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Lwowski Ewangeliarz ze Skewry 
Լվովի Ավետարանը Սկևրայից  Lviv Gospel Book from Skewra



Drodzy Czytelnicy! Հարգելի ընթերցողներ, 
Na rok 2023 przygotowaliśmy kalendarz prezentujący naj-
cenniejszy eksponat ze zbiorów Archiwum Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Ormian Polskich, a pochodzący ze spuścizny 
polskich Ormian.
Ewangeliarz ze Skewry, znany też jako Ewangeliarz lwow-
ski, to najcenniejszy zabytek piśmiennictwa ormiańskiego 
przechowywany w zbiorach polskich. Powstał w Cylicji 
w 1198 lub 1199 roku, za panowania króla Lewona I. Fun-
datorem manuskryptu był ksiądz Stefan, kopistą i zarazem 
autorem miniatur – skryba Grzegorz. Ma ciekawe zdobie-
nia, wykonane z wykorzystaniem wzorców bizantyńskich 
i ormiańskich. Jego losy opisali w zamieszczonych tu tek-
stach – prof. Małgorzata Smorąg-Różycka i  prof. Krzysztof 
Stopka.
Ewangeliarz z racji wyjątkowej wartości i specjalnych wy-
mogów przechowywania został zdeponowany w skarbcu 
Biblioteki Narodowej w Warszawie. W kalendarzu pokazu-
jemy tylko kilkanaście wybranych kart. W całości można 
podziwiać to wyjątkowe dzieło i wspaniałe iluminacje na 
stronie https://skarbnica.ormianie.pl oraz w katalogu 
Biblioteki Narodowej. 
Na rok następny przygotowujemy już materiały, aby po-
kazać Państwu portrety i sylwetki kolejnych ciekawych 
Ormian.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk     

For 2023, we have prepared a calendar that presents 
the most valuable exhibit from the collections of the 
Archives of the Foundation for the Culture and Heritage 
of Polish Armenians, deriving from the heritage of Polish 
Armenians.
The Evangelical Book from Skewra, also known as the Lviv 
Gospel Book, is the most valuable monument of Armenian 
writing, kept in Polish collections. It was founded in Cilicia 
in 1198 or 1199 during the reign of King Levon I.
The founder of the manuscript was Father Stephan, 
while the copyist, and at the same time the author of the 
miniatures was Scribe Gregory.
It has interesting decorations made with the use of 
Byzantine and Armenian patterns. Its fate was described in 
the texts published here by by Prof. Dr Małgorzata Smorąg 
-Różycka and Prof. Dr Krzysztof Stopka. 
This Gospel book, due to its exceptional value and special 
storage requirements was deposited in the treasury of 
the National Library in Warsaw. We only show some 
selected cards in the calendar. You can admire this unique 
work and wonderful illuminations in full on the website 
https://skarbnica.ormianie.pl and in the catalog of the 
National Library.
For the next year, we are already preparing materials to 
show you the portraits and profiles of other interesting 
Armenians.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk 

Dear Readers,
2023 թվականի համար պատրաստել ենք 
օրացույց, որը ներկայացնում է Լեհահայոց 
մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի 
արխիվի հավաքածուների ամենաարժեքավոր 
ցուցանմուշը, որը եկել է լեհահայերի 
ժառանգությունից:
Սկևրայի ավետարանը, որը հայտնի է նաև որպես 
Լվովի Ավետարան, լեհական հավաքածուներում 
պահվող հայ մատենագրության 
ամենաարժեքավոր հուշակոթողն է։ Ստեղծվել 
է Կիլիկիայում 1198թ. կամ 1199թ.՝ Լևոն Ա 
թագավորի օրոք։ Ձեռագրի հիմնադիրն է եղել 
հայր Ստեփանը, գրագիր և, միևնույն ժամանակ, 
մանրանկարների հեղինակը՝ մանրանկարիչ 
Գրիգորը։ Ունի հետաքրքիր զարդանախշեր՝ 
արված բյուզանդական և հայկական նմուշներից։ 
Ավետարանի ճակատագիրն այստեղ ներառված 
տեքստում ներկայացված է պրոֆ. Մալգոժատա 
Սմորոնգ-Ռուժիցկայի և պրոֆ. հաբ. Քշիշտոֆ 
Ստոպկայի կողմից։
Իր բացառիկ արժեքից և պահպանման հատուկ 
պահանջներից ելնելով Ավետարանը ի պահ 
է տրվել Վարշավայի Ազգային գրադարանի 
գանձարանին: Օրացույցում ցույց ենք 
տալիս միայն մեկ տասնյակ ընտրված էջեր: 
Ամբողջությամբ այս եզակի աշխատանքով և 
հիանալի մանրանկարչությամբ կարող եք հիանալ  
https://skarbnica.ormianie.pl կայքում և Ազգային 
գրադարանի կատալոգում։ 
Հաջորդ տարվա համար արդեն պատրաստում 
ենք նյութեր, որպեսզի ձեր ուշադրությանը 
ներկայացնենք այլ հետաքրքիր հայերի 
դիմանկարներն ու ուրվանկարները։ 

Մարիա Օհանովիչ-Տարասյուկ 
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Bazylego, Grzegorza Marcjanny, Julianny Marcelego, Włodzimierza Rajmunda, 

Marii
Macieja, 
Martyny

Objawienie Pańskie i Chrzest
Astwacahajtnutiun 
jew Mykyrtutiun

Bogumiły, Weroniki Fabiana, Sebastiana Jana, Przybysława

Lucjana, Rajmunda
Or Mereloc

(orm. Dzień Zaduszny)

Feliksa, Hilarego Agnieszki, Jarosława Juliana, Walerego

Nowy Rok; Mieczysława
Anwanakoczutian Tiaryn 
(orm. Nadania Imienia Jezus)

Seweryna, Mścisława Izydora, Pawła Anastazji, Wincentego Franciszka, Zdzisława

Genowefy, Danuty Jana, Wilhelma Antoniego, Jana Tymoteusza, 
Felicji

Ludwika, 
Marceliny

Anieli, Eugeniusza Honoraty, Zenona Piotra, Małgorzaty Miłosza, Pawła

Edwarda, Szymona Arkadiusza, Czesława Henryka, Mariusza Polikarpa, Pauli



Niezwykłe losy XII-wiecznego 
ormiańskiego Ewangeliarza 
ze Skewry

12-րդ դարի Սկևռայի հայերեն 
Ավետարանի արտասովոր 
ճակատագիրը    

Zgodnie z zapisem w kolofonie (ff. 418v-422v), Ewange-
liarz powstał w 647 roku ery ormiańskiej, tzn. w 1198 lub 
1199 roku według naszego kalendarza, za panowania króla 
Armenii Cylicyjskiej, Lewona I z rodu Rubenidów, i katoliko-
sa Grzegorza VI Abirada (1194–1203). Jeden z kolofonów 
Ewangeliarza upamiętnia koronację królewską Lewona I.

Ewangeliarz składa się z 426 kart pergaminowych o wy-
miarach 30 × 22 cm. Tekst czterech Ewangelii, poprzedzo-
nych Listem Euzebiusza do Karpiana i tablicami kanonów, 
zapisany został ormiańską uncjałą (erkatagir) i był ilumino-
wany przez Grigora na zlecenie Stepanosa w skryptoriach 
cylicyjskich klasztorów Mlidż i Skewra. Rękopis zawiera 

Համաձայն հիշատակարանի արձանագրության 
(ff. 418v-422v), Ավետարանը ստեղծվել է Հայոց 
մեծ թվականի 647 թ․, այսինքն՝ մեր օրացույցով 
1198 կամ 1199 թվականին, Կիլիկիայի թագավոր 
Լևոն Ա Ռուբինյանի և Գրիգոր Զ Աբիրադ 
կաթողիկոսի (1194 –1203) օրոք։ Ավետարանի 
հիշատակարաններից մեկը  Լևոն Ա-ի 
թագադրումն է հիշատակում։
Ավետարանը բաղկացած է 30 × 22 սմ չափսով 
426 մագաղաթներից։  Չորս Ավետարանների 
տեքստը, որոնց նախորդել էին Եվսեբիոսի 
«Թուղթը» Կարպիանոսին և Խորանը, գրվել 
է երկաթագրով և Ստեփանոսի խնդրանքով 
նկարազարդվել Գրիգորի կողմից Կիլիկյան 
Մլիճ և Սկևռա վանքերի գրաչատներում։ 
Ձեռագիրը պարունակում է Ավետարանիչների 
չորս լիաէջ մանրանկարներ և լուսանցքներում 
դասավորված ավետարանական բազում փոքրիկ 
տեսարաններ։
15-րդ դարի սկզբին Ավետարանը պահվում 
էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ճգնարանում, 
որը գտնվում էր Ղրիմի Օտուզ քաղաքի Սուրբ 
Հովհաննես Մկրտիչ վանքի վերևում։
1422 թվականին տեղի վանական Սիմեոնից այն 
գնել է Չութլուպեկ անունով մի հայ։ Միայն այն, որ 
Լվովի քաղաքային փաստաթղթերում այս անունը 
հաճախակի է հանդիպում, կարելի է ենթադրել, 
որ գործարքը տեղի է ունեցել հենց այստեղ։
Սակայն միայն 1592 թվականին Ավետարանի 
վերականգնման և լվովահայ Թորոս 
Բերնատովիչի հովանավորությամբ նոր կազմի 

Extraordinary fate of the 12th 
century Armenian Gospel Book 
from Skewra
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Błażeja, Oskara

Andrzeja, Witosława
Surp Sarkis 

(orm. św. Sergiusza, patrona 
młodziezy, zakochanych)

Agaty, Adelajdy

Jacka, Scholastyki

Dezyderego, Lucjana

Modesta, Eulalii

Donata, Juliana

Konstancji, Symeona

Konrada, Marcelego
Bun Barekentan (orm. 
I Niedz. Wielkiego Postu)

Macieja, Sergiusza

Wiktora, Cezarego

Aleksandra, Mirosława

Doroty, Tytusa Katarzyny, Grzegorza Leona, Eustachego
Or Mochroc

(orm. Poniedz. Popielcowy)

Gabriela, Wiktora
(łac.) Wspomnienie 

św. Grzegorza z Nareku

Brygidy, Ignacego

Ofiarowanie Pańskie
Tiarnyntaracz

Marii, Mirosława

Jana, Piotra

Apolonii, Cyryla

Józefa, Faustyna

Julianny, Danuty

Środa Popielcowa
Marty, Małgorzaty

Izabeli, Damiana

Romualda, Ryszarda Walentego, Zenona Feliksa, Eleonory Makarego, Romana

Oswalda, Romana

LUTY



cztery całostronicowe miniatury ewangelistów oraz liczne 
niewielkie sceny ewangeliczne, rozmieszczone na margi-
nesach.
Na początku XV wieku Ewangeliarz był przechowywany 
w pustelni św. Grzegorza Oświeciciela, znajdującej się po-
nad klasztorem św. Jana Chrzciciela w miejscowości Otuz 
na Krymie.

պատրաստման մասին արձանագրությունը 
հստակորեն հաստատում է այն փաստը, որ այդ 
ժամանակ ձեռագիրը գտնվում էր Լեհաստանում, 
քանի որ արձանագրության մեջ հիշատակվում է 
թագավոր Սիգիզմունդ III-ը։
Լվովում գտնվող Ավետարանի առաջին 
նկարագրությունները 1830 և 1890 թվականներից 
են։
Հատկանշական է, որ արք. Հովսեփ Թեոդորովիչը 
պահանջել է որպեսզի 1905 թվականից 
վերանորոգվող Լվովի հայկական տաճարը 
զարդարելու հնարավորության համար դիմած 
նկարիչները ոգեշնչվեն տաճարի գանձարանում 
գտնվող 12-րդ դարի Սկևռայի 
Ավետարանից։
1926 թվականին 
հրատարակված «Լեհական 
հավաքածուներ. արխիվներ, 
գրադարաններ, գրասենյակներ, 
պ ա տ կ ե ր ա ս ր ա հ ն ե ր , 
թանգարաններ և անցյալի 
հուշաիրերի այլ հավաքածուներ 
հայրենիքում և արտերկրում» 
(Վարշավա-Կրակով 1926, 
հատոր 1) գրքում Էդվարդ 
Խվալևիկը հիշատակում է, 
որ արքեպիսկոպոսական 
պալատում տաճարի 
հարևանությամբ գտնվող 
հայկական կոնսիստական 
արխիվում էր գտնվում «13-
րդ դարի [sic!] հայկական 
մագաղաթյա ավետարան՝ 
առատորեն և գեղարվեստորեն 
նկարազարդված, բյուզանդական-արևելյան 
զարդանախշերով՝ հյուսերով, ծաղիկներով, 
թռչուններով և սրբերի պատկերներով ոսկե 

In pursuance of the record in the colophon (ff.418v-
422v), the Gospel book  was written in the year 647 of the 
Armenian era during the reign of the king of Cilicia, Levon I 
of the Rubenid family and the Catholicos 
Gregory VI Abirad(1194-1203), that is in 1198 or 1199 
according to our calendar. One of the colophons of the 
Gospel Book commemorates the royal coronation of 
Levon I.
The Gospel Book is composed of 426 parchment sheets 
measuring 30 x 22 centimeters. The text of the four gospels 
preceded by the Letter of Eusebius to Karpian and the 
canon tables was written in the Armenian uncial (erkatagir) 
and was illuminated by Grigor in the scriptoria of the 

Cilician monasteries 
of Mlidz and Skewra. 
The manuscript 
contains four pages 
of miniatures of the 
Evangelists and 
numerous small 
Gospel scenes 
collocated in the 
margins. At the 
beginning of the 
15th century, the 
Gospel Book was 
kept in the hermitage 
of St. Gregory the 
Illuminator, which 
was located above 
the monastery of St. 
John the Baptist in 
Otuz, Crimea.
In 1422 it was 

purchased from the local monk Simeon by an Armenian 
named Chutlupek. From the fact that this name appears 
often in Lviv city documents, it can be presumed that the 
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MARZEC
9 10 11 12 13

արտ

Kunegundy, Tycjana

Pawła, Heleny

Kazimierza, Łucji

Wacława, Bogumiła

Wiktora, Róży

Franciszki, Katarzyny

Makarego, Cypriana

Konstantego, Benedykta

Grzegorza, Bernarda

Krystyny, Bożeny

Hilarego, Izabeli

Patryka, Zbigniewa

Cyryla, Edwarda

Józefa, Bogdana

Anatola, Klaudii

Pelagii, Feliksa

Gabriela, Marka

Zwiastowanie NMP
Awetman

Marii, Ireneusza

Emanuela, Teodora

Dobromira, Anieli

Gwidona, Balbiny

Lidii, Ernesta

Tomasza, Pawła Leona, Matyldy

Klemensa, Longina

Benedykta, Lubomira

Bogusława, Katarzyny Wiktora, EustachegoAlbina, Antoniny Beaty, Wincentego

Jana, Sykstusa
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W 1422 roku zakupił go od tamtejszego mnicha Simeona 
Ormianin o imieniu Chutlupek. Tylko z faktu, że imię to czę-
sto występuje w miejskich dokumentach Lwowa, można by 
domniemywać, że transakcja odbyła się w tym miejscu.
Wszelako dopiero zapis z roku 1592 roku o odrestauro-
waniu Ewangeliarza i wykonaniu nowej oprawy z fundacji 
lwowskiego Ormianina Torosa Bernatowicza jednoznacz-
nie potwierdza fakt, że w tym czasie rękopis znajdował się 
na terenie Rzeczypospolitej, w zapisie bowiem wymieniony 
jest król Polski Zygmunt III.
Pierwsze opisy Ewangeliarza znajdującego się we Lwowie 
pochodzą z lat 1830 i 1890.
Znamienne jest, że abp Józef Teodorowicz wymagał od 
artystów, którzy ubiegali się o możliwość dekoracji wnę-
trza remontowanej od 1905 roku katedry ormiańskiej we 
Lwowie, by swoje inspiracje czerpali właśnie ze znajdują-
cego się w skarbcu katedry XII-wiecznego Ewangeliarza 
ze Skewry.
W wydanej w 1926 roku książce Zbiory polskie. Archiwa, 
biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek 
przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie (Warszawa-Kraków 
1926, tom 1) Edward Chwalewik wspominał, że w ormiań-
skim archiwum konsystorskim w pałacu arcybiskupim obok 
katedry znajdował się „ormiański ewangeliarz pergamino-
wy z XIII w. [sic!], bardzo bogato i artystycznie iluminowany, 
z ornamentyką bizantyjsko-wschodnią w plecionki, kwiaty, 
ptaki i wizerunki świętych na złotym tle o nadzwyczaj barw-
nym, świeżym dotychczas kolorycie” (s. 370, 396). Skar-
biec ten znajdował się w XVII-wiecznej zakrystii, znajdują-
cej się w północno-zachodniej części katedry. Faktycznie 
przechowywano w nim później dwa ewangeliarze – Ewan-
geliarz ze Skewry i Ewangeliarz z 1348 roku.
W 1930 roku Ewangeliarz został dokładnie opisany przez 
wiedeńskiego mechitarystę, ojca Nersesa Akiniana, zaś 
w 1932 roku pokazany na „Wystawie ormiańskiej we Lwo-
wie” zorganizowanej przez Archidiecezjalny Związek Or-
mian. W przyszłości miał trafić do Archidiecezjalnego Mu-

ֆոնի վրա՝ չափազանց գունեղ, մինչ այժմ թարմ 
գույներով» (էջ 370, 396)։ Գանձարանն այդ 
գտնվում էր 17-րդ դ․ սրբատանը, որը գտնվում 
էր տաճարի հյուսիս-արևմտյան մասում։ Այնտեղ 
հետագայում պահվում էին երկու Ավետարաններ՝ 

transaction took place just in Lviv. However, only the record 
from 1592 about the restoration of the Gospel Book and the 
creation of a new binding from the foundation of the Lviv 
Armenian, Toros Bernatowicz, clearly confirms the fact that 
at that time the manuscript was present in Poland. In that 
record the king of Poland, Sigismund III is mentioned too. 
The first descriptions of the Gospel Book in Lviv come from 
the years 1830 and 1890.
It is significant that from the artists who applied for the 
possibility of decorating the interior of the Armenian 
Cathedral in Lviv, renovated since 1905, Archbishop Jozef 
Teodorowicz demanded that they draw their inspirations 
from the 12th century Gospel Book  of Skewra located in 
the cathedral treasury.
In the book published in 1926, “Polish Collections. Archives, 
libraries, offices, galleries, museums and other collections 
of souvenirs at home and abroad (Warsaw-Krakow, vol. 1), 
Edward Chwalewik stated that in the Armenian consistory 
archives there was an Armenian parchment gospel book 
from the 13th century (sic!). It was richly and artistically 
illuminated with Byzantine-Eastern ornamentation, in 
braids, flowers, birds and images of saints on a golden 
background with an extremely colorful and fresh hues 
irrespective of passage of time. (pp. 370,396). This treasury 
was located in the 17th century sacristy in the north-west 
part of the cathedral.
In fact, two Gospels were kept there - the Gospel Book of 
Skewra and the Gospel Book of 1348.
In 1930 the Gospel Book was described in detail by the 
Mkhitarist from Vienna, father Nerses Akinian, and in 1932 
it was shown at the “Armenian Exhibition in Lviv” organized 
by the Archdiocese Union of Armenians.
In the future it was assumed to be located in the Archdiocesan 
Armenian Museum in Lviv, but due to the war, this was not 
the case.
After 1945, when it became clear that Lviv would not be in 
Poland, the manuscript was taken away and deposited in 
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KWIECIEŃ
15 16 17

պրիլ

Benedykta, Izydora

Katarzyny, Wincentego Damiana, Juliusza

Leona, Filipa

Tymona, Leona Marii, Marzeny

Bogusławy, Apoloniusza Marka, Jarosława

Wielki Czwartek
Celestyna, Wilhelma

Teodora, Grażyny
Ghazaru Harutian

(orm. Wskrzeszenie Łazarza)

Wielki Piątek
Donata, Rufina

Wielka Sobota
Cezaryny, Dionizego

Wielkanoc
Surp Zatik
Mai, Marii

Przemysława. Idy

Justyny, Walerego

Anastazji, Bazylego

Święto Bożego Miłosierdzia
Astwacajin Woghormutian

Benedykta, Julii

Agnieszki, Czesława

Łukasza, Leona

Anzelma, Bartosza

Wojciecha, Jerzego

Zyty, Teofila

Pawła, Marka

Piotra, Bogusława

Katarzyny, Mariana
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Ryszarda, Pankracego Poniedziałek Wielkanocny

Or Mereloc
(orm. Dzień Zaduszny)

Roberta, Rudolfa DZIEń PAMIęCI OFIAR
LuDOBóJSTWA ORMIAN

Hiszatak Nahatakac Azgis Hajoc

Niedziela Palmowa
Cachkazart

Franciszka, urbana

13 14



Սկևռայի Ավետարանը և 1348 թվականի 
Ավետարանը։
1930 թվականին Ավետարանը մանրամասն 
նկարագրել է Վիեննայի Մխիթարյան 
միաբանության անդամ Ներսես Ակինյանը, 
իսկ 1932 թվականին ցուցադրվել է Հայերի 
արքեպիսկոպոսական միության կազմակերպած 
«Լվովի հայկական ցուցահանդեսում»։ 
Հետագայում այն պետք է տեղափոխվեր Լվովի 
Հայկական արքեպիսկոպոսական թանգարան, 
սակայն պատերազմի բռնկման պատճառով դա 
տեղի չունեցավ։
1945 թվականից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ 
Լվովն այլևս չի լինելու Լեհաստանի կազում, 
ձեռագիրը տեղափոխվեց Տինեցի Բենեդիկտյան 
վանք։ Ըստ «Tygodnik Powszechny»-ի լրագրող 
Թադեուշ Ժիխևիչի՝ Ավետարանը Լվովից 
Կրակով է բերել հ․ Ֆրանչիշեկ Յակուբովիչը՝ 
Լվովի տաճարի փոխանորդը:
Երբ 1985 թվականին հ․ Կազիմիր Ֆիլիպիակը 
դարձավ հայկական ծիսակարգի հարցերով 

the Benedictine Monastery in Tyniec. According to the report 
of the late Tadeusz Zychiewicz, a journalist of “Tygodnik 
Powszechny”, it was Father Franciszek Jakubowicz vicar 
from the Lviv Cathedral who conveyed the Gospel Book 
from Lviv to Krakow.
When in 1985 priest Kazimierz Filipiak became the  general 
vicar  for the Armenian rite and priest Jozef Kowalczyk took 
over the pastoral care of the Armenians in southern Poland, 
the manuscript was deposited with the Primate of Poland, 
who ordered it to be placed in the Archdiocese Archives in 
Gniezno. The Gospel Book was catalogued there.
The Gospel Book, lent from the Archicathedral Archives 
in Gniezno in March 1996, was subjected to examination 
and conservation in Mainz. The results were published 
in 1997 in the book “Das Lemberger Evangeliar”, edited 
by Gunther Prinzing and Andrea Schmidt. The “Glory of 
Byzantium” exhibition at the Metropolitan Museum of Art 
in New York took place in 1997, the Gospel Book did not 
arrive. As a result of protests from the community of Polish 
art historians and the Ministry of Foreign Affairs, it was 
returned to Poland to the Archdiocese Archives in Gniezno. 
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MAJ
18 19 20 21 22

այիս
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4
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7
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30

31
Joanny, ZuzannyŚwięto Konstytucji 3 Maja

NMP Królowej Polski
Marii, Piotra

Dzień Flagi RP
Zygmunta, Anastazego

Grzegorza, Bożydara

Antoniego, Izydora

Andrzeja, Adama

Weroniki, Sławomira

Iwony, Michała Feliksa, Ferdynanda

Anieli, Petroneli

Floriana, Moniki

Ireny, Waldemara

Judyty, Juranda

Gustawy, Ludmiły

Franciszka, Ignacego

Pankracego, Dominika

Serwacego, Ofelii

Bonifacego, Dobiesława

Aleksandry, Feliksa
Hambarcum

(orm. Wniebowstąpienie)

Piotra, Mikołaja

Krystyny, Bernarda

Wniebowstąpienie
(orm. II Niedziela Palmowa)

Wiktora, Tymoteusza

Grzegorza, Magdy

Jana, Juliusza

Zesłanie Ducha Świętego
Hokegalust 

ŚWIęTO REPuBLIKI ARMENII

Pauliny, Eweliny

Święto Pracy
Józefa, Filipa

Stanisława, Eryka Zofii, Izydora Heleny, Julii NMP Matki Kościoła
Marii, Magdaleny



գլխավոր փոխանորդ, իսկ հ․ Յուզեֆ Կովալչիկը 
ստանձնեց հարավային Լեհաստանի հայերի 
հոգևոր հովվությունը, ձեռագիրն ի պահ 
հանձնվեց Լեհաստանի Պրիմասին, ով 
հանձնարարեց այն տեղադրել Գնեզնոյի 
Արքեպիսկոպոսական արխիվնում։ Ավետարանն 
այնտեղ կատալոգավորվել է։
1996 թ․ մարտին Գնեզնոյի Արքեպիսկոպոսական 
արխիվից փոխառված Ավետարանը Մայնցում 
ենթարկվել է հետազոտությունների և 
կոնսերվացման։ Արդյունքները 1997 թ․ 
տպագրվել են Գյունտեր Պրինզինգի և Անդրեա 
Շմիդտի խմբագրած «Das Lemberger Evangeliar» 
գրքում։ Ավետարանը 1997 թվականին չի 
ընդգրկվել Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի 
թանգարանում տեղի ունեցած «Glory of Byzantium» 
ցուցահանդեսին, լեհ արվեստագետների և 
Արտաքին գործերի նախարարության բողոքի 
հետևանքով. այն վերադարձվել է Լեհաստան՝ 
Գնեզնոյի Արքեպիսկոպոսական արխիվ։ Նման 
վճռական քայլերի պատճառն այն եղել է, որ 
Ավետարանը հայտնվել է արտասահմանում 
ապօրինաբար։
Եկեղեցական իշխանությունների խնդրանքով 
Գնեզնոյի Արքեպիսկոպոսական արխիվից այն 
վերջնականապես հանձնվել է Լեհահայոց թեմի 
առաջնորդ կարդինալ Յուզեֆ Գլեմպին։
2006 թվականին կարդինալ Յուզեֆ Գլեմպը 
հանձնարարել է պատրաստել Ավետարանի մի 
քանի կրկնօրինակներ (ֆաքսիմիլներ): 2006 
թ. հոկտեմբերի 4-ին Պրիմասը, ընդառաջելով 
լեհահայության ներկայացուցիչների խնդրանքին, 
Ազգային գրադարանի տնօրենի հետ 
պայմանագիր է ստորագրել, որով Ավետարանն 
ավանդ է հանձնվել գրադարանին։ Այս 
ավանդը 2012 թվականին թեմի նոր առաջնորդ 
կարդինալ Կազիմիր Նիչի կողմից սահմանվել է 

The reason for such decisive action was the fact that the 
Gospel Book was taken abroad illegally.

Released from the Archdiocesan Archives in Gniezno at 
the request of the church authorities, it was finally directed 
to the hands of the Ordinary of the Armenian rite in Poland, 
Cardinal Józef Glemp.
In 2006, Cardinal Józef Glemp commissioned a few 
facsimile copies of the Gospel Book. On October 4, 2006, 
the Primate - responding to the request of representatives 
of Polish Armenians - signed an agreement with the director 
of the National Library, pursuant to which the Gospel Book 
would be deposited with the Library.
This deposit was defined by the new Ordinary, Cardinal 

zeum Ormiańskiego we Lwowie, lecz z powodu wybuchu 
wojny do tego nie doszło.
Po 1945 roku, gdy stało się jasne, że Lwów nie znajdzie 
się już w granicach Polski, rękopis został wywieziony i zło-
żony w klasztorze benedyktynów w Tyńcu. Ewangeliarz ze 
Lwowa do Krakowa przywiózł – według relacji Tadeusza 
Żychiewicza, dziennikarza Tygodnika Powszechnego – 
ks. Franciszek Jakubowicz z katedry lwowskiej.
Kiedy w 1985 roku wikariuszem generalnym do spraw ob-
rządku ormiańskiego został ks. Kazimierz Filipiak, a opiekę 
duszpasterską nad Ormianami w Polsce południowej objął 
ks. Józef Kowalczyk, rękopis zdeponowany został u Pry-
masa Polski, który polecił umieścić go w Archiwum Archi-
diecezjalnym w Gnieźnie. Ewangeliarz został tam skatalo-
gowany.
Ewangeliarz, wypożyczony z Archiwum Archikatedralnego 
w Gnieźnie w marcu 1996 roku, poddany został w Mogun-
cji badaniom i konserwacji. Wyniki opublikowane zostały 
w 1997 roku w książce Das Lemberger Evangeliar pod 
redakcją Güntera Prinzinga i Andrei Schmidt. Na wystawę 
„Glory of Byzantium” w Metropolitan Museum of Art w No-
wym Jorku, która odbywała się w 1997 roku, Ewangeliarz 
nie dojechał, gdyż na skutek protestów środowiska polskich 
historyków sztuki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych zo-
stał zwrócony do Polski, do Archiwum Archidiecezjalnego 
w Gnieźnie. Powodem tak zdecydowanych kroków był fakt, 
że Ewangeliarz znalazł się za granicą bezprawnie.
Wydany z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie na 
polecenie władz kościelnych, trafił ostatecznie w ręce or-
dynariusza wiernych obrządku ormiańskiego w Polsce kar-
dynała Józefa Glempa.
W 2006 roku kard. Józef Glemp zlecił wykonanie kilku 
wiernych kopii (faksymiliów) Ewangeliarza, a 4 październi-
ka tegoż roku – odpowiadając na prośbę przedstawicieli 
Ormian polskich – podpisał z dyrektorem Biblioteki Naro-
dowej umowę, na mocy której Ewangeliarz przekazany 
został Bibliotece w depozyt. Depozyt ten sprecyzowany 
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CZERWIEC
22 23 24 25 26

ունիս

Walerii, Bonifacego
Surp Hripsime

(orm. św. Rypsymy)

Janiny, Onufrego Gerwazego, Protazego Jana, Pawła

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

29

30

Jakuba, Hortensji

Marianny, Marzanny

Leszka,Tamary

Boże Ciało
Medarda, Seweryna

Felicjana, Pelagii

Bogumiła, Małgorzaty
(orm. Wyjście z lochu 

św. Grzegorza Oświeciciela; 
bł. Ignacego Malojana)

Jolanty, Bernarda

Aliny, Justyny

Laury, Marcjana

Pauliny, Flawiusza

Wandy, Zenona

Jana, Danuty
(orm. Odnalezienie relikwii
św. Grzegorza Oświeciciela)

Piotra, Pawła

Emilii, Lucyny

Pauliny, Norberta
Surp Gajane

(orm. św. Gajany)

Roberta, Wiesława

Antoniego, Lucjana

Elizy, Bazylego

Bogny, Florentyny

Alicji, Alojzego

Marii, Władysława

Leona, Ireneusza

Świętej Trójcy
Surp Jerrortutian
Karola, Franciszka

Barnaby, Radomiła Elżbiety, Marka Łucji, Wilhelma



որպես Լեհաստանի Հայ կաթողիկե եկեղեցուն 
պատկանող և լեհահայերի ժառանգության մաս 
կազմող, որը գտնվում է Լեհահայերի մշակույթի և 
ժառանգության հիմնադրամի խնամակալության 
ներքո:
2007 թվականի ապրիլից հուլիս ամիսներին 
Ավետարանը Ֆրանսիայում հայկական տարվա 
շրջանակներում ներկայացվել է Մարսելում պրոֆ. 
Կլոդ Մութաֆյանի կողմից կազմակերպված 
«Arménie, la magie de l’écrit» հեղինակավոր 
ցուցահանդեսին։
Ավետարանը վկայում է Լեհաստանի հետ 
լեհահայերի և նրանց մշակույթի դարավոր 
կապերի մասին:

Քշիշտոֆ Ստոպկա

został przez nowego ordynariusza kard. Kazimierza Nycza 
w 2012 roku, jako należący do Kościoła ormiańskokatolic-
kiego w Polsce i wchodzący w skład spuścizny Ormian Pol-
skich znajdującej się pod opieką Fundacji Kultury i Dzie-
dzictwa Ormian Polskich.
Od kwietnia do lipca 2007 roku Ewangeliarz prezentowany 
był na prestiżowej wystawie „Arménie, la magie de l’écrit”, 
zorganizowanej w Marsylii przez prof. Claude’a Mutafiana 
w ramach Roku Ormiańskiego we Francji.
Ewangeliarz jest świadectwem odwiecznych związków Or-
mian Polskich i ich kultury z Rzecząpospolitą.

Krzysztof Stopka

Kazimierz Nycz in 2012, as belonging to the Armenian 
Catholic Church in Poland and part of the legacy of Polish 
Armenians, under the care of the Foundation for the Culture 
and Heritage of Polish Armenians.
From April to July 2007, the Gospels was presented at 
the prestigious exhibition «Armenie, la magie de l'ecrit» 
organized in Marseille by prof. Claude Mutafian as part of 
the Armenian Year in France.
The Gospel Book is a testimony of the age-old ties of Polish 
Armenians and their culture with Poland. 
From April to July 2007, the Gospels was presented at 
the prestigious exhibition «Armenie, la magie de l'ecrit» 
organized in Marseille by prof. Claude Mutafian as part of 
the Armenian Year in France.
The Gospel Book is a testimony of the everlasting ties of 
Polish Armenians and their culture with Poland
Foundation of Culture and Heritage of Polish Armenians

Krzysztof Stopka
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LIPIEC
26 27 28 29 30/31

ուլիս

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

24 31
Jacka, Anatola Amelii, Filipa Anety, Aleksego

Or Mereloc
(orm. Dzień Zaduszny)

Kingi, 
Krystyny

Ignacego, 
Lubomira

Haliny, Mariana

Jagody, urbana

Dominika, Łucji

Benedykta, Cyryla

Elżbety, Prokopa

Weroniki, Zenona

Małgorzaty, Eugeniusza

Marcelina, ulryka

Włodzimierza, Henryka

Marii, Benedykta
Wartawar (orm. 

Przemienienie Pańskie)

Czesława, Hieronima

Daniela, Dalidy

Marii, Magdaleny

Bogny, Apolinarego

Natalii, Jerzego

Marceli, Innocentego

Marty, Olafa

Julity, Piotra

Malwiny, Izabeli

Karoliny, Antoniego

Olgi, Cypriana

Jana, Weroniki

Szymona, Kamila

Alfreda, Wincentego

Krzysztofa, Jakuba

Anny, Grażyny



Ewangeliarz ze Skewry zwany
Lwowskim: arcydzieło 
ormiańskiego iluminatorstwa 
z końca XII wieku
Iluminowany Ewangeliarz ze Skewry, zwany także Ewan-
geliarzem Lwowskim, jest najcenniejszym dziełem sztuki 
ormiańskiej w zbiorach polskich (obecnie zdeponowa-
ny w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygnaturą 
Rps. akc. 17680). 
Rękopis jest dziełem skryby i malarza Grzegorza, który 
pracę tę wykonał na zlecenie Stefana (Step‘anos), zwane-
go też Adamem, w skryptoriach kolejno dwóch monaste-
rów Armenii Cylicyjskiej – w Mlič i w Skewrze „w r. 647, gdy 
miłującemu Chrystusa Leonowi z rodu Rubenidów dane 
zostało królestwo Armenii, i za Grzegorza katholikosa”, 
czyli Grzegorza VI Abirada (1194-1203). Natomiast wspo-
mniany Leon z rodu Rubenidów to król Leon I (1187-1219), 
koronowany 6 stycznia 1198 roku w katedrze Świętej Mą-
drości w Tarsie. Na kartach 322v-423r Ewangeliarza zosta-
ła odnotowana również data śmierci króla Leona I – 1 maja 
668 roku (=1219).
Królestwo Armenii Cylicyjskiej ze stolicą w Sis przetrwało 
do 1375 roku, ulegając podbojowi mameluków egipskich. 
W ciągu kilku stuleci swego istnienia stało się centrum ar-
meńskiej kultury religijnej i artystycznej, kształtowanej za-
równo w stołecznym mieście Sis, jak i w licznych klaszto-
rach, takich jak Hromkla (od roku 1151 siedziba patriarchy), 
Skewra, Mlicz (Mlič ) i Drazark. Obecnie najdobitniejszym 
świadectwem artystycznego rozkwitu Armenii cylicyjskiej 
pozostają iluminowane rękopisy, których znakomita więk-
szość znajduje się w Instytucie Matenadaran w Erywaniu, 
zaś mniejsze ich zbiory  – m.in. w klasztorach mechitary-
stów na wyspie św. Łazarza (San Lazzaro degli Armeni) 
koło Wenecji i w Wiedniu. Wymieniony w kolofonie lwow-

Սկևրայի ավետարանը, որը 
հայտնի նաև որպես Լվովի. 
12-րդ դարի հայ 
մանրանկարչության 
գլուխգործոցը
Մանրազարդ Սկևրի Ավետարանը, որը նաև 
կոչվում է Լվովի Ավետարան, հայկական 
մանրանկարչության ամենաարժեքավոր կոթողն է 
լեհական հավաքածուներում (ներկայումս պահվում է 
Վարշավայի Ազգային գրադարանում՝ Rps. akc. 17680 
համարի ներքո):
Ձեռագիրը մանրանկարիչ Գրիգորի աշխատանքն է, 
ով այն կատարել է Ստեփանոսի, նույն ինքը՝ Ադամի, 
պատվերով Կիլիկյան Հայաստանի երկու վանքերիում՝ 
Մլիչ և Սկևրա, «647թ., երբ Ռուբինյանների տոհմից 
Քրիստոսասեր Լևոնին է տրվել Հայաստանի 
թագավորությունը, և Գրիգոր Կաթողիկոսի օրոք», 
այսինքն՝ Գրիգոր VI Աբիրադը (1194-1203 թթ.): Իսկ 
հիշատակված Լևոնը՝ Ռուբինյանների տոհմից Լևոն I 
թագավորն է (1187-1219), թագադրվել է 1198 թվականի 
հունվարի 6-ին Տարսոնի Սուրբ Իմաստության 
տաճարում։ Ավետարանի 322v-423r էջերում նշված 
է նաև Լևոն I թագավորի մահվան տարեթիվը՝ 668 
թվականի մայիսի 1-ը (=1219 թ.)։
Կիլիկյան Հայաստանի թագավորությունը՝ Սիս 
մայրաքաղաքով, գոյատևել է մինչև 1375 թվականը՝ 
նվաճվելով եգիպտական մամլուկների կողմից։ 
Իր գոյության մի քանի դարերի ընթացքում այն դարձել 
է հայ կրոնական և  մանրանկարչական կենտրոնը՝ 
ձևավորվելով ինչպես մայրաքաղաք Սիսում, այնպես 
էլ բազմաթիվ վանքերում՝ Հռոմկլա (1151 թվականից՝ 
կաթողիկոսական աթոռ), Սկևրա, Մլիչ (Մլիչ) և 
Դրազարկ։ Ներկայումս Կիլիկյան Հայաստանի 
մանրանկարչության ծաղկման ամենավառ 
վկայությունն են պատկերազարդ ձեռագրերը, 
որոնց ճնշող մեծամասնությունը պահվում է Երևանի 

The Skewra Gospel Book, also 
known as the Lviv Gospel Book 
- a masterpiece of Armenian 
Illumination from the 12th century
The Illuminated Gospel Book from Skewra, also known 
as the Lviv Gospel Book, is the most valuable work of 
Armenian art in Polish collections. It is currently deposited 
in the National Library in Warsaw under the reference 
number Rps.akc. 17680.
The manuscript is the work of a scribe and painter, Gregory, 
who got commission to execute this work from  Stefan 
(Step'anos), also known as Adam, in the scriptoria of two 
Cilician Armenian monasteries in Mlic and Skewra.
It was in 647, when the Kingdom of Armenia was given 
to the Christ-loving Leo of the Rubenid family and under 
Gregory the Catholicos, or Gregory VI Abirad (1194-1203). 
The aforementioned Leo of the Rubenid family is King Leo I 
(1187-1219), crowned on January 6, 1198 in the Cathedral 
of Holy Wisdom in Tarsus. On pages 322v-423r of the 
Gospels, the date of death of Leo I - May 1, 668 (=1219) 
was also noted.
The Kingdom of Cilician Armenia with its capital in Sis 
survived until 1375,when it succumbed to the conquest of 
the Egyptian Mamluks.
Over the course of several centuries, it became the center 
of Armenian religious and artistic culture, shaped both in 
the capital city of Sis and in numerous monasteries such 
as Hromkla (from 1151 the seat of the Patriarch), Skewra, 
Mlicz (Mlic) and Drazark.
At present, the most striking evidence of the artistic 
flourishing of Cilician Armenia are illuminated manuscripts, 
the vast majority of which are in the Matenadaran Institute 
in Yerevan. Smaller collections are deposited among 
others in the Mekhitarist monasteries on the island of 
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SIERPIEŃ
31 32 33 34 35

գոստոս

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

29

30

31

Wniebowzięcie NMP
Marii

Justyna, Piotra

Kariny, Gustawa

Emiliana, Sylwiusza

Romana, Ireny Joachima, Rocha

Cezarego, Hipolita

Filipa, Róży

Jana, Sabiny

Szczęsnego, Róży

Bartłomieja, Jerzego Rajmunda, PaulinyLidii, Nikodema

Dominika, Protazego

Marii, Oswalda

Przemienienie Pańskie
Jakuba, Sławy

Borysa, Wawrzyńca

Ligii, Zuzanny

Klary, Lecha

Diany, Hipolita
Werapochumn

(orm. Wniebowzięcie NMP)

Heleny, Bronisława

Bolesława, Juliana

Bernarda, Samuela

Ludwika, Luizy

Marii, Natalii
(orm. Zachariasza; proroków 

Ezechiela, Ezdrasza)

Józefa, Moniki

Jacka, Anity

Doroty, Kajetana Maksymiliana, Alfreda
Or Mereloc

(orm. Dzień Zaduszny)

Joanny, Kazimiery Patrycji, Adeliny



skiego ewangeliarza monaster Skewra należał do waż-
niejszych ośrodków produkcji iluminowanych rękopisów 
w Armenii Cylicyjskiej, obok skryptoriów w Hromkli i w Dra-
zark i w stołecznym Sis, gdzie ukszałtowała się tzw. szkoła 
dworska malarstwa książkowego.
Ewangeliarz składa się z 426 pergaminowych kart o wy-
miarach 30 x 22 cm. Zawiera zapisany armeńską uncjałą 
(erkathagir) w dwóch kolumnach tekst czterech Ewangelii 
poprzedzony Listem Euzebiusza do Karpiana (ff. 2v-3) oraz 

siedmioma (brak 
tabl. II) tablicami 
kanonów (ff. 4v 10). 
Oprawa składa 
się z dwóch drew-
nianych deseczek 
(310 x 220 mm) ob-
ciągniętych od we-
wnątrz ciemnoczer-
wonym jedwabiem, 
a na zewnętrz – ak-
samitem o podob-
nej barwie. Wierzch 
i spód okładek zdo-
bią metalowe pla-
kietki z plastycznymi 
przedstawieniami 
figuralnymi, ujętymi 
ornamentem mał-
żowinowo-chrząst-
kowym z motywem 
główek putt: na 
wierzchu – Ukrzy-

żowania pośrodku i popiersiami ewangelistów w owalnych 
plakietach umieszczonych w narożach, a na spodzie zaś 
– tronującej na obłoku Matki Boskiej z Dzieciątkiem i wi-
zerunkami czterech Ojców Kościoła w podobnie rozmiesz-
czonych owalnych medalionach.

Մատենադարանում, իսկ ավելի փոքր հավաքածուները՝  
Վենետիկի Սբ. Ղազար կղզու Մխիթարյանների 
վանքում (San Lazzaro degli Armeni) և Վիեննայում։ 
Լվովի ավետարանի կոլոֆոնում հիշատակված Սկևրա 
վանքը եղել է Կիլիկյան Հայաստանում պատկերազարդ 
ձեռագրերի ստեղծման կարևոր կենտրոններից 
մեկը՝ Հռոմկլայի և Դրազարկի և մայրաքաղաք Սիսի 
գրչատների կողքին, որտեղ ձևավորվել էր այսպես 
կոչված մանրանկարչության պալատական դպրոցը։
Ավետարանը բաղկացած է 426 մագաղաթյա 
թերթերից՝ 30 x 22 սմ չափերով։ Պարունակում է 
երկու սյունակներում հայկական երկաթագրով գրված 
չորս Ավետարանների տեքստը, որին նախորդում 
է Եվսեբիոսի նամակը Կարպիանոսին (ff.2v-3) և 
յոթ (բացակայում է աղյուսակ II-ը) կանոնների 
աղյուսակներ (ff. 4v-10). Կազմը բաղկացած է երկու 
փայտե տախտակներից (310 x 220 մմ) ներսից 
պատված մուգ կարմիր մետաքսով, իսկ դրսից՝ նույն 
գույնի թավշով։ Կազմի վերևի և ներքևի հատվածները 
զարդարված են մետաղյա թիթեղներով՝ պլաստիկ 
պատկերազարդ պատկերներով, որոնք պատված 
են ականջա-աճառային զարդանախշով՝ պուտտի 
գլուխների մոտիվով. վերևում՝ խաչելությունը 
մեջտեղում և ավետարանիչների կիսանդրիները՝ 
անկյուններում դասավորված օվալաձև սալիկներում, 
իսկ ներքևում՝ Մարիամ Աստվածածինը մանկան հետ 
ամպի վրա գահակալած և եկեղեցու չորս հայրերի 
պատկերները՝ նույն ձևով դասավորված օվալաձև 
մեդալիոններում:
Ձեռագիրը շատ նրբագեղ կերպով զարդարված 
է գունագեղ պատկերավոր  մանրանկարներով և 
հարուստ, բազմերանգ ու ոսկեզօծ զարդանախշերով՝ 
բուսական, կենդանական, երկրաչափական և 
մարդակերպ մոտիվների բարդ կազմաձևերով։
Միայն չորս ավետարանիչների պատկերներն ունեն 
ամբողջական էջերի ձև՝ նախորդող առանձին 
Ավետարաններին։ Մնացած քսաներկու փոքրիկ 
ավետարանական տեսարանները տեղադրված են 
լուսանցքներում։ Ավետարաններից յուրաքանչյուրի 
սկզբնական էջերն ունեն չափազանց բազմազան 

Saint Lazarus (San Lazzaro degli Armeni) near Venice and 
in Vienna. Mentioned in the colophon of the Lviv Gospel 
Book Convent in Skewra was one of the most important 
centers of production of illuminated manuscripts in Cilician 
Armenia, next to the scriptoria in Hromkla and Drazar and 
in the capital Sis, where the so-called court school of book 
painting was formed. 
The Gospel Book consists of 426 parchment cards 
measuring 30 x 22 cm.
It contains the Armenian uncial (erkathagir) written in two 
columns, the text of the four gospels, preceded by the letter 
of Eusebius to Carpian (ff.2v-3) and the seven canon tables 
(ff.4v-10) (table II is missing)
The binding consists of two wooden boards (310x220 mm) 
covered with dark red silk on the inside and velvet of a 
similar color on the outside.
The top and bottom of the covers are decorated with metal 
plaques with artistic figural representations covered with 
auricle and cartilage ornament with the motif of putti heads 
on top. The crucifixion is shown in the middle. The busts of 
the evangelists in oval plaques are placed in the corners. 
At the bottom, the Mother of God with the baby and the 
images of the four Fathers of the Church, who are arranged 
in oval medallions, are enthroned on a cloud.
The manuscript was very elegantly decorated with colorful 
figural miniatures and rich, multicolored and gilded 
ornaments with a complex configuration of plant, animal, 
geometric and anthropomorphic motifs.
Only the images of the four evangelists have the form of 
full-page compositions preceding the book of the individual 
gospels, respectively.
The remaining twenty two evangelical scenes of small size 
are placed in the margins. The incipit pages of each of the 
gospels have an extremely diverse and rich iconographic 
and compositional setting consisting of a decorative 
headline vignette initially shaped in the form of a symbolic 
figure of each of the evangelists.
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Liliany, Rozalii Jacka, Prota Stefanii, Stanisława
5 Or Mereloc

(orm. Dzień Zaduszny)

Aurelii, Kleofasa

Janusza, Mateusza
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Bronisławy, Idziego
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Izabeli, Szymona

Melchiora, Reginy

Narodziny NMP
Cynund Syrpo Kusin 
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Marii, Adrianny
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Edyty, Kornela

Franciszka, Roberta
Chaczwerac

(orm. Podwyższenie Krzyża)

Tomasza, Maurycego

Bogusława, Tekli

Gerarda, Teodora

Luby, Wacława

Michała, Michaliny

Zofii, Grzegorza

Doroty, Wawrzyńca

Beaty, Eugeniusza

Marii, Gwidona

Eugenii, Aureliusza
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Filipiny, Faustyny

Justyny, Cypriana

Damiana, Amadeusza



Rękopis został ozdobiony nad wyraz szykownie barwnymi 
miniaturami figuralnymi oraz bogatą, wielobarwną i złoconą 
ornamentyką o złożonej konfiguracji motywów roślinnych, 
zwierzęcych, geometrycznych i antropomorficznych.
Tylko wizerunki czterech ewangelistów mają formę cało-
stronicowych kompozycji poprzedzających odpowiednio 
księgę poszczególnych Ewangelii. Pozostałe dwadzieścia 
dwie niewielkich rozmiarów sceny ewangeliczne rozmiesz-
czone są na marginesach. Karty incipitowe każdej z Ewan-
gelii mają niezwykle zróżnicowaną i bogatą oprawę iko-
nograficzno-kompozycyjną, złożoną z dekoracyjnej winiety 
nagłówkowej inicjału początkowo ukształtowanego w formę 
symbolicznej figury każdego z Ewangelistów. Wśród nich 
Incipit Ewangelii wg Mateusza wyróżnia się dodatkowym 
obrazem Genealogii Jezusa Chrystusa w formie podłuż-
nego ciągu pięciu medalionów z popiersiami Chrystusa 
Emmanuela i jego przodków, umieszczonego na prawym 
marginesie karty. 
Piękna, nasycona paleta barwna z przeważającymi tonami 
szafirowego błękitu (marena) i karminowej czerwieni 
(wordan karmin) oraz obficie stosowanego złota dopełnione 
szmaragdowymi zieleniami i żółciami zachowała się 
znakomicie, zachowując intensywność  i połyskliwość barw 
oraz przejrzystość niuansów światłocieniowych. 
Wyrafinowany i elegancki styl miniatur, klarowność i tra-
dycjonalizm formuł ikonograficznych oraz malowniczość 
i fantazyjność dekoracji ornamentalnej odzwierciedla dy-
chotomiczny charakter cylicyjskiego iluminatorstwa, w któ-
rym łączą się elementy plastycznego i monumentalnego 
malarstwa bizantyńskiego z ornamentacyjno-płaszczyzno-
wym stylem typowym dla dzieł Armenii Wielkiej (Armenia 
Major). 
Wizerunki trzech ewangelistów, Mateusza (fol. 11v), Mar-
ka, (fol. 129v) i Łukasza (fol. 206v), reprezentują obiegową 
w średniowieczu formułę pisarza siedzącego w pracowni 
przy pisarskim pulpicie, w stylowo-ikonograficznej aranża-
cji, charakterystycznej dla sztuki bizantyńskiej. Składają 

և հարուստ պատկերագրական և կոմպոզիցիոն 
ձևավորում, բաղկացած Ավետարանիչներից 
յուրաքանչյուրի խորհրդանշական կերպարի 
տեսքով ձևավորված սկզբնատառերից:  Դրանցից 
առանձնանում է Ավետարան ըստ Մատթեոսի 
սկզբնատառը՝ Հիսուս Քրիստոսի Ծննդաբանության 
լրացուցիչ պատկերով հինգ մեդալիոնների 
երկայնական հաջորդականության տեսքով՝ թերթի 
աջ լուսանցքում տեղադրված Քրիստոս Էմմանուելի և 
նրա նախնիների կիսանդրիներով։
Գեղեցիկ, հագեցած գունապնակը՝ շափյուղա 
կապույտի (մարենա) և որդան կարմիրի  գերակշռող 
երանգներով, ինչպես նաև առատորեն օգտագործված 
ոսկուց, որը լրացվում է զմրուխտ կանաչով և դեղինով, 
հիանալի պահպանվել է՝ պահպանելով գույների 
ինտենսիվությունն ու պայծառությունը և լուսաստվեր 
նրբերանգների հստակությունը։
Մանրանկարների բարձրակարգ և նրբագեղ ոճը, 
պատկերագրական բանաձևերի պարզությունն ու 
ավանդականությունը, ինչպես նաև դեկորատիվ 
հարդարանքի գեղատեսիլությունն ու երևակայությունը 
արտացոլում են կիլիկյան մանրանկարչության 
երկփեղկվածությունը, որտեղ պլաստիկ 
և մոնումենտալ բյուզանդական գեղանկարչության 
տարրերը համակցված են Մեծ Հայքի (Armenia Major) 
ստեղծագործություններին բնորոշ զարդանախշային-
հարթ ոճի հետ։
Երեք ավետարանիչների՝ Մատթեոսի (fol. 
11v), Մարկոսի (fol. 129v) և Ղուկասի (fol. 206v) 
պատկերները ներկայացվում են միջնադարում 
տարածված բանաձևով, երբ գրողը նստած 
է գրասեղանի մոտ՝ Բյուզանդական արվեստին 
բնորոշ ոճական և պատկերագրական 
դասավորությամբ։ Պատկերագրության առումով այն 
բաղկացած է ավետարանիչներից յուրաքանչյուրին 
վերագրվող անհատականացված ֆիզիոգոմիական 
տիպերից, ճարտարապետական մոտիվների 
հելլենիստականբնավորությունից, դեմքերի ու 
զգեստների մոդելավորումից՝ միաժամանակ 
իրատեսությամբ, մանրամասները ներկայացնելու 

Among them, the incipit of the Gospel according to Matthew 
is distinguished by an additional image of the Genealogy 
of Jesus Christ in the form of a longitudinal sequence of 
five medallions with the busts of Christ Emmanuel and his 
ancestors placed in the right margin of the page.

The beautiful, saturated palette of colors with dominant 
tones of sapphire blue (marena) and carmine red (wordan 
carmine) as well as abundantly used gold complemented by 
emerald greens and yellows has been perfectly preserved, 
maintaining the glossiness of colors and transparency of 
chiaroscuro nuances.
The refined and elegant style of the miniatures, the 
clarity and traditionalism of the iconographic formulas as 
well as the picturesque and imaginative character of the 
ornamental decoration reflect the dichotomous character 
of Cilician illumination, in which elements of plastic and 
monumental Byzantine painting are combined with the 
ornamental and surface style typical of the works of Great 
Armenia (Armenia Major).
Images of the three evangelists; Matthew (fol. 11v), Mark 
(fol. 129v) and Luke (fol. 206v) represent the formula 
popular in the Middle Ages according to which, a writer is 
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się na nią w zakresie ikonografii zindywidualizowane typy 
fizjonomiczne przypisane odpowiednio każdemu z ewan-
gelistów, hellenistyczny charakter motywów architektonicz-
nych, draperii oraz modelunku twarzy i szat z równocze-
snym realizmem w sposobie przedstawienia szczegółów, 
jak np. narzędzi pisarskich. Z bizantyńskiej tradycji wywo-
dzi się również wyróżniające się na tym tle przedstawienie 
Jana (fol. 326v), dyktującego Prochorowi słowa przekaza-
ne mu przez Boga, którego Prawica wyłania się z segmen-
tu nieba. 
Podobnie bizantyńsko-armeński charakter ma struktu-
ra ikonograficzno-artystyczna stron incipitowych każdej 
z Ewangelii. Odróżnia ją jednak od tej tradycji wprowa-
dzenie motów czterech zodiów – symboli Ewangelistów, 
powszechne w łacińskim malarstwie książkowym od sztuki 
karolińskiej poczynając. Pierwszy Ireneusz, biskup Lyonu 
(zm. ok. 202) cztery istoty z wizji Ezechiela (1; 37:1-10) 
połączył z czterema ewangelistami, po nim zaś swoje po-
rządki sformułowali m.in. Epifaniusz z Cypru (315-403) 
i Hieronim (ok. 347-419/420). Malarz Grzegorz posłużył się 
porządkiem Epifaniusza i Hieronima wg wzoru: Mateusz 
 – człowiek, Marek – lew, Łukasz – wół, oraz Jan – orzeł. 
Symbole te uformował na kształt inicjałów: człowiek – „գ” 
(=gim), wół – բ (=ben), lew – „u” (= se), orzeł na szczycie 
„Ի” (= ini), wykazując się finezyjną i innowacyjną wyobraź-
nią oraz warsztatową wirtuozerią. Naturalizm ujęcia po-
szczególnych figur uformowanych w geometryczny kształt 
liter w sposób mistrzowski łączy się z ich dekoracyjną sty-
lizacją. 

Małgorzata Smorąg-Różycka

եղանակով, օրինակ՝ գրելու գործիքները։ 
Բյուզանդական ավանդույթից է բխում Հովհաննեսի 
տվյալ ֆոնին առանձնացող պատկերը (fol. 326v), ով 
թելադրում է Պրոխորին Աստծո կողմից՝ ում Աջը դուրս 
է գալիս երկնքի մի հատվածից, իրեն փոխանցված 
խոսքերը
Նմանապես, բյուզանդական-հայկական բնույթն 
ունի Ավետարաններից յուրաքանչյուրի էջերի 
պատկերագրական-գեղարվեստական կառուցվածքը։  
Այնուամենայնիվ, այն առանձնանում է այս ավանդույթից 
չորս կենդանակերպի մոտիվների ներմուծմամբ՝ 
ավետարանիչների խորհրդանիշներով, որոնք 
տարածված են լատինական մանրանկարչության 
մեջ՝ սկսած կարոլինգյան արվեստից: Առաջինը՝ 
Իրենեոսը՝ Լիոնի եպիսկոպոսը (մահացել է մոտ 202 
թ.), Եզեկիելի տեսիլքի չորս էակները (1; 37:1-10) 
միավորել է չորս ավետարանիչների հետ, իսկ նրանից 
հետո իրենց կարգերն են կազմավորել՝ Եպիփանիոս 
Կիպրացին (315-403) և Հիերոնիմոսը (մոտ 347 - 
419/420): Մանրանկարիչ Գրիգորը օգտագործել է 
Եպիփանիոսի և Հիերոնիմոսի կարգն ըստ բանաձևի՝ 
Մատթեոս՝ մարդ, Մարկոս՝ առյուծ, Ղուկաս՝ եզ 
և Հովհաննես՝ արծիվ։ Այս խորհրդանշանները 
ձևավորել է սկզբնատառերի տեսքով. մարդ՝ «գ» 
(=գիմ), եզ՝ «բ» (=բեն), առյուծ՝ «u» (=սե), արծիվ 
գագաթին «Ի» (=ինի), ցուցադրելով բարդ և նորարար 
երևակայություն և արհեստավարժ վիրտուոզություն: 
Տառերի երկրաչափական ձևով ձևավորված առանձին 
ֆիգուրների պատկերման նատուրալիզմը հմտորեն 
համակցվում է դրանց դեկորատիվ ոճավորման հետ։

Մալգոժատա Սմորոնգ-Ռուժիցկա

sitting in the studio at the writer's desk in a stylistic and 
iconographic arrangement characteristic for Byzantine 
art. In the field of iconography, it consists of individualized 
physiognomic types assigned to each of the evangelists, 
the Hellenistic character of architectural motifs, draperies 
and modeling of faces and robes with simultaneous realism 
in the way of presenting details, such as writing tools.
The Byzantine tradition is also the source of the distinctive 
depiction of John (fol,326v) dictating to Prochor the words 
given by God, whose right hand emerges from a segment 
of the sky.
The iconographic and artistic structure of the incipit pages 
of each of the gospels has a similarly Byzantine-Armenian 
character.
What distinguishes it from this tradition is the introduction of 
four zodia motifs - symbols of the evangelists, common in 
Latin book painting starting from Carolingian art. Irenaeus 
the First, Bishop of Lyon (died around 202), connected 
the four beings of Ezekiel's vision (1:37:1-10) with the four 
evangelists. After him, Epiphanius of Cyprus (315-403) and 
Jerome (ca. 347-419/420) formulated their orders, among 
others.
The painter Gregory used the orders of Epiphanius and 
Jerome according to the formula; Mateusz - a man, Mark - 
a lion, Luke – an ox and John - an eagle. He formed these 
symbols in the shape of initials; man - «»q»» (=gim), ox 
- «»p»» (=ben), lion - «»u»» (=se), eagle on top – “«b»» 
(=ini). At the same time, he showed sophisticated and 
innovative imagination and workshop virtuosity.
The naturalism of the depiction of individual figures formed 
in the geometric shape of letters is masterfully combined 
with their decorative stylization.

Małgorzata Smorąg-Różyck
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Feliksa, Leonarda Stanisława, Mikołaja Anatola, Rafała Waleriana, Wirgiliusza

Adelii, Klemensa Andrzeja, JustynyDzień Zaduszny
Bohdana, Tobiasza

Huberta, Sylwii

Karola, Olgierta

Elżbiety, Sławomira

Teodora, Genowefy

Leny, Leona

Narodowe Święto 
Niepodległości

(orm. św. Arch.: Gabriela, 
Michała, Rafała)

Renaty, Witolda

Edmunda, Marii

Grzegorza, Elżbiety

Klaudyny, Romana

VII Światowy Dzień ubogich
(orm.) I Niedziela Postu

Elżbiety, Seweryny

Emmy, Flory

Katarzyny, Beaty

uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata
Konrada, Sylwestra

Wszystkich Świętych

Antoniego, Ernesta

Seweryna, Gotfryda

Serafina, Agaty

Alberta, Leopolda

Ofiarowanie NMP
Yncajumn Syrpo Kusin 

Mariamu
Janusza, Konrada

Cecylii, Marka

Zdzisława, Lesława

Błażeja, Fryderyka

LIsToPAD



Program for the Development of Humanities (NPRH), is in progress. This proj-
ect means the edition of seven volumes of foreign-language sources for the 
history of Armenians in Poland. Works on the Internet Encyclopedia of Polish 
Armenians have begun,  within the framework of NPRH too. 

There appeared the popular science 
publication “Women with pastorals. 
Portraits of nuns of the Armenian 
Benedictine Monastery in Lviv: his-
tory, Contexts, Conservation”, ed-
ited by Dr. Andrzej A. Zieba. It was 
co-financed by the Ministry of the 
Internal Affairs and Administration, 
the Marshal’s Office of the Mazovian  
Voivodeship, the Jagiellonian 
University Museum Collegium Maius 
and the Center for Research on the 
Culture of Polish Armenians.
We have published the next four 
issues of the bilingual quarterly 
“Awedis”.
As every year, we have prepared 
a calendar in which we present the 
most interesting collections from the 
legacy of Polish Armenians. 
We provide our publications to all 
interested persons and institutions, 
including libraries.

We conducted the Foundation’s proj-
ects in cooperation with the Center 
for Research on Armenian Culture in 
Poland, the Archdiocese Museum in 
Warsaw, the Jagiellonian University 
Museum Collegium Maius, the 

Foundation for the Development and Support of Armenian Studies “Aniw” and  
other Armenian organizations in Poland.
We take patronage over more and more activities promoting knowledge about 
Polish Armenians.
We would like to thank the Benedictine Sisters from Wolów for their trust and 
for handing over the portraits of the nuns and the pastoral, two Marian paint-
ings and many souvenirs and artifacts from the Lviv Benedictines, previously 
kept in the Monastery in Wolow.
The continuation of our activity and implementing projects in 2022 was possible 
thanks to the subsidies of: the Minister of the Internal Affairs and Administration, 
the Minister of Culture and National Heritage, the Minister of Education and 
Science, the Masovian Voivodship Conservator of Historic Monuments, the 
General Directorate of State Archives, the Jagiellonian University, as well as 
thanks to donations from the LOTTO Foundation, the Professor Wladyslaw 
Szybalski Foundation and private individuals.

We extend our sincerest and most heartfelt thanks to all donors, benefactors 
and collaborators.

Foundation Team 
December 2022

expanded to include new windows / links to Armenian organizations, and 
the website www.dziedzictwo.ormianie.pl, just like so far, presents current 
events. There is also a website of the Foundation for the Culture and Heritage 
of Polish Armenians on Facebook.
Our exhibition “The Great, Forgotten”, Armenian Archbishop Józef Teodorowicz 
(1864-1938) - an outstanding Polish priest and statesman awaits the eighth 
event, this time it is to be unveiled in Slupsk.
As part of the Night of Museums 2022, we prepared an exhibition from the 
collection of our Archives. We also invited residents of Warsaw and tourists to 
five “Armenian walks around Old Warsaw”, led by Warsaw guides. Surprisingly 
many people, because over 300, visited our exhibition and took part in walks. 
This year, we gave our guests a map with a plan of a stroll along the Armenian 

route through the new and old Warsaw. 
This allowed us to sum up the number 
of guests.
There were also several environmental 
meetings organized, including presen-
tation of art works of Armenian artists; 
meeting on the occasion of the Night 
of Museums;  meeting connected with 
the completion of renovation works, 
which was also an opportunity to thank 
the representative of the team who 
carried out all the necessary works in 
an exceptionally efficient and reliable 
manner. Weekly meetings of thematic 
teams and rehearsals of the church 
choir have also been resumed.
One of the June issues of the weekly 
“Gosc Niedzielny” published a ma-
terial devoted to the activities of 
our Foundation and the exhibition 
“Treasury of  Polish Armenians”. 
There was also an article in the week-

ly “Niedziela” about the activities of our Foundation and Archives.
The seat of the Foundation was visited on June 10 by students of the 
Geopolitics Science Club from the Faculty of Law and Administration of the 
Cardinal Stefan Wyszyński University in order to listen to a lecture by Jerzy 
Marek Nowakowski, the former Polish ambassador to Armenia.
Many educational meetings were held at the Foundation’s headquarters too.
Our collections and namely the collection of portraits of the Armenian 
Benedictine Nuns from Lviv, the historical pastoral and memorabilia donated 
to the Foundation by the heirs of the Benedictine nuns of Lviv, i.e. Benedictine 
nuns from Wołów: two liturgical vestments after restoration, liturgical equip-
ment and paintings were presented within the exhibition at Collegium Maius of 
the Jagiellonian University in Krakow.
Currently, these collections are available as part of our permanent museum 
exhibition at 12 Swietojerska Street in Warsaw.

The five-year research project “Monuments of the history of Polish Armenians”, 
financed by the Ministry of Education and Science as part of the National 

We devoted the year 2021 to renovation works and the installation of the 
Archive in the new seat of the Foundation for the Culture and Heritage of Polish 
Armenians in Warsaw, at 12 Swietojerska Street. Thanks to the consecutive 
grant from the Ministry of Culture and National Heritage we started 2022 with 
the creation of the first museum exhibition in Poland devoted to the history and 
culture of Polish Armenians. The exhibition was officially opened at the begin-
ning of December. We were also supported in this undertaking by donations 
from the LOTTO Foundation named after Halina Konopacka, the Professor 
Wacław Szybalski Foundation as well as the Ministry of Internal Affairs and 
Administration.
Thanks to the donation from the 
General Directorate of State Archives 
the two oldest Armenian birth cer-
tificates’ record books were fully 
restored and the legacy of Leon Ter-
Oganjan was archived.  Two succes-
sive  historic liturgical vestments and a 
velum have been inscribed to the reg-
ister of monuments and are awaiting 
subsidies for conservation works from 
the Mazovian Office of the Voivodship 
Conservator of Historic Monuments.
Further genealogical and historical 
work was carried out. Following re-
cord books were indexed; Baptisms 
and Marriages in the parish in Kuty 
from 1868-1883 and Wedding banns 
from the parish in Horodenka from 
1911-1944. They were verified and 
then made available in the virtual ar-
chive of Polish Armenians. Another 
sixth part of the index of Armenian people buried in the Lychakovski Cemetery 
in Lviv was found in the  internet search engine “Buried in Cemeteries”.
We make the resources of our archive available to scientists and all interested 
parties by mail and on websites and we also make them available for exhibi-
tions.
We respond to the growing number of inquiries concerning mainly research  
works and the genealogy of Polish Armenians.

The pages of the www.ormianie.pl internet vortal are constantly updated 
with up-to-date information. On the website www.wiki.ormianie.pl we 
systematically publish new biographies of Polish Armenians. The website 
www.skarbnica.ormianie.pl is enriched with more information about Polish 
Armenians. On the website www.ordynariat.ormianie.pl, one can find ar-
ticles and news on religious themes as well as  current news from particular 
Armenian Catholic parishes in Poland and information about present  events 
in the Armenian Church in the world. The www.ormianie.pl vortal has been 

Studenci Koła Naukowego Geopolityki z Wydziału Prawa i Administracji UKSW na 
prelekcji Jerzego Marka Nowakowskiego. Fot. Maria Ohanowicz-Tarasiuk
Students of the Geopolitics Science Club from the Faculty of Law and Administration of 
the Cardinal Stefan Wyszyński University at the lecture by Jerzy Marek Nowakowski. 
Photo by Maria Ohanowicz- Tarasiuk

Cooperation

publiCations

popularization of Knowledge about armenians in poland 
and in the world

elaboration, maintenanCe and sharing of ColleCtions

The Foundation for Culture and Heritage of Polish Armenians – Activity in 2022

Publikacja „Niewiasty z pastorałami. 
Portrety ksień klasztoru benedyktynek 
ormiańskich we Lwowie: historia, 
konteksty, konserwacja” pod redakcją dr. 
hab. Andrzeja A. Zięby.
Publication „Women with pastorals. 
Portraits of nuns of the Armenian 
Benedictine Monastery in Lviv: history, 
Contexts, Conservation”, edited by Dr. 
Andrzej A. Zieba.
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Boże Narodzenie
Surp Cynund

Barbary, Krystiana Waldemara, Artura Gracjana, Bogusława

Niepokalane Poczęcie NMP
Marii, Delfiny

Wigilia 
Bożego Narodzenia

Adama, Ewy

Natalii, Eugeniusza

Barbary, Krystiana

I. Niedziela Adwentu
Franciszka, Ksawerego

Marcina, Ambrożego

Leokadii, Wiesława
Anarat Hyghutjan

(orm. Niepok. Poczęcie NMP)

Danieli, Julii

Alfreda, Izydora

Niny, Celiny

Olimpii, Jolanty

Albiny, Zdzisławy

Tomasza, Piotra

Honoraty, Zenona

Sławomiry, Wiktorii

Antoniego, Teofili

Dawida, Tomasza

Eugeniusza, Sabiny

Sylwestra, Melanii

św. Szczepana,
pierwszego męczennika

Syrpoc Arakelocyn
(orm. Apost. Piotra i Pawła)

Sabiny, Kryspina

Mikołaja, Jaremy

Aleksandra, Dagmary

Łucji, Otylii

Gabrieli, Dariusza

Bogumiły, Dominika Jana, Żanety



2021 թվականը նվիրեցինք Լեհահայերի մշակույթի և ժառանգության 
հիմնադրամի (FKiDOP) նոր նստավայրում ՝ Վարշավայի Շվենտոյերսկա 
12 հասցեում գտնվող արխիվի կազմակերպման և վերանորոգման 
աշխատանքներին։ Մշակույթի և ազգային ժառանգության նախարարության 
հերթական դրամաշնորհի շնորհիվ 2022 թվականը սկսեցինք լեհահայերի 
պատմությանն ու մշակույթին նվիրված 
Լեհաստանում առաջին թանգարանային 
ցուցահանդեսի նախաձեռնմամբ։ 
Ցուցահանդեսի պաշտոնական բացումը տեղի 
ունեցավ դեկտեմբերի սկզբին։ 
Այս գործում իրենց նվիրատվություններով  
մեզ աջակցեցին՝ Հալինա Կոնոպացկայայի 
LOTTO հիմնադրամը, պրոֆեսոր Վացլավ 
Շիբալսկու հիմնադրամը, Ներքին գործերի և 
վարչակազմի  նախարարությունը:
Պետական արխիվների գլխավոր վարչության 
դրամաշնորհի շնորհիվ իրականացվել է 
հայկական երկու հնագույն մետրիկային 
գրքերի ամբողջական կոնսերվացումը և 
մշակվել Լեվոն Տեր-Օհանյանի արխիվային 
ժառանգությունը։ Եվս երկու պատմական 
պատարագային զգեստներ և վելում գրանցվել 
են հուշարձանների ռեեստրում և սպասում 
են կոնսերվատորական աշխատանքների 
սուբսիդավորմանը Մազովեցի Վոյեվոդային 
հուշարձանների կոնսերվատորի գրասենյակի 
կողմից:
Շարունակվում են տոհմաբանական և պատմական աշխատանքները։ 
Ինդեքսավորվել են մետրիկային գրքեր՝ 1868-1883 թթ. Կուտիի ծխական 
մկրտությունների և ամուսնությունների և 1911-1944 թթ. Հորոդենկայի 
ծխական հայտարարությունների։ Դրանք ստուգվել են, ապա 
հրապարակվել լեհահայերի վիրտուալ արխիվում։ «Գերեզմանատներում 
ամփոփված» որոնողական համակարգում զետեղվել է Լվովի Լիչակովսկի 
գերեզմանատանը ամփոփված հայկական ծագում ունեցող անձանց 
հերթական՝ վեցերորդ մասը: 
Մեր Արխիվի ռեսուրսները հասանելի ենք դարձնում գիտնականներին 
և բոլոր շահագրգիռ անձանց ցուցահանդեսների համար, ինչպես նաև 
նամակագրության միջոցով և կայքերում: Պատասխանում ենք աճող 
թվով հարցերի, ներառյալ՝ գիտական աշխատնքների և լեհահայերի 
ծագումնաբանության հետ կապված։ 

www.ormianie.pl ինտերնետային կայքի էջերը մշտապես թարմացվում 
են ընթացիկ տեղեկություններով: www.wiki.ormianie.pl կայքում 
պարբերաբար հրապարակում ենք լեհահայերի նոր կենսագրություններ։ 
www.skarbnica.ormianie.pl կայքը հարստացված է լեհահայերի 
մասին լրացուցիչ տեղեկություններով։ www.ordynariat.ormianie.pl 
կայքում զետեղվում են հոդվածներ և կրոնական այլ տեղեկություններ, 
ինչպես նաև ընթացիկ նորություններ Լեհաստանի Հայ Կաթողիկե 
առանձին ծխերի վերաբերյալ, ինչպես նաև տեղեկություններ 
Հայ Կաթողիկե եկեղեցու ընթացիկ իրադարձությունների մասին 
աշխարհում: www.ormianie.pl կայքն ընդլայնվել է լրացուցիչ 
պատուհաններով/հայկական կազմակերպությունների հղումներով, իսկ 

www.dziedzictwo.ormianie.pl, կայքը, ինչպես նախկինում, ներկայացնում 
է ընթացիկ իրադարձությունները: Գործում է նաև Լեհահայերի մշակույթի 
և ժառանգության հիմնադրամի ֆեյսբուքյան էջը:
Մեր «Մեծ մոռացվածը. Հայ արքեպիսկոպոս Յուզեֆ Թեոդորովիչը (1864-
1938)՝ ականավոր լեհ քահանա և պետական գործիչ» ցուցահանդեսը 
սպասում է ութերորդ ցուցադրությանը, այս անգամ Սլուպսկում։
Թանգարանների գիշեր 2022-ի շրջանակներում պատրաստել ենք 
ցուցահանդես մեր Արխիվի հավաքածուներից։ Վարշավայի բնակիչներին 

և զբոսաշրջիկներին հրավիրեցինք նաև հինգ 
«Հայկական զբոսանքների Հին Վարշավայով»՝ 
Վարշավայի զբոսավարների գլխավորությամբ։ 
Անսպասելի մեծ թվով այցելուներ՝ 300-ից 
ավելի, այցելեցին մեր ցուցադրությունը և 
մասնակցեցին զբոսանքներին։ Այս տարի 
մեր հյուրերին նվիրեցինք քարտեզ՝ Հին և 
Նոր Վարշավայի հայկական երթուղիով 
քայլելու պլանով, ինչը հնարավորություն տվեց 
ամփոփել հյուրերի թիվը։ 
Տեղի են ունեցել նաև միջավայրային մի քանի 
հանդիպումներ, այդ թվում՝ հայ նկարչուհիների 
գործերի ներկայացում, հանդիպում 
Թանգարանների գիշերվա կապակցությամբ, 
վերանորոգման աշխատանքների ավարտի 
հետ կապված հանդիպում, որը նաև առիթ 
էր շնորհակալություն հայտնելու բրիգադի 
ներկայացուցչին, որը շատ արդյունավետ 
և բարեխիղճ կերպով կատարեց բոլոր 
անհրաժեշտ աշխատանքները։  Վերսկսվել են 
նվագախմբի շաբաթական հանդիպումները և 

եկեղեցական երգչախմբի փորձերը։
«Gość Niedzielny» (Կիրակնօրյա հյուր) շաբաթաթերթի հունիսյան 
համարներից մեկում հրապարակվել է նյութ՝ նվիրված հիմնադրամի 
գործունեությանը և ձևավորվող «Լեհահայերի գանձարանը» 
ցուցադրությանը։ Մեր Հիմնադրամի և Արխիվի գործունեության մասին 
հոդված է հայտնվել նաև «Niedziela» (կիրակի) շաբաթաթերթում։
Հունիսի 10-ին Լեհահայերի մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի 
նստավայր այցելեցին Կարդինալ Ստեֆան 
Վիշինսկու համալսարանի Իրավագիտության 
և կառավարման ֆակուլտետի 
Աշխարհաքաղաքական գիտական ակումբի 
ուսանողները՝ լսելու Հայաստանում 
Լեհաստանի նախկին դեսպան Եժի Մարեկ 
Նովակովսկու դասախոսությունը:
Հիմնադրամի նստավայրում անցկացվել են 
կրթական միջոցառումներ։ 
Մեր հավաքածուները՝ Լվովի հայ բենեդիկտյան 
վանամայրերի դիմանկարների հավաքածուն, 
պատմական ասան և հուշակոթողներ, 
որոնք հիմնադրամին են նվիրաբերել Լվովի 
բենեդիկտյան միանձնուհիների ժառանգները՝ 
Վոլովի բենեդիկտյան քույրերը՝ երկու 
պատարագի զգեստներ կոնսերվացումից 
հետո, պատարագային պարագաներ և 
նկարներ, համալրել են Կրակովի Յագելոնյան 
համալսարանի  «Collegium Maius» թանգարանի 
ցուցադրությունը: Այս հավաքածուները 
ներկայումս հասանելի են Վարշավայի 

Շվենտոյարսկա փող. 12 կենտրոնակայանում գտնվող մեր մշտական 
թանգարանային ցուցահանդեսում:

Ընթացքի մեջ է Կրթության և գիտության նախարարության կողմից 
ֆինանսավորվող «Լեհահայերի պատմական հուշարձանները» խորագրով 
հնգամյա հետազոտական նախագիծը, այն է՝ Լեհաստանում հայերի 
պատմության վերաբերյալ օտարալեզու աղբյուրների յոթ հատորների 
խմբագրում: Լեհահայերի առցանց հանրագիտարանի աշխատանքները 
մեկնարկել են նաև հումանիտար գիտությունների զարգացման ազգային 
ծրագրի շրջանակներում։ Լույս է տեսել «Ասաներով կանայք։ Լվովի 
հայ բենեդիկտյան վանամայրերի դիմանկարները. պատմություն, 
համատեքստեր, կոնսերվացում» հրատարակությունը՝  դոկտ. հաբ. 
Անդժեյ Ա. Ժիեմբայի խմբագրությամբ, Ներքին գործերի և վարչակազմի 
նախարարի, Մազովեցյան վոյեվոդության մարշալեկի գրասենյակի, 
Յագելոնիան համալսարանի  «Collegium Maius» թանգարանի և Լեհահայերի 
մշակույթի հետազոտությունների կենտրոնի համաֆինանսավորմամբ։  
Հրապարակել ենք «Ավետիս» երկլեզու եռամսագրի հերթական չորս 
համարները: Ինչպես ամեն տարի, պատրաստել ենք օրացույց, որում 
ներկայացնում ենք լեհահայերի ժառանգության ամենահետաքրքիր 
հավաքածուները։ Մեր հրապարակումները փոխանցում ենք շահագրգիռ 
անձանց և հաստատություններին, այդ թվում՝ գրադարաններին: 

Հիմնադրամի նախագծերն իրականացրել ենք, ի թիվս այլոց՝ 
Լեհաստանում հայկական մշակույթի հետազոտությունների կենտրոնի, 
Վարշավայի Արքեպիսկոպոսության թանգարանի, Յագելոնյան 
համալսարանի «Collegium Maius» թանգարանի, «Անիվ» հայագիտական 
հետազոտությունների զարգացման և աջակցության հիմնադրամի և 
Լեհաստանում հայկական կազմակերպությունների հետ:
Հովանավորում ենք ավելի ու ավելի շատ ծրագրեր, որոնք հանրայնացնում 
են լեհահայերի մասին գիտելիքները:
Շնորհակալություն ենք հայտնում Վոլովի Բենեդիկտյան քույրերին 
վստահության և վանամայրերի դիմանկարները և աստվածածնի երկու 

նկարները և նախկինում Վոլովի վանքում 
պահվող Լվովի բենեդիկտյան քույրերի 
բազմաթիվ հուշակոթողներ ու արտեֆակտներ 
մեզ տրամադրելու համար: 
Գործունեության և նախագծերի 
իրականացումը 2022 թվականին հնարավոր 
է դարձել հետևյալ դրամաշնորհների շնորհիվ՝ 
Ներքին գործերի և վարչակազմի նախարարի, 
Մշակույթի, ազգային ժառանգության 
և սպորտի նախարարի, Կրթության և 
գիտության նախարարի, Մազովեցի 
հուշարձանների վոյեվոդային կոնսերվատորի, 
Պետական արխիվի գլխավոր տնօրինության, 
Յագելոնյան համալսարանի, ինչպես նաև 
LOTTO հիմնադրամի, պրոֆեսոր Վլադիսլավ 
Շիբալսկու հիմնադրամի և մասնավոր անձանց 
նվիրատվությունների շնորհիվ։
Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր 
նվիրատուներին, բարերարներին և 
համագործակիցներին:

Հիմնադրամի թիմ, Դեկտեմբեր 2022

ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ, ԿՈՆՍԵՐՎԱՑՈՒՄ ԵՎ 
ՀԱՆՐԱՅՆԱՑՈՒՄ

Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի գործունեությունը 2022 թվականին

W ramach Nocy Muzeów 2022 przygotowaliśmy ekspozycję ze 
zbiorów naszego Archiwum. Fot. Władysław Deńca
Թանգարանների գիշեր 2022-ի շրջանակներում 
ներկայացրել ենք ցուցադրություն մեր Արխիվի 
հավաքածուներից։ Լուս.՝ Վլադիսլավ Դենցա 

Studenci Koła Naukowego Geopolityki z Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UKSW na prelekcji Jerzego Marka Nowakowskiego. 
Fot. Władysław Deńca
Վարշավայի կարդինալ Ստեֆան Վիշինսկու 
համալսարանի Իրավագիտության և կառավարման 
ֆակուլտետի Աշխարհաքաղաքական գիտական 
ակումբի ուսանողները Եժի Մարեկ Նովակովսկու 
դասախոսության ժամանակ:
Լուս. Մարիա Օհանովիչ-Տարասյուկ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՅԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՅՆԱՑՈւՄԸ 
ԼԵՀԱՍՏԱՆՈւՄ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀՈւՄ



Rok 2021 poświęciliśmy na prace remontowe i urządzanie Archiwum w nowej 
siedzibie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich (FKiDOP) przy ulicy 
Świętojerskiej 12 w Warszawie. Dzięki kolejnej dotacji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego rok 2022 rozpoczęliśmy tworzeniem pierwszej w Pol-
sce ekspozycji muzealnej poświęconej historii i kulturze polskich Ormian. Ekspo-
zycja została uroczyście otwarta na początku grudnia. 
W tym zadaniu wsparły nas również swoimi darowiznami: Fundacja LOTTO 
im. Haliny Konopackiej, Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego, Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Dzięki dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wykonano pełną kon-
serwację dwóch najstarszych ormiań-
skich ksiąg metrykalnych oraz poddano 
opracowaniu archiwistycznemu spuści-
znę Leona Ter-Oganjana. Kolejne dwie 
zabytkowe szaty liturgiczne i welum 
zostały wpisane do rejestru zabytków 
i oczekują na dotację na prace konser-
watorskie z Urzędu Mazowieckiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Prowadzone są dalsze prace genealo-
giczne i historyczne. Zindeksowano 
księgi metrykalne: chrztów i małżeństw 
w parafii w Kutach z lat 1868-1883 oraz 
zapowiedzi z parafii w Horodence z lat 
1911-1944. Zostały one zweryfikowane, 
a następnie udostępnione w Wirtualnym 
Archiwum Polskich Ormian. W wyszu-
kiwarce „Pochowani na cmentarzach” 
znalazła się kolejna, szósta część in-
deksu osób pochodzenia ormiańskiego 
pochowanych na Cmentarzu Łyczakow-
skim we Lwowie. 
Zasoby naszego Archiwum udostępniamy na wystawy oraz korespondencyjnie 
i na stronach internetowych naukowcom i wszystkim zainteresowanym. Odpo-
wiadamy na rosnącą liczbę zapytań, m.in. do prac naukowych i o genealogię 
polskich Ormian. 

Strony wortalu internetowego www.ormianie.pl są stale uzupełniane o bie-
żące informacje. Na stronie www.wiki.ormianie.pl zamieszczamy systema-
tycznie nowe biogramy polskich Ormian. Strona www.skarbnica.ormianie.pl 
wzbogacana jest o kolejne informacje o polskich Ormianach. Na stronie 
www.ordynariat.ormianie.pl ukazują się artykułu i informacje religijne oraz bie-
żące wiadomości z poszczególnych parafii ormiańskokatolickich w Polsce i infor-
macje o aktualnych wydarzeniach w katolickim Kościele ormiańskim na świecie. 
Wortal www.ormianie.pl został poszerzony o kolejne okna/linki do organizacji 
ormiańskich, a strona www.dziedzictwo.ormianie.pl, tak jak dotychczas, pre-

zentuje aktualne wydarzenia. Prowadzona jest także strona Fundacji Kultury 
i Dziedzictwa Polskich Ormian na Facebooku.
Nasza wystawa Wielki zapomniany. Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz 
(1864-1938) – wybitny polski kapłan i mąż stanu oczekuje na ósmą już odsłonę, 
tym razem w Słupsku. 
W ramach Nocy Muzeów 2022 przygotowaliśmy ekspozycję ze zbiorów naszego 
Archiwum. Zaprosiliśmy również mieszkańców Warszawy i turystów na pięć „Or-
miańskich przechadzek po Starej Warszawie”, prowadzonych przez przewodni-
ków warszawskich. Nadspodziewanie dużo osób, bo ponad trzysta, odwiedziło 
naszą ekspozycję oraz wzięło udział w spacerach. W tym roku naszych gości 
obdarowywaliśmy mapką z planem przechadzki ormiańskim szlakiem po Starej 
i Nowej Warszawie, co pozwoliło na podsumowanie liczby gości. 

Odbyło się także kilka spotkań śro-
dowiskowych, m.in.: prezentacja prac 
plastycznych ormiańskich artystek; 
spotkanie z okazji Nocy Muzeów; spo-
tkanie związane z zakończeniem prac 
remontowych, będące także okazją do 
podziękowania przedstawicielowi ekipy, 
która wyjątkowo sprawnie i rzetelnie 
przeprowadziła wszelkie niezbędne 
prace. Wznowione zostały cotygodnio-
we spotkania zespołu oraz próby chóru 
kościelnego. 
W jednym z czerwcowych numerów 
tygodnika Gość Niedzielny ukazał się 
materiał poświęcony działalności Fun-
dacji i powstającej ekspozycji Skarbnica 
polskich Ormian. O działalności naszej 
Fundacji i Archiwum pojawił się także 
artykuł w tygodniku Niedziela.
Siedzibę FKiDOP odwiedzili 10 czerwca 

studenci Koła Naukowego Geopolityki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby wysłuchać prelekcji Jerzego Mar-
ka Nowakowskiego, byłego ambasadora RP w Armenii.
W siedzibie Fundacji odbywały się zajęcia edukacyjne. 
Nasze zbiory – kolekcja portretów ksień Panien Benedyktynek Ormiańskich ze 
Lwowa, historyczny pastorał oraz pamiątki ofiarowane Fundacji przez spadko-
bierczynie benedyktynek lwowskich, czyli siostry benedyktynki z Wołowa: dwie 
szaty liturgiczne po przeprowadzonej konserwacji, sprzęty liturgiczne i obrazy – 
zasiliły wystawę w Muzeum Collegium Maius UJ w Krakowie. Zbiory te obecnie 
dostępne są na naszej stałej ekspozycji muzealnej w siedzibie przy ulicy Świę-
tojerskiej 12 w Warszawie. 

Trwa pięcioletni projekt badawczy „Pomniki dziejowe Ormian polskich”, finan-
sowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki (NPRH), polegający na edycji siedmiu tomów obcojęzycz-

nych źródeł do dziejów Ormian w Polsce. Rozpoczęły się prace nad internetową 
Encyklopedią Ormian polskich, również w ramach NPRH. Ukazała się w pu-
blikacja popularnonaukowa Niewiasty z pastorałami. Portrety ksień klasztoru 
benedyktynek ormiańskich we Lwowie: historia, konteksty, konserwacja pod re-
dakcją dr. hab. Andrzeja A. Zięby, współfinansowana przez Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius oraz Ośrodek Badań 

nad Kulturą Ormian Polskich. Wydaliśmy 
następne cztery numery dwujęzyczne-
go kwartalnika „Awedis”. Jak co roku 
przygotowaliśmy kalendarz, w którym 
prezentujemy najciekawsze zbiory ze 
spuścizny polskich Ormian. Nasze pu-
blikacje przekazujemy zainteresowanym 
osobom i instytucjom, m.in. bibliotekom.

Projekty Fundacji prowadziliśmy we 
współpracy m.in. z: Ośrodkiem Badań 
nad Kulturą Ormiańską w Polsce, Mu-
zeum Archidiecezjalnym w Warszawie, 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Maius, Fundacją Rozwo-
ju i Wspierania Studiów Ormiańskich 
„Aniw” oraz organizacjami ormiańskimi 
w Polsce.
Obejmujemy patronatem coraz więcej 
przedsięwzięć popularyzujących wiedzę 
o polskich Ormianach.
Siostrom Benedyktynkom z Wołowa 
dziękujemy za zaufanie i przekazanie 
pod naszą opiekę portretów ksień i pa-
storału, dwóch obrazów maryjnych oraz 
wielu pamiątek i artefaktów po benedyk-

tynkach lwowskich, dotychczas przechowywanych w klasztorze w Wołowie. 
Prowadzenie działalności i realizacja projektów w 2022 roku możliwe były dzięki 
dotacjom: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Ministra Edukacji i Nauki, Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, a także darowiznom Fundacji LOTTO, Fundacji Profesora 
Władysława Szybalskiego oraz osób prywatnych.

Wszystkim Ofiarodawcom, Dobrodziejom i Współpracownikom 
bardzo dziękujemy!

Zespół Fundacji
grudzień 2022

Teksty: prof. Małgorzata Smorąg-Różycka, prof. Krzysztof Stopka
Opracowanie tekstów: Lidia Molak
Tłumaczenie na jęz. ormiański: Hayk Hovhannisyan
Tłumaczenie na jęz. angielski: Marek Woźniczko
Opracowanie graficzne: Elżbieta Łysakowska
Koordynacja projektu: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

FUNDACJA 
KULTURY 
I DZIEDZICTWA 
ORMIAN POLSKICH

FOUNDATION OF CULTURE AND HERITAGE
OF POLISH ARMENIANS

www.heritage.ormianie.pl

Adres korespondencyjny: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, ul. Świętojerska 12, 00-236 Warszawaa 
tel. + 48 22 243 18 42, e-mail: fundacja@ormianie.pl

Dotacje na cele statutowe można przekazywać na nr konta:
35 1600 1462 1890 8960 3000 0001 (BNP PARIBAS) PLN;       08 1600 1462 1890 8960 3000 0002 (BNP PARIBAS) € (EUR)

KALENDARZ ZREALIZOWANO DZIĘKI DOTACJI
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNyCh I ADmINISTRACJI

www.dziedzictwo.ormianie.pl

Լեհահայոց Մշակոյթի եւ 
Ժառանգութեան Հիմնարկութիւն

Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i 
Administracji

WSPÓŁPRACA

PUBLIKACJE

POPULARyzACJA WIEdzy O ORmIAnACh W POLSCE I nA śWIECIE

OPRACOWyWAnIE, KOnSERWACJA I UdOSTĘPnIAnIE zBIORÓW

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI KULTURY I DZIEDZICTWA ORMIAN POLSKICH W 2022 ROKU

W ramach Nocy Muzeów 2022 przygotowaliśmy ekspozycję ze zbiorów naszego 
Archiwum. Fot. Władysław Deńca
Թանգարանների գիշեր 2022-ի շրջանակներում ներկայացրել ենք 
ցուցադրություն մեր Արխիվի հավաքածուներից։ Լուս.՝ Վլադիսլավ Դենցա

Publikacja Niewiasty z pastorałami. 
Portrety ksień klasztoru benedyktynek 
ormiańskich we Lwowie: historia, 
konteksty, konserwacja pod redakcją 
dr. hab. Andrzeja A. Zięby.
Ասաներով կանայք։ Լվովի հայ 
բենեդիկտյան վանամայրերի 
դիմանկարները. պատմություն, 
համատեքստեր, պահպանում 
հրատարակությունը՝  դ-ր հաբ. 
Անջեյ Ա. Ժիեմբայի խմբագրությամբ


