
Kobiety z pastorałami: historia portretów ormiańskich benedyktynek 
 

Dnia 22 maja 2017 roku siostry benedyktynki z klasztoru pod wezwaniem św. Józefa  

w Wołowie na Śląsku podarowały Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich  

w Warszawie siedem portretów ksień ormiańskich ze Lwowa.  

 

Przechowywały je od lat, jako cenny spadek po konwencie ormiańskich benedyktynek 

lwowskich, który po drugiej wojnie światowej opuścił swą pierwotną siedzibę przy katedrze 

ormiańskokatolickiej, osiadł najpierw w dawnym opactwie benedyktyńskim w wielkopolskim 

Lubiniu, gdzie w 1954 roku zmarła ostatnia ksieni, s. Elekta Orłowska, a w 1958 roku przeniósł 

się do Wołowa. Tam, w 1961 roku doszło do zjednoczenia z zakonem benedyktynek łacińskich 

i rezygnacji z obrządku ormiańskiego. Przekazanie przez siostry wołowskie pamiątek po 

czasach lwowskich było motywowane tym, że Fundacja, założona przez kard. Józefa Glempa, 

działająca dziś pod patronatem kard. Kazimierza Nycza, zbiera i opiekuje się historycznym 

dziedzictwem Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce – księgami i paramentami 

liturgicznymi, obrazami, rękopisami, starodrukami i dokumentami. Portrety ksień wróciły 

zatem do Ormian.  

 

Historia powstawania wizerunków benedyktynek ormiańskich sięga roku 1701, czyli elekcji 

pierwszej z portretowanych ksieni, choć oczywiście i to wydarzenie było konsekwencją jeszcze 

starszych wypadków.  

 

Przyczyn, dla których dzieje ormiańskiego klasztoru żeńskiego we Lwowie były szczególne, 

można wyliczyć dwie. Pierwsza – to wyjątkowość form żeńskiego monastycyzmu 

ormiańskiego, druga – to tradycyjna rola kobiet w obyczajowości Ormian. Losy Armenii, 

poprzez stulecia podbijanej przez kolejne hordy najeźdźców wrogich chrześcijaństwu, 

sprawiły, że aby zapewnić bezpieczeństwo mniszkom wystawionym na brutalne ataki 

niewiernych trzeba było ukryć je w prywatności, po domach rodzinnych, czyli zrezygnować  

z osobnych klasztorów, wznoszonych w starożytności. Tak też było początkowo wśród Ormian 

polskich, w Kamieńcu Podolskim, Jazłowcu, Lwowie, choć tu niebezpieczeństwo pogromów  

i gwałtów już nie było aż tak groźne, jak na Wschodzie. Ideę wspólnoty organizowanej przez 

same kobiety nie łatwo było też pogodzić z zasadą męskiej dominacji w życiu rodzinnym, 

obowiązującą wśród ormiańskich imigrantów w stopniu nieporównywalnie wyższym, niż to 

miało miejsce w społeczeństwie staropolskim. Pierwsze ormiańskie mniszki w Polsce były 

więc całkowicie podległe władzy seniorów gminnych, którzy nawet uzurpowali sobie prawo 

wyrażania zgody na przystąpienie nowych kandydatek.  

 

Wraz z integracją społeczną, a zwłaszcza po unii Kościoła Ormian polskich z katolickim, 

rozpoczęła się ich zmiana mentalna. Dzięki niej od końca wieku XVII we Lwowie powstawała 

z wolna wspólnota mniszek ormiańskich nowego modelu, mieszkających we własnym 

klasztorze, kierujących się regułą św. Benedykta, niezależnych od starszych gminy 

ormiańskiej, autonomicznych pod ogólną zwierzchnością biskupią, z kobietą jako przełożoną. 

Pierwszą z nich, jako „panna starsza”, została Rypsyma Spendowska z nobilitowanej rodziny 

ormiańskiej Szeferowiczów z Jazłowca.  

 

Nie doszło do tego łatwo. Opory i uprzedzenia były wielostronne. Nie obyło się bez 

„zamieszania wielkiego”, a mniszkom „oczy we dnie i w nocy prawie od łez nie wysychały” – 

czytamy w ich kronice klasztornej. Wreszcie, 20 stycznia 1701 roku zjawili się w klasztorze 

dwaj hierarchowie ormiańscy: arcybp Wartan Hunanian i bp Deodat Nersesowicz, czyli 

ordynariusz i administrator diecezji lwowskiej. „I zasiedli na elekcję ksieni, po starszemu szły 



panny zakonne wszystkie po jednej przed urząd ten duchowny, dobrowolne swoje dodawały 

głosy, aż do ostatniej; zgodnie głosując, mianowali pannę Mariannę Nersesowiczównę” – pisze 

cytowana już kronika. Kilkanaście dni później, 6 lutego, pierwsza ksieni, Ormianka, ale 

wcześniej benedyktynka łacińska w klasztorze jarosławskim,  „święcona była przez x(iędza) 

biskupa w katedralnym kościele z wielkim nabożeństwem, kazaniem i napływem gości”. 

Najbardziej widowiskowym momentem ceremonii było wręczenie pastorału –  baculus 

pastoralis, czyli kija pasterskiego, atrybutu biskupów, opatów, archimandrytów i infułatów. 

Chyba po raz pierwszy w całej historii wszystkich Ormian – otrzymała go wtedy kobieta.  

 

Odtąd pozłacany pastorał przechodził z rąk do rąk kolejnych jedenastu ksieni. Rządziły one 

klasztorem lwowskim, każda od elekcji, dokonywanej przez wszystkie członkinie wspólnoty, 

aż po zgon. Począwszy od Nersesowiczównej ksienie były portretowane z pastorałem, a te 

okazałe portrety, malowane farbami olejnymi na płótnie o wymiarach 115 na 80 cm, wieszano 

w chórze katedralnym. Był on dostępny tylko dla sióstr, które w czasie biskupich liturgii 

śpiewały tam i grały na instrumentach.   

 

Pierwszym odkrywcą portretów dla świata pozaklasztornego był Felicjan Łobeski, rodem  

z Nowego Wiśnicza, absolwent szkół artystycznych Krakowa i Wiednia, były więzień 

polityczny austriackiej twierdzy Spielberg, lwowski malarz i literat. W latach 50. 

dziewiętnastego stulecia był już ciężko chory na gruźlicę, ale gdy tylko mógł opuścić łóżko, 

wędrował po świątyniach Lwowa oraz innych miast i miasteczek wschodniej Galicji, aby 

opisywać przechowywane w nich zabytki, zwłaszcza malowidła i posągi. W ten sposób zrodził 

się Opis obrazów znajdujących się w kościołach miasta Lwowa, publikowany na łamach 

„Dodatku Tygodniowego przy Gazecie Lwowskiej”. Jest to nieocenione źródło do dziejów 

dekoracji artystycznej katedry ormiańskiej we Lwowie, której Łobeski poświecił kilka 

odcinków swej publikacji.  

 

W numerze piątym „Dodatku Tygodniowego” z 5 lutego 1853 roku czytamy: „W chórze 

należącym do kościoła katedralnego oraz do panien zakonnych Ormianek reguły ś. Benedykta 

znajduje się także kilka portretów, przedstawiających ksienie tegoż klasztoru, a to począwszy 

od pierwszej przełożonej, czyli od r. 1683 aż do dni dzisiejszych. Zajmującą tu jest rzeczą 

widzieć na tych utworach jakby historię malarstwa, z latami bowiem jak portrety po sobie 

następują i sposób malowania widocznie się zmienia i tak od treściwszych rysów i takiegoż 

użycia farby, widzianych na utworze z wieku 17-go, zbiega oko na coraz mdlejsze, 

zewnętrznym tylko wykończeniem i wytoczeniem kształtów nacechowane utwory. Według 

pojedynczych początkowych liter, jakie się na tychże portretach znajdują, oraz księgi 

klasztornej, osoby tu przedstawione są następujące: Rypsyma Spendowska (…), Ksawera 

Marianna Nersesowicz (…), Helena Fortunata Spendowska, herbu Lubicz (…), Magdalena 

Benedykta Mańczukowska (…), Marianna Alojza Augustynowicz (…), Magdalena Rypsyma 

Matiaszewiczowa (…), Barbara Weronika Piramowicz (…), Kolumba Nedyj (…), Ludwika 

Krzysztofowycz (…), Kajetana Rozalia Sarkisiewicz”.  

 

Spis nie obejmuje Ksawery Teodorowiczównej, której portret – dziś istniejący – musiał już 

wtedy wisieć w chórze katedralnym. Natomiast wśród tych zachowanych nie ma z kolei 

wizerunku Rypsymy Spendowskiej, która wymienia Łobeski. Czyżby źle zinterpretował 

oznaczenia literowe i przypisał Tedorowiczównej tożsamość Rypsymy Spendowskiej?  

W każdym razie dopiero po 1853 roku ktoś wpisał u dołu każdego z portretów nazwiska ksień, 

tak interpretując wspomniane przez Łobeskiego inicjały, jak to dziś widać w pięknie 

wykaligrafowanych inskrypcjach. Od tamtego czasu przybył też jeszcze jeden portret – ksieni 



Joanny Alojzy Janowiczównej, ostatniej Ormianki na tej funkcji. Jej następczyni, Elekta 

Orłowska, nie została już sportretowana. 

 

Na Wystawie Ormiańskiej we Lwowie, trwającej od czerwca do października 1932 roku, 

pokazano 9 portretów z galerii benedyktynek. Mieczysław Gębarowicz, wybitny znawca sztuki 

lwowskiej doby staropolskiej, urodzony w Jarosławiu, u stóp klasztoru, z którego wyszła 

pierwsza ksieni, uczeń Jana Bołoza Antoniewicza, Ormianina, i jeden z jego następców  

w Uniwersytecie Jana Kazimierza jako wtedy docent w katedrze historii sztuki,  napisał  

o wizerunkach ksień w katalogu wystawy: „malowidła te przeważnie nieznanego choć nie 

podrzędnego pędzla, nie są na ogół pozbawione wartości artystycznej, a dzięki ujęciu posiadają 

nieraz sporo siły wyrazu” („Posłaniec św. Grzegorza”, 1932, nr 64-66).  

 

Przetrwały szczęśliwie wojnę, ale nadeszła zmiana granicy wschodniej Polski. W 1946 roku, 

ksieni Orłowska nakazała wyjąć płótna z ram i zrolować je. Wraz z całym dobytkiem 

benedyktynek, pojechały do Polski, którą przeniesiono na zachód. Nowa siedziba konwentu 

benedyktyńskiego w Wołowie była zbyt ciasna, aby dało się zamiesić na jej ścianach wszystkie 

wizerunki dostojnych ksieni. Zawisły więc tylko cztery, pozostałe czekały na lepszy czas, wciąż 

zwinięte w rulonie, spłaszczonym wskutek długiego leżenia niczym naleśnik. Widziała je prof. 

Małgorzata Borkowska, uczona benedyktynka z Żarnowca, bo poinformowała o ich istnieniu 

w pracy pt. Słownik polskich ksień benedyktyńskich (Niepokalanów 1996), lecz poza 

historykami chyba nikt na tę informację nie zwrócił uwagi. Nie dotarła do Ormian polskich, od 

czasu zakończenia wojny pilnie poszukujących pozostałości po swym Kościele, jak oni, 

ekspatriowanym z dawnej ojczyzny kresowej.  

 

Dokładnie 30 maja 2013 roku Roma Obrocka w imieniu Fundacji Kultury i Dziedzictwa 

Ormian Polskich po raz pierwszy odwiedziła Wołów. Pierwszym efektem wizyty było 

sfotografowanie czterech wiszących portretów: Marianny Ksawery Nersesowiczównej, ksieni 

w latach 1701–1710, Ludwiki Krzysztofowiczównej (1839–1843), Rozalii Kajetany 

Popowiczównej-Sarkisiewiczównej (1843–1893) i Joanny Alojzy Janowiczównej (1895–

1927). Trzy z tych reprodukcji fotograficznych zostały opublikowane z dodatkiem biogramów 

ksień w kalendarzach Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich (2014, 2016 i 2017).  

 

W maju 2017 roku przeorysza wołowska, s. Maria Danuta Trybała, zatelefonowała do Romy 

Obrockiej i oznajmiła, że siostry chcą podarować Fundacji portrety zrolowane. Już 23 tegoż 

miesiąca zostały one odebrane z klasztoru przez Romę Obrocką i Elżbietę Łysakowską, zaś 

następnego dnia ekipa z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przewiozła je do Krakowa, 

gdzie czeka je pilna i niezbędna renowacja. Po rozwinięciu przez Jolantę Pollesch, szefową 

muzealnych konserwatorów, okazało się, że ponad 70-letnią wędrówkę przetrwały szczęśliwie 

wszystkie pozostałe ksienie. Wymieńmy je raz jeszcze, wraz z datami ich rządów: Helena 

Fortunata Spendowska (1710–1751), Magdalena Benedykta Mańczukowska (1751–1757), 

Maria Alojza Augustynowiczówna (1757–1772), Marianna Rypsyma Matiaszewiczówna 

(1772–1791), Ksawera Teodorowiczówna (1791–1796), Barbara Weronika Piramowiczówna 

(1796–1826) i Ludgarda Kolumba Nedyjówna (1827–1835).  

 

Dar sióstr wołowskich ma dla Ormian polskich wielką wartość. Jego artystyczne walory będzie 

można ocenić po restauracji i naukowym opracowaniu, ale już dziś nie ulega wątpliwości – 

fragment duchowego dziedzictwa w nim zawarty nie zginął, świadczy o żywotnej przeszłości, 

miejmy nadzieję, że będzie inspirował. 

 

Andrzej A. Zięba 


