
Odczyt prof. Claude’a Mutafiana  

pt. Jérusalem et les Arméniens jusqu’à la conquête ottomane (1516).  

Kanwą tematyczną odczytu będzie monografia album o tym samym tytułe,  

ukazana w paryskim wydawnictwie Les Belles Lettres w roku 2022. 

 

Spotkanie odbędzie się 3 stycznia o godz. 15:00 w siedzibie Związku Ormianskiego w 

Gdańsku (ul. Mariacka 34/36), spotkanie poprowadzi i będzie tłumaczył dr Vahram Mkhitaryan 

Obowiązują zaproszenia 

 

Odczyt odbywa się w ramach wizyty gościnnej Prof. Claude`a Mutafiana na zaproszenie 

Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską Polskiej Akademii Umiejętności oraz  

Fundacji Dziedzictwa i Kultury Ormian Polskich. 

 

Organizatorem spotkania w Gdańku są 

Fundacja Mlecznego Brata i Związek Ormiański w Gdańsku 

 

Claude Mutafian 

Historyk ormiańskiego pochodzenia, uro–

dzony (1942) i mieszkający we Francji, 

autor licznych prac z historii i kultury 

Armenii, specjalizujący się w okresie XI–

XIV wieku, zwłaszcza w Armenii Cyli–

cyjskiej. W 2001 roku obronił pracę 

doktorską pt. La diplomatie arménienne à 

l’époque des croisades na Université Paris 

I Panthéon – Sorbonne. W 2013 roku 

otrzymał tytuł HDR (doktora habilito–

wanego, który daje prawo do kierowania 

badaniami) za dorobek naukowy sięgający 

jego pierwszej książki La Cilicie au 

carrefour des empires, z 1988 roku, po wydaną w 2012 roku książkę-album L’Arménie du Levant.  

 

Autor kilkadziesiąt książek historycznych i monografii, w tym także: l’Atlas historique de 

l’Arménie (2001); Les douze capitales d’Arménie (2010); La Saga des Arméniens de l’Ararat aux 

Carpathes (2018); Jérusalem et les Arméniens jusqu’à la conquête ottomane (1516) z roku 

2022. 

 

Kurator docenionych w świecie naukowym kilku dużych wystaw, którym zawsze towarzyszyły 

obszerne katalogi-książki, w tym: 

 

o Le royaume arménien de Cilicie – Paryż, Chapelle de la Sorbonne, 1993 

o Roma – Armenia – Watykan 1999 

o 1700 ans de christianisme en Arménie – Grenoble, Musée de l’Ancien Evêché, 2001 

o Armenie, la magie de l’écrit – Marsylia, Musée de la Vieille Charité, 2007. 

 

Historią interesował się przez cały czas pracy naukowej, niemniej karierę naukowej zrobił 

najpierw w dziedzinie matematyki. Uczył na kilku uniwersytetach w Paryżu i za granicą 

(Princeton, Hawana, Meksyk, Erywań), opublikował kilka książek z nauczania algebry, w latach 

1985–2004 był profesorem na Université Paris XIII. Po przejściu na emeryturę, w 2004 roku, 

poświęcił się całkowicie pracy naukowej w dziedzinie historii, stając się światowej sławy 

popularyzatorem historii i kultury Armenii. Za wybitny osiągnięcia w dziedzinie nauku i kultury 

w 2022 r. odznaczony państwową nagrodą Republiki Armenia – medalem Mowses Chorenaci. 

Jest zagranicznym członkiem Armeńskiej Akademii Nauk.  


