
1519-2019. 500 lat Statutu Ormian lwowskich 

CZY WIESZ, ŻE ... 
 

Armenia to pierwszy kraj, gdzie chrześcijaństwo zostało ogłoszone religią 

państwową. Stało się to w 317 r. (ew. 301, 314) z inicjatywy Grzegorza Oświeciciela, 

który wyleczył i nawrócił króla Tiridatesa III. Założony wówczas kościół ormiański 

należy do tak zwanych kościołów przedchalcedońskich, które nie przyjęły 

postanowień soboru z 451 r. i są znane również jako kościoły monofizyckie. 

Ararat święta góra i symbol Ormian (wyeksponowany w środku ormiańskiego godła 

wszystkich państw ormiańskich XX w.) obecnie znajduje się w granicach Turcji, a 

tereny wokół niej są zamieszkałe prze napływową ludność turecką i kurdyjską. 

Zgodnie z tradycją jest to miejsce, gdzie osiadła arka Noego po potopie. Prawnukiem 

zaś Noego był Haik, od którego – według starej tradycji – pochodzą Hajowie, czyli 

Ormianie oraz cały ich kraj, którego oficjalna nazwa brzmi Hajastan. [13] 

Mesrop Masztoc w początkach V w. stworzył ormiański alfabet, jednakże ostatnie 

litery o i f dodano dopiero w XII w. Znano cztery rodzaje ormiańskiego pisma: 

erkatagir czyli żelazne pismo stosowane w trzech różnych odmianach do XII w., 

bolorgir czyli pismo okrągłe znane w dwóch odmianach wschodniej i zachodniej oraz 

stosowane od XI/XII do XVI w., a także wprowadzony w XIX w. szegagir – pismo 

ukośne, którego początki sięgają jednak przełomu IX/X w. Najmniej używane było 

pismo notarialne czyli notrgir. 

polska Ormianka, Jadwiga Zarugiewiczowa matka poległego w 1920 r. w walce z 

oddziałami Siemiona Budionnego pod Zadwórzem Konstantego Zarugiewicza 

wskazała trumnę ze zwłokami ekshumowanymi z Cmentarza Obrońców Lwowa. 

Trumna ta została następnie przetransportowana do Warszawy i złożona jako pierwsza 

w Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Jezioro Sewan – perła Armenii– do niedawna zmniejszało swą powierzchnię, a jego 

los wydawał się przesądzony na wzór Jeziora Aralskiego (w latach 60-tych było to 

czwarte jezioro na świecie, obecnie de facto zanikło). Podobnie jak w przypadku 



Jeziora Aralskiego winna była nie licząca się ze środowiskiem radziecka planistyka 

hydrologiczna – nawadnianie nieurodzajnych ziem oraz budowa elektrowni wodnej. 

Obecnie działania władz Armenii ustabilizowały sytuację Sewan. 

morele są uznawane za owoc narodowy Armenii. Potwierdza to ich łacińska nazwa – 

Prunus armeniaca. Wprawdzie uprawa moreli rozpoczęła się w Chinach, ale na ziemie 

Europy, do starożytnego Rzymu, dotarła przez Armenię. Barwa moreli jest również 

uwieczniona na fladze kraju. Nasiona moreli mogą też zastępować migdały. 


