzad, której matka była 
Ormianką, obecnie mieszka w stolicy Armenii, Erywaniu. W tym samym mie-
ście spędza swoje coroczne wakacje Choren Aramuni (Ormianin i po matce, 
i po ojcu), który najpierw emigrował do Armenii, ukończył tam studia armeni-
styczne, a później do Stanów Zjednoczonych. Zoja Pirzad jest pisarką, której 
dzieła są przetłumaczone na wiele języków, jest uważana za pisarkę femini-
styczną. Autorka niniejszej pracy miała przyjemność spotkać się w 2019 roku 
z nią w Erywaniu (z Chorenem Aramuni również) i zapytać, czy sama uważa 
siebie za taką. Nie padła odpowiedź twierdząca z jej strony. Powiedziała, że 

12 Dostępne przez: https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%
B 1 % D 9 % 8 7 % D 9 % 8 6 % D A % A F - % D 9 % 8 7 % D 9 % 8 6 % D 8 % B 1 - 6 / 3 1 6 5 8 8 -
%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D
8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8-
%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A
7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86, 28.07.21).
13  M. Rzepka, Sytuacja Ormian we współczesnym Iranie (Teheran, Azerbejdżan irański), 
„Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, nr 32/33, Kraków 2003, s. 48-49.
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bardzo ceni tradycję, ale gdy w tradycji są kwestie, które są krzywdzące dla 
kobiet, stara się je zaakcentować, aby skłonić czytelników do refleksji. Zoja 
Pirzad chroni swoją prywatność. Jest niewiele informacji na temat jej życia, 
oprócz tych, które powtarzają się na kilku stronach internetowych: urodziła się 
w Abadanie (w jednym z najważniejszych portów naftowych świata), wycho-
wała się w Teheranie, ma dwóch dorosłych synów, pisze prozę feministyczną. 
Niewątpliwie jej spojrzenie na życie w jej książkach jest kobiece, uczuciowe. 
Można wywnioskować z omawianych poniżej dzieł, zbioru opowiadań Jutro 
Wielkanoc oraz powieści Ja zgaszę światła, iż uważa siebie za Ormiankę, 
dobrze zna tradycje, zwyczaje, kuchnię ormiańską, czuje przynależność do 
Kościoła Ormiańskiego, ale jest związana też z Iranem, w szczególności z ję-
zykiem perskim. Pisze ona swoją prozę wyłącznie w języku perskim. Mówi-
ła, że próbowała pisać po ormiańsku, ale po persku język jej prac jej o wiele 
bardziej się podoba. Niewątpliwym jest to, że jej dzieła adresowane są nie 
tylko do Ormian. Z jej główną bohaterką z Ja zgaszę światła prawdopodobnie 
może identyfikować się wiele kobiet z różnych krajów świata. Jak wyżej było 
wspomniane, Zoja Pirzad pisze w języku perskim, jest również tłumaczona, 
głównie na języki europejskie, co sprawia, że odbiór swojej literatury ma zde-
cydowanie szerszy.

Język dzieł Chorena Aramuniego jest natomiast ormiański, po persku ma on 
tylko kilka prac. Spojrzenie Aramuniego jest męskie - mniej uczuć, dużo faktów, 
trochę polityki i krytyki, samokrytyki również. Pisze z pozycji rodowitego Ormia-
nina. Dzieło, które będzie omawiane poniżej, Droga do szkoły - to literatura fak-
tu, autobiografia, życie i dorastanie pisarza w Teheranie w niebogatej dzielnicy 
wśród Ormian. Kwestie religijne są prawie omijane. Jego adresatami, wydaje 
się, są tylko Ormianie – Ormianie w Iranie, Armenii i w Stanach Zjednoczonych.

Metody badania wykorzystane w pracy (teoretyczne) to analiza dzieł lite-
rackich pod kątem odniesień do zagadnień tożsamości ormiańskiej i relacji 
z Irańczykami, poszerzone o dyskusje i wywiady oraz doświadczenia własne. 
Z założeń pierwotnych nie został zrealizowany wyjazd do Iranu z przyczyn 
panującej pandemii. Niemniej jednak autorka niniejszej pracy miała kontakt 
z Ormianami z Iranu, również z pisarzami, co było niezwykle pomocne.   

Pojawiające się w tekstach, przypisach oraz bibliografii niniejszej pracy 
wyrazy oraz nazwiska ormiańskie są spolszczone. Zapis ormiańskiej litery ճ 
jest notowany jako cz: i ղ - jako gh.

Transkrypcja wyrazów perskich natomiast została spolszczona bez 
uwzględnienia długości samogłoski a i z zapisem spółgłoski uwularnej noto-
wanej w zapisie perskim literami ق i غ jako gh. 

Wszystkie fragmenty z dzieł omawianych pisarzy - z wyjątkiem fragmen-
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tów ze zbioru opowiadań Zoi Pirzad „Jutro Wielkanoc”, które zostały przetłu-
maczone przez profesor Annę Krasnowolską - zostały przełożone na język 
polski przez autorkę niniejszej pracy magisterskiej.

Rozdział I
ZARYS HISTORII NARODU ORMIAŃSKIEGO 

1.1.
Ziemia, jak i wszystko, co jest żywe, posiada swoją szczególną ducho-

wość, i bez swojej ziemi, bez ścisłej więzi ze swoją ojczyzną niemożliwe jest 
znalezienie siebie i swojej duszy14.

Martiros Sarjan, ormiański malarz (1880-1972)

Niniejszy rozdział jest przywołaniem procesu kształtowania się narodu or-
miańskiego na przestrzeni wieków. Pojęcie „Armeńczycy” w języku polskim, 
jak podkreśla Piotr Doroszewski, odnosi się nie do koncepcji narodu, dzie-
dzictwa kultury czy języka, lecz znajduje zastosowanie wyłącznie do kwestii 
obywatelstwa15. Zabieg odtworzenia dziejów narodu ormiańskiego pozwoli 
zrozumieć specyfikę funkcjonowania tej mniejszości narodowej zamieszku-
jącej w dzisiejszym Iranie, biorąc pod uwagę dzielące te dwa narody różnice, 
a także podkreślając wspólne losy. Analiza ta stanowi bazę dla ujęcia porów-
nawczego tożsamości, kultury i historii tego wywodzącego się od starożytno-
ści narodu z sąsiadującymi Irańczykami. Nim będzie możliwe odwzorowanie 
obrazu życia ormiańskiej mniejszości narodowej zamieszkującej Iran w zwier-
ciadle dzieł Zoi Pirzad i Chorena Aramuniego, należy odwołać się do spuści-
zny historycznej Ormian16.

14 https://www.sarian.am/htmls_rus/sarian_utterances.html
15 P. Doroszewski, Czy przymiotnikiem od nazwy „Armenia” jest „armeński”, czy 
„ormiański”?, https://fil.ug.edu.pl/strona/15214/przymiotnikiem_od_nazwy_armenia_jest_
armenski_ormia%C5%84ski, (11.09. 2021).
16  Badaczka dziejów Armenii, M. Zakrzewska-Dubasowa pisze: „Pochodzenie narodu 
ormiańskiego i początki jego państwowości są jeszcze ciągle przedmiotem dyskusji. 
Wysuwano teorię wiążącą utworzenie narodu ormiańskiego z tzw. ruchami kimeryjskimi, 
wędrówkami w okresie VIII-VII w. p.n.e., jako wynik połączenia plemion frygijskich, które 
zawojowały i podporządkowały sobie Urartu i Nairi, tworząc jeden naród armeński. Niektórzy 
historycy francuscy, jak René Grousset, nawiązują do teorii huryckiej. W jednej z nowszych 
prac radzieckich Igor Diakonow przypuszcza, że wśród plemion, które następnie utworzyły 
naród armeński, grupa językowa tracko-frygijska nie była główną częścią składową. 
Na podstawie roczników Sarduriego II, króla Urartu, oraz źródeł asyryjskich Diakonow  
wnioskuje, że ludność miejscowa doliny górnego Eufratu i rzeki Aracani była trzy- lub 
czterokrotnie liczniejsza. Analiza słownictwa staroarmeńskiego, wskazuje na przewagę w 
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Ormianie17 sami siebie nazywają „Hajer” (Հայեր), a swój kraj obecnie Haja-
stan (Հայաստան) w starożytności Hajk(kh) (Հայք)18. Według ormiańskiej ety-
mologii ludowej nazwa ta wywodzi się od imienia biblijnej postaci Hajka, pro-
toplasty narodu ormiańskiego, syna Togarmy, który miał być praprawnukiem 
Noego. Sama góra Ararat była i jest bardzo ważna dla Ormian. W Księdze 
Rodzaju czytamy: 

Miesiąca siódmego, siedemnastego dnia miesiąca arka osiadła na górach 
Ararat19.

Biblia powiada, że po potopie odrodzenie ludzkości nastąpiło na górze 
Ararat, gdzie po opadnięciu wód miała spocząć arka Noego20.

Źródłem wiedzy na temat przedchrześcijańskich dziejów Armenii może 
być staroormiański ludowy epos bohaterski Dawid z Sasunu, porównywany 
do innych wybitnych dzieł świata starożytnego. Dzieło to opowiada o dziejach 
Sasunu, jednej z zachodnich części Armenii, od legendarnych początków aż 
do czasu najazdu Arabów w IX w. Osnuty na tle wydarzeń historycznych Sa-
sunu przywołuje on dzieje młodego siłacza, syna Mhera, księcia Sasunu, który 
broni swojego kraju21. 

Starożytna pogańska pieśń ludowa Narodziny Wahagna opowiadająca 
o bogu słońca i piorunu jest kolejnym źródłem mówiącym o narodzinach Or-
mian. Zgodnie z jej treścią Wahagn, ormiański bóg burzy, piorunów i męstwa, 
zabijając smoka, który kiedyś zawładnął źródłem wody i pozbawił w ten spo-
sób życiodajnego płynu ludzi, wpisał się na stałe w mitologiczny kanon walki 
dobra ze złem. Ormianie, tłumacząc w ten sposób niektóre niezrozumiałe dla 
nich zjawiska przyrody wpisywali się w panujący w starożytności nurt interpre-

fonetyce urartyjskiego zasobu fonetycznego, a nie indoeuropejskiego. Zdaniem Diakonowa 
świadczy to o długim okresie dwujęzyczności, w ciągu którego do języka staroarmeńskiego 
doszło wiele elementów z języka miejscowej ludności. Według Diakonowa kolebką narodu 
staroarmeńskiego była początkowo dolina górnego Eufratu, a w jego skład weszły plemiona 
Hurytów, Armenowie, być może Aramejczycy, przy czym najliczniejsi byli Huryci. Proces 
tworzenia trwał od XII do VI w. p. n. e. W skład narodu armeńskiego jako stosunkowo 
najmniejsza weszła grupa scytyjska. Ponadto Diakonow, jak również Borys Piotrowski 
przypuszczają, że początki państwa armeńskiego sięgają nie tylko do upadku Urartu i Asyrii, 
ale należy je łączyć z królestwem Arme-Szupria”. M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia 
Armenii, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 25.
17  W języku polskim funkcjonuje określenie Ormianie, ale dotyczy ono narodu, języka 
i kultury, a nie (tylko) obywateli państwa.
18  Por.:A. Pisowicz, Gramatyka Ormiańska. Grabar-aszcharabar, Kraków 2001, s.28.
19  Księga Rodzaju 8,4. Patrz: Biblia Tysiąclecia, wyd. III, Poznań, Warszawa 1980, s. 30.
20  L. Waksmundzki, Armenia – Kamienie silniejsze niż człowiek, dostępne online przez: 
http://www.armenia-album.pl/?akcja=info&idinfo=6, 12.09 2021.
21  Dawid z Sasunu. Epos staroarmeński, przeł. Igor Sikirycki, Warszawa 1967.
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tacji otaczającego świata22.
Kształtując się ze szczególną siłą kultura ormiańska u swojego zarania 

przyjmowała najpierw elementy urartyjskie i asyryjskie, następnie zaś medyj-
skie, perskie, syryjskie, greckie i rzymskie. Inaczej przedstawia się kwestia 
rozwoju literatury ormiańskiej, albowiem niewiele można o niej w tamtym okre-
sie powiedzieć. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać można w tym, iż 
w tamtym czasie nie był stworzony jeszcze rodzimy alfabet23.

Bardzo istotnym z punktu widzenia kształtowania się narodu ormiańskiego 
i państwa armeńskiego czynnikiem jest położenie geograficzne. Kolebka or-
miańskości leży między trzema jeziorami – Sewan, Wan i Urmia. Informacje 
o tym zawarte są w wielu źródłach historycznych24.

Najstarsze plemiona osiadłe na wyżynie Armeńskiej to Nairowie i Hajaso-
wie. W I tysiącleciu p.n.e. pojawiają się plemiona Armenów, Z inskrypcji asyryj-
skich można wnioskować, że Nairowie prowadzili osiadłe życie, zajmowali się 
hodowlą bydła, rolnictwem, rzemiosłem. Od początku XIII w. p.n.e. prowadzili 
walki obronne przeciwko Asyrii.

Częste najazdy spowodowały konieczność wzmocnienia związków ro-
dowych, więzi ekonomicznych i kulturalnych. Jednym z nich był związek 
urartyjski, który następnie utworzył swoje państwo. Hajasowie, zamieszka-
li w północno-zachodnich rejonach Armenii i Wysokiej Armenii, także wiedli 
osiadły tryb życia i trudnili się rolnictwem i hodowlą bydła. Pokrewne Hajasom 
plemiona armeńskie początkowo zajmowały obszary południowo-zachodnie, 
a z czasem zasiedliły całą Armenię. Te trzy związki stanowiły główny trzon 
ludności Armenii. Najistotniejszą rolę odegrali Urartowie25. 

Przez Urartów były zbudowane trzy miasta obronne – Argisztihinili (Arma-
wir), Tejszebani (Karmir Blur), i Erebuni (Erywań)26.

Na tożsamość ormiańską, wg oksfordzkiego armenisty Theo Maarten van 
Linta, składa się kilka warstw: indoeuropejska, anatolijska, z domieszką se-
mickich elementów, urartyjska, irańska, hellenistyczna i syryjska.27 

22  J. Chrząszczewski, Ze studiów nad wczesnochrześcijańską filozofią Armenii, „Biuletyn 
Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” 5, Kraków 1995, s. 8.
23  Poezja armeńska, red. A. Szymański, P. Kuncewicz, Łódź 1984, cyt za: Poezja armeńska 
antologia od starożytności do lat 70., Multikulturalny. Wędrówki po świecie kultury, dostępne 
online przez: https://multikulturalny.pl/poezja-armenska-recenzja/, (11.09. 2021).
24  K. Stopka, Armenia Christiana, Kraków 2002, s. 15.
25  M. Zakrzewska-Dubasowa, op.cit, s. 14.
26  Wszystkie znajdują się na terenie dzisiejszej Republiki Armenii.
27  T.M. Lint, The formation of Armenian Identity in the First Millenium, Koninklijke Brill NV, 
Leiden 2009, s. 277.
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W historii Armenii krzyżowały się rozmaite wpływy kulturalne. Armenia była 
częścią imperiów irańskich: imperium medyjskiego (ok. 678-549 p.n.e.) i im-
perium Achemenidów (550-330 p.n.e.)28. W okresie VI-IV w. p.n.e. rządzona 
przez perskich satrapów29 podlegała oddziaływaniu języka i prawa perskiego. 
Natomiast wpływy kultury helleńskiej i przenikanie jej elementów było przeci-
wieństwem tych wpływów. 

Po najeździe Aleksandra Macedońskiego (356-323 p.n.e.), w czasie rzą-
dów Seleucydów w skład Armenii wchodziły trzy oddzielne prowincje, rządzo-
ne przez miejscowych dynastów – Wielka Armenia, Sofena (w j. orm. Copk) 
i Mała Armenia. 

Najwcześniejsze wzmianki o Armenii, nazwanej przez Persów Armina, 
(obecnie w języku perskim Armenia to Armanestan30) pochodzą z około 520 r. 
p.n.e. z inskrypcji Behistuńskiej Dariusza I (522-486 p.n.e.). Dariusz nazywa 
Armina jedną z satrapii swego imperium, zaś jego mieszkańców Arminija31. 
Granicząc z Medią, Kapadocją i Asyrią, Ormianie osiedlili się, według źródeł 
klasycznych (począwszy od Herodota i Ksenofonta), we wschodnich górach 
Anatolii wzdłuż rzeki Araks (Aras) i wokół góry Ararat, jeziora Van, jeziora Re-
zaiyeh (Urmia) i górnych biegów Eufratu i Tygrysu; tereny przez nich zamiesz-
kane rozciągały się na północ, aż do rzeki Kury32. Przodkowie współczesnych 
Ormian emigrowali do tego regionu około VII wieku p.n.e., a raczej najechali 
ten region z zachodu.  Herodot, między innymi, nazywa ich „frygijskimi kolo-
nistami”.33

Język ormiański należy do indoeuropejskiej rodziny językowej i jest prawdo-

28  R. Schmitt, Acta Antiqua 25, 1977, s. 96. Patrz też: R. Schmitt, “Armenia and Iran I. 
Armina, Achaemenid Province”, Encyclopædia Iranica, II/4, s. 417-418, dostępne online 
przez: https://iranicaonline.org/articles/armenia-i, (28.08.21). 
29  Satrapa - namiestnik prowincji w starożytnej Persji.
30  Zgodnie z jedną z legend ormiańskich nazwa ta związana jest z postacią Arama, 
sławnego ze swoich dzielnych czynów. Ludzie spoza Hajastanu nazywali tak kraj, z którego 
pochodził ów Aram, twórca urartyjskiej potęgi, który panował w latach 860-840 p. n.e. Patrz 
też: S. Lisicjan, Z przeszłości Armenii. Legendy, baśnie, opowieści, przeł. Andrzej Pisowicz, 
Warszawa 2014, s. 111.
31  „Jest tam mowa o Armenii, wymieniony został Armeńczyk Dadarszi, który z polecenia 
Dariusza bezskutecznie usiłował stłumić bunt swoich rodaków, pragnących zrzucić obce 
jarzmo. Dopiero perscy dowódcy Dariusza zdołali ponownie podporządkować Armenię 
dynastii Achemenidów”. A. Pisowicz, Ormianie Irańscy. Przeszłość i teraźniejszość, „Przegląd 
Orientalistyczny”, Warszawa 1999, s.133. Patrz też: R. Schmitt, “Armenia and Iran i. Armina, 
Achaemenid province”, Encyclopædia Iranica,II/4, s. 417-418, wersja online: https://www.
iranicaonline.org/articles/armenia-i (28.07.21).
32  Tamże.  
33 Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, Warszawa 2006, s. 402-403. Patrz też: J.R. Russel, 
“Armenia and Iran iii. Armenian Religion”, Encyclopædia Iranica, II/4, s. 438-444, dostępne 
online przez: https://www.iranicaonline.org/articles/armenia-iii (28.07.2021).
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podobnie spokrewniony z tracko-frygijskim odłamem tej rodziny.34 Wspomniany 
wyżej Diakonow wskazuje na wpływy nieindoeuropejskiego języka urartyjskiego 
na system fonetyczny języka staroarmeńskiego. Obecnie j. ormiański jest izolo-
wanym językiem w rodzinie języków indoeuropejskich. Ormianie posiadają swo-
je własne pismo. Alfabet ich był stworzony przez ormiańskiego mnicha Mesropa 
Masztoca w 405 roku, głównie na potrzeby przekładu Biblii na język ormiański 
i odegrał kolosalną rolę w zachowaniu odrębności Ormian.    

Krakowski historyk, profesor Krzysztof Stopka na zajęciach z grabaru (ję-
zyka staroormiańskiego), prowadzonych przez profesora Andrzeja Pisowicza, 
na których miała przyjemność być również autorka niniejszej pracy, mówił, że 
wielu badaczy uczy się języka ormiańskiego, żeby dotrzeć do starożytnych 
źródeł historycznych, które pozostały jedynie w języku ormiańskim – oryginały 
w wyniku różnych przyczyn (w tym pożar biblioteki Aleksandryjskiej) zostały 
zniszczone. Sam uczył się grabaru, który prawdopodobnie przydał się przy 
pisaniu jego prac. Poniżej cytat z jego książki Armenia Christiana dotyczący 
procesu przejścia Ormian z pogaństwa na chrześcijaństwo: 

Jednym z takich rodów nawróconych na chrześcijaństwo byli Albianidzi 
z Asztiszatu, służący niegdyś bogom Wahagnowi, Anahit lub Astghik (Astłi-
k)35. Z podobnego rodu wywodził się późniejszy twórca ormiańskiego alfabe-
tu – Masztoc, któremu ojciec, Wardan z Taronu, prawdopodobnie już kapłan 
chrześcijański, nadał imię zawierające – według językoznawców – irański 
rdzeń mazd, kojarzony z Ahura Mazdą, bogiem zoroastryzmu. Jednocześnie 
wzrósł status społeczny chrześcijańskich duchownych – zostali wyniesieni do 
rangi azatów36. „Armenizacja” chrześcijańskiego kleru będzie miała w przy-
szłości poważne konsekwencje. Niewątpliwie przyczyniła się od razu do nada-
nia nowej religii pewnego rodzaju swojskości. Proces ten miał i drugie oblicze, 
gdyż rychło między klerem rodzimym a obcym (greckim i syryjskim) doszło 
do konfliktów, które z czasem doprowadziły do zmarginalizowania tego ostat-
niego… Rodzimy kler ormiański kontynuował bowiem stare irańskie tradycje 
pod nowym pokostem chrześcijańskim. Świątynie starych kultów stawały się 
kościołami, w świętych miejscach budowano oratoria (kaplice), potem wzno-

34  Patrz: m.in. J.R. Russel, op. cit.  
35  Jazata – dosł. „godne uwielbienia, czci”, bóstwa z panteonu zoroastryjskiego.
36  Wolnego stanu - “Moreover the social structure in Arsacid Armenia mirrored that of 
Parthian Iran. The states of the magnates, ‘mecamec naxarark,’ in Armenian and ‘wuzurgān’ 
in Parthian (literally the ‘greatest nobles’ and the ‘great ones’), of the ‘naxarars’ (Armenian) or 
nobles, of the ‘azat’, in both languages, meaning the lesser, ‘free’ nobility, and the common 
people, consisting of artisans and peasants, are characteristic of both societies.” T.M. Lint, 
The Formation of Armenian Identity in the first Millenium, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2009, 
s. 267
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szono krzyże. Chrystus powoli przejmował wszystkie atrybuty Słońca Spra-
wiedliwości – Arewa37-Mihry38. Pogańskie święto Wardawar (po ormiańsku 
ward to róża), stało się z czasem świętem Przemienienia Pańskiego. Jutrzen-
ka Arszalujs, matka widzialnego słońca, „święta dziewica bez zmazy” (sowrb 
kowys anarat), stawała się matką Zbawiciela. Arewagal39  - powitanie słońca 
– przemieniło się w liturgiczne oficjum poranne. Św. Jan Chrzciciel zastąpił 
Aramazda Wanatura (Zeusa Xenia) i zajął jego miejsce podczas święta Dnia 
Roku, pierwszego dnia miesiąca nawasard40. W ten sposób chrześcijaństwo 
powoli zastępowało stare wierzenia. Podobne procesy zachodziły w dziedzi-
nie prawa: utrzymane zostało stare prawo zwyczajowe, do którego wiek póź-
niej dodano pewne modyfikujące je w duchu chrześcijańskim kanony. Pomi-
mo chrystianizacji kraju długo jeszcze istniała pogańska arystokracja, a stare 
wierzenia były silne, utrzymywała się poligamia bądź małżeństwa z bliskimi 
krewnymi, pogrzebom towarzyszyły samookaleczenia, lamenty i zawodzenia 
chóru płaczek, powszechnie używano amuletów, wywoływano duchy. Ze zwy-
czajami tymi usiłował walczyć biskup Nerses. W 365 roku synod Kościoła 
Armenii w Asztiszacie zakazał tych praktyk. Pod wpływem sąsiedniej Kapa-
docji starano się przeszczepić nowe wzory. W celu złagodzenia przeciwieństw 
społecznych powołano sieć instytucji charytatywnych – szpitali, leprozoriów, 
przytułków, hospicjów. Ponieważ synod miał jednocześnie charakter zjazdu 
państwowego, Nerses starał się uzyskać u obecnych na nim nachararów41 
złagodzenie stosunku do ubogich szinakanów42 i zmniejszenie ich zobowią-
zań gospodarczych. Reformy te przyjmowały się bardzo powoli, a często by-
ły sabotowane przez władców i potężną arystokrację. W połowie IV wieku 
chrześcijaństwo zapuściło już tak mocne korzenie w Armenii, że można było 
myśleć o misjach wśród sąsiednich ludów pogańskich. Według ormiańskiej 
tradycji tego rodzaju działania w Iberii, Albanii kaukaskiej, wśród Alanów (tzw. 
Mazkutów) podejmowali już Grzegorz Oświeciciel i król Trdat III.43 
  
Ormianie chlubią się tym, że Armenia jest pierwszym krajem na świecie, 

który przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową w (oficjalna data) 301 r. 
Od tamtego czasu aż po dzień dzisiejszy liturgia w kościele ormiańskim jest 
prowadzona w starożytnym ormiańskim języku – grabarze. Pełna nazwa ko-

37  Po ormiańsku arew to słońce.
38  Irański bóg Mitra.
39  Dosł. przyjście słońca.
40  W starożytności obchodzono w sierpniu.
41  Lokalny władca w dawnej Armenii.
42  Po ormiańsku szinakan to chłop.
43  K. Stopka, op.cit., s. 35-36.
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ścioła to: Święty Apostolski Kościół Ormiański44, nadana z powodu dwóch 
z dwunastu apostołów: Bartłomieja i Judy Tadeusza, którzy głosili chrześcijań-
stwo w Armenii (kościół św. Tadeusza, nazywany „czarnym kościołem” (Kara-
kilise/Karakelisa), wzniesiony – według tradycji45 – na mogile apostoła, znaj-
dujący się w Iranie niedaleko miasta Maku, był bardzo znany i poważany46).

Przyjęcie przez Ormian chrześcijaństwa odgrodziło ich od zoroastryjskie-
go Iranu. W tamtych czasach szach Jazdegerd II (438-457 n.e.) prowadził 
antychrześcijańską politykę.  W 451 roku, 2 czerwca, na równinie Awarajr 
(w ówczesnej ormiańskiej prowincji Waspurakan, obecnie okolice Maku, Iran, 
Azerbejdżan Zachodni) doszło do bitwy między armią perską i wojskami or-
miańskimi pod wodzą Wardana Mamikoniana. Pomimo liczebnej przewagi 
Persów, nie udało się im zwyciężyć47 i Ormianie odzyskali względną autono-
mię. Wardan Mamikonian był wnukiem Sahaka Wielkiego, ostatniego żona-
tego katolikosa48 Armenii, od 431 roku współrządzącego kościołem w Persar-
menii49. Armenia Sasanidzka (428-642) była osią nieustannego sporu między 
Cesarstwem Rzymskim a Persją, oba mocarstwa chciały obsadzić jej tron 
przychylnymi sobie stronnikami50. Wardan Mamikonian jest uważany przez 
Ormian za jednego z największych bohaterów narodowych i świętym Apostol-
skiego Kościoła Ormiańskiego.    

Nie ulegli Ormianie później również islamizacji (w historii były nieliczne 
przypadki przejścia Ormian na islam z powodów skrajnych, tak w Turcji obec-
nie istnieją krypto-Ormianie51 oraz Hamszeńcy52).   

Na pytanie, od kiedy Ormianie są w Iranie, można byłoby odpowiedzieć: 
„Od zawsze”. W 550 roku przed naszą erą Cyrus, założyciel dynastii Acheme-
nidów, włączył Armenię, wyłaniającą się dopiero z kultury i państwa Urartu, 
do swojego imperium. Dariusz I, prawdziwy budowniczy imperium perskiego, 
zainicjował centralizację i obłożył swe kraje podatkami. To on kazał wymienić 

44 Obecnie na Apostolski Kościół Ormiański składają się cztery patriarchaty: Eczmiadzin 
(Armenia), Antilias (Liban), Konstantynopol (Turcja), św. Jakuba (Jerozolima). 
45 „Ze względu na trzęsienia ziemi wielokrotnie był odbudowywany. Jego obecna forma 
architektoniczna pochodzi z 1811 roku”. Patrick Donabedian, Jean-Michell Thierry, Armenian 
Art, Nowy Jork 1989, s. 308
46 K. Stopka, op.cit., s.194-195.
47 R. Hewsen: Avarayr (ang.), dostępne online przez: https://iranicaonline.org/articles/
avarayr-a-village-in-armenia-in-the-principality-of-artaz-southeast-of-the-iranian-town-of-
maku, (02.08.21).
48 M. Ormanian, Kościół Ormiański, Kraków 2004, s. 109.
49 Część Wielkiej Armenii zwana Parskahajk (dosł. Perska Armenia).
50 Por.: M. Zakrzewska-Dubasowa, op.cit. 55-58.
51 Dostępne online przez: https://pl.wikiqube.net/wiki/Hidden_Armenians#cite_note-2, 
(02.08.21).
52  Dostępne online przez: https://en.wikipedia.org/wiki/Hemshin_peoples, (02.08.21). 
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Armenię, Armina i ormiańskich poddanych Arminija- w skalnej inskrypcji wy-
kutej na skale w Behistun w 519 r. p. n.e., co okazało się pierwszym zapisem 
nazwy Armenii.53 Ormianie w pewnym sensie powinni być wdzięczni Dariuszo-
wi, gdyż jest to jedyny naukowy dowód na to, że w VI wieku p. n. e. Armenia 
z pewnością już istniała. Przynależność do tak starego narodu i państwa jest 
niezwykle ważna dla Ormian.

Ormianie w tamtych czasach z Persami byli związani nie tylko poprzez 
polityczne dzieje, ale również i wierzenia religijne do czasu przyjęcia przez 
Ormian chrześcijaństwa.

Po upadku Achemenidów, w następstwie najazdu Greków pod wodzą 
Aleksandra Macedońskiego (330 r. przed Chr.), przez jakiś czas Armenią wła-
dali Grecy (Seleucydzi), a w latach 189 do 2 przed Chr. Armenia cieszyła 
się niepodległością pod rządami rodzimej dynastii Artaszesydów (apogeum 
za czasów króla Tigrana II Wielkiego, który panował w latach 95-56 przed 
Chr.) Kraj wyniszczały jednak wojny Rzymu z irańskim państwem Arsacydów, 
dynastii nie perskiej, lecz partyjskiej (Partowie byli odrębnym od Persów na-
rodem irańskim). W latach 63-428 po nar. Chr. Armenią rządziła boczna linia 
owej partyjskiej dynastii. W tym okresie, na początku IV w., nastąpiło ważne 
dla Armenii wydarzenie: przyjęcie chrztu przez króla Tirydatesa (Tyrdata) III 
i szybka chrystianizacja kraju. Oddaliło to Armeńczyków od świata irańskiego 
w dziedzinie ducha, choć irańskie wpływy językowe na język staroormiański 
(tzw. grabar) trwały nadal54. 

Armenia długo była państwem buforowym między Imperium Rzymskim 
a Irańskim Imperium Arsacydów55 (Partów). Na mocy zawartego między Par-
tami i Rzymianami traktatu w Randei w 63 roku n.e., władca Armenii miał po-
chodzić z rodu Arsacydów, ale jego koronacja miała odbywać się w Rzymie. 
Dynastia Partów zachowała się dłużej w Armenii (62-428), niż w Iranie. Jej 
najsłynniejsi władcy to: Arsakes, Mitrydates I, Mitrydates II Wielki, Orodes II. 

W klasycznym okresie swej historii, Ormianie nie tylko dzielili wspólną 
kulturę, ale też byli częścią imperium irańskiego56. Rządy Safawidów (lata 

53  R. Schmitt, “ARMENIA and IRAN i. Armina, Achaemenid province”, Encyclopaedia 
Iranica, t. II, Fasc. 4, s. 417-418; dostępne online przez: https://www.iranicaonline.org/
articles/armenia-i (22.03.2021r). Patrz też: George Bournutian, Ormianie w Iranie, „Biuletyn 
Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, nr 94/95, Kraków 2018, s. 42.
54  A. Pisowicz, op. cit., s.134.
55  Dostępne online przez: https://historia.org.pl/2013/10/02/partia-a-rzym-uklad-stosunkow-
za-panowania-dynastii-julijsko-klaudyjskiej/, (02.08.21).
56  R. Schmitt, op.cit.
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1501 – 1736) to już nowożytna historia Ormian w Iranie. Podczas panowania 
szacha Abbasa II (1642-1666) Dżulfa (Dżolfa, teraz znajdująca się na teryto-
rium Republiki Azerbejdżanu) była wielkim centrum handlowym. Ormiańscy 
kupcy byli bardzo zdolnymi handlarzami, mieli szerokie kontakty, znali języki 
oraz zwyczaje Wschodu i Zachodu. Szach Abbas I Wielki (1588 – 1629) 
rozumiał wartość, którą mogli ormiańscy kupcy przynieść dla rozwoju go-
spodarczego Iranu. Na początku XVII wieku kazał przymusowo przesiedlić 
Ormian z Dżulfy do Isfahanu, nakazał im zamieszkać na przedmieściu swej 
stolicy, a później pozwolił im zbudować miasteczko Nowa Dżulfa. Ormianom 
(obecnie stanowią największą mniejszość chrześcijańską w Iranie) pozwolo-
no budować swoje kościoły (do dziś zachowało się w Nowej Dżulfie 13), na-
wet dzwonić w dzwony kościelne, rozstrzygać spory przed własnym sądem. 
Rozwijała się tam ormiańska oświata i sztuka. Działała również w klasztorze 
Zbawiciela (znany jako Wank, Isfahan) ormiańska uczelnia. W latach 1636-
1688 w Isfahanie działała drukarnia ormiańska57. Jednak Ormianie, którzy 
byli przesiedleni z wiosek wokół Erywania i Nachiczewanu w głąb Iranu, ta-
kich przywilejów nie mieli, wielu z nich zostało obróconych w niewolników lub 
nie doszło do miejsca przesiedlenia58. Mimo wielu historycznych wydarzeń, 
nie zawsze sprzyjających, Ormianie do tej pory mieszkają w Iranie, dosko-
nale władając językiem perskim. 

Obecnie liczbę Ormian w Iranie szacuje się na około sto tysięcy, choć jesz-
cze przed irańską rewolucją z 1978-79 roku było ich trzykrotnie więcej59. W tej 
chwili Iran i Republika Armenii utrzymują dobre stosunki. Ormianie w Iranie 
mają własnego posła w parlamencie irańskim, własne kluby i drużyny spor-
towe, gazety, szkoły, wiele kościołów w Iranie otrzymuje pomoc finansową 
od państwa na ich odnawianie. Nota bene podczas Drugiej Wojny Światowej 
polscy uchodźcy, którzy przybyli do Iranu z sowieckich gułagów i przymusowej 
pracy w kołchozach, i zmarli na terenie Iranu, zostali pochowani na cmentarzu 
ormiańskim, na terenie jednego z kościołów ormiańskich, jedynym chrześci-
jańskim miejscu spoczynku w nadkaspijskim porcie Pahlawi (Anzali). Są też 
pochowani na cmentarzu ormiańskim w Nowej Dżolfie w Isfahanie, w Tehera-
nie na cmentarzu chrześcijańskim Dolab (nie tylko ormiańskim, ale na którym 
też są pochowani Ormianie), w Maszhadzie i Ahwazie.

Ormianie są rozproszeni po całym świecie. Ze źródeł naukowych dowiadu-
jemy się, dlaczego tak się stało: 

57  R. Iszchanian, Książka ormiańska w latach 1512-1920, Wrocław 1994, s. 63.
58  G. Bournoutian, Ormianie w Iranie, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 
nr 94/95, Kraków 2018, s. 43. 
59  A. Amurian, M. Kasheff, Armenians in modern Iran, op.cit.
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Chociaż znamy niektóre ormiańskie osady w państwach hellenistycznych 
po podboju przez Aleksandra Macedońskiego, pierwsza prawdziwa diaspora 
powstała później jako konsekwencja rzymskiej ekspansji na Wschodzie po 
klęsce Tigranesa Wielkiego. Potężne Cesarstwo Rzymskie miało wielką siłę 
przyciągania: w 66 roku Tyrydates, założyciel nowej dynastii królewskiej w Ar-
menii, musiał udać się do Rzymu, aby otrzymać koronę od cesarza Nerona. 
Migracja Ormian do cesarstwa wzrosła w IV wieku, kiedy chrześcijaństwo zo-
stało ogłoszone religią państwową, kilka dekad po tym, jak Armenia i Rzym 
stały się centrum chrześcijańskiego świata. Wielu Ormian było znanych w ce-
sarstwie, co wynika ze źródeł epigraficznych lub literackich, autorów takich 
jak Quirillus, Aedesius lub słynny retor Prohaeresios z IV wieku. Liczne echa 
kultury Armenii można też odnaleźć w literaturze łacińskiej.

W 428 roku królestwo Armenii zniknęło na cztery i pół stulecia, a jego te-
rytorium zostało podzielone między Rzym i Persję Sasanidów, później zastą-
pioną przez kalifat arabski. W takich okolicznościach rodziły się ważne kolonie 
ormiańskie we wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego, które po upadku 
Rzymu stało się Cesarstwem Bizantyjskim. Chociaż kościół Ormiański, po od-
rzuceniu dogmatów ogłoszonych na soborze chalcedońskim (z powodu wojny 
z Persami ormiańscy hierarchowie nie mogli uczestniczyć w 451 r. w soborze 
chalcedońskim), został uznany przez Rzym i Konstantynopol za „schizma-
tycki”, Ormianie kontynuowali migrację na Zachód, głównie ze strachu przed 
Wschodem – najpierw zoroastriańskim60, a potem muzułmańskim. Bizancjum 
praktykowało klasyczną „politykę kolonialną”, skutecznie naśladowaną wie-
le wieków później przez Francję i Wielką Brytanię, które zwykły umieszczać 
swoje mniejszości, Arabów lub Afrykanów, w niebezpiecznej linii frontu. Do-
ceniając umiejętności wojskowe swoich ormiańskich poddanych, Bizancjum 
przesiedliło ich, by ochronić swoje granice przed Bułgarami na zachodzie 
oraz Persami i Arabami – na wschodzie61.

Do pojawienia się islamu Cylicja (kraina historyczna na pograniczu Azji 
Mniejszej i Syropalestyny) należała do Bizancjum. Grecy wysyłali tam do waż-
nych miast Ormian jako namiestników, później Ormianie uciekając przed tu-
reckimi najeźdźcami kierowali się do Cylicji. Gdy krzyżowcy w 1097 roku pod 
Niceą (obecnie Iznik w Turcji), po stłumieniu armii Seldżuków, spotkali tam 
Ormian, byli mile zdziwieni, że przywitali ich chrześcijanie. 6 stycznia w 1199 r. 

60  Zoroastryjski/zaratusztriański.
61  C. Mutafian, Ormiańska diaspora od starożytności do nowoczesności, „Lehahayer”, red. 
A. Zięba, Kraków 2018, s.10.
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w Tarsie miała miejsce koronacja (przez papieskiego legata, Konrada Wittels-
bacha, oraz ormiańskiego katolikosa, Grikora VI Pahlawuniego) ormiańskiego 
króla Lewona I/Leona I, który był jednym z najlepszych królów ormiańskich62.

„W konsekwencji ta rozproszona diaspora ormiańska, częściowo zasy-
milowana, zakończyła się zdobyciem ważnych pozycji w cesarstwie. Najlep-
szym tego przykładem jest cesarska dynastia, zwana macedońską, która 
w rzeczywistości wywodziła się z Ormian osiadłych w Macedonii63”... Do XI 
w. pojawiły się diaspory w Jerozolimie i we Włoszech, w XI wieku powstała 
Armenia Cylicyjska, po jej upadku w 1375 roku Ormianie w Cylicji stanowili 
diasporę. Od XIII wieku tworzyła się diaspora francuska. „Krzyżowcy nazywa-
ni byli Frankami ze względu na kraj pochodzenia większości z nich. W konse-
kwencji język i kultura przenikały cylicyjską Armenię…Na początku XIX wie-
ku Napoleon stworzył katedrę ormiańską w École des Langues Orientales, 
a francuska armenologia stała się jedną z wiodących na świecie. Diaspora 
ormiańska we Francji zachowała swój intelektualny charakter do czasu ludo-
bójstwa64 w 1915 roku. Później napływ uchodźców z Turcji całkowicie zmienił 
jej liczebność i jest to obecnie najważniejsza diaspora w Europie65.  

Od V wieku były tworzone ormiańskie diaspory Europy bałkańskiej, w XIV 
wieku diaspory Ormian Europy krymsko-karpackiej. 

Dużo Ormian obecnie też mieszka w Gruzji. W czasach, gdy Tyflis (Tbilisi) 
był „Paryżem” Kaukazu, tj. w XIX w., Ormian w samej stolicy Gruzji było wię-
cej, niż Gruzinów66. Po rozpadzie Związku Radzieckiego wielu Ormian ruszyło 
na Zachód i do Rosji.

W 1991 roku Republika Armenii uzyskała niepodległość, ale wkrótce zna-
lazła się w trudnych warunkach: wojna z Azerbejdżanem, problem Górskie-
go Karabachu, sytuacja gospodarcza, korupcja. W rezultacie wielu Ormian 
opuszcza ojczyznę. Jest to czysty przykład migracji zarobkowej, skierowa-
nej głównie do Rosji i Stanów Zjednoczonych (…). Obecnie w Rosji mieszka 
około półtora miliona Ormian, z których część zgromadziła ogromne fortuny, 
a około miliona w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w Kalifornii. Oprócz 
tych dwóch „gigantów” Gruzja nadal chroni historyczną diasporę, głównie 

62  Д. Лэнг, Армяне. Народ-созидатель, Москва 2009, s. 242-256.
63  C. Mutafian, op.cit., s.8.
64  Mowa tu o ludobójstwie popełnionym na ludności ormiańskiej w Imperium Osmańskim, 
dzisiejsza Turcja, w czasie I wojny światowej w latach 1915-1917.
65  C. Mutafian, op.cit., s. 8-10.
66  W latach 1824-1924 działała tam ormiańska szkoła - Nersysjan dyproc (szkoła Nersysjan).
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w Tbilisi, a większość w Dżawachetii, regionie graniczącym z Armenią, gdzie 
Ormianie korzystają oficjalnie z niektórych praw narodowych, dotyczących np. 
języka i szkół. Inne główne ormiańskie diaspory istnieją we Francji, w Amery-
ce Łacińskiej, w Australii na Bliskim Wschodzie. Które z nich można uznać za 
diaspory kulturowe? W wyniku wspólnotowej struktury w krajach muzułmań-
skich Liban – siedziba patriarchy, i Iran znajdują się w czołówce, jako jedyne 
cieszące się codzienną prasą ormiańską67. 

George Bournoutian - amerykański historyk, znawca historii Wschodniej 
Armenii, Iranu i Zakaukazia, opowiadał podczas swojego wykładu (wykład zo-
stał przetłumaczony i zamieszczony w „Biuletynie Ormiańskiego Towarzystwa 
Kulturalnego”, nr 94/95) we wrześniu 2018 roku w Krakowie w PAU o Ormia-
nach w Iranie. Sam jest Ormianinem po ojcu, jego matka była Polką. Wyemi-
grował z Iranu do USA w 1964 r. Poniżej fragmenty z odczytu:

Znajomość Europy oraz umiejętności językowe umożliwiły im [tj. Ormia-
nom] działalność w charakterze posłów lub tłumaczy. I tak, Dawid Melik Szah-
nazar został wysłany wraz z irańskim ambasadorem na spotkanie z Napole-
onem. Bogatsi Ormianie posyłali swoich synów na studia zagraniczne, a ci 
potem powracali, aby pracować w zagranicznych firmach komercyjnych, ban-
kowych i transportowych. W 1850 roku Mirza Jan-Dawid został wydelegowa-
ny do Austrii i Prus, by zrekrutować sześciu wykładowców dla nowo założonej 
politechniki w Teheranie68 i zakupić kilka małych statków i fabryk włókienni-
czych. Mirza Malkom Chan69, który edukację otrzymał w Paryżu, został am-
basadorem w Londynie, a zmarł w 1908 roku na stanowisku ambasadora we 
Włoszech. Propagował w Iranie modernizację, wprowadzał stowarzyszenia 
na wzór masonerii i wydawał gazetę „Qanun” (Prawo). Wielu Ormian, których 
rodzice pracowali jako służący w haremie pierwszych Kadżarów, osiągnęło 
wysokie godności państwowe (…)

Po II wojnie światowej Ormianie z diaspory byli zachęcani do powrotu do 
Armenii przez Związek Radziecki. 

Począwszy od 1946 roku sowiecka propaganda zachęcała Ormian miesz-
kających na Bliskim Wschodzie do repatriacji do sowiecko-ormiańskiego „ra-

67  C. Mutafian., op.cit., s. 13-14.
68  Mowa o Dar al-Fonun założonej w 1851 roku przez Amira Kabira, wezyra kadżarskiego 
władcy Nasreddin-szacha (1848-1896).
69  Howsep Melkumian, ur. w 1834 w Nowej Dżulfie, irański dyplomata ormiańskiego 
pochodzenia. 
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ju” (…)

Bournoutian wspomina również, że Ormianie w północnym Iranie współ-
pracowali z ZSRR.

Ormianie z południowego Iranu pracowali dla Brytyjczyków, podczas gdy 
ci z północy współpracowali z ZSRR, a niektórzy z nich wstąpili do lewicowej 
Tude (Partii Mas Irańskich), która przyciągnęła również sporą liczbę postępo-
wych Irańczyków (…)

Po wydarzeniach politycznych w 70. i 80. latach w Iranie sytuacja Ormian 
znacznie pogorszyła się. 

Rewolucja islamska z 1979 r. i wojna iracko-irańska (1980-88) wstrzą-
snęły ormiańską społecznością. Ormiańscy biznesmeni, którzy kontrolowali 
produkcję alkoholu i wieprzowiny, stracili środki do życia.

Okres panowania Rezy Pahlawiego (1925-1941) w Iranie dla Ormian był 
niełatwy. Założyciel dynastii Pahlawich dążył do centralizacji państwa i na-
rzucenia wszystkim obywatelom języka perskiego. Dlatego też w 1936 roku 
zostały zamknięte ormiańskie szkoły w Iranie.70 Szach był też nieufny wobec 
Ormian z powodu ich związków z radziecką Armenią. Jego lęki były spowo-
dowane także wydarzeniami z okresu Rewolucji Konstytucyjnej (1905-1911), 
w której aktywnie uczestniczyli również Ormianie71. Podczas panowania syna, 
następcy szacha, Mohammada-Rezy Pahlawiego (1941-1979), autonomia 
społeczności ormiańskiej została odbudowana, a od 1943 roku otwarto na no-
wo szkoły ormiańskie, z tym że język ormiański mógł być językiem nauczania 
jedynie w przypadku lekcji religii, której w programie przewidywano od ośmiu 
do dziesięciu godzin tygodniowo.72 

Od czasów wspomnianej Rewolucji Konstytucyjnej został zrównany status 
uznanych mniejszości religijnych w Iranie ze statusem muzułmanów. W cza-
sach panowania Pahlawich Ormianie mieli prawo do posiadania dwóch re-
prezentantów w Madżlesie, czyli irańskim parlamencie.73 Po Rewolucji Islam-

70  A. Amurian, M. Kasheff, “Armenians in Modern Iran”, Encyclopaedia Iranica, II/5, s. 
478-483, dostępne online przez: https://iranicaonline.org/articles/armenians-of-modern-iran, 
(29.08.2021).
71  Jeprem Chan (Jeprem Dawtian), irański Ormianin, wiodąca figura w Rewolucji 
Konstytucyjnej. 
72  A. Amurian, M. Kasheff, “Armenians in Modern Iran”, op. cit. 
73  E. Sanasarian, Religious minorities in Iran, Cambridge 2009, s. 38-39.
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skiej (1978-1979), w Islamskiej Republiki Iranu, Ormianie nadal mają prawo 
do dwóch przedstawicieli w Parlamencie. Jednym z ograniczeń narzuconych 
przez teokratyczne państwo jest powszechny wymóg przestrzegania w prze-
strzeni publicznej szariatu. Według 13. artykułu Konstytucji Islamskiej Republi-
ki Iranu (Ghanun-e Asasi-je Dżomhuri-je Eslami-je Iran) z 1979 roku z popraw-
kami wprowadzonymi w 1989 roku, Ormianie mają prawo odprawiać własne 
uroczystości religijne, a w kwestiach dotyczących stanu cywilnego oraz edu-
kacji religijnej postępują zgodnie z własnym kodeksem.74 Mimo obowiązują-
cego w Iranie na mocy konstytucji języka i alfabetu perskiego, Ormianie, jako 
mniejszość religijna, mają jednak prawo posługiwać się swoim językiem w pu-
blikacjach i szkołach w ramach nauczania literatury w tych języku, co gwaran-
tuje 15. artykuł konstytucji.75 

Obecnie diaspora ormiańska jest w Iranie silnie zurbanizowana, a jej naj-
ważniejszym ośrodkiem jest stolica, Teheran.76

 Szacuje się, że jest Ormian ogółem około 10 milionów na świecie, z któ-
rych tylko trzy miliony mieszka w dzisiejszej niepodległej Republice Armenii. 
Największe skupiska Ormian to Rosja i Stany Zjednoczony Ameryki, w Iranie, 
jak było wspomniane wcześniej, mieszka około 100 tys. Ormian77.

1.2. Tożsamość narodowa Ormian
Problematyka tożsamości ma w myśli społecznej długą historię, ale ter-

min „tożsamość” wszedł w powszechne użycie dopiero w ostatnich dekadach 
XX w., stając się jedną z centralnych kategorii zarówno nauk społecznych, jak 
i języka potocznego. Do prehistorii socjologicznego pojęcia tożsamość należą 
m.in. koncepcje więzi społecznej rozumianej jako więź psychiczna, charakteru 
narodowego i duszy grupy, osobowości i kultury, grup odniesienia78.

Poczucie więzi kulturowo-etnicznej ze świadomością ciągłości historycz-
nej jest bardzo rozwinięte u Ormian. Szczególnie ujawnia się w sytuacjach 
kryzysowych, ale również i na obczyźnie. Poczucie odrębności Ormian miesz-
kających w Iranie wobec Irańczyków są kształtowane przez język, religię, 
świadomość pochodzenia, historię narodu, świadomość narodową, więzi krwi, 

74  Patrz: P. Niechciał, Irańscy Ormianie – najliczniejsza społeczność chrześcijańska 
w Islamskiej Republice Iranu, „Estetyka i krytyka”, nr 23(4), s. 165-166.
75  Tamże, s. 166. 
76  W 1966 roku mieszkało w nim 66% ogółu Ormian w Iranie. Patrz: A. Amurian, M. Kasheff, 
“Armenians in Modern Iran”, op. cit.
77  L. Ritter, op. cit. s. 15.
78  Dostępne online przez: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/tozsamosc;3988537.html, 
(05.08.21).
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stosunek do dziedzictwa kulturowego, charakter narodowy. 
Jednym z pierwszych czynników w budowaniu tożsamości narodowej jest 

świadomość „inności”. Kwestia tożsamości też nie sprowadza się tylko do od-
powiedzi Kim jesteś? Należy znać także odpowiedź na pytanie Skąd jesteś? 
Świadomość wspólnego pochodzenia uznaje się za elementarny składnik toż-
samości zbiorowej79.

Diaspory ormiańskie są rozproszone niemalże po całym świecie. Histo-
ria Armenii to dzieje nieustannych podbojów, aneksji, okupacji i migracji. Wę-
drówki Ormian są zjawiskiem bardzo starym. Migrowali oni z przyczyn poli-
tycznych (likwidacja państwowości ormiańskich, przymusowe przesiedlenia, 
prześladowania religijne) i ekonomicznych (osadnictwo wzdłuż dochodowych 
szlaków handlowych). W ten sposób ludność ormiańska znalazła się na te-
renach imperiów: rzymskiego i perskiego, po podbojach arabskich (VII-IX w.) 
w Palestynie i Egipcie, po likwidacji ormiańskich królestw przez Bizancjum 
(X-XI w.) w Azji Mniejszej i na Bliskim Wschodzie, a po ekspansji Turków Sel-
dżuckich (II połowa XI w.) na Krymie i na Rusi. W imperium perskim szach 
Abbas I masowo przesiedlał Ormian do Persji (XVII w.), skąd przenosili się oni 
na Daleki Wschód, do Indii, a także do Europy. 

W 1890 r. na terenie Imperium Osmańskiego żyło ponad 2,6 mln. Ormian. 
W latach 1895 i 1915 władze tureckie przeprowadziły na ziemiach zachodniej 
Armenii czystki etniczne. Ormianie stali się ofiarą pierwszego w XX w. ludo-
bójstwa. Niektóre źródła podają, że zginęło wtedy 1,5 mln Ormian. Dla wszyst-
kich Ormian to sprawa wielkiej wagi i bardzo bolesna80. To jeden z głównych 
powodów emigracji Ormian na początku w XX w. Pamięć o ludobójstwie/rze-
zi Ormian jest przekazywana kolejnym pokoleniom. Pamięć o ludobójstwie 
jest przekazywana również poprzez literaturę. Ta pamięć jednoczy Ormian. 
Doświadczenie ludobójstwa sprawia, że Ormianie czują się inni. Turcja nie 
uznaje ludobójstwa, nie uznaje i nie wywiera na Turcję presji w tej kwestii 
(z różnych, głównie politycznych powodów – Turcja jest dla wielu sojuszni-
kiem) jeszcze wiele państw, choć z czasem lista tych państw poszerza się. 
Wśród państw, które uznały ludobójstwo Ormian jest, między innymi, Polska, 
Francja, Niemcy, Holandia, Kanada, Rosja. 

Czyni Ormian innymi również ich język, o zachowanie którego na obczyź-
nie Ormianie bardzo dbają, choć nie wszędzie to jest łatwe, gdyż szkoły or-
miańskie nie zawsze powstają tam, gdzie Ormianie mieszkają. Pozostaje to 

79  D. Ziętek, Tożsamość i religia. Ormianie w krakowskiej i lwowskiej diasporze, Kraków 
2008.
80  A. Kajumowa, Tożsamość narodowa Ormian mieszkających w Polsce, „Narody 
w Europie, Tożsamość i wzajemne postrzeganie”, red. Lech Zieliński i Marek Chamot, 
Bydgoszcz 2007, s. 421.
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w zakresie obowiązków ormiańskich rodzin. W przypadku Ormian w Iranie ta-
kiego problemu nie ma, gdyż w samym Teheranie (gdzie jest obecnie najwięk-
sze skupisko Ormian) jest kilkadziesiąt szkół ormiańskich, podobna sytuacja 
jest w Bejrucie w Libanie. 

Religia – chrześcijaństwo - wraz z językiem, jest bardzo ważnym czyn-
nikiem tożsamości narodowej Ormian. Ormianie mając swój odrębny ko-
ściół z katolikosem na czele wyróżniają się nie tylko na tle muzułmanów, ale 
również i innych chrześcijańskich narodów. W trudnej historii Ormian, gdy 
państwowość nie zawsze była ciągła, właśnie władze kościelne pełniły rolę 
„opiekunów” narodu. Tam, gdzie był kościół, była również edukacja. Tak jest 
również w Iranie. Szkoły powstają z inicjatywy władz kościelnych i mieszczą 
się zazwyczaj na posiadłości kościoła. 

Jednym z symboli Armenii jest także góra Ararat, która pełni w tradycji or-
miańskiej bardzo ważne funkcje narodowotwórczą i integrującą. Dziedzictwo 
zarówno okresu przedchrześcijańskiego, jak i późniejszego silnie korespondu-
je ze znaczeniem góry Ararat po dzień dzisiejszy. Ararat znajduje się w godle 
Armenii, jest też częstym motywem w sztuce i literaturze ormiańskiej. Czasem 
utożsamia się go z terenami królestwa Urartu, uważanego za protoplastę Ar-
menii. Nazwa Ararat nawiązuje do boga imieniem Ara, którego czczono w tym 
miejscu w epoce brązu. Był to bóg śmierci i odrodzenia, których ucieleśnie-
niem była obserwowana na stokach góry walka żywej wiosny i martwej zimy.  

W XX wieku symboliczna wymowa dla Ormian ich świętej góry zmienia 
się. Zjawisko to zachodzi po ludobójstwie Ormian (1915-1923), kiedy to Ara-
rat stał się także symbolem wygnania ze Wschodniej Anatolii i wspomnieniem 
utraconej Zachodniej Armenii. Góra Ararat, górując nad dzisiejszą stolicą kraju 
– Erywaniem, staje się niejako strażnikiem tradycji i tożsamości narodowej81.

Bardzo ważne znaczenie góry Ararat82, znajdującej się w centrum Wyżyny 
Armeńskiej między jeziorami Wan i Sewan, w życiu Ormian mówi o ich tęsk-
nocie za utraconymi terytoriami. Armenia była wielka, a obecnie jej terytorium 
przykładowo można porównać z jednym z województw w Polsce. Ararat znaj-
duje się w odległości 32 km od zachodniej granicy Republiki Armenii. W Ery-
waniu Ararat jest widoczny niemal z każdego okna mieszkańców tego miasta. 
Z miejsca widokowego i kompleksu architektonicznego „Kaskad”83, położone-
go na zboczu wzgórza na północ od centrum stolicy, skąd doskonale widać 
panoramę miasta, turyści i mieszkańcy Armenii przyjeżdżają podziwiać Ara-

81  Ararat i Doğubayazıt, widok na świętą górę Ormian, https://www.filmowe-szlaki.
pl/2021/06/23/ararat-dogubayazit-swieta-gora-ormian/, 12.09. 2021.
82  Ormianie również używają nazwy „Masis”.
83  Kaskada w j. orm., tak jak i w j. ros., jest r. m. - „Kaskad”.
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rat, który przy dobrej pogodzie, szczególnie wieczorem, wygląda zjawiskowo. 
Obecnie ta góra znajduje się na terytorium Turcji. Nieuznanie przez władze 
Turcji ludobójstwa popełnionego przez Imperium Osmańskie na ludności or-
miańskiej pod koniec XIX w. i na początku XX w. jest „otwartą raną” dla Arme-
nii i Ormian. Widok Araratu jest również ciągłym przypominaniem o istnieniu 
tej rany.    

O tym, że Ormianom w Iranie udaje się zachować swoją odrębność, piszą 
Zoja Pirzad i Choren Aramuni, których dzieła będą omawiane poniżej. 

Życie w diasporze, na skutek historycznych wydarzeń, nie jest czymś ob-
cym dla Ormian. Szybko uczą się języków, skutecznie prowadzą interesy, 
z łatwością adaptują się do warunków panujących w obcych krajach. Mimo, 
że zazwyczaj nie asymilują się84, generalnie ich stosunek do ludzi w kraju, 
w którym mieszkają, jest bardzo przyjazny. 

Ludzie, którzy mieli do czynienia z Ormianami, zgodnie uznają, że Ormia-
nin to inteligentny i bystry człowiek, a żywy i przedsiębiorczy duch pozwala mu 
wychodzić niemal bez strat z trudnych sytuacji. Ormianie nie pozwalają sobie 
na rozpacz i potrafią obrócić na swą korzyść okoliczności, które się nadarzały, 
używając swoich zdolności wrodzonych czy nabytych. Wyrwane ze swoich 
terytoriów przyczyniają się do rozkwitu państw, w których mieszkają85.

Język, religia (chrześcijaństwo), terytorium (Armenia, Armenia Za-
chodnia86, Ararat, Persarmenia), ludobójstwo, pamięć o nim – to wyznacz-
niki tożsamości ormiańskiej, które głęboko przetworzono w czasach przecho-
dzenia w stan diaspory. Utrata kultury i języka, tj. całokształtu duchowego 
i materialnego dorobku społeczeństwa ormiańskiego w diasporze oznacza-
łaby jej zniknięcie. 

84  Asymilacja [łac. assimilatio < similis ‘podobny’] – w pojęciu socjologicznym to całokształt 
zmian, którym podlegają jednostki odłączając się od swojej grupy i przystosowując się do 
życia w innej grupie, różniącej się od niej swą kulturą; w szczególności asymilacja jest to 
proces przyswajania sobie przez członków mniejszościowych grup etnicznych kultury 
dominującej grupy narodowej. Patrz: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/asymilacja;4007637.
html (07.08.21).
85  Por.: M. Ormanian, op. cit., s. 148-149.
86  Termin używany przez Ormian do tej pory w odniesieniu do historycznych terenów 
zamieszkałych przez Ormian, znajdujących się obecnie na terytorium Turcji.
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Rozdział II
Język ormiański i zarys historii literatury or-
miańskiej

Ojczyzna to mowa. Mowa wiąże przeszłość z teraźniejszością i przyszło-
ścią, to co zginęło – z tym, co żyje, lub się dopiero staje. W mowie – nieśmier-
telność narodu87. 

Awetik Isahakian (1875-1957)  

Literatura ormiańska jest zaliczana do literatur świata, które mogą po-
szczycić się wielowiekową tradycją. Historia literatury pisanej w języku or-
miańskim sięga 405 roku n.e., kiedy został stworzony alfabet ormiański przez 
ormiańskiego mnicha Mesropa Masztoca88. Przed piątym wiekiem w Armenii 
językami piśmiennictwa były staroperski, aramejski, grecki i syryjski89. Teksty 
pisane sprzed piątego wieku n.e. w języku ormiańskim nie zachowały się, co 
może mieć związek z wrogim stosunkiem nawróconych na chrześcijaństwo 
Ormian do pogańskiej spuścizny literackiej.  Mesrop Masztoc, znając alfabet 
grecki i alfabety semickie, skomponował oryginalny ormiański, który częścio-
wo (z nikłym podobieństwem) jest wzorowany na kształtach liter greckich. Na 
początku nie było rozróżnień dużych i małych liter, pojawiły się one w średnio-
wieczu. Kierunek pisma od lewej do prawej, interpunkcja w języku ormiańskim 
jest skomplikowana, gdyż różni się od interpunkcji innych języków.

Tak o języku ormiańskim pisze armenista, Andrzej Pisowicz:
   

W pierwszej połowie XIX w., gdy zdano sobie sprawę ze związków gene-
tycznych łączących głównie języki Europy z niektórymi językami Azji, uznano 
język ormiański – na podstawie licznych wyrazów przypominających staro-
żytne słownictwo irańskie – za jeden z języków irańskich, tworzących wraz 
z częścią języków Indii tzw. grupę indoirańską (zwaną także aryjską) języków 
indoeuropejskich (Schmitt: 17). Dopiero w drugiej połowie XIX wieku H. Hüb-
schmann (1875-77: 5-49) stwierdził, że owe wyrazy są zapożyczeniami irań-
skimi, natomiast rdzenne ormiańskie wyrazy wykazują cechy fonetyczne nie-
zgodne z irańskimi, różne także, i to zdecydowanie, od innych języków i.e. Na 

87  A. Isahakian, Wiersze, Państwowy Instytut Wydawniczy, przeł. A. Mandalian, Warszawa 
1979, s. 6.
88  E. B. Aghajan, Mesrop Masztoc, Yerevan 1986, s. 238.
89  Г. Саркисян, Введение в „Историю Армении” Мовсеса Хоренаци, Ереван 1990, s. 8.
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tej podstawie przyznał on ormiańszczyźnie status odrębnego, izolowanego, 
języka i.e., nie posiadającego (podobnie jak np. greka) żadnego blisko spo-
krewnionego partnera. Pogląd ten jest do dziś powszechnie akceptowany.90 

Niewątpliwie własny język i pismo to ważny czynnik tożsamości narodowej 
Ormian. Znają i chcą się uczyć ormiańskiego także ci żyjący na obczyźnie. By-
wało w historii, że nie znając już prawie języka, gdyż na co dzień posługiwali 
się językiem kraju, w którym mieszkali, zapoznawali się z pismem ormiańskim 
i sporządzali dokumenty np. w języku polskim, kipczackim oraz tureckim zapi-
sując je alfabetem ormiańskim91. 

Obecnie istnieją dwa warianty języka ormiańskiego (powstałe w wyniku, 
między innymi, migracji): wschodnioormiański oraz zachodnioormiański. Mi-
mo, że zachodzące różnice wg niektórych językoznawców (nieormiańskich) 
są duże, sami Ormianie podkreślają istnienie jednego języka narodowego, 
w czym też można dopatrywać się wpływu ideologii - jedność narodowa opie-
ra się również na podkreślaniu wspólnoty językowej.

Wcześniej, przed pojawieniem się pierwszych tekstów w języku ormiań-
skim, rozwijała się literatura ustna minstrelowa, o czym świadczy słowo po-
chodzenia partyjskiego gusan92 w języku ormiańskim – oznaczające pieśnia-
rza ludowego. Pochodzenie terminu świadczy o wpływie na ormiańską poezję 
minstrelową średnioirańskiej poezji partyjskiej. O mitologii wspomina się w or-
miańskiej literaturze ustnej. Po nawróceniu Ormian na chrześcijaństwo i wpro-
wadzeniu pisma – poeta-minstrel jako przeżytek pogaństwa był pogardzany 
przez piśmiennych chrześcijan93.

Lisicjan rehabilituje gusana i pisze barwnie o jego roli w życiu społecznym 
i duchowym przedchrześcijańskich Ormian:

Tak śpiewał gusan. Śpiewał, a słuchacze z uwagą wsłuchiwali się w sło-
wa jego pieśni, wtórując im głośnymi okrzykami i tańcem. Gusan śpiewał nie 
tylko podczas święta Nawasardu (staroirańska nazwa święta nowego roku). 
Słodkie dźwięki jego bambiru rozlegały się, ilekroć przy świątyni zbierali się 
ludzie, w trakcie uczt, czy to w pałacu królewskim, czy w fortecach książąt, po 
łowach, w lesie i na pustych równinach, z okazji wiejskich wesel, po żniwach 
i wreszcie w czasie długich zimowych wieczorów, gdy nie było co robić. Przy 

90  A. Pisowicz, Gramatyka Ormiańska. Grabar-aszcharabar, Kraków 2001, s. 29.
91  Tamże, s. 24.
92  Г. Гоян, 2000 лет армянского театра. Том первый: Театр древней Армении, 
Москва 1952.
93   M. Boyce, The Parthian ‘Gōsān’ and Iranian Minstrel Tradition, Journal of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland, nr 1/2 1957, s. 10–45.
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każdej z takich okazji słychać było głos gusana i dźwięk jego lutni. I chłopskie 
chaty, i królewski pałac szczodrze wynagradzały gusanów wierząc, że swoje 
talenty artystyczne zawdzięczają oni bogu o imieniu Wahagn94 (…).

Gusani śpiewali teksty cudownych legend o bogach i ich potomkach, 
przypominali opowieści o bohaterach ojczystych dziejów. Z dumą wysławiali 
umiłowanie przez Hajka wolności, a także odwagę Arama, skromność Ary i ta-
lenty Artaszesa (ormiańskie imię irańskiego pochodzenia), który pozostawił 
po sobie wiele wspaniałych budowli. Gusani miotali przekleństwa na złowrogi 
ród smoków wiszapów (orm. nazwa smoka irańskiego pochodzenia, który wy-
stępował już w Aweście) i na głowę pełnego zawiści, podstępnego Artawaz-
da (syn króla Artaszesa Dobrego). Ich słowa głęboko się wbijały w pamięć 
słuchaczy i były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Czasem je nieco 
upiększano, a czasem różne wątki trochę się ze sobą mieszały. I tylko z tej 
ustnej tradycji kolejne pokolenia Ormian czerpały wiedzę o bogach, herosach 
i królach, bowiem dawniej nie umiano pisać i czytać. Starożytna Armenia dłu-
go nie miała pisanej historii.

Jednakże w następnych wiekach, po rozpowszechnieniu się chrześcijań-
stwa w Armenii, gdy już wiele osób opanowało sztukę pisania i gdy zaczęto 
w księgach zaznaczać dni pomyślne i niepomyślne dla ojczystego kraju czar-
nymi lub czerwonymi barwami, również i wtedy nie zamilkły śpiewy gusanów. 
Nawet za naszych dni, w różnych zakątkach Armenii aszugowie (odpowiednik 
gusana, wyraz poch. arabskiego (asziq), dosł. zakochany, kochający) opo-
wiadają o wielkich dziełach naszych przodków. Jednakże wiele spraw uległo 
bezpowrotnie zapomnieniu. Inne zaś przetrwały tylko w zniekształconej w cią-
gu wieków postaci.95  

Szczególne miejsce w literaturze ormiańskiej zajmuje folklor. Przed 
ukształtowaniem się piśmiennictwa ormiańskiego silnie rozwijała się bogata 
literatura ustna, bardzo związana z mitologią ormiańską. W mitologii ormiań-
skiej są elementy mitologii huryckiej, hetyckiej, urartyjskiej, irańskiej96, a także 
greckiej, asyryjskiej i innych ludów semickich. 

Bogowie w ormiańskiej mitologii, między innymi, to:
Anahit – bogini płodności
Aramazd – ojciec wszystkich bogów i bogiń
Nane – bogini wojny, macierzyństwa i mądrości

94  Por. irański bóg zwycięstwa Weretragna, któremu poświęcony jest Bahram Jaszt, jeden 
z hymnów świętej księgi zaratusztrian, Awesty. 
95  S. Lisicjan, op.cit., s. 12-13.
96  J.R. Russell, “Armenia and Iran iii. Armenian Religion”, Encyclopædia Iranica, II/4, s. 
438-444, wersja online: https://www.iranicaonline.org/articles/armenia-iii (25.07.2021).
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Astghik – bogini miłości
Mihr – bóg słońca (w Armenii, we wsi Garni, zachowała się jedyna na po-

radzieckiej przestrzeni pogańska świątynia z I w. n.e., najpowszechniejszy jest 
pogląd, że wybudowana ona była ku czci irańskiego boga Mitry)97

Tork Angegh – bóg siły i waleczności
Wahagn98 – bóg męstwa, piorunów, irański Weretragna, identyfikowany 

z greckim Heraklesem.
Hawrot i Mawrot – to najprawdopodobniej ormiańska wersja awestyjskich 

Amesza Spentów99 o imionach Haurwatat (Doskonałość) i Ameretat (Nie-
śmiertelność)100. Ciekawe jest to, że we współczesnym języku ormiańskim wy-
rażenie „chorot-morot” znaczy „ładny”, ale również jest nazwą kwiatka. Pod-
czas święta Wniebowstąpienia Pańskiego (Hambardzman ton) młodzi ludzie 
chodzą je zbierać101.

O wspomnianych bogach czytamy, między innymi, w Historii Armenii Mojże-
sza z Chorenu, ormiańskiego historyka z V wieku102, ojca ormiańskiej historiografii.  

Mojżesz z Chorenu pisał:

Chociaż jesteśmy nielicznym, małym narodem […] często znajdującym 
się pod obcym panowaniem, to jednak i w naszym kraju dokonano wielu czy-
nów męstwa, godnych wpisania do kronik. 

A tak pisze w swojej Historii „O Ażdahaku Bjuraspim”:

Zdumiewa mnie, książę103 twój irracjonalny pociąg do owych bzdurnych 
i obrzydliwych legend o Ażdahaku Bjuraspim104. Bo też w imię czego mieli-
byśmy się zajmować owymi nieskładnymi perskimi bajkami, a mówiąc ściślej 
– wierutnymi bajdami o jego pierwszym, niedobrym dobrodziejstwie, o będą-
cych na jego służbie demonach, o tym, że nie sposób zdeprawować kogoś 

97  K. Kamiński, K. Dopierała: Armenia. W krainie chaczkarów, wulkanów i moreli. Gliwice: 
Helion, 2016, s. 95-97. 
98  Irański bóg Weretragna. Patrz: przypis powyżej.
99  Amesza Spenta w mazdaizmie jedna z sześciu istot abstrakcyjnych, duch dobra, 
pomocnik Ahura Mazdy
100 J.R. Russell,op.cit.
101 J.R. Russell,op.cit.
102 Niektórzy historycy uważają, że Historia Armenii to pseudoepigraf i jej autor żył później. 
Por.  S. Lisicjan, op.cit., s. 112.
103 Starożytna tradycja posługiwania się „metodą epistolograficzną” w przedstawieniu 
historii. Polegała on na ilustrowaniu narracji historycznej fikcyjnymi (wymyślonymi przez 
autora) listami, które jakoby wymieniali między sobą władcy i wyżsi duchowni. M. Chorenaci, 
Historia Armenii w trzech księgach, Kraków 2021, s. 92-93.
104 Tamże. Smok mający 10 tys. koni. Por. Zohak w eposie irańskim. 
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już zdeprawowanego i zakłamanego, o całowaniu ramion i rodzeniu się z nich 
smoków, a na dodatek – o pomnażaniu zła i przyprawianiu ludzi o śmierć na 
potrzeby trzewi demonów? I jeszcze o niejakim Hrudenie105, który go związał 
miedzianym drutem i powiódł na górę Demawend. A dalej o tym, jak Hruden 
zdrzemnął się w drodze, a Bjuraspi powlókł go na wzgórze, wszelako Hruden 
się ocknął i wrzucił Ażdahaka do jakiejś jaskini, zakuł i stanął obok jako groź-
ny posąg; ze strachu przed nim Bjuraspi pogodził się z tym, że wiecznie już 
będzie nosił kajdany i nie zdoła wydostać się na zewnątrz i spustoszyć ziemi. 
I po cóż ci potrzebne, książę, te bezsensowne legendy i owe nieporadne po-
łączenia słowne, jakich tam bez liku? Wszak to nie greckie mity – pełne wdzię-
ku, mądre, głębokie i świetnie skomponowane – których prawdziwy sens kryje 
się w subtelnych alegoriach. Ty jednak żądasz, aby ci objaśnić bezsens per-
skich legend; innymi słowy – chcesz, aby nadać wagę temu, co nieważne, 
uczynić przejrzystym to, co mętne, mgliste. Spytam więc ponownie: na co ci 
owe brednie, książę? Że też chce ci się niepotrzebnie przeżuwać to, co nie-
zjadliwe, a nam przysparzać dodatkowej pracy! Składamy to jednak na karb 
twoich młodych lat i braku dojrzałości, dlatego spełnimy, książę, również i tę 
potrzebę twego serca106.  

Andrzej Pisowicz, tak pisze o dziele tego historyka:

Tak czy owak jego „Historia” przedstawia legendarne dzieje Armenii wraz 
z fragmentami ludowej twórczości anonimowej w języku staroormiańskim. 
Dzieje te oczywiście różnią się od rzeczywistej historii Armenii, znanej obec-
nie o wiele lepiej dzięki wszechstronnej analizie źródeł nie tylko ormiańskich, 
ale i obcych. Niemniej jednak wartość tych legend jest ogromna, bo są bardzo 
stare i przez wieki były przekazywane z pokolenia na pokolenie, stając się 
jednym z elementów tożsamości ormiańskiej.107

Pieśni epickie zostały zanotowane po raz pierwszy u ormiańskich auto-
rów piątego stulecia. Najstarsze z nich opowiadają o legendarnym przodku, 
patriarsze narodu ormiańskiego Hajku, o Arze Pięknym (Ara Geghecik i Sza-
miram) i o Wahagnie. Zachowały się epickie fragmenty o Artaszesie (imię po-
chodzenia irańskiego) i Satenik, a także o Tigranie i Ażdahaku - ta legenda 
opowiada o ormiańskim królu Tigranie, który pokonał króla Medów, Ażdaha-

105 Tamże. W epice irańskiej Feridun – awestyjski Θraētaona, w mitologii irańskiej pogromca 
trójgłowego smoka, Dahaki.
106 M. Chorenaci, op.cit., s. 92-93.
107 S. Lisicjan, op. cit., s. 6.
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ka108, nie akceptującego przyjaźni królów Ormian i Persów – Tigrana i Cyrusa. 

Swą ukochaną i mądrą siostrę Tigranuhi król Tigran posłał wraz z królew-
skim orszakiem do nowo zbudowanego miasta Tigranakert, a ludności, która 
mieszkała w okolicznych prowincjach, przykazał, by się podporządkowała no-
wej władczyni. Cały kraj Ażdahaka przeszedł w ręce perskiego króla Cyrusa, 
który był sojusznikiem Tigrana. Razem zdobyli wiele krain. Z tych zwycięskich 
wypraw Tigran przywiózł do Armenii bogate łupy: mnóstwo złota i srebra, szla-
chetne kamienie, drogocenne tkaniny, najprzeróżniejsze drogie stroje, zarów-
no dla kobiet, jak i mężczyzn. Ludzie pozbawieni urody wydawali się w tych 
szatach piękni, a ci, którzy i tak byli piękni, wyglądali jak boscy herosi109. 

Wiele epickich historii opowiada o królach ormiańskich starożytnej Armenii, 
Trdacie III i Arszaku II, o dowódcach Muszeghu i Wardanie Mamikonianie, 
który walczył z Persami.

Starożytna ormiańska kultura, w tym mitologia i folklor epicki, rozwijała się 
pod dużym irańskim wpływem. Irańskie elementy ormiańskiego języka i kultu-
ry były badane przez wielu zachodnich i ormiańskich naukowców, począwszy 
od powstania współczesnej armenistyki (np. A. Meillet, R. Acz:arian)110.

Pochodząca z V w. literatura ormiańska jest związana przede wszystkim 
z kościołem i chrześcijańską teologią. Jednym z założycieli języka staroor-
miańskiego i jednym z najwybitniejszych myślicieli ormiańskich początku ery 
chrześcijańskiej był Jeznik Koghbaci. Jego słynne dzieło „Zaprzeczenia fał-
szywej doktryny” napisane w połowie V wieku, potępia zoroastryjskie pojmo-
wania dobra i zła. To dzieło polemiczne przeciwstawiające się wpływom per-
skim na podłożu religijnym. Została w nim zaznaczona tożsamość ormiańska 
jako chrześcijańska.

V wiek jest uważany za złoty wiek literatury ormiańskiej, w tym wieku roz-
winęła się również potężna działalność translatorska – ówcześni ormiańscy 
uczeni dokonali wielu przekładów dzieł historycznych, między innymi, z grec-
kiego i syryjskiego, które po dzień dzisiejszy stanowią cenne prace dla na-
ukowców z całego świata nie tylko w zakresie badania samej Armenii, ale 
również historii i kultury krajów sąsiadujących i ówczesnych imperiów. Prze-
kład ormiański Biblii jest piąty na świecie - po hebrajskim, syryjskim, greckim 

108 Chodzi o ostatniego króla medyjskiego Astjagesa, zidentyfikowanym w wersji ormiańskiej 
z demonem irańskim Ażi Dahaką, który w irańskiej wersji epickiej występuje jako wężowy 
król-tyran, Zohak. 
109 Tamże, str 39.
110  A. Петросян, Армянский эпос и Мифология, Истоки, Миф и История, Ереван 
2002, dostępne online przez: http://vizantarm.am/page.php?369, (07.08.21).
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i łacińskim.
Wieki od X do XIV - to okres odrodzenia literatury ormiańskiej. Od XI wie-

ku oprócz klasycznego/starożytnego języka ormiańskiego (grabar), literatura 
ormiańska rozwijała się w języku średnioormiańskim. Był on państwowym ję-
zykiem królestwa Cylicji, państwa ormiańskiego (1080-1375) zwanego „Małą 
Armenią”, założonego na pograniczu Azji Mniejszej i Syropalestyny.

Literatura ormiańska wieków średnich dzieli się na: historyczną, prawniczą 
i religijną poezję i prozę. W X wieku Grzegorz z Nareku (Grigor Narekaci) – 
uczony i święty Kościoła Ormiańskiego, pisze swoją Księgę pieśni żałobnych, 
uważaną za perłę poezji ormiańskiej. Nerses Sznorhali, katolikos Domu Cyli-
cyjskiego i poeta w XII wieku pisze poemat Jezus, syn jedyny ojca, który jest 
uważany za jedno z arcydzieł średniowiecznej epiki, za które Nersesa Sznor-
halego stawia się w jednym rzędzie z Dantem czy Miltonem111. W historiografii 
XII wieku szczególne miejsce zajmuje Historia Armenii Kirakosa Gandzakeci. 
Mchitar Gosz – wielki społecznik i teolog pisze pod koniec XII wieku swój 
Datastanagirk (zbiór ormiańskiego prawa), które zawierało prawo kościelne 
i świeckie (polskim Ormianom za panowania króla Kazimierza Wielkiego po-
zwolono rozstrzygać swoje spory na terenie Polski właśnie na podstawie tego 
zbioru).

Ormiańska drukarnia w Madrasie, w Indiach, założona w 1794 roku rów-
nież sprzyjała rozwojowi nowożytnej literatury ormiańskiej. Wraz z rozwojem 
szkolnictwa i prasy kształtuje się język nowoormiański (aszcharhabar/aszcha-
rabar)112, nazywany też „językiem świeckim”.

Autor wielu pieśni lirycznych (ajreny113), Nahapet Kuczak, porównywany 
często z Omarem Chajjamem114, słynny z utworu „Krunk” (Żuraw), „Żurawiu, 
dokąd lecisz? Krzyk twój silniejszy od słów! Żurawiu czy nie ma wieści ze stron 
ojczystych?115”, należy do wybitnych poetów XVI wieku. Pochodzącym z XVIII 
wieku gusanem/aszughiem116, jednym z najlepszych i najbardziej znanych 
bardów ormiańskich jest Sajat-Nowa (Harutiun Sajadian). Tworzył on w kilku 
językach: ormiańskim, gruzińskim i tureckim. Znał również farsi i beludżi. Grał 
na kemanczi (pers. kamancze). Tworzył na dworze gruzińskiego króla Hera-

111  M. Starowieyski, Nerses Šnorhali, mądry katolikos i wielki pisarz ormiański. W: Nerses 
Šnorhali: Jezus, Syn Jedyny Ojca. Kraków: WAM 1998, s. 24.
112   Aszcharh – orm. „świat”.
113   L. Melkonian, Айрены — философская и гуманистическая лирика Наапета Кучака, 
2017. Dostępne online przez: https://www.armmuseum.ru/news-blog/2017/5/31/-80806, 
(09.08.21).
114  Dostępne online przez: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Kuczak-Nahapet;3928625.
html, (09.08.21).
115   M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Wrocław 1990, s. 140. 
116   W j. ormiańskim աշուղ [aszugh].
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kliusza. Po śmierci swojej żony został duchownym117. Według jednej z legend 
zabili go żołnierze Agha Mohammada Chana Kadżara118, gdy odmówił nawró-
cenia się na islam. Jeden z filmów Sergieja Paradżanowa, „Kwiat granatu” 
(1968) opowiada właśnie o tym poecie119. Jest on również wspomniany przez 
Zoję Pirzad w omawianej w pracy powieści „Ja zgaszę światła”. 

Poniżej przykład adaptacji motywów perskich poetów przez ormiańskiego 
średniowiecznego poetę Arakela z Bageszu (XIV-XV w.):

Słynny motyw słowika i róży, spopularyzowany przez Saadiego w XIII, 
a przez Hafiza w XIV w., podejmuje współczesny temu ostatniemu Arakel 
z Bageszu, adaptując go starym zwyczajem do kręgu pojęć mistyki chrześci-
jańskiej, gdzie słowik okazuje się Archaniołem Gabrielem, róża zaś – Marią 
Panną. W zasadzie jednak wpływy orientalne najlepiej się przejawiły w twór-
czości Grigora z Achtamaru, jednego z najciekawszych liryków XVI w., a na-
stępnie – w poezji Sajat Nowy120.

W Matenadaranie (repozytorium dawnych rękopisów ormiańskich), w Ery-
waniu, zebrano dzieła ponad 500 poetów-minstreli i trubadurów (gusanów/
aszughów). Rosyjski poeta-symbolista, Walery Briusow (1873-1924), zbadał 
je bardzo dokładnie. Doszedł do wniosku, że średniowieczna liryczna poezja 
Armenii jest jednym z największych osiągnięć ducha ludzkiego, które było kie-
dykolwiek znane literaturze światowej121. Walery Briusow, nota bene podobnie 
jak i George Byron122, był zafascynowany kulturą Armenii. W swoim wierszu 
Do Ormian Briusow pisze o swoim zachwycie i o tym, że Armenia jest między 
dwoma światami w konflikcie – Wschodem i Zachodem (…wy znacie głuchy 
grzmot Cyrusa oraz przeklinający grzmot Aleksandra… znana jest wam myśl 
Ahura Mazdy oraz Chrystusa), lecz mimo wszystkich przeszkód udaje jej się 
ocalić Armenię (…dwa światy wokół ducha niepokonanego wrzały w walce, 
i wzmacniał się on jak diament chroniąc w sobie i kolory delikatnych róż Szira-
zu, i blask ognia homerowskiego; i ocalała wasza kraina Nairi (…) masz pra-
wo nosić dumnie wielowiekowy wieniec… naród Tigrana, pokonawszy burzę, 
znów wyjdziesz z mgły niczym gwiazda):  

117   M. Zakrzewska-Dubasowa, op. cit., s. 140.  
118   Dostępne online przez: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8
F%D1%82-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0, (09.08.21).
119  Dostępne online przez: https://www.filmweb.pl/film/Kwiat+granatu-1968-101741, 
(10.08.21).
120  Stara Poezja Armeńska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970, s. 5-13.
121  Д. Лэнг, op. cit., s. 323. 
122 Dostępne online przez: https://allinnet.info/interesting/lord-byron-and-the-armenian-
language/, (10.08.21).
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К армянам

Да! Вы поставлены на грани
Двух разных спорящих миров,
И в глубине родных преданий
Вам слышны отзвуки веков.

Все бури, все волненья мира,
Летя, касались вас крылом, -
И гром глухой походов Кира,
И Александра бранный гром.

Вы низили, в смятеньи стана,
При Каррах римские значки;
Вы за мечом Юстиниана
Вели на бой свои полки;

Нередко вас клонили бури,
Как вихри - нежный цвет весны, -
При Чингис-хане, Ленгтимуре,
При мрачном торжестве Луны.

Но, - воин стойкий, - под ударом
Ваш дух не уступал Судьбе, -
Два мира вкруг него недаром
Кипели, смешаны в борьбе.

Гранился он, как твердь алмаза,
В себе все отсветы храня:
И краски нежных роз Шираза,
И блеск Гомерова огня.

И уцелел ваш край Наирский
В крушеньях царств, меж мук земли:
Вы за оградой монастырской
Свои святыни сберегли.

Там, откровенья скрыв глубоко,
Таила скорбная мечта
Мысль Запада и мысль Востока,
Агурамазды и Христа, -

И, ключ божественной услады,
Нетленный в переменах лет,
На светлом пламени Эллады
Зажженный - ваших песен свет!

И ныне, в этом мире новом,
В толпе мятущихся племен,
Вы стали обликом суровым
Для нас таинственных времен.

Но то, что было, вечно живо,
В былом - награда и урок,
Носить вы вправе горделиво
Свой многовековой венок.

А мы, великому наследью
Дивясь, обеты слышим в нем...
Так! Прошлое тяжелой медью
Гудит над каждым новым днем.

И верится, народ Тиграна,
Что, бурю вновь преодолев,
Звездой ты выйдешь из тумана,
Для новых подвигов созрев,

Что вновь твоя живая лира,
Над камнями истлевших плит,
Два чуждых, два враждебных мира
В напеве высшем съединит!

Валерий Брюсов, 1916
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Tu warto wspomnieć o wywiadzie z ormiańskim iranistą i kurdologiem Gar-
nikiem Asatrjanem123, w którym Sewak Mokacy pyta profesora, czy Armenia 
jest Zachodem czy Wschodem. Profesor podkreśla, że Ormianie będąc „auto-
chtonami regionu kaukaskiego i Azji Mniejszej” mogą się uważać za wschodni 
naród, który zachował tradycyjną mentalność, ale z Zachodem ich również 
wiele łączy, i to nie tylko chrześcijaństwo – to też europejski system kształce-
nia, który był znany już od wcześniejszych wieków. Odkąd powstał ormiański 
alfabet, co stało się podstawą ormiańskiej akademickości, Ormianie namiętnie 
tłumaczyli (Armenia jest prawdopodobnie jedynym krajem na świecie, gdzie 
świętuje się dzień Świętych Tłumaczy124 jako wyraz wdzięczności tym, którzy 
wiele wieków temu zapoznali naród ormiański ze światowymi duchowymi i in-
telektualnymi osiągnięciami), między innymi greko-łacińską literaturę. Tłuma-
czyli oni z różnych języków, odbywało się to na podstawie własnych zasobów 
językowych (zastępowały terminy obce terminami rodzimymi), powstał ogrom-
ny korpus literatury w języku ormiańskim. Asatrjan podkreśla, że współczesny 
język ormiański jest świetnie przystosowany do wymogów naszych czasów, 
inne języki wschodu nie mają takiego przystosowania właśnie z powodu braku 
tradycji akademickiej, inne kraje Wschodu były poza orbitą greko-łacińskiej 
tradycji humanistycznej, może i były w pierwszych wiekach Kalifatu pomyślne 
próby przyswojenia filozofii antycznej, ale później muzułmańska dominacja 
religijna „odgrodziła” humanitarną myśl muzułmańskiego Wschodu, kierując 
ją wewnątrz na rzecz rozwoju własnego prawa islamskiego i głęboko religijnej 
filozofii islamskiej. Niemniej, Armenia ma swoją koncepcję światopoglądową, 
ma swoją samoistność, Armenia nie ma deficytu tożsamości125.  

W legendzie o Tigranie i Ażdahaku126 król Tigran syn króla Jerwanda I127 
posiada oto takie wzorowe cechy Ormianina: 

Tak to chlubili się Tigranem nasi przodkowie, opisując go następującymi 
słowami: „Miał płowe kędzierzawe włosy, rześką, jasną twarz, oczy – miło 
uśmiechające, postawę – potężną, ramiona szerokie, uda – masywne, całe 
nogi – zgrabne. Sam był skromny i zachowywał we wszystkim umiar zarów-
no w jedzeniu i piciu, jak i rozrywkach. A przy tym wspaniałomyślny. Umiał 

123  Dostępne online przez: https://en.wikipedia.org/wiki/Garnik_Asatrian, (10.08.21).
124 Święto poświęcone Mesropowi Masztocowi, jego uczniom oraz ówczesnemu 
katolikosowi ormiańskiemu Sahakowi Partewowi. Świętuje się dwa razy do roku – w czerwcu 
jako święto kościelne, a w drugą sobotę października – jako święto państwowe.
125  Sewak Mokaci, Армения между Востоком и Западом, Ереван 2012. Dostępne online 
przez: https://voskanapat.info/?p=73, (12.08.21). 
126  S. Lisicjan, op. cit., s. 35.
127  Jerwand I (grec. Orontes), król Armenii, który rządził w latach 560-535 p. n.e.
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pięknie mówić … Na wszystkich patrzył tym samym okiem. Postępowanie 
każdego człowieka ważył w myśli tą samą wagą. Nie żywił zazdrości do lep-
szych od siebie, ani też nie okazywał lekceważenia gorszym. Starał się jed-
nakową opieką otaczać każdego”. Dzielny i mądry Tigran słynął nie tylko ze 
swojej sprawiedliwości. Znana była także ówczesnemu światu jego wierność 
w przyjaźni128. 

Osobną tematykę prezentuje poezja panduchtów129, poezja tęsknoty ludzi 
mieszkających poza granicami swojego kraju.

W XVIII wieku ormiański zakon-akademia Mechitarystów o regule bene-
dyktyńskiej, będący jedynym ormianokatolickim zakonem mnisim na świecie 
zakłada swoją drukarnię (najpierw w Wiedniu, później w Wenecji), co daje 
impuls do rozwoju nowej ormiańskiej literatury. Wiek XVIII to czas kulturalne-
go i intelektualnego odrodzenia ormiańskiego. Klasycyzm staje się podstawo-
wym kierunkiem literatury ormiańskiej końca XVIII i początku XIX wieku. Pisa-
rze tamtego okresu pobudzali świadomość narodową i kładli akcent na idee 
wyzwolenia narodu ormiańskiego spod cudzego jarzma. W XVIII w. rozwija się 
historiografia. Powstają prace historyczne Chaczatura Dżughajeci (z Dżulfy), 
Michała Czamcziana. Z tego okresu pochodzą również dzieła filozoficzne, np. 
Simeona z Dżulfy („Logika” i „Księga, która nazywa się gramatyka”).

Chaczatur Abowian (1809-1848), pedagog, etnograf i pisarz w 1841 roku 
w duchu romantycznym pisze patriotyczną powieść Rany Armenii o nadzie-
jach Ormian, którzy byli prześladowani przez muzułmanów w Iranie w czasie 
panowania dynastii Kadżarów, i wydarzeniach poprzedzających rosyjsko-per-
ską wojnę (1826-1828), która skończyła się przyłączeniem do Rosji chana-
tów erywańskiego i nachiczewańskiego na mocy traktatu turkmenczajskiego 
(1828). Wiodącym kierunkiem literatury ormiańskiej w XIX wieku jest krytyczny 
realizm. Aleksander Szirwanzade (1858-1935), (prawdziwe nazwisko Mowsy-
sjan; Szirwan - to region w którym się wychował, teraz na terenie Dagestanu 
i Azerbejdżanu, „Szirwanzade” - z perskiego syn Szirwanu) w swoim dziele 
Chaos (1898) opisuje życie rodziny w Baku podczas gwałtownej industriali-
zacji miasta i pogoni za zyskiem. W swoim dramacie Evgine (1901) porusza 
problemy walki kobiet o swoje prawa, a także ich sytuacji w małżeństwie oraz 
w społeczeństwie pod koniec XIX wieku. Namus (Honor, 1855) – to historia 
młodej kobiety, która miała odwagę potajemnie spotykać się ze swoim uko-
chanym chłopakiem, którego znała od dzieciństwa. Po tym jak ojciec o tym 
się dowiedział, ukarał córkę za zhańbienie rodziny i wydał ją za mąż za inne-

128  Tamże, s. 36.
129  Panducht z orm. „wędrowiec”, „pielgrzym”.
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go. Chłopak z zazdrości popełnił przestępstwo – zabił zamężną ukochaną. 
Na kilku zdjęciach z książki Chorena Aramuniego, omawianej w następnym 
rozdziale, przedstawione są scenki z teatrzyku szkolnego, wystawiającego, 
między innymi, tę powieść.130 

Raffi (Hakob Melik-Hakobian, 1835-1888), wybitny ormiański powieścio-
pisarz urodzony w Iranie, w prowincji Salmas w zachodnim Azerbejdżanie, to 
z kolei przedstawiciel ormiańskiego romantyzmu. Wyjechał z Iranu, gdyż nie-
pokoiły go losy Armenii. Zostawił bogate dziedzictwo literackie. W wielu swych 
dziełach opisuje życie Ormian w Iranie w latach 1850-60, kiedy wśród Ormian 
budziły się ruchy narodowe, zaś Ormianie w Iranie, według Raffiego, pozo-
stawali w nieświadomości. Raffi starał się w swoich dziełach znaleźć wspól-
ne ideały (patriotyzm), które by zjednoczyły wszystkich Ormian. Jego poglą-
dy były kształtowane pod wpływem, między innymi Chaczatura Abowiana 
(szczególnie jego Ran Armenii) oraz Mikaela Nalbandiana (kluczowa postać 
świeckiego nacjonalizmu ormiańskiego). Ormiańskiemu czytelnikowi znane 
jest przede wszystkim jego dzieło Samwel (1886) - to arcydzieło ormiańskiego 
narodowo-historycznego powieściopisarstwa, opowiadające o wydarzeniach 
z IV w., gdy Armenia była kością niezgody między Persją a Bizancjum – sasa-
nidzki król Szapur zaprasza ormiańskiego króla Arszaka II z tajnym zamiarem 
uwięzienia go w twierdzy Anusz, a Bizantyjczycy zatrzymują podstępem kato-
likosa Nersesa, i oto w taki sposób pozbawiają Armenię i króla, i głowy ducho-
wieństwa. Ojciec głównego bohatera, Samwela, również okazuje się zdrajcą. 
Dawid Bek (1882), Iskry (1887), Zahrumar (1871) to również dzieła Raffiego. 

„Ormianie mają mieć szczęśliwą przyszłość” – tak prorokował pisarz131.
Z kolei poeta, Howhannes Tumanian (1869-1923) to autor wielu realistycz-

nych poematów, który opracował ormiański epos Dawid z Sasunu (Sasunci 
Dawid, epos o walce czterech pokoleń bohaterów z Sasunu przeciwko arab-
skim i innym najeźdźcom) i wiele bajek ormiańskich. W swoich dziełach przed-
stawiał konflikty społeczne i psychologiczne, tradycje i zwyczaje ludu, tworząc 
inspirował się ormiańskim folklorem i legendami. W powieści Zoi Pirzad, Ja 
zgaszę światła, główna bohaterka opowiada dzieciom o legendzie Parwana 
ze zbioru Howhannesa Tumaniana. To legenda o córce władcy ormiańskiego, 
która oznajmiła, że wyjdzie za mąż tylko za tego, kto zdobędzie dla niej nie-
gasnący ogień. Gdy po długich poszukiwaniach to się nie udało, księżniczka 
płakała tak długo, że z łez powstało jezioro Parwana. Stepan Lisicjan (1865-

130  Na podstawie powieści Namus, nakręcono w 1925 roku pierwszy ormiański czarno-biały 
niemy film długometrażowy reżyserowany przez Hamo Beknazariana.   
131  Б.С. Налбандян, С.Н. Саринян, О.Б. Агабян, „Армянская литература”, издательство 
Высшая школа 1976г., s. 229-239.
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1947), XIX-wieczny ormiański pedagog, etnograf, geograf oraz filolog, który 
otrzymał wykształcenie wyższe w Uniwersytecie Warszawskim, wraz z Ho-
whannesem Tumanianem oraz Lewonem Szantem (dramat „Egoista”, po-
emat „Dziewczyna z gór”) tworzą podręcznik do nauki języka ormiańskiego 
„Lusaber”132, który wówczas był jedynym podręcznikiem języka ormiańskiego 
na Zakaukaziu, i z którego korzystano w szkołach ormiańskich również w róż-
nych krajach świata aż do 1960 roku. Andrzej Pisowicz przetłumaczył na język 
polski w 2014 roku zbiór legend, baśni i opowieści Stepana Lisicjana. Tak 
pisze w wstępie tej pracy: 

Dla nas, Polaków, jest zasłużonym tłumaczem, popularyzatorem polskiej 
kultury, który przetłumaczył na język wschodnioormiański arcydzieło polskiej 
literatury, słynną powieść Henryka Sienkiewicza Quo vadis? Co bardzo przy 
tym ważne, przekładu dokonał z polskiego oryginału i opublikował go w Ty-
flisie w 1898 r., a więc na kilka lat przed przyznaniem polskiemu pisarzowi 
prestiżowej nagrody Nobla (1905). Wznowienia tego przekładu ukazywały się 
jeszcze trzy razy: w latach 1912, 1961 i 1983. Dwa ostatnie przyczyniły się 
m.in. do wzrostu zainteresowania chrześcijańskimi korzeniami kultury ormiań-
skiej w społeczeństwie mocno zeświecczonej sowieckiej Armenii (…). Lektura 
niniejszego zbioru tekstów da czytelnikowi pojęcie o rozwoju kultury ormiań-
skiej…Może wezmą ją do ręki także polscy koledzy przybyłych do naszego 
kraju uczniów ormiańskich, żeby się zapoznać z długimi dziejami Armenii. Po-
mogą im liczne przypisy zamieszczone na końcu książki, informujące m.in. 
o różnicach między dziejami legendarnymi a rzeczywistą historią Armenii. 

Awetik Isahakian (1875-1957) - poeta, później prozaik (Abul-Ala al-Maari; 
Mher z Sasunu), obok Howhannesa Tumaniana należy do najbardziej rozpo-
znawalnych poetów ormiańskich. Wiele lat swego życia spędził w Europie. We 
Wstępie do tłumaczenia na język polski jego wierszy, czytamy:

A więc z jednej strony – los narodu, język, tradycja; z drugiej – niespokojne 
poszukiwania wyrosłe z europejskiego kryzysu wartości. Temat narodowy, ze 
wszystkimi pochodnymi, od wątków wygnania i uchodźstwa poczynając, a na 
motywach miłości synowskiej kończąc jest niewątpliwie tematem centralnym 
liryki isahakianowskiej, przy czym głównie w utworach powstałych na obczyź-
nie dominuje ten nostalgiczno-wygnańczy klimat, w którym czas przemijający 
pod Rawenną staje się czasem przemijającym na zboczach Araratu.133 

132  Z orm. „przynoszący światło”
133  A. Isahakian, Wiersze, Warszawa 1979, Wstęp, s. 6-7
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W latach 20. XX wieku w Armenii była ustanowiona władza radziecka, co 
przynosi ze sobą nowy etap w historii literatury ormiańskiej, jej rozwój odbywa 
się w środowisku ostrej ideowo-politycznej walki. Do tego nurtu należą, mię-
dzy innymi: Jeghisze Czarenc (Soghomonian, 1897-1937), który zainicjował 
poezję socjalistyczną. W radzieckich podręcznikach pisano, że poeta podkre-
ślał w swoich utworach wielki sens socjalistycznej rewolucji, nieśmiertelność 
oraz triumfującą siłę leninowskiego dzieła. Był uczestnikiem Rewolucji Paź-
dziernikowej, zginął zaś jako ofiara terroru stalinowskiego. Kolejną ofiarą wiel-
kiej czystki stalinowskiej był Aksel Bakunc (1899-1937), którego przedstawia 
się jako pisarza skłonnego do psychologicznej analizy. Pisał również utwory 
satyryczne. W swoim zbiorze opowiadań Mytnadzor opisuje problemy, z któ-
rymi mieli do czynienia chłopi we wsi ormiańskiej. 

W czasie drugiej wojny światowej (1943-46) Derenik Demirczjan (1877-
1956) pisze swoją historyczną powieść Wartanidzi134 o powstaniu antyperskim 
z Wardanem Mamikonianem na czele. To rozległa panorama społeczeństwa 
starożytnej Armenii w V wieku. Wartanidzi to nie dynastia lecz stronnicy do-
wódcy Wardana Mamikoniana. 

Do najwybitniejszych poetów ormiańskich XX wieku zaliczany jest Parujr 
Sewak (1924-1971), historyk literatury i autor m.in. tomu wierszy „Człowiek na 
dłoni” (1963). W plejadzie wielkich poetów Związku Radzieckiego zajął swoje 
miejsce jako człowiek myślący i nie lękający się. Zginął w wypadku samocho-
dowym, choć przypuszcza się, że jako krytyk korupcji w państwie radzieckim, 
został zabity przez sowiecką władzę. 

Literatura ormiańska po rozpadzie Związku Radzieckiego przeżywa nowy 
okres. W warunkach wojny, złej sytuacji ekonomicznej i socjalnej powstaje 
nowa literatura.

Prześladowania polityczne, jak również zła sytuacja gospodarcza i militar-
na sprawiły, że Ormianie mieszkają obecnie niemal na wszystkich kontynen-
tach, są rozproszeni po całym świecie. Obecnie najwięcej jest ich w Rosji, 
w USA, w Europie, w Iranie, Libanie i Turcji. Literatura ormiańska tworzona 
w diasporze zasługuje na oddzielne i obszerne omówienie.

Jej przedstawicielami są, między innymi:
Szahan Szahnur (1903-1974) – Francja, (ur. w Turcji, we Francji znany  
     jako Armen Lubin)
Zareh Worbuni (1902-1980) – Turcja/Francja 
Wiliam Saroyan (1908-1981) – USA 
Choren Aramuni (1948-) – USA 
Narine Abgarian (1971-) – Rosja 

134  D. Demirczian, Wartanidzi, tom I, Kraków 2014, tom II - 2016.
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Karo Derderian – Iran (jego brat, Vigen Derderian /1929-2003/ był słynnym 
       irańskim piosenkarzem i aktorem w latach 50-70. XX wieku)
Zoja Pirzad (1952-) – Iran/Armenia 
Warand (1954-) – Iran 
Leonardo Alishan (1951-2005) - Iran/USA 
Chaczik Chaczer (1946-) – Iran 
Wahe Armen (1960-) – Iran 
Warużan Woskanian (1958-) – Rumunia 
Gohar Markosjan-Kasper (1949-2015) – Estonia 
Tatew Czachczachjan (1992-) – Polska135 

Rozdział III  
Życie diaspory ormiańskiej na podstawie wybra-
nych dzieł Zoi Pirzad i Chorena Aramuniego 

3.1. Zoja Pirzad
Zoja Pirzad jest irańską pisarką ormiańskiego pochodzenia. Urodziła się 

w Abadanie w 1952 roku, jest córką Ormianki i Rosjanina. Wychowała się 
najpierw w Abadanie, później w Teheranie, uczęszczała do szkoły ormiańskiej, 
obecnie mieszka w Armenii136. Zoja Pirzad tworzy w języku perskim. Debiuto-
wała literacko w latach dziewięćdziesiątych XX wieku zbiorem opowiadań Jak 
we wszystkie wieczory, 1370/1991-1992. 

 
Dzieła Zoi Pirzad to: 

Jak we wszystkie wieczory - مثل همه ی عصرها (Mesl-e hame-je asr-ha), 1991
Jutro Wielkanoc - یک روز مانده به عید پاک  (Jek ruz mande be Ejd-e Pak), 1998
Cierpki smak persymony - طعم گس خرمالو  (Ta’m-e gas-e chormalu), 2001
Ja wyłączę światła - چراغ ها را من خاموش می کنم (Czeragh-ha ra man chamusz 
mikonam), 2002
Przyzwyczaimy się - عادت می کنیم (Adat mikonim), 2004

Książka Ja wyłączę światła w 2002 roku otrzymała Literacką Nagrodę Hu-
szanga Golsziriego w kategorii najlepszej powieści irańskiej roku. Tę powieść 
przetłumaczono m.in. na język francuski, niemiecki, włoski, turecki i grecki. 

135  Pełną listę pisarzy w diasporze (w j. orm. diaspora to spiurk) można znaleźć na stronie 
internetowej Związku Pisarzy Armenii: http://wua.am/spyurqahay-groghner/, (14.08.21)
136  Farhang-e adabijat-e farsi, red. M. Szarifi, wyd. IV, Teheran 1390 (2011-2012).
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Jej twórczość zalicza się do prozy feministycznej, może dlatego, że Zoja Pirzad 
przede wszystkim skupia się w swoich utworach na relacjach kobiety i męż-
czyzny, kobiety i społeczeństwa, przenikliwie i doskonale opisując głębię prze-
żyć bohaterów, szczególnie kobiet. 

Język jej utworów jest charakteryzowany jako prosty i szczery, nie ma 
w nim skomplikowanych metafor i poetyckich obrazów. Ludzie w jej utworach 
rozmawiają tak jak w życiu

یک روز مانده به عید پاک
3.1.1. Jek ruz mande be Ejd-e Pak (Jutro Wielkanoc)

Jutro Wielkanoc – to zbiór trzech opowiadań, wydany w 1998 roku. Ma on 
nieco inny charakter niż pozostałe dzieła Pirzad. Pisarka odnosi się w nim do 
problemów tożsamości, próbuje pokazać starania ormiańskiej diaspory o za-
chowanie ich ormiańskości. Głównymi bohaterami opowiadań Jutro Wielkanoc 
są członkowie rodziny Edmunda i sam Edmund, Ormianin, który wychował się 
w ormiańskiej dzielnicy w pewnej miejscowości nad morzem Kaspijskim w la-
tach 30. XX wieku. 

Pierwsze opowiadanie Haste-ha-je albalu آلبالو  – (Pestki Wiśni) هسته های 
ukazuje dzieciństwo Edmunda. U jego boku są matka, ojciec, ciocia, babcia 
(matka ojca) i jego koleżanka z klasy, Iranka Tahere. 

Drugie opowiadanie to Guszmahi-ha گوش ماهی ها (Muszelki) – dotyczy lat 60.  
XX wieku i opisuje okres, gdy Edmund jest dorosłym mężczyzną, posiadają-
cym rodzinę. Jest on dyrektorem szkoły ormiańskiej. Jego jedyne dziecko, 
córka Alenusz, oznajmia, że wychodzi za mąż za irańskiego Azera, Behzada.  

Trzecie opowiadanie Banafsze-ha-je sefid سفید  (Białe bratki) بنفشه های 
przedstawia życie już starszego Edmunda-wdowca w Teheranie. W tej części 
pojawia się postać wicedyrektorki szkoły, Danik, Ormianki, niewiele młodszej 
od Edmunda, o której później dowiadujemy się, że przyjechała do Teheranu 
z Tabrizu, gdzie w młodości była zakochana w muzułmańskim chłopaku z są-
siedztwa. 

Wszystkie trzy opowiadania zaczynają się od wspomnień Edmunda przed 
świętami wielkanocnymi137. 

137 Ormiański Kościół Apostolski, tak jak i katolicki, używa kalendarza gregoriańskiego. 
Wielkanoc (orm. Surb Zatik), jak i dla wszystkich chrześcijan, również dla Ormian jest 
najważniejszym świętem. Ten czas obchodzi się w rodzinnym gronie. Na stole wielkanocnym 
w pierwszej kolejności są jajka, ryba, pilaw z ryżu z rodzynkami (mówi się, że ryż symbolizuje 
ludzkość, a rodzynki symbolizują chrześcijan), gata, lawasz. Jajka zazwyczaj barwi się na 
kolor czerwony za pomocą obierek z czerwonej cebuli. Ten kolor symbolizuje krew Jezusa. 
Drugi dzień Świąt to dzień modlitwy za zmarłych (Mereloc). Rodziny odwiedzają groby. 
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Rodzina, religia, język, tradycja, nieszczęście, które spotkało Ormian, tj. 
ludobójstwo są czynnikami budującymi poczucie tożsamości narodowej Or-
mian. Zoja Pirzad w swoich opowiadaniach poruszyła je wszystkie.

Podstawą ormiańskiego społeczeństwa (myślę, że jak i każdego innego) 
jest rodzina. W kulturze ormiańskiej do tej pory rozwody są raczej rzadkością. 

Tak autorka książki Армяне Нагорного Карабаха, История, культура, 
традиции, Alla Ter-Sarksjanc pisze o ormiańskiej rodzinie w Karabachu138:

Dla tradycyjnego ormiańskiego bytu/życia były charakterystyczne duże 
patriarchalne rodzinne wspólnoty – „gerdastan”, łączące do 50 i więcej krew-
nych kilku pokoleń, z bardzo jasną płciowo-wiekową regulacją praw i obo-
wiązków ich członków. Dosłowne tłumaczenie wyrazu „yntanik”, oznacza-
jącego „rodzinę”, znaczy „pod dachem”, tj. ma się na myśli mieszkających 
w jednym domu, pod jednym dachem. Ale wśród ludzi wyrazy używane do 
określenia rodziny to „odżach” (ognisko), „mec odżach” (duże ognisko), „cuch” 
(dym), „tun” (dom)…139 

Na czele patriarchalnej rodziny stoi zazwyczaj dziadek - senior rodu. Po 
jego śmierci najważniejszą osobą staje się jego żona, choć dla młodszych ko-
biet w rodzinie, córek i niewiast czy synowych, jest ona decydującym ogniwem 
jeszcze za życia męża. Na barkach kobiety, już od początku małżeństwa, spo-
czywa odpowiedzialność za udaną rodzinę. To ona podtrzymuje fundamenty 
tradycyjnej rodziny: ona powinna być dobrą gospodynią, powinna umieć ugo-
ścić i częstować krewnych oraz gości, zwłaszcza tych ze strony męża, zajmo-
wać się wychowaniem dzieci, pielęgnować swój związek małżeński i gene-
ralnie być wdzięczną za to, że ma męża i rodzinę. W opowiadaniu Muszelki 
Edmund wspomina kłótnię rodziców:

از توی تختخواب فریادهای اتاق نشیمن را می شنیدم.
»نمی خواهم! از اولش هم نمی خواستم! پدرم وادارم کرد! اگر پای بچه وسط نبود تا حاال رفته بودم. 

برای بچه ست که تحمل می کنم! اگر یک بار دیگر حرف اتاقم را بزنید، به مسیح فرار می کنم!«م
صدای پدرم می لرزید.

 »بچه می ترسانی؟ بفرمائید! راه باز، جاده دراز« 140

Wielkanocne pozdrowienie Ormian to: Kristos harjaw i mereloc! A odpowiedź brzmi: Orhnial 
e harutiuny Kristosi! (Chrystus powstał z martwych! – Błogosławione jest zmartwychwstanie 
Chrystusa!) 
138 Tradycje i zwyczaje ormiańskie w wielu regionach wśród Ormian są podobne.
139 A. Тер-Саркисянц, Армяне Нагорного Карабаха. История, культура, традиции, 
Москва 2015, s. 639.
140 Z. Pirzad, Guszmahi-ha, [w:] Jek ruz mande be Ejd-e Pak, wyd. II, Tehran 1379 (2000-
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Leżąc w łóżku słyszałem krzyki dobiegające z salonu.
- Nie chcę! Nigdy nie chciałam! Ojciec mnie zmusił! Gdyby nie dziecko, 

dawno bym odeszła. Tylko dla dziecka to znoszę! Jeśli jeszcze raz zaczniecie 
mówić o moim pokoju, to ucieknę, jak Boga kocham!

Głos taty drżał.
- Czym ty straszysz? Proszę bardzo! Droga wolna.
- Przestańcie – krzyczała babcia – W naszej rodzinie nigdy takie rzeczy 

nie miały miejsca. Opamiętajcie się!141 

Babcia Edmunda – tradycyjna ormiańska kobieta, przywódczyni rodziny, 
teściowa dla matki Edmunda – uważa, że rodzina jest najwyższą wartością. 
W oryginale pojawia się nakaz babci Edmunda skierowany do małżonków: 
„Powinniście żyć nawzajem w zgodzie, nawzajem się tolerować, negocjować 
swoje racje (modara kardan)”. 

Z kolei w innej sytuacji, babcia Edmunda stwierdza wprost, że porządna 
kobieta (nadżib) jako córka powinna być posłuszna woli ojca, a po zamążpój-
ściu powinna całkowicie podporządkować się woli męża. Taka rola kobiety jest 
uświęcona tysiącletnią tradycją. Edmund wspomina słowa babci: 

 »نجابت یعنی این که زن قبل از ازدواج مطیع خواست های پدر باشد و بعد از پیوند مقدس زناشویی از
 شوهر تمکین کند. این آداب و رسوم هزاران ساله ی ماست.«

مادرم پوزخند زد.  »آداب و رسوم هزاران ساله ی ما در باره ی نجابت مردها چه نظری دارد؟«142

Dobre prowadzenie się, to znaczy, że kobieta przed ślubem jest posłusz-
na woli swojego ojca, a po wejściu w święty związek małżeński słucha męża. 
Taki jest nasz obyczaj od tysięcy lat”. Na co matka Edmunda odpowiada: 
„A co ten nasz tysiącletni obyczaj mówi na temat prowadzenia się mężczyzn?” 

Jak widać, matka Edmunda odbiega od tradycyjnej roli ormiańskiej żony, 
bo ośmiela się samodzielnie myśleć i kwestionować tradycyjne schematy, co 
skutkuje jej izolowaniem się i samotnością. W domu, który otrzymała w spad-
ku po swoich rodzicach i gdzie żyła z mężem i synem, postanawia mieszkać 
w osobnym pokoju, oddzielnie od męża, co ostatecznie psuje jej relacje z te-
ściową i szwagierką. 

Babcia Edmunda jest bardzo zasadnicza w sprawach porządku, prowa-

2001), s. 74-75.   Wszystkie przekłady na język polski zamieszczone w niniejszej pracy ze 
zbioru opowiadań Jek ruz mande be Ejd-e Pak pochodzą z nieopublikowanego tłumaczenia 
Anny Krasnowolskiej.   
141 Przeł. A. Krasnowolska, Muszelki, [w:] Jutro Wielkanoc, nieopublikowane. 
142 Z. Pirzad, Banafsze-ha-je sefid, [w:] Jek ruz mande be Ejd-e Pak, op. cit., s. 86.
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dzenia gospodarstwa domowego, przestrzegania obyczajów i tradycji. Co 
ciekawe, wydawałoby się, że młodsze pokolenie Ormianek, do którego na-
leżała żona Edmunda, Marta, mogłoby być mniej rygorystyczne w sprawach 
obyczajowych, jednak Marta woli zachowywać i pielęgnować tradycję, i robi to 
z wielką chęcią.

Babcia w opowiadaniach Zoi Pirzad pilnuje też poprawności języka or-
miańskiego i przekonań religijnych. Tu należy zaznaczyć, że z religijnością 
Ormian w diasporze sprawa jest bardziej przejrzysta, gdyż Ormianie, miesz-
kający na terenie byłego Związku Radzieckiego, z racji ateistyczności tego 
państwa i nieaktywności w tamtych czasach Kościoła Ormiańskiego, są mniej 
przywiązani do niego, co nie znaczy, że są oni niewierzącymi, gdyż dla więk-
szości Ormian Ormianin i chrześcijanin to są pojęcia po prostu synonimiczne. 
Natomiast Ormianie mieszkający poza terenami Republiki Armenii są bardziej 
praktykującymi chrześcijanami. Pierwszą sprawą, którą zajmowali się Or-
mianie, którzy osiedlali się w jakimś kraju, to było, w przypadku możliwości, 
oczywiście, czyli pozwolenia ze strony państwa przyjmującego i odpowiednich 
finansów, budowanie kościoła. Szkoły ormiańskie powstawały zazwyczaj przy 
kościołach. Kościół stanowił dla Ormian nie tylko ośrodek religijny, ale także 
naukowy i swego rodzaju „dom kultury”. Tam, gdzie działał taki ośrodek, za-
grożenie, na przykład, że zaniknie język, nie istniało. 

Babcia, obok instytucji kościoła, jest strażniczką mowy ormiańskiej. Gdy 
Edmund ma problemy z zadanym wypracowaniem, ruga go, wypominając, że 
chodząca do ormiańskiej szkoły muzułmanka, Tahere, posługuje się językiem 
ormiańskim lepiej niż on:  

  
 اولین بار نبود که مادر بزرگ بابت ارمنی محاوره یی حرف زدن سرزنشم می کرد اما هیچ بار این قدر

عصبانی نشده بود. (…) »خجالت نمی کشی؟ دختر سرایدار مسلمان بهتر از تو زبان مادریت را می داند!«143

Nie pierwszy raz babcia strofowała mnie za używanie potocznej armeńsz-
czyzny, ale nigdy wcześniej nie widziałem jej tak wzburzonej (…)

Nie wstyd ci? Córka muzułmańskiego stróża lepiej zna twój ojczysty język, 
niż ty!

Autorka niniejszej pracy magisterskiej pytała Ormian z Iranu, jak u nich 
w domu pilnowano zachowanie języka ormiańskiego. Odpowiedź u wszyst-
kich była niemal taka sama – po prostu w domu nie wolno było mówić po 
persku, tylko po ormiańsku, dzieci tak nauczono. Jedna z rozmówczyń opo-
wiedziała, że jej mama była krawcową i zawsze przy sobie miała igły, jak tylko 

143 Z. Pirzad, Haste-ha-je albalu, [w:] Jek ruz mande be Ejd-e Pak, op. cit., s. 15.
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słyszała od dzieci mowę perską, karała dzieci kłuciem igłą. 
Edmund wspomina:

 مادر بزرگ خیلی مقید است. به پاکیزگی و خانه داری و رسم و رسوم. بیشتر از هر چیز به درست و
سلیس ارمنی حرف زدن و اعتقادات مذهبی144.

Moja babcia jest bardzo zasadnicza. W sprawach porządku, gospodar-
stwa domowego, obyczajów i tradycji. Najbardziej ze wszystkiego pilnuje po-
prawności języka ormiańskiego i przekonań religijnych.

Edmund – główny bohater opowiadań, był bardzo dociekliwym dzieckiem. 
Wspomina, że gdy uważnie słuchał kazań w kościele i prosił babcię o wyja-
śnienie niezrozumiałych słów (jak już wspomniałam w kościele ormiańskim 
msze prowadzone są w języku staroormiańskim), babcia mówiła:

 الزم نیست همه ی حرف های کشیش را بفهمیم. همین که می دانیم کشیش حرف اشتباه نمی زند و همین که
توی کلیسا به فکر خدا و مسیح باشیم، کافی ست145.

Nie musimy rozumieć wszystkiego, co mówi ksiądz. Wystarczy wiedzieć, 
że ksiądz mówi to co należy, a w kościele myśleć o Bogu i Jezusie.  

Babcia uczyła wnuka także jak należy się modlić:

دعا تشکر ماست از پروردگار! به خاطر این همه نعمت! به خاطر این که مارا آفریده!146

Modlitwa to nasze podziękowanie Bogu. Za te wszystkie łaski, za to, że 
nas stworzył. 

Gdy Edmund pisał wypracowanie na temat Jakie mamy obowiązki wobec 
naszej matki-Ojczyzny, zastanawiał się, jaka jest Armenia, bo nikt z ich mia-
steczka, oprócz pani Grigorian, właścicielki sklepu, w którym na ścianie wisiał 
obraz Araratu147 nie widział Armenii. Tu warto zaznaczyć, że niemal każdy or-

144 Z. Pirzad, Guszmahi-ha, op. cit., s. 51.
145 Tamże, s. 70. 
146 Tamże, s. 46.
147 Ziętek, pisząc o tożsamości i religii Ormian, wzmiankuje: „Zgodnie z ormiańskimi 
przekazami, to właśnie na terenie Armenii znajdował się rajski ogród. Według Księgi Rodzaju 
„z Edenu wypływała rzeka, aby nawadniać ten ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając 
początek czterem rzekom”, były to: Eufrat, Tygrys, Kura i Araks. Ormianie są przekonani, że 
dwie z nich spływały do rajskiego ogrodu po stokach Araratu, zatem – zgodnie z ormiańską 
tradycją – na terenie starożytnej Armenii znajdował się Eden. Spośród gór wymienianych 
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miański dom posiada obraz góry Ararat148. Z tego powodu pani Grigorian cie-
szyła się wielkim poważaniem, zapraszano ją na wszystkie zaręczyny, chrzty 
i wesela i sadzano na honorowym miejscu, aby opowiadała o Armenii. Trakto-
wano tę podróż jako pielgrzymkę i zazdroszczono oraz podziwiano panią Gri-
gorian za to, że odbyła ją w święte miejsce. Dzieci, w tym Edmund, traktowały 
opowieści pani Grigorian jak bajki.

Pilnowaniem, aby ormiańskie dzieci rozmawiały po ormiańsku, zajmowali 
się nie tylko rodzice tych dzieci. Pani Grigorian ze sklepu też poczuwała się 
do tego:

 خانم گریگوریان یک لیوان لیموناد آلبالویی گذاشت جلو من.
گفتم »لیموناد دوست ندارم. گل های دستمال شما گل الله است؟«

الله را به فارسی گفتم و خانم گریگوریان خندید. »الله به ارمنی می شود „کاکاچ“«.149

Pani Grigorian postawiła szklankę lemoniady wiśniowej.
- Nie lubię lemoniady – powiedziałem. – A czy te kwiatki na pani chustce 

to tulipany? Powiedziałem po persku „lale” i pani Grigorian roześmiała się:
- „Lale” po ormiańsku nazywa się „kakacz”. 

Edmund wspomina książkę, którą czytywał jego ojciec. Widział on w niej 
zdjęcie, na którym był pagórek usypany z ludzkich czaszek. Na pytanie co to 
jest, ojciec mu odpowiedział, że to są głowy Ormian zabitych przez Turków 
osmańskich. Matka zabraniała mu oglądać ją, bojąc się, że dziecko się prze-
straszy, ale ojciec mówił, że każdy musi wiedzieć jakie nieszczęście spotkało 
jego naród. Uznanie przez Turcję ludobójstwa popełnionego na Ormianach 
jest sprawą priorytetową tak dla Armenii, jak i dla Ormian.  

 قالب بافتنی را فرو می کردم توی آلبالو. هسته در می آمد و می افتاد توی کاسه ی زیر دستم. آب قرمز
با یک ضربه ی نیزه می کشتم و بدن  از انگشتانم می چکید. سردار شجاعی بودم که سربازهای دشمن را 

تکه تکه شان را کنار می انداختم.
 در کتابی که پدرم گاهی می خواند  و مادرم تماشای عکس هایش را برای من قدغن کرده بود، عکس

 عجیبی دیده بودم. عکس تپه یی که با جمجمه ی آدم ها  درست شده بود. هنوز مدرسه نمی رفتم.

w Biblii (Tabor, Synaj, Golgota, Góra Oliwna, Masada, Karmel, Hattin, Ararat) to właśnie 
Ararat należy do najważniejszych dla Ormian. Masyw Araratu jest imponujący; wznosi się 
w samotności na wyżynie Armeńskiej, jest zwieńczony koroną z lodowca i śniegu, widoczną 
z daleka. Po turecku góra ta jest nazywana Ağrı, co oznacza góra boleści”. W języku 
urzędowym Ormianie określają ją mianem Masis. Pojawiają się również takie nazwy, jak 
„samotny olbrzym”, góra Armenii, czy „góra Noego”. D. Ziętek, op. cit., s. 239-240.
148 Na podstawie własnych obserwacji.
149 Z. Pirzad, Haste-ha-je albalu, op. cit., s. 20.
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یک بار از پدرم پرسیدم »این چه عکسیه؟«
پدرم گفت »سرهای ارمنی هایی که عثمانی ها کشتند.«

همان وقت مادرم سر رسید و به پدرم پرخاش کرد. »بس کن! بچه ست، وحشت می کنه!«
 پدرم که خیره شده بود به عکس، گفت »بچه و بزرگ نداره، هر کسی باید بدونه چه بالیی سر قومش

آمده.«
 بزرگ تر که شدم فهمیدم چرا هر سال روز تولدم را که بیست و چهارم آوریل بود، چند روز زودتر یا

 چند روز دیرتر جشن می گیرند. مادر بزرگ و خانم گریگوریان هر سال روز بیست و چهار آوریل روزه
می گرفتند، کلیسا می رفتند و شمع روشن می کردند.150

Wbijałem szydełko w wiśnię. Pestka wpadała do miski, czerwony sok ście-
kał mi po palcach. Byłem dzielnym wodzem, który jednym sztychem włóczni 
uśmiercał wrogich żołnierzy i jednego po drugim odrzucał na bok. W książce, 
którą mój ojciec czasami czytywał, a mama zabroniła mi oglądać, widziałem 
przedziwne zdjęcie: pagórek usypany z ludzkich czaszek. Jeszcze wtedy nie 
chodziłem do szkoły. 

Raz zapytałem ojca, co jest na tym obrazku.
- To głowy Ormian zabitych przez Turków osmańskich – powiedział ojciec. 
W tej samej chwili nadeszła mama i krzyknęła na ojca: „Przestań! Jest 

jeszcze mały, będzie się bać!”
Nieważne, duży czy mały – powiedział ojciec, wpatrując się w zdjęcie – 

każdy musi wiedzieć, jakie nieszczęście spotkało jego naród.
Kiedy podrosłem, zrozumiałem, dlaczego co roku około dwudziestego 

czwartego kwietnia, dnia moich urodzin, odbywają się uroczystości. Tego dnia 
babcia i pani Grigorian poszczą, idą do kościoła i palą świeczki. 

Dzień 24 kwietnia, to dzień upamiętnienia ofiar rzezi Ormian z roku 1915.  
W Armenii jest dniem wolnym od pracy. Jest to również dzień, w którym Ormia-
nie żyjący poza granicami Armenii wychodzą na ulice z hasłami wzywającymi 
inne państwa do uznania tej zbrodni ludobójstwa popełnionej na Ormianach 
przez Turcję Osmańską. Uznanie przez Turcję ludobójstwa popełnionego na 
Ormianach jest sprawą priorytetową tak dla Armenii, jak i dla Ormian w dia-
sporze. 

W opowiadaniu „Białe bratki” Edmund wspomina:

 مارتا به هر مناسبتی به همه ی اهل محل از همسایه ها گرفته تا کاسب ها، ارمنی  و مسلمان، هدیه می داد.
 برای عروسی ها، زایمان ها، شاگرد اول شدن ها. عیدهای پاک همه ی بچه های محل برای گرفتن تخم مرغ های
 رنگی خانم مدیر، توی حیاط خانه مان جمع می شدند. مارتا سال نو برای زن علی آقا و همه ی همسایه ها

150  Tamże, s. 35-36.
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„نازوک“ دستپخت خودش را می فرستاد. زن علی آقا عید نوروز برای ما نان نخودچی می آورد.151

Marta przy każdej okazji robiła prezenty ludziom z naszej dzielnicy, Ormia-
nom i muzułmanom, od sąsiadów poczynając, po sklepikarzy. Z okazji ślubu, 
narodzin dziecka, zostania najlepszym uczniem. Zawsze w Wielkanoc dzie-
ciaki z całej okolicy zbiegały się na nasze podwórze po malowane jajka od 
pani dyrektorowej. Na Nowy Rok Marta posyłała żonie pana Alego i wszyst-
kim sąsiadkom nazuk152 własnej roboty. Za to na Nouruz żona pana Alego 
przynosiła nam ciasteczka z cieciorki. 

Jest to przykład pozytywnych relacji irańsko-ormiańskich, są one jednak 
powierzchowne i nie wykraczają poza kurtuazyjne gesty dobrosąsiedzkie. 
O pozytywnym odbiorze Ormian przez Irańczyków w literaturze pisze rów-
nież Lilit Safrastyan w swoim artykule153. Przytacza, między innymi, przykład 
z opowiadania irańskiego pisarza, Bozorga Alaviego (1904-1997), Tarichcze-
-je otagh-e man („Historia mojego pokoju”), które jest częścią zbioru opowia-
dań Czamedan („Walizka”, 1934). Autor pokazuje w pozytywnym świetle (jako 
aktywną i mądrą kobietę) Ormiankę, matkę wychowującą swoich dwóch sy-
nów, Artaszesa i Arszawira. Marina Nemat, autorka autobiografii Uwięziona 
w Teheranie154 pisze w swoich wspomnieniach o Ormianinie-księgarzu, który 
odegrał ważną rolę w jej życiu. Dorastając bez książek tego Ormianina, który 
był bardzo życzliwy i hojny wobec niej, jej życie duchowe byłoby inne. 

W opowiadaniu „Pestki z wiśni” Pirzad pokazuje przykład otwartości Or-
mian i Irańczyków na siebie nawzajem w historii Tahere, koleżanki Edmunda. 
Tahere była córką stróża szkoły ormiańskiej przy ormiańskim kościele. Rada 
Ormian postanowiła pozwolić uczyć się Tahere w ormiańskiej szkole, gdyż do 
irańskiej miałaby bardzo daleko, na drugim końcu miasta. Dziewczynka do-
skonale zna język ormiański i perski, radzi sobie ze wszystkimi przedmiotami, 
nawet religią. Nosi na szyi krzyżyk do kościoła i szkoły, a w domu do modlitwy 
Allaha155. Na pytanie Edmunda dlaczego ma i krzyżyk, i Allaha, odpowiedziała, 
że obydwa są ładne. Tahere, żyje pomiędzy podziałami stworzonymi przez do-

151 Z. Pirzad, Banafsze-ha-je sefid, op. cit., s. 90.
152 Nazok w j. perskim dosł. znaczy „cienki”. Ciasteczka z bardzo cienko rozwałkowanego 
ciasta drożdżowego z nadzieniem z rozpuszczonego masła, mąki i cukru, z tłumaczenia 
Anny Krasnowolskiej „Jutro Wielkanoc” (jeszcze niewydane).
153 Lilit Safrastyan, Portraying Armenian in modern Iranian Literature.
National and cultural peculiarities, Fundamental Armenology № 2 (8) 2018. 
Dostępne online przez: http://www.ysu.am/files/8-1574143446-.pdf, (15.08.21).
154 M. Nemat, Uwięziona w Teheranie (Prisoner of Tehran), przeł. Katarzyna Dałkowska, 
Ząbki 2008.
155 Prawdopodobnie medalik z napisem Allah. 



54

rosłych i nie stanowi dla niej problemu scalanie dwóch światów i dwóch religii. 
Z kolei ojciec Tahere to zazdrosny o młodą żonę starszy Irańczyk. Podejrzewa 
żonę o romans z samotnym dyrektorem szkoły ormiańskiej, gdzie ona pracuje 
jako sprzątaczka. Może przez to mąż niezbyt lubi Ormian. Mówi do żony:

 منتظری من بمیرم. کور خوندی! نه من حاالها خیال مردن دارم، نه اون صد سال سیاه تو رو می گیره!
این جماعتو من می شناسم! نون این مملکتو می خورند و چشم ندارند ماها رو ببینند!156

Czekasz aż ja umrę. Ale niedoczekanie twoje! Ani ja nie mam zamiaru tak 
szybko umierać, ani on nawet za sto lat się z tobą nie ożeni. Już ja ich znam! 
Tuczą się w naszym kraju, a nas nienawidzą.

Powyższy fragment pokazuje jednak ukryte czy stłumione emocje i odczu-
cia Irańczyków wobec Ormian.

Z kolei poniższy – uczucia Ormian:

 حیاط مدرسه و کلیسا تنها جایی بود که من و طاهره عصرها می توانستیم بازی کنیم. طاهره هیچ وقت
 به خانه ی ما نمی آمد. شاید چون می دانست پدرم خوشش نمی  آید. اتاق طاهره و پدر و مادرش هم که یکی از
 اتاق های طبقه ی پایین مدرسه بود، کوچک بود و جای بازی نداشت. تازه، اگر پدرم می فهمید به اتاق سرایدار
 مدرسه رفته ام، جنجال می کرد و من و مادرم مجبور می شدیم به یک سخنرانی طوالنی و تکراری در باره ی

اختالفات طبقاتی و دینی و قومی گوش کنیم157.

Dziedziniec szkolno-kościelny był jedynym miejscem, gdzie ja i Tahere 
mogliśmy się bawić ze sobą po lekcjach. Tahere nigdy nie przychodziła do nas 
do domu, chyba wiedziała, że mój ojciec by tego nie lubił. A pokój na parterze 
szkoły, w którym mieszkała z rodzicami, był ciasny i nie można się tam było 
bawić. Zresztą, gdyby ojciec się dowiedział, że chodzę do mieszkania szkol-
nego stróża, zrobiłby awanturę, a ja i mama musielibyśmy po raz kolejny wy-
słuchiwać długiego kazania o różnicach klasowych, religijnych i narodowych.

Jak widać, na podziały etniczne i religijne nakładają się także podziały kla-
sowe w społeczeństwie irańskim, często nadrzędne wobec i nadal aktualne 
pół wieku później, jak pisze m.in. Zuzanna Olszewska w artykule pt. Classy 
Kids and Down at-Heel Intellectuals z 2013 roku158.

Tahere jednak była miłością Edmunda z dzieciństwa. Córka irańskiego 

156 Z. Pirzad, Haste-ha-je albalu, op. cit., s. 27.
157 Tamże, s. 2-3.
158 Z. Olszewska, Classy Kids and Down-at-Heel Intellectuals: Status Aspiration and Blind 
Spots in the Contemporary Ethnography of Iran, “Iranian Studies”, 46:6 (3013), s. 841-862.
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stróża imponowała mu i skrycie ją podziwiał:

 گاهی وقت ها فکر می کردم طاهره واقعاً جادوگر است. بین کسانی که می شناختم، طاهره تنها کسی بود
 که الزم نبود چیزهایی را که انگار فقط من می دیدم برایش توضیح بدهم. (…) مهمتر از همه این که طاهره

از هیچ چیز نمی ترسید. از کتاب های قصه یاد گرفته بودم که فقط جادوگرها از هیچ چیز نمی ترسند.159

Czasami myślałem, że Tahere naprawdę jest czarownicą. Spośród zna-
nych mi osób była jedyną, której nie musiałem tłumaczyć rzeczy, które chyba 
tylko ja widziałem… Najważniejsze było to, że Tahere niczego się nie bała. 
A z bajek wiedziałem, że tylko czarownicy niczego się nie boją.

W opowiadaniu „Muszelki” pokazany jest przyjazny stosunek do Behza-
da160, wybranka córki Edmunda, Alenusz.

 بهزاد گفت »من فقط به یک چیز تعصب دارم، تعصب نداشتن!«. آلنوش خندید.
مارتا گفت: »قرمه سبزی میل نمی کنید؟ البته حتماً به خوشمزگی قرمه سبزی فارس ها نیست.«

بهزاد گفت »فارس ها؟ من فارس نیستم. پدر و مادرم اهل تبریزند.«
 آلنوش بلندتر خندید. »ارمنی ها  به همه ی ایرانی ها می گویند فارس. مهم نیست اهل کجای ایران باشند.«161

- Jedyne, czego nie toleruję, to nietolerancja – mówił Behzad. Alenusz 
roześmiała się.

- Nie spróbuje pan ghorme sabzi162? – spytała Marta, - Oczywiście Perso-
wie robią znacznie lepszą.

- Persowie? – zdziwił się Behzad. – Ja nie jestem Persem. Moi rodzice są 
z Tabrizu. Alenusz znów się roześmiała. – Ormianie wszystkich Irańczyków 
nazywają Persami. Nieważne z której części kraju (…)

W powyższym fragmencie można zauważyć przykład częściowej integracji 
Ormian, poprzez przejmowanie zwyczajów kulinarnych Irańczyków. Ghorme 
sabzi jest, można rzec, „sztandarowym” daniem kuchni perskiej. Z kolei Beh-

159 Z. Pirzad, Haste-ha-je albalu, op. cit., s. 25-26.
160 Imię irańskie, które sugeruje, że jego właściciel jest Irańczykiem, choć sam Behzad 
wyjaśnia, że jest z Tabryzu, czym z kolei sugeruje, że jest Turkiem Azerskim. Imiona mogą być 
kodem w książce – Ormianie noszą ormiańskie lub zachodnie, z kolei w przypadku Behzada 
czytelnik-Irańczyk domyśla się, jaką kulturę reprezentuje jego właściciel (prawdopodobnie 
nie pochodzi z religijnej muzułmańskiej rodziny, ale takiej, która darzy sentymentem 
przedmuzułmańską przeszłość Iranu).
161 Z. Pirzad, Guszmahi-ha, op. cit., s. 60.
162 Tradycyjna potrawa irańska – rodzaj gęstego sosu do ryżu z kawałków wołowiny (lub 
innego mięsa), cebuli, dużej ilości posiekanej zieleniny różnych rodzajów, czerwonej fasoli 
i suszonej limonki. 
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zad, zaprzeczając, że jest Persem (Fars), mówi że pochodzi z Tabryzu, czym 
sugeruje, że jest azerskim Turkiem. Alenusz dyplomatycznie rozładowywuje 
ewentualne napięcie, wynikające z animozji pomiędzy Ormianami i Turkami. 

Behzad zachwyca się irańską sztuką przedislamską i ofiaruje w prezen-
cie Edmundowi książkę z przedstawieniem rzeźby anioła z ruin świątyni zo-
roastryjskiej bogini Anahity. Anioł ten kojarzy się matce Edmunda z aniołem 
z ołtarza kościoła św. Tadeusza, zwanego Ghara Kelisa (Qara Kelisa „Czarny 
Kościół”) w irańskim Azerbejdżanie. Kościół ten został zbudowany wg tradycji 
Kościoła Ormiańskiego na grobie św. Judy Tadeusza, apostoła Armenii i Per-
sji163.

  روی جلد کتابی که روزی بهزاد برایم هدیه آورد عکس مجسمه ی یک فرشته بود.
 بهزاد گفت »از حفاری های معبد آناهیتا پیدا شده. زیبا نیست؟

مارتا به ارمنی گفت »شبیه محراب قره کلیساست.«164

Na okładce książki, którą dostałem kiedyś w prezencie od Behzada, było 
zdjęcie rzeźby anioła.

- To wykopalisko z ruin świątyni Anahity – powiedział Behzad. – Czy nie 
jest piękny?

Marta powiedziała po ormiańsku: „Jest podobny do anioła w ołtarzu ko-
ścioła Qara Kelisa. Alenusz przetłumaczyła to Behzadowi na perski. 

Rodzina Alenusz chętnie gości Behzada w domu. Stara się wywrzeć na 
nim dobre wrażenie. Mimo przyjaznego stosunku, rodzice Alenusz są bardzo 
zmartwieni tym, że córka wybiera nie-Ormianina na męża. Nie powiedziano 
tego wprost, ale przedwczesna śmierć matki mogła być wywołana stresem 
z tego powodu.

W swoich opowiadaniach Zoja Pirzad stawia, między innymi, pytanie, czy 
Ormianie powinni się bać mieszanych małżeństw. Danik, Ormianka, wicedy-
rektor szkoły, dyrektorem której jest Edmund, porzuciła życie w Tabrizie i prze-
prowadziła się do Teheranu. Pokochała w młodości muzułmanina i została 
przez to pobita przez rodzinę, ksiądz ją wyklął z ambony, dorośli i dzieci pluli 
jej w twarz na ulicy, a cioteczny brat chciał ją nawet zabić. Zachowanie rodziny 
Danik przypomina zachowanie muzułmanów i zwyczaj tzw. zabójstw hono-

163 Niestety ani okładka książki, ani ruiny świątyni Anahity (czy chodzi o ruiny z Kangavar, 
gdzie od 1968 roku Irańczycy prowadzili wykopaliska), ani podobizna anioła nie zostały 
zidentyfikowane. Na dostępnych zdjęciach w ołtarzu Qara Kelisa znajduje się obraz 
przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem bez aniołów. 
164 Z. Pirzad, Guszmahi-ha, op. cit., s. 63-64. 
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rowych opartych na pojęciu namus, czyli w obronie dobrego imienia rodziny, 
które zostało zhańbione poprzez przez dziewczynę lub kobietę z tej rodziny, 
posądzoną o niezachowanie czystości seksualnej. Jak widać chociażby na 
przykładzie rodziny Danik, mimo że zbrodnie honorowe są potocznie koja-
rzone z islamem, nie jest to zjawisko związane z daną religią, ale znacznie 
szerszy fenomen społeczno-kulturowy165.

Córka Edmunda to już młodsze pokolenie, jest ona współczesną i wykształ-
coną dziewczyną, jej ukochany jest również postępowy. Wydaje się, że dla tej 
pary bariera etniczna, religijna i kulturowa nie jest problemem. Zoja Pirzad nie 
odpowiada na to pytanie wprost. Edmund mówił córce, że Behzad jako osoba 
nie stanowi problemu, na co Alenusz wykrzykuje, że owszem, problem sta-
nowią spetryfikowane stereotypy i zabobony. Jednak w końcu Alenusz, która 
nawet jako dziecko rzadko płakała, mając w sercu wątpliwości, rozpłakuje się 
podczas rozmowy z ojcem i pyta go, czy na pewno on nie uważa, że popełnia 
błąd, gdyż prawdopodobnie sama nie jest pewna słuszności swojej decyzji. 

Mieszane małżeństwa stanowią problem dla części Ormian, pragnących 
zachować swoją tożsamość. W artykule z 1995 roku Armenian Women in 
a changing world (Ormiańskie kobiety w zmieniającym się świecie), będącym 
sprawozdaniem z konferencji zorganizowanej przez Armenian International 
Women’s Association (AIWA) w Londynie w 1995 roku, w podrozdziale  The 
cost of Armenian identity (Cena ormiańskiej tożsamości) autorka, Lou Ann 
Matossian, pisze o wystąpieniu Arlene Awakian, opartym na wywiadach z Or-
miankami, mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych. Tematem wzbudzają-
cym żywe emocje wśród uczestniczek konferencji okazała się kwestia miesza-
nych małżeństw, wielokulturowości i odchodzenia niektórych Ormianek z gmin 
etnicznych:

Co jest złego w wielokulturowości?” – zapytała kobieta z Iranu. „My, or-
miańskie matki, czujemy się winne z tego powodu”. Sugerując, że jej ojciec 
sprawił, że właśnie tak się czuła, dodała: . „Nie powinnyśmy wywierać presji 
na swoje dzieci. One będą dalej Ormianami, jeśli zostawimy je w spokoju”166.  

Awakian wspominała, że wiele kobiet mówiło jej, że panujący wśród Or-

165 Zbrodnie „honorowe” występują w różnych kulturach – sprawcami bywają w większości 
muzułmanie, ale zdarzają się też wśród m.in. chrześcijan, Hindusów, czy Sikhów. Por. 
np. J. Brandon, S. Hafez, Crimes of the Community. Honour-based violence in the UK, 
Trowbridge 2008, s. 39.
166 L.A. Matossian, “Armenian Women in a Changing World: Women living in the newly 
independent state and its diasporan communities discuss their history, identity, and political 
agenda”, Off Our Backs. A Women’s Newsjournal, marzec 1995, t. 25, nr 3, s. 25.
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mian seksizm, a nie chęć asymilacji, był powodem zdystansowania się od 
wspólnotowego etnicznego życia. Mimo to, kobiety te nadal czuły się Ormian-
kami167. 

Czy uda się Ormianom, nie tylko w Iranie, ale i na całym świecie, zacho-
wać swoją etniczną tożsamość w tak szybko zmieniającym się świecie, po-
każe pewnie czas. Zoja Pirzad jednak próbuje nam w swoich opowiadaniach 
powiedzieć, że Ormianom, mimo wszystko, bardzo na tym zależy.

 چراغها را من خاموش می کنم
3.1.2. Czeragh-ha-ra man chamusz mikonam („Ja zgaszę światła”)

Powieść Zoi Pirzad „Ja zgaszę światła” opowiada o pewnej ormiańskiej ro-
dzinie, mieszkającej w Abadanie, irańskim mieście położonym 50 kilometrów 
od Zatoki Perskiej, jednym z największych portów naftowych na świecie i waż-
nym centrum przemysłu naftowego, będącym w rozkwicie w czasach rządów 
Pahlawich. 

Narratorką powieści jest Klarysa Ajwazjan168 – gospodyni domowa, matka 
trojga dzieci: piętnastoletniego Armena i bliźniąt, młodszych córek - Armine 
i Arsine. Klarysa całe dnie zajmuje się dziećmi i mężem, będąc równocześnie 
w ciągłym kontakcie ze swoją matką i siostrą. Dbając o wszystkich wokół, idzie 
spać ostatnia. Tak można rozumieć tytuł opowiadania.

Poniżej są przedstawione pozostali bohaterowie książki:
Mąż narratorki – Artusz Ajwazjan169 – to zajmujący kierownicze stanowi-

sko pracownik firmy naftowej. Z uwagi na swoje lewicowe poglądy, mieszka 
z rodziną w dzielnicy innej niż prestiżowa dzielnica klasy średniej, Bawarda. 
Ma sekretarkę, Irankę, feministkę - panią Nurollahi. Bywa apatyczny i niezbyt 
rozmowny.

Alice to młodsza siostra Klarysy, pulchna i bardzo żywa pielęgniarka (stu-
dia pielęgniarskie ukończyła w Londynie), która mieszka z matką. Pragnie 
wyjść za mąż, jest zawiedziona, że doktor, Ormianin, który się jej podobał, 
ożenił się z inną pielęgniarką. W końcu poznaje przebywającego w Abadanie 

167 Tamże. 
168 „Refleksem tożsamości genealogicznej są niewątpliwie nazwiska”, D. Ziętek, op. cit., s. 
238.
169 Typowe współczesne nazwiska ormiańskie kończą się pierwotnie patronimicznym 
przyrostkiem -յան (ortografia zreformowana) lub -եան (ortografia klasyczna), transliterowane 
jako -yan, -ian lub rzadziej -jan. Przykład: Petrosyan, co oznacza „potomek Petrosa”. 
Patrz: Ormiańska nazwa (sic!) – dostępne przez: https://pl.xcv.wiki/wiki/Armenian_name, 
(26.08.2021).
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na kontrakcie Holendra, z którym się pobiera. Para ma wyjechać do Holandii.
Pani Woskanian to zrzędząca i przesadnie dbająca o porządek matka nar-

ratorki. Jest wdową, nosi ciągle czarne ubrania, dba o to, żeby wnuki były 
wychowane po ormiańsku i żeby młodsza córka również wyszła za mąż.

Nina i Garnik – szczęśliwe małżeństwo, przyjaciele rodziny Klarysy i Ar-
tusza, mają córkę w wieku bliźniaczek Ajwazjanów oraz syna studiującego 
w Teheranie. Garnik również pracuje w firmie naftowej.

Wioletta – kuzynka Garnika, piękna rozwódka. Przybyła do Abadanu pod 
pretekstem odpoczynku w domu kuzyna, ale faktycznie poszukuje nowej partii 
do zamążpójścia.

Elmira Simonian – nowa sąsiadka Ajwazjanów, mająca bardzo niski wzrost, 
starsza, apodyktyczna kobieta. Jest wdową, nieszczęśliwą również z powo-
du wczesnej utraty matki, ojca, później męża. Była zakochana przed swoim 
małżeństwem w innym mężczyźnie, ale ojciec nie pozwolił im się pobrać. Jej 
ukochany zmarł niedługo po śmierci jej męża. Ciągle się przemieszcza z sy-
nem i wnuczką w różne regiony Iranu, gdyż chce chronić swojego syna od 
niepoprawnych decyzji i ciągłych romansów.

Emil – syn pani Simonian – również pracownik firmy naftowej, kochliwy 
romantyk, dużo czyta, ma córkę Emily, której matka zmarła w obłędzie, gdy 
jeszcze ta była mała. 

Powieść jest napisana prostym językiem i z poczuciem humoru. Mimo 
szczegółowych opisów codziennych, nawet rutynowych domowych czynno-
ści i obowiązków narratorki, czyta się książkę z wielką przyjemnością. Opisy 
wnętrz domów, sklepów, klubów, ulic oddają klimat przedrewolucyjnego Iranu. 

Zoja Pirzad otrzymała nagrody i pochwały krytyków z różnych krajów, co 
oznacza, że problemy i życie opisane przez nią w powieści są w dużej mie-
rze uniwersalne, choć opisy i specyfika zachowań bohaterów są szczególnie 
bliskie i zrozumiałe dla ormiańskiego czytelnika (prawie wszyscy bohaterowie 
powieści są Ormianami). Są one związane z codziennym życiem niemal każ-
dej ormiańskiej rodziny i aktualne po dziś dzień, choć akcja powieści toczy się 
w latach 60. XX wieku.

Główna bohaterka i narratorka od rana do wieczora zajmuje się domem 
- sprzątaniem, gotowaniem, przygotowywaniem lunchów, dziećmi - odrabia-
niem z nimi lekcji, zawożeniem ich na dodatkowe zajęcia (gra na pianinie), 
chodzeniem do szkoły na zebrania i na wezwania dyrektora. Ze szczegóło-
wych opisów domowych czynności wnioskujemy, że w tym wszystkim mąż nie 
pomaga żonie i nie czuje obowiązku ulżyć jej w domowych pracach. Nawet 
w takim zakochanym i szczęśliwym małżeństwie, jakim jest małżeństwo Ni-
ny, mąż Niny, Garnik w rozmowie z Klarysą, gdy ta żali się, że mężczyźni są 
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samolubni i traktują swoje żony jak służące, mówi, że gdyby nie mężczyźni, 
to one nie miałyby co włożyć do garnka. Każdy powinien znać swoje miejsce 
- żona jest od dbania o dom i dzieci, mąż jest od zarabiania pieniędzy. Nina 
jest takim typem kobiet, który docenia wysiłek i obowiązek mężczyzny, jakim 
jest zapewnienie dobrobytu rodzinie. Choć nie jest dobrą gospodynią, nie dba 
o porządek i serwuje gotowe jedzenie w postaci parówek i wędlin170 ciągle się 
uśmiecha, żartuje, tuli męża, a Klarysie, gdy ta mówi o swoim niezadowoleniu 
z tego, że mąż kłóci się z kolegą o poglądy polityczne, radzi we wszystkim się 
zgadzać z mężem.

 یک بار که وقت قهوه خوردن حرف بحث های آرتوش و گارنیک شد نینا گفت „از من می شنوی جفتشان
 مزخرف می گویند. ولی من همیشه به گارنیک می گویم عزیزم حق با توست. تو هم باید به آرتوش بگویی

عزیزم البته که حق با توست.171

Kiedyś podczas picia kawy, gdy przedmiotem rozmów były dyskusje Ar-
tusza z Garnikiem, Nina powiedziała: „Mówię ci, obaj gadają bzdury. Ale ja 
zawsze mówię Garnikowi: „Masz rację, kochanie”. Ty też powinnaś zawsze 
mówić Artuszowi: „Oczywiście, że ty masz rację, kochanie.”  

Takim typem kobiety jest również matka Klarysy. Mimo, że czasami kry-
tykuje zięcia, uważa, że kobieta powinna z pokorą przyjmować wszystkie 
obowiązki i powinna koniecznie dobrze się prowadzić, dbać o dom, rodzinę, 
rodziców i rodzeństwo. Wspaniale gotuje ormiańskie dania (np. dolmę – zawi-
jany w liście winogron odpowiednik polskich „gołąbków”). Pilnuje, żeby dzieci 
i wnuki w domu mówiły tylko po ormiańsku. Wychodząc z domu od Klarysy, 
mimochodem muska palcem stolik, na którym stoi telefon, wytykając córce, że 
jest zakurzony. Stawia też jej za przykład bezdzietną nauczycielkę z ormiań-
skiej szkoły: 

 مادر گفت »مانیا لنگه ندارد. با این همه گرفتاری باید خانه اش را ببینی. همیشه جمع و جور و مرتب.
عین دسته ی گل. به این می گویند زن.«172

Mama powiedziała: „Mania173 nie ma sobie równych. Mimo jej całej tej 
pracy, musisz zobaczyć jej dom. Zawsze jest tam porządek i jest tam czysto, 
wszystko jak spod igły. To jest prawdziwa kobieta! 

170 Z. Pirzad, Czeragh-ha-ra man chamusz mikonam, wyd. IX, Tehran 1382 (2003), s. 22.
171 Tamże. 
172 Tamże, s. 81.
173 Mania – ulubiona nauczycielka bliźniaczek.
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Alice, siostra Klarysy, jest przedstawiona jako samolubna i egoistyczna 
panna. Ciągle obżera się słodyczami z frustracji, plotkuje i obgaduje inne Or-
mianki. Codziennie odwiedza z matką siostrę, u której razem piją kawę i wróżą 
z fusów. Uważa, że zasługuje na lepszego kandydata na męża, niż jej szwa-
gier. Po tym, jak poznaje Holendra i jej marzenia się spełniają, łagodnieje. 
O dziwo matka, która tak dba o zwyczaje ormiańskie, nie ma nic przeciwko 
temu mieszanemu małżeństwu.  

Mimo takiego patriarchalnego porządku, Iranka, sekretarka męża Klarysy, 
podziwia Ormianki - uważa, że one są bardziej wyzwolone niż Iranki, zapra-
sza Klarysę na spotkania feministyczne. Klarysie, z kolei, Iranka wydaje się 
bardziej wyemancypowaną i spełnioną. Pani Nurollahi umiała sprzeciwić się 
rodzicom i nie wyjść za mąż za kuzyna, lecz za kolegę kuzyna, w którym się 
zakochała z wzajemnością. Miała pracę, swoje poglądy i pasje (prawdopodob-
nie też kochanka). Klarysa przypadkowo spotyka sekretarkę męża podczas 
piątkowego rodzinnego wyjścia do klubu sportowego Golestan na obiad. Pani 
Nurollahi wygłasza tam przemówienie na temat „Kobieta i wolność”, podczas 
którego agituje kobiety, by zwarły szyki w walce o prawa wyborcze. Ormianka 
porównuje się z czynną zawodowo i zaangażowaną społecznie matką troj-
ga dzieci i zaczyna wyrzucać sobie, że jej życie ogranicza się do krzątaniny 
w domu:

 می دانستم شوهر دارد و سه بچه. مثل خود من. با این حال هم کار می کرد و هم فعالیت اجتماعی داشت.
من غیر از کار خانه چه می کردم؟

Wiedziałam, że jest mężatką, miała trójkę dzieci. Jak ja. Mimo tego, pra-
cowała i była również zaangażowana społecznie. A co ja robiłam oprócz zaj-
mowania się domem? 

Mimo codziennej krzątaniny i zmęczenia pracą domową, Klarysa jest od-
daną matką i żoną. Nie ulega pokusie i nie decyduje się na „szaleństwa”, gdy 
sąsiad-romantyk ciągle ją komplementuje i zabiega o jej przyjaźń. Czytelnik 
dochodzi do wniosku, że jest w nim zakochana. Sąsiad, Emil, reprezentuje 
świat, w którym marzy jej się urzeczywistnienie jej osobistych i kulturalnych 
aspiracji, wchodzących w kolizję z tradycją, z czego ona doskonale zdaje so-
bie sprawę. Toczy wewnętrzną walkę. Gdy okazuje się jednak, że Emil zamie-
rza pobrać się z Wiolettą, przeżywa krótki kryzys, po którym zaczyna bardziej 
doceniać to, że posiada rodzinę - kochającego męża, dobrego ojca swoich 
dzieci, oraz mądre, dobre i śliczne dzieci.
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Zoja Pirzad bardzo obrazowo opisuje macierzyństwo Klarysy – jej miłość 
do dzieci, to jak docenia każdą chwilę spędzoną z nimi - opowiadanie bajek, 
chodzenie z nimi do kina, żartowanie i nawet kłócenie się. Klarysa z wyrozu-
miałością odnosi się do trudnych chwil dorastającego syna-nastolatka i z po-
kornym żalem żegna ona jego dzieciństwo i wita w młodym życiu. Klarysa 
kocha nie tylko swoje dzieci. Zostawiają u niej pod opieką swoje pociechy jej 
koleżanki i sąsiadki, a ona z wielką przyjemnością i dobrocią nimi wszystkimi 
się zajmuje. 

W wypełnianiu macierzyńskich obowiązków pomaga jej też wiara. Klarysa 
w chwili kryzysu, pewnego dnia wczesnym rankiem wybiega z domu i idzie 
do kościoła, gdzie modli się i kontempluje obraz Matki Boskiej i porównuje 
małego Jezusa ze swoim synem, małym Armenem, a jednocześnie przypo-
mina sobie, że Nina też widzi takie podobieństwo i że wszystkie kobiety widzą 
w małym Jezusie swoje dzieci. 

Choć Zoja Pirzad skupia się przede wszystkim na życiu narratorki i głównej 
bohaterki, szczególnie na jej wewnętrznych dylematach, powieść Pirzad jest 
wielowarstwowa i równocześnie z dystansem i poczuciem humoru oddaje ży-
cie diaspory ormiańskiej w Iranie i jej kluczowe elementy.

Relacje wśród Ormian

 خدا را شکر کردم آرتوش نبود و »ارمنی های تبریز« را نشنید. روزی که گفته بودم می خواهم با آرتوش
 ازدواج کنم اولین سوال مادر این بود که »از ارمنی های کجاست؟« و تا گفتم داد زد »چی؟ تبریزی از دماغ

فیل افتاده؟«174

Dziękowałam Bogu, że Artusza nie było i nie słyszał o Ormianach z Ta-
brizu. W dniu, gdy powiedziałam mamie, że wychodzę za mąż za Artusza, 
pierwszą rzeczą, którą zapytała mnie było: „On jest Ormianinem, ale skąd?”. 
Jak tylko jej powiedziałam, ona zawrzeszczała: „Co? Co ci Tabryzczycy myślą 
o sobie?"

To wątek, który pokazuje, że Ormianie oczywiście wolą zawierać związki 
małżeńskie między sobą, ale też ma znaczenie pochodzenie lokalne, dzielni-
ca, oraz oczywiście status społeczny. Jak widać, Tabryzczycy są zdaniem po-
chodzącej z isfahańskiej Dżolfy pani Woskanian, zarozumiali i przemądrzali, 
i nie nadają się na mariaże175. 

174 Z. Pirzad, Czeragh-ha-ra…., op. cit., s. 27.  
175 Z innych fragmentów dowiadujemy się, że Ormianie znani są w dzielnicy, w której 
mieszkają pod jakimś, często złośliwym, przydomkiem i gdy migrują do innych miejsc, często 
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Często sprawy sercowe, czy partie małżeńskie omawiane są przez Or-
mianki przy kawie, pod pretekstem wróżenia z fusów. 

 مادر آخرین جرعه ی  قهوه را خورد و فنجان را برگرداند توی نعلبکی. (…) تکه ای گاتای شور بریدم
گذاشتم توی بشقاب. (…). نگاه کن! توی فنجانت سرو افتاده.« (…) »سرو یعنی تغیر و تحول.(…)«176

Mama wypiła ostatnią kroplę kawy po turecku i odwracając filiżankę górą 
w dół położyła na spodek… Pokroiłam kawałeczek słonej gaty i położyłam na 
talerz… Widzę cyprys w twojej filiżance… Cyprys oznacza zmiany i rozwój.

Wróżenie z fusów to tradycyjna rozrywka ormiańskich kobiet podczas pi-
cia kawy. Służy temu drobno mielona kawa, ugotowana w małych tygielkach 
i podawana w małych filiżankach z białym wnętrzem, aby później, po wypiciu 
i obróceniu jej na spodek, gdy nieco wyschnie, ukazać tajemniczy, wymaga-
jący interpretacji rysunek. Zazwyczaj na stole serwowane są różne wypieki 
domowej roboty. Ormiańska kuchnia ma bardzo bogaty wybór ciast, a wśród 
nich króluje gata 177, uwodząca swoją prostotą i smakiem. Picie kawy i wróże-
nie z fusów to delektowanie się chwilą i czas na omówienie wielu spraw, rodzaj 
relaksu, na który mogą sobie pozwolić ormiańskie kobiety. 

Ważnym elementem ormiańskiego życia są odwiedziny. Pirzad pokazuje 
dbałość Ormian o to, co powiedzą inni. Bardzo ważne jest, aby „dobrze wy-
paść”, pokazać się z najlepszej strony w kwestii przynoszonych prezentów, 
prowadzenia domu, wychowania dzieci itd. Dbałość o każdy szczegół wize-
runku rodziny spoczywa głównie na barkach kobiet, co dobrze obrazuje po-
czucie winy głównej bohaterki, jako żony, że źle spełniła swój obowiązek i nie 
położyła wcześniej obok butów męża odpowiednich skarpetek.

کفش هایش سیاه بود و جوراب ها قهوه یی. تقصیر خودم بود. یادم رفته بود جوراب سیاه بگذارم بغل کفش ها.178

Jego buty były czarne, a skarpetki brązowe. To moja wina. Zapomniałam 
położyć czarne skarpetki obok jego butów. 

Również z fragmentu poniżej można wywnioskować, że ormiańska rodzi-
na reprezentuje tradycyjny model, w którym mężczyźni, bohaterowie oma-

ten przydomek wędruje razem z nimi, po nim są rozpoznawani.
176 Tamże, s. 25-28.
177 Ormiańskie ciasto, z nadzieniem z cukru, mąki i masła, w święta również orzechów 
i rodzynek. Bywa przygotowane również bez cukru, wówczas jest to „gata słona”.
178 Z. Pirzad, Czeragh-ha-ra …, op. cit., s. 55.   
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wianej książki, interesują się głównie pracą zarobkową i polityką, zwłaszcza 
dotyczącą podziałów ideologicznych wśród samych Ormian. 

 برای من هیچ مهم نبود گارنیک هواخواه ملی گراهای ارمنی باشد و به قول آرتوش – وقت هایی که هیجان
زده می شد - »درک نمی کند صالح ارمنی ها هم مثل همه ی دنیا پیوستن به جبهه ی خلق است.«179

Dla mnie w ogóle nie było istotne czy Garnik jest zwolennikiem ormiań-
skich nacjonalistów (albo, jak mawia Artusz, gdy jest nadmiernie podekscy-
towany: „On nie rozumie, że to, co jest najlepsze dla Ormian, jak i dla reszty 
świata, to jest przyłączenie się do uciśniętych mas”). 

Kościół ormiański i szkoła ormiańska 

Kościół i szkoła to dwa filary życia Ormian w irańskiej diasporze. 

 جمعه ها رفتن به قنادی نگرو و خریدن نان خامه یی تازه برای آلیس از کلیسا رفتن روزهای یکشنبه
  واجب تر بود180.

Alice odnosiła się do swoich piątkowych wyjść do cukierni „Negro” w ce-
lu kupowania kremowych ptysiów z większą religijnością niż do niedzielnych 
wizyt w kościele. 
 
W powyższym fragmencie pokazane zostalo łakomstwo Alice, ale także  

stosunek młodszego pokolenia do kościoła. Siostra głównej bohaterki, Alice, 
jest mniej zaangażowana w sprawy kościelne. W jednym z fragmentów powie-
ści główna bohaterka patrzy na obraz, który jest zawieszony nad telewizorem. 
To obraz kościoła w Eczmiadzynie, w którym rezyduje katolikos wszystkich 
Ormian. Klarysa mówi, że ktoś jej powiedział, że kościół w Abadanie jest zbu-
dowany na wzór tego w Eczmiadzynie.

Pani Nurollahi, sekretarka Artusza, która podziwia Ormian, pragnie wypy-
tać Klarysę o to, jak prowadzą szkołę:

 از مدرسه گفتم که ارمنی ها خودشان ساخته بودند. یادم نیست از کی شنیده بودم. اولین گروه ارامنه که در
 شرکت نفت ایران و انگلیس استخدام می شوند، هر روز بعد از ساعت کار، به محل مدرسه می روند و ساختمان
 مدرسه را در واقع با دست خودشان می سازند. (…). از روش پرداخت شهریه گفتم. شهریه شاگردان از روی
 درآمد پدر مادرها تعیین می شد. هر چه درآمد خانواده بیشتر، شهریه ی بچه ها باالتر و برعکس خانواده های
 کم  درآمد گاهی نه فقط شهریه نمی دادند که کمک هزینه هم می گرفتند. نگفتم گاهی خانواده هایی که وضع مالی

179 Tamże, s. 22.
180 Tamże, s. 67.
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 خوبی داشتند، سر کم کردن شهریه چه چانه هایی می زدند. از مالیات ساالنه گفتم که هیأت امنا وضع  کرده
 بود و هر کس نسبت به در آمد ساالنه باید می پرداخت. نگفتم بودند کسانی که بدشان نمی آمد از زیر مالیات
 دادن در بروند. از بازار خیریه گفتم که سالی دو سه بار تشکیل می شد و زن ها شیرینی خانگی و بافتنی و کار
 دستی می فروختند و عایدی فروش صرف کمک به خانواده های بی بضاعت می شد. نگفتم این بازارها مرکز

 غیبت و چشم هم چشمی و پز دادن هم بود، بابت ماشین و سفر اروپا و گرید شوهرها181.

Opowiedziałam o szkole, którą Ormianie sami wybudowali. Nie pamiętam, 
od kogo to wiem. Pierwsza grupa Ormian, która została zatrudniona w Anglo-
-Persian Oil Company, każdego dnia, po pracy chodzili na miejsce [przyszłej] 
szkoły i tak naprawdę stawiali ją własnymi rękami. (…) Opowiedziałam o sys-
temie płacenia czesnego. Wysokość czesnego ustalana była na podstawie 
wysokości zarobków rodziców dziecka. Im wyższe zarobki, tym wyższe cze-
sne. I na odwrót, rodziny o niskich zarobkach czasem nie tylko, że nie płaciły 
czesnego, ale jeszcze otrzymywały pomoc finansową. Nie wspomniałam, jak 
czasem rodziny, które były w dobrej sytuacji finansowej, targowały się o to, 
żeby zapłacić niższe czesne. Opowiedziałam o corocznym podatku, który 
ustaliła Rada Powiernicza (Hej’at-e Omana), który każdy proporcjonalnie do 
zarobków miał płacić. Nie wspomniałam, że byli i tacy, którzy nie mieli nic 
przeciwko temu, żeby się od tych podatków wymigać. Opowiedziałam o fe-
stynach charytatywnych, które były organizowane kilka razy w roku, na któ-
rych kobiety sprzedawały własne wypieki i robótki ręczne, z których zyski były 
przeznaczone na pomoc rodzinom bez środków do życia. Nie wspomniałam, 
że te festyny były miejscem plotek, lansowania się i rywalizacji o to, kto ma 
lepszy samochód, gdzie był na wakacjach w Europie i czyj mąż wyżej awan-
sował w pracy.

Główna bohaterka stara się być szczera przed samą sobą - społeczność 
ormiańska nie jest idealna, ale ten fakt, że nie wspomniała Irance o skąpstwie 
i zamiłowaniu do plotek niektórych Ormian, dowodzi po raz kolejny to, iż Or-
mianie nie mówią o sobie źle przy innych narodowościach. Każdy Ormianin 
czuje obowiązek mówienia o swoim narodzie same pozytywne rzeczy. Nie jest 
też przyjęte bardzo narzekać nawet wśród „swoich”. Ormianie robią to raczej 
w wąskich grupach. Charytatywne wspieranie członków swoich społeczności 
nie jest niczym niezwykłym. Mardkutiun (w j. orm. „humanitarność”) – jest czę-
stym wyrazem używanym wśród Ormian.  

Szkoła w omawianej tu książce była wybudowana i utrzymywana z datków 
Ormian, bogatsi Ormianie ofiarowali większe datki.

Z kolei z poniższego fragmentu, gdzie rozmawiają główna bohaterka oraz 

181 Tamże, s. 183-194.
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jej znajoma, Iranka, można wywnioskować, że władze kościelne i szkolne peł-
niły różne funkcje, nie tylko te bezpośrednie. Kościół pełnił, między innymi, 
funkcję urzędową wśród diaspory. Kiedy sekretarka Artusza zadaje Klarysie 
pytania dotyczące danych statystycznych i kwestii prawnych, Klarysa odsyła 
ją do przedstawicieli kościoła i szkoły.

 »یک عالم چیز می خواستم بپرسم.« دست کرد توی کیف زرد بزرگش و کاغذی در آورد. »همه را
 یادداشت کرده ام.« و شروع کرد به خواندن: قوانین ازدواج و طالق ارامنه، حق نگهداری فرزند بعد از
 طالق، حقوق زن در تاریخ ارمنستان، درصد باسوادی میان زنان. حرفش را قطع کردم و گفتم نمی توانم
 جواب های دقیق بدهم و بهتر است با اعضای انجمن کلیسا و مدرسه صحبت کند. سر تکان داد و اسم چند نفر

را یادداشت کرد182.

„Mam mnóstwo pytań, które chcę ci zadać”. Grzebiąc w swoje dużej żółtej 
torebce wyciągnęła kawałek papieru. „Zanotowałam je wszystkie”. Zaczęła je 
odczytywać: „Prawo związków małżeńskich i rozwodów wśród Ormian, prawo 
do opieki po rozwodzie, historia praw kobiet w Armenii, stopień alfabetyzacji 
wśród kobiet procentowo”. Przerwałam jej i powiedziałam, że nie mogę po-
dać precyzyjnych odpowiedzi na te pytania; lepiej, żeby porozmawiała z kimś 
z kościoła i szkoły. Skinęła głową i zapisała kilka nazwisk.

Zazwyczaj szkoły w diasporach były budowane nieopodal kościoła lub na 
terenie posesji kościoła, co zostało też zaznaczone w zbiorze opowiadań Zoi 
Pirzad „Jutro Wielkanoc”.     

Wykształcona w takiej szkole Klarysa zadaje sobie pytanie:

(…) چرا همه ی شهرهای ارمنستان را ندیده روی نقشه می شناسم و اسم دریاچه های ایران را بلد نیستم؟

(…) dlaczego znałam nazwy wszystkich miast na mapie Armenii, których 
nigdy nie widziałam na oczy, a wciąż jeszcze nie znam nazw jezior w Iranie?

W ormiańskiej szkole priorytetem jest nauczanie dzieci z diaspory o ich 
ojczyźnie, Armenii, przy założeniu, że mieszkając w Iranie naturalnie nabędą 
wiedzę o kraju, w którym przyszło im żyć. 

Ludobójstwo Ormian

Pirzad opisuje obchody rocznicy ludobójstwa Ormian organizowane 24 
kwietnia przez Ninę i Garnika w ormiańskiej szkole. Jest to dzień narodowej 

182 Tamże, s. 197.
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żałoby dla Ormian. Mąż Klarysy znany z poglądów internacjonalistycznych 
i lewicowych, nie bierze udziału w akademii. Klarysa wspomina słowa, które 
wiele razy powtarzała Artuszowi:

 »این روز چه ربطی به اختالفات سیاسی دارد؟ چه ربطی به دست چپی یا دست راستی بودن دارد؟ این
 همه آدم کشته شده. ارمنی هم نباشی باید متأسف باشی و در مراسم شرکت کنی.« و آرتوش هر بار جواب داده

بود »متأسف هستم و شرکت نمی کنم. «183

„Co ten dzień ma wspólnego z polityką? Co ma wspólnego z tym, czy 
jesteś lewicowcem czy prawicowcem? Tylu ludzi zabito. Nawet jakbyś nie był 
Ormianinem, to powinno ci być przykro.” A Artusz za każdym razem odpowia-
dał: „Jest mi przykro, ale nie wezmę udziału.” 

Główna bohaterka prowadzi dialog z mężem na temat ludobójstwa i ob-
chodów, na których nie był, a w których uczestniczyła staruszka, Chatun Jara-
mijan, świadek tamtych wydarzeń:

 گفتم »طفلک خاتون، مادرش، پدرش، همه ی آن آدم ها. باید می آمدی..« (…) »این همه آدم، این همه
 سال خوش و خرم با هم زندگی می کردند. چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ تقصیر کی بود؟« (…). »از دست ما
 جز احترامی خشک و خالی و بر پا کردن مراسم یادبود کاری بر نمی آید. باید می آمدی.« (…) آرتوش از
 دم اتاق برگشت، آمد ایستاد روبرویم و زل زد توی صورتم. »فاجعه هر روز اتفاق می افتد. نه فقط پنجاه سال
 پیش که همین حاال. نه خیلی دور که همین جا، ور دل آبادان سبز و امن و شیک و مدرن. ساعتش را بست.

گفت »در ضمن حق با توست. طفلک خاتون. طفلک همه ی آدم ها.«184

Powiedziałam: „Biedna Chatun185, jej matka, jej ojciec, wszyscy ci ludzie, 
powinieneś był przyjść. (…) Wszyscy ci ludzie żyli szczęśliwie obok siebie. 
Co się stało? Z jakiego powodu? Czyja to była wina?...My nic nie możemy 
zrobić, oprócz daremnego szacunku i utrzymania zwyczaju zbierania się 
w celu upamiętnienia (…) Powinieneś był przyjść”. Artusz doszedł do drzwi, 
potem wrócił, stanął naprzeciwko mnie i popatrzył prosto w twarz: „Tragedie 
zdarzają się codziennie. Nie tylko 50 lat temu, ale właśnie teraz. Nie daleko, 
tyko tu. W odległości rzutu kamieniem od centrum zielonego, bezpiecznego, 
szykownego i współczesnego Abadanu”. Zapiął zegarek. „Ale jednocześnie, 
tak, masz rację, biedna Chatun, biedna ludzkość".  

Temat ludobójstwa Ormian jest tematem trudnym. Zoja Pirzad go nie uni-

183 Tamże, s. 128.
184 Tamże, s. 136-137.
185 Z tureckiego pani, kobieta.
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ka, jednak próbuje przekazać, że to już się stało i trzeba żyć dalej, oczywiście 
pilnując i nie dopuszczając, aby podobne rzeczy się powtórzyły, i nie tylko 
wobec Ormian. 

Język ormiański i góra Ararat

مادر آرمینه را بغل کرد. »باز گفتید هلو؟ ما که انگلیسی نیستیم. هستیم؟ بگو بارو«186.

Mama objęła Armineh. „Znów z „hello” po angielsku? My nie jesteśmy 
Anglikami. Jesteśmy? Powiedz to po ormiańsku „barew187”.

Autorka niniejszej pracy magisterskiej gościła u Ormian w Polsce, Rosji 
i Anglii. Ten fragment potwierdza i pokazuje identyczną sytuację w diasporze 
– wszyscy Ormianie, zwłaszcza ci starsi, pilnują nauki języka ormiańskiego 
dzieci (nie tylko własnych).

Poniższy fragment przedstawia scenę z życia szkolnego. W programie 
szkolnym były obowiązkowe lektury i pieśni związane z ojczyzną. Jeden z te-
herańskich Ormian, z którym rozmawiała pisząca te słowa, powiedział, że 
w Iranie jest wiele ormiańskich szkół, dzieci ormiańskie nie muszą uczestni-
czyć w zajęciach z islamu, z tym że przedmiot „Historia Armenii” nie był do-
puszczony do programu szkolnego w Iranie, więc historię Armenii przekazy-
wano przy okazji przedmiotów takich jak np. lekcje j. ormiańskiego.

  
 گروه کر سرود خواند. سرود هایی که هر سال خوانده می شد. کوه های بلند وطنم، خداحافظ مدرسه ی

عزیز و قسمت کوتاهی از اپرای آنوش. 188

Chór śpiewał te piosenki, które zazwyczaj są na przedstawieniu co roku: 
„Majestatyczne góry mojej ojczyzny”, „Żegnaj szkoło” i krótka aria z „Anusz189.   

Poza powyższym fragmentem, zresztą niebezpośrednio odnoszącym się 
do góry Ararat, nie ma wzmianek o tym symbolu Armenii w powieści Ja zgaszę 
światła.

Podsumowując powieść Pirzad, warto zauważyć, że wzmiankowane 
w niej relacje Ormian z nie-Ormianami są rzadkie i Ormianie żyją niewątpli-
wie we własnym kręgu. Przykład Iranki, pani Nurollahi, wyzwolonej Iranki jest 

186 Z. Pirzad, Czeragh-ha-ra …, op. cit., s. 71.
187 Barew po ormiańsku „Dzień dobry”.
188 Z. Pirzad, Czeragh-ha-ra …, op. cit., s. 277
189 Opera Armena Tigraniana z 1912 r., inspirowana muzyką ludową i oparta na poemacie 
Howhannesa Tumaniana „Anusz”.
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wyjątkiem. Jest ona sekretarką Ormianina (męża Klarysy) pracującego w fir-
mie naftowej i jako działaczka społeczna wychodzi poza społeczne schema-
ty. Interesuje się społecznością Ormian, którą uważa za postępową i godną 
w wielu kwestiach społecznych naśladowania. Pani Nurollahi uczestniczy 
w organizowanych przez diasporę uroczystościach upamiętniających ludobój-
stwo Ormian i nawiązuje kontakty z Klarysą w celu bliższego poznania zasad 
funkcjonowania tej diaspory. Klarysa, z kolei, pomaga ubogiej mniejszości 
arabskiej żyjącej na obrzeżach Abadanu, między innymi zatrudniając ich do 
sprzątania czy prac ogrodowych. Są to jednak nieliczne przykłady interakcji 
pomiędzy Ormianami i nie-Ormianami w Iranie. Niemal wszyscy bohaterowie 
powieści Ja zgaszę światła są Ormianami.  

W dyskusji poświęconej Pirzad w jednym z programów internetowych 
prowadzonym przez ormiańskiego literaturoznawcę Armenika Nikoghosjana 
(Wysoka Literatura z Armenikiem Nikoghosjanem), na kanale Yerevan Today 
podkreślano, między innymi, że ormiańska społeczność w Iranie jest najbar-
dziej (spośród innych diaspor ormiańskich) tradycjonalistyczna190. Powieść 
Pirzad w pełni ukazuje wagę tradycji w życiu codziennym Ormian w drugiej 
połowie XX wieku. Jak wynika z programu Nikoghosjana, zachowanie etnicz-
nej tożsamości nadal jest bardzo ważne dla Ormian w Iranie.

3.2. Choren Aramuni

Choren Aramuni (Kesziszjan) ormiański prozaik i dramaturg urodził się 
w 1948 roku we wsi Faradżabad w Iranie. Podstawowe wykształcenie otrzy-
mał w ormiańskiej szkole w Teheranie, a średnie – w irańskiej. Przez dwa 
lata studiował armenistykę na Uniwersytecie w Isfahanie, później w 1969 roku 
repatriował się do Armenii, gdzie ukończył w 1975 roku filologię ormiańską. 
W 1980 roku wyemigrował do USA. Od roku 2004 jest członkiem Związku Pi-
sarzy Ormiańskich. W 2014 roku otrzymał od Ministerstwa Diaspory Republiki 
Armenii (obecnie już nie istnieje) medal Williama Saroyana. Obecnie dzieli 
życie między Armenią i USA. Jego sztuki są wystawiane na deskach teatrów 
w Erywaniu i w Los Angeles. W swoim dorobku posiada kilkanaście książek 
wydanych w Armenii i w Stanach Zjednoczonych, a wśród nich:

Թատրոն [Tatron] Teatr, 2002
Դպրոցի ճամբան [Dyproci cz:amban] - Droga do szkoły, 2005 
Ուղղիչ տունը [Ughghicz tuny] - Dom poprawczy, 2008

190 Dostępne online przez: https://www.youtube.com/watch?v=8f0wOCHtG58&t=639s, 
(17.08.21).
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Խրամատից դուրս [Chramatic durs] - Z rowu, 2010
Գլենդել. Խաշաթաղ [Glendel։ ChASZatagh] - Glendale. Dzielnica chaszu191.
Երևան տակսի - Yerevan taxi, 2017192

Jego książki w j. perskim:

Zimokwiat (dosł. „Kwiatek lodu”), 2018  - [gol-e jach] گل یخ 
 Miejsce skruchy, 2018 – [Nedamatgah] ندامتگاه   

Aramuni w swoich dziełach opisuje życie Ormian, pełne codziennych pro-
blemów i trosk. Jako Ormianin doskonale rozumie dążenie Ormian do zacho-
wania tożsamości, lecz nie boi się krytykować swoich rodaków, podkreślając, 
między innymi, że Ormianom brakuje edukacji politycznej. W jednym z wy-
wiadów z Nazeli Ohanian193 opowiadał, że podróżując taksówką w Erywaniu 
wysłuchiwał opowieści taksówkarza na temat bardzo złej sytuacji politycznej, 
sam taksówkarz przeklinał polityków, wyzywając od oszustów i złodziei, a po 
kursie nie zwrócił pisarzowi reszty, na co Choren Aramuni powiedział mu, że 
wcale nie jest lepszy od tych polityków.

Czy w domu, czy w szkole działało jedno niepisane prawo: zapobiec cią-
gotom dziecka do samodzielności, powstrzymać wszystkie przejawy jego 
własnej osobowości. Nasi rodzice z głęboką wiarą i rozumem, kierowani do-
brymi intencjami, pozbawili nas możliwości bycia wolnymi i samodzielnymi. 
I tak nie poczuliśmy się u siebie w żadnym kraju, gdziekolwiek by nas rzucał 
los. Niestety, nawet ojczyzna, Radziecka Armenia, – kraj ciągłego „nie wolno” 
nie stała się w pełni kolebką dla mojego pokolenia. I to nie jest przypadek, że 
my do tej pory nigdzie nie czujemy, że stoimy na własnych nogach i wszędzie 
szukamy panów, aby im służyć194.  

W Glendale. CHASZatagh opisuje talenty Ormian, mieszkających w Kali-
fornii, w Glendale (liczebność Ormian w tym mieście to 80-90 tys.), ale również 
wypomina im kombinatorstwo, podziały na grupy, które mają różne poglądy, 
również polityczne (są wśród przedstawicieli diaspory ormiańskiej zwolennicy 

191  Chasz – danie ormiańskie, ChASZ, wg pisarza (to jego autorski akronim) to „Chrowainneri 
azgain szarżum”, znaczy „Narodowy ruch obrażalskich”.
192 Dostępne online przez: https://www.goodreads.com/author/show/4175350.Khoren_
Aramuni, (26.08.2021).
193 Dostępne online przez: https://www.youtube.com/watch?v=3xkOYXYUaZQ&t=813s, 
(27.08.2021).
194 Ch. Aramuni, Dyproci cz:amban (Droga do szkoły), Wstęp, s. 6-7, Glendale 2005.
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trzech partii politycznych: Hynczakian, Ramkawar oraz Dasznakcutiun), co 
nie sprzyja wspólnemu interesowi narodowemu Ormian – to wszystko działa 
przeciwko ich rozwojowi intelektualnemu i ogólnie przeciwko intelektualistom. 
Zdaniem Aramuniego imigranci w USA z radzieckiej Armenii mają bardziej nie-
odpowiedni stosunek do polityczno-społecznego życia (nie są odpowiedzialni 
społecznie), niż ci Ormianie, którzy emigrowali z innych krajów. Podkreśla, 
że w swoich utworach nie potępia, tylko opowiada o bolączkach, które do-
skwierają wszystkim Ormianom. Ostatecznie przekazuje swoją nadzieję, że 
w nowym pokoleniu jest potencjał i wiele się zmieni z pewnością na lepsze. 

Դպրոցի ճամբան 
3.2.1 Dyproci cz:amban („Droga do szkoły”)

„Dyproci cz:amban” – to autobiograficzne wspomnienia Chorena Aramu-
niego napisane w języku ormiańskim, z zachowaniem tradycyjnej ortografii.195.

Autor swoją opowieść zaczyna od wspomnień dotyczących wczesnego 
dzieciństwa (lata 1950-55), gdy po kilku latach od jego narodzin we wsi Fara-
dżabad cała rodzina przeprowadziła się do Teheranu, do dzielnicy Behdżad 
Abad, która będzie później postrzegana przez irańskie władze jako „legowisko 
komunistów”. Wspomina, że pewnego razu przyszli do ich domu żandarmi, 
ale jego matka zdążyła spuścić ulotki propagujące system sowiecki do toalety. 
Na podstawie tego fragmentu widać, że Ormianie mogli być postrzegani przez 
Irańczyków jako propagatorzy komunizmu. 

Բեհջաթապատը պաշարւած էր։ Ժանդարմներ, աղմուկ-աղաղակ, 
խուզարկումներ, ահ ու սարսափ։ Կարկամած մօրս սրսափած դէմքն եմ 
յիշում, վազեց դէպի պատից կախւած լուսանկարը, հետեւից ինչ-որ թղթեր, 
թէ՞ գրքեր ճանկեց ու դուրս ծլկեց՛ ուղիղ դեպի զուգարան։ Ժանդարմները 
ներխուժեցին սենեակ, ամեն ինչ տակն ու վրայ արին, մայրս վերադարձաւ, 
կախեցի փէշից։

Ժանդարմներից մեկը ինչ-որ նկարներ գտաւ։ Շատ էին. հարիւր, երկու 
հարիւր... գուցէ եւ հազար։

- Սրանք որտեղի՞ց, - ժանդարմները հարցը ուղղեց մօրս։
- Մեր թագաւորն է...
- Հա, բայց որտեղի՞ց։

195 Irańscy Ormianie posługują się na co dzień językiem wschodniormiańskim, który jest 
tożsamy z tym państwowym literackim w Republice Armenii, różni się od niego jedynie 
ortografią, gdyż w radzieckiej Armenii była przeprowadzona reforma pisowni, a w Iranie 
wśród Ormian zachowała się ortografia tradycyjna. Patrz: A. Pisowicz, Gramatyka…, op. 
cit., s. 18.
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- Չգիտեմ, - դռան մօտ դօղահար կանգնած պատասխանեց մայրս, նստեց 
ու ինձ սեղմեց կրծքին։

Behdżatapat był oblężony. Szum, zgiełk, przeszukiwania, strach i przera-
żenie. Pamiętam ponurą twarz mojej matki, podbiegła do wiszącego na ścia-
nie zdjęcia, chwyciła jakieś papiery zza niego i szybko wybiegła na zewnątrz, 
prosto do toalety. Żandarmi wtargnęli do pokoju, wszystko wywrócili, matka 
wróciła, podbiegłem i uchwyciłem się spódnicy.

Jeden z żandarmów znalazł jakieś zdjęcia. Dużo było – sto, dwieście… 
może i tysiąc.

- Skąd to? – skierował pytanie żandarm do matki
- To nasz król…
- Ale skąd to?
- Nie wiem – drżąc koło drzwi odpowiedziała matka, usiadła i przycisnęła 

mnie do swojej piersi196.  

Po tych wydarzeniach ormiańskie rodziny starały się przeprowadzić się do 
niedrogich, ale spokojnych dzielnic. 

Wspomnienia Aramuniego dotyczą życia w dzielnicy Wahide w Teheranie. 
We wstępie autor opisuje dzieciństwo spędzone w dużej rodzinie z dziadka-
mi i rodzeństwem. Szczegółowo wspomina lata szkolne – budowanie szkoły 
z datków mieszkających tam Ormian. Podobnie jak w powieści Pirzad, nie 
wszyscy byli chętni składać się, np. bezdzietni Ormianie lub ci, co nie mieli 
dzieci w wieku szkolnym, niemniej społeczność wywierała presję i wszyscy 
Ormianie łożyli na szkołę z poczucia przymusowego obowiązku. Szkoła była 
mała i zbudowana ze szkodliwego materiału (iranitu), później fundacja Gul-
benkiana197 sfinansowała jej rozbudowę i szkoła podstawowa „Nairi” stała się 
centrum edukacyjnym i rozwojowym wszystkich mieszkańców (w większości 
Ormian) tej dzielnicy.  Budowanie rowów nawadniających, zmaganie się z pro-
blemami finansowymi, niekiedy doskwierająca nędza są opisane realistycznie. 
Aramuni przedstawia plastycznie szczegóły życia w gorącym Teheranie lat 50-

196 Ch. Aramuni, Dyproci cz:amban (Droga do szkoły), Glendale 2005, s. 10.
197 Galust Gulbenkian (ur. w 1869 w Stambule, zm. w 1955 w Lizbonie) – ormiański 
przedsiębiorca i filantrop. Był dla zachodnich firm kluczową postacią pośredniczącą 
w otwarciu zasobów naftowych na Bliskim Wschodzie. Był jednym z najzamożniejszych ludzi 
na świecie. Obecnie fundacja Gulbenkiana (siedziba w Lizbonie) jest jedną z najbogatszych 
charytatywnych fundacji świata. Gulbenkian miał również bardzo bogatą kolekcję dzieł sztuki. 
Obecnie większość z nich znajduje się w muzeum Gulbenkiana (Lizbona). Jest również wiele 
innych organizacji jego imienia. Autorka niniejszej pracy otrzymała z fundacji Gulbenkiana 
w 2019 roku stypendium na trzytygodniowy kurs j. perskiego w Erywaniu. Patrz: https://
gulbenkian.pt/en/the-foundation/overview/ (20.08.21).
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60 XX. wieku – sprzedaż wody pitnej przez nosiwodów (abi), i dostawców lodu 
(jachi), robienie zapasów na zimę, zaopatrywanie się w opał, odśnieżanie, 
święta ormiańskie, święta perskie, relacje z Persami/Irańczykami, dziecięce 
zabawy, relacje między rodzicami i nauczycielami, uczniami i nauczycielami – 
to wszystko uzupełnione fotografiami i listami-wspomnieniami innych Ormian, 
znajomych autora, stanowi rzetelny dokument życia ormiańskiej diaspory 
w Iranie. Co prawda autor nie opisuje roli kościoła ormiańskiego w ich życiu, 
może z uwagi na własne lewicowe poglądy, choć dziadek pisarza był pewne-
go rodzaju „lekarzem ducha i ciała” (miał książkę „Astrologia”, Narek198 oraz 
Pismo Święte199), może przez dziecięcy pryzmat, jednakże z niektórych frag-
mentów i zdjęć można wywnioskować, że to kluczowy element życia diaspory.

Մի օր էլ մայրս նկատել էր, որ ինչ-որ բան ինձ անհանգստացնում է, 
գուցէ քնած տեղս խօսել, կամ լաց էի եղել՝ չգիտեմ։ Ականջիս ծայրով լսեցի, 
որ հօրս ասում է՝ »Էս էրեխէն վախեցել է, պապին ասա թող մէ գլուխ 
Աւետարան կարդայ«։

Pewnego dnia mama zauważyła, że coś mnie niepokoi, może we śnie 
rozmawiałem czy płakałem – nie wiem. Kątem ucha usłyszałem, jak mówi do 
ojca: „To dziecko jest wystraszone, powiedz dziadkowi, niech poczyta trochę 
Awetaran200  (…)201

Տարիներ յետոյ, երբ յիշողութիւնս դեռ շատ չէր դաւաճանում, 
մտաբերեցի նրա խօսքերն ու մահճակալի վրայ սկսեցի ծիծաղել։ … 
»կարեւոր չի թէ էս թղթի վրայ ինչ ա գրւում, կարեւորը էն ա, որ հիւանդը 
էս գրերին ու Աստծօյ զօրութիւնին հաւատում ա։ Վերցրու, վերցրու դու էլ 
ճժի, ի՞նչ կարեւոր է, հիվանդի ներշնչումն ա կարեւորը, մէկ էլ էն, որ դու 
նրա մեջ ուժ ստեղծես, որ ինքը իրեն հաւատայ, հաւատայ, որ ինքը կարող 
է չարին յաղթի«։

(…) Wiele lat później, gdy jeszcze pamięć moja nie była zdradliwa, przy-
pomniałem sobie jego słowa i zacząłem się śmiać na łóżku, … „nie ważne co 
się pisze na tym papierku202, najważniejsze jest to, że chory wierzy w te pisma 
i moc Boską, weź, weź, ty też ponakreślaj, jaka różnica, przecież autosugestia 

198 Wśród Ormian do tej pory jest przekonanie, że czytanie dzieł Narekacego nad chorym 
pomaga w jego uzdrowieniu.
199 „Astwacaszuncz” (dosł. tchnienie Boga) z orm. „Biblia”.
200 Awetaran z orm. „Ewangelia”.
201 Ch. Aramuni, op. cit., s. 23.
202  Dziadek autora, podobnie jak muzułmańscy mułłowie, wypisywał na papierku modlitewne 
formuły dla niepiśmiennych wiernych, którzy przychodzili do niego z prośbą o pomoc.
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chorego jest ważna i to, żebyś przekazał mu wiarę w moc, żeby sam w siebie 
wierzył, że potrafi pokonać zło203.

Ogromna rola języka ormiańskiego jako wyznacznika tożsamości ormiań-
skiej, choć „zanieczyszczonego” perskimi naleciałościami, przypomina status 
ormiańskiego w radzieckiej Armenii, gdzie podobny wpływ, choć zapewne 
większy, miał język rosyjski.

 
Հեծանիւին բարձած կերպասավաճառները բացի կանչելուց, մէկ առ 

մէկ թակում էին դռները։ Կտորների վրայ դաջւած գեղեցիկ ու վառ գոյներով 
ծաղիկներն էին քարշ տալիս այդ մարդիկ։ Դրանք <<բոլորն էլ ջհուդներ են>> 
ասում էր թաղը։ Առեւտուրը այդ մարդկանց հետ յաճախ լինում էր ապառիկ։ 
Մի քանի մետր կտորի համար անվճարունակ կանայք այն վերցնում էին 
մասնավճարով, չկար դաֆթար, համակարգիչ ու .... բայց կար <<դուռ>>, 
այո դուռ, որը ունի իւրաքանչիւր տուն, իսկ այդ դռան վերին մասի փայտը 
կամ աղիւսները ծառայում էին, որպէս հաշւապահական դաֆթարի էջ։ 
Փայտի վրայ գրում էին, բայց ոչ, չէին գրում, խազեր էին քաշում մատիտով, 
իսկ աղիւսների վրայ մեխով։ Մինչեւ այսօր չեմ կարողանում հասկանալ 
այդ վաճառողների եւ գնորդների փոխադարձ վստահութիւնն ու հաւատը, 
ցանկացած մարդ կամ չարաճճի մի երեխայ, ցանկացած պահին կարող 
էր վերացնել այդ խազերը կամ պարզապէս աւելացնել։ Մի խօսքով ջհուդի 
եւ հայի առեւտուր էր... Չգիտեմ այդ ջհուդներն էին միամիտ, թե՞ մեր 
ժողովուրդը։

Sukiennicy (sprzedawcy jedwabiu/tkanin), załadowawszy towarem rowe-
ry, oprócz nawoływania, pukali też do każdych drzwi. Ci ludzie dźwigali bele 
materiału z jaskrawymi kwiatami wytłoczonymi na tkaninach. Dzielnica mówiła 
„oni wszyscy są Żydami”. Handel z tymi ludźmi zazwyczaj był na kredyt. Nie-
wypłacalne kobiety brały kilka metrów materiału, nie było „daftarów” (z pers. 
„zeszyt”), ani komputerów, ani … ale były „dur” (drzwi, w j. pers. „dar”), tak 
drzwi, które były w posiadaniu każdego domu, a deska w górnej części tych 
drzwi lub cegły służyły jako strona zeszytu/księgi rachunkowej. Na desce pi-
sali, ale nie, nie pisali, przyciskając ołówek rysowali kilka draśnięć, a na ce-
głach - gwoździem. Do tej pory nie mogę zrozumieć wzajemnego zaufania 
i wiary tych handlarzy i kupujących, każdy człowiek czy niegrzeczne dziecko 
w każdej chwili mógłby zniszczyć te pociągnięcia czy po prostu dodać kreskę. 
Jednym słowem to był handel między Ormianami i Żydami… Nie wiem czy to 

203 Ch. Aramuni, op. cit., s. 32.
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Żydzi byli naiwni czy nasz naród204.  

Tęsknota Ormian za ojczyzną, marzenie by wyjechać do niej, radość po 
uzyskaniu niepodległości Armenii w latach 90. i wyjazd niektórych do niej – to 
wszystko opisuje Aramuni w autobiografii. Powrót do Iranu w nadziei spotka-
nia przyjaciół obraca się w wielkie rozczarowanie. Autor słyszy z ust swoich 
kolegów, że jest zdrajcą, gdyż wyjechał z ojczyzny do Stanów Zjednoczonych. 
Ostatni rozdział wspomnień nosi tytuł „Pochowałem ich stojąc”, druga część 
książki to narracja uczniów i nauczycieli szkoły „Nairi”, która w 2005 roku świę-
towała swoje 50-lecie. Są to wspomnienia w postaci listów z załączonymi zdję-
ciami, napisane prawdopodobnie na prośbę Aramuniego.   

Վաղ մանկութեան տարիների երազներս չեմ յիշում։ Դպրոցական 
տարիների երազներս մղձաւանջային էին։ Պատանեկան տարիների 
երազներս թաղի աղջիկներն էին, պատանեկան միութեան ժողովները, 
ժողովներում արծարծած հարցերը, ազգային-ազատագրական պայքարը, 
նրա ձևերն ու այն միջոցները, որոնք մենք էինք մշակում` մեր հայրենիքի 
փրկութեան համար։ (...) Եռագույնը ձեռքիս վազում էի Արարատ լեռն ի 
վեր։ Գագաթը նւաճելու, դրօշն այնտեղ ծածանելու վճռականութեամբ էի 
վազում։

Snów z wczesnej młodości nie pamiętam. Sny w okresie szkolnym były 
koszmarne. Sny w młodości to sny o dziewczynach naszej dzielnicy, o zebra-
niach Związku Młodzieży, poruszonych podczas zebrań pytaniach, narodowo-
-wyzwoleńczych dążeniach, środkach do ich osiągnięcia, które sami opraco-
wywaliśmy – w imię zbawienia naszej ojczyzny (…). Trzymając ormiańską 
flagę wbiegałem na górę Ararat. Biegłem pewnie, aby zdobyć szczyt i poma-
chać tam flagą205 (…)

(...) Թէ ինչպէս պատահեց, Սովետական Միութիւնը ինձ որպէս 
թարգմանիչ ինչ - որ պատւիրակութեան հետ ուղարկեց Պարսկաստան։ 
Ինձ ոչինչ այնքան չէր հետաքրքրում, որքան ընկերներիս հանդիպելը։ Ես 
կարօտել էի նրանց, ուզում էի ժամ առաջ հանդիպել, մեկիկ-մեկիկ գրկեմ 
ու ասել` տեսեք, ես եմ, եկել եմ, կարօտս առնելու համար եմ եկել, մեր սիրոյ 
ջերմութիւնը չկորցնելու համար եմ եկել։ Թեհրան հասնելուն պէս լւացարան 
մտնելու պատրւակով փախայ։ Առաջին իսկ հանդիպած տաքսու վարորդին 
խնդրեցի ինձ հասցնել մեր թաղը, մեր փողոցը։ Վարորդը սիրալիր ժպտաց, 

204 Ch. Aramuni, op. cit., s. 19.
205 Ch. Aramuni, op. cit., s. 74.
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մի քանի ոլորապտոյտ փողոցներ անցնելուց յետոյ յայտնւեց ռուսական 
դեսպանատան բակում։ Դարպասները փակւեցին, մի ռուս զինւոր օձիքիցս 
բռնած ինձ քարշ տւեց դէպի մի մութ նկուղ։

Nie wiem jak się stało, że Związek Radziecki wysłał mnie z delegacją 
w charakterze tłumacza do Persji206. Mnie nic tak nie interesowało jak spotka-
nie z moimi przyjaciółmi. Ja tęskniłem za nimi, chciałem o godzinę wcześniej 
się z nimi spotkać, każdego z osobna objąć i powiedzieć: „Zobaczcie to ja, 
przyjechałem nacieszyć się wami (dosł. usatysfakcjonować tęsknotę), przy-
jechałem, żeby nie stracić ciepła naszej miłości”. Jak tylko wjechaliśmy do 
Teheranu, uciekłem pod pretekstem pójścia do łazienki. Pierwszego z brzegu 
taksówkarza poprosiłem, by zawiózł mnie do naszej dzielnicy, na naszą ulicę. 
Kierowca miło się uśmiechnął, po kilku zawiłych uliczkach zjawił się przed ro-
syjską ambasadą. Zamknęła się brama, jakiś rosyjski żołnierz trzymając mnie 
za kołnierz pociągnął do ciemnej piwnicy207.      

Aramuni w swoich wspomnieniach odnosi się także do roli języka ormiań-
skiego, życia diaspory w dzielnicy Wahide, do relacji między Ormianami, mię-
dzy Ormianami i Irańczykami oraz irańskimi Azerami oraz do życia Ormianek.

Rola języka ormiańskiego

O języku ormiańskim autor wspomina w kontekście zajęć z języka ormiań-
skiego w szkole ormiańskiej. O roli literatury ormiańskiej możemy wnioskować 
ze zdjęć ilustrujących przedstawienia w teatrzyku szkolnym na podstawie dzieł 
ormiańskich pisarzy (np. Namus A. Szirwanzadego), z wierszyków poetów or-
miańskich (np. Majreni lezu/Język ojczysty S. Nazariana czy Garnik Achper/
Braciszek-Baranek, Szunn u Katun/Pies i Kot H. Tumaniana), które również 
są zamieszczone w postaci zdjęć. Rzeczą oczywistą jest mówienie w domach 
(gdzie słuchano też ormiańskiego radia) czy wśród Ormian po ormiańsku.

Życie diaspory w dzielnicy Wahide i relacje między Ormianami

Jak już wcześniej wspomniano, Ormianie preferują małżeństwa endoga-
miczne. Ze wspomnień Aramuniego wynika, że krąg potencjalnych kandyda-
tów na męża lub żonę zawęża się jeszcze lokalnie.

206 W oryginale Parskastan w j. orm. „Iran”.
207 Ch. Aramuni, op. cit., s. 75.
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Չգրւած ներքին օրէնք կար թաղում. թաղի աղջիկները, թաղի 
տղաներինն էին։ Իւրաքանչիւր աղջիկ ունէր իր թիկնապահը, իսկ թաղը 
իր ողջ բանակով հսկում էր իր աղջիկներին, թէ դպրոց, կամ աշխատանքի 
գնալիս.

W „tagh” (dzielnica) było wewnętrzne niepisane prawo: dziewczyny naszej 
dzielnicy były dziewczynami naszych chłopaków. Każda dziewczyna miała 
swojego ochroniarza, a cała dzielnica ze swoją armią pilnowała dziewczyn, 
które szły do szkoły czy pracy.208 

Իմ տարիքը աղջիկ տեսնելու տարիք էր, յաճախ էինք տղաների հետ 
հաւաքւում ու աչքի ծայրով հետեւում մեր թաղի հուրի-փերիներին. 

Mój wiek był wiekiem widzenia dziewczyn: często zbieraliśmy się z chło-
pakami i kątem oka śledziliśmy „huri-peri209” naszej dzielnicy.210 

Մեզ ասել էին, որ մինչեւ դպրոցը չաւարտենք, բանակում չծառայենք ու 
աշխատանքի չանցնենք սիրահարւելու իրաւունք չունենք. 

Nam mówiono, że póki nie skończymy szkoły, nie wrócimy z wojska, nie 
zatrudnimy się, nie mamy prawa zakochać się.211 

Sukcesy innych Ormian były powodem do dumy całej diaspory.

Յիշում եմ, պարսկական թերթերից մեկը Շարլ Ազնաւուրի մասին գրել 
էր. »Մի թզանոց հայը գրաւել է Ֆրանսիան« 

Pamiętam jak w jednej z perskich gazet było napisane o Charles'u Azna-
vourze212: „Jeden mały Ormianin (chodzi o wzrost, dosł. „wielkości dużego 
palca”) zdobył Francję”. 

Także zwycięstwa sportowe kolegi z dzielnicy, Hranta Torosjana, podnosiły 
na duchu wspólnotę:  

208 Ch. Aramuni, op. cit., s. 54.
209 Postacie mitologiczne - hurysy i peri, w codziennym użyciu w j. orm. te wyrazy oznaczają 
„piękności”.
210 Ch. Aramuni, op. cit., s. 54.
211  Tamże, s. 56.
212 Charles Aznavour (1924-2018) - znany francuski piosenkarz i kompozytor ormiańskiego 
pochodzenia.
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Հրանտի եւ առհասարակ որեւէ հայի յաջողութիւնը, կեանքի որեւէ 
ասպարէզում, մեզ համար ազգի յաջողութիւնն էր, հայի հպարտութիւնը։

Sukcesy Hranta i w ogóle jakiegokolwiek Ormianina, w jakiejkolwiek dzie-
dzinie życia, dla nas były sukcesami narodowymi, dumą Ormianina213.

Tu trzeba przyznać, że Ormianie rzeczywiście chlubią się sukcesami 
swoich rodaków. Nie trzeba być jednym z nich, żeby to zauważyć. Każde-
mu obcokrajowcowi opowiadają, że Ormianie są znani ze swojej inteligencji 
i kreatywności. „Wynalazcami lampy naftowej214, automatycznej skrzyni bie-
gów, bankomatu, betoniarki, szczepionki przeciwko roto wirusowej infekcji, 
inhalatora, suszarki i wielu innych rzeczy. Pionierami w medycynie nuklearnej 
też byli Ormianie215” – takie zdania można usłyszeć na ulicach w Armenii prak-
tycznie zawsze.

Aramuni wspomina też ciężkie zimy w Teheranie:

Ահաւոր բան էր ձմեռը։ Մինչեւ այսօր ատում եմ ցուրտը։ (...) Քուրսու 
ամենալաւ վառելիքն էր (ածուխը) ։

Zima była okropną rzeczą. Do tej pory nienawidzę chłodu. (…) Węgiel był 
najlepszym opałem dla „kursi” (w j. pers. „korsi”216) 217.
  
Autor opisuje, jak pomagał jako dziecko „myć” węgiel, a później jeszcze 

z tej wody wymieszanej z pyłem węgielnym, robiono kulki, które służyły po 
wysuszeniu również jako opał.  

Z kolei w lecie Ormianom z Teheranu dokuczały upały:

Ամեն առաւօտ, դեռ շոգը չկոխած փողոցում յայտնւում էր խմելու ջուր 
վաճառող կառքը։ »Աբի« էինք ասում։ 

Każdego ranka, gdy jeszcze nie było takiego upału, pojawiał się sprze-

213 Ch. Aramuni, op. cit., s. 53.
214 Ignacy Łukasiewicz – polski Ormianin.
215 Dostępne online przez: https://thearmenoid.blogspot.com/2013/10/23-23.html, 
(19.08.21). 
216 Rodzaj piecyka, przykrywanego dużym kocem, aby zagrzały się nogi siedzących pod 
nim osób.  
217 Ch. Aramuni, op. cit., s. 25, 23.
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dawca wody. Nazywaliśmy go „Abi” (ab po pers. „woda”, abi – ten od sprze-
daży wody)218 (…)

Ինձանից քիչ վեր մի դուռ բացւեց, կինը ալարկոտ ձայն տւեց.
- Եախի։
- Հա, խանում, - ասաց էշատէրն ու դիմեց էշին, - կանգնիր, հէրանիծած, 
եշի ծնունդ։
- Մի քիչ սառոյց կտա՞ս...
- Ինչքա՞նի, խանում։
- Եք րիալ։

Trochę wyżej przede mną otworzyły się drzwi, kobieta leniwie spytała:
- Jachi? (jach po pers. „lód”, jachi – osoba sprzedająca lód) 
- Tak, chanum (xānum po pers. „pani”) – powiedział właściciel osła i zwrócił 
się do osła: „Stój, przeklęty”.
- Dasz trochę lodu?
- Za ile, chanum?
- Za jeden rial (rial - waluta Iranu)219

Օգոստոսը մեզ համար բնորոշ էր ոչ միայն իր ահաւոր շոգ օրերով, այլ 
արդէն ծէս դարձած լոլիկի մածուկ պատրաստելու գործողութեամբ։ Լոլիկը 
բերում էին պարսիկները, էշերին բարձած այդ հիանալի բանջարեղէնը 
մուտք էր գործում համարեա բոլորի տները։ Ունեւոր-չունեւոր, հարուստ 
ու աղքատ, անպայման, ինչ-որ չափով ձեռք բերելով այն` անցնում էր 
աշխատանքի։ Մեծ ու մի քիչ ապահով ընտանիքների բակերը լցւում էին 
տաշտերով ու խորը ափսեներով, կաթսաներով ու թաւաներով։ Այդ օրերին 
ոչ մի հարեւան միւսին սպասք պահ չէր տայ, բոլորի մօտ սպասքի պակաս 
էր զգացւում։

Sierpień był dla nas szczególny nie tylko przez upały, ale również przez 
zwyczaj robienia wtedy przecieru z pomidorów. Pomidory przywozili Perso-
wie, to wspaniałe warzywo załadowane na osłach wchodziło do każdego do-
mu. Majętni czy nie, biedni czy bogaci, koniecznie w jakiejś ilości nabywali je 
i rozpoczynali pracę. Podwórka dużych i trochę zamożnych rodzin wypełniały 
się misami, głębokimi talerzami, garnkami i patelniami. W te dni żaden sąsiad 
nie pożyczał nikomu naczyń. Wszystkim ich brakowało220.

218 Ch. Aramuni, op. cit., s. 19.
219 Ch. Aramuni,, op. cit., s. 20.
220 Tamże, s. 21.
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Tak upływa dzieciństwo i młodość autora. Opowiada on o grach, w które 
grali z chłopakami, jak trudno było im uzbierać pieniądze na piłki do gry na 
boisku, które razem z całą dzielnicą sprzątali z kamieni, o budowaniu szkoły, 
mostu, zbiorników na wodę, sadzeniu drzew morwy, chodzeniu do fryzjera, 
do łaźni, o dziecięcych wybrykach, o babci, o dziadku, o wujkach. W jednym 
z rozdziałów opisuje jak się zakochał, potem jak bronił honoru swojej krewnej 
przed Ormianinem z innej dzielnicy; o tym, jak bili się również z chłopakami 
irańskimi. O rodakach, którym zależy na tym, co inni powiedzą czy pomyślą 
o nich (np. żeby dobrze wypaść, częstowali gości lepszymi produktami, niż 
sami jedli na co dzień); o życiu w szkole.  

Aramuni pisze o dzielnicy, w której rósł jako o swego rodzaju mikroświecie:

Դպրոցը հեռու չէր։ Այսինքը ոչինչը հեռու չէր։ Մի թաղ էր` մի երկիր, 
իր ներքին ու արտաքին, չգրւած օրենքներով, վարք ու բարքով, մեծերով, 
փոքրերով, »տերն ու ծառան«-ներով։

Szkoła znajdowała się niedaleko. To znaczy nic nie było daleko. Jedna 
dzielnica – to cały nasz kraj, z jego wewnętrznymi i zewnętrznymi niepisanymi 
prawami, z różnymi zachowaniami i manierami, ze starszyznami, z dziećmi, 
z „pan-i-sługami”221.

A z poniższego fragmentu wynika, jak rozstrzygali Ormianie problemy we-
wnątrz wspólnoty:

Պապիս խօսքը ոմանց համար օրէնք էր։ Հարեւանների միջեւ ծագած 
վէճեր, թաղի տղաների հետ կապւած խնդիրներ, հայ ու պարսիկի կռիւներ, 
ամուսնական վէճեր, առեւտրական, անգամ սիրային հարցեր, մի խօսքով, 
եթէ հարցը ոճրային բնոյթ չէր կրում հասնում էր մեր դուռը։ Հարցերին 
լուծում չգտնելու, կամ պապիս խօսքն ու որոշումը կողմերին չբաւարարելու 
պարագային, այն հասնում էր ազգային իշխանութեան կենտրոնական 
վարչութիւն (թեմական խորհուրդ), որը համարւում էր մեր ժողովրդի 
»գերագոյն դատարանը«։
 

Słowa mojego dziadka były dla niektórych prawem. Powstałe kłótnie mię-
dzy sąsiadami, problemy związane z chłopakami z dzielnicy, kłótnie i bójki 
między Persami i Ormianami, spory małżeńskie, handlowe, czasami nawet 
romantyczne kwestie, jednym słowem, jeżeli sprawy nie miały skrajnego cha-

221 Ch. Aramuni, op. cit., s. 64.
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rakteru, kierowane były do naszych drzwi. Jeżeli kwestie nie były rozwiązane 
lub słowa mojego dziadka nie satysfakcjonowały stron, przechodziło to do 
„Centrali Narodowego Zarządu” (Rada Diecezjalna), który był „sądem najwyż-
szym” naszego narodu222.  

Aramuni dotyka w powyższym fragmencie interesującego zagadnienia 
organizacji prawnej Ormian żyjących w Iranie. Określenie „Centrala Narodo-
wego Zarządu” (Rada Diecezjalna) odnosi się prawdopodobnie do najważ-
niejszego organu sądowniczego irańskich Ormian. A. Amurian i M. Kasheff 
podają za E. Ra’inem223, że przed Rewolucją Islamską w Iranie były trzy takie 
rady: isfahańska (obejmująca południowy Iran i Indie), teherańska (obejmu-
jąca też Kazwin, Raszt, Maszhad, Bandar-e Anzali, Hamadan, Arak i Ker-
manszah) i azerbejdżańska.224 Podlegały one katolikosowi Cylicji z siedzibą 
w Libanie (od l. 50. XX wieku, wcześniej katolikosowi w Eczmiadzynie, choć 
nie wszyscy Ormianie w Iranie zastosowali się do tej zmiany), który do każdej 
rady delegował trzech kandydatów, z których lokalna społeczność wybierała 
jednego dostojnika w randze biskupa. Dostojnik ten następnie był zatwierdza-
ny przez katolikosa. Każdy przywódca diecezji funkcjonuje jako najwyższy or-
gan wykonawczy i autorytet religijny w swojej wspólnocie i asystuje mu Rada 
Diecezjalna, której przewodniczy. Rada ta wybierana jest przez Zgromadzenie 
Przedstawicieli (mniej więcej jeden przedstawiciel na 2000 członków wspólno-
ty), która jako organ legislacyjny jest wybierana co cztery lata w powszechnym 
głosowaniu, by kierować sprawami wewnętrznymi wspólnoty.225 

Jak już wcześniej wspomniano, dziadek pisarza był specjalistą od „lecze-
nia dusz”. Jak wynika z powyższego fragmentu, jeszcze w drugiej połowie 
zeszłego stulecia piśmiennych i oczytanych starszych ludzi uważano w or-
miańskiej diasporze w Iranie za mędrców.

Z jednej z rozmów fryzjera można wywnioskować, że wspólnota wiele rze-
czy robiła czy budowała własnymi środkami. Ormianie z dzielnicy nie byli bo-
gaci, choć zdarzały się zamożne rodziny. Fryzjer datków na szkołę dawać nie 
chciał, gdyż nie posiadał dzieci w wieku szkolnym.  

222 Tamże, s. 30.
223 E. Raʾin, Iranijan-e Armani, Tehran 2536/1356 (1977), s. 61-62.
224 Podział ten został zachowany w Islamskiej Republice Iranu. Patrz: P. Niechciał, Irańscy 
Ormianie – najliczniejsza społeczność chrześcijańska w Islamskiej Republice Iranu, „Estetyka 
i krytyka”, nr 23(4), s. 177.
225 A. Amurian, M. Kasheff, “Armenians in Modern Iran”, Encyclopaedia Iranica, II/5, s. 
478-483, dostępne online przez: https://iranicaonline.org/articles/armenians-of-modern-iran, 
(29.08.2021).
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Դպրոցը հենց ձեր համար սարքեցին, էս ժողովուրդը հաց չունի ուտի, 
դպրոցը ուզում ա գլխին տա՞։ Պապդ էլ, հէրդ էլ, էն Վարդանը, Վաղինակը, 
դոկտոր Սուլթանը, պարոն Գառնիկը, Շաւարշը, ամենն էլ իրանց էրեխեքի 
հուլն են, խալխից փողերն առան, դպրոց սարքեցին, չիմացանք մնացածը 
ինչ արին։

Szkołę wybudowali właśnie dla was, ten lud nie ma pieniędzy nawet na 
chleb, a chce sobie zafundować szkołę. I twój dziadek, i twój ojciec, i jeszcze 
kilka osób … wzięli od innych pieniądze, wybudowali szkołę, nie wiem co 
zrobili z resztą (pieniędzy).226

Książka autobiograficzna Chorena Aramuniego stanowi ważny dokument 
również ze względu na liczne zdjęcia, pokazujące życie w drugiej połowie XX 
wieku. Zamieszczone grupowe zdjęcia uczniów z kadrą pedagogiczną pocho-
dzące z lat 1958 -1984, pokazują zmiany w szkole za rządów różnych dyrek-
torów. Osoby na zdjęciach są ubrane w stylu europejskim. Na zdjęciu z lat 
2001-2002 uczennice i nauczycielki są już w hidżabach. Hidżaby czy chusty 
są noszone przez Ormianki wyłącznie na zewnątrz w zgodzie z nakazami pa-
nującymi w Islamskiej Republice Iranu.

(…) յիշեցի մեր հայ տեսուչներին, բարեկիրթ, դաժան, հայաշունչ, 
կոպիտ ու հայրենասէր։ (…) Աստւա՜ծ իմ, ինչքա՜ն սէր կար այդ ժողովրդի 
մէջ։ Ամբողջ թաղը ճանաչում էր միմեանց։ Թաղը ընտանիք էր` հայախօս, 
հայաշունչ ու հայավայել։ Թաղի սրտում հայրենի կարօտ կար, երազ, որի 
համար էլ գոյատեւում էր։

(…) przypomniałem sobie naszych ormiańskich dyrektorów szkoły, byli 
oczytani, okrutni, z duszą ormiańską, surowi i patriotyczni (…) Boże, ile mi-
łości było w tym narodzie. Cała dzielnica znała się nawzajem. Dzielnica była 
rodziną – ormiańskojęzyczną, z ormiańskim duchem, „hajawajel” (dosł. „cie-
sząca się ormiańskością”). W sercu dzielnicy była tęsknota za ojczyzną, ma-
rzenie, dzięki któremu udawało się przeżyć227 (…)

Niestety, opisane w książce metody wychowania nauczycieli były bardzo 
okrutne i obecnie absolutnie nie są akceptowane. Kary cielesne wymierzane 
były również za zgodą rodziców i stanowią częsty motyw wspomnień autora 
z lat szkolnych. Niemniej jednak powyższy fragment wskazuje na integralność 

226 Ch. Aramuni, op. cit., s. 62.
227 Ch. Aramuni, op. cit., s. 71.
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wspólnoty ormiańskiej, opartą na tęsknocie i o marzeniu o lepszej Armenii. 

Kościół ormiański

Na jednym ze zdjęć opisywanej książki autobiograficznej zilustrowana 
została wizyta Katolikosa Garegina (w Iranie Ormiański Kościół Apostolski 
podlega administracyjnie katolikosowi Cylicji) z 1990 roku. Zamieszczono tak-
że inne zdjęcia z wizyt duchownych ormiańskich. Jak już wcześniej zostało 
wspomniane, Choren Aramuni wydaje się nie być przywiązany do kościoła 
i życia religijnego. W wyżej przytoczonym fragmencie, gdzie pisarz nazywa 
radę parafialną „sądem najwyższym” narodu można dopatrzyć się sarkazmu. 
W książce nie było mowy o budowaniu kościoła, lecz na jednym ze zdjęć 
zostało zilustrowane położenie kamienia węgielnego kościoła przy wspól-
nym wysiłku duchownych ormiańskich i rodaków, którzy sfinansowali budowę 
w 1966 r. „Surb Targmanczac Jekegheci” (dosł. Kościół Świętych Tłumaczy). 
Na zdjęciu za plecami duchownego stoją tłumy Ormian. Były również wizyty 
Williama Saroyana, amerykańskiego pisarza ormiańskiego pochodzenia oraz 
Simona Wracjana228 (zm. w 1969 r. w Bejrucie), ostatniego premiera niezależ-
nej Republiki Armenii (1918-1920). Jak wielu ormiańskich polityków z partii 
„Dasznakcutiun” po rozwiązaniu Republiki Armenii w 1920 r. uciekł do Iranu, 
dalej dążąc do niepodległości Armenii. Jest również zdjęcie z otwarcia towa-
rzystwa kulturalnego „Sipan”229, w tle na ścianie góra Ararat i na słupie za 
uczestnikami otwarcia zdjęcie urzędującego szacha w mundurze.  

Szach [Mohammad Reza Pahlawi] dbał o rozbudowę kultu własnej osoby 
i kultu rodziny panującej. Pomnik któregoś z przedstawicieli dynastii stał na 
każdym placu i większym skrzyżowaniu, wszechobecne były portrety szacha 
i jego rodziny, ich imionami nazywano główne ulice w każdym mieście, insty-
tucje kulturalne, zakłady przemysłowe i obiekty sportowe. Ważne daty z histo-
rii dynastii obchodzono jako święta narodowe230.

Ormianin – komunista

Czy Choren Aramuni był prawdziwym komunistą i propagatorem komu-
nizmu - z książki wywnioskować jednoznacznie się nie da. On wprost o tym 

228 Dostępne online przez: https://www.wikiwand.com/pl/Premierzy_Armenii, (17.08.21)
229 Sipan od nazwy jednej z gór, do których Ormianie są również przywiązani (także do 
Nemrutu). O towarzystwie można znaleźć informacje, między innymi, na stronie internetowej 
gazety Alik. Dostępne online przez: www.alikonline.ir, (28.08.21).
230 A. Krasnowolska, op. cit., s. 859.
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też nie mówi, oprócz wzmianki o przechowywaniu w jego domu zakazanych 
ulotek i o tym, że przez to u Irańczyków Ormianie zyskali złą sławę jako propa-
gatorzy komunizmu. Może było to związane z ówczesną sytuacją polityczną 
w Iranie, która nie podobała się niektórym Ormianom i był to pewnego rodzaju 
bunt przeciwko zaistniałej sytuacji społeczno-politycznej.

Można sądzić natomiast, że autor nie był religijny, co nie znaczy, że był 
ateistą. Nie ma też wątków, gdzie byłoby powiedziane o prorosyjskości czy 
poglądach prokomunistycznych Ormian ze wspólnoty ormiańskiej. W rozdzia-
le, gdzie pisarz opisuje swoje rozczarowanie po 40 latach, kiedy wróciwszy do 
Iranu słyszy z ust przyjaciół, że zdradził Armenię, też nie ma mowy o poglą-
dach prorosyjskich czy prokomunistycznych autora (wręcz odwrotnie – próbu-
je on im wytłumaczyć, że wyjechał, gdyż czuł wstręt do państwa radzieckiego), 
jest tam mowa o tym, iż został oskarżony o to, że wyjechał z Armenii (która 
była, przecież, marzeniem wszystkich rodaków) do Stanów Zjednoczonych.

Niemniej, ze wspomnień Aramuniego wynika, że przedstawiciele diaspory 
ormiańskiej byli podejrzewani przez władze irańskie o sympatie komunistycz-
ne, głównie z uwagi na związki z Ormianami z radzieckiej Republiki Armenii. 
Do komponentu religijnego, jako wyznacznika tożsamości ormiańskiej, docho-
dzi na gruncie irańskim ideologia komunistyczna, wyznawana przez zlaicy-
zowanych Ormian. Jest to swoisty paradoks, gdyż w diasporze ormiańskiej 
w Iranie, w odróżnieniu od Radzieckiej Armenii, kościół miał duży wpływ na 
życie wspólnoty i wzmacnianie tożsamości narodowej, nadając im odrębność 
w muzułmańskim otoczeniu. 

Relacje Ormian z Irańczykami 

Choć Ormianie jako chrześcijanie zaliczani są w Koranie do tzw. „ludów 
księgi” (ahl al-kitab/pers. ahl-e ketab), czyli wyznawców religii objawionych, 
Aramuni pisze wprost o stosunku pobożnych muzułmanów w Iranie do Or-
mian jako niewiernych i nieczystych (nadżes/haram):

Կրօնական փոքրամասնութիւն լինելով, կ ա մ ա յ - ա կ ա մ ա յ 
վախենում էինք պարսիկ մոլեռանդ ու ծայրահեղ հաւատացեալներից։ 
Եթէ մտովի վերադառնանք յիսուն տարի առաջ, չեմ կարծում, որեւէ մէկը 
դէմ լինի իմ այն կարծիքին, որ պարսիկը քրիստոնիայի ձեռքից հաց չէր 
ուտում, քրիստոնիան, այդ թւում նաեւ մենք` հայերս, մահմեդականների 
կողմից համարւում էինք պիղծ, հարամ ու նրանք աշխատում էին հեռու 
մնալ մեզանից։

 Թաղի երեխաների, յատկապէս աղջիկների, համար ամենասարսափելի 
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օրերը »սինե զանի« օրերն էին։ Մուսուլմանների սգոյ այդ օրերին մեր 
ծնողները վախենում, մեզ արգելում էին տանից դուրս գալ։ Հայկական 
մեր թաղը շրջապատւած էր յետամնաց պարսիկներով, որոնք այդ օրերին 
ամբողջովին սեւ հագած, փողոցից փողոց շրջելով, ողբում էին իրենց 
հոգեւոր առաջնորդի` Հազրաթէ Ալիի, նահատակութիւնն։ Դրախտին 
արժանանալու սիոյն, ամենադաժան ձեւերով ու տարբեր միջոցներով 
ինքնախարազանւում էին։ Նրանք հաւատում էին, որ այդ միջոցով 
կարժանանան Աստծոյ ողորմածութեանն ու դրախտի դռները կը բացւեն 
իրենց համար:

Չգիտեմ բացառութիւն էր թէ ոչ, բայց այդ նոյն օրերին կորաւ մի երեխայ 
(ազգակից), ու միայն տարիներ յետոյ ինչ-որ տեղ գտան նրա գերեզմանը։ 
Ճիշտ է այդպիսի խմբակներ հայկական մեր թաղերը չէին մտնում, բայց մեզ` 
երեխաներիս, խստիւ արգելւած էր մօտենալ նրանց։ Յաճախ տանիքներից 
էինք ծիկրարկում նրանց տարօրինակ վարքերը։

Będąc chrześcijańską mniejszością religijną, chcąc nie chcąc baliśmy się 
fanatycznych i skrajnych wierzących (muzułmanów). Jeśli wrócimy pamięcią 
w czasy sprzed 50 lat, nie sądzę, że ktoś sprzeciwiłby się tej opinii, że Perso-
wie nie jedli jedzenia podawanego z ręki chrześcijan, chrześcijanie, w tym my, 
Ormianie, byliśmy uważani przez mahmedakanów (po orm. „muzułmanów”) 
za brudnych, haram/nieczystych (z arab. „zakazany”) i oni starali się trzymać 
się daleko od nas. 

Z kolei, podczas szyickich świąt dzieci ormiańskie były trzymane „pod klu-
czem” w domu:

Dla dzieci dzielnicy, zwłaszcza dla dziewczynek, najgorszymi dniami były 
dni „sine-zani” (żałobne umartwianie się i samookaleczanie podczas Aszury231 
w Iranie). W te muzułmańskie żałobne dni nasi rodzice się bali, zabraniali nam 
wychodzić z domu. Nasza dzielnica był okrążona zacofanymi Persami, którzy 
w tych dniach ubrani w całości na czarno, wędrując z ulicy na ulicę opłakiwali ich 
duchownego lidera „Hazrat-e Ali” (po pers. święty Ali) (…) Okrutnie torturowali 
siebie różnymi środkami. Oni wierzyli, że w taki sposób będą zaszczyceni łaska-
wością Boga i drzwi dracht-u („dracht” w j. orm. to raj) otworzą się przed nimi (…) 

Nie wiem czy był to wyjątek, ale w te sami dni zginęło dziecko (naszych 
krewnych), i dopiero po latach znaleziono miejsce pochowania tego dziecka. 
Co prawda takie grupy do naszej ormiańskiej dzielnicy nie wchodziły, ale nam, 

231 Szyickie święto obchodzone 10. dnia miesiąca muharram, upamiętniające męczeństwo 
imama Hosejna pod Karbalą w 680 r.n.e. 
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dzieciom, w sposób rygorystyczny było zabronione przybliżać się do nich. 
Często śmialiśmy się z ich dziwnych zachowań, stojąc na dachach domów232.

Powyższy fragment to wątek pokazujący jak obcy jest islam dla Ormian 
i to, że mimo starań i względnie dobrych relacji, między muzułmanami i chrze-
ścijanami nie było wzajemnej ufności.

Muzułmanie traktowali Ormian jako skalanych rytualnie. W poniższym 
fragmencie wyraźnie widać poczucie wyższości Irańczyków nad Ormianami. 
Fragment dotyczy czasu, gdy do dzielnicy była doprowadzona woda. Do Or-
mian, którzy podczas robót chcieli umyć się i napić się z bieżącej w strumyku 
wody, żandarm mówi:

Չմօտենաս, ես քո հայ ասողի... եկել եք լաւ էք արել, բայց իրաւունք 
չունեք ջուրը պղծելու, շրջապատը բոլորն էլ մուսուլմաններ են, ջուրը 
չհարամէք, ես ձեր. 

Nie podchodź, ty … przybyliście, dobrze zrobiliście, ale nie macie prawa 
zbezczeszczać wody, wokół wszędzie są muzułmanie, żebyście z wody nie 
zrobili haram233.  
 
Sytuacja jednak została pokojowo opanowana, w ostateczności woda była 

również doprowadzona do dzielnicy ormiańskiej.

Relacje z irańskimi Azerami

Interesującym jest też fragment przytoczony poniżej, gdzie autor udziela 
lekcji Azerom pracującym w piekarni (miejsce, gdzie po pracy odbywały się 
korepetycje, można wnioskować, że z perskiego i arytmetyki) niedaleko domu:

Վալին լավաշու և »դպրոցի« սեփակատէրն էր։ Ազրբեջանցի էր, 
միջահասակ ու գեղադէմ ազրբեջանցի։ Լավաշիի դռանը միշտ նստած 
էր նրա ծերունի հայրը` հինայած մօրուքով։ Նա պահակի դերում էր։ Նրա 
համար աշխարհն ընդամենը մի թզբէհ էր, Աստված գիտէ, օրական քանի 
հազար անգամ էր մատներով շրջում նրա մաշւած քարերը։ Լաւաշին ունէր 
չորս աշխատող, չորսն էլ ազրբեջանցի, չորսն էլ անգրագէտ։
- Խորէն, մի օր դիմեց ինձ Վալին։
- Ի՞նչ է, պարոն Վալի,_ երեխային յատուկ բանլսողութեամբ մօտեցայ նրան։

232 Ch. Aramuni, op. cit., s. 25-26.
233 Z arabskiego dosł. zakazane, tu: nieczyste. Ch. Aramuni, op. cit., s. 16.
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- Ինձ գրել-կարդալ կսովորեցնե՞ս։
- Ե՞ս։
- Այո՜։
- Թող հօրս հարցնեմ։
- Լավ, ես էլ հետը կը խօսեմ։

Ընդամենը երկու շաբաթում աշակերտներս դարձան հինգ հոգի (…)
Դրամ էի վաստակում։ Ամսական քսան թուման։ Տասներեք տարեկան 

երեխայի համար պատկառելի մի գումար։ Կէսը հօրս էի տալիս, նա ժպտում 
էր ու ասում.»Դու Վալիից մեծ մարդ ես«։

Տղերքը մօտենում, իրենց »երեխաների« մասին էին հարցնում. 
»Երեխաս ինչպե՞ս է սովորում«։ »Ինչպե՞ս ես, ուսուցիչ«, »Երեխաս, որ 
դասը չի սովորում, ծեծի, մէկ ա, նա մարդ չի լինի« և այլն։

Լաւաշի չորս աշխատակիցներն էլ, ինչպես տերը` Վալին, պարսկերէն 
լաւ չէին խօսում, գիտեցածին էլ ազրբեջանական հնչերանգ էին տալիս։ 
Աշխատում էին առաւօտեան ժամը հինգից մինչև երեկոյեան ժամը վեցը։ 
Հացթուխը իր քաշով, մեր թաղի ռեկորդակիրն էր։ Օրական տասնհինգից 
տասնվեց ժամ, նոյն տեղում, նոյն կէտում նստած, միայն գօտկատեղից 
վեր շարժումներով հաց էր թխում։ Խմորի մեծ գնդի էր նման։ Դասարանիս 
լաւագոյն աշակերտն էր, միւսները, բացառութեամբ Վալիի, ոչ թե ծոյլ, այլ 
ապուշ էին։ Դժւար թէ կարողանային մինչև հարիւրը հաշվել։

Wali był właścicielem lawaszi/piekarni (lawasz to chleb ormiański, popu-
larny również w Iranie) i „szkoły”. To był Azer w średnim wieku, przystojny 
Azer. Przy drzwiach piekarni zawsze siedział jego ojciec, stary człowiek z bro-
dą. Był w charakterze stróża (…). W piekarni pracowało czterech pracowni-
ków, wszyscy Azerowie, cała czwórka - analfabeci.
- Choren, – kiedyś zwrócił się do mnie Wali.
- Co, panie Wali? – z dziecięcą ciekowością podszedłem do niego.
- Nauczysz mnie pisania i czytania?
- Ja?
- Tak.
- Zapytam tatę.
- Dobrze, ja też z nim porozmawiam.

W ciągu dwóch tygodni uczniów miałem już pięciu (…).
Zarabiałem pieniądze. Miesięcznie 20 tumanów234. Dla trzynastolatka 

poważna suma. Połowę oddawałem ojcu, on się uśmiechał i mówił: „Jesteś 
człowiekiem większym niż Wali”.

Chłopaki z dzielnicy podchodziły i pytały o „swoje dzieci”: „Jak tam moje 

234 Jeden tuman to 10 riali.
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dziecko się uczy?”, „Jak się masz, nauczycielu?”, „Jeśli moje dziecko nie na-
uczy się lekcji, zbij je i tak nie będą z niego ludzie.” Itd.

(…) Wszyscy czterej pracownicy piekarni, jak i właściciel, Wali, źle mówili 
po persku, a nawet gdy mówili, to brzmieli po azersku. Pracowali od godziny 
piątej rano do godziny szóstej wieczorem. Piekarz pod względem wagi ciała 
był rekordzistą naszej dzielnicy. Dziennie siedząc w jednym miejscu, w jed-
nym punkcie po 15-16 godzin, ruszając tylko ciałem powyżej talii, piekł chleb. 
Był podobny do kulki ciasta. Był najlepszym uczniem w mojej klasie, pozostali, 
oprócz Walego, byli nie tylko leniwi, ale i tępi. Raczej nie potrafiliby policzyć 
do stu235.

Stosunek Ormian do irańskiego święta Nouruz236.

Aramuni tak wspomina obchody irańskiego Nowego Roku, Nou Ruzu:

Գարնան առաջին օրն էր։ Նոր Տարի էր։ Պարսիկների Նոր Տարին էր, 
հայկական թաղերում եւս տօնական շունչ կար, ռադիոներից տօնական 
երգեր էին հնչում, կատակներ ու պարեղանակներ էին հաղորդւում։ 
Զարմանալիօրեն ու յամառօրէն հայերը չէին տօնում այդ տօնը, տօն, 
որը կարող էր տօնել ողջ մարդկութիւնը որպէս վերակենդանացման ու 
վերածննդի խորհրդանիշ։ Իսկ մենք եւ ամբողջ պարսկահայութիւնը այն 
համարում էինք պարսկական, վայելում էինք միայն գարնան բարիքները, 
նրան չտալով ազգային ոչ մի երանգ, չնայած, որ ժամանակին այդ տօնը, 
որպես Նոր Տարի, տօնել էին նաև մեր պապերը։

Był pierwszy dzień wiosny. Był Nowy Rok. Nowy Rok Persów, w dzielni-
cach ormiańskich również była świąteczna atmosfera, w radiu było słychać 
świąteczne piosenki, kawały, muzykę taneczną. O dziwo Ormianie uparcie 
nie obchodzili tego święta, święta, które mogła obchodzić cała ludzkość jako 
symbolu odnowienia i odrodzenia. A my, jak i cała diaspora ormiańska w Ira-
nie, uważaliśmy je za coś perskiego, delektowaliśmy się tylko dobrodziejstwa-
mi wiosny, nie nadając mu żadnego zabarwienia narodowego, pomimo że 
kiedyś to święto było obchodzone jako święto Nowego Roku również przez 
naszych dziadków237.  

Ormianie dobrze czuli, że obchody Nouruzu to święto narodowe Irańczy-

235 Ch. Aramuni, op. cit., s. 49-50.
236 Tradycyjne irańskie święto nowego roku, obchodzone w dniu równonocy wiosennej. 
237 Ch. Aramuni, op. cit., s. 68.
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ków, manifestacja ich irańskości, wyznacznik ich tożsamości narodowej. Autor 
próbuje się odnieść do Nouruzu obiektywnie, sugerując, że można przyswajać 
obce tradycje, nadając im charakter uniwersalny. Aramuni nawiązuje również 
do święta Nawasard238. Niemniej jednak to też dowód na to, że Ormianie świa-
domie nie chcą „zlewać się” z kulturą irańską, podkreślając swoją odrębność.

Życie Ormianek

W rozdziale, gdzie pisarz opisuje rodzaje gier z dzieciństwa, wymienia 
dwie gry, w które bawiły się czy grały same dziewczyny i kobiety, zwłaszcza 
w okresie wielkanocnym – „hoghudż” (od „hogh” z orm. „ziemia”) i „hing karani” 
(dosł. pięciokamienne/z pięciu kamieni). W pierwszej - chodziło o znalezienie 
monet w kulkach zrobionych z ziemi, a w drugiej – manewrowanie pięcioma 
kamieniami o rozmiarach niedużego orzecha włoskiego i szybkie zbieranie ich 
z powierzchni, gdy jeden kamień jest podrzucony w powietrzu. 

W poniższym fragmencie opisany został zwyczaj, który jeszcze można spo-
tkać w dalekich wioskach ormiańskich też w Armenii, mianowicie nierozmawia-
nie synowej z teściem (w domyśle przez szacunek do starszyzny domu):

Քար լռութիւն էր տիրում երբ պապս յայտնւում էր։ Ոչ թէ նա դաժան էր, 
այլ կարգ էր, սկեսրայրի ներկայութեամբ հարսները խօսելու եւ ծիծաղելու 
իրաւունքից զրկւած էին, մայրս պապիս հետ ընդհանրապէս ուղղակի 
չէր հաղորդակցւում, նրա հաղորդակցման միջնորդը, որը յաճախ մենք 
երեխաներս էինք։

Zapadała grobowa cisza, gdy pojawiał się dziadek. Nie przez to, że był 
surowy, a dlatego, że tak należało, w obecności teścia synowe były pozba-
wione prawa rozmawiania i śmiania się, moja mama z dziadkiem w ogóle nie 
komunikowała się, pośrednikami w komunikacji między dziadkiem a mamą 
byłyśmy my, dzieci239.

Autor opisuje scenę podczas robienia przecieru pomidorowego, gdzie ma-
ma wchodzi do pokoju i mówi do niego w obecności dziadka, żeby syn przeka-
zał dziadkowi, że potrzebne jest sito, gdyż jedno już się zniszczyło.  

Na początku wspomnień pojawiła się wzmianka o tym, że rodzina Cho-
rena Aramuniego przeprowadziła się do Teheranu ze wsi. Była to wielodziet-
na i uboga rodzina. Tu można przeprowadzić paralelę z utworami Zoi Pirzad, 

238 W czasach przedchrześcijańskich ormiański Nowy Rok.
239 Ch. Aramuni, op. cit., s. 21-22.
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gdzie bohaterowie pochodzą z miast (osiedleni w Abadanie, wywodzą się 
z Isfahanu i Tabryzu), z zamożnych rodzin i o takich rygorystycznych zacho-
waniach w relacjach między mężczyznami i kobietami w rodzinach czy poza 
nią nie ma mowy.

Równocześnie wzrastał systematycznie dobrobyt i mała stabilizacja na 
wzór zachodni, chociaż wzrost ten nie był równomierny dla wszystkich regio-
nów i grup społecznych. Coraz większa przepaść cywilizacyjna dzieliła wieś 
i miasto, centrum i odległe prowincje. Teheran rozrastał się i zmieniał w nowo-
czesną metropolię, chociaż i tu różnica między bogatą nowoczesną północą 
miasta a jego biednym, ludowym południem pogłębiała się drastycznie240.

Jednakże Ormianki-nauczycielki w autobiografii to kobiety współczesne. 
Widać to, między innymi, na licznych zdjęciach. W jednym z listów nauczyciel-
ka języka ormiańskiego pisała, że wcale nie musiała pracować, była zresztą 
zasmucona poziomem życia (w domyśle nędzą) dzielnicy, ale jednak podję-
ła się tej pracy. Przyszli ormiańscy nauczyciele kształcili się, między innymi 
w uniwersytecie w Isfahanie. W latach 60. ten uniwersytet rozpoczął kursy 
z historii, języka i literatury ormiańskiej, a w latach 70.  w Uniwersytecie Te-
herańskim na studiach magisterskich można było studiować, oprócz języka 
i literatury ormiańskiej, również historię ormiańskiej architektury, filozofii, or-
miańskiego kościoła oraz grabar.241 Wcześniej nauczyciele pobierali naukę 
w Eczmiadzynie lub w Erywaniu. 

Podsumowując, wspomnienia autobiograficzne Aramuniego przedstawia-
ją ormiański proletariat, żyjący w biednej dzielnicy Teheranu. 

Podsumowanie

Ormianie, choć ulegali wpływom kultury irańskiej, byli wszak częścią im-
periów irańskich i żyli obok Irańczyków przez wiele stuleci, zachowali swo-
ją odrębność. Pomimo wojen, konfliktów, narzuconych wysokich podatków, 
wymuszania przejścia na religie Iranu (zaratusztrianizm, już po nawróceniu 
na chrześcijaństwo, oraz islam), nie ulegli asymilacji i wnieśli też swój wkład 
w wielu dziedzinach, szczególnie w gospodarce i kulturze – produkowali 
pierwsze filmy, zakładali drukarnie, teatry, otwierali kawiarnie, warsztaty me-

240 A. Krasnowolska, op. cit., s. 850.
241 A. Amurian, M. Kasheff, “Armenians in Modern Iran”, Encyclopaedia Iranica, II/5, s. 
478-483. Dostępne online przez: https://iranicaonline.org/articles/armenians-of-modern-iran, 
(29.08.2021).
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chaniczne, wprowadzali zachodnie tańce, muzykę, ubrania, salony piękności, 
sklepy jubilerskie, hotele, restauracje. Nierzadko byli lepiej wykształceni od 
Irańczyków. 

Intencją autorki niniejszej pracy nie było pokazanie Ormian wyłącznie 
w dobrym świetle, zamierzeniem było odpowiedzieć między innymi na pyta-
nie: co spowodowało, że właśnie tak się zachowywali na obczyźnie (wybitne 
osiągnięcia Ormian w różnych dziedzinach są często ich udziałem na emi-
gracji, co może sugerować, że lepiej się rozwijają oni poza Armenią242), że 
„wykuli” sobie taką, a nie inną mentalność, aby przeżyć. Choć samo „prze-
żyć” wydaje się nie jest wystarczające dla Ormian. Przeżyć godnie, w gronie 
rodziny, zachowując tradycje, inwestując w edukację dzieci (tu warto wspo-
mnieć, że Ormianie często opowiadają sobie nawzajem i innym, że podczas 
różnych konfliktów i ludobójstwa wiele osób, uciekając brało ze sobą wraz 
z najbardziej niezbędnymi rzeczami również książki, a niektórzy zabierali ze 
sobą tylko książki i manuskrypty, uważając dziedzictwo duchowe za coś bar-
dzo cennego243), pracując na chleb, ale też na szacunek innych ludzi, takie 
są cele i marzenia Ormian, zwłaszcza na obczyźnie. Sami siebie określają 
przydawką awandakan (tradycyjny/ancestralny). To określenie bywa niekiedy 
odbierane jednakowo z określeniem hajrenaser (patriotyczny). W wymiarze 
zbiorowym Ormianie mają silne poczucie kulturowo-etnicznej więzi, mają też 
mocną świadomość swojej ciągłości historycznej. Można wywnioskować, że 
nie mają trwałej tradycji politycznej, głównie przez niefortunne położenie geo-
polityczne (Armenia często była państwem buforowym, jej granice ciągle się 
przesuwały, zagrożenie ciągle trwa), jednak jedność pochodzenia, języka, kul-
tury, religii – to wszystko rozwijało ich świadomość narodową na przestrzeni 
wieków i wydaje się, że nie będzie to możliwe do utracenia. 

Historia irańskich Ormian, jak było już powiedziane wcześniej, jest długa 
i niełatwa, gdyż konfrontują się z wieloma problemami w drodze do zachowa-
nia swojej tożsamości, również z problemami wewnątrz społeczności ormiań-
skiej. Zoja Pirzad i Choren Aramuni pokazują życie społeczności ormiańskiej 
w Iranie w II połowie XX wieku. Pirzad dotyka w swoich dziełach np. problem 
mieszanych małżeństw. Jest to temat niemalże tabu, gdyż takie zjawiska ze 
strony przedstawicieli ormiańskiej społeczności odbierane są jako zamach 
na ich integralność czy nawet zagrożenia ich dalszego istnienia. Brak akcep-

242 Dostępne online przez: https://historia.wikia.org/pl/wiki/S%C5%82awni_Ormianie, 
(18.08.21)
243 Z „Tygodnika powszechnego” artykuł „Księga jak członek rodziny” (…) Część rękopisów 
w Matenadaranie ma ślady krwi, inne były rozczłonkowane, by łatwiej było je przenosić, jak 
w przypadku homiliarza z Muszu, K. Fryta, „Tygodnik Powszechny” 01.06.20r. Dostępne 
online przez: https://www.tygodnikpowszechny.pl/ksiega-jak-czlonek-rodziny-163639.
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tacji przez ormiańską diasporę w Iranie „mieszania się” z „innymi” (głównie 
niechrześcijanami) jest kluczowe w zachowaniu jej ormiańskości. Diaspora 
ormiańska w Iranie pod tym względem jest najbardziej tradycyjna i zachowaw-
cza. 

Tę zachowawczość wyraźnie widać w dziełach omówionych w niniejszej 
pracy – „Jutro Wielkanoc”, „Ja zgaszę światła” Zoi Pirzad oraz „Droga do szko-
ły” Chorena Aramuniego.

 I u Zoi Pirzad, i u Chorena Aramuniego codzienne życie bohaterów to-
czy się we wspólnocie ormiańskiej, której centrum stanowi szkoła i kościół. Te 
dwie instytucje odgrywają ważną rolę w zachowaniu ormiańskości z dala od 
ojczyzny, Hajastanu. Otwarcie pisze o kościele Zoja Pirzad, natomiast kościół 
u Aramuniego jest zilustrowany jedynie na licznych zdjęciach, co przekonuje 
czytelnika po raz kolejny, że autor, możliwie z powodów osobistych czy po-
glądów lewicowych, unikał tego tematu w swojej autobiografii. Mąż głównej 
bohaterki powieści Zoi Pirzad (Ja zgaszę światła) zapewne również był czło-
wiekiem o poglądach lewicowych, np. nie chodził na spotkania upamiętniające 
ludobójstwo Ormian, prawdopodobnie nie chcąc siebie utożsamiać z prawico-
wą, nacjonalistyczną, partią Dasznakcutiun, zwolennikami której byli ich przy-
jaciele. To pokazuje też podziały polityczne w diasporze Ormian, którzy pod 
względem ideologicznym nie są monolitem. Ormianie żyją wśród, a częściej 
obok Irańczyków bez większych konfliktów, utrzymują dobre stosunki sąsiedz-
kie, ale też dbają o odrębność, o swoją kulturę i tradycje. Dzieła Zoi Pirzad to 
literatura piękna (skierowana do perskojęzycznego czytelnika), w której pisar-
ka skupia się przede wszystkim na uczuciach i przeżyciach bohaterów. Mimo, 
że czytelnicy Zoi Pirzad (z różnych stron świata i różnej narodowości, gdyż au-
torka doczekała się tłumaczeń swoich książek na wiele języków) utożsamiają 
swoje uczucia z jej bohaterami, to ich zachowania i mentalność są wyraźnie 
ormiańskie. Widać to, między innymi, w relacjach rodzinnych, relacjach są-
siedzkich, wychowaniu dzieci, w synkretycznej, ale nadal też przywiązanej do 
tradycyjnych potraw i słodyczy, kuchni. 

Droga do szkoły Chorena Aramuniego należy do literatury faktu i autor po-
daje w swych wspomnieniach dużo więcej szczegółów kronikarskich z życia 
Ormian. Pisarz w odróżnieniu od Zoi Pirzad nie skupia się tak bardzo na uczu-
ciach poszczególnych bohaterów, tylko opisuje dość szczegółowo swoje życie 
wśród Ormian, w dzielnicy która cała znała się nawzajem, „była ormiańskoję-
zyczną wielką rodziną, z ormiańskim duchem („hajawajel”) i w której wszyscy 
tęsknili za Hajastanem, swoją ojczyzną”. 244 

 Wspomnienia są napisane w języku ormiańskim i skierowane do ormiań-

244 Ch. Aramuni, op. cit., s. 71.
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skiego czytelnika, nie doczekały się jeszcze przekładów na inne języki. Jego 
spojrzenie na życie i relacje ormiańsko-perskie jest niekiedy dość krytyczne 
(a może i obiektywne?). Jego szczere przedstawienie relacji ormiańsko-irań-
skich, które nie zawsze były łatwe, pokazuje, że nie unika on trudnych tema-
tów, choć pewnie, gdyby pisał po persku, pewne kwestie by przemilczał lub 
przeformułował. Mimo, że ramy czasowe i u Zoi Pirzad, i u Chorena Aramu-
niego z grubsza pokrywają się i obejmują lata 50-60. XX wieku (choć książ-
ka Chorena Aramuniego wyszła z okazji 50-lecia szkoły ormiańskiej Nairi, do 
której uczęszczał sam pisarz, i są w niej wspomnienia również z czasu, gdy 
autor spotyka swoich przyjaciół po czterdziestu latach), widać różnicę między 
statusami społecznymi i zamożnością opisywanych przez pisarzy ormiań-
skich środowisk. U Chorena Aramuniego życie Ormian toczy się w Tehera-
nie, w biednej dzielnicy, której większość mieszkańców przeprowadziła się 
do Teheranu z wiosek i pracują w niedużych zakładach przemysłowych oraz 
sklepach (jednak własnych). Bohaterowie zbioru opowiadań Jutro Wielkanoc 
to wielopokoleniowa ormiańska rodzina, mieszkająca w mieście nad Morzem 
Kaspijskim (prawdopodobnie Bandar-e Pahlawi, obecnie Bandar-e Anzali). 
Natomiast bohaterowie powieści Zoi Pirzad „Ja zgaszę światła” to Ormianie, 
którzy przenieśli się z Isfahanu i Tabryzu do Abadanu w południowym Iranie, 
który (jak wynika również z powieści) był w latach 60. najbogatszym i najbar-
dziej zwesternizowanym miastem Iranu, słynącym ze swojej największej na 
świecie rafinerii. Ormianie przedstawieni w opowiadaniach i powieści Pirzad 
należą do klasy średniej. Mężczyźni są pracownikami umysłowymi. Mąż głów-
nej bohaterki powieści Ja zgaszę światła zajmuje w firmie kierownicze stano-
wisko, z kolei Edmund, główny bohater zbioru opowiadań Jutro Wielkanoc jest 
dyrektorem szkoły. 

Literatura faktu i literatura piękna dopełniają się nawzajem, pokazują inne 
środowiska, różne perspektywy, ale również wspólne motywy, przede wszyst-
kim takie, jak dbanie o ormiańską tożsamość.

Po lekturze omawianych dzieł Pirzad i Aramuniego, czytelnik z łatwością 
zorientuje się, jak żyli w tamtych czasach Ormianie w Iranie, jak zachowywali 
swoją tożsamość, swoją ormiańskość. Ormianinem się jest z racji urodzenia. 
Każdy Ormianin poczuwa się do kultywowania swojej kultury, tradycji i języka. 
Jako społeczeństwo są również przekonani o zasadności endogamii. Zasady 
religijne to kodeks ich wartości, wśród których najważniejsze to dobro i miłość. 
Autorka niniejszej pracy przy pomocy wybranych fragmentów wraz z komen-
tarzami w III rozdziale spróbowała to zilustrować.

  W samej Armenii po upadku Związku Radzieckiego warunki nie są zbyt 
sprzyjające do rozwoju jednostek, głównie z powodu złej sytuacji gospodar-
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czej i konfliktu w Górskim Karabachu. Wiele osób wyjeżdża za granicę (głów-
nie do Rosji, gdyż język i brak obowiązku uzyskania wizy wiele ułatwia). Ale 
pewna liczba Ormian przeprowadza się z Iranu do Armenii, w związku z czym 
liczba ich w Iranie wciąż maleje.

Podsumowując, choć Zoja Pirzad i Choren Aramuni opisują różne pod 
względem położenia geograficznego i statusu społecznego środowiska or-
miańskie w Iranie, na podstawie ich dzieł możemy dojść do wniosku, że Or-
mianie w drugiej połowie XX wieku nadal dbali o zachowanie swojej odręb-
ności i tożsamości w muzułmańskim Parskastanie. Ormianie jako mniejszość 
etniczna i religijna koegzystują z Irańczykami i jak na razie nie grozi im asy-
milacja.
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