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Drodzy odbiorcy dwunastego kalendarza Fundacji Kultury i 
Dziedzictwa Ormian Polskich! 

2018 թ. օրացույցը նվիրված էր Լեհաստանում աշխատող հայկական ծագումով 
արվեստագետներին: 2019 թվականին մենք շարունակում  ենք ներկայացնել դարեր 
առաջ լեհական բնակավայրերում ապրած հայերի ժառանգների ստեղծագործական 
ուղին: Որոշ ազգանուններ պատկանում են շատ հայտնի արվեստագետների, որոնք, 
սակայն, հայկական ծագման հետ չեն նույնացվում: Նրանք բոլորը լեհահայեր են, 
որոնք իրենց գեղարվեստական ձեռքբերումներով գրանցվել են լեհական արվեստի 
պատմության մեջ:
Այս օրացույցում ներկայացնում ենք նաև Լվովի բենեդիկտյան  հայ միաբան քույրերի 
դիմանկարներ:
Այդ դիմանկարները ստեղծվել են միաբանության գոյության տարիների ընթացքում` 
սկսած 1701 թվականից:  Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո 
միաբան քույրերը ստիպված էին լքել իրենց լվովյան նստավայրը և ապաստան 
գտնել Լեհաստանի Հանրապետության նոր սահմաններում: Լվովի Բենեդիկտյան 
միաբանության ժառանգությունը 1961 թվականին հայկական ծիսակարգից 
հրաժարվելուց և միավորումից հետո, այժմ գտնվում է Վոլովի լատինական 
բենեդիկտյան քույրերի խնամքի ներքո: Վերջերս նրանք իրենց լվովյան քույրերի 
հուշանվերները հանձնում են Լեհահայոց ժառանգության և մշակույթի հիմնադրամին, 
որը ստանձնել է Հայ Կաթողիկե եկեղեցու պատմական ժառանգության պահպանումը: 
2017 թ. մայիսին հիմնադրամը ստացել է 7 դիմանկարներ, որոնք գտնվում են 
մասնագետների հսկողության ներքո` անհրաժեշտ կոնսերվացիայի սպասումով, 
մնացած չորսը կզարդարեն Վոլովի վանքի պատերը:
Կփորձենք մեր հաջորդ օրացույցներում ներկայացնել վանամայրերի դիմանկարներն 
ու կենսագրությունները։

Մարիա Օհանովիչ-Տարասյուկ

Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի 
տասներկուերորդ օրացույցի հարգելի բաժանորդներ

Kalendarz na rok 2018 poświęcony był artystom pochodzenia ormiańskiego aktualnie 
pracującym w Polsce.  W roku 2019 kontynuujemy prezentację twórczości plastycznej 
potomków Ormian osiadłych na ziemiach polskich przed wiekami. Część nazwisk należy 
do bardzo znanych artystów, jednak niekojarzonych z ormiańskim pochodzeniem. Wszy-
scy oni, polscy Ormianie – swoim dorobkiem artystycznym zapisali się w historii sztuki 
polskiej.
W naszym kalendarzu przedstawiamy również portrety ksień lwowskiego konwentu Pa-
nien Benedyktynek Ormiańskich. 
Portrety te powstawały na przestrzeni lat istnienia zakonu, począwszy od 1701 roku. 
Po zakończeniu  II wojny światowej zakonnice zmuszone zostały do opuszczenia swej 
siedziby we Lwowie i znalazły schronienie w nowych granicach Rzeczypospolitej. Spu-
ścizną benedyktynek lwowskich opiekują się teraz – po zjednoczeniu i rezygnacji z ob-
rządku ormiańskiego w 1961 roku – siostry benedyktynki łacińskie z Wołowa. Pamiątki po 
swych lwowskich poprzedniczkach od pewnego czasu przekazują Fundacji Dziedzictwa 
i Kultury Ormian Polskich, która sprawuje pieczę nad historycznym dziedzictwem Ko-
ścioła ormiańskokatolickiego. W maju 2017 roku do Fundacji trafiło siedem portretów, 
które znajdują się pod nadzorem fachowców w oczekiwaniu na należną im konserwację, 
pozostałe cztery zdobią ściany klasztoru w Wołowie.
Będziemy starali się, by portrety ksień wraz z ich biogramami przedstawić w jednym 
z naszych przyszłych kalendarzy.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk
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Bitwa pod Kłuszynem, 1632, olej, płótno, 550 × 650 cm
Կլուշինի ճակատամարտը, 1632 թ.յուղանկար, կտավ, 550 × 650 սմ

Szymon Boguszowicz 1575–1648
Շիմոն Բոգուշովիչ

Lucjana, Rajmunda
Or Mereloc

(orm. Dzień Zaduszny)

Feliksa, Hilarego

Agnieszki, Jarosława

Juliana, Walerego

Nowy Rok, Mieczysława
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հետմանական բուլավ, այստեղ է ռուսական 
բոյարական հեծելազորը՝ Դմիտրի Շույսկու 
գլխավորությամբ, գլխներին մորթյա կոլպակներով, 
հրացաններով և փայտակոթ զենքերով, այստեղ 
են շվեդ հրացանկիրներն՝ իրենց բնորոշ սև 
գլխարկներով: Հեղինակը ստեղծել է պատերազմի 
սինթետիկ պատկեր, հսկայական վավերագրական 
արժեքով, ճշգրիտ կերպով ներկայացնելով 
կլուշինյան հաղթանակի պատմությունը, 
մարտավարությունը և մարտը վարելու արվեստը, և, 
առաջին հերթին, մանրակրկիտորեն ներկայացրել է 
զինատեսակները և զինվորական համազգեստները, 
հատուկ հմտություններ ցուցաբերելով հատկապես 
ձիերի պատկերման մեջ՝ տարբեր, երբեմն 
բարդ ձևերով: Միևնույն ժամանակ, նման մեծ 
վավերագրական արժեք ունեցող պատկերը 
զարմացնում է իր պարզունակ, անգամ գավառական 
ձևով։ Ինչը հիմնականում երրորդ հարթության 
բացակայությունն է և կոմպոզիցիայի «ուղղահայաց 
դեպ վեր» կառուցումը: Նկարը լրացվում է ստորին 
մասում տեղադրված լատիներեն տեքստով, որը 
նկարագրում է ճակատամարտը, ներակայացնելով 
ճշգրիտ ամսաթիվը և հրամանատարների 
անունները:

Syn Ormianina, malarza cechowego Pawła Bogusza Do-
noszowicza, i Elżbiety Axentowiczówny, brat malarza Jana, 
związany z malarskim cechem we Lwowie, był w 1605 roku 
wzmiankowany jako artis pictorum socius. W tym samym 
roku przejął jako spadkobierca lwowski warsztat ojca. Był 
malarzem nadwornym u Mniszchów w Samborze, a także 
pełnił obowiązki na rzecz miasta Lwowa. W 1620 roku, jak 
potwierdza list do władz Lwowa, napisany 20 maja przez 
hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, 
Szymon Boguszowicz został czasowo zwolniony z lwow-
skich obowiązków, aby podjąć się pracy na rzecz hetma-

Հայազգի գիլդային նկարիչ Պավել Բոգուշ 
Դոնոշովիչի և Էլժբիետա Աքսենտովիչի որդին, 
նկարիչ Յանի եղբայրը, որը կապված էր Լվովի 
նկարչական գիլդայի հետ, 1605 թվականին 
հիշատակվել է որպես «artis pictorum socius»։ Նույն 
թվականին որպես ժառանգություն ընդունել է հոր 
արվեստանոցը: Եղել է Մնիշեկների պալատական 
նկարիչը Սամբորում, ինչպես նաև նկարել է Լվով 
քաղաքի համար: Ինչպես հաստատում է Լվովի 
իշխանություններին ուղղված նամակը՝ գրված 
մայիսի 20-ին, թագավորական մեծ հետման 
Ստանիսլավ Ժուլկևսկու կողմից, 1620 թվականին 
Շիմոն Բոգուշովիչը ժամանակավորապես ազատվել 
է լվովյան իր պարտականություններից՝ Հետմանի 
մոտ աշխատելու համար: Դա շատ հեղինակավոր 
պատվեր էր՝ պատկերելու 1610 թվականի հուլիսի 
4-ին Կլուշինի մոտակայքում կայացած ռուս-

շվեդական բանակի հետ ճակատամարտում 
Ստանիսլավ Ժուլկովսկու զորքերի տարած 
հաղթանակը: Նկարը նախատեսված էր Ժոլկվայում 
գտնվող ծխական եկեղեցու համար:
Պատկերը, որը կրում է «DEXTERA DOMINI FECIT 
VIRTUTEM» (ԱՍՏԾՈ ԱՋԸ ՈՒԺԸ ՑՈՒՑԱԴՐԵՑ) 
գրությունը և վերագրված է Շիմոն Բոգուշևիչին, դա 
մոնումենտալ ճակատամարտի տեսարան է, որում 
ճակատամարտը ներկայացված է թռչնի թռիչքի 
բարձրությունից, լայն պեյզաժում՝ դաշտերով, 
տնակներով, ցանկապատերով, հորիզոնում 
փակված անտառով: Կոմպոզիցիան բաժանված 
է տեսարանների, որոնք, կարելի է ասել, 
երկրաչափորեն բաշխված են նկարի մեջտեղում 
պատկերված այրվող գյուղի շուրջ։ Երևում են 
տարբեր կազմավորումների զորքեր, որոնք 
շարժվում են սեղմ ձևավորմամբ և կան ռազմական 
ճամբարներ: Այստեղ են լեհական հուսարները՝ 
իրենց բնորոշ սաղավարտներով և հուսարական 
թևերով, երկար նիզակներով և դրոշակներով՝ 
զարդարված կավալերական խաչով և սբ. Անտոնիի 
պատկերով, թագավորական մեծ հետման 
Ստանիսլավ Ժուլկևսկու հրամանտարությամբ, 
որը ներկայացված է կարմիր ժուպանով, ձեռքին՝ 

na. Było to prestiżowe zlecenie zilustrowania zwycięstwa 
wojsk Stanisława Żółkiewskiego w bitwie z wojskami rosyj-
sko-szwedzkimi pod Kłuszynem 4 lipca 1610 roku. Obraz 
przeznaczony był do kościoła parafialnego w Żółkwi.
Obraz, który wieńczy inskrypcja: DEXTERA DOMINI FECIT 
VIRTUTEM (PRAWICA PAŃSKA MOC OKAZAŁA), przypi-
sywany Szymonowi Boguszewiczowi – to monumentalna 
scena batalistyczna ukazująca  z lotu ptaka symultanicznie 
ujętą bitwę toczącą się w szerokim pejzażu z polami, cha-
łupami, płotami, zamkniętym na horyzoncie lasem. Kom-
pozycja podzielona została na sceny wręcz geometrycznie 
rozłożone wokół płonącej wsi przedstawionej pośrodku 
obrazu – oddziały wojsk różnych formacji maszerujące 
w szyku zwartym i obozy wojskowe; jest polska husaria 
z charakterystycznymi szyszakami i skrzydłami husarski-
mi, długimi kopiami i chorągwiami zdobionymi krzyżami 
kawalerskimi i św. Antoniego, dowodzona przez hetmana 
wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, ukazane-

go w czerwonym żupanie, trzymającego w ręku hetmańską 
buławę; jest rosyjska jazda bojarska pod wodzą Dymitra 
Szujskiego, w futrzanych kołpakach na głowie, z rusznicami 
i bronią drzewcową; są szwedzcy muszkieterzy w charak-
terystycznych czarnych kapeluszach. Autor stworzył synte-
tyczny obraz bitwy o ogromnej wartości dokumentacyjnej, 
precyzyjnie rejestrujący historię wiktorii kłuszyńskiej, jej 
taktykę i sztukę prowadzenia bitwy, a nade wszystko deta-
le uzbrojeń, mundurów wojskowych, wykazując się szcze-
gólną umiejętnością w rejestrowaniu zwłaszcza postaci 
koni ukazywanych w różnych, niekiedy skomplikowanych 
skrótach. Równocześnie obraz o tak ogromnej wartości 
dokumentacyjnej epatuje prymitywną, wręcz prowincjonal-
ną formą; jest to przede wszystkim brak trzeciego wymiaru 
i budowanie kompozycji „pionowo w górę”.
Uzupełnieniem obrazu jest umieszczony w jego dolnej par-
tii tekst łaciński opisujący bitwę z dokładnym podaniem jej 
daty i wymienieniem dowódców. 

Szymon Boguszowicz
1575–1648
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Autoportret w krymce, po 1813,
olej, płótno, 28 × 23 cm.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Թասակով ինքնանկար, 
1813 թ.-ից հետո
յուղանկար, կտավ, 28 × 23 սմ.
Վրոցլավի ազգային թանգարան

Jan 
Rustem

1762–1835
Յան 

Ռուստեմ
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Andrzeja, Witosława

Dezyderego, Lucjana

Konstancji, Symeona

Wiktora, Cezarego

Izabeli, Damiana Macieja, Sergiusza

Brygidy, Ignacego Ofiarowanie Pańskie
Tiarnyntaracz

Marii, Mirosława

Błażeja, Oskara

Agaty, Adelajdy Doroty, Tytusa Romualda, Ryszarda Jana, Piotra Apolonii, Cyryla Jacka, Scholastyki

Modesta, Eulalii Katarzyny, Grzegorza Walentego, Zenona Józefa, Faustyna Julianny, Danuty
Surp Sarkis (orm. św. Sergiusza)
patrona młodzieży, zakochanych

Donata, Juliana

Konrada, Marcelego Leona, Eustachego Feliksa, Eleonory Marty, Małgorzaty

Aleksandra, Mirosława Gabriela, Wiktora
(łac.) wspomnienie 

św. Grzegorza z Nareku

Makarego, Romana

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28



Rysownik, malarz, przedstawiciel klasycyzmu wileńskiego, 
został sprowadzony do Polski z Turcji przez ks. Adama Ka-
zimierza Czartoryskiego. Kształcił się w Warszawie u Pio-
tra Norblina, a potem w Malarni Marcelego Bacciarellego, 
następnie pracował w Wilnie u Franciszka Smuglewicza; 

tam też w 1807 roku został jego następcą – nauczycielem 
rysunku i malarstwa i adiunktem w Katedrze Malarstwa na 
Uniwersytecie Wileńskim, w 1811 roku otrzymał tytuł profe-
sora nadzwyczajnego i powołany został na stanowisko kie-
rownika uniwersyteckiej szkoły artystycznej; w roku 1821 
mianowany został profesorem zwyczajnym. Jego zasługą 
było przekonanie władz uczelni i jej rosyjskich zwierzchni-
ków, by nie likwidowali studiów artystycznych. Opracował 
również niezrealizowany projekt Fakultetu Sztuk Pięknych. 
Był aktywnym masonem, członkiem lóż „Gorliwy Litwin” 
i „Dobry Pasterz”. Jan Rustem zajmował się zarówno ma-
larstwem pejzażowym, historycznym, jak i portretowym; 
stworzył bogatą galerię portretów o prostej kompozycji, 
ujmujących postać w popiersiu, bez rekwizytów, na neu-
tralnym tle, z trafnie oddanym podobieństwem; portreto-
wał profesorów uniwersytetu, ziemiaństwo i inteligencję 
wileńską; był autorem konterfektów Czartoryskich, Tyzen-
hauzów, Śniadeckich, Sapiehów, które ujmował w formę 

Գծանկարիչ, գեղանկարիչ, Վիլնյուսի 
դասականության ներկայացուցիչը: Թուրքիայից 
Լեհաստան է տեղափոխվել իշխան Ադամ 
Կազիմիր Չարտորիսկու շնորհիվ: Վարշավայում 
ուսանել է Պյոտր Նորբլինի մոտ, իսկ ավելի 
ուշ՝ Մարսել Բաչիարելլոյի Արվեստանոցում, 
ապա աշխատել է Վիլնյուսում` Ֆրանցիսկ 
Սմուգլեւիչի մոտ: Այնտեղ, 1807 թ. դարձել է 
վերջինիս ժառանգորդը` գծանկարչության և 
գեղանկարչության ուսուցիչ և գիտաշխատող՝ 

Վիլնյուսի համալսարանի նկարչության ամբիոնում, 
1811 թ. ստացել է ասոցիատիվ պրոֆեսորի կոչում 
և նշանակվել Համալսարանի արվեստի դպրոցի 
տնօրեն: 1821 թ. ստացել է պրոֆեսորի կոչում: Նա 
ջանքեր է գործադրել, որպեսզի համալսարանի 
իշխանությունները և նրանց ռուս վերադասները 
չլուծարեն գեղարվեստական ուղղությունները: Նա 
նաև մշակել է գեղարվեստի ֆակուլտետի անավարտ 
ծրագիրը: Եղել է ակտիվ մասոն, «Խանդավառ 
լիտվացի» և «Բարի հովիվ» օթյակների անդամ: Յան 
Ռուստեմը զբաղվել է ինչպես բնանկարչությամբ, 
պատմական գեղանկարչությամբ, այնպես էլ 
դիմանկարչությամբ: Ստեղծել է դիմանկարների 
հարուստ հավաքածու՝ պարզ կոմպոզիցիայով, 
պատկերելով կերպարի կիսանդրին, առանց 
ռեկվիզիտների, չեզոք ֆոնի վրա, ճշգրիտ 
տրված նմանությամբ: Նկարել է համալսարանի 
պրոֆեսորներին, ազնվականությանը և 
Վիլնյուսի մտավորականներին: Հեղինակել 
է Չարտորիսկիների, Տիզենհաուսների, 
Շնիադեցկիների, Սապեհների դիմանկարները, 
որոնց նկարել է փոքր պատկերների տեսքով, 
ինչպես Զաժիցկիներից Դոբկովա Մարիայի 1811 թ. 

niewielkich obrazków, jak wdzięczny, niemal romantyczny 
Portret Marii z Zarzyckich Dobkowej z 1811 roku, a także 
podwójny portret Koncert. 
Autoportret w krymce, namalowany po 1813 roku, znany 
z kilku replik, przedstawia młodego mężczyznę bez ideali-
zacji, z nutą ironii ukazującą wybitnie orientalne rysy jego 
twarzy. W obrazie tym artyście udało się pogodzić złocisty, 
głęboki ton karnacji, uzupełniony czerwoną plamą czapecz-
ki na głowie, z osobliwym, nieco nerwowym obrysowaniem 
szczegółów twarzy, pełnej życia i malarskiej ekspresji. 
W portretach Rustem zbliżał się do sztuki biedermeieru. 
Tworzył też, jak napisał Adam Szemesz: pejzaże „a la gou-
ache” biegle malowane, w których często napotkać można 
liliowe oddalenia i różowe obłoki. Po swym mistrzu Nor-
blinie odziedziczył pewien kult dla Rembrandta i tematyki 
rodzajowej, stosując chętnie efekt lampy lub świecy.

դիմանկարը՝ երախտապարտ, գրեթե ռոմանտիկ  և 
Կոնցերտ կրկնակի դիմանկարը։
Ֆեսով ինքնանկարը, որը նկարել է 1813 թ. հետո, 
և որը հայտնի է մի քանի կրկնօրինակներով, 
ներկայացնում է երիտասարդ տղամարդու, առանց 
կատարելագործման, հեգնանքով ակնարկելով 
նրա դեմքի ընդգծված արևելյան հատկանիշները: 
Այս նկարում նկարիչը կարողացել է հաշտեցնել 
դեմքի ոսկեգույն, խորը երանգը՝ լրացված գլխարկի 
կարմիր հետքով, յուրահատուկ, դեմքի 
մանրամասների մի փոքր նյարդային 
արտահայտման հետ, նկարչական էքսպրեսիայով 
և կյանքով լեցուն: 
Դիմանկարներում Ռուստեմը մոտենում է 
Բիեդերմայեր արվեստին: Ստեղծել է նաև, ինչպես 
Ադամ Շեմեսն է գրել՝ ազատորեն նկարված 
«լա գուաշ» բնանկարներ, որտեղ հաճախ 
կարելի է հանդիպել մանուշակագույն հեռուներ 
և վարդագույն ամպեր: Իր վարպետ Նորբլինից 
որոշակի պաշտամունք է ժառանգել Ռեմբրանտի 
և ժանրային թեմաների հանդեպ, հաճախակի 
օգտագործելով լամպի կամ մոմի էֆեկտը:

Jan Rustem
1762–1835
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Jan Klemens 
Minasowicz
1797–1854

Յան Կլեմենս 
Մինասովիչ

Kazimierza, Łucji
Or Mochroc

(orm. Poniedz. Popielcowy)

Konstantego, Benedykta

Cyryla, Edwarda

Zwiastowanie NMP
Awetman

Marii, Ireneusza

Kunegundy, Tycjana
Bun Barekentan (orm. 

I Niedz. Wielkiego Postu)

Pawła, Heleny

Wacława, Bogumiła Środa Popielcowa
Wiktora, Róży

Tomasza, Pawła Franciszki, Katarzyny Makarego, Cypriana

Grzegorza, Bernarda Krystyny, Bożeny Leona, Matyldy Klemensa, Longina Hilarego, Izabeli Patryka, Zbigniewa

Józefa, Bogdana Anatola, Klaudii Benedykta, Lubomira Bogusława, Katarzyny

Wiktora, Eustachego

Pelagii, Feliksa Gabriela, Marka

Emanuela, Teodora Lidii, Ernesta Jana, Sykstusa Dobromira, Anieli Gwidona, Balbiny

Albina, Antoniny

Beaty, Wincentego

Portret Augustyna Minasowicza, 
ojca malarza, 1827, 
olej, płótno, 81 × 70 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
Fot. Krzysztof Wilczyński
Նկարչի հոր՝ Ավգուստին 
Մինասովիչի դիմանկարը, 1827, 
թ., յուղանկար, կտավ, 81 × 70 սմ.
Վարշավայի ազգային 
թանգարան
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jak przedstawienie św. Franciszka do ołtarza w kościele 
Bernardynów w Warszawie na Czerniakowie; zajmował 
się również grafiką, między innymi zachowane są litografie 

Նա վարշավացի հայազգի հարուստ վաճառականի 
որդի էր:  Սկզբում նկարչություն է սովորել Վարշավայի 
համալսարանում, 1829-1835 թթ.  ապրել է Փարիզում, 
1833 թվականին եղել է Ֆլորենցիայում, 1834 թ. 
Նեապոլում, 1835 թ. Հռոմում։ 1835 թ. Վարշավա 
վերադառնալուց հետո իր ստուդիան բացել է 
հանրության համար, որպեսզի տարածի լավ ճաշակ 
և օգտվի գիտակների դիտողություններից: Եղել է 
նաև գնահատված մանկավարժ, ինչը հաստատում 
են նրա աշակերտ՝ Ցիպրիան Կամիլ Նորվիդի 
խոսքերը, որը գրել է, որ սովորել է արտասովոր լեհ 
արվեստագետից, որը մայրաքաղաքում համարվում 
էր կիսախենթ, ուներ գերլայն մտածողություն և զգալի 
տաղանդ, իսկ անունը՝ Մինասովիչ: Յան Կլեմենս 
Մինասովիչը բացի իտալացի վարպետների գործերի 
պատճենումից, նկարում էր դիմանկարներ, որոնց 
համար ընդունում էր պատվերներ: Նա նաև կրոնական 
ստեղծագործությունների հեղինակ է, ինչպես օրինակ սբ. 

Ֆրանցիսկի պատկերումը Վարշավայի Չերնիակովում 
գտնվող Բերնադինների  եկեղեցու խորանի համար: 
Զբաղվել է նաև գրաֆիկայով, պահպանվել են մատիտով 

արված այնպիսի գծանկարներ, ինչպիսիք են՝ Կրակով, 
Վավելի Թագավորական Ամրոց, հարավ-արևելյան 
հատված, Կարոլինա Բիսոս՝ պարուհի, 1823 թ., 
Կրակովի եպիսկոպոս սրբ. Ստանիսլավը հարություն 
է տալիս մեռած Պիոտրովինին: Մեծ դիմանկարիչ էր, 
գերազանց պատկերում էր ինչպես մոդելի ֆիզիկական 
հատկանիշները, այնպես էլ հոգեկանը: Ստեղծել է 
գրքապիտակներ, այդ թվում՝ Ֆրանցիսկ Թշչինսկու 
համար: 1852 թվականին հրատարակել է Հոգևոր երգերի 
և այլ կրոնական պոեզիայի թարգմանությունը, իրենից 
հետո թողել է նաև սեփական բանաստեղծությունների 
ձեռագիր գրքույկ: 
Վարշավայի հասարակությունը Յան Կլեմենս 
Մինասովիչին համարում էր խելագար, քանի որ 
երիտասարդ կնոջ մահից հետո, որին սիրում էր 
պլատոնական սիրով, փորել է նրա գերեզմանը, կտրել 
գլուխը, ապա այն զմռսել է, և որից չի բաժանվել իր ողջ 
կյանքի ընթացքում:

kredką: Kraków – Zamek Królewski na Wawelu od strony 
południowo-wschodniej, Karolina Bisos – tancerka z 1823 
roku, Święty Stanisław biskup krakowski wskrzesza umar-
łego Piotrowina; był znakomitym portrecistą, doskonale re-
jestrując zarówno cechy fizyczne, jak ich psychikę modela; 
tworzył ekslibrisy, między innymi Franciszka Trzcińskiego. 
W 1852 roku wydał przekład Śpiewów duchownych i in-
nych poezji religijnych; pozostał również po nim rękopis 
z jego wierszami. 
Warszawska opinia uważała Jana Klemensa Minasowi-
cza za człowieka obłąkanego, ponieważ po śmierci młodej 
mężatki, w której kochał się platonicznie, odkopał jej grób, 
odciął głowę, którą następnie zabalsamował i z którą nie 
rozstał się do końca życia.

Był synem zamożnego kupca warszawskiego pochodzenia 
ormiańskiego. Początkowo uczył się malarstwa na Uni-
wersytecie Warszawskim, po czym w latach 1829–1833 
przebywał w Paryżu, w 1833 roku był we Florencji, w 1834 
w Neapolu, od 1835 roku w Rzymie. Po powrocie do War-
szawy w 1835 roku otworzył pracownię swoją dla publicz-
ności, w celu rozszerzania dobrego gustu i korzystania 
z uwag znawców. Był również cenionym pedagogiem, co 
potwierdzają słowa jego ucznia Cypriana Kamila Norwida, 
który zanotował, iż uczył się od niepospolitego polskiego 
artysty, a którego uważano w stolicy za półobłąkanego; był 
to arcyszeroki umysł i niemały talent, a nazwisko jego: Mi-
nasowicz.
Jan Klemens Minasowicz zajmował się obok kopiowania 
włoskich mistrzów malowaniem portretów, na które przyj-
mował zamówienia; był też autorem kompozycji religijnych, 

Յան Կլեմենս 
Մինասովիչ 

Jan Klemens Minasowicz
1797–1854
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Teodora, Grażyny

Cezaryny, Dionizego

Anastazji, Bazylego

Poniedziałek Wielkanocny
Or Mereloc

(orm. Dzień Zaduszny)

Piotra, Bogusława

Franciszka, Urbana Ryszarda, Pankracego Benedykta, Izydora Katarzyny, Wincentego Celestyna, Wilhelma
(orm. wejście do lochu 

św. Grzegorza Oświeciciela)

Damiana, Juliusza
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LUDOBóJsTWA ORMIAn 

Hiszatak nahatakac Azgis Hajoc

Donata, Rufina

Mai, Marii Michała, Apoloniusza Leona, Filipa

Wielki Piątek
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Marii, Marzeny

Przemysława, Idy
Ghazaru Harutian

(orm. wskrzeszenie Łazarza)

niedziela Palmowa
Cachkazart

Justyny, Walerego

Benedykta, Julii Roberta, Rudolfaw Wielki Czwartek
Bogusławy, Apoloniusza

Wielka sobota
Agnieszki, Czesława

Wielkanoc
surp Zatik

Anzelma, Bartosza

Wojciecha, Jerzego Marka, Jarosława Zyty, Teofila Święto Bożego Miłosierdzia
Astwacajin Woghormutian

Pawła, Marka

Katarzyny, Mariana
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Pomnik króla Jana III, 1897, figura: 
brąz, 365 cm. Gdańsk, Targ Drzewny.

Fot. Władysław Deńca
Յան 3-րդ Սոբիեսկու արձանը, 1897թ.

Բրոնզ, 365 սմ: Գդանսկ, Փայտե Շուկա, 
լուս՝ Վլադիսլավ Դենցայի



Pochodził z bogatej patrycjuszowskiej rodziny lwowskich 
Ormian, a jego braćmi byli: Roman – profesor chirur-
gii Uniwersytetu Lwowskiego, Erazm – związany z Kra-
kowem inżynier górnik i kolekcjoner, Stanisław – poeta 
i tłumacz, Władysław – aktor i dyrektor Teatru Wielkiego 
we Lwowie. Tadeusz, opisywany jako typ prawdziwie or-

miański i wschodni, początkowo studiował pod kierunkiem 
Władysława Łuszczkiewicza w krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych, a następnie w akademii monachijskiej oraz we 
Florencji u Parysa Filippiego; we Florencji prowadził też 
od 1872 roku samodzielną pracownię. Był, jak to zanoto-
wał Władysław Zawadzki: talentem, mogącym mieć wiel-
ką przyszłość przed sobą. Z kolei na łamach opiniotwór-
czych „Kłosów” w 1878 roku napisano: w każdej bowiem 
z przysłanych robót, czy to starannie wypracowanej, czy 
też ledwo naszkicowanej, znać talent, który niemałą sławę 
zjednał p. Barączowi. 
Tadeusz Barącz zajmował się medalierstwem, rzeźbą na-
grobną, tworzył popiersia i pomniki. Realizował dekoracje 
budynków użyteczności publicznej, jak personifikacja Ko-
medii w Teatrze Wielkim we Lwowie, a także przedstawienia 
Kopernika, Mickiewicza, Ossolińskiego, Śniadeckiego na 
fasadzie III Gimnazjum im. Stefana Batorego we Lwowie, 
pomniki Mickiewicza w Karlowych Warach i w Truskawcu, 
Kościuszki w Chicago. Podejmował również tematy kame-

Սերում է Լվովի հարուստ ազնվական հայերի 
ընտանիքից, նրա եղբայրներն էին՝ Ռոմանը՝ 
բժիշկ-վիրաբույժ, Լվովի համալսարանի 
վիրաբուժության պրոֆեսոր, Էրազմը՝ Կրակովի 
հետ կապված հանքագործ-ինժեներ, Ստանիսլավը՝ 
բանաստեղծ և թարգմանիչ, Վլադիսլավը՝ 
դերասան, Լվովի թատրոնի տնօրեն: Թադեուշը, 
որը բնութագրվում էր որպես իրապես հայկական 
և արևելյան կերպար, սկզբում ուսանել է Կրակովի 
Գեղարվեստի դպրոցում՝ Վլադիսլավ Լուկաշևիչի 

ղեկավարությամբ, այնուհետև՝ Մյունխենի 
ակադեմիայում և Ֆլորենցիայում` Պարիս Ֆիլիպի 
մոտ։ Ֆլորենցիայում 1872 թվականից գործել է 
նրա ինքնուրույն արվեստանոցը: Ինչպես նշում 
է Վլադիսլավ Զավաձկին. «նա տաղանդ էր, 
որը կարող էր իր առջև ունենալ մեծ ապագա»: 
Մյուս կողմից, 1878 թ. «Կլոսերի» կարծիքների 
ձևավորման էջերում գրված էր. «յուրաքանչյուր 
ուղարկված աշխատանքում, թե՛ խնամքով մշակված, 
թե՛ պարզապես գծված, նկատելի է տաղանդ, ինչի 
շնորհիվ Բարոնչը մեծ հեղինակություն է վայելում»:
Թադեուշ Բարոնչը զբաղվել է մեդալագործությամբ, 
գերեզմանաքարերի քանդակագործությամբ, 
ստեղծել է կիսանդրիներ և հուշարձաններ: 
Կատարել է հանրային օգտագործման 
շինությունների դեկորացիաներ, ինչպիսիք են՝ 
Կոմեդիայի անձնավորումը Լվովի Մեծ թատրոնում, 
ինչպես նաև Կոպերնիկոսի, Միցկևիչի, Օսսոլինսկու, 
Շնիադեցկու պատկերումը Լվովի Ստեֆան 
Բատորիի անվ. 3-րդ Գիմնազիայի ճակատային 
հատվածում, Միցկևիչի արձանը Կառլովի Վարիում 
և Տրուսկավեցում, Կոշչուշկոյի արձանը Չիկագոյում: 

ralne, jak seria niewielkich rzeźb przedstawiających pieski 
z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Zdecydowanie najefektowniejszą rzeźbą Tadeusza Barą-
cza jest pomnik Jana III, który pierwotnie stał na Wałach 
Hetmańskich we Lwowie, a obecnie znajduje się na Targu 
Drzewnym w Gdańsku. Pomnik ufundowany przez Radę 
Miasta Lwów z okazji 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej, 
odsłonięty 20 listopada 1898 roku, jest monumentalną, 
pełną chwały i dostojeństwa prezentacją króla Jana III, 
przedstawionego w momencie przeskakiwania przez lawe-
tę. Doskonała w swej rozedrganej bryle rzeźba potwierdza 
maestrię Tadeusza Barącza nie tylko jako autora monu-
mentalnej realizacji, lecz także mistrza w rejestracji dyna-
micznego ruchu. 
Tadeusz Barącz, zainteresowany fotografią, prowadził 
w swej lwowskiej pracowni organizację skupiającą miłośni-
ków nowego medium – byli to tak zwani amatorowie sztuki 
fotograficznej.

Իրականացրել է նաև կամերային թեմաներ, 
ինչպես Կրակովի ազգային թանգարանում գտնվող 
ոչ մեծ շնիկներ  ներկայացնող քանդակների 
հավաքածուն: 
Իհարկե Թադեուշ Բարոնչի ամենաազդեցիկ 
քանդակը դա Յան 3-րդի արձանն է, որը սկզբում 
գտնվում էր Լվովում, իսկ այժմ կանգնած է 
Գդանսկի Փայտե Շուկայում: Այն ֆինանսավորվել 
է Լվովի քաղաքային խորհրդի կողմից՝ Վիեննայի 
ճակատամարտի 200-ամյակի կապակցությամբ, 
բացվել է 1898 թ. նոյեմբերի 20-ին: Այն Յան 3-րդ 
թագավորի արժանապատվությամբ և փառքով լի 
մոնումոնտալ հուշարձանն է, որը նրան ներկայացնում 
է թռիչքի պահին: Իր կատարելությամբ քանդակը 
հաստատում է Թադեուշ Բարոնչի վարպետությունը 
ոչ միայն որպես մոնումենտալ ստեղծագործության 
հեղինակի, այլև որպես դինամիկ շարժի 
վարպետի: 
Թադեուշ Բարոնչը, հետաքրքրված լինելով 
լուսանկարչությամբ, լվովյան իր արվեստանոցում 
անցկացրել է լուսանկարչական արվեստի 
սիրահարների հավաքույթներ:

Թադեուշ Բարոնչ

Tadeusz Barącz
1849–1905
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Portret mężczyzny z brodą, 1894,
olej, płótno 116,5 × 69 cm.

Muzeum w Gliwicach. Fot. Wojciech Turkowski 
Զենքով տղամարդու դիմանկար, 1894թ.

յուղանկար, կտավ 116,5 × 69 սմ
Գլիվիցեի թանգարան, լուսանկարը՝ Վոյչեխ Տուրկովսկու 
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Անտոնի Ստեֆանովիչ 

Antoni Stefanowicz
1858–1929

Studiował w latach 1876–1879 w wiedeńskiej Akademie 
der bildenden Künste w pracowni Christiana Griepenkerla 
i Carla Wurzingera, by następnie rozpocząć karierę peda-
gogiczną, ucząc rysunków w Drohobyczu, Stanisławowie, 
Czerniowcach, a w 1894 roku zostać inspektorem nauki 
rysunku w szkołach średnich i zawodowych Galicji; był też 
członkiem Galicyjskiej Rady Szkolnej Krajowej, a po 1918 
roku  został kuratorem szkół zawodowych województwa 
lwowskiego. Opracował dwie książki poświęcone dydakty-
ce rysunku, które sam ilustrował: Nauka rysunku z wolnej 
ręki oraz Nauka rysunku elementarnego z modelu, podług 
zasad perspektywy oparta na poglądzie.
Pozycję w świecie sztuki zawdzięcza Antoni Stefanowicz 
przede wszystkim malarstwu, i to zarówno pejzażowemu, 
rodzajowemu, jak i portretowemu. Debiutował w 1883 roku 
na wystawie w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych obrazem Geniusz opuszcza artystę, sugerującym 
symboliczne, młodopolskie skojarzenia. Był jednak przede 
wszystkim wytrawnym portrecistą utrzymującym absolutną 
wierność w stosunku do modela, i to zarówno fizyczną, jak 

i psychiczną. I tak, między innymi w 1880 roku sportretował 
Henryka Rodakowskiego, składając tym samym hołd jego 
malarstwu; w roku 1894 powstało Studium starca; około 
1890 roku namalował Portret damy – Marii z Krzysztofowi-
czów, w roku 1900 – Ślepego grajka, a w 1907 roku – Damę 
w kapeluszu. Najchętniej jednak portretował swoją rodzinę; 
w 1911 roku powstał znakomity Portret matki o wyraźnych 

1876–1879 թթ. ուսանել է Վիենայի գեղարվեստի 
ակադեմիայում, Քրիստիան Գրեպենկերլի և 
Կառլ Վուրզինգերի մոտ: Այնուհետև սկսել է 
մանկավարժական կարիերան, ուսուցանելով 
Դրոգոբիչում, Ստանիսլավովում, Չերնովիցեում, 
իսկ 1894 թ. դարձել է Գալիցիայի միջնակարգ 
դպրոցների նկարչության առարկայի վերահսկիչ: 
Եղել է նաև Գալիցիայի դպրոցական խորհրդի 
անդամ, իսկ 1918 թ. հետո դարձել է Լվովի 
վոյեւոդության մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունների կուրատոր: Մշակել է երկու 
գրքեր՝ նվիրված նկարչության դասավանդմանը, 
որոնք անձամբ է նկարազարդել՝ Ազատ ձեռքով 
նկարչության ուսուցում և Մոդելից նկարչության 
տարրական ուսուցում, պերսպեկտիվայի 
սկզբունքները հիմնված դիտարկման վրա:
Արվեստի աշխարհում իր դիրքի համար Անտոնի 
Ստեֆանովիչը պարտական է նախևառաջ 
գեղանկարչությանը, ինչպես բնանկարային, 
այնպես էլ ժանրային ու դիմանկարներին: Իր 
դեբյուտը նշել է 1883 թ. Գեղարվեստի ընկերների 
կրակովյան միության ցուցահանդեսում` Հանճարը 
թողնում է նկարչին պատկերով: Այնուամենայնիվ, 
նա առաջին հերթին փորձառու դիմանկարիչ 
էր, որը պահպանում էր մոդելի հանդեպ ողջ 

հավատարմությունը, ինչպես ֆիզիկապես, 
այնպես էլ հոգեպես: Այսպես, 1880 թ. նա նկարել 
է Հենրիկ Ռոդակովսկու դիմանկարը, այդպիսով 
հարգանքի տուրք մատուցելով նրա նկարչությանը: 
1894 թ. ստեղծել է Ծերունու դիմանկարը, մոտ 
1890 թ. նկարել է Կնոջ դիմանկարը` Մարիային՝ 
Քշիշտոֆովիչների տոհմից, 1900 թվականին՝ 
Կույր խաղացողը, իսկ 1907 թվականին` Գլխարկով 
կնոջը: Սակայն ամենից հաճախ նկարում էր իր 
ընտանիքի անդամների դիմանկարները: 1911 թ. 
ստեղծվեց Մոր դիմանկարը, որը զգալի կերպով 
նմանեցված էր Հենրիկ Ռոդակովսկու ձեռագրին: 
Նկարել է նույնպես իր երեխաներին՝ Էմիլիային, 

Կայետանին, Իրենային, ինչպես նաև ինքն իրեն: 
Անտոնի Ստեֆանովիչի ամենահետաքրքիր 
կոմպոզիցիաներից է՝ Քնած մարդու դիմանկարը. 
դա մի հանճարեղ ստեղծագործություն է, որը 
նուրբ գծով և հարուստ ստվերներով ցուցադրում 
է անտեսված, արվեստանոցի կիսաստվերում 
խորասուզված և գրասեղանի մոտ քնած մի 
երիտասարդի՝ ներկայացնելով յուրահատուկ, 
անկանոն մթնոլորտ:
Անտոնի Ստեֆանովիչը ներգրավված էր նաև 
մոնումենտալ գեղանկարչության մեջ: Մասնակցել է 
Լվովի Մեծ թատրոնի ձևավորման աշխատանքերին, 
որտեղ նկարել է Պատրանքի անձնավորումը:
Նրան  արքեպիսկոպոս Յուզեֆ Թեոդորովիչի 
հետ կապել է բազմամյա մտերմությունը: Եղել 
է խորհրդատու Լվովի հայկական տաճարի 
վերականգնման հարցերում, իսկ նկարչի 
հուղարկավորության ժամանակ վերջինս ասել 
է. «Նրա գեղարվեստական հոգին ամբողջովին 
ցնցվում էր գեղեցկության հետ ամեն մի շփումից և 
ինչ-որ մանկական ոգևորությամբ էր լցվում, միշտ 
կենդանի և անուղղակի: Նրա աչքերից ոգեշնչման 
կայծեր էին թռչում, և գեղեցկության հանդեպ սերը 
արտահայտվում էր նույնիսկ ժեստի մեջ, որը ձայնի 
տոնով էր»:

nawiązaniach do malarstwa Henryka Rodakowskiego; por-
tretował też swoje dzieci: Emilię, Kajetana, Irenę, a także 
siebie. Jedną z bardziej interesujących kompozycji Anto-
niego Stefanowicza jest perfekcyjny Portret śpiącego – wy-
kwintny rysunek o delikatnej linii i wyrafinowanych cieniach, 
ukazujący zaniedbane, tonące w półmroku atelier i śpiące-
go przy biurku młodego człowieka, a przede wszystkim re-
jestrujący szczególną dekadencką wręcz atmosferę.
Antoni Stefanowicz parał się również malarstwem monu-
mentalnym; uczestniczył w realizacji dekoracji lwowskiego 
Teatru Wielkiego, gdzie namalował personifikację Iluzji.
Łączyła go wieloletnia przyjaźń z arcybiskupem Józefem 
Teodorowiczem; był doradcą i konsultantem w sprawach 
odnowienia katedry ormiańskiej we Lwowie, a na pogrze-
bie artysty hierarcha powiedział między innymi: jego bo-
wiem na wskroś artystyczna dusza drgała cała w każdem 
zetknięciu z pięknem i przelewała w entuzjazm jakiś mło-
dzieńczy, zawsze żywy i bezpośredni. Wtedy padały skry 
zapału z Jego oczu a miłość do piękna wyrażała się nawet 
w geście, jak i w tonie głosu.
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Թեոդոր 
Աքսենտովիչ 

Ruda, 1898, pastel, papier, 56 × 45 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie
Կարմրահերը, 1898 թ.
պաստել, թուղթ, 56 × 45 սմ
Կրակովի ազգային պատկերասրահ
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Studia odbył w akademii monachijskiej u Gabriela Hackla, 
Aleksandra Wagnera i Gyuli Benczúra, a następnie konty-
nuował naukę w paryskiej pracowni Emila Augusta Caro-
lusa-Durana. W Paryżu w 1891 roku został członkiem So-
ciété Nationale des Beaux-Arts; tam też zaczął zdobywać 
bogatą klientelę na coraz wyżej cenione przez publiczność 
portrety. Odbył też szereg podróży artystycznych do Lon-
dynu i Rzymu. Dzięki mistrzowi monachijskiemu – Gyuli 

Benczúrowi, zainteresował się Teodor Axentowicz tema-
tyką huculską, malując wielokrotnie sceny rozgrywające 
się w karpackim zimowym krajobrazie, jak Pogrzeb hucul-
ski, Święto Jordanu, czy też Na gromniczną. Lecz Teodor 
Axentowicz był przede wszystkim mistrzem portretu. Swój 
styl wykształcił w Paryżu, do perfekcji doprowadził technikę 
pastelu –  pozostawił setki portretów nie zawsze dziś zna-
nych eleganckich dam, promieniujących paryskim szykiem. 
Kobiet kochanych – jak zauważyła Teresa Grzybkowska – 
uwielbianych, dla których mężczyźni tracili serca, rozum 
i majątki. Twarze i sylwetki tych luksusowych dam emanują 
szczęściem kochanych kapryśnic. Były to kompozycje typu 
salonowego, ukazujące modelki bądź to w całej sylwetce, 
jak wielokrotne przedstawienia Damy w czerni, bądź też 
ograniczone do pełnych wdzięku główek, jak słynna Ruda 
– symbol młodopolskiej urody. Często portretował też swo-
ją liczną rodzinę. 
Marginesem twórczości Teodora Axentowicza stało się ma-
larstwo historyczne, w którym podejmował również tematy-
kę ormiańską, jak w kompozycji Chrzest Armenii – ukazują-
cym scenę chrztu króla ormiańskiego Tyrydatesa III przez 
św. Grzegorza Oświeciciela. Dzieło powstało w roku 1900 
na zamówienia parafii w Suczawie na Bukowinie. Innymi 
przykładami twórczości historycznej są obraz Ormianie 
u króla Kazimierza z 1919 roku i kompozycja z 1930 roku 
Ormianie w Polsce.

Ուսանել է մյունխենյան ակադեմիայում Գաբրիել 
Հացկլի, Ալեքսանդր Վագների և Գյուլա Բենչուրի 
մոտ, այնուհետև ուսումը շարունակել է Էմիլ Օգյուսթ 
Կարոլուս-Դյուրանի փարիզյան արվեստանոցում: 
Փարիզում 1891 թ. դարձել է «Societe Nationale des 
Beaux-Arts»-ի անդամ, որտեղ և սկսել է ձեռք բերել 
բազմաթիվ հաճախորդներ՝ մեծ ճանաչում վայելող 
դիմանկարների համար: Ունեցել է նաև մի շարք 
ճանապարհորդություններ դեպի Լոնդոն և Հռոմ: 
Մյունխենյան վարպետ Գյուլա Բենչուրի շնորհիվ 
Թեոդոր Աքսենտովիչը սկսել է հետաքրքրվել 
գուցուլական թեմայով, բազմակի նկարելով 
ձմեռային Կարպատների տեսարաններ, ինչպիսիք 
են՝ Գուցուլյան հուղարկավորություն, Յորդան և 
«Na gromniczną»: Սակայն Թեոդոր Աքսենտովիչն, 
առաջին հերթին, դիմանկարչության վարպետ էր: 
Նա մշակել է իր ոճը Փարիզում, կատարելագործելով 
պաստելային տեխնիկան: Իրենից հետո թողել է 
հարյուրավոր դիմանկարներ՝ փարիզյան նրբագեղ 
տիկնանց ճառագայթող փարիզյան շքեղությամբ. 
«Սիրված կանանց, - ինչպես նկատել է Թերեզա 
Գժիբկովսկան, - ում համար տղամարդիկ կորցնում 
էին իրենց սիրտը, բանականությունն ու ունեցվածքը: 
Այս շքեղ կանանց դեմքերն ու ուրվագծերը բխում 

են սիրված քմահաճ կանանց երջանկությամբ»։ 
Դրանք դահլիճային ստեղծագործություններ էին, 
որոնք ցուցադրում էին կամ մոդելների ամբողջ 
ուրվագիծը, ինչպես Սևազգեստ Լեդիի բազմաթիվ 
պատկերներում, կամ նրբագեղ գլուխներով, 
ինչպես հայտնի Կարմրահերը` մալոպոլսկյան 
գեղեցկության խորհրդանիշը: Հաճախ նկարում 
էր նաև իր բազմանդամ ընտանիքի անդամների 
դիմանկարները: 
Թեոդոր Աքսենտովիչի ստեղծագործական 
եզրագիծն էր պատմական գեղանկարչությունը, 
որում նա շոշափել է նաև հայկական թեման, ինչպես 
Հայաստանի մկրտությունը ստեղծագործության 
մեջ, որը ցույց է տալիս սբ. Գրիգոր Լուսավորչի 
կողմից հայոց Տրդատ 3-րդ թագավորի մկրտության 
տեսարանը: Աշխատանքը ստեղծվել է 1900 թ. 
Բուկովինայի Սուչավայի պարաֆիայի պատվերով: 
Պատմական նկարչության այլ օրինակներ են՝ 1919 
թ. Հայերը Կազիմիր թագավորի մոտ և 1930 թ. 
Հայերը Լեհաստանում ստեղծագործությունները:
1895 թ. Թեոդոր Աքսենտովիչը Կրակովի 
գեղարվեստի ակադեմիայի պրոֆեսոր էր, 
Լեհ նկարիչների «Շտուկա» անվանումով 
բացառիկ ընկերության անդամ։ Նա եղել է 9-րդ 

պարոդիստական ցուցահանդեսի և «Յամա 
Միխալիկա»-ում «Շտուկա» Լեհ նկարիչների 
ընկերության կատալոգի հերոսներից մեկը:

Վալասկեզ Պապի առաջ
Հարցրեցին Աքսենտին.
Կնկարե՞ս մեր Պապին:
Պատասխանեց Աքսենտը. 
Կնկարեմ ես Պապին, 
Եթե վճարի լավ գին:

Թեոդոր Աքսենտովիչ

Teodor Axentowicz
1859–1938

Teodor Axentowicz był od 1895 roku profesorem krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, członkiem ekskluzywnego 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”; stał się również 
jednym z bohaterów parodystycznej IX wystawy i katalogu 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” w Jamie Michali-
kowej:

Przed papieżem Velazqueza 
Zapytany Axent: czyby
Wymalował tak papieża,
Rzekł: to zrobić można moi mili
Byle dobrze zapłacili.

Góralska procesja; XIX/XX w., olej, płótno; 46 × 61 cm;
Muzeum Narodowe w Warszawie. Fot. Krzysztof Wilczyński
«Լեռնականների թափորը» XIX / XX դար, յուղաներկ, 
կտավ, 46 × 61 սմ,;Վարշավայի ազգային թանգարան,

լուս.՝ Քշիշտոֆ Վիլչինսկու
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Haliny, Mariana

Elżbety, Prokopa

Włodzimierza, Henryka

Marii, Magdaleny

Marty, Olafa
Or Mereloc

(orm. Dzień Zaduszny)

Jagody, Urbana Jacka, Anatola Malwiny, Izabeli Karoliny, Antoniego Dominika, Łucji
(orm. odnalezienie relikwii

św. Grzegorza Oświeciciela)

Benedykta, Cyryla

Weroniki, Zenona Amelii, Filipa Olgi, Cypriana Jana, Weroniki Małgorzaty, Eugeniusza Marcelina, Ulryka

Marii, Benedykta Anety, Aleksego Szymona, Kamila Alfreda, Wincentego Czesława, Hieronima Daniela, Dalidy

Bogny, Apolinarego Kingi, Krystyny Krzysztofa, Jakuba Anny, Grażyny Natalii, Jerzego Marceli, Innocentego
Wartawar (orm. Przemien. 

Pańskie)

Julity, Piotra Ignacego, Lubomira

Aleksander 
Augustynowicz

1865–1944
Ալեքսանդր 

Ավգուստինովիչ  

Autoportret, 1895, olej, płótno, 190 × 111 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie

Ինքնանկար, 1895 թ.
յուղաներկ, կտավ, 190 × 111 սմ

Կրակովի ազգային պատկերասրահ
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Ուսանել է Կրակովի գեղարվեստի դպրոցում, Ֆելիքս 
Շինալևսկու, Վլադիսլավ Լուշչկևիչի և Յան Մատեյկոյի 
մոտ, ինչից հետո մեկնել է Մյունխեն, որտեղ ուսանել 
է Շիմոն Հոլոշիի մոտ: Իտալիա և Հունգարիա 
կատարած ճանապարհորդություններից հետո 1890 
թ. հաստատվել է Լվովում։ Այնտեղի Լեհ նկարիչների 
միության և Լեհ ակվարելիստների ակումբի անդամ 
է եղել, որտեղ դարձել է ճանաչված դիմանկարիչ։ 

Նկարել է հայկական արմատներով լեհ հողատերերի:  
Եղել է նաև արևելյան Կարպատներում, որտեղ 
նկարել է տեղի գուցուլների դիմանկարներ: 
Ալեքսանդր Ավգուստինովիչի ստեղծագործական 
կյանքի հաջորդ փուը 1914-1921 թթ. բնակությունն 
էր Զակոպանեում, որտեղ ստեղծել է ակվարելներ՝ 
տատրական բնաշխարհի նկարագրություններով: 
Զակոպանեում նկարիչը Ստանիսլավ Կարպովիչի՝ 
հանրակայտ «Կարպի», «Նա փշելենչի» մոդայիկ 
ռեստորանի հաճախակի այցելուներից էր: 
Իսկ Կազիմիր Սիխուլսկու հեղինակած նրա 
ծաղրանկարը ցուցադրվել է «ծաղրանկարների 
պատկերասրահում», ավելի քան 40 հանրաճանաչ 
անձնավորությունների ցանկում՝ նկարիչներ, 
գրողներ, լեգիոնիստներ, քաղաքագետներ, 
որոնք կապված էին ժամանակակից Զակոպանեի 
հետ: Ծաղրանկարում նա պատկերված էր որպես 
հնդկահավ: 1921-1939 թթ. բնակվել է Պոզնանում, 
որտեղ կրկին վայելել է արտակարգ դիմանկարչի 
համբավ: 
Ալեքսանդր Ավգուստինովիչի հետքրքիր 
ստեղծագործություններից մեկն է համարվում 
1896 թ. նկարված հունական կաթոլիկ եկեղեցու 
Լվովի մետրոպոլիտ արքեպիսկոպոս Սիլվեստր 
Սեմբրատովիչի դիմանկարը, որը 1895 թ. 

սկսածարդեն կարդինալ էր, պրոֆեսոր, Լվովի Յան 
Կազիմիրի համալսարանի աստվածաբանության 
ամբիոնի դեկան: Ալեքսանդր Ավգուստինովիչը 
նկարել է նաև ինքնանկարներ, որոնց թվում է 1895 
թ. նմանակումը, իրական գլուխգործոց, որը 1896 թ. 
Բեռլինի արվեստի միջազգային ցուցահանդեսում 
պարգևատրվել է ոսկե մեդալով:

Aleksander 
Augustynowicz

1865–1944

Ալեքսանդր 
Ավգուստինովիչ 

Brama kościoła w Białce Tatrzańskiej, ok. 1914, akwarela, papier; 
53,2 × 74,2 cm. Muzeum Narodowe w Warszawie. Fot. Piotr Ligier

«Բիլցա Տատշանսկայի եկեղեցու դարպասը» մոտ 1914, 
ակվարել, ակվարելաթուղթ, 53.2 × 74.2 սմ,.

Վարշավայի ազգային թանգարան, լուս.՝  Պիոտր Լիգերի

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Felik-
sa Szynalewskiego, Władysława Łuszczkiewicza i Jana 
Matejki, po czym wyjechał do Monachium, gdzie uczył się 
w szkole Szymona Hollósyego. Po podróżach artystycz-
nych do Włoch i na Węgry, w 1890 roku osiadł we Lwowie; 
należał do tamtejszego Związku Artystów Polskich i do Klu-
bu Akwarelistów Polskich; tam też stał się uznanym por-
trecistą, który między innymi portretował polskich ziemian 
pochodzenia ormiańskiego. Wyjeżdżał również w Karpaty 
Wschodnie, gdzie malował portrety Hucułów. Kolejnym 
etapem w twórczości Aleksandra Augustynowicza był po-
byt w latach 1914–1921 w Zakopanem, gdzie powstawały 
prace w technice akwareli, rejestrujące przede wszystkim 
krajobrazy tatrzańskie. W Zakopanem artysta był bywalcem 
modnej restauracji „Na przełęczy” Stanisława Karpowicza, 
knajpy słynnego „Karpia”, a jego karykatura autorstwa 
Kazimierza Sichulskiego znalazła się w „galerii karykatur” 

wśród ponad czterdziestu przedstawień co bardziej zna-
komitych person ówczesnego Zakopanego – artystów, li-
teratów, legionistów, polityków. Został przedstawiony jako 
indyk.
Lata 1921–1939 spędził w Poznaniu, gdzie cieszył się po-
nownie opinią znakomitego portrecisty. 
Za jedną z ciekawszych kompozycji Aleksandra Augusty-
nowicza uchodzi namalowany w 1896 roku portret kardy-
nała Sylwestra Sembratowicza – arcybiskupa metropolity 
lwowskiego obrządku greckokatolickiego, od 1895 roku 
kardynała, profesora i dziekana Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Artysta malo-
wał również autoportrety, wśród których konterfekt z 1895 
roku, prawdziwe chef d’oeuvre, nagrodzony został złotym 
medalem na międzynarodowej wystawie sztuki w Berlinie 
w 1896 roku.
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Zofia 
Piramowicz
1880–1958

Զոֆիա 
Պիրամովիչ 

Arabski sprzedawca, 1950,
akwarela, gwasz, papier, 48 × 37 cm.
Archiwum fot. Desa Unicum Warszawa
Արաբ վաճառականը, 1950 թ.
ակվարել, գուաշ, թուղթ, 48 × 37 սմ.
արխիվ, լուս՝ Դես Ունիկումի Վարշավա

Bartłomieja, Jerzego

Rajmunda, Pauliny

Wniebowzięcie NMP
Marii

Justyna, Piotra Kariny, Gustawa Lidii, Nikodema Dominika, Protazego

Przemienienie Pańskie
Jakuba, Sławy

Doroty, Kajetana Emiliana, Sylwiusza Romana, Ireny Borysa, Wawrzyńca Ligii, Zuzanny

Diany, Hipolita Maksymiliana, Alfreda Joachima, Rocha Heleny, Bronisława
Werapochumn

(orm. Wniebowzięcie NMP)

Bernarda, Samuela Joanny, Kazimiery Cezarego, Hipolita Filipa, Róży

Józefa, Moniki Patrycji, Adeliny Patrycji, Adeliny Szczęsnego, Róży

Jacka, Anity

Ludwika, Luizy

Marii, Oswalda

Klary, Lecha

Bolesława, Juliana
Or Mereloc

(orm. Dzień Zaduszny)

Marii, Natalii
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Studiowała w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u Karola 
Tichego, następnie pod kierunkiem Miłosza Kotarbińskiego, 
po czym wyjechała na studia do Drezna, do szkoły sztuki 
dekoracyjnej. Powodem wyjazdu z Polski był zawód miłosny 
i zerwane zaręczyny z Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem, 
którego poznała w Zakopanem w 1902 roku. W 1914 roku 
przyjechała na uroczystość ślubną do Zakopanego, lecz 
braki w dokumentach przesunęły uroczystość; w sierpniu 
wybuchła wojna i Zofia wróciła do Paryża, gdzie już wcześ- 
niej mieszkała od 1902 roku. W Paryżu była członkiem So-
ciété du Salon d’Automne, Société des Artistes Polonais 

Matka, ok. 1904,  ołówek, karton, 41 × 40 cm. 
Nautilus Galeria i Dom Aukcyjny w Krakowie

«Մայրը»,  մոտ 1904, մատիտ, ստվարաթուղթ, 41 × 40 սմ, 
առանց ստորագրության

Նաուտիլուս  Պատկերասրահ և Կրակովի Աճուրդի տուն 

à Paris, Grupy Paryskiej Polskich Artystów Grafików; re-
gularnie też wystawiała na Salonach Jesiennych, w Salon 

Ուսանել է Վարշավայի գեղարվեստի դպրոցում, 
Կարոլ Տիխիի, ապա Միլոշ Կոտարբինսկու 
ղեկավարությամբ, այնուհետև մեկնել է ուսանելու 
Դրեզդենի դեկորատիվ արվեստի դպրոցում: 
Լեհաստանից հեռանալու պատճառը՝ կոտրված 
սիրտը և Կազիմիր Փշերվա-Տետմայերի հետ 
նշանադրության չեղարկումն էր, որին հանդիպել 
էր 1902 թ. Զակոպանեում: 1914 թ. ժամանել էր 
Զակոպանե` հարսանիքի արարողության համար, 
սակայն փաստաթղթերի պակասը հետաձգել 
էին արարողությունը: Օգոստոսին, երբ սկսվեց 
պատերազմը, Զոֆիան վերադարձավ Փարիզ, որտեղ 
արդեն ապրում էր 1902 թվականից: Փարիզում եղել 
է «Société du Salon d’Automne, Société des Artistes 
Polonais à Paris»-ի՝ Լեհ գրաֆիկ նկարիչների 
փարիզյան խմբի անդամ: Պարբերաբար ցուցադրվել 
է Աշնանային պատկերասրահներում, Տուիլեր 
պատկերասրահում, Քրիյյոնի թանգարանում, 

ինչպես նաև Վարշավայի Զախենտայում: 1917-ին 
մասնակցել է «Exposition des artistes polonais à Paris» 
Եղբայրական օգնության միջոցառմանը, ինչպես նաև 
1935 թ. Փարիզում բնակվող լեհ արվեստագետների 
ստեղծագործությունների աշխատանքների 
ցուցադրմանը, որտեղ ներկայացվել է «École 
de Paris»-ի հետ կապված նկարիչների կողքին` 
Էվգենիուշ Էյբիչ, Ռոման Կրամշտիկ, Ալիցյա 
Հալիցկի, Լուի Մարկոսիս, Զիգմունդ Մենկես, 
Շիմոն Մոնդզայն: Նա մեծ պատկերազարդող էր, 
նրա գրաֆիկական աշխատանքները գնահատել 
է Ֆերդինանդ Ռուշչիցը՝ 1919 թ. առաջարկելով 
Զոֆիա Պիրամովիչին Վիլնյուսի Ստեֆան 
Բատորիի համալսարանում լիտոգրաֆիկ ստուդիա 
ղեկավարել:
Հետաքրքիր է «Atelier Artistique Polonais»-ի 
հետ կապված հատվածը: Այն ղեկավարում էր 
Ստեֆանիա Լազարսկան, որը 1914-ին Փարիզում 
ստուդիա էր բացել, որտեղ արվեստագետները 
մշակում էին կիրառական արվեստի առարկաներ, 
իսկ առաջին հերթին, լեհական բանահյուսությունից 
և գրականության ոգեշնչված՝ կտորե տիկնիկներ: 
Ստուդիայի հետ համագործակցում էին Կոնստանտի 
Բրենդելը, Թադեուշ Մակովսկին, ինչպես նաև 
Զոֆիա Պիրամովիչը:
Յուղաներկով նկարչությունից բացի, նկարել 
է ջրաներկով և գուաշով՝ ստեղծելով փոքր 
կոմպոզիցիաներ` գույների ինտենսիվ 
պալիտրայով: Օգտագործել է մեռած բնության 
թեման, հիմնականում ծաղիկներ, ինչպես նաև 
ստեղծել է արևելյան լանդշաֆտների դեկորատիվ 
շարքը, որոնք ցուցադրվել են 1972 թ. Կրակովի 

des Tuileries, w Muzeum Crillon, a także w warszawskiej 
Zachęcie. W 1917 roku uczestniczyła w „Exposition des 
artistes polonais à Paris”, w imprezie Bratniej Pomocy, a 
także w 1935 roku w przeglądzie prac polskich artystów 
osiadłych w Paryżu, gdzie wystawiała obok malarzy zwią-
zanych z École de Paris – Eugeniusza Eibischa, Romana 
Kramsztyka, Alicji Halickiej, Louisa Marcoussisa, Zygmunta 
Menkesa, Szymona Mondzaina. Była znakomitą ilustrator-
ką, jej prace graficzne docenił Ferdynand Ruszczyc, propo-
nując Zofii Piramowicz w 1919 roku prowadzenie pracowni 
litografii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 
Interesujący jest epizod związany z Atelier Artistique Polo-
nais prowadzonym przez Stefanię Łazarską, która w 1914 
roku otworzyła w Paryżu pracownię, gdzie artyści projek-
towali przedmioty sztuki stosowanej, a przede wszystkim 
szmaciane lalki inspirowane polskim folklorem i literaturą. 
Z pracownią współpracowali między innymi Konstanty 
Brandel, Tadeusz Makowski, a także Zofia Piramowicz.
Uprawiała, obok malarstwa olejnego – akwarelę i gwasz, 
tworząc niewielkie kompozycje o intensywnej palecie kolo-
rystycznej; podejmowała temat martwych natur, najczęściej 
kwiatów, a także stworzyła dekoracyjny cykl pejzaży orien-
talnych, które eksponowane były na pośmiertnej wystawie 
w krakowskim Muzeum Etnograficznym w 1972 roku.

էթնոգրաֆիկ թանգարանում տեղի ունեցած 
հետմահու ցուցահանդեսին:

Mieszkaniec zaścianka, ok. 1904, ołówek, papier żeberkowy, 
56 × 39 cm. Nautilus Galeria i Dom Aukcyjny w Krakowie

«Զաշչիանկայի բնակիչ», մոտ 1904, մատիտ, շերտաթուղթ, 
56 × 39 սմ, առանց ստորագրության Նաուտիլուս  

Պատկերասրահ և Կրակովի Աճուրդի տուն 

Zofia Piramowicz
1880–1958

Զոֆիա Պիրամովիչ 
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Kajetan 
Stefanowicz
1886–1920
Կայետան 

Ստեֆանովիչ  

Kobieta z wężem, 1915,
akwarela, papier, 63,5 × 44 cm.

Własność rodziny. Fot. Grzegorz Zygier
Կինն օձի հետ, 1915 թ.

ակվարել, թուղթ, 63,5 × 44 սմ
ընտանիքի սեփականություն

Stefana, Juliana

Sergiusza, Piotra

Edyty, Kornela
Or Mereloc

(orm. Dzień Zaduszny)

Bogusława, 
Tekli

Janusza, Mateusza
ŚWiętO NiEPODlEGłOŚci

ArMENii

Bronisławy, idziego

izabeli, Szymona
(orm. Zachariasza; proroków 

Ezechiela, Ezdrasza)

liliany, rozalii Doroty, Wawrzyńca Beaty, Eugeniusza Melchiora, reginy Narodziny NMP
cynund Syrpo Kusin Mariamu

Marii, Adrianny

Mikołaja, łukasza Jacka, Prota Marii, Gwidona Eugenii, Aureliusza roksany, cypriana Albina, Nikodema
chaczwerac

(orm. Podwyższenie Krzyża)

Franciszka, roberta Stefanii, Stanisława Januarego, teodora Filipiny, Faustyny tomasza, Maurycego

Gerarda, teodora Aurelii, Kleofasa Justyny, cypriana Damiana, Amadeusza luby, Wacława Michała, MichalinyZofii, 
Grzegorza
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prezentowała jego dorobek w sztuce monumentalnej; były 
to między innymi kartony fresków do gmachu prywatnej 
szkoły żeńskiej Zofii Strzałkowskiej oraz do gmachu To-

warzystwa Kredytowego Ziemskiego przy ul. Kopernika 3 
we Lwowie. Ekspozycja została skomentowana na łamach 
„Tygodnika Ilustrowanego” słowami: w Stefanowiczu przy-
bywa sztuce polskiej doskonały dekorator.
Ze szczególnym zamiłowaniem podejmował tematykę 
legionową, wśród której na uwagę zasługuje teka „Pieśń 
Legionisty w rysunkach Kajetana Stefanowicza podoficera 
I-go p. ułanów” – 9 scen ilustrujących popularne polskie 
piosenki żołnierskie, powstańcze, legionowe; były to rysun-
ki tuszem i piórkiem, sugerujące poprzez czerń i biel sym-
bolikę żałoby i nadziei. 
Inny cykl legionowy tworzą portrety legionistów. 
Kajetan Stefanowicz zajmował się również projektowaniem 
plakatów, odznak; był autorem wydanej przez Bibliotekę 
Żołnierza Polskiego książeczki O koniu – instrukcji dla żoł-
nierzy.

1906–1908 թթ. ուսանել է Կրակովի գեղարվեստի 
ակադեմիայում Յուզեֆ Պանկեւիչի և Յուզեֆ 
Մեհոֆերի արվեստանոցներում: Զբաղվել է 
գեղանկարչութամբ, մոնումենտալ նկարչությամբ, 
գրաֆիկայով, գծանկարչությամբ, պաստառով: 
Սկզբում հոր` Անտոնիի օրինակով, նկարել 
է դիմանկարներ։ Իսկ Փարիզում «École 
nationale des Arts Décoratifs»-ում Ֆերդինանդ 
Հումբերտի ղեկավարությամբ սովորելուց 
հետո, «Գիլ Բլաս» ամսագրում լույս տեսավ 
Լուի Վոքսելի հոդվածը, որն ուշադրություն էր 
դարձրել «դեկորատորի անսովոր կոմպոզիցիոն 
տաղանդի և բարձր արդյունավետության» վրա: 
Փարիզյան հետաքրքրությունը մոդեռնիզմով 
ծնեց խորհրդանշական կոմպոզիցիաներ, 
որոնք կառուցվել են «horror vacui» սկզբունքով՝ 
լցված դեկորատիվ թեմաներով, ստորադասվող 
մոդեռն ալիքաձև ձևերին, ինչպիսիք են՝ 
Խաչելությունը, Փարիզուհին, Կինն օձի հետ 
ստեղծագործությունները:
Կայետան Ստեֆանովիչի ստեղծագործությունների 
մոնոգրաֆիկ ցուցահանդեսը Լվովում, Կրակովում 

և Պոզնանում 1913 թ. վեր հանեց մոնումենտալ 
արվեստում նրա նվաճումները: Ի թիվս այլոց, 
դրանք ֆրեսկոներ էին Զոֆիա Ստշալովսկայի 
մասնավոր իգական դպրոցի շենքի և Լվովի 
Կոպերնիկոսի 3 հասցեում գտնվող Հողային 
վարկավորման ընկերության շենքի համար: 
Ցուցահանդեսը մեկնաբանվել է «Tygodnik 

Studiował w latach 1906–1908 w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w pracowniach Józefa Pankiewicza i Jó-
zefa Mehoffera, zajmował się malarstwem sztalugowym, 
monumentalnym, grafiką, rysunkiem, plakatem.
Początkowo wzorem ojca – Antoniego, malował portrety, 
następnie po pobycie w Paryżu i studiach w École nationale 
des Arts Décoratifs pod kierunkiem Ferdynanda Humberta 
na łamach magazynu „Gil Blas” ukazał się artykuł Louisa 
Vauxcelles’a, który zwrócił uwagę na niezwykły dar kompo-
zycyjny i dużą sprawność dekoratora. Paryska fascynacja 
art nouveau zaowocowała wówczas kompozycjami sym-
bolicznymi budowanymi na zasadzie horror vacui, wypeł-
nionymi motywami dekoracyjnymi podporządkowanymi se-
cesyjnym formom falistym, jak Ukrzyżowanie, Paryżanka, 
Kobieta z wężem.
Wystawa monograficzna prac Kajetana Stefanowicza, po-
kazana w 1913 roku we Lwowie, Krakowie i Poznaniu, za-

Կայետան Ստեֆանովիչ  

Kajetan Stefanowicz
1886–1920

Ilustrowany» (Պատկերազարդ շաբաթաթերթ) 
պարբերականում հետևյալ խոսքերով. «ի դեմս 
Ստեֆանովիչի լեհական արվեստում ի հայտ է գալիս 
հիանալի դեկորատոր»:
Հատուկ սիրով նա հանձն էր առնում լեգիոնային 
թեման, որոնց մեջ ուշադրության է արժանի 
«Լեգիոնիստի երգը՝ ուլանների 1-ին գնդի ենթասպա 
Կայետան Ստեֆանովիչի գծանկարներում», 9 
տեսարաններ, որոնք նկարագրում են լեհական 
հայտնի զինվորական, ապստամբության թեմայով, 
լեգիոնական երգերը: Դրանք թանաքով և 
փետուրով արված նկարներ էին, որոնք սևի ու 
սպիտակի միջոցով ակնարկում էին սգի ու հույսի 
սիմվոլիկան:
Մեկ այլ լեգիոնային ցիկլում ստեղծում է 
լեգիոնիստների դիմանկարներ:
Կայետան Ստեֆանովիչը նաև զբաղվել է 
պաստառների և զինանշանների նախագծմամբ: 
Լեհ զինվորի գրադարանի կողմից հրատարակված 
«Ձիու մասին» գրքի հեղինակն է, որը զինվորների 
համար հրահանգների ժողովածու է:
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Stary kościół w Zakopanem, 1931,
olej, tektura, 63 × 48 cm.

Galeria Connaisseur w Krakowie
Հին Եկեղեցի Զակոպանեում, 1931թ.

յուղանկար, ստվարաթուղթ, 63 × 48 սմ
Կրակովի Քոննասիեր պատկերասրահ 
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Marii, Marka

Alana, Kaliksta

Urszuli, Celiny

Szymona, Tadeusza

Danuty, Romana Teofila, Dionizego Teresy, Józefy Rozalii, Franciszka Igora, Apolinarego Artura, Brunona
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Giuti Syrpo Chaczi 

(orm. Święto Odnalez. Krzyża)
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ce w swej formie wyraźne związki z tak zwaną krakowską 
szkołą pejzażową, czego przykładem jest obraz Stary ko-
ściół w Zakopanem. Interesował go również portret; był au-
torem wielu portretów legionistów. 
W czasie II wojny światowej działał w konspiracji, był wię-
ziony przez gestapo.

Ուսանել է Լվովի արդյունաբերական դպրոցում, 
այնուհետև 1906-1917 թթ. Կրակովի գեղարվեստի 
ակադեմիայում, Թեոդոր Աքսենտովիչի, Ստանիսլավ 
Դեմբիցկիի և Յացեկ Մալչևսկու ստուդիաներում: 
1914 թ. ընդհատել է ուսումը և միացել Լեգիոններին, 
որտեղ ծառայել է 2-րդ կայազորի գնդում, բայց 
արդեն 1915 թ. առողջական վիճակի պատճառով 
թողել է զինվորական ծառայությունը և վերադարձել 
ակադեմիա: Բնակություն է հաստատել 
Գրուջիոնձում, որտեղ 1926 թ. սեպտեմբերին, 
Կոնստանտի Զախարկևիչի հետ միասին, հիմնել 
է գեղանկարչության և գծանկարչության բաց 
դասընթացներ:

Նկարել է յուղանեկով և ակվարելայով՝ հիմնականում 
բնանկարային թեմաներով: Նկարել է Տատրերի, 
ինչպես նաև Պոմոժեի և Կուրպի բնանկարներ՝ 
ցույց տալով իր ձեռագրի սերտ կապվածությունը, 
այսպես կոչված, կրակովյան բնանկարային դպրոցի 
հետ, որի օրինակն է Հին Եկեղեցի Զակոպանեում 
պատկերը: Հետաքրքրվել է նաև դիմանկարով, 
եղել է լեգիոնիստների բազմաթիվ դիմանկարների 
հեղինակ: 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 
գործել է ընդհատակում, բանտարկվել է Գեստապոյի 
կողմից: 

Studiował w Szkole Przemysłowej we Lwowie, a następnie 
w latach 1906–1917 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych w pracowniach Teodora Axentowicza, Stanisława 
Dębickiego oraz Jacka Malczewskiego. W 1914 roku prze-
rwał studia i wstąpił do Legionów, gdzie służył w 2. pułku 
piechoty, lecz już w 1915 roku ze względu na stan zdrowia 
zakończył służbę wojskową i powrócił na akademię. Osiadł 
w Grudziądzu, gdzie we wrześniu 1926 roku założył wraz 
w Konstantym Zacharkiewiczem otwarte kursy rysunku 
i malarstwa.
Uprawiał malarstwo olejne oraz akwarelę, podejmując te-
matykę przede wszystkim pejzażową; malował krajobrazy 
tatrzańskie, a także z Pomorza oraz Kurpiów, wykazują-

Ռոման Մերզովիչ 

Roman Merzowicz
1888–1946
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Gostyń, 1945, akwarela, papier, 22,5 × 17 cm. Własność rodziny
Գոստին, 1945 թ. ակվարել, թուղթ,  22,5 × 17 սմ.

ընտանիքի սեփականություն

Karola, Olgierta

Święto Niepodległości
Bartłomieja, Marcina

Klaudyny, Romana

Katarzyny, Beaty

Adelii, Klemensa

Andrzeja, Justyny

Wszystkich Świętych Dzień Zaduszny
Bohdana, Tobiasza

Huberta, Sylwii

Elżbiety, Sławomira Feliksa, Leonarda Antoniego, Ernesta Seweryna, Gotfryda Teodora, Genowefy
(orm. św. Archan.: Gabriela, 

Michała, Rafała; bł. Komitasa)

Leny, Leona

Renaty, Witolda Stanisława, Mikołaja Serafina, Agaty Alberta, Leopolda Edmunda, Marii II Światowy Dzień Ubogich
Grzegorza, Elżbiety

Elżbiety, Seweryny Anatola, Rafała Ofiarowanie NMP
Yncajumn Syrpo Kusin Mariamu

Janusza, Konrada

Cecylii, Marka Uroczystość 
Chrystusa Króla

Emmy, Flory

Konrada, Sylwestra Waleriana, Ody Zdzisława, Lesława Błażeja, Fryderyka
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Ռոման Լիսակովսկին սերում էր հայկական ընտանիքից: 
Գիմնազիայի ավարտից հետո ստիպված էր ներկայանալ 
ավստրիական բանակ և այդ պատճառով 1917 թ. 
հայտնվեց Օլոմունցի հրետանու սպայական դպրոցում: 
Լեհաստանի անկախության վերականգնումից հետո, 
1919 թ. միացել է ծանր հրետանային գնդին և մասնակցել 
լեհ-բոլշևիկյան պատերազմին:
Գեղանկարիչ, գծանկարիչ, 1923 թ. սկսել է ուսանել Լվովի 
Պոլիտեխնիկի ճարտարապետության ֆակուլտետում, 
այնուհետև՝ 1927-1932 թթ. Կրակովի գեղարվեստի 
ակադեմիայում՝ Վլադիսլավ Յարոցկու, Ֆրեդերիկ 

Պաուտշի, Վոյչեխ Վայսի, Ջուզեֆ Պանկևիչի ստուդիայում: 
Որից հետո ուղևորվել է Փարիզ, շարունակել է իր 
ուսումնառությունը Կրակովի ակադեմիայի Փարիզյան 
մասնաճյուղում, որը գլխավորում էր Յուզեֆ Պանկևիչը: 
Այնտեղ ծանոթացել է լեհ արվեստագետների գաղութին 
և Փարիզի կոմիտեի գեղանկարիչներին: Լեհաստան 
վերադառնալուց հետո մասնակցել է Վարշավայի 
արվեստի քարոզչության ինստիտուտի, ինչպես նաև 
Լվովի, Կատովիցեի, Պոզնանի ցուցահանդեսներին և 
Բուդապեշտում կայացած միջազգային ցուցահանդեսին: 
Բացել է իր սեփական արվեստանոցը, սկզբում գրաֆիկ 
Անջեյ Յուրկեւիչի հետ համատեղ:
1939-ին մասնակցել է սեպտեմբերյան գործընթացներին՝ 
որպես հրետանային լեյտենանտ, որից հետո 
ինտերնացվել է Հունգարիայում՝ Էգերում, այնուհետև 
կալանավորվել է օֆլագում՝ Լուքսենվալդում, 
Ստրասշոֆում և Ավստրիայի Կայզերստաինբրախում: 
Ինտերնացված ճամբարում գտնվելիս ստեղծվել են 
Էգերյան ակվարելային բնանկարներ, ինչպես նաև 
պատվերով նկարված դիմանկարներ:
Լեհաստան վերադառնալուց հետո 1945 թ. բնակություն է 
հաստատել Շվիդնիցեում, որտեղ արագ միացել է քաղաքի 
գեղարվեստական և մշակութային կյանքին: Մասնակցել 
է Վրոցլավում, Շվիդնիցեում, Վալբժիխում կայացած 
ցուցահանդեսներին: 1978 թ. Հին վաճառականության 
թանգարանում առանձին ցուցահանդես է ունեցել, և 
տպագրվել է նրա «Ուղիներ դարերի միջով» նկարների 
հավաքածուն։ Իսկ 1987 թ. հրատարակվել են նրա 
անհատական ցուցահանդեսին ուղղորդող՝ Ռոման 
Լիսակովսկու ստեղծագործությունները: Այդ ժամանակ 

Roman Łysakowski pochodził zarówno po mieczu, jak i 
po kądzieli z rodzin ormiańskich. Po ukończeniu gimna-
zjum musiał zgłosić się do wojska austriackiego i w 1917 
roku znalazł się w oficerskiej szkole artylerii w Ołomuńcu. 
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w 1919 roku 
wstąpił do pułku artylerii ciężkiej i brał udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej.
Malarz, rysownik, w 1923 roku rozpoczął studia na Wydzia-
le Architektury Politechniki Lwowskiej, a następnie w la-
tach 1927–1932 uczył się w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w pracowni Władysława Jarockiego, Fryderyka 
Pautscha, Wojciecha Weissa, Józefa Pankiewicza, po 
czym odbył podróż artystyczną do Paryża, gdzie kontynu-
ował studia w paryskiej filii krakowskiej Akademii, prowa-
dzonej przez Józefa Pankiewicza; tam też poznał polską 
kolonię artystyczną, a przede wszystkim krąg kolorystów 
z Komitetu Paryskiego. Po powrocie do kraju uczestniczył 
w wystawach w warszawskim Instytucie Propagandy Sztu-
ki, a także we Lwowie, Katowicach, Poznaniu, w wysta-
wie międzynarodowej w Budapeszcie. Otworzył własną 
pracownię prowadzoną początkowo wspólnie z grafikiem 
Andrzejem Jurkiewiczem. 
W 1939 roku wziął udział w kampanii wrześniowej jako po-
rucznik artylerii, po czym został internowany na Węgrzech 
w Egerze, a następnie trafił do oflagów w Luckenwaldzie, 
Strasshofie, Kaisersteinbruch w Austrii. W czasie pobytu 
w obozie internowanych powstawały akwarelowe pejzaże 

z Egeru, z Gór Bukowych, a także malowane na zamówie-
nie portrety. 
Po powrocie do Polski osiadł w 1945 roku w Świdnicy, gdzie 
szybko włączył się w życie artystyczne i kulturalne miasta; 
uczestniczył w wystawach we Wrocławiu, Świdnicy, Wał-
brzychu; w 1978 roku miał wystawę indywidualną w Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa i wówczas wydana została teka 
jego rysunków „Ścieżką wśród wieków”, zaś w 1987 roku 
ukazała się publikacja Twórczość Romana Łysakowskiego, 
towarzysząca wystawie indywidualnej. Zajmował się wów-
czas malarstwem olejnym oraz akwarelą, malując przede 
wszystkim brawurowe pejzaże, a także portrety, sceny 
rodzajowe, martwe natury. Malował z rozmachem, lekko, 
najczęściej pastelową gamą kolorystyczną. Realizował też 
projekty dekoracji wnętrz sklepów i restauracji; są to mię-
dzy innymi freski, jak i znakomite kolorystycznie mozaiki, 

między innymi w sklepie „Płotka”, restauracjach „Piast”, 
„Zagłoba”, „Casanova”; odnawiał kościół w Pszennie.

Szkic (Qroqui) z ASP, 1931,  papier, 20 × 30 cm. Własność córki
Էսքիզ (Qroqui), Գեղարվեստի ակադեմիա,

մոտ 1931, 20 × 30 սմ, դստեր սեփականությունը

Żongler, ok. 1966, mozaika, 22 × 31 cm. Własność córki
«Ձեռնածու», մոտ 1966թ., մոզաիկա, 22 × 31 սմ, 

դստեր սեփականությունը

Piwonie, 1974, olej, płótno, 49 × 62 cm. Własność córki
«Քաջվարդեր», 1974, յուղաներկ, կտավ, 49 × 62 սմ,, դստեր 

սեփականությունը

նկարել է յուղաներկով և ակվարելայով, հիմնականում 
գեղեցիկ բնանկարներ, ինչպես նաև դիմանկարներ, 
ժանրային տեսարաններ, մեռած բնություն: Նկարել 
է ազատ, թեթև, սովորաբար պաստելային գունային 
գամայով: Իրականացրել է նաև նախագծեր խանութների 
և ռեստորանների համար, դրանց թվում են ֆրեսկերը, 
ինչպես նաև գերազանց գունավոր մոզաիկները, որոնցից 
են «Պլոտկա» խանութում, «Պիաստ», «Զագլոբա» 
և «Կասանովա» ռեստորաններում գտնվողները: 
Վերականգնել է Փշեննոյի եկեղեցին:

Roman Łysakowski
1899–1992

Ռոման Լիսակովսկի
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Ludwik Tyrowicz 1901–1958
Լյուդվիկ Տիրովիչ
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Cerkiew w Chołojowie, 1929, drzeworyt barwny, 18,7 × 25,4 cm.
Nautilus Galeria i Dom Aukcyjny w Krakowie

Խոլոյովի եկեղեցին, 1929 թ.; գունավոր քսիլոգրաֆիա, 18,7 × 25,4 սմ.
Նաուտիլուս պատկերասրահ և Կրակովի աճուրդային տուն 
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Ludwik Tyrowicz
1901–1958

Լյուդվիկ Տիրովիչ

Grafik i pedagog, autor programu dydaktycznego dla liceów 
plastycznych. Studiował malarstwo dekoracyjne w Wolnej 
Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie u Kazimierza Sichul-
skiego, następnie w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie 

Գրաֆիկ և մանկավարժ, արվեստի դպրոցների 
դասավանդման ծրագրի հեղինակ: Լվովի 
Գեղարվեստի ազատ ակադեմիայում դեկորատիվ 
նկարչություն է ուսանել Կազիմիր Սիխուլսկու մոտ, 
այնուհետև Վարշավայի Գեղարվեստի դպրոցում` 
Վլադիսլավ Սկոչիլասի, Միլոշ Կոտարբինսկու 
և Վոյչեխ Յասթշեմբովսկու ղեկավարությամբ, 
ինչը նրան տվել է գրաֆիկական արվեստի 
հիանալի գիտելիքներ: 1930-1939 թթ. եղել է 
Լվովի Պոլիտեխնիկի գրաֆիկայի պրոֆեսոր: 
Միջպատերազմյան ժամանակաշրջանում դարձել 
է Լեհաստանի գրաֆիկների հեղինակավոր «Ռիտ» 
ասոցիացիայի (հիմնականում կենտրոնացնում էր 
քսիլոգրաֆ գրաֆիկներին) և լվովյան ավանգարդ 
Պլաստիկ նկարիչների ընկերակցության անդամ 
(պատասխանատու էր լայնորեն ընդունված 
ժամանակակից արվեստի համար): Եղել է 
Լվովի գրաֆիկական նկարիչների միության 
համահիմնադիրը: «Բրիչի կամ ասեղիկի 
հարվածը, որը անդիմադրելի ուժով կերտում է 
կտրվածքների պսակ, բծերի դասավորություն և 
սևի պլաստիկա, լիարժեք գոհունակություն է տալիս 
իմ գեղարվեստական բնազդին», - 1931 թ. գրվել 
է «Արտես» թռուցիկում: Էքսպրեսիոնիզմին մոտ 
երեխայական փորձերից հետո դիմել է դասական 
և պոստիմպրեսիոնիզմային (նաև կուբիզմացնող) 
կոնվենցիաներին: 
Պատերազմից հետո Տիրովիչը միացել է Լոձի 
Պետական գեղարվեստի բարձրագույն դպրոցին, 
որտեղ ղեկավարել է Գրաֆիկայի բաժինը:
Հիմնականում զբաղվել է աշխատանքային 
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հավատարիմ էր գրաֆիկական տեխնիկներին` 
օֆօրտ, պղնձափորագրություն, քսիլոգրաֆիա 
(փայտափորագրություն), գծափորագրություն և 
շտրիխային ցինկոտիպիա: Մշակված գրաֆիկաների 
ցիկլերը սովորաբար համադրում էր՝ «Կարպատյան 
պորտֆել» 1940-1945 թթ., «Սան Գիմինյանո» 
1945 թ., «Գդանսկ» 1949-1950 թթ. և «Ներքին 
Սելեզիայի քաղաքները» 1949-1951 թթ.:
1948 թ. Կրակովի արվեստի պալատում կայացած 
Լյուդվիկ Տիրովիչի անհատական ցուցահանդեսը 
մեկնաբանելով՝ Կոնրադ Վինկլերը «Էխո 
Կրակովի» էջերում գրել է. «Տիրովիչի արվեստը 
հիմնված է հիմնականում նյութի հատուկ 
առանձնահատկությունների օգտագործման՝ 
երկար տարիների փորձի վրա, ինչպես նաև 
կատարելագործման հասնելու կանգուն ձգտման 
և իր գեղարվեստական արհեստի հիմնովին 
տիրապետման վրա»:

nałości, do gruntowanego opanowania swego artystyczne-
go rzemiosła.

pod kierunkiem Władysława Skoczylasa, Miłosza Kotarbiń-
skiego i Wojciecha Jastrzębowskiego, co zagwarantowało 
dobrą znajomość warsztatu graficznego. W latach 1930–
1939 był profesorem grafiki na Politechnice Lwowskiej. 
W okresie międzywojennym został członkiem prestiżowego 
Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików „Ryt” (skupia-
jącego głównie grafików uprawiających drzeworyt), lwow-
skiego awangardowego Zrzeszenia Artystów Plastyków 
Artes (opowiadającego się za szeroko pojmowaną sztuką 
nowoczesną); był współzałożycielem lwowskiego Związku 
Lwowskich Artystów Grafików. Bieg rylca czy iglicy, który 
z nieodpartą siłą grodzi koronkę cięć, układy plam i plasty-
kę czerni, daje w sumie zaspokojenie dla mego instynktu 
plastycznego – napisał w 1931 roku w ulotce: „artes”. Po 
młodzieńczych próbach bliskich ekspresjonizmowi zwrócił 
się do konwencji klasycyzujących i postimpresjonistycz-
nych, a także kubizujących.
Po wojnie związał się z Państwową Wyższą Szkołą Sztuk 
Plastycznych w Łodzi, gdzie prowadził Wydział Grafiki. 
Zajmował się przede wszystkim grafiką warsztatową oraz 
użytkową, był mistrzem ekslibrisu, artystą wiernym techni-
kom graficznym – akwaforcie, miedziorytowi, drzeworytowi, 
linorytowi oraz cynkotypii kreskowej. Cykle opracowanych 
grafik łączył zazwyczaj w teki; i tak po wojnie wydał teki 
graficzne, takie jak „Teka karpacka” z lat 1940–1945, „San 
Gimignano” w 1945 roku, „Gdańsk” z lat 1949–1950, oraz 
z lat 1949–1951 „Miasta Dolnego Śląska”. Recenzując wy-
stawę indywidualną Ludwika Tyrowicza w krakowskim Pa-
łacu Sztuki w 1948 roku, Konrad Winkler napisał na łamach 
„Echa Krakowa”: Sztuka Tyrowicza zasadza się głównie na 
wieloletnim doświadczeniu w wykorzystaniu specjalnych 
cech materiału – a także – w wytrwałym dążeniu do dosko-

և կիրառական գրաֆիկայով, եղել է 
գրքապիտակների վարպետ։ Արվեստագետ, որը 
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Portrety ksień klasztoru Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa
Լվովի Բենեդիկտյան քույրերի միաբանության հայ վանամայրերի դիմանկարները 

Ksieni Marianna Ksawera 
Nersesowiczówna (1701–1710)
Մայրապետ Մարիաննա Քսավերա 

Ներսեսովիչովնա

Ksieni Helena Fortunata Lubicz 
Spendowska (1710–1751)

Մայրապետ Հելենա Ֆորտունատա 
Լուբիչ Սպենդովսկա

Ksieni Magdalena Benedykta 
Manczukowska (1751–1757)

Մայրապետ Մագդալենա Բենեդիկտա 
Մանչուկովսկա

Ksieni Maria Alojza 
Augustynowiczówna (1757–1772)

Մայրապետ Մարիա Ալոյզա 
Ավգուստինովիչովնա

Ksieni Magdalena Rypsyma 
Matiasiewiczówna (1772–1788)
Մայրապետ Մագդալենա Հռիփսիմե 

Մատյաշևիչովնա

Ksieni Ksawera 
Teodorowiczówna (1791–1796)

Մայրապետ Քսավերա 
Թեոդորովիչովնա

Ksieni Barbara Weronika 
Piramowiczówna (1796–1827)
Մայրապետ Բարբարա Վերոնիկա 

Պիրամովիչովնա

Ksieni Ludgarda Kolumba 
Nedyjówna (1827–1832)

Մայրապետ Լուդգարա Կոլումբա 
Նեդիյովնա

Ksieni Ludwika 
Krzysztofowiczówna (1839–1843)

Մայրապետ Լուդվիկա 
Քշիշտոֆովիչովնա

Ksieni Kajetana Rozalia 
Sarkisiewiczówna (1845–1893)
Մայրապետ Ռոզալիա Անտոնինա 

Կայետանա Սարգիսևիչովնա

Ksieni Joanna Alojza 
Janowiczówna (1895–1927)
Մայրապետ Յոաննա Ալոյզա 

Յանովիչովնա

zdjęcia portretów: 
Grzegorz Zygier, Muzeum UJ, Romana Obrocka
դիմանկարների լուսանկարները՝ Գժեգոժ 

Զիգերի (ՅՀ թանգարան) և Ռոմանա 
Օբրոցկայի



Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի գործունեությունը 2018 թվականին
հավաՔածուների մշակումը, վերականգնումը 

եվ Տարածումը
Շարունակվում են աշխատանքները Հիմնադրամի կողմից 
ղեկավարվող՝ Լեհահայերի արխիվի (ԼՀԱ) ռեսուրսների 
կազմակերպման ուղղությամբ: Կարգավորվել են երկու 
ընտանեկան արխիվներ, ներառյալ «Միկուլաների ընտանիքի 
արխիվը»՝ լրացված հերթական նվերներով, ընդլայնվող 
լուսանկարչական հավաքածուն, ինչպես նաև բենեդիկտյան  
հայ միաբան քույրերից մնացած հերթական նվերներն ու 
հուշանվերները: ԼՀԱ բոլոր հավաքածուները հասանելի 
են նաև www.szukajwarchiwach.pl կայքում, որը վարում է 
Պետական արխիվների գերագույն տնօրինությունը:
Ինդեքսավորվել են հերթական հատորները՝ 1836-1890 թթ. 
Չերնովցիի ծխական մկրտության գիրքը և 1852-1885 թթ. 
Հորոդենցի ծխական մկրտության գիրքը, որոնք տեղադրված 
են Լեհահայերի վիրտուալ արխիվի (ԼՀՎԱ) համապատասխան 
էջում: Այդ հատորներից առանձին գրառումներից որոշ 
հատվածներ հրապարակվել են: «Գերեզմանատներում 
հանգչող» որոնման էջում Լվովի Լիչակովսկի գերեզմանատանը 
թաղված հայկական ծագմամբ անձանց ցուցակի հերթական 
հատվածն է, իսկ «Հոգևորականներ» որոնման էջում` 
Հայ կաթողիկե եկեղեցու Լվովի Արքեպիսկոպոսության 
հայ կաթողիկե հոգևորականների տվյալների հաջորդ 
հատվածն է:
Լեհահայոց կիրառելի լեզվից «լեհահայերենից» (հայերեն՝ 
թուրքերենի, լեհերենի և այլ լեզուների ազդեցությամբ) 
թարգմանվել է 17-րդ դարեվերջի և 18-րդ դարի սկզբի 
Ստանիսլավովի նախաամուսնական պայմանագրերի 
հերթական մասը: Առաջին մասը ստուգվել է լեզվաբանի 
կողմից: Շարունակվել է Գլիվիցեի եկեղեցում պահվող 
անտիկ գույքի, եկեղեցական զգեստների և գեղանկարների 
գույքագրումը: Սկսվել է Գլիվիցեի թվայնացված 
թանգարանային ցուցանմուշների լուսանկարների նշումը 
Ինտեգրացված արխիվային տեղեկատվական համակարգի 
(ZoSIA) ստանդարտների համաձայն: Կազմվել է 14-րդ դ. 
հայերի համար Վլադիսլավ Յագելլո թագավորի արտոնության 
ֆաքսիմիլը:
Իրականացրել ենք Ստանիսլավովի գրադարանի 1801-1945 
թթ. գրքերի հավաքածուի առաջին մասի գույքագրումը՝ 
համադրված Ինտեգրացված արխիվային տեղեկատվական 
համակարգի արխիվային ծրագրի մատենագիտական 
նկարագրությունների լրացմամբ: Վերականգվել է մեկ գիրք 
և կատարվել են վերականգնողական փաթեթավորումներ 
տասնյակ նմուշների համար:
Շարունակում ենք ծագումնաբանական և պատմական 
աշխատանքները: ԼՀԱ-ի ռեսուրսները տրամադրվել են 
նամակագրությամբ և տեղում՝ արխիվում, գիտնականների և 
իրենց սեփական ուսումնասիրություններով հետաքրքրված 
անհատների հետազոտությունների համար, օրինակ՝ 
ծագումնաբանական: 
Ներքին գործերի և ադմինիստրացիայի նախարարության 
դրամաշնորհների շնորհիվ Լեհահայերի արխիվը լրացրել է 
իր սարքավորումները անհրաժեշտ դարակներով՝ անընդհատ 
ընդարձակվող գրքերի հավաքածուի համար:

հայերի մաՍին գիՏեԼիՔի 
հանրամաՏՉեԼիացում ԼեհաՍՏանում եվ 

աշԽարհում
www.ormianie.pl ինտերնետային կայքի էջերն անընդհատ 
թարմացվում են ընթացիկ տեղեկատվությամբ: 
Դրանք մեծ հետաքրքրություն են վայելում: Այսպես, 
www.wiki.ormianie.pl կայքում մենք պարբերաբար 

հրապարակում ենք լեհահայերի նոր կենսագրություններ, 
որոնք մշակված են պատմաբաններ կողմից, 
www.skarbnica.pl կայքը պարբերաբար հարստացվում է 
կարևոր իրադարձությունների ամփոփագրերի, 
հրապարակումների մասին տեղեկություններով, ինչպես նաև 
Հիմնադրամին փոխանցված հերթական նվերների մասին:  
Մյուս՝ www.ordynariat.ormianie.pl կայքում տեղ են 
գտնում Լեհաստանում առանձին հայ կաթողիկե 
համայնքներից ստացված ընթացիկ լուրերը, ինչպես 
նաև տեղեկություններ ամբողջ աշխարհից հայ 
եկեղեցու ներկայիս իրադարձությունների վերաբերյալ:  
Ֆեյսբուքի և www.dziedzictwo.ormianie.pl կայքի միջոցով 
մշտապես իրազեկել ենք հայկական համայնքում ընթացող 
իրադարձությունների մասին: Ամենակարևոր հոդվածները 
թարգմանվում են անգլերեն և հայերեն:
Մայիսին կայացավ հանդիպում «Օվիդիուսի առջև. 
Չերեմոշի կուտիական համայնքի ծաղկունքն ու ոչնչացումը» 
վերնագրով գրքի հեղինակներ՝ Զբիգնև Մանուգևիչի և Եժի 
Տուստանովսկու հետ: Յակուբ Շիշկոն, Ամմանում կես տարի 
տևած դասընթացներից հետո, խոսեց Հորդանանի հայերի և 
հայկական եկեղեցիների վիճակի մասին: Հաջորդ խոսնակը՝ 
Հաննա Կոպչինսկա-Կլոսը իր տպավորությունները կիսեց 
վենետիկյան Սուրբ Ղազար կղզում Մխիթարյան հայրերի 
նտավայր կատարած այցից:

հրաՊարակումներ
Գիրք-ալբոմ շարքում 2012 թ. «Հայկական Վարշավա»-ից 
հետո, հայտնվել է հերթական «Հայկական Լեհաստան» 
հրապարակումը՝ Քշիշտոֆ Ստոպկայի և դ-ր Անդժեյ Ա. 
Ժեմբայի հեղինակությամբ և Մոնիկա Սուտրիկ-Զոլոտենկայի 
գրաֆիկական դիզայնով:
Շարունակվել են աշխատանքները «Ղպտիերենով լեհահայերի 
պատմության աղբյուրների» հերթական հատվածի և 
Հիմնադրամի կողմից անցկացվող «Հումանիզմի զարգացման 
ազգային ծրագրի» շրջանակներում լույս տեսնող հնգամյա 
նախագծի հետագա մասերի ուղղությամբ: Հրապարակել ենք 
«Ավետիսի» հերթական չորս համարները:
Համաֆինանսավորել ենք հայկական ծագումով նկարչուհի 
Բարբարա Բելեցկա-Վոժնիչկոյի հոբելյանական՝ «Հայուհու 
դիմանկարի ֆոնին. որոնումներ ժամանակի մեջ» 
ցուցահանդեսի աշխատանքների կատալոգի տպագիր 
հրատարակությունը:
Ինչպես յուրաքանչյուր տարի, պատրաստել ենք այս օրացույցը, 
որն այժմ ձեր տրամադրության տակ է:

մաՍնակցություն գիՏաժոՂովների եվ 
միՋոցառումների, համագործակցություն

Հիմնադրամի գոյության 12-ամյակի կապակցությամբ 
պատրաստեցինք Լեհահայերի արխիվի հավաքածուի 
ամենաթանկ և ամենահետաքրքիր ցուցանմուշների 
ցուցադրումը: Հիմնադրամի գործունեությանը և 
հավաքածուներին ավելի մոտ ծանոթանալու համար 
հրավիրեցինք մեր հետ համագործակցող հաստատությունների 
ներկայացուցիչներին, որոնք մասնագիտական աջակցությամբ 
կամ ֆինանսավորմամբ նպաստում են մեր գործունեությանը: 
Հանդիպմանը ներկա էր Հիմնադրամի խորհրդի նախագահ՝ 
պրոֆ. Քշիշտոֆ Ստոպկան, որն այցելուներին ներկայացրեց 
հետաքրքիր փաստեր հայերի պատմությունից: Պետական 
արխիվների գլխավոր տնօրենը և Ազգային թվային արխիվի 
տնօրենը շնորհակալագրեր հանձնեց Հիմնադրամին` ի 
նշան մեր կողմից մինչ այժմ կատարած գործունեության 
գնահատանքի: 

Մեր հիմնադրամի նախագահ Յան Աբգարովիչը մասնակցեց 
ապրիլին Պոզնանում կայացած «Հայկական հարցը 
երեկ և այսօր» կոնֆերանսին, հանդիսանալով նաև նրա 
համակազմակերպիչը:
Հիմնադրամի կողմից կազմակերպված «Հայկական օրեր» 
խորագրով լեհահայերի ամենամյա հավաքը տեղի ունեցավ 
Լուբաչովում, Կրեսերի մշակութային ժառանգության 
փառատոնի շրջանակներում: Այցելեցինք պատմականորեն 
հայերի հետ կապված Յարոսլավ և Զամոշչ քաղաքներ: Հատուկ 
պատրաստված ուղեցույցները մեզ ներկայացրեցին վայրեր 
և պատմություններ՝ կապված այս քաղաքներում բնակվող 
հայերի հետ: Կայացավ երկու հայ նկարիչների վերնիսաժ 
և հանդիպում «Օվիդիուսի առջև. Չերեմոշի կուտիական 
համայնքի ծաղկունքն ու ոչնչացումը» գրքի հեղինակի 
հետ: Այս տարվա ցուցադրումները նվիրված էին Կուտիի 
հայերի ավանդույթներին ու ծեսերին, հայերի արվեստին, 
Լեհահայերի արխիվի ամենահայտնի օբյեկտներին, Հայ 
կաթողիկե պատարագի հոգևորությանը և սիմվոլիկային: 
Միևնույն ժամանակ Լուբաչովի շուկայում Դանիել Լալիկը, 
շրջապատված հետաքրքված անձանցով, ուսուցանում էր 
հայերեն տառերի գեղագրություն: Հայկական փառատոնի 
հաջորդ օրն ավարտվեց հայ երգչուհի Աստղիկ Գասպարյանի 
ելույթով` Զոֆիա Տրիստլուա-Հովհաննիսյանի (դուդուկ) 
և տիկին Աստղիկի ամուսնու՝ Մհեր Տիգրանյանի (դհոլ) 
նվագակցությամբ: Լուբաչովի Գթասիրտ Տիրամոր տաճարում 
պրոֆ. Յուզեֆ Նաումովիչի մատուցած հայ կաթողիկե 
պատարագը, որով ավարտվեցին «Հայկական օրերը», 
դարձավ կարևոր տեղական իրադարձություն: Պատարագին 
մասնակցեցին տեղական հոգևորականությունն ու վեց 
հոգանոց տղամարդկանց երգչախումբը՝ Յակուբ Կոպչինսկու 
ղեկավարությամբ:
Հիմնադրամի նստավայրում  շաբաթը մեկ անգամ  տեղի 
են ունենում Հայ կաթողիկե եկեղեցու Գրիգոր Նարեկացի 
երգչախմբի փորձերը։ Երգչախմբի մասնակցությունը 
հարստացնում է հայ կաթողիկե պատարագը: 
Պետք է նաև հիշատակել ԼՀԱ-ի հավաքածուին նվիրաբերված 
նյութական պարգևները, ինչպիսիք են՝ Վոլովի բենեդիկտինյան 
քույրերի կողմից, արդեն հիշատակված, հուշանվերները, 
Մանուգևիչների ընտանիքի Վերնիկ գերբով կնիքը (1790-ից 
հետո), որը գնվել էր աճուրդում՝ Զբիգնև Մանուգևիչի կողմից, 
ընտանեկան հուշանվերներ՝ նվիրաբերված Բոգդան Դոնիգևիչի 
կողմից, հրապարակումներ, այդ թվում` Կլոդ Մութաֆյանի 
«La Saga des Arméniens de l’Ararat aux Carpates» ալբոմը՝ 
նվիրաբերված հեղինակի կողմից: 2018 թ. գործունեությունը 
և ծրագրերի իրականացումը հնարավոր է դարձել` Ներքին 
գործերի և ադմինիստրացիայի նախարարության, Պետական 
արխիվների գերագույն տնօրինության, Գիտության և 
բարձրագույն կրթության նախարարության և մասնավոր 
անձանց նվիրատվությունների շնորհիվ:

Հիմնադրամի աշխատակազմ
դեկտեմբեր 2018

Տեքստերի հեղինակ՝ Ստեֆանիա Կոզակովսկա

Գրաֆիկական դիզայն՝ Էլժբետա Լասկովսկա

Լեհերեն տեքստերի խմբագիր՝ Զոֆիա Յուկովլանեց

Հայերեն տեքստերի խմբագիր՝ Հայկ Հովհաննիսյան 
(www.tlumacz-ormianski.pl) 

Ծրագրի համակարգող` Մարիա Օհանովիչ-Տարասյուկ



W maju odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Manugiewiczem i Jerzym 
Tustanowskim, autorami książki pt. U podnóża Owidiusza. Rozkwit 
i zagłada wspólnoty kuckiej nad Czeremoszem. Jakub Szyszko, po 
półrocznych studiach w Ammanie, opowiadał o sytuacji Ormian i ko-
ściołach ormiańskich w Jordanii. Na kolejnym spotkaniu Hanna Kop-
czyńska-Kłos podzieliła się wrażeniami z wizyty w siedzibie ojców Me-
chitarystów na weneckiej wyspie San Lazzaro.

PUBLIKACJE
W serii książka-album ukazała się kolejna, po Ormiańskiej Warszawie 
z 2012 r., publikacja – Ormiańska Polska autorstwa prof. Krzysztofa 
Stopki i dr. hab. Andrzeja A. Zięby, w opracowaniu graficznym Moniki 
Sutryk-Zołoteńkiej. 
Trwały prace nad kolejną 
częścią „Źródeł do dziejów 
Ormian polskich w języ-
ku kipczackim” i dalszy-
mi tomami wydawanymi 
w 5-letnim projekcie pro-
wadzonym przez Fundację 
w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Huma-
nistyki. Wydaliśmy kolejne 
cztery numery dwujęzycz-
nego kwartalnika „Awedis”.
Współfinansowaliśmy wy- 
danie drukiem katalogu 
prac jubileuszowej wy-
stawy Barbary Bieleckiej-
Woźniczko, artystki o po-
chodzeniu ormiańskim, 
pt. „Z portretem Ormianki 
w tle – poszukiwania 
w czasie”.
Jak co roku przygotowaliśmy kalendarz, który jest w Państwa posia-
daniu.

UDZIAŁ w KONFERENCJACH I IMPREZACH, wSPÓŁPRACA
Z okazji 12 lat istnienia Fundacji przygotowaliśmy ekspozycję najcen-
niejszych i najciekawszych eksponatów ze zbiorów Archiwum Polskich 

OPRACOwYwANIE, KONSERwACJA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓw
Kontynuowane są prace nad porządkowaniem zasobów Archiwum 
Polskich Ormian (APO) prowadzonego przez Fundację. Uporządkowano: 
dwa archiwa rodzinne, m.in. zespół „Archiwum rodziny Mikulich” 
uzupełniony o kolejne dary; powiększające się zbiory fotografii oraz 
kolejne dary i pamiątki po Benedyktynkach Ormiańskich. Wszystkie 
opracowane zbiory APO dostępne są także w ogólnopolskim serwisie 
www.szukajwarchiwach.pl, prowadzonym przez Naczelną Dyrekcję 
Archiwów Państwowych. 
Zindeksowane zostały kolejne księgi metrykalne: księga chrztów z pa-
rafii w Czerniowcach z lat 1836–1890 oraz księga chrztów z parafii 
w Horodence z lat 1852–1885, które udostępniamy w wyszukiwarce 
ksiąg metrykalnych w Wirtualnym Archiwum Polskich Ormian (WAPO). 
Wykonano i udostępniono wycinki poszczególnych wpisów z ksiąg me-
trykalnych. W wyszukiwarce „Pochowani na cmentarzach” znalazła się 
kolejna część indeksu osób pochodzenia ormiańskiego pochowanych 
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, a w wyszukiwarce „Duchow-
ni” –  następna część danych kleru ormiańskokatolickiego pochodzą-
cych ze szematyzmów archidiecezji lwowskiej obrządku ormiańskiego.
Przetłumaczono z języka polskich Ormian (język ormiański z wpływami 
tureckiego, polskiego i innych języków) kolejną część umów przedślub-
nych ze Stanisławowa z przełomu XVII i XVIII w. Zweryfikowana zosta-

ła przez językoznawcę część pierwsza. Kontynuowano inwentaryzację 
zabytkowych sprzętów, szat liturgicznych i obrazów przechowywanych 
w kościele w Gliwicach. Rozpoczęto oznaczanie fotografii digitalizowa-
nych gliwickich muzealiów zgodnie ze standardami Zintegrowanego 
Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA).
Wykonano faksymile przywileju króla Władysława Jagiełły dla Ormian 
z XIV wieku.
Przeprowadziliśmy skontrum pierwszej części księgozbioru Biblioteki 
Stanisławowskiej z lat 1801–1945, połączone z uzupełnianiem opisów 
bibliograficznych w programie archiwistycznym ZoSIA. Skontrum obję-
ło 960 pozycji w językach: polskim, łacińskim, niemieckim, francuskim 
i ormiańskim.
Poddano konserwacji jedną księgę oraz wykonano opakowania kon-
serwatorskie na kilkanaście obiektów.
Prowadzimy dalsze prace genealogiczne i historyczne. Zasoby APO 
udostępnialiśmy korespondencyjnie i na miejscu, w archiwum, do ba-
dań naukowcom i osobom zainteresowanym własnymi badaniami, np. 
genealogicznymi.
Dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Archiwum 
Polskich Ormian uzupełniło swoje wyposażenie o niezbędne regały na 
powiększający się stale księgozbiór.

POPULARYZACJA wIEDZY O ORMIANACH w POLSCE I NA ŚwIECIE
Strony wortalu internetowego www.ormianie.pl są stale uzupełniane 
o bieżące informacje. Cieszą się one dużym zainteresowaniem. Na 
stronie www.wiki.ormianie.pl zamieszczamy systematycznie nowe 
biogramy polskich Ormian, także opracowywane przez historyków. 
Strona www.skarbnica.ormianie.pl na bieżąco wzbogaca się m.in. 
o podsumowania ważnych wydarzeń, o informacje o publikacjach, o ko-
lejnych darach sukcesywnie przekazywanych do Fundacji. Na stronie 
www.ordynariat.ormianie.pl ukazują się bieżące wiadomości z po-
szczególnych parafii ormiańskokatolickich w Polsce oraz informacje 
o aktualnych wydarzeniach w Kościele ormiańskim na świecie. Poprzez 
portal Facebook i stronę www.dziedzictwo.ormianie.pl zapewniali-
śmy wszystkim zainteresowanym odbiorcom stały kontakt z bieżącymi 
wydarzeniami w środowisku mniejszości ormiańskiej. Najważniejsze 
artykuły tłumaczone są na języki angielski i ormiański.

Ormian. Do bliższego zapoznania się z działalnością Fundacji i zbio-
rami zaprosiliśmy przedstawicieli współpracujących z nami instytucji, 
które wspierają naszą działalność fachową pomocą lub finansowa-
niem. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady Fundacji, prof. 
Krzysztof Stopka, przybliżając gościom ciekawe fakty z historii Ormian. 
Dyrektor Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz dyrektor 
Narodowego Archiwum Cyfrowego, w uznaniu naszej dotychczasowej 
działalności, przekazali Fundacji pisma z wyrazami uznania. 
Prezes naszej Fundacji, Jan Abgarowicz, współorganizował i uczestni-
czył w kwietniu w poznańskiej konferencji „Kwestia ormiańska wczoraj 
i dziś”. 
Doroczne spotkanie polskich Ormian współorganizowane przez Fun-
dację – „Dni Ormiańskie”, odbywały się w Lubaczowie w ramach Fe-
stiwalu Dziedzictwa Kultury Kresów. Odwiedziliśmy Jarosław i Zamość 
– miasta historycznie związane z Ormianami. Specjalnie przygotowani 
przewodnicy przybliżyli nam miejsca i historię Ormian zamieszkujących 
te miasta. Odbył się wernisaż dwojga ormiańskich artystów oraz spo-
tkanie z autorem książki pt. U podnóża Owidiusza. Rozkwit i zagłada 
wspólnoty kuckiej nad Czeremoszem. Prezentacje tegoroczne poświę-
cone były tradycjom i obrzędowości kuckich Ormian, sztuce Ormian, 
najciekawszym obiektom z Archiwum Polskich Ormian, duchowości 
i symbolice liturgii ormiańskokatolickiej. Równocześnie na lubaczow-
skim rynku oblegany przez chętnych Daniel Lalik szkolił w kaligrafii i pi-

saniu ormiańskich liter. Kolejny dzień ormiańskiego święta zakończył 
występ ormiańskiej pieśniarki Astghik Gasparyan, przy akompaniamen-
cie Zosi Trystuły-Hovhannisian (grającej na duduku) oraz męża pani 
Astghik, Mhera Tigranyana (grał na dholu – ormiańskim bębnie). Msza 
święta ormiańskokatolicka, kończąca „Dni Ormiańskie”, sprawowana 
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie przez ks. prof. Jó-
zefa Naumowicza z udziałem miejscowego duchowieństwa i oprawą 
muzyczną 6-osobowego chóru męskiego pod dyrekcją Jakuba Kop-
czyńskiego, stała się ważnym lokalnym wydarzeniem. 
W siedzibie Fundacji raz w tygodniu odbywają się próby chóru parafii 
ormiańskokatolickiej św. Grzegorza z Nareku; udział chóru wzbogaca 
msze ormiańskokatolickie.
Trzeba również wspomnieć o przekazywanych do zbiorów APO da-
rach materialnych, takich jak:  wspomniane już pamiątki przekazywane 
przez siostry benedyktynki z Wołowa, tłok pieczętny z herbem Wiernik 
rodziny Manugiewiczów (po 1790), wylicytowany na aukcji przez Zbi-
gniewa Manugiewicza, pamiątki rodzinne ofiarowane przez Bogdana 
Donigiewicza, publikacje, w tym album Claude’a Mutafiana La Saga 
des Arméniens de l’Ararat aux Carpates, podarowny przez autora.
Prowadzenie działalności i realizacja projektów w 2018 r. były możliwe 
dzięki dotacjom: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Naczel-
nej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, oraz darowiznom osób prywatnych. 

Zespół Fundacji 
grudzień 2018

 
opracowanie tekstów – Stefania Kozakowska
projekt graficzny – Elżbieta Łysakowska
redakcja tekstów – Zofia Jurkowlaniec
tłumaczenie na język ormiański – Hayk Hovhannisyan
(www.tlumacz-ormianski.pl) 
pozyskanie ikonografii, koordynacja projektu – Maria Ohanowicz-Tarasiuk

Działalność Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w 2018 roku

Okładka książki  Ormiańska Polska
«Հայկական Լեհաստան» գրքի կազմը 

Promocja książki Zbigniewa Manugiewicza i Jerzego Tustanowskiego pt. U pod-
nóża Owidiusza. Rozkwit i zagłada wspólnoty kuckiej nad Czeremoszem. 
Fot. Władysław Deńca
Զբիգնև Մանուգևիչի և Եժի Տուստանովսկու «Օվիդիուսի առջև. Չերեմոշի 
կուտիական համայնքի ծաղկունքն ու ոչնչացումը» գրքի շնորհանդեսը, 
լուս.՝ Վլադիսլավ Դենցայի

„Dni Ormiańskie – 2018”, wizyta w Zamościu. Fot. Władysław Deńca
Հայկական օրեր 2018, այցելություն Զամոշչ քաղաք,
լուս.՝ Վլադիսլավ Դենցայի

Spotkanie z okazji 12-lecia Fundacji. Fot. Władysław Deńca
Հանդիպում Հիմնադրամի 12-ամյակի կապակցությամբ,
լուս.՝ Վլադիսլավ Դենցայի

FOUNDATION OF CULTURE AND HERITAGE
OF POLISH ARMENIANS

www.heritage.ormianie.pl

Adres korespondencyjny: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, ul. Zgoda 4/16, 00-018 Warszawa 
tel. + 48 22 243 18 42, e-mail: fundacja@ormianie.pl

Dotacje na cele statutowe można przekazywać na nr konta:
PL 45 2130 0004 2001 0367 3696 0001 (Volkswagen Bank Direct, SWIFT: INGBPLPW)

KALENDARZ ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI
MINISTRA SpRAW WEWNĘTRZNyCh I ADmINISTRACJI

FUNDACJA 
KULTURY 
I DZIEDZICTWA 
ORMIAN POLSKICH www.dziedzictwo.ormianie.pl

Լեհահայոց Մշակոյթի եւ 
Ժառանգութեան Հիմնարկութիւն

Wielkanocne spotkanie parafian ormiańskokatolickiej  parafii centralnej.
Fot. Władysław Deńca
Հայ Կաթողիկե եկեղեցու ծխականների հանդիպումը Զատիկին,
լուս.՝ Վլադիսլավ Դենցայի

Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji
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