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Krikor Narekatsi był synem duchownego Kościoła ormiańskiego Chosroesa, który po śmierci 
swojej żony został wybrany biskupem Anczewacziku w Armenii.
Ojciec Grzegorza pochodził z książęcego rodu. Miał trzech synów: Sahaka, Grzegorza i Jana. 
Sahak został jego sekretarzem, natomiast Grzegorza i Jana oddał na wychowanie do swoje-
go krewnego – opata klasztoru w Nareku (dziś na terenach Turcji). Chosroes – wykształcony 
w poszanowaniu zarówno dla kultury greckiej, jak i ormiańskiej – był protagonistą zbliżenia się 
Kościoła ormiańskiego do katolicyzmu.
Grzegorz, pobierając od najmłodszych lat nauki w klasztorze nareckim, otrzymał solidną forma-
cję i gruntowne wykształcenie. Poznał bardzo dobrze język grecki, co pozwoliło mu w oryginale 
czytać pisma Ojców Kościoła, oraz pogłębił swoją wiedzę w zakresie matematyki, medycyny 
i architektury. Dlatego też po przyjęciu święceń kapłańskich został profesorem i wychowawcą 
mnichów. Ogromna wiedza, którą posiadał, oraz pobożność, jaką się odznaczał, sprawiły, że był 
uznawany w swoim środowisku za mistrza życia kontemplacyjnego i porównywano go do takich 
wielkich postaci Kościoła, jak św. Bernard z Clairvaux, Mistrz Eckhart, czy bł. Henryk Suzo.
Św. Grzegorz z Nareku był również uznanym mistykiem i poetą. Jest uważany za istotną postać 
w historii Armenii, ponieważ wypracował ormiańską myśl chrześcijańską. Z tego powodu niektó-
rzy określają go mianem Dantego Wschodu. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Do 
najbardziej uznanych dzieł należą: Komentarz do Pieśni nad pieśniami, Historia krzyża z Apa-
rank, Trzy mowy w formie litanii, Panegiryk apostołów i 72 uczniów, Panegiryk Jakuba z Nisibis. 
Jego twórczością jest przesiąknięta również liturgia ormiańska. Modlitwy jego autorstwa, utrzy-
mane w formie rozmowy duszy z Bogiem, zebrano w Księdze śpiewów żałobliwych.
W 2015 r. św. Grzegorza z Nareku ogłoszono Doktorem Kościoła. W 2018 r. w Ogrodach Waty-
kańskich, a także w ogrodzie przy siedzibie katolikosa w Eczmiadzynie w Armenii stanęły dwa 
jednakowe monumentalne pomniki tego świętego, zaprojektowane przez światowej sławy or-
miańskiego rzeźbiarza Davida Erevantsi. Mają one być wyrazem zbliżenia pomiędzy Kościołem 
katolickim a Apostolskim Kościołem Ormiańskim, jakie szczególnie dokonało się w 2016 r. po 
papieskiej wizycie w Armenii. Przedstawiony na nich św. Grzegorz – mnich pozbawiony wy-
niosłości i zatopiony w modlitwie – jest według papieża Franciszka wyrazem bogatej tradycji 
chrześcijańskiej, którą nie tylko należy łączyć z wielkimi i znanymi krajami Europy. Tradycję tę 
można również odkrywać dzięki choć mało znanemu, to jednak bogatemu duchowo i głęboko 
zakorzenionemu w chrześcijaństwie narodowi ormiańskiemu.
Ponadto św. Grzegorz z Nareku – na co bezpośrednio zwrócił uwagę papież Franciszek 
w homilii wygłoszonej na placu Wartananc w Giumri w ramach swojej podróży apostolskiej do 
Armenii – pomaga również znaleźć współczesnemu człowiekowi odpowiedź na pytanie: „jak 
można stać się miłosiernym, ze wszystkimi wadami i biedami, które każdy widzi w sobie i wokół 
siebie?”. Dlatego w tym niezwykłym świętym dostrzec można także „wielkiego herolda Bożego 
miłosierdzia”.

Գրիգոր Նարեկացու հայրը եղել է Հայ Առաքելական 
Եկեղեցու հոգևորական Խոսրովը, ով կնոջ մահից 
հետո ընտրվել է Անձևացի եպիսկոպոս։
Գրիգորի հայրը ազնվական տոհմից էր սերում, 
ուներ երեք որդի՝ Սահակը, Գրիգորը և Հովհաննեսը։ 
Սահակին իր քարտուղարը դարձրեց, իսկ Գրիգորին 
ու Հովհաննեսին ուղարկեց կրթության Նարեկի 
վանք՝ իր բարեկամի մոտ։ Խոսրովը, լինելով կիրթ 
անձնավորություն, հարգում էր և՛ հունական, և՛ 
հայկական մշակույթները, կողմ էր Հայկական 
եկեղեցու մերձեցմանը կաթոլիկությանը։ 
Գրիգորը, փոքր հասակից ուսում առնելով 
Նարեկի վանքում, հիմնավոր կրթություն և 
դաստիարակություն ստացավ։ Շատ լավ հունարեն 
սովորեց, ինչը թույլ էր տալիս նրան կարդալ 
Աստվածաշունչը բնագրով, բացի դրանից 
խորացված գիտելիքներ ուներ մաթեմատիկայից, 
բժշկությունից և ճարտարապետությունից։ Այդ 
իսկ պատճառով, ձեռնադրումից հետո դարձավ 
վանականների ուսուցիչը որպես պրոֆեսոր։ 
Ունենալով ծավալուն գիտելիքներ և լինելով 
աստվածավախ, իր շրջապատում համարվում էր 
վարպետաց վարպետ, նրան համեմատում էին 
եկեղեցական այնպիսի կարկառուն դեմքերի հետ, 
ինչպիսիք էին Սբ. Բերնարդ Կլերվոսկին, Մայստեր 
Էքհարթը, կամ Հենրի Սուզոն։
Գրիգոր Նարեկացին նաև հայտնի միստիկ 
բանաստեղծ էր։ Հայոց պատմության մեջ 
առանցքային կերպարներից մեկն է, քանի որ 
հանդիսանում է հայ քրիստոնեական մտքի 
ձևավորողը։ Այդ պատճառով շատերը նրան 
համարում են Արևելքի Դանթե։ Նա թողել է հարուստ 
գրական ժառանգություն։ Նրա ամենահայտնի 
աշխատություններից են՝  «Մեկնութիւն Երգոց 
երգոյնը», «Տաղ Խաչի», «Տաղ Տյառընդառաջի», 

«Տաղ առաքյալների և 72 աշակերտների», 
«Տաղ Հակոբ Մծբնացու»։ Նարեկացու 
ստեղծագործությունները լի են հայկական 
ժամերգությամբ։ Նրա հեղինակած աղոթքները, 
որոնք Աստծո հետ հոգու մենախոսության 
ձևով են ներկայացված, տեղ են գտել «Մատյան 
ողբերգության» պոեմում։
2015 թ., երբ Գրիգոր Նարեկացին դասվեց Կաթոլիկ 
Եկեղեցու ուսուցիչների շարքում, 2018 թ. Վատիկանի 
և Էջմիածնի պուրակներում կանգնեցվեցին 
երկու միանման արձաններ, որոնց հեղինակը 
աշխարհահռչակ հայ քանդակագործ Դավիթ  
Երևանցին է։ Այդ արձանները խորհրդանշում 
են Հայ և Կաթոլիկ եկեղեցիների մերձեցումը, 
ինչն ավելի հանգամանալից կատարվեց 2016 թ. 
Հռոմի Պապի Հայաստան կատարած այցելության 
ժամանակ։ Սբ. Գրիգոր Նարեկացին ըստ Հռոմի 
Սրբազան Քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի 
հանդիսանում է քրիստոնեական հարուստ 
մշակույթի կարևոր գործիչներից մեկը, և չպետք 
է այդ մշակույթը կապել միայն եվրոպական 
երկրների հետ: Նրա միջոցով կարելի է ճանաչել 
սակավ հայտնի, սակայն հոգևոր հարուստ և խորը 
արմատներ ունեցող հայ ժողովրդի քրիստոնեական 
մշակույթը։
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Գյումրու Վարդանանաց 
հրապարակում հնչեցրած իր խոսքում առանձնակի 
շեշտեց, որ Գրիգոր Նարեկացին ժամանակակից 
մարդուն օգնում է գտնել հետևյալ հարցի 
պատասխանը. «ինչպե՞ս կարելի է ողորմած լինել 
այն բոլոր թերություններով և աղքատությամբ, 
որոնք բոլորը տեսնում են իրենց մեջ և իրենց 
շրջապատում»։ Հետևաբար, Սբ. Գրիգոր 
Նարեկացին նաև «աստվածային ողորմության մեծ 
քարոզիչ» է։ 



2020

po
ni

ed
zia

łe
k

եր
կու

շա
բթ

ի
w

to
re

k
եր

եք
շա

բթ
ի

śr
o

d
a

չո
րե

քշ
ա

բթ
ի

c
zw

a
rt

e
k

հի
նգ

շա
բթ

ի
p

ią
te

k
ու

րբ
ա

թ
so

b
o

ta
շա

բա
թ

ni
e

d
zi

e
la

կի
րա

կի

STYCZEŃ
1 2 3 4 5

Patron Kościoła ormiańskiego, męczennik, apostoł Armenii.
Obraz z XVIII–XIX w.; Archiwum FKiDOP. Fot. Władysław Deńca 

ŚW. GrzeGOrz OŚWIecIcIel
(ok. 257–325)

Bazylego, Grzegorza Marcjanny, Julianny Marcelego, Włodzimierza rajmunda, Marii Macieja, Martyny

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

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
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Św. Grzegorz Oświeciciel Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ (մոտ 257-325)  

Հայոց Եկեղեցու եպիսկոպոսապետ, սուրբ նահատակ, Հայաստանի առաքյալ:
XVIII–XIX դ. նկար. Լեհաստանի Հայ մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի արխիվ: 

Լուս.՝ Վլադիսլավ Դենցայի

Historycy przyjmują, że był synem księcia Anaka oraz bratankiem Chosroesa – króla Ar-
menii. W wyniku walk bratobójczych o władzę Anak zamordował Chosroesa, oszczędzając 
jedynie jego dzieci: syna Tiridatesa i córkę Chosrowiducht. W odwecie za zabójstwo króla 
został zamordowany także Anak i jego rodzina. Przeżyli tylko dwaj synowie księcia: dwuletni 
Grzegorz oraz jego brat. Tego drugiego wywieziono do Persji, Grzegorz natomiast ocalał 
dzięki zaradności jego mamki, która zdążyła w porę uciec z nim do Cezarei Kapadockiej. 
Tam pobożna niewiasta zadbała o to, aby dziecko otrzymało chrzest i zostało wychowane 
w wierze chrześcijańskiej. Grzegorz, mieszkając w Cezarei, zdobył solidne wykształcenie. 
Następnie, aby zachować swój ród, został przymuszony do małżeństwa, z którego miał 
dwóch synów, późniejszych świętych: Aristakesa i Wertanesa. Gdy małżonka poświęciła się 
całkowicie służbie Bogu, Grzegorz powrócił do Armenii.
W Armenii rozpoczęło się wówczas prześladowanie chrześcijan i również Grzegorz został 
wtrącony do więzienia. Przez kilkanaście lat był trzymany w lochu (później powstał tam 
klasztor Chor Wirap) i poddawany torturom. W tym czasie dał się także poznać jako praw-
dziwy mąż Boży. Dlatego, gdy władca Armenii poważnie zachorował, wezwano na pomoc 
Grzegorza. On przyczynił się do wyzdrowienia króla. W zamian za to władca nie tylko wy-
puścił go na wolność, ale zauroczony jego postawą postanowił przyjąć chrzest. Tym samym 
w Armenii zaczęto oficjalnie wyznawać chrześcijaństwo (tradycyjnie chrzest Armenii datuje 
się na 301 rok).
Szczególny udział w ewangelizacji kraju, który w większości był jeszcze pogański, miał wła-
śnie Grzegorz. Aby jeszcze skuteczniej przyczynić się do apostołowania wśród Ormian, po-
stanowił przyjąć święcenia kapłańskie. Następnie dzięki wsparciu króla został również wy-
święcony na biskupa. W Armenii zorganizował hierarchię kościelną, ustanowił biskupstwa. 
Miał nawet odwiedzić Konstantynopol i Rzym, gdzie postarał się o stosowne przywileje dla 
Kościoła w swoim kraju. Pod koniec życia wycofał się z działalności publicznej i prowadził 
życie pustelnicze. Grzegorzowi przypisuje się wprawdzie autorstwo wielu listów i homilii, 
jednak nie znajduje to potwierdzenia w badaniach historyków.
Kult św. Grzegorza Oświeciciela do dzisiaj jest bardzo żywy w Armenii. Naród czci go jako 
swojego ojca. W liturgii ormiańskiej wspomnienie tego świętego obchodzone jest trzy razy 
w roku. W każdej mszy świętej wspomina się jego imię. A relikwie ramienia tego świętego 
– ofiarowane Ormianom przez św. Jana Pawła II – są pilnie strzeżone przez Patriarchę 
Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.
Św. Grzegorz Oświeciciel – jak podkreślił w homilii wygłoszonej 10 listopada 2000 r. w Rzy-
mie Patriarcha Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Karekin II – był „pasterzem, który bez 
reszty poświęcił swoje życie narodowi ormiańskiemu, nie porzucił nigdy swojej owczarni”. 
Gdy zaś była ona nękana przez wilki drapieżne czy też rozproszona po świecie lub zniewo-
lona przez bezbożnych uzurpatorów – zawsze był i jest z narodem ormiańskim, aby dzielić 
jego utrapienia.

Պատմաբանները գտնում են, որ Հայաստանի 
թագավոր Խոսրովի եղբորորդին է եղել՝ 
իշխան Անակի որդին։ Իշխանության համար 
մղված եղբայրասպան կռվում Անակը 
սպանել է Խոսրովին, խնայելով միայն նրա 
երեխաներին՝ Տրդատին և Խոսրովիդուխտին։ 
Ի պատասխան թագավորի սպանության, 
Անակն ու իր ընտանիքը նույնպես սպանվում են։ 
Ողջ են մնում միայն իշխանի երկու որդիները՝ 
երկու տարեկան Գրիգորը և նրա եղբայրը։ 
Վերջինիս փախցնում են Պարսկաստան, իսկ 
Գրիգորը, իր ստնտուի շնորհիվ հայտնվում 
է Կապադովկիայի Կեսարիա քաղաքում։ 
Այստեղ, իր հավատացյալ խնամակալը հոգ է 
տանում, որ նա մկրտվի որպես քրիստոնյա և 
դաստիարակվի քրիստոնեական ոգով։ Գրիգորն, 
ապրելով Կեսարիայում, հիմնավոր կրթություն 
է ստանում։ Այնուհետև, որպեսզի իր տոհմը 
շարունակվի, անհրաժեշտաբար ամուսնանում 
է։ Այդ ամուսնությունից ծնվում են նրա երկու 
որդիները՝ Արիստակեսը և Վրթանեսը, որոնք 
հետագայում սրբադասվում են։ Երբ Գրիգորի 
կինը ամբողջությամբ նվիրվում է Աստծուն 
ծառայելուն, նա վերադառնում է Հայաստան։
Հայաստանում այդ ժամանակ արդեն սկսվել 
էին քրիստոնյաների հալածանքները և Գրիգորը 
բանտարկվում է։ Տարիներ շարունակ նրան 
պահում և տանջանքների էին ենթարկում «Խոր 
վիրապ» կոչվող բանտում, որը հետագայում 
դարձավ վանական համալիր՝ նույն անվամբ։ 
Այդ տարիներին Գրիգորը ապացուցեց, որ նա 
Աստծո արժանի զավակն է։ Եվ երբ Հայաստանի 
թագավորը հիվանդանում է, Գրիգորին են 
կանչում օգնության։ Նա օգնում է թագավորին 
առողջանալ։ Արդյունքում թագավորը որոշում 
է ոչ միայն ազատություն շնորհել Գրիգորին, 
այլև ընդունում է քրիստոնեություն։ Այդպիսով, 
Հայաստանը պաշտոնապես դառնում է 
քրիստոնյա երկիր (համարվում է, որ Հայաստանը 
քրիստոնեություն է ընդունել 301 թվականին)։ 
Հենց Գրիգորն է դառնում համարյա 

ամբողջությամբ հեթանոս երկրի 
քրիստոնեացման առաջամարտիկը։ 
Եվ որպեսզի ավելի արդյունավետ լինի 
հայերի քրիստոնեացումը, Գրիգորը 
ձեռնադրվում է քահանա, և որոշ ժամանակ 
անց, թագավորի օգնությամբ դառնում 
է եպիսկոպոս։ Գրիգոր Լուսավորիչը 
ստեղծում է եկեղեցական հիերարխիկ 
կազմակերպություն և եպիսկոպոսություն։ 
Ըստորոշ աղբյուրների ասվում է, որ նա 
հատուկ գնացել է Կոստանդնուպոլիս և Հռոմ, 
որպեսզի Հայաստանյան Եկեղեցու համար 
համապատասխան արտոնություններ ստանա։ 
Կյանքի ավարտին թողել է հասարակական 
գործունեությունը և ճգնավորի կյանք է վարել։ 
Գրիգորին վերագրվում են շատ կրոնական 
աշխատություններ, սակայն պատմաբանները 
փաստեր չեն կարողանում գտնել։
Գրիգոր Լուսավորչի պաշտամունքը 
Հայաստանում առ այսօր էլ ակտիվ է։ Հայ 
ժողովուրդը նրան ընդունում է որպես իր 
հոգևոր հայր։ Հայ Եկեղեցին նրան դասեց 
ավագ սրբերի կարգը, նրա պատվին սահմանեց 
հիշատակի երեք օր։ Ամեն պատարագի 
ընթացքում նրա անունը հիշվում է։ Իսկ Հռոմի 
Պապ Սբ. Հովհաննես Պողոս Երկրորդի կողմից 
փոխանցված Գրիգոր Լուսավորչի մասունքները 
պահվում են Երևանի Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի 
մայր տաճարի գավթում: 
Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչպես 2000 թ. 
նոյեմբերի 10-ին Հռոմում հնչեցրած իր խոսքում 
նշել է Հայ Առաքելական Եկեղեցու Կաթողիկոս 
Գարեգին Երկրորդը, եղել է «հովիվ, որն 
անմնացորդ նվիրվել է հայ ժողովրդին և երբեք 
չի թողել իր հոտը»։ Իսկ երբ այն հոշոտվել 
է գիշատիչ գայլերի կողմից, բանտարկվել է 
անաստված ուզուրպատորների կողմից, կամ թե 
սփռվել է ամբողջ աշխարհում, մշտապես եղել է 
հայ ժողովրդի հետ, որպեսզի թեթևացնի նրա 
ցավերը։  
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Św. SarkiS wojownik
(† 362/363)

Męczennik, patron młodzieży, święty obu kościołów ormiańskich - apostolskiego i katolickiego, oraz Cerkwi prawosławnej.
ilustracja: www.ordynariat.ormianie.pl
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Surp Sarkis (orm. św. Sergiusza 
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Doroty, Tytusa katarzyny, Grzegorza Leona, Eustachego Gabriela, wiktora
(łac.) wspomnienie 

św. Grzegorza z nareku

romualda, ryszarda walentego, Zenona Feliksa, Eleonory Makarego, romana
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Św. Sarkis Wojownik Սբ. Սարգիս Զորավար (մհցծ. 362/363) 

Սուրբ նահատակ, երիտասարդների հովանավոր, երկու հայ եկեղեցիների` առաքելական և կաթողիկե, 
ինչպես նաև ուղղափառ եկեղեցու սուրբ: Նկարազարդումը՝ www.ordynariat.ormianie.pl

Ten jeden z najbardziej czczonych świętych w Armenii, a także bohater narodowych podań i tradycji, naj-
prawdopodobniej nie był wcale Ormianinem, lecz Grekiem z Kapadocji. Niewiele wiadomo o jego pochodze-
niu i wczesnych latach życia. Urodzony na przełomie III i IV w., poświęcił się karierze wojskowej. Mianowany 
dowódcą przez cesarza Konstantyna Wielkiego, działał w regionie Kapadocji, który graniczył z ówczesną Ar-
menią. Tradycja mówi, że jako gorliwy chrześcijanin krzewił wiarę, głosił Ewangelię oraz wznosił kościoły.
W 361 r. cesarzem rzymskim został Julian zwany Apostatą, a to ze względu na odstępstwo od chrześcijań-
stwa oraz powrót do dawnych kultów pogańskich. W ciągu zaledwie dwudziestu miesięcy swojego panowa-
nia Julian walczył z chrześcijaństwem, przywracając rzymskiemu pogaństwu utraconą rangę. 
W takich właśnie okolicznościach Sarkis, znany z pobożności i głębokiej wiary, podobnie jak wielu innych 
chrześcijan popadł w niełaskę. Żarliwie modlił się o zaprzestanie prześladowań. Wtedy Sarkisowi ukazał 
się Jezus Chrystus, który  wypowiedział te słowa: „Nadszedł czas, abyś opuścił swój kraj i swój ród, tak jak 
Abraham Patriarcha, i udał się do kraju, który ci wskażę. Tam otrzymasz koronę sprawiedliwości, przygo-
towaną dla ciebie”. Tym krajem była Armenia. Idąc za głosem Boga, Sarkis wraz ze swoim synem Martyro-
sem porzucił urząd w Kapadocji i udał się do Armenii pod opiekę króla Tigranesa VII.
Gdy marzący o podboju Persji cesarz Julian wyprawił się na wschód, a jego wojska zbliżały się do Antio-
chii, król ormiański nakazał Sarkisowi ucieczkę do Persji. Doświadczenie wojskowe Sarkisa postanowił 
wykorzystać ówczesny król perski. Pochodzący z dynastii Sasanidów Szapur II powierzył mu stanowisko 
dowódcy w swej armii. Za zwycięstwo nad wojskami Juliana Sarkis dziękował Bogu; po bitwie nawróciło się 
także czternastu żołnierzy perskich. 
Niestety perskiemu władcy doniesiono, że Sarkis zbuntował się przeciwko niemu, głosząc wiarę w Chry-
stusa. Szapur wezwał więc Sarkisa i jego syna Martyrosa oraz ich towarzyszy do wzięcia udziału w zara-
tusztriańskiej ceremonii w świątyni ognia. Jednak Sarkis odpowiedział królowi: „Powinniśmy czcić jednego 
Boga, który stworzył niebo i ziemię. Ogień i bożki nie są bogami, a człowiek może je zniszczyć”. Słowa 
wprowadził w czyn, niszcząc wyposażenie perskiej świątyni. W odwecie Szapur rozkazał zabić Martyrosa 
i czternastu nawróconych żołnierzy, sam Sarkis został zaś uwięziony, a następnie ścięty. Przed egzekucją 
ukazał mu się Anioł, obiecując Królestwo Niebieskie. Po śmierci Sarkisa nad jego ciałem pojawiło się tajem-
nicze światło, a wielu pogan nawróciło się, przyjmując chrześcijaństwo.
Ciało Sarkisa znalazło się w Asyrii, skąd w V w. św. Mesrop zabrał relikwie męczennika i przeniósł je do 
Ushi w Armenii. Powstał tam klasztor pod wezwaniem świętego, poważnie zniszczony w XVII i XIX w. pod-
czas trzęsień ziemi. Relikwie św. Sarkisa, odnalezione w 1999 r. w ruinach klasztoru, znajdują się obecnie 
w muzeum przy katedrze w Eczmiadzynie.
Św. Sarkis jest patronem młodzieży i zakochanych. Jak głosi jedna z legend, jako młody dowódca rzymski 
Sarkis wraz ze swoim oddziałem świętował zwycięstwo nad perską armią. Po wielkiej uczcie udali się na 
spoczynek, a kiedy zasnęli, cesarz wyznaczył czterdzieści dziewcząt, którym nakazał wszystkich zabić. 
Jedna z młodych kobiet nie posłuchała rozkazu i, oczarowana Sarkisem, obdarzyła go pocałunkiem. Święty 
obudził się i razem z dziewczyną opuścił pałac, unosząc ją ze sobą na białym koniu, a na miasto zsyłając 
burzę śnieżną. 
W Armenii w wigilię św. Sarkisa młodzi ludzie pieką i jedzą przed snem bardzo słone ciasteczka zwane 
Aghablit. Ktokolwiek pojawi się w snach, oferując wodę, uznawany jest za przyszłego małżonka. Jest też 
inny zwyczaj: tacę z parzoną mąką, czyli pochind, należy umieścić na dachu lub balkonie, tak aby koń 
św. Sarkisa zostawił na niej odcisk kopyta. Jeśli tak się stanie, właściciel tacy na pewno spotka w tym roku 
wymarzoną drugą połówkę. 
Święto św. Sarkisa (Surp Sarkis) wypada zawsze 63 dni przed Wielkanocą, w sobotę między 18 stycznia 
a 23 lutego. W Armenii w kościołach nazwanych jego imieniem odbywa się specjalna liturgia połączona 
z błogosławieństwem młodzieży.
W ikonografii św. Sarkis oraz jego syn św. Martyros przedstawiani są na białym koniu, okryci czerwonym 
płaszczem symbolizującym męczeństwo, niekiedy z krzyżem, mieczem lub dzidą w ręku. Wśród Ormian 
polskich imię Sarkis tłumaczone było na Sergiusz, dało też początek nazwisku Sarkisiewicz (Siarkisiewicz, 
Siarkiewicz). Od Martyrosa pochodzi nazwisko Mardyrosiewicz.

Սուրբ Սարգիս զորավարը հայոց ամենասիրված 
սրբերից է։ Հավանաբար ազգությամբ հայ չի եղել, 
այլ հույն՝ Կապադովկիայից, սակայն քրիստոնեական 
հավատքի համար այն նահատակներից է, որի անունը 
կապվում է Հայոց աշխարհի հետ։ Նրա ծագման 
և վաղ տարիքի ժամանակահատվածի մասին շատ քիչ 
տեղեկություններ են հայտնի։ Ծնվել է 3-ից 4-րդ դարերի 
անցման ժամանակամիջոցում, եղել է զինվորական։ 
Կոնստանտին Մեծ կայսեր կողմից կարգվելով զորավար, 
ծառայել է Կապադովկիայի շրջանում, որն այն ժամանակ 
սահմանակցում էր Հայաստանի հետ։ Ավանդապատումն 
ասում է, որ եղել է քիրստոնեության ջատագով, հիմնել 
է եկեղեցիներ, քարոզել է Ավետարանը։
361 թ. հռոմի կայսր դարձավ Հուլիոսը, որին ուխտադրուժ են 
կոչում, քանի որ մերժել է քրիստոնեությունը և վերադարձել 
է հին հեթանոսական աստվածներին։ Իր քսանամսյա 
կառավարման ընթացքում Հուլիոսը պայքարել է 
քրիստոնեության դեմ, հռոմեացիների մոտ վերականգնելով 
հին հեթանոսության վարկը։
Հենց այս իրադրությունում է Սարգիսը, որը հայտնի էր իր 
աստվածավախությամբ, շատ այլ քրիստոնյաների հետ 
հայտնվեց հակառակ ճամբարում։ Նա ջերմեռանդորեն 
աղոթում էր, որպեսզի հալածանքները դադարեն։ Այդ 
ժամանակ Սարգսին հայտնվում է Հիսուս Քրիստոսի տեսիլքը 
և հայտնում. «Եկել է այն ժամանակը, որ թողնես քո երկիրն 
ու քո տոհմը, ինչպես Աբրահամը, և գնաս այն երկիրը, որը 
քեզ կասեմ։ Այնտեղ կգտնես քեզ համար պատրաստված 
արդարության թագը»։ Այդ երկիրը Հայաստանն էր։ Գնալով 
Աստծո ձայնի հետևից, Սարգիսը իր որդի Մարտիրոսի հետ 
թողնում է Կապադովկիայում իր գործը և գնում է Հայաստան՝ 
ապաստանելով Տիգրան 7-րդ թագավորի մոտ։ 
Երբ Հուլիոս կեսարը, երազելով գրավել Պարսկաստանը, 
շարժվեց դեպի Արևելք, իսկ նրա զորքը մոտեցավ Անտիոքին, 
հայոց արքան Սարգսին պատվիրեց անցնել Պարսկաստան։ 
Սարգիս զորավարի զինվորական հմտությունները որոշեց 
օգտագործել Պարսից թագավորը։ Սասանյանների 
արքայատոհմից սերող Շապուհ 2-րդը նրան վստահեց իր 
բանակի հրամանատարությունը։ Հուլիոսին պարտության 
ենթարկելու համար Սարգիսը շնորհակալություն հայտնեց 
Աստծուն, իսկ ճակատամարտից հետո 14 պարսիկ 
զինվորներ քրիստոնեության դարձան։
Ցավոք, պարսից թագավորին զեկուցեցին, որ Սարգիսը 
նրա դեմ է դուրս եկել և Քրիստոսի ուսմունքն է քարոզում։ 
Շապուհը իր մոտ հրավիրեց Սարգսին և նրա որդի 
Մարտիրոսին նրանց ընկերների հետ միասին, որպեսզի 
մասնակցեն զրադաշտական արարողությանը։ Սակայն, 
Սարգիսը թագավորին ի պատասխան հայտնեց. «Մենք 
բոլորս էլ պետք է մեկ Աստծո պաշտենք, նրան, ով ստեղծել 
է երկինքն ու երկիրը։ Կրակն ու կուռքերը Աստված չեն 

կարող լինել, քանզի մարդը կարող է դրանք ոչնչացնել»։ 
Եվ իր խոսքերը ապացուցելու համար ավերեց պարսկական 
սրբավայրը։ Դրան ի պատասխան Շապուհը հրամայեց 
սպանել Մարտիրոսին և քրիստոնեություն ընդունած 
14 զինվորներին, իսկ Սարգսին զնդանը գցեցին, որ 
գլխատեն։ Պատժից առաջ Սարգսին հրեշտակ է հայտնվում 
և խոստանում, որ արժանանալու է Երկնքի Արքայության։ 
Սարգսի մահից հետո նրա մարմնի մոտ լույս է հայտնվում 
և շատ հեթանոսներ դարձի են գալիս՝ ընդունելով 
քրիստոներություն։
Սբ. Սարգսի դին Ասորեստանում գտնում է Սբ. Մեսրոպը 
5-րդ դարում և նրա մասունքները տեղափոխում է Ուշի՝ 
Հայաստան։ Այնտեղ եկեղեցի է հիմնվում Սբ. Սարգսի 
անվամբ։  XVII և XIX դարերում տեղի ունեցած ուժեղ 
երկրաշարժերի հետևանքով այն լրջորեն վնասվում է։ 
1999 թ. Սբ. Սարգսի մասունքները գտնվում են եկեղեցու 
ավերակների մեջ և այժմ գտնվում են Էջմիածնի մայր 
տաճարում։
Սբ. Սարգիսը հանդիսանում է երիտասարդների և սիրահար 
զույգերի բարեխոսը։ Ըստ ավանդության երբ երիտասարդ 
Սարգիսը հռոմեական բանակում ծառայելիս է եղել, մի 
անգամ պարսից բանակի դեմ հաղթանակը իր զորախմբով 
նշել են մեծ շուքով, որից հետո քնով են անցել։ Այդ ժամանակ 
կայսրը քառասուն աղջիկների հրամայում է բոլորին սպանել։ 
Նրանցից մեկը, հմայվելով Սարգսի տեսքով, չի կատարում 
հրամանը և համբուրում է նրան։ Սարգիսն արթնանում է, 
առնում է այդ աղջկան իր սպիտակ ձիու վրա և հեռանում 
է պալատից՝ քաղաքի վրա ձնաբուք ուղարկելով։    
Հայաստանում Սուրբ Սարգսի տոնին ընդառաջ 
երիտասարդները աղի բլիթ են պատրաստում և քնից 
առաջ ուտում են այն։ Եթե երազի մեջ հայտնվում է ինչ-
որ մեկը և ջուր է տալիս, ապա համարվում է նա է լինելու 
ապագա ամուսինը։ Կա նաև մեկ այլ սովորույթ. Բոված 
ալյուրով՝ փոխինձով սկուտեղը պետք է դնել տանիքին կամ 
պատշգամբին և թողնել գիշերը մնա բաց երկնքի տակ, եթե 
առավոտյան հայտնաբերեք Սբ. Սարգսի ձիու նալի հետքը, 
ապա սկուտեղը դուրսը դնողը այդ տարի կգտնի իր երկրորդ 
կեսին։ 
Սուրբ Սարգսի տոնը նշվում է Սուրբ Ծննդյան տոնից 63 օր 
հետո, շաբաթ օրը՝ հունվարի 18-ից փետրվարի 23-ն ընկած 
ժամանակահատվածում։ 
Սրբապատկերներում Սբ. Սարգիսը և իր որդի Սբ. 
Մարտիրոսը ներկայացվում են սպիտակ ձի հեծած՝ կարմիր 
թիկնոցով, որը նահատակության սիմվոլն է, երբեմն նաև 
խաչով, թրով կամ նիզակով։ Լեհահայերի շրջանում Սարգիս 
անունը թարգմանվել է որպես Սերգիուշ, գոյություն ունեն 
նաև այդ անվամբ կազմված ազգանուններ՝ Սարգիսևիչ 
(Սարկիսևիչ, Սարկևիչ)։ Մարտիրոս անունից առաջացած 
ազգանուն է Մարդիրոսևիչը (Մարտիրոսևիչ)։ 
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Patriarcha Armenii w latach 353–373, święty obu kościołów ormiańskich - apostolskiego i katolickiego.
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kunegundy, Tycjana

Pawła, Heleny

kazimierza, Łucji

wacława, Bogumiła

wiktora, róży

Tomasza, Pawła

Franciszki, katarzyny
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konstantego, Benedykta

Grzegorza, Bernarda

krystyny, Bożeny

leona, Matyldy

klemensa, longina

Hilarego, Izabeli

Patryka, Zbigniewa

Cyryla, edwarda

Józefa, Bogdana

Anatola, klaudii

Benedykta, lubomira

Bogusława, katarzyny wiktora, eustachego

Pelagii, 
Feliksa
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Marka

Zwiastowanie NMP
Awetman
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Jana, sykstusa
(orm. wejście do lochu 
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Św. Nerses I Wielki 
Ներսեսը, որ հետագայում Մեծ է անվանվել, եղել 
է Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի (մոտ 257-330) ծոռը, 
հետևաբար սերում է Պարթև Արշակունիների 
տոհմից, որի անդամները եղել են Հայաստանի 
կաթողիկոսներ սկսած 4-րդ դարից մինչև 5-րդ դարի 
30-ական թվականները։ Նրա մայրը եղել է Տիգրան 
7-րդ արքայի քույրը և Խոսրով 2-րդ թագավորի 
դուստրը, իսկ հայրը՝ Աթանագենեսը Հուսիկ 1-ինի 
որդին էր, որը հին Պարթևստանի 4-րդ կաթողիկոսն 
է եղել։ Մանկությունն ու երիտասարդ տարիները 
Ներսեսն անցկացրել է Կապադովկիայի Կեսարիա 
քաղաքում։ Այնտեղ ամուսնացել է Մամիկոնյանների 
տոհմից իշխանուհի Սանդուխտի հետ, որից ծնվել 
է նրա որդի Իսահակը, որը հետագայում դարձել 
է Հայաստանի կաթողիկոս և հայտնի է Սահակ Ա 
Պարթև անվամբ։ Կնոջ մահից հետո ծառայության 
է անցել Արշակ Երկրորդի արքունիքում, իսկ 353 
թվականին, դառնալով հոգևորական, ընտրվել է 
որպես Հայաստանի կաթողիկոս։
Ներսես անունը ծագում է պարսկերենից և նշանակում 
է «արդար տղամարդ»։ Որպես եպիսկոպոսապետ 
այդ անունը լիովին համապատասխանեց իր 
գործունեությանը, քանի որ վայելում էր Եկեղեցու 
բարեփոխիչի համբավ, իսկ նրա կառավարման 
տարիները Հայաստանի պատմության մեջ նոր բաժին 
դարձան։ Հայ Եկեղեցին, որը մինչ այդ էլիտար խավի 
համար էր, սկսեց մերձենալ հասարակ մարդկանց և 
տարածվելով համընդհանուր դարձավ։ 
Ներսեսի կատարած ներքին բարեփոխումները 
ուղղված էին Եկեղեցու կազմակերպմանը և դեռևս 
լայն տարածում ունեցող հեթանոսական տոների դեմ 
պայքարին։ Կաթողիկոսը կանոնակարգեց առաջին 
հերթին ամուսնության և հուղարկավորության 
ծիսակարգերը։ 365 թ. նրա կողմից հրավիրված 
Արտիշատի ժողովում պաշտոնապես արգելվեցին 
ոչ քրիստոնեական ծիսակարգերը։ Ներսեսը,  խիստ 
ներգրավված լինելով բարերարության և կրթական 
գործունեության մեջ, նպաստեց հիվանդանոցների 
և ապաստարանների ինչպես նաև եկեղեցական 
դպրոցների կառուցմանը, որոնք հասանելի էր ոչ միայն 
հոգևորականներին։ Այդ դպրոցներում ուսուցանվում 
էր հուներեն, և սիրիական լեզու (այդ ժամանակ 
դեռևս հայոց այբուբենը չկար)։ Վանականներին 
պարտադրվեց սովորել կարդալ և գրել։
Ներսեսը, որպես Նիկիայի Ա տիեզերական ժողովի 

Սուրբ Ներսես Ա Մեծ (մհցծ. 373) 

Ամենայն հայոց կաթողիկոսը 353–373 թթ., երկու հայ եկեղեցիների` առաքելական 
և կաթողիկե, սուրբ: Նկարազարդումը՝ www.ordynariat.ormianie.pl

Nerses, zwany później Wielkim, był praprawnukiem św. Grzegorza Oświeciciela (ok. 257–330), 
pochodził więc z rodu Arsacydów, którego członkowie byli patriarchami Armenii od początku IV w. 
do lat 30. wieku następnego. Jego matka była siostrą króla Tigranesa VII i córką króla ChosroesaII, 
a ojciec At’anagenes  był synem Husika I, czwartego katolikosa starożytnej Partii. Dzieciństwo 
i młodość Nerses spędził w Cezarei Kapadockiej. Tam poślubił księżniczkę z dynastii Mamikonia-
nów o imieniu Sanducht, z którą miał syna Izaaka, późniejszego katolikosa Armenii znanego jako 
Sahak Wielki. Po śmierci żony służył na dworze króla Arszaka II, a w 353 r., po wstąpieniu do stanu 
duchownego, został wybrany katolikosem, czyli patriarchą Armenii.
Imię Nerses jest pochodzenia perskiego i oznacza „sprawiedliwego mężczyznę”. W przypadku 
biskupa okazało się ono nad wyraz trafne, zasłynął on bowiem przede wszystkim jako wielki refor-
mator Kościoła, a okres jego rządów otworzył zupełnie nowy rozdział w dziejach Armenii. Kościół 
ormiański, który do tej pory był Kościołem raczej elitarnym, za jego sprawą zbliżył się do zwykłych 
ludzi, coraz bardziej zasługując na miano powszechnego. 
Wewnętrzne reformy Nersesa odnosiły się do organizacji Kościoła i walki z ciągle istniejącymi zwy-
czajami pogańskimi. Patriarcha doprowadził do uporządkowania wielu spraw dotyczących m.in. 
małżeństw i pochówków. Na zwołanym przez niego synodzie w Asztiszacie w 365 r. oficjalnie za-
kazano praktyk niechrześcijańskich. Nerses, niezwykle zaangażowany w działalność dobroczyn-
ną i edukacyjną, przyczynił się do budowy szpitali i przytułków, a także szkół przyklasztornych, 
dostępnych nie tylko dla duchownych. W szkołach nauczano języka greckiego i syryjskiego (nie 
istniał wówczas jeszcze alfabet ormiański). Mnisi zostali zobligowani do nauki czytania i pisania. 
Jako zwolennik I soboru nicejskiego (325 r.), Nerses popadł w niełaskę cesarza rzymskiego Wa-
lensa, wyznawcy arianizmu, który skazał patriarchę na banicję. Gdy w 369 r. powrócił do swojej 
siedziby, tym razem spotkał się z nieprzychylnością nowego władcy o imieniu Pap, syna króla 
Arszaka, którego zresztą sam koronował. Pap jawnie sympatyzował z arianizmem i dążył do ogra-
niczenia roli Kościoła w Armenii. Nerses twardo stał na swoim stanowisku i uznał króla za niegod-
nego wstępu do Kościoła. Konflikt zakończył się śmiercią Nersesa w 373 r., której okoliczności 
nie są do tej pory wyjaśnione. Według niektórych przekazów, Pap, w ramach pojednania, zaprosił 
patriarchę na królewską ucztę, gdzie biskup został podstępnie otruty.
Zmarły w aureoli świętości Nerses został pochowany w Til, obok równie wielkiego krewnego 
– św. Arystagesa. W miejscu tym wzniesiono katedrę, która przetrwała do VII w. Relikwie 
św. Nersesa w XIII w. trafiły do kościoła w Erzinjan (Erzincan, Turcja) oraz pobliskiego klasztoru 
pw. św. Nersesa. 
Św. Nersesa Wielkiego wspominamy w czwartą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego wraz ze 
św. Chadem, biskupem i bliskim współpracownikiem patriarchy. W ikonografii św. Nerses przed-
stawiany jest zazwyczaj jako brodaty mężczyzna w tradycyjnym stroju biskupim.
W literaturze św. Nerses Wielki stał się bohaterem tragedii Nerses Wielki Patron Armenii autorstwa 
XIX-wiecznego aktora i dramaturga Sarkisa Vanadetsi, znanego również jako Sarkis Mirzayan.
Warto wspomnieć, że w przekazach hagiograficznych występuje aż ośmiu świętych o imieniu 
Nerses. O czterech z nich nie wiadomo właściwie nic, oprócz tego, że znajdują się w gronie mę-
czenników. Wśród czterech pozostałych, obok Nersesa I Wielkiego, znani są jeszcze: Nerses, 
biskup, perski męczennik za wiarę z IV w., Nerses IV Sznorhali (czyli Wdzięczny), XII-wieczny 
katolikos Armenii, pisarz i teolog, zwolennik zjednoczenia kościołów chrześcijańskich, oraz Nerses 
z Lambronu, także XII-wieczny biskup i Doktor Kościoła ormiańskiego, ekumenista, zwany drugim 
Pawłem z Tarsu.
Wśród Ormian polskich imię Nerses, dosyć popularne jeszcze w XVIII w., dało początek nazwisku 
Nersesowicz i jego fonetycznym odmianom.

(325 թ.) մասնակից, ձեռք բերեց հռոմեական կայսր 
արդիականության հետևորդ Վալենսի թշնամությունը, 
որն էլ հրամայեց վտարել պատրիարքին։ Երբ 369 
թ. վերադարձավ, այս անգամ հանդիպեց Արշակ 
թագավորի սեփական ձեռքերով թագադրած որդու՝ 
Պապ թագավորի թշնամական տրամադրվածությանը։ 
Պապ թագավորը բացահայտ կերպով նախընտրում 
էր արիանությունը և ցանկանում էր սահմանափակել 
Եկեղեցու դերը Հայաստանում։ Ներսեսը մնալով 
անսասան որոշեց, որ թագավորը արժանի չէ մուտք 
գործելու Եկեղեցի։ Վեճն ավարտվեց Ներսեսի մահով՝ 
373 թվականին, որի հանգամանքները չեն պարզվել 
մինչ այսօր։ Որոշ աղբյուրների համաձայն Պապ 
թագավորը հրավիրել է կաթողիկոսին մասնակցելու 
արքայական ճաշկերույթի, որի ժամանակ էլ նենգաբար 
թունավորվել է։
Ներսեսի աճյունը ամփոփվել է Եկեղյաց գավառի 
Թիլ ավանում՝ իր ազգակից սբ. Արիստակեսի 
հարևանությամբ։ Այդ վայրում տաճար է կառուցվել, 
որը կանգուն է մնացել մինչև 7-րդ դար։ 13-րդ դարում 
Սբ. Ներսեսի մասունքները տեղափոխվել են Էրզրում 
և պահվել են Սբ. Ներսեսի անվան վանքում։
Սբ. Ներսեսի հիշատակին ամեն տարի Հոգեգալստյան 
տոնից հետո 4-րդ կիրակի օրը։ Սրբապատկերներում 
Սբ. Ներսեսը պատկերվում է փարթամ մորուքով 
ավանդական եպիսկոպոսական հագուստով։
Գրականության մեջ Սբ. Ներսեսը դարձել է   
«Հայաստանի խնամակալ Ներսես Մեծը»  
ողբերգության հերոս, որի հեղինակն է Սարգիս 
Վանադեցին, ով հայտնի է նաև Միրզայան 
ազգանունով։
Արժե նշել, որ պատմության մեջ հայտնի են թվով 
ութ սրբեր Ներսես անունով։ Նրանցից չորսի մասին 
ոչինչ հայտնի չէ, բացի նրանից, որ նահատակներ 
են հանդիսանում։ Մյուս չորսի թվում Ներսես Ա 
Մեծից հետո հայտնի են Ներսես եպիսկոպոսը, որը 
նահատակվել է Պարսկաստանում 4-րդ դարում, 
Ներսես Շնորհալին՝ գրող, աստվածաբան, 12-րդ դարի 
Հայաստանի կաթողիկոսը և Ներսես Լամբրոնացին, 
նույնպես 12-րդ դարի Հայ եկեղեցու եպիսկոպոս, 
ուսուցիչ, էկումենիստ, որին կոչել են նաև    Տարսոնացի 
Պողոս։
Լեհահայերի շրջանում Ներսես անունը շատ էր 
գործածվում ընդհուպ մինչև 18-րդ դարը, որից 
առաջացել է Ներսեսովիչ ազգանունը։
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Bł. Ignacy Maloyan
(1869–1915)

arcybiskup ormiańskokatolicki, męczennik, błogosławiony Kościoła katolickiego.
Fot. 1911. Ilustracja: www.ordynariat.ormianie.pl
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Bł. Ignacy Maloyan Արքեպիսկոպոս Իգնասի Մալոյան (1869–1915)

Հայ կաթողիկե եկեղեցու արքեպիսկոպոս, սուրբ նահատակ, օրհնված է Կաթոլիկ եկեղեցու կողմից:
Լուսանկարը՝  1911. Wikimedia Commons

Urodził się 19 kwietnia 1869 r. w Mardin na terenie Imperium Osmańskiego. Wychował się kato-
lickiej rodzinie pochodzenia ormiańskiego. Był czwartym z ośmiorga dzieci. Na chrzcie otrzymał 
imię Choukrallah. Od najmłodszych lat pragnął zostać kapłanem. Kształcił się w klasztorze Matki 
Bożej w Bzommar w Libanie. Święcenia kapłańskie w obrządku ormiańskokatolickim przyjął 
w uroczystość Bożego Ciała w 1896 r. W dniu święceń za szczególnego patrona obrał sobie 
św. Ignacego z Antiochii. Od tego momentu posługiwał się imieniem świętego patrona. Jako 
kapłan ormiańskokatolicki pracował duszpastersko najpierw w Bzommar, następnie w Aleksan-
drii w Egipcie. We wrześniu 1901 r. został mianowany wikariuszem patriarchy i przeniesiony do 
Kairu. Następnie przez blisko rok był sekretarzem patriarchy Konstantynopola. Po rezygnacji 
z urzędu ormiańskokatolickiego arcybiskupa Mardin, został jego następcą. Sakrę biskupią przy-
jął 22 października 1911 r. w Rzymie, podczas odbywającego się synodu katolickich biskupów 
ormiańskich. Powrócił do diecezji i z gorliwością pełnił swoją posługę biskupią.
Gdy po wybuchu pierwszej wojny światowej Ormianie sprzeciwili się mobilizacji do służby w woj-
sku tureckim, spłynęła na nich fala represji. Nie pomogły ani protesty przedstawicieli Kościoła 
katolickiego, ani zapewnienia o ich lojalności wobec władzy. Z inicjatywy policji i nacjonalistycz-
nego ruchu „Młodzi Turcy” rozpoczęła się eksterminacja Ormian. Szykany dotykały coraz bar-
dziej także arcybiskupa Ignacego Maloyana. Przewidując swoje aresztowanie, polecił, aby po 
jego zatrzymaniu władzę w diecezji przejął ks.Ohannes Potourian. Pod koniec kwietnia i w maju 
1915 r. słynące z okrucieństwa tureckie szwadrony wojskowe rozpoczęły masakrę ludności or-
miańskiej. Gdy namawiano arcybiskupa, aby poszukał schronienia w górach, on stwierdził, że 
pasterz nie może porzucać swoich owiec, aby ratować własne życie.
Do zatrzymania hierarchy potrzebny był pretekst. W tym celu przymuszono młodego katolika 
pochodzenia ormiańskiego, aby zeznał, że arcybiskup jest zaangażowany w przemyt broni i kon-
takty z Rosjanami. Na podstawie tych zeznań w czerwcu 1915 r. osadzono abpa Maloyana 
w więzieniu. Tam poddawano go straszliwym torturom i zmuszano do przejścia na islam. Będąc 
w więzieniu, zdążył odbyć spowiedź świętą i pożegnać się z matką. W nocy 10 czerwca wraz 
z grupą innych 417 więźniów został wywieziony do Diarbérkir. Tam mieli pracować przy naprawie 
dróg. Kiedy dotarli do Ain Omar Agha, wybrano dziesięciu z nich, zapewniając o ich uwolnieniu, 
arcybiskup zorientował się jednak, że czeka ich pewna śmierć. Osobiście poprosił szefa policji 
Mamdouha, aby mógł przemówić do swoich wiernych. Odprawił dla nich mszę św., udzielił abso-
lucji generalnej i odpustu zupełnego oraz rozdał komunię świętą. Żołnierze tureccy zamordowali 
ich wszystkich, zaś szef policji raz jeszcze zaproponował arcybiskupowi, aby przyjął islam. Gdy 
on odmówił, zastrzelił go ze swojego pistoletu, a w akcie zgonu zapisano, że nastąpił on w wy-
niku zawału serca. Bł. Ignacy Maloyan zmarł śmiercią męczeńską 11 czerwca 1915 r., w uro-
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W momencie śmierci zdążył wypowiedzieć słowa: 
„Boże mój, zmiłuj się nade mną. W Twoje ręce oddaję ducha mego”.
Beatyfikował go 7 października 2001 r. w Rzymie św. Jan Paweł II, który podczas uroczystego 
nabożeństwa zwrócił się do uczestników: „Niech jego przykład przyświeca dziś wszystkim, któ-
rzy chcą być autentycznymi świadkami Ewangelii na chwałę Bożą i zbawienie swoich braci”.

Ծնվել է Վերին Միջագետքի հին բերդաքաղաք 
Մարդինում, որն այդ ժամանակ գտնվում էր 
Օսմանյան կայսրության կազմի մեջ։ Մեծացել 
է հայկական ծագմամբ կաթոլիկ ընտանիքում։ Ութ 
երեխաներից չորրորդն էր։ Մկրտության ժամանակ 
ստացել է Չուքրալլահ անունը։ Փոքր տարիքից 
երազել է քահանա դառնել։ Ուսանել է Լիբանանի 
Զմմառի Աստվածամոր վանքում։ Քահանա 
էձեռնադրվել 1896 թ. «Բոժե Չիալո» կաթոլիկ 
եկեղեցական տոնի օրը։ Որպես իր խնամակալ 
է ընտրել Սբ. Իգնասիին Անտիոքից։ Այդ օրից սկսած 
օգտագործել է Իգնասի անունը։ Որպես քահանա 
սկզբում ծառայել է Զմմառում, որից հետո գնացել 
է Եգիպտոս՝ Ալեքսանդրիա։ 1901 թ. սեպտեմբերին 
տեղափոխվել է Կահիրե։ Այնուհետև մոտ մեկ տարի 
եղել է Կոստանդնուպոլիսի պատրիարքարանի 
քարտուղարը։ Իսկ Մարդինի արքեպիսկոպոսի 
հրաժարականից հետո զբաղեցրել է նրա տեղը։ 
Եպիսկոպոս է ձեռնադրվել 1911 թ. հոկտեմբերի 22-ին 
Հռոմում, հայ եպիսկոպոսների սինոդի ժամանակ։ 
Վերադառնալով Մարդին լծվել է իր թեմում 
եպիսկոպոսի ծառայության իրականացմանը։
Երբ առաջին աշխարհամարտի բռնկումից 
հետո հայերը չցանկացան ծառայել թուրքական 
բանակում, սկսվեց բռնաճնշումների ալիքը։ 
Չօգնեցին ո՛չ կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուցիչների 
բողոքները, ո՛չ էլ լոյալության հավաստիացումները   
իշխանության ներկայացուցիչներին։ Երիտթուրքերի 
կառավարության նախաձեռնությամբ սկսվեց 
հայերի տեղահանությունը։ Կանխատեսելով 
իր մոտալուտ ձերբակալությունը, Իգնասի 
Մալոյանը կարգադրում է, որ իրենից հետո 
թեմի առաջնորդությունը իր ձեռքը վերցնի քահ. 
Օհաննես Փոթուրյանը։ 1915 թ. ապրիլի վերջին 
իրենց դաժանությամբ հայտնի թուրքական 
հատուկ զորաջոկատները սկսեցին հայերի ջարդը։ 
Երբ արքեպիսկոպոս Մալոյանին հորդորում են, որ 
պատսպարվի լեռներում, պատասխանում է, որ 
հովիվն իր հոտը չպետք է լքի, որպեսզի փրկի 
սեփական կյանքը։

Նրա ձերբակալության համար պատրվակ էր 
հարկավոր։ Այդ նպատակով հայկական ծագմամբ 
երիտասարդ մի կաթոլիկի ստիպում են, որ ցուցմունք 
գրի, իբրև թե արքեպիսկոպոսը մասնակցում 
է զենքի մաքսանենգությանը և կապեր ունի 
ռուսների հետ։ 1915 թ. այդ ցուցմունքների հիման 
վրա նրան ձերբակալում են և բանտ են տանում։ 
Այնտեղ նրան սարսափելի կերպով խոշտանգում 
են՝ ստիպելով իսլամ ընդունել։ Բանտում գտնվելու 
ընթացքում նրան հաջողվել է ընդունել մոր 
խոստովանությունը և հրաժեշտ տալ նրան։ Հունիսի 
10-ի գիշերը նրան 417 այլ բանտարկյալների հետ 
տեղափոխում են Դիարբեքիր, որտեղ պետք 
է աշխատեին ճանապարհաշինարարության վրա։ 
Երբ հասել են Այն Օմար Աղա կոչվող վայրը, նրանց 
միջից ընտրել են 10 հոգու, որոնց խոստացել 
են ազատ արձակել։ Սակայն, արքեպիսկոպոսը 
հասկացել է, որ նրանց մահ է սպառնում և անձամբ 
խնդրել է ոստիկանության պետ Մահմուդին, 
որպեսզի վերջինս թույլ տա նրանց համար սուրբ 
պատարագ անցկացնի և մեղքերին թողություն 
տա։ Այնուհետև բոլորին սպանում են, իսկ 
ոստիկանության պետը անձամբ առաջարկում 
է, որպեսզի արքեպիսկոպոսն իսլամ ընդունի։ Երբ 
հրաժարվում է, ատրճանակից կրակելով սպանում 
է նրան, իսկ մահվան վկայականում գրում են, որ 
մահացել է սրտի կաթվածից։ Արքեպս. Իգնասի 
Մալոյանը նահատակվել է հունիսի 11-ին՝ Հիսուս 
Քրիստոսի Սրբագույն սրտի տոնին (թարգմ.՝ 
կաթոլիկ եկեղեցու տոներից)։ Մահվանից առաջ 
հասցրել է ասել. «Ողորմած Աստվա՛ծ իմ, Քեզ եմ 
վստահում իմ հոգին»։
Սրբադասվել է 2001 թ. հոկտեմբերի 7-ին Հռոմում՝ 
Սբ. Հովհաննես Պողոս Երկրորդի կողմից, որը 
դիմելով հավաքվածներին ասել է. «Թող այսօր նա 
օրինակ ծառայի բոլորին, ովքեր ցանկանում են 
լինել Ավետարանի իրական վկաներ հանուն իրենց 
եղբայրների թողության»։
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Św. Juda Tadeusz
(† ok. 80)

apostoł, patron armenii., święty obu Kościołów ormiańskich – apostolskiego i katolickiego, oraz Cerkwi prawosławnej.
Mal. el Greco, 1608–1614; Museo del Greco w Toledo, Hiszpania. wikimedia Commons wniebowstąpienie

(orm. II Niedziela Palmowa)
Joanny, zuzanny

Święto Pracy
Józefa, Filipa

Święto Konstytucji 3 Maja
NMP Królowej Polski

Marii, Piotra

dzień Flagi RP
zygmunta, anastazego

Floriana, Moniki

Ireny, waldemara

Judyty, Juranda

Gustawy, Ludmiły

stanisława, eryka

Grzegorza, Bożydara

antoniego, Izydora

Franciszka, Ignacego

Pankracego, dominika

serwacego, Ofelii

Bonifacego, dobiesława

zofii, Izydora

andrzeja, adama

weroniki, sławomira

aleksandry, Feliksa

Piotra, Mikołaja

Krystyny, Bernarda

wiktora, Tymoteusza
Hambarcum

(orm. wniebowstąpienie)

Heleny, Julii

Iwony, Michała

Grzegorza, Magdy

Jana, Juliusza

augustyna, Jaromira
ŚwIęTO RePuBLIKI aRMeNII 
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Marii, Magdaleny

Feliksa, Ferdynanda

zesłanie ducha Świętego
Hokegalust 

anieli, Petroneli

Pauliny, eweliny
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Święci: Bartłomiej  
i Juda Tadeusz

Սուրբ Առաքյալներ՝ Բարդուղիմեոս (մհցծ. մոտ 70 թ.) 
և Թադեոս (մհցծ. մոտ 80 թ.)  

Առաքյալ, Հայաստանի հովանավորը:
Էլ Գրեկո, 1608–1614. Էլ Գրեկո թանգարան, Տոլեդո, Իսպանիա: Wikimedia Commons

Św. Bartłomiej Apostoł (zm. ok. 70) – patron rzeźników, garbarzy, introligatorów, siodlarzy, szewców, 
tynkarzy, górników, krawców, piekarzy, sztukatorów, bartników, pszczelarzy, właścicieli winnic, grzybiarzy 
i rolników; wzywany w przypadku chorób nerwowych, konwulsji i chorób skóry. 
W Ewangeliach święty występuje pod dwoma imionami: Bartłomiej i Natanael. Imię Barłomiej pochodzi 
z języka aramejskiego i znaczy syn Tolomaja, hebrajski Natanael znaczy tyle, co Bóg dał. Wbrew apo-
kryfom, a zgodnie z krytyką biblijną, chodzi o jedną i tę samą osobę, i takie stanowisko ostatecznie zajął 
Kościół. Istnieją hipotezy, że cud w Kanie Galilejskiej miał miejsce na weselu Natanaela-Bartłomieja. 
Historycy Kościoła nie są zgodni co do tego, gdzie święty głosił nauki Chrystusa. Wymieniane są Indie, 
Etiopia, Arabia Saudyjska, Mezopotamia.
Z apokryfów o św. Bartłomieju zachowały się we fragmentach Ewangelia Bartłomieja, Apokalipsa Bart-
łomieja oraz Męka Bartłomieja Apostoła. Św. Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii, gdzie zyskał 
sławę dzięki zdolnościom uzdrawiania chorych. Podobno uwolnił od opętania córkę króla Polimiusza 
i nawrócił na wiarę chrześcijańską całą królewską rodzinę. Pogański kapłan, brat króla, podburzył go 
przeciw apostołowi, którego pojmano w mieście Albanopolis i skazano na tzw. perską karę śmierci. Był 
żywcem obdarty ze skóry, rozpięty na krzyżu głową w dół, a następnie ścięty.
Relikwie św. Bartłomieja w 410 r. przeniesiono z Albanopolis do Majafarquin, następnie do Dare w Me-
zopotamii i Anastazjopolis we Frygii. W VI w. przewieziono je na Wyspy Liparyjskie, skąd w 838 r. 
trafiły do Benewentu. Część relikwii cesarz Otton III przeniósł do ufundowanego przez siebie kościoła 
w Rzymie na Wyspie Tyberyjskiej. W Polsce relikwie świętego znajdują się w Sanktuarium NMP Matki 
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Św. Bartłomiej Apostoł stał się patronem 
wielu świątyń chrześcijańskich, także w Polsce. W Armenii, w historycznej prowincji Vaspurakan (obec-
nie w Turcji), w XIII w. powstał klasztor św. Bartłomieja, zgodnie z tradycją zbudowany w miejscu mę-
czeństwa apostoła.
Św. Juda Tadeusz Apostoł (zm. ok. 80) – patron spraw trudnych i beznadziejnych, szpitali i personelu 
medycznego. 
Imię Juda pochodzi od hebrajskiego słowa jehudah, czyli chwała Jahwe, Tadeusz zaś wywodzi się od 
aramejskiego tadda, czyli pierś, i oznacza kogoś godnego czci, odważnego. Św. Juda Tadeusz był 
bratem św. Jakuba Młodszego (nazywany jest Judą Jakubowym) i krewnym Jezusa. 
Według tradycji ormiańskiej św. Juda Tadeusz ok. 44 r. trafił do Armenii, gdzie dokonywał wielu cudów 
i nawróceń na chrześcijaństwo. Pośród nawróconych była też księżniczka Sanducht – córka króla Sa-
natruka, skazana przez pogańskiego ojca na śmierć. Z jego rozkazu poniósł śmierć także św. Juda Ta-
deusz. Zgodnie z tradycją, w miejscu jego męczeństwa i śmierci w Artaz (obecnie Iran) powstał kościół, 
a następnie klasztor, który do dzisiaj jest celem pielgrzymek ormiańskich wiernych. Relikwie świętego 
znajdują się w Bazylice św. Piotra w Rzymie. 
Według niektórych przekazów św. Bartłomiej i św. Juda Tadeusz spotkali się w Armenii i razem nauczali. 
W kościołach ormiańskich św. Tadeusz przedstawiany jest ze sztyletem (narzędziem swego męczeń-
stwa) oraz włócznią (to narzędzie Męki Pańskiej święty przyniósł ze sobą do Armenii; dziś relikwiarz 
z grotem włóczni przechowywany jest w skarbcu katedry w Eczmiadzynie). Św. Bartłomiej trzyma 
w ręku obraz Matki Boskiej, z którym przybył, oraz nóż rzeźniczy (narzędzie męczeńskiej śmierci). 
W ikonografii zachodniej św. Tadeusza zobaczymy także z pałką lub włócznią w ręku, w czerwonej 
szacie lub w brązowo-czarnym płaszczu z mandylionem (obrazem oblicza Jezusa). Św. Bartłomiej 
przedstawiany jest z kordelasem do zdzierania skóry oraz jako postać z widoczną tkanką mięśniową 
lub skórą trzymaną w ręku. 
W Kościele katolickim święto liturgiczne Judy Tadeusza obchodzone jest 28 października, a św. Bartło-
mieja Apostoła – 24 sierpnia. W Kościele ormiańskim wspomnienie św. Judy Tadeusza i św. Sanducht 
przypada 29 lipca, zaś w Ormiańskim Kościele Apostolskim święto patronów obchodzone jest 1 grudnia.

Սուրբ Առաքյալներ՝ Բարդուղիմեոս և Թադեոս – 
Հայաստանում քրիստոնեության տարածողները, Կաթոլիկ, 
Ուղղափառ և Հայ Առաքելական Եկեղեցու սրբեր.
Սբ. Բարդուղիմեոս առաքյալ – գինեգործների, 
գյուղատնտեսների, մեղվապահների, մսագործների, 
հացթուխների, դերձակների և այլ արհեստավորների 
հովանավորը։ Նրան են աղոթքով դիմում նյարդային և 
մաշկային հիվանդությունների դեպքում։
Ավետարանում հանդիպում է երկու անվամբ՝ Բարդուղիմեոս 
և Նաթանայել։ Բարդուղիմեոս անունը արամեերեն լեզվից 
է ծագում և նշանակում է Տոլոմայի որդի, իսկ եբրայերեն 
Նաթանայելը նշանակում է այնքան, որքան Աստված է 
տվել։ Չնայած այս ապոկրիֆին, խոսքը նույն անձի մասին 
է, և այդպիսի վերջնական որոշում է ընդունել Եկեղեցին։ 
Ենթադրություններ կան, որ Կանայի հրաշքը Նաթանայել- 
Բարդուղիմեոսի հարսանիքին է կատարվել։ Եկեղեցու 
պատմության հետազոտողները միակարծիք չեն, թե որտեղ 
է քարոզել Հիսուսի ուսմունքը Բարդուղիմեոս առաքյալը։ 
Թվարկվող երկրների շարքում են՝ Հնդկաստանը, 
Եթովպիան, Սաուդյան Արաբիան, Միջագետքը։
Սբ. Բարդուղիմեոսի մասին ապոկրիֆներից պահպանվել 
են՝ «Ավետարան ըստ Բարդուղիմեոսի», «Աշխարհի վերջը 
ըստ Բարդուղիմեոսի» և «Բարդուղիմեոս առաքյալի 
չարչարանքները»։ Սբ. Բարդուղիմեոսը քարոզչություն 
է իրականացրել Հայաստանում, որտեղ ճանաչում է 
ձեռք բերել, քանի որ կարողացել է բուժել հիվանդներին։ 
Հավանաբար փրկել է Պոլեմիուսի աղջկան և դարձի է 
բերել ողջ արքայական ընտանիքին։ Իսկ արքայի եղբայրը, 
որը հեթանոս քուրմ էր, դավեր է նյութեր առաքյալի դեմ, 
որին բռնել են «Albanopolis» քաղաքում և մահվան են 
դատապարտել։ Կենդանի-կենդանի մորթազերծ են արել 
և գլխատել են։
Սբ. Բարդուղիմեոսի մասունքները 410 թ. «Albanopolis»-ից 
տեղափոխել են «Majafarquin», հետո՝ Միջագետքի Դարե 
քաղաքը, այնուհետև՝ Փռյուգիայի «Anastazjopolis»։ 6-րդ 
դարում դրանք տեղափոխվել են Լիպարյան կղզիներ, 
որտեղից էլ 838 թ. հասել են Իտալիա՝ Բենևենտո։ 
Մասունքների մի մասը կայսր Օտտոն 3-րդը տեղափոխել 
է Հռոմում իր կառուցած եկեղեցի։ Լեհաստանում նրա 
մասունքներից պահվում են Պեկարի Շլոնսկիե բնակավայրի 
Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնի վանք-սրբավայրում 
(Sanktuarium NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej 
w Piekarach Śląskich)։ Սբ. Բարդուղիմեոսը հանդիսանում է 
բազմաթիվ քրիստոնեական սրբավայրերի հովանավորը, 
նաև Լեհաստանում։ Պատմական Հայաստանի 
Վասպուրական նահանգում 13-րդ դարում կառուցվել է Սբ. 
Բարդուղիմեոսի վանական համալիրը։

Սբ. Թադևոս (Ղեբեոս, Հուդա Յակովբոս) առաքյալ 
– դժվար և անհնարին հարցերի, հիվանդանոցների և 
բուժական անձնակազմի հովանավոր
«Թադեոս» անվամբ Ավետարանիչներից առաքյալին 
կոչում է միայն Մարկոսը։ Մատթեոս Ավետարանիչը 
անվանում է. «Ղեբեոս, որ Թադեոս կոչվեց»։ Առաքյալը 
Ղեբեոս (եբր.՝ «սիրտ») է անվանված նաև Մատթեոսի 
մոտ որոշ աննշան ձեռագրերում։ Ղուկաս և Հովհաննես 
Ավետարանիչները առաքյալին անվանում են Հուդա (եբր.՝ 
«գովելի», «հռչակավոր»)՝ «Հակոբի որդի Հուդա»։ Սբ. 
Թադեոսը հանդիսանում է Սբ. Հակոբ Կրտսերի եղբայրը 
և Հիսուսի արյունակիցը։
Ըստ հայկական ավադապատումի սբ. Թադեոսը 
Հայաստան է եկել մոտ 44 թ., որտեղ բազում հրաշքներ 
է գործել և քրիստոնեական ուսմունքով դարձի է 
բերել շատերին։ Նրանց թվում է եղել արքայադուստր 
Սանդուխտը՝ Սանատրուկ թագավորի աղջիկը, որին 
հեթանոս հայրը մահվան է դատապարտել։ Նրա 
հարամանով է սպանվել նաև սբ. Թադեոսը։ Համաձայն 
ավանդույթի այդ վայրում՝ Արտազում (ներկայումս 
գտնվում է Իրանի տարածքում) եկեղեցի է կառուցվել, 
որը հետագայում դարձել է վանական համալիր ու մինև 
հիմա հանդիսանում է ուխտագնացությունների վայր։ Սբ. 
Թադեոսի մասունքներից պահվում են Հռոմի Սբ. Պետրոս 
բազիլիկ եկեղեցում։
Որոշ աղբյուրների համաձայն Սբ. Բարդուղիմեոսը և Սբ. 
Պետրոսը հանդիպել են Հայաստանում և միասին են 
քրիստոնեություն քարոզել։ Հայկական եկեղեցիներում 
Սբ. Թադեոսը պատկերվում է դաշույնի և տեգի հետ, 
վերջինը ինքն է իր հետ տարել Հայաստան որպես Տիրոջ 
տանջանքների գործիք, այժմ գտնվում է Էջմիածնի տաճարի 
գանձարանում։ Սբ. Բարդուղիմեոսը պատկերվում է ձեռքին 
Աստվածածնի նկարով, որն իր հետ է բերել և մեծ դանակի 
հետ, որը իր նահատակության գործիքն է եղել։
Արևմտյան սրբապատկերներում Սբ. Թադևոսին կարելի 
է տեսնել ձեռքին փայտ կամ նիզակ, կարմիր զգեստով 
և շագանակագույն-սև թիկնոցով։ Սբ. Բարդուղիմեոսը 
ներկայացվում է մորթին հանելու համար նախատեսված 
դանակով, կամ ձեռքին մորթի։
Կաթոլիկ եկեղեցում Սբ. Թադեոսին նվիրված տոնը նշվում 
է հոկտեմբերի 28-ին, իսկ Սբ. Բարդուղիմեոս առաքյալինը՝ 
օգոստոսի 24-ին։ Հայ Առաքելական եկեղեցին երկու 
առաքյալների տոնը նշում է դեկտեմբերի 1-ին, իսկ Հայ 
կաթողիկե եկեղեցին հուլիսի 29-ին։  
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ŚW. ANTONI Z PADWY
(1195–1231)

Franciszkanin, prezbiter i Doktor Kościoła.
Mal. Rafał Hadziewicz, XIX w.; kościół św. Antoniego w Warszawie. Fot. Wiktor Zdrojewski
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Św. Antoni z Padwy Սուրբ Անտոնիո Պադովացի (1195–1231) 

Ֆրանցիսկյան միաբանության անդամ, պրեսբիտեր և Եկեղեցու ուսուցիչ:
Ռաֆալ Հաջևիչ, XIX դ.. Վարշավայի սբ. Անտոնիո եկեղեցի: Լուս.՝ Վիկտոր Զդրոևսկու:

Naznaczony był wieloma łaskami bożymi: darem bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, proroctwa, 
uzdrawiania chorych, wskrzeszania zmarłych, co przełożyło się na najkrótszy proces kanonizacyjny 
w historii Kościoła katolickiego. W niecały rok od śmierci Antoniego, 30 maja 1232 r., papież Grzegorz IX 
zaliczył go w poczet świętych, wyznaczając dzień 13 czerwca na jego wspomnienie. 
Żarliwy kaznodzieja, autor erudycyjnych Kazań, określanych „jako traktat doktryny świętej opartej na 
Piśmie świętym”. Jego nauczanie skierowane było do współbraci zakonnych oraz wiernych, licznie się 
gromadzących.
Urodził się w Lizbonie jako Fernando Martins de Bulhões. Rodzice jego – Marcin i Maria – należeli do 
portugalskiego rycerskiego rodu i posiadali prawdopodobnie znaczny majątek, więc uzdolnionemu mło-
dzieńcowi mogli zapewnić staranne wychowanie i wykształcenie. Gruntowne wykształcenie teologiczne 
zdobył w klasztorze św. Krzyża w Coimbrze w ciągu ośmiu lat studiów. „Tutaj […] pogłębił i utrwalił swoje 
powołanie zakonne i kapłańskie, wszedł w prawdziwy kontakt z Bogiem, i nauczył się odczytywać Jego 
natchnienia. Tu odkrył również źródło, z którego odtąd czerpać będzie obficie: Pismo święte. Tak często 
było ono jego lekturą, że nauczył się go prawie na pamięć”. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1219 r., 
a rok później wstąpił do zakonu franciszkanów. 
Tak przygotowany wypełniał swoje powołanie przez kolejne 12 lat żywota. Jest niezwykle popularnym 
świętym, zaraz po Matce Bożej, na całym świecie. Szczególnym kultem cieszy się w Polsce. Jedyne 
w historii miejsce objawień leży właśnie w Polsce: 8 maja 1664 r. na Łysej Górze w Radecznicy święty 
ukazał się tkaczowi Szymonowi.
Dla Ormian polskich zamieszkałych na Kresach jego moc była bezdyskusyjna.
„W roku bieżącym [1931] – pisał Stanisław Donigiewicz w „Posłańcu św. Grzegorza” – cały świat katolic-
ki obchodzi uroczyście siedemsetną rocznicę jednego z największych i najbardziej czczonych świętych, 
wielkiego misjonarza i cudotwórcy, św. Antoniego z Padwy. […] Czasy św. Antoniego, choć o siedem 
wieków od nas odległe mają wiele […] cech wspólnych z czasami dzisiejszemi […] zaznacza się wy-
raźnie upadek wiary, rozprzężenie obyczajów, i wprost – spoganienie społeczeństw i narodów. Kościół 
katolicki, zdając sobie sprawę z powszechnego niemal, tak groźnego zaniku etyki chrześcijańskiej i mo-
ralności […] stawia w tym roku przed oczy świetlaną postać gorącego orędownika dusz ludzkich […] 
Św. Antoni jest, był i pozostanie na zawsze  dla Ormian polskich najlepszym patronem”.
Z kolei Jacek Chrząszczewski (Kościoły Ormian polskich, Warszawa 2001), opisując obiekty sakralne 
związane ze św. Antonim: kościoły, kaplice, dzwonnice, wylicza ich łącznie dwadzieścia sześć. Z tego 
w ośmiu święty miał swoje wizerunki, przede wszystkim w ołtarzach; w samych Kutach znajdowały się 
dwa przedstawienia: obraz w ołtarzu bocznym – uważany powszechnie za łaskami słynący, oraz postać 
świętego widniejąca w jednej z czterech scen na sklepaniu prezbiterium. 
Do historii przeszła popularność kuckich odpustów odbywających się 13 czerwca, na które co roku 
zjeżdżali Ormianie z najodleglejszych zakątków. Zawierzanie mocy św. Antoniego było tak wielkie, że 
w pamięci wielu kościół ormiańskokatolicki w Kutach był pod jego wezwaniem, choć nie był on patronem 
nominalnym. Kościół rzymskokatolicki w Obornikach Śląskich, w którym odbyło się wiele wydarzeń 
upamiętniających kucką społeczność ormiańską, w tym księdza Samuela Manugiewicza, ma dwóch 
patronów: św. Judę Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego. Od 13 czerwca 2019 r. został ustanowiony 
Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego, a patron czczony jest przed obrazem przywiezionym z klasz-
toru Bernardynów w Husiatynie.
W ikonografii przedstawiany jest w habicie franciszkańskim, z Dzieciątkiem Jezus na ręku, lilią, księgą, 
sercem, ogniem, bochnem chleba, osiołkiem, rybą…
Patron osób i rzeczy zaginionych, nie tylko materialnych, franciszkanów, antoninek, licznych parafii, ko-
ściołów i bractw; dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych. W Kutach 
był czczony jako „uniwersalny święty, czy przyczyniający się do odzyskania zguby, czy powracający 
zdrowie, czy wreszcie strzegący dobytku od pożarów, jednym słowem odpowiada On, i odpowiada 
prośbom i modłom swoich szczególnych czcicieli, t.j. parafian kościoła ormiańskiego…”

Նա օժտված էր բազում աստվածային շնորհքներով՝ 
բիլոկացիայի, մարդկային խղճի ընթերցման, 
մարգարեության, հիվանդներին բժշկելու, մահացածներին 
հարություն տալու շնորհներով, ինչը հանգեցրեց 
կաթոլիկ եկեղեցու պատմության մեջ ամենաարագ 
կանոնիկացմանը: Անտոնիոյի մահից մեկ տարի անց՝ 1232 
թվականի մայիսի 30-ին, Հռոմի Պապ Գրիգոր IX-ը նրան 
սրբադասեց և հունիսի 13-ը նշանակեց իր հիշատակի օր:
Նա եռանդուն քարոզիչ էր, «սրբի դոկտրինայի տրակտատ՝ 
ավետարանի  հիման վրա» կոչված խորագիտական 
քարոզությունների հեղինակը: Նրա ուսմունքը ուղղված 
էր եղբայր կրոնավորներին և մեծաթիվ հավաքույթների 
հավատացյալներին:
Ծնվել է 1195 թվականին Լիսաբոնում` որպես Ֆերնանդո 
Մարտինս դե Բույո։ Նրա ծնողները` Մարտինը և Մարիան, 
սերում էին պորտուգալական ասպետական տոհմից 
և, հավանաբար, ունեին զգալի հարստություն, ուստի 
կարող էին տաղանդավոր երիտասարդին ապահովել 
ճիշտ դաստիարակությամբ և կրթությամբ: Անտոնիոն 
ութ տարի ուսանել է Կոիմբրայի Սուրբ Խաչ վանքում՝ 
ստանալով հիմնավոր աստվածաբանական կրթություն: 
«Այստեղ […] նա խորացրեց և ամրապնդեց իր կրոնական 
և քահանայական կոչումը, Աստծո հետ իրական կապի մեջ 
մտավ և սովորեց կարդալ Նրա ոգեշնչումները: Այստեղ 
նա նաև բացահայտեց մի աղբյուր, որից այսուհետ պետք 
է առատորեն օգտվեր՝ Աստվածաշունչը: Այնքան հաճախ 
էր ընթերցանում այն, որ գրեթե անգիր է սովորում»: 1219 
թվականին նա ձեռնադրվել է քահանա, իսկ մեկ տարի 
անց միացել  Ֆրանցիսկյան կարգին:
Այսպես պատրաստված իրականացնում է իր կյանքի 
կոչումը ևս 12 տարի: Նա ամբողջ աշխարհում շատ 
հայտնի սուրբ է, անմիջապես Աստվածամորից հետո: Նա 
առանձնահատուկ պաշտամունք է վայելում Լեհաստանում:  
Պատմության մեջ նրա միակ հայտնության վայրը 
գտնվում է Լեհաստանում: 1664 թվականի մայիսի 8-ին 
Լիսա Գուռայի ստորոտին գտնվող Ռադեչնիցայում սուրբ 
Անտոնիոն հայտնվել է ջուլհակ Շիմոնին: 
Կրեսերում ապրող լեհահայերի համար նրա զորությունն 
անվիճելի էր:
Ստանիսլավ Դոնիգևիչը «Սուրբ Գրիգորի սուրհանդակում» 
գրում է. «Այս տարի [1931թ.] ամբողջ կաթոլիկ աշխարհը 
նշում է մեծագույն և հարգված սրբերից մեկի՝ մեծ միսիոներ 
և հրաշագործ սբ. Անտոնիո Պադովացու  700-ամյակը:
[...] Սուրբ Անտոնիոյի ժամանակները, չնայած մեզանից 
յոթ դար հետ են, ունեն շատ […] ընդհանրություններ 
այսօրվա ժամանակների հետ […] հստակ ընդգծվում  
են հավատքի անկումը, սովորույթների քայքայումը 

և, ուղղակի, հասարակությունների և ժողովուրդների 
հեթանոսացումը: Կաթոլիկ եկեղեցին, տեղյակ լինելով 
քրիստոնեական էթիկայի և բարոյականության գրեթե 
համընդհանուր կորստի մասին […], այս տարի առաջ 
է բերում մարդկային հոգիների եռանդուն պաշտպանի 
լուսավոր կերպարը [...] Սուրբ Անտոնիոն եղել  է և միշտ էլ 
կլինի լեհահայերի լավագույն հովանավորը»:
Իր հերթին, Յացեկ Խժոնշչևսկին (Լեհահայերի 
եկեղեցիները, Վարշավա 2001) նկարագրելով Սուրբ 
Անտոնիոյի անվան հետ կապվող սրբավայրերը՝ 
եկեղեցիներ, մատուռներ, զանգակատներ, թվարկում 
է ընդհանուր առմամբ քսանվեցը: Դրանցից ութի 
մեջ սուրբն ուներ իր պատկերները՝ հիմնականում 
խորանների վրա. միայն Կուտիում երկու պատկեր կար՝ 
կողային խորանի նկարը, որը հրաշագործ է համարվում, 
և խորանի կամարակապի չորս տեսարաններից մեկում 
սրբի պատկերը:
Պատմություն են դարձել հունիսի 13-ին տեղի ունեցող 
կուտիական ուխտագնացությունները, որոնց ժամանակ 
ամեն տարի հավաքվում էին ամենահեռավոր անկյուններից 
եկած հայերը: Կուտիի Հայ կաթողիկե եկեղեցին, շատերի 
հիշողության մեջ, նվիրված էր Սուրբ Անտոնիոյին, 
չնայած որ  նա եկեղեցու անվանական հովանավորը չէր: 
Օբորնիկիում գտնվող Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին, որը 
բազմիցս հյուրընկալել է կուտիական հայ համայնքին 
նվիրված միջոցառումները, այդ թվում և Հայր Սամուել 
Մանուգևիչին, երկու հովանավոր ունի՝ Սուրբ Հուդա 
Թադեոսը և Սուրբ Անտոնիո Պադովացին: 2019 թվականի 
հունիսի 13-ից հռչակվեց Սուրբ Անտոնիո Պադովացու 
սրբավայրը, ում  երկրպագում են Հուսյատինում գտնվող 
բեռնարդինների վանքից բերված կտավի առջև:
Սրբապատկերներում նա պատկերվում է ֆրանցիսկյան 
կապայով (հաբիթ)՝ Մանուկ Հիսուսին գրկում, շուշանով, 
գրքով, սրտով, կրակով, հացով, էշով, ձկնով ...
Հովանավորն է կորսված անձանց ու իրերի, ոչ միայն 
նյութական, ֆրանցիսկյանների, բազմաթիվ ծխերի, 
եկեղեցիների և եղբայրությունների. երեխաների, 
հանքափորների, ամուսնությունների, հարսնացուների, 
մանկաբարձների, աղքատների, ճանապարհորդների: 
Կուտիում նրան երկրպագում էին որպես «ունիվերսալ սրբի, 
որն օգնում է թե՛ կորուստը վերգտնելուն, թե՛ առողջությունը 
վերականգնելուն, թե՛, վերջապես, հրդեհներից գույքը 
պաշտպանելուն, մի խոսքով, պատասխանում է Նա, և 
պատասխանում է իր հատուկ երկրպագուների, այսինքն՝ 
հայկական եկեղեցու ծխականների, խնդրանքներին ու 
աղոթքներին... »:
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Հուլիս

Św. rYPSYMA (HriPSiMe)
(† ok. 303)

Święta męczennica dziewica.
Obraz z 1778; kościół ormiańskokatolicki w Gherli, rumunia. Fot. władysław Deńca

Haliny, Mariana

Jagody, Urbana

Jacka, Anatola

Malwiny, izabeli

Karoliny, Antoniego

Dominika, Łucji

Benedykta, Cyryla

elżbety, Prokopa

weroniki, Zenona

Amelii, Filipa

Olgi, Cypriana

Jana, weroniki

Małgorzaty, eugeniusza

Marcelina, Ulryka

włodzimierza, Henryka

Marii, Benedykta

Anety, Aleksego

Szymona, Kamila

Alfreda, wincentego
wartawar (orm. 

Przemienienie Pańskie)

Czesława, Hieronima
Or Mereloc

(orm. Dzień Zaduszny)

Daniela, Dalidy

Marii, Magdaleny

Bogny, Apolinarego

Kingi, Kryst.

Krzysztofa, Jakuba

Anny, Grażyny

Natalii, Jerzego

Marceli, innocentego

Marty, Olafa

Julity, Piotra

ignacego, Lubomira

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



Św. Rypsyma i św. Gajane Սուրբ Հռիփսիմե և սուրբ Գայանե, III/IV դ.

Սուրբ նահատակ կույս:
1778 թ. նկար. Գեռլայի հայ կաթողիկե եկեղեցի, Ռումինիա. Լուս.՝ Վլադիսլավ Դենցայի

Սուրբ Հռիփսիմեն և սուրբ Գայանեն, մյուս կույսերի 
հետ միասին, ապրել են Տրդատ 3-րդի գահակալման 
տարիներին (298–330), նախքան քրիստոնեության 
ընդունումը:  
«Այդ ժամանակ կայսր Դիոկղետիանոսը սկսեց 
կին փնտրել, որպեսզի ամուսնանա»,- այսպես 
է սկսվում «Սուրբ Հռիփսիմյան կույսերի 
նահատակության» տեքստը, որը Ագաթանգեղոսի 
«Հայոց պատմության» մասն է, գրված 5-րդ դարի 
վերջին: Առանց խորանալու, որ նրա գրառումների 
վստահելիությունը կասկածի տակ են դնում 
հետագա հետազոտողները, այս ուսումնասիրության 
նպատակների համար հիմք է հանդիսացել 
վերնագիրը («Սբ. Հռիփսիմեի նահատակությունը», 
թարգմանված հունարենից, Տատյանա Տիշչենկո-
Շվենտոժեցկայի ծանոթագրություններով, հայր 
Ստանիսլավ Լոնգոշի նախաբանով, «Vox Patrum», 
թիվ 40-41, 2001):
Բանագնացները սփռվեցին ողջ կայսրությունով՝ 
փնտրելով թեկնածուի: Հասան նաև կանանց 
մենաստան, ուր ապրում էին «կույսերը՝ առաքինի, 
խոհեմ և սուրբ»: Նրանց մասին լուրերը, 
հատկապես Հռիփսմեի գեղեցկության մասին, 
բորբոքեցին կայսեր երևակայությունը: Վախեցած 
միանձնուհիները սկսեցին աղաչել Տիրոջը, որ իրենց 
զորություն տա՝ իրենց հավատքն ամրապնդելու 
և մաքրությունը չպղծելու համար: Այնուհետև, 
փախչելով, լքեցին հայրենի հողը և հասան 
Հայաստան, որն այդ ժամանակ բնութագրվում 
էր հանդուրժողականությամբ: Նսեմացած կայսրը 
նամակով դիմեց իրեն ենթակա Տրդատ թագավորին՝ 
հրամայելով նրան ոչնչացնել միանձնուհիներին, իսկ 
ահա այն «աստվածային ու չքնաղին»  ուղարկել 
կայսրություն: Եթե իհարկե Տրդատն ինքը նրան 
չհամակրի, այդ դեպքում  կարող է իրեն պահել: 
Սուրբ կույսերը, թաքնված լինելով Վաղարշապատ 
քաղաքում, «լցրել էին ամբողջ երկիրը [Հայաստանը] 
Աստծուն գովաբանող աղոթքով», սակայն 
արքայական ծառաները գտան նրանց, և հեթանոս 
թագավորը ցանկացավ տիրանալ Հռիփսիմեին: 
Հռեփսիմեի Աստծո հանդեպ հավատարմությունը 
չկոտրվեց հարստության, թագավորության և 
աշխարհիկ փառքի գայթակղությամբ: Անգամ 
Գայանեին թագավորական ննջասենյակի դռան 

Św. Rypsyma (Hripsime) i św. Gajane oraz ich świątobliwe towarzyszki żyły w czasach, kiedy kró-
lem Armenii był Tiridates (Trdat) III (298–330), jeszcze przed przyjęciem wiary chrześcijańskiej.
„W owym czasie cesarz Dioklecjan zaczął szukać kobiety do zawarcia małżeństwa” – tak zaczyna 
się tekst Męczeństwo świętych Rypsymianek, który jest fragmentem Historii Armenii, napisanej 
przez Agatangelosa pod koniec V w. Nie wdając się w rozważanie: wiarygodność których zapisów 
późniejsi badacze podają w wątpliwość, dla potrzeb niniejszego opracowania przywołany tytuł 
jest podstawą (za: Męczeństwo świętej Rypsymy w przekładzie z języka greckiego i z przypi-
sami Tatiany Tiszczenko-Świętorzeckiej, ze wstępem ks. Stanisława Longosza, „Vox Patrum”, 
nr 40–41, 2001).
Umyślni rozbiegli się po Imperium w poszukiwaniu kandydatki. Trafili także do klasztoru żeńskie-
go, gdzie przebywały „dziewice, zacne, roztropne i świątobliwe”. Wieść o nich, szczególnie o uro-
dzie Rypsymy, rozpaliła wyobraźnię cesarza. Przestraszone mniszki rozpoczęły błagalne modły 
do Pana o moc trwania w wierze i przeciwko splugawieniu ich czystości. Następnie, uciekając, 
opuściły rodzinną ziemię i dotarły do Armenii, którą w owym czasie cechowała tolerancja. Upo-
korzony cesarz wystosował list do podległego sobie króla Tiridatesa, nakazując mu zgładzenie 
mniszek i odesłanie do Imperium tej „boskiej i urodziwej”. Chyba żeby Tiridates sam znalazł w niej 
upodobanie, wówczas może zachować ją dla siebie. Świątobliwe niewiasty, skrywszy się w tłoczni 
wina opodal miasta Waharszapat, „napełniały całą ziemię [Armenii] modlitwą uwielbienia Boga”, 
ale zostały wytropione przez królewskie sługi i pogański król zapragnął Rypsymy dla siebie. Wier-
ności Rypsymy Boskiemu Oblubieńcowi nie zdołało skruszyć kuszenie bogactwem, królestwem 
i chwałą doczesną; nie zdołało łamanie postanowienia siłą. I na nic się zdało przykucie do drzwi 
królewskiej sypialni Gajane, która miała skłaniać swoją uczennicę do poddania się woli króla, 
wręcz przeciwnie – umacniała ją w świętym postanowieniu. Mocarny na polu bitwy mąż został 
pokonany przez dziewicę i przepędzony. Jeszcze tej samej nocy trwającą na modlitwie Rypsymę 
pochwycili zbrojni i wraz z towarzyszkami zgładzili w niewypowiedzianie okrutny sposób. Stało się 
to 26 września. A dnia następnego zginęła Gajane z pozostałymi dwiema mniszkami. 
Wspomnienie świętych męczennic Kościół łaciński obchodzi 28 września, a w Kościołach or-
miańskich są to święta ruchome: jednego dnia – św. Rypsymy, a następnego – św. Gajane i ich 
towarzyszek. W tym roku przypadają 8 i 9 czerwca.
Głównymi ośrodkami ich kultu są kościoły: św. Rypsymy, w podziemiach którego spoczywają 
jej szczątki, i św. Gajane – wybudowane w VII w. niedaleko katedry w Eczmiadzynie, powstałej 
jeszcze w IV w.
Św. Rypsyma i jej towarzyszki stoją u początku długiej listy ormiańskich męczenników za wiarę 
w Jezusa Chrystusa i wraz ze św. Grzegorzem Oświecicielem są podwaliną ormiańskiego 
chrześcijaństwa.
Były również otaczane kultem wśród Ormian polskich. Jacek Chrząszczewski (Kościoły Ormian 
polskich, t. I, Warszawa 2001, s. 117) odnotowuje: „We wnętrzu kościoła [w Mohylowie Podol-
skim] znajdował się także obraz przedstawiający Chrzest ormiańskiego króla Trdata III i królowej 
Aszchen, udzielany przez Św. Grzegorza Oświeciciela. Drugi obraz o tej tematyce wisiał w za-
krystii. Wokół sceny głównej rozmieszczono na nim szesnaście medalionów ze scenami męczeń-
stwa Św. Grzegorza Oświeciciela i Św. Rypsymy”. Z kolei Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
przechowuje ormiańskie velum liturgiczne (nakrycie kielichowe) m.in. z wizerunkiem świętej. 
W posiadaniu Panien Benedyktynek Ormiańskich we Lwowie był relikwiarz z relikwiami św. Ryp-
symy i św. Benedykta. Relikwiarz zapieczętowany herbem Odrowążów przechowują – i czczą 
– benedyktynki w klasztorze św. Józefa w Wołowie.

վրա շղթայապատելն էր անօգուտ, ով պիտի 
համոզեր իր աշակերտուհուն ենթարկվել թագավորի 
կամքին, ընդհակառակը, նրան ամրապնդեց իր 
սուրբ որոշման մեջ: Իր արիությամբ և ուժով մարտի 
դաշտում հռչակված արքան, պարտվեց մի նազենի 
կույսի և դուրս մղվեց: Այդ նույն գիշերը Հռիփսմեին, 
որը դեռ աղոթքի մեջ էր, զինված անձինք բռնեցին 
և իր ընկերուհիների հետ անասելի դաժանությամբ 
սպանեցին: Դա տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 26-ին: 
Իսկ հաջորդ օրը Գայանեն սպանվեց մյուս երկու 
միանձնուհիների հետ միասին:
Լատինական եկեղեցին սուրբ նահատակների 
հիշատակը ոգեկոչում է սեպտեմբերի 28-ին, իսկ 
Հայկական եկեղեցում այն հաստատուն չէ, այս տարի 
Սբ. Հռիփսիմեի տոնը նշվել է հունիսի 8-ին, իսկ Ս. 
Գայանեի և մյուս կույսերի տոնը՝ հունիսի 9-ին:
Նրանց պաշտամունքի հիմնական կենտրոններն 
են՝ դեռ 4-րդ դարում առաջացած և 7-րդ դարում 
Էջմիածնի մերձակայքում կառուցված Սբ. Հռիփսիմե 
և Սբ. Գայանե եկեղեցիները:
Սուրբ Հռիփսիմեն և իր ուղեկցորդուհիները Հիսուս 
Քրիստոսի հանդեպ հավատքի համար գտնվում են 
հայ նահատակների երկար ցանկի սկզբում և Սուրբ 
Գրիգոր Լուսավորչի հետ միասին, հանդիսանում են 
հայ քրիստոնեության հիմքը:
Նրանց երկրպագում են նաև լեհահայերի շրջանում: 
Յացեկ Խժոնշչևսկին (Լեհահայերի եկեղեցիներ, 
հատոր I, Վարշավա 2001, էջ 117) նշում է. «Եկեղեցու 
ներսում [Մոհիլով Պոդոլսկում] գտնվում էր նաև 
նկար, որը պատկերում էր հայոց Տրդատ III 
թագավորի և թագուհի Աշխենի մկրտությունը Սուրբ 
Գրիգոր Լուսավորչի կողմից: Այդ թեմայով երկրորդ 
նկարը կախված էր ավանդատանը: Հիմնական 
տեսարանի շուրջ կան տասնվեց մեդալիոններ՝ 
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի և Սուրբ Հռիփսիմեի 
նահատակության տեսարաններով»: Իսկ 
Յագելոնյան համալսարանի թանգարանում պահվում 
է հայկական պաշտամունքային velum (գավաթի 
ծածկ) սբ. Հռիփսիմեի պատկերով: Լվովում հայ 
բենեդիկտուհիների մոտ էր պահվում սբ. Հռիփսիմեի 
և սբ. Բենեդիկտոսի մասունքները: Օդրովոնժների 
զինանշանով կնքված մասունքատուփը պահվում և 
երկրպագվում է բենեդիկտուհիների կողմից Վոլովի 
Սուրբ Հովսեփ վանքում: 
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św. Kajetan z tieny  
(1480–1547)

święty Kościoła katolickiego, założyciel zakonu teatynów.
wizja mistyczna św. Kajetana z thieny, XViii w.; archiwum FKiDOP. Fot. władysław Deńca 
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Święty Kajetan z Tieny Սուրբ Կայետանոս Թիենացի (1480–1547) 

Կաթոլիկ եկեղեցու սուրբ, տեատինյան միաբանության հիմնադիր:
Սբ. Կայետան Տիենեացու առեղծվածային տեսիլքը. XVIII դ. Լեհաստանի Հայ մշակույթի և ժառանգության 

հիմնադրամի արխիվ:  Լուս.՝ Վլադիսլավ Դենցայի

Urodził się w rodzinie Kacpra i Marii Porto. Ojciec pochodził z miejscowości Thiene leżącej w prowincji 
Vicenza, stąd świętego nazywa się często Kajetanem z Tieny. Natomiast imię Kajetan (wł. Gaetano) 
oznacza po prostu „pochodzący z Gaety” (łac. Caieta), niewielkiego miasta portowego w regionie 
Lacjum. 
Studiował prawo ma uniwersytecie w Padwie, gdzie w wieku 25 lat otrzymał tytuł doktora w dziedzi-
nie prawa rzymskiego i kościelnego. Wkrótce został protonotariuszem papieża Juliusza II w Rzymie. 
W 1516 r. przyjął święcenia kapłańskie i odtąd niestrudzenie działał na rzecz reformy duchowieństwa. 
Trzy lata później powrócił do Vicenzy, gdzie wstąpił do „Bractwa świętego Hieronima” posługującego 
chorym i potrzebującym.
W 1523 r. znów udał się do Rzymu. Tam poznał Giovanniego Pietra Caraffę, biskupa Teate (dziś Chieti 
w Abruzji), późniejszego papieża Pawła IV. W 1524 r. biskup i Kajetan założyli Zgromadzenie Kleryków 
Regularnych, zwanych także teatynami lub kajetanami, a papież Klemens VII zatwierdził istnienie nowego 
zakonu, którego celem było podniesienie wykształcenia duchownych, zwłaszcza Kościołów połączonych 
unią ze Stolicą Apostolską, a także wspieranie życia religijnego wśród ludu. Do Polski teatyni trafili w po-
łowie XVII w. We Lwowie prowadzili Kolegium Papieskie kształcące początkowo kler ormiański, a później 
także greckokatolicki; w Warszawie przy ul. Długiej prowadzili szkołę dla szlacheckiej młodzieży.
W 1527 r. w trakcie najazdu wojsk cesarskich na Rzym dom zakonny teatynów został zniszczony, sam 
Kajetan został ranny, a bracia, poniżeni i pobici, udali się do Wenecji. Życzliwie przyjęci, objęli klasztor 
pw. św. Mikołaja z Tolentino. Gdy w 1528 r. Wenecję nawiedziła dżuma i straszliwa klęska głodu, teatyni 
okazali się niestrudzonymi krzewicielami miłosierdzia. 
Św. Kajetan, skromny i ofiarny założyciel zakonu, był wzorem dla braci. Od 1542 r. pełnił funkcję opata 
klasztoru w Neapolu. Tam umarł 7 sierpnia 1547 r. Przed śmiercią nakazał braciom, aby położyli go na 
szacie pokutnej, i tak przyjął sakrament namaszczenia chorych. Pochowano go w Bazylice di San Paolo 
Maggiore. Sanktuarium św. Kajetana w bazylice zdobią freski malowane przez Francesca Solimenę oraz 
płaskorzeźby przedstawiające żywot świętego autorstwa Domenica Antonia Vaccaro. W zakrystii kościo-
ła znajduje się fresk z twarzą Kajetana, wykonany przez nieznanego artystę jeszcze za życia założyciela 
zgromadzenia teatynów. 
W 1629 r. Kajetan z Tieny został beatyfikowany przez papieża Urbana VIII, w 1671 kanonizowany przez 
papieża Klemensa X, a dwa lata później wpisany do kalendarza rzymskiego.
W ikonografii przedstawiany przeważnie w stroju zakonnym. Jego atrybutami są: krzyż, uskrzydlone 
serce, lilia, ptak i księga zawierająca regułę zakonną, kłosy i róg obfitości, trupia czaszka. Artyści, za-
inspirowani opowieścią samego Kajetana o wizji, jakiej doświadczył w rzymskiej bazylice Santa Maria 
Maggiore, przedstawiali świętego także z Dzieciątkiem Jezus w ramionach lub w akcie przyjmowania Go 
z rąk Madonny.
Święty Kajetan był szczególnie czczony wśród polskich Ormian, a jego wizerunki często znajdowały się 
w kościołach ormiańskokatolickich Rzeczypospolitej. 
Łaskami słynący obraz świętego znajdował się w bocznym ołtarzu kościoła ormiańskiego w Zamościu, 
a także w kościołach w Horodence, Kamieńcu Podolskim, Kutach, Łucku, Łyścu, Stanisławowie, Śniaty-
nie, Żwańcu oraz we lwowskiej katedrze. Św. Kajetan został patronem ormiańskich kościołów w Raszko-
wie i Tyśmienicy, gdzie w wielkim ołtarzu umieszczono jego wizerunek, eksponowany w srebrnej sukien-
ce i koronach, w otoczeniu licznych wotów. Malowidło przedstawiające scenę wizji św. Kajetana znajduje 
się obecnie w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Gdańsku. Przy kościele w Tyśmienicy istniało Bractwo 
św. Kajetana.
Imię Kajetan oraz jego żeński odpowiednik Kajetanna były niezwykle popularne wśród polskich Ormian 
na Kresach. Od imienia pochodzi nazwisko Kajetanowicz, którego posiadacze w większości przypadków 
mają korzenie ormiańskie. 
Wspomnienie św. Kajetana przypada 7 sierpnia. Znane są modlitwy kierowane do niego w intencji chleba 
i pracy, a także Koronka w celu otrzymania łaski Opatrzności Bożej.

իտալացի հոգևորական, կաթոլիկ եկեղեցու սուրբ, 
Թեատինյան միաբանության հիմնադիր, գործազուրկների 
բանկիրների, որբերի և պատերազմի զոհերի հովանավորը։ 
Ոգեկոչվում է համաճարակի ժամանակ։ 
Ծնվել է Գասպար և Մարիա Պորտոների ընտանիքում: 
Կայետանոսի հայրը ծագում էր Վիչենցա նահանգի Թիենե 
քաղաքից, հետևաբար հաճախ էին նրան կոչում Կայետանոս 
Թիենացի: Մինչդեռ Կայետանոս (իտալ.՝ Գաետանո) 
անունը, պարզապես, նշանակում է «Գաետայից ծագող» 
(լատ.՝ Caieta), Լացիոյի շրջանի փոքր նավահանգստային 
քաղաքից:
Նա իրավաբանություն է ուսանել Պադուայի համալսարանում, 
որտեղ, որպես տաղանդավոր ուսանողի, 25 տարեկան 
հասակում շնորհվել է հռոմեական և եկեղեցական իրավունքի 
դոկտորի կոչում: Շուտով դարձել է Հռոմում Պապ Հուլիոս II-ի 
պրոտոնոտարիուսը: 1516 թվականին ձեռնադրվել է քահանա 
և սկսել է ջանասիրությամբ աշխատել հոգևորականության: 
Երեք տարի անց վերադարձել է Վինչենցա, որտեղ միացել է 
«Սբ. Հերոնիմի  եղբայրությանը»՝ ծառայելով հիվանդներին 
և կարիքավորներին: 
1523 թվականին կրկին մեկնել է Հռոմ: Այնտեղ ծանոթացել 
է Թեատեի (այսօր Կիետի) եպիսկոպոս (ավելի ուշ Հռոմի 
Պապ Պողոս IV) Ջիովաննի Պիետրո Կարաֆայի հետ: 
1524 թվականին եպիսկոպոսը և Կայետանոսը հիմնում են 
Կանոնավոր սեմինարականների միաբանությունը, հայտնի 
որպես թեատինյան կամ կայետանյան: Հռոմի Պապ 
Կլեմենտ VII-ը հավանություն տվեց նոր կարգերին, որոնց 
նպատակն էր բարձրացնել հոգևորականության կրթության 
մակարդակը, հատկապես Սուրբ Աթոռի հետ միությամբ 
կապված եկեղեցիներում, և ժողովրդի մեջ խթանել 
կրոնական կյանքը: Թեատինյանները Լեհաստան են հասել 
17-րդ դարի կեսերին: Լվովում նրանք վարել են Պապական 
կոլեգիում՝ սկզբում կրթելով հայ սեմինարականներին, իսկ 
հետագայում նաև՝ հունակաթոլիկներին։ Վարշավայում 
գործել է վարժարան՝ ազնվական երիտասարդության 
համար:
1527 թվականին, կայսերական բանակի՝ Հռոմ ներխուժման 
ժամանակ, քանդվեց Թեատինյանների միաբանության 
տունը, ինքը Կայետանոսը վիրավորվեց, իսկ եղբայրները՝ 
նվաստացած և ծեծված, փախան Վենետիկ: Հանդիպելով 
բարյացակամ ընդունելության՝ տեղավորվեցին Տոլենտինոյի 
Սուրբ Նիկողայոս վանքում: Երբ 1528 թվականին ժանտախտը 
և սարսափելի սովը պատեցին Վենետիկը, թեատինյանները 
դարձան ողորմության անխոնջ քարոզիչներ: 
Միաբանության հիմնադիրը՝ համեստ և նվիրված 
սբ. Կայետանոսը, եղբայրների համար օրինակ էր 
հանդիսանում:  1542 թվականից նա Նեապոլում գտնվող 
վանքի աբբան էր: Այնտեղ մահացավ 1547 թվականի 

օգոստոսի 7-ին: Մահից առաջ նա եղբայրներին պատվիրեց 
իրեն դնել ապաշխարության զգեստին և այդպիսով 
ստացավ հիվանդներին օծելու հաղորդությունը: Նա 
հողին է հանձնվել Սան Պաոլո Մաջորե բազիլիկում: 
Բազիլիկում գտնվող Սուրբ Կայետանոսի սրբավայրը 
զարդարված է Ֆրանչեսկո Սոլիմենայի որմնանկարներով 
և Դոմենիչ Անտոնիո Վակարկոյի՝ սրբի կյանքը պատկերող 
հարթաքանդակներով: Եկեղեցու ավանդատանն է գտնվում 
սբ. Կայետանոսի դեմքով մի որմնանկար՝ նկարված անհայտ 
նկարչի կողմից, դեռ թեատինյան միաբանության հիմնադրի 
կենդանության օրոք:
1629 թվականին Կայետանոս Թիենացին սրբադասվել է 
Հռոմի Պապ Ուրբան VIII-ի կողմից, 1671-ին կանոնականացվել 
է Հռոմի Պապ Կղեմես X-ի կողմից, իսկ երկու տարի անց 
գրանցվել հռոմեական օրացույցում:
Սրբապատկերներում սովորաբար պատկերված է կրոնական 
զգեստներով: Նրա ատրիբուտներն են՝ խաչը, թևավոր 
սիրտը, շուշանը, թռչունը և հոգևոր կանոն պարունակող 
գիրքը, հասկերը և առատության եղջյուրը, գանգը: 
Նկարիչները, ոգեշնչվելով սբ. Կայետանոսի՝ տեսիլքի 
մասին պատմությունից, որն ունեցել էր Հռոմի Սանտա 
Մարիա Մաջորե բազիլիկում, սրբին պատկերում էին նաև 
մանուկ Հիսուսին ձեռքին կամ Մադոննայի ձեռքերից Նրան 
ընդունելու տեսարանով:
Սուրբ Կայետանոսը հատուկ կերպով էր երկրպագվում 
լեհահայերի շրջանում, իսկ նրա պատկերները հաճախ էին 
հանդիպում Լեհաստանի հայ կաթոլիկ եկեղեցիներում:
Սրբի ողորմածությամբ հայտնի պատկերը գտնվում 
էին Զամոշչի հայկական եկեղեցու կողային խորանում, 
ինչպես նաև Հորոդենկայի, Կամիենիեց Պոդոլսկի, Կուտի, 
Լուցկի, Լիշեցի, Ստանիսլավովի, Շնյատինի և Լվովի 
եկեղեցիներում: Սուրբ Կայետանը դարձել է Ռաշկովի և 
Տիշմենիցայի հայկական եկեղեցիների հովանավորը, որտեղ 
գլխավոր խորանում տեղադրվել է նրա պատկերը՝ արծաթյա 
հագուստով և պսակներով՝ շրջապատված բազմաթիվ 
նվիրատվություններով: Սուրբ Կայետանոսի տեսիլքի 
տեսարանը պատկերող նկարը ներկայումս գտնվում է 
Գդանսկի Սուրբ Պողոս-Պետրոս եկեղեցում: Տիշմենիցայի 
եկեղեցում ժամանակին եղել է Սբ. Կայետանոսի 
եղբայրություն:
Կայետան և կանացի Կայետաննա անձնանունները շատ 
տարածված էին Կրեսների լեհահայերի շրջանում: Այդ 
անունից է առաջացել Կայետանովիչ ազգանունը, որի 
կրողներըը մեծամասամբ հայկական արմատներ ունեն:
Սբ. Կայետանոսի հիշատակի օրը՝ օգոստոսի 7-ն է: 
Կան հայտնի աղոթքներ, որոնք ուղղված են նրան՝ 
հացի ու աշխատանքի համար, ինչպես նաև Աստծո 
նախախնամությունը ստանալու համար աղոթք:
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święci:  TiridaTes iii  i  królowa aszchen 
          (ok. 250–330) (przed 280–341)

król armenii, w 301 r. jako pierwszy władca w historii, wraz z żoną aszchen i siostrą przyjął chrześcijaństwo.
Tiridates iii i królowa aszchen przyjmują chrzest z rąk św. Grzegorza oświeciciela; XViii–XiX w., archiwum FkidoP. Fot. władysław deńca
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Święci: Tiridates III, Aszchen 
i Chosrowiducht

Սրբեր՝ Տրդատ III (մոտ 250–330), 
Աշխեն (մինչ 280–341) և Խոսրովիդուխտ

301 թ. Հայոց թագավորն ու թագուհին, Տրդատ III-ը, պատմության մեջ առաջին կառավարիչն էր, որն ընդունեց 
քրիստոնեությունը: Տրդատ III-ը և Աշխեն թագուհին մկրտվում են Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի կողմից. XVIII–XIX դ., 

Լեհաստանի Հայ մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի արխիվ:  Լուս.՝ Վլադիսլավ Դենցայի 

Tiridates (Trdat) III, król Armenii, zwany również Tiridatesem Wielkim, wywodził się z dynastii ormiańskich 
Arsacydów. W 301 r., jako pierwszy władca w historii, wraz ze swoją żoną Aszchen i siostrą Chosrowi-
ducht przyjął chrześcijaństwo. Według tradycji nawrócił się po cudownym uzdrowieniu dokonanym przez 
św. Grzegorza Oświeciciela, którego wcześniej uwięził w lochach Chor Wirap.  
Tiridates III był synem Chosroesa (Chosrowa) II i nieznanej z imienia matki zamordowanej przez Parta 
Anaka na rozkaz Ardaszira I w 252 r. Samego Anaka schwytano I zabito wraz z większością  rodziny, pozo-
stał tylko jego syn Grzegorz, zwany później Oświecicielem, który schronił się w Cezarei w Kapadocji.
Tiridates jako jedyny pretendent do tronu wyjechał do Rzymu, gdzie uczył się języków, a także kształcił 
w taktyce wojskowej oraz znajomości prawa rzymskiego. W tym czasie jego siostra Chosrowiducht prze-
bywała w Kapadocji u przybranych rodziców z rodu Amatuni. W 297 r. Tiridates powrócił do kraju i przy 
pomocy armii rzymskiej rozgromił wojska perskie, a w następnym roku objął tron. Armenia uzyskała samo-
dzielność, chociaż pozostawała nadal w zależności od Rzymu.
W 297 r. król Tiridates III ożenił się z księżniczką Aszchen, pochodzącą z sarmackiego rodu Alanów, 
z którą miał trójkę dzieci: syna Chosroesa III oraz córki Salome i nieznaną z imienia, późniejszą żonę jed-
nego z pierwszych katolikosów Armenii, św. Husika I. Zgodnie z tradycją w 301 r. para królewska przyjęła 
chrzest. 
Z przyjęciem chrześcijaństwa przez Armenię związanych jest wiele legend, podań i opowieści. Historia 
nawrócenia króla i całego narodu oparta jest głównie na pracy Agathangelosa zatytułowanej Historia Ormian, 
napisanej w V w. Autor opowiada tam o Grzegorzu, synu Anaka, który wychowany jako chrześcijanin, 
chcąc zadośćuczynić za grzech ojca, dołączył do ormiańskiej armii i pracował jako sekretarz królewski. 
W czasie jednej z pogańskich ceremonii Tiridates nakazał Grzegorzowi położyć kwiaty u stóp pogańskiej 
bogini Anahit w Erizie. Grzegorz odmówił, otwarcie wyznając swoją wiarę chrześcijańską. Rozgniewany 
władca dowiedział się także, że Grzegorz jest synem Anaka, zdrajcy i zabójcy ojca króla. Na skutek tych 
wydarzeń Grzegorza poddano torturom i wrzucono do podziemnego lochu w Chor Wirap, skazując na 
pewną śmierć. 
Kiedy Grzegorz przebywał w więzieniu, do Armenii przybyła grupa mniszek (pod przewodnictwem Gajane), 
które uciekały przed rzymskimi prześladowaniami chrześcijan. Tiridates sprowadził je do pałacu, a z jedną 
z nich, legendarnie piękną Rypsymą, zapragnął się ożenić. Spotkawszy się z odmową, król skazał kobiety 
na tortury i śmierć. 
Wkrótce władca postradał umysł i ciężko zachorował. Według legendy zachowywał się jak dzik, błąkający 
się po lesie bez celu. Zaniepokojona losem brata Chosrowiducht miała sen, a w nim widzenie od Boga, 
że Grzegorz nadal żyje w lochu i tylko on jest zdolny ocalić króla. Po 13 latach od uwięzienia wydawało 
się to mało prawdopodobne. Grzegorza odnaleziono jednak żywego. Podobno uratowała go kobieta, która 
codziennie wrzucała do lochu bochenek chleba. Tiridates został cudownie uzdrowiony przez Grzegorza. 
Według tradycji stało się to właśnie w 301 r. Nawrócony król natychmiast proklamował chrześcijaństwo 
oficjalną religią państwową, a Grzegorz stał się pierwszym patriarchą Kościoła. 
Przechodzenie z pogaństwa na chrześcijaństwo nie odbywało się w Armenii bez oporu. Tiridates resztę 
życia spędził na likwidowaniu starych wierzeń, niszczeniu posągów, świątyń i dokumentów. Stąd niewiele 
dzisiaj wiadomo o ówczesnej historii i kulturze Armenii. Król aż do śmierci w 330 r. walczył o utrwalenie 
wiary. Niektórzy badacze nie wykluczają, że został otruty przez swoich przeciwników.
Po śmierci króla Tiridatesa III jego żona Aszchen oraz siostra Chosrowiducht zamieszkały w Garni. Oby-
dwie były gorliwymi chrześcijankami i donatorkami katedry oraz kościołów pw. św. Rypsymy i św. Gajane 
w Eczmiadzynie. Stały się ważnymi postaciami w historii Armenii.
Tiridates III, Aszchen i Chosrowiducht są świętymi Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, a także Kościoła 
katolickiego i Cerkwi prawosławnej. Ich dzień przypada w sobotę po piątej niedzieli po święcie Zesłania 
Ducha Świętego (koniec czerwca, początek lipca) w Kościele apostolskim, w Kościele ormiańskokatolickim 
10 lipca. W ikonografii przedstawiani są w tradycyjnych strojach królewskich.

Տրդատ III, Հայոց արքա, նրան անվանում են նաև Տրդատ 
Մեծ, սերում է հայոց Արշակունիների տոհմից: 301 թվականին 
պատմության մեջ որպես առաջին տիրակալ իր կնոջ՝ 
Աշխենի և քրոջ՝ Խոսրովիդուխտի հետ միասին ընդունեց 
քրիստոնեություն: Ավանդույթի համաձայն նա կրոնափոխվել 
է եղել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից հրաշագործ 
ապաքինվելուց հետո, որին նա մինչ այդ բանտարկել էր Խոր 
Վիրապի զնդանում:
Տրդատ III-ը Խոսրով II-ի որդին էր, ում 252 թ.-ին Արտաշես 
I-ի հրամանով սպանել էր Անակ Պարթևը: Ինքը՝ Անակը, 
գերեվարվել և սպանվել է ընտանիքի մեծ մասի հետ միասին, 
ողջ է մնացել միայն նրա որդին՝ Գրիգորը, որն ապաստան 
է գտել Կապադովկիայի Կեսարիայում, հետագայում նրան 
կոչել են Լուսավորիչ:
Տրդատը՝ որպես գահի միակ հավակնորդ, մեկնում 
է Հռոմ, որտեղ լեզուներ է սովորում, ինչպես նաև 
ուսանում ռազմական մարտավարություն և հռոմեական 
օրենսդրության իմացություն: Այդ ժամանակ նրա քույր 
Խոսրովիդուխտը գտնվում էր Կապադովկիայում՝ 
Ամատունիների խնամակալության տակ: 297 թվականին 
Տրդատը վերադառնում է հայրենիք և հռոմեական բանակի 
օգնությամբ ջախջախում պարսկական բանակին, իսկ 
մեկ տարի անց նստում գահին: Հայաստանը, չնայած 
շարունակում էր կախված մնալ Հռոմից, որոշակիորեն 
անկախություն է ձեռք բերում:
297 թվականին Տրդատ III-ը կնության է առնում Ալանաց 
թագավորի դուստր Աշխենին, որի հետ ունենում է երեք 
երեխա՝ որդուն Խոսրով III-ին և դուստրերին, որոնցից 
մեկի անունն էր Սալոմե, իսկ մյուսի անունն անհայտ է, որը 
Հայաստանի առաջին կաթողիկոսներից մեկի՝ սբ. Հուսիկ I-ի 
ապագա կինը պիտի լինի: Ըստ ավանդույթի՝ 301 թվականին 
թագավորական զույգն ընդունել է քրիստոնեություն:
Կան բազմաթիվ լեգենդներ և պատմություններ Հայաստանի 
քրիստոնեության ընդունման հետ կապված: Թագավորի 
և ողջ ազգի վերափոխման պատմությունը հիմնականում 
հիմնված է Ագաթանգեղոսի 5-րդ դարում գրված 
«Հայոց պատմություն» աշխատության վրա: Հեղինակն 
այնտեղ պատմում է Անակի որդի Գրիգորի մասին, որը 
դաստիարակվելով որպես քրիստոնյա և ցանկանալով քավել 
իր հոր մեղքերը, միացել է հայկական բանակին և աշխատել 
որպես արքայական քարտուղար: Երիզայում, հեթանոսական 
ծեսերից մեկի ժամանակ, Տրդատը հրամայում է Գրիգորին 
ծաղիկներ դնել հեթանոսական աստվածուհի Անահիտի 
մեհյանին: Գրիգորը մերժում է՝ ակնհայտ խոստովանելով 
իր քրիստոնեական հավատքը: Զայրացած տիրակալը 
տեղեկանում է նաև, որ Գրիգորը դավաճան Անակի՝ իր 
հորը սպանած անձի որդին է: Այս իրադարձությունների 

արդյունքում Գրիգորը խոշտանգվում և նետվում է Խոր 
Վիրապի զնդանը՝ դատապարտվելով մահվան:
Մինչ Գրիգորը բանտում էր, Հայաստան են գալիս մի 
խումբ միանձնուհիներ (Գայանեի գլխավորությամբ), որոնք 
փախուստի էին դիմել քրիստոնյաների հանդեպ հռոմեական 
հետապնդումներից: Տրդատը նրանց բերում է պալատ, իսկ 
նրանցից մեկին՝ գեղեցկուհի Հռիփսիմեին ցանկանում է 
կնության առնել: Մերժվելուց հետո թագավորը կանանց 
դատապարտում է խոշտանգումների և մահվան:
Շուտով տիրակալը խելագարվում է և ծանր հիվանդանում: 
Ըստ լեգենդի՝ նա իրեն վարազի պես էր պահում՝ 
աննպատակ թափառելով անտառում: Մտահոգված լինելով 
եղբոր ճակատագրով՝ Խոսրովիդուխտը երազ է տեսնում, 
որում Աստծուց տեսիլքը հայտնում է, թե Գրիգորը դեռ 
ողջ է, ապրում է զնդանում, և որ միայն նա կարող է 
փրկել արքային: Բանտարկությունից 13 տարի անց, դա 
անհավանական էր թվում: Սակայն Գրիգորին ողջ են 
գտնում: Ըստ լեգենդի՝ նրան փրկել է մի կին, ով ամեն օր 
հաց էր նետում վերևից դեպի Գրիգորի զնդանը: Գրիգորը 
հրաշքով ապաքինում է Տրդատին: Ավանդույթի համաձայն, 
դա տեղի է ունեցել 301 թվականին: Կրոնափոխ թագավորը 
անմիջապես քրիստոնեությունը պաշտոնապես հռչակում է 
պետական կրոն, իսկ Գրիգորը դառնում է Եկեղեցու առաջին 
հայրապետը: 
Հեթանոսությունից քրիստոնեության անցումը Հայաստանում 
առանց դիմադրության չի լինում: Տրդատն իր կյանքի 
մնացած մասն անցկացրեց ոչնչացնելով հին հեթանոսական 
հավատալիքները՝ արձաններ, տաճարներ և փաստաթղթեր: 
Այստեղից է, որ այսօր շատ քիչ բան է հայտնի այն 
ժամանակվա Հայաստանի պատմությունից և մշակույթից: 
Մինչև 330 թ. իր մահկանացուն կնքելը, թագավորը 
պայքարում էր իր հավատքն ամրապնդելու համար: Որոշ 
հետազոտողներ չեն բացառում, որ նա թունավորվել է իր 
հակառակորդների կողմից:
Տրդատ III թագավորի մահից հետո նրա կինը՝ Աշխենը և 
քույրը՝ Խոսրովիդուխտը հաստատվում են Գառնիում: Նրանք 
երկուսն էլ նախանձախնդիր քրիստոնյաներ էին և Էջմիածնի 
Մայր տաճարի, Սբ. Հռիփսիմե և Սբ. Գայանե եկեղեցիների 
նվիրատուները:
Տրդատ III-ը, Աշխենը և Խոսրովիդուխտը Հայ Առաքելական 
Եկեղեցու, ինչպես նաև Կաթոլիկ և Ուղղափառ եկեղեցիների 
սրբեր են: Հայ Առաքելական Եկեղեցին նրանց ոգեկոչում է 
Հոգեգալստյան տոնի հինգերորդ շաբաթ օրը (հունիսի վերջ, 
հուլիսի սկիզբ), Հայ կաթողիկե եկեղեցին՝ հուլիսի 10-ին: 
Սրբապատկերներում նրանք պատկերված են ավանդական 
թագավորական զգեստներով:
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Św. Mesrop Masztoc
(ok. 361–440)

twórca alfabetu ormiańskiego, pisarz, tłumacz.
Katedra apostolskiego Kościoła ormiańskiego w oszakanie, armenia. Fot. Maria ohanowicz-tarasiuk

Հոկտեմբեր

Danuty, romana

teofila, Dionizego

teresy, Józefy

rozalii, Franciszka

Igora, apolinarego

artura, Brunona

Marii, Marka

pelagii, Brygidy

arnolda, Dionizego

Franciszka, pauliny

aldony, emila

Maksymiliana, serafina

edwarda, teofila

alana, Kaliksta

Jadwigi, teresy

Gawła, Grzegorza

Małgorzaty, Gabrieli

Juliana, Łukasza

piotra, pawła

Ireny, Kleopatry

Urszuli, celiny

Kordiana, Kordelii

Marleny, seweryna

Marcina, rafała

Darii, wilhelminy
Giuti syrpo chaczi (orm. 
Święto odnalez. Krzyża)

ewarysta, Łucjana

Iwony, sabiny

szymona, tadeusza

wioletty, Narcyza

przemysława, edmunda

alfonsa, Krzysztofa
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Św. Mesrop Masztoc Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց (մոտ. 361–440)

Հայոց այբուբենի ստեղծող, գրող, թարգմանիչ:
Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի , Հայաստան: Լուս.՝ Մարիա Օհանովիչ-Տարասյուկի

Z początkiem IV w. Armenia przyjęła chrześcijaństwo. W 2. połowie tego wieku, w prowincji Taron, 
przychodzi na świat Mesrop. Przydomek Masztoc, znaczący „rytuał”, zyska później, w związku ze 
swą pracą nad przekładami religijnych tekstów wczesnochrześcijańskich, w tym rytuału.
Starannie wykształcony, biegle władał językami – greckim, syryjskim i perskim. Przez ok. 5 lat pra-
cował w kancelarii królewskiej w Waharszapacie (obecnie Eczmiadzyn). Jednak obrał duchowną 
drogę i wieku ok. 30 lat został mnichem, gromadząc wokół siebie uczniów. Następnie został wy-
święcony na kapłana przez katolikosa Sahaka, z którym pozostawał w przyjaźni. Mesrop oddał się 
pracy misyjnej i ewangelizacyjnej. Trudnością był brak tekstów w rodzimym języku. Pismo Święte 
było czytane w kościołach w języku syryjskim lub greckim. Wspierany przez katolikosa na początku 
V w. ułożył alfabet, składający się z 36 liter, „doskonale odpowiadający systemowi fonetycznemu 
tego języka”. Teraz przyszła kolej na podjęcie wielkiego dzieła translatorskiego, aby skutecznie 
prowadzić pracę duszpasterską. 
Nie sam Mesrop pracował nad tłumaczeniami świętych tekstów. W jego promieniującym otoczeniu 
dojrzewali wielcy pisarze ormiańscy epoki: Jan Mandakuni (jeden z tłumaczy Biblii, późniejszy kato-
likos), Eznik z Kolb (teolog, biskup Bagrawand; na polecenie Mesropa przywiózł z Edessy rękopisy 
Pisma Świętego), Ełisze Wardapet (teolog, biskup i historyk armeński), Koriun (jeden z tych, którzy 
zostali wysłani na Zachód po rękopisy Biblii) i inni.
Podjęte dzieło budziło sprzeciw kleru syryjskiego oraz Persów, którzy rozumieli syryjski, a ormiański 
był im obcy. Oponowali też Grecy, bo w użyciu była również Biblia w języku greckim. Jak podkreślał 
Koriun – biograf Mesropa – „opór ten wynikał także z faktu, że grupy te traciły w ten sposób swój 
wpływ na Armenię”. Dziejopisarz porównał Mesropa do Mojżesza: „jak Mojżesz dał narodowi Izraela 
historię, tak Mesrop dał narodowi ormiańskiemu odrębny charakter i historię”. 
Pierwszy przekład został wykonany z syryjskiej Peszitty. Efekt nie zadowolił Mistrza. Satysfakcjo-
nujące okazało się dopiero tłumaczenie Biblii z rękopisów greckich. Translatorskiego dzieła zespołu 
Mesropa dopełniły tłumaczenia tekstów patrystycznych oraz tekstów liturgicznych i rytuału, roz-
począł się także wielki ruch przekładowy dzieł różnorodnych literatury światowej, które przetrwały 
właśnie dlatego, że zostały przetłumaczone, podczas gdy oryginały ginęły w wojennych pożogach. 
Tak więc w kościołach ormiańskich słowa Pisma wypowiadane są w języku ludu. Rozbrzmiewają 
też szarakany (hymny) tworzone przez samego Mesropa.
Najstarszy pomnik piśmiennictwa ormiańskiego to rękopis znaleziony w okładce Ewangelii Sanasa-
rian, pochodzącej z 986 r. Tekst napisany został w V w. Ewangeliarz jest przechowywany w Mate-
nadaranie im. Mesropa Masztoca w Erywaniu.

Początek szarakanu Mesropa Masztoca, zaczerpniętego z: Muza chrześcijańska (1985)

Հայոց գրերի ստեղծող, գրող, թարգմանիչ
IV դարի սկզբին Հայաստանը քրիստոնեություն 
է ընդունում, նույն դարի երկրորդ կեսին Տարոն 
գավառում ծնվում է Մեսրոպը: Մաշտոց մականունը, 
որը նշանակում է «ծես», նա ձեռք կբերի հետագայում՝ 
կապված վաղ քրիստոնեական կրոնական տեքստերի 
թարգմանությունների հետ, այդ թվում՝ ծիսական:  
Շատ լավ կրթված էր,  գիտեր հունարեն, ասորերեն 
և պարսկերեն: Մոտ 5 տարի աշխատել է 
Վաղարշապատում (այժմ՝ Էջմիածին) թագավորական 
արքունիքում: Սակայն 30 տարեկան հասակում 
ընտրում է հոգևոր ուղին և դառնում վանական՝ իր 
շուրջը հավաքելով ուսանողներին: Այնուհետև, Սահակ 
կաթողիկոսի կողմից քահանա է ձեռնադրվում, ում 
հետ ուներ ջերմ հարաբերություններ: Մեսրոպը 
նվիրվում է առաքելական և ավետարանական 
գործին: Դժվարությունը մայրենի լեզվով տեքստերի 
բացակայությունն էր: Աստվածաշունչը եկեղեցիներում 
ընթերցվում էր ասորերեն կամ հունարեն: 5-րդ դարի 
սկզբին կաթողիկոսի աջակցությամբ նա կազմում է 
36 տառից բաղկացած այբուբենը, որը «կատարյալ 
համապատասխանում էր լեզվի հնչյունական 
համակարգին»: Այժմ, իր հովվական գործը 
հաջողությամբ իրականացնելու համար, ժամանակն 
էր սկսել թարգմանչական մեծ գործը: 
Մեսրոպը միայնակ չի աշխատել աստվածաշնչյան 
տեքստերի թարգմանությունների վրա: Իր պայծառ 
հովանու տակ աճում էին դարաշրջանի հայ մեծ 
գրողներ՝ Հովհան Մանդակունին (Աստվածաշնչի 
թարգմանիչներից մեկը, ավելի ուշ կաթողիկոս), 
Եզնիկ Կողբացին (աստվածաբան, Բագրավանդի 
եպիսկոպոս, նա Մեսրոպի պատվերով Եդեսիայից 
բերեց Աստվածաշնչի ձեռագրերը), Եղիշե Վարդապետ 
(աստվածաբան, եպիսկոպոս և հայոց պատմաբան), 
Կորյուն (մեկն այն անձանցից, ովքեր մեկնեցին 

արևմուտք՝ բերելու Աստվածաշնչի ձեռագրերը) և 
ուրիշներ: 
Ձեռնարկված աշխատանքներին դեմ էին ասորական 
հոգևորականությունն ու պարսիկները, ովքեր 
հասկանում էին ասորերեն, իսկ հայերենը նրանց համար 
օտար էր: Հույները նույնպես դեմ էին արտահայտվում, 
քանի որ հայերի շրջանում օգտագործվում էր նաև 
հունարեն Աստվածաշունչը: Ինչպես ընդգծել է 
Կորյունը` Մեսրոպի կենսագիրը. «այս դիմադրությունը 
պայմանավորված էր նաև նրանով, որ այս խմբերը 
կորցնում էին իրենց ազդեցությունը Հայաստանի 
վրա»: Գրողը Մեսրոպին համեմատում է Մովսեսի 
հետ. «ինչպես Մովսեսը պատմություն տվեց Իսրայելի 
ժողովրդին, այնպես էլ Մեսրոպը հայ ժողովրդին տվեց 
ինքնություն և պատմություն»:
Առաջինը կատարել է ասորերեն Պեշիթոյի 
թարգմանությունը: Արդյունքը չի բավարարել 
Վարպետին: Գոհացուցիչ էր միայն Աստվածաշնչի 
հունարեն ձեռագրերի թարգմանությունը: 
Մեսրոպի խմբի թարգմանչական աշխատանքներն 
ավարտվում են պաթրիստական տեքստերի, հոգևոր 
տեքստերի և ծիսակարգերի թարգմանություններով: 
Սկսվում է համաշխարհային բազմազան գրական 
ստեղծագործությունների մեծ թարգմանական 
շարժում։ Որոնք գոյատևեցին հենց այն պատճառով, 
որ թարգմանվել էին, մինչդեռ բնօրինակները շատ 
դեպքերում կորան պատերազմական թոհուբոհի մեջ:
Այդպիսով, հայկական եկեղեցիներում Սուրբ Գրքի 
բառերը արտասանվում են ժողովրդի լեզվով: Հնչում 
են նաև շարականներ (օրհներգեր)՝ ստեղծված հենց 
Մեսրոպի կողմից:
Հայ գրականության ամենահին կոթողը՝ 986 թ. 
թվագրվող Սանասարյան Ավետարանի շապիկում 
գտնված ձեռագիրն է: Տեքստը գրվել է 5-րդ դարում: 
Ավետարանագիրքը պահվում է Երևանի Մեսրոպ 
Մաշտոցի անվ. Մատենադարանում:

1. Morze życia wzburzone otacza mnie. 
Wróg żywioły srogimi przytłacza mnie. 
Racz, o Dobry Sterniku, ocalić mnie! 
(tłum.Witold Dąbrowski)

2. Zguba, zgryzoty, męki mnie czekają, 
Winy nieprzeliczone mnie ścigają, 
Panie mój miłosierny, racz mnie zbawić.
Wiatr nieprawości wszelkiej w dół mnie strąca, 
Ciemne w duszy żywioły rozum mącą, 
Królu mój miłosierny, racz mnie zbawić.

Grzech, niczym morze wielki, mnie otacza, 
Fala, jedna po drugiej się przetacza, 
Wspomóż, Dobry Sterniku, racz mnie zbawić.
(tłum. Andrzej Mandalian)

3. Świtem przed obliczem Twoim stanę, 
Panie mój, Boże mój! 
Racz nakłonić uszu mym błaganiom,
Panie mój, Boże mój! 
Wejrzyj na modlitwę moją korną, 
Panie mój, Boże mój!
(tłum. Witold Dąbrowski)

Մեսրոպ Մաշտոց, Շարականներ

Վտանգիմ ի բազմութենէ մեղաց իմոց, 
Աստուած խաղաղութեան, օգնեա ինձ: 
Ալեկոծիմ հողմով անօրէնութեան իմոյ, 
Թագաւոր խաղաղութեան, ոգնեա ինձ: 
Ի խորըս մեղաց ծովու տարաբերեալ ծփիմ, 
Նաւապետ բարի, փրկեա զիս: 
Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալեկոծէ.
Մրրկեալ ալիք թշնամին ինձ յարուցանէ.

Նաւապետ բարի, լեր անձին իմոյ ապաւեն: 
Ի համբառնալ իմում առ քեզ զաչս իմ` օգնեա ինձ, տէր: 
Ի յօրհնութիւն նոր օրհնեսցուք զքեզ, Քրիստոս փրկիչ մեր: 
Այցելու մեր և փրկիչ, կեցո զանձինըս մեր: 
Մեղայ Տէր, բազումողորմ Աստուած, 
Մեղայ, ողորմեա: 
Մեղայ Տէր, և անկանիմ առաջի Քո, 
Մեղայ, ողորմեա: 
Մեղայ Տէր, խոստովանիմ զյանցանս իմ, 
Մեղայ, ողորմեա: 
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Bł. Komitas Keumurgian 
(1656–1707)

„męczennik jedności Kościoła”, błogosławiony Kościoła katolickiego.
Kazanie bł. Komitasa, mal. mario Barberis, 1929, kościół św. mikołaja z tolentino w rzymie. Fot. ks. nareg naamoyan 

Նոյեմբեր

adelii, 
Klemensa

andrzeja, 
Justyny

Wszystkich Świętych

Dzień Zaduszny
Bohdana, tobiasza

Huberta, sylwii

Karola, olgierta

elżbiety, sławomira

Feliksa, Leonarda

antoniego, ernesta
(orm. św. arch.: gabriela, 

michała, rafała)

seweryna, gotfryda

teodora, genowefy

Leny, Leona

narodowe Święto 
niepodległości

Bartłomieja, marcina

renaty, Witolda

stanisława, mikołaja

serafina, agaty

iV Światowy Dzień ubogich
(orm. i niedziela Postu)

alberta, Leopolda

edmunda, marii

grzegorza, elżbiety

Klaudyny, romana

elżbiety, seweryny

anatola, rafała

ofiarowanie nmP
Yncajumn syrpo Kusin 

mariamu
Janusza, Konrada

uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata

Cecylii, marka

emmy, Flory

Katarzyny, Beaty

Konrada, sylwestra

Waleriana, ody

Zdzisława, Lesława

i. niedziela adwentu 
Błażeja, Fryderyka
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Bł. Komitas Keumurgian Օրհն. Կոմիտաս Կումուրգյան (1656–1707)

«Եկեղեցու միասնության նահատակ», օրհնված է Կաթոլիկ եկեղեցու կողմից:
Օրհն. Կոմիտասի քարոզը. Մարիո Բաբերիս, 1929թ., Հռոմի Սբ. Նիկողայոս եկեղեցի: 

Լուս.՝ Գերհ. Հ. Նարեկ Ծ. Վ. Նաամոյանի

Pochodził z rodziny ormiańskiej zamieszkałej w Konstantynopolu. Po ukończeniu studiów za-
warł związek małżeński oraz przyjął święcenia kapłańskie. Miał siedmioro dzieci. Pracował 
duszpastersko w Konstantynopolu, gdzie szybko został mianowany proboszczem ormiańskiej 
parafii pw. św. Jerzego. Urząd proboszcza sprawował sumiennie. Towarzyszył mu szacunek 
parafian, których budował przykładem pobożnego i cnotliwego życia. Pod wpływem uważnej 
lektury Pisma Świętego oraz dzieł teologicznych zbliżył się do Kościoła katolickiego. Porzucił 
monofizytyzm i w 1696 r. wraz z żoną zadeklarował jedność z Rzymem, pozostając jednocześnie 
proboszczem ormiańskiej parafii.
W ramach swojej działalności duszpasterskiej usilnie pracował nad zjednoczeniem Kościoła 
ormiańskiego z Kościołem katolickim. Przysparzało mu to wielu zwolenników, ale także i prze-
ciwników. Ci drudzy coraz silniej występowali przeciwko niemu, próbując pozbawić go życia. 
3 listopada 1707 r. został oskarżony o spowodowanie zamieszek i z rozkazu wielkiego wezyra 
aresztowany wraz z innymi Ormianami, którzy zbliżyli się do katolicyzmu. Po przesłuchaniu, któ-
re odbyło się 5 listopada, został skazany na śmierć. Natychmiast poprowadzono go na miejsce 
stracenia, a wraz z nim dwóch innych Ormian. W drodze na śmierć recytował modlitwy. Gdy 
przybył na miejsce kaźni, zwrócił się do swoich towarzyszy, aby z odwagą ponieśli męczeństwo. 
Następnie ukląkł i na głos odmawiał wyznanie wiary. Wtedy kat ściął mu głowę. Gdy to zobaczyli 
pozostali skazańcy, zaparli się swojej wiary i zostali uwolnieni.
Zwłoki męczennika w stanie nienaruszonym leżały na miejscu stracenia jeszcze przez trzy dni, 
a wszyscy, którzy je mijali, podziwiali ich piękno oraz zachwycali się ich miłą wonią. Na trzeci 
dzień po śmierci Komitasa jego najmłodsza córka udała się do wielkiego wezyra i poprosiła 
o ciało ojca, aby mogła je pogrzebać. Pochowano go z wielką okazałością w grobowcu rodzin-
nym na cmentarzu ormiańskim. Bł. Komitas przeszedł do historii jako postać niezwykła. Zasłynął 
nie tylko jako świątobliwy i uczony kapłan, lecz również jako najlepszy kaznodzieja w Konstanty-
nopolu. Pozostawił po sobie kilka dzieł religijnych, napisanych prozą i wierszem.
Wkrótce po śmierci tego męczennika przy jego grobie zaczęły dziać się cuda. Z racji licznych 
uzdrowień, które zostały wyproszone za jego wstawiennictwem, podjęto decyzję o rozpoczęciu 
procesu zmierzającego do wyniesienia świątobliwego kapłana na ołtarze. Mimo że akta procesu 
zawierały opisy licznych uzdrowień, decyzja musiała być odłożona na czas późniejszy. Swojej 
aktywności proces nabrał dopiero w 1911 r., gdy w Rzymie odbywał się synod biskupów 
ormiańskich.
Ostatecznie beatyfikacja Komitasa Keumurgiana nastąpiła 23 czerwca 1929 r. Podczas uro-
czystości beatyfikacyjnych papież Pius XI podkreślił, że ten ormiański kapłan oddał swoje życie 
w obronie jedności Kościoła. Dlatego można go nazwać „męczennikiem jedności Kościoła”. Ten 
sam papież również w liście wydanym z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia swojego kapłań-
stwa, który przypadł w roku beatyfikacji bł. Komitasa, napisał, że szczególną ozdobą tych ob-
chodów i całego roku 1929 było wyniesienie na ołtarze kapłana męczennika, „Ormianina, który 
wyróżnił się niezwykłą gorliwością – aż do przelania krwi – w dążeniu do jedności kościelnej”.

Կոմիտասը սերում էր Կոստանդնուպոլսում բնակվող 
հայկական ընտանիքից: Ուսումն ավարտելուց 
հետո նա ամուսնանում է և քահանա ձեռնադրվում: 
Ունեցել է յոթ երեխա: Նա հովվական աշխատանք 
էր տանում Կոստանդնուպոլսում, որտեղ շուտով 
նշանակվում է Սուրբ Գևորգ հայկական ծխական 
եկեղեցու քահանա: Կոմիտասը ջանասիրաբար 
էր կատարում ծխական քահանայի աշխատանքը: 
Նա վայելում էր ծխականների հարգանքը, որոնց 
քաջալերում էր բարեպաշտ և առաքինի կյանքի 
օրինակով: Սուրբ Գրքի և աստվածաբանական 
գործերի ուշիմ ընթերցանության ազդեցության 
տակ նա մերձեցավ Կաթոլիկ եկեղեցուն: Թողեց 
եվտիքականությունը և իր կնոջ հետ միասին 
1696-ին հայտարարեց, որ միասնական է Հռոմի 
հետ՝ միաժամանակ մնալով հայկական ծխական 
քահանա:
Իր հովվական աշխատանքի շրջանակներում 
ջանքեր է գործադրել միավորելու Հայ եկեղեցին 
Կաթոլիկ եկեղեցու հետ: Ինչը նրան տվեց 
շատ կողմնակիցներ, բայց նաև մրցակիցներ: 
Վերջիններս ժամանակի հետ ավելի բարձր էին 
արտահայտվում նրա դեմ՝ փորձելով սպանել: 
1707 թ.-ի նոյեմբերի 3-ին նա մեղադրվում է 
խռովություն առաջացնելու մեջ և մեծ վեզիրի 
հրամանով կաթողիկ եկեղեցուն մերձեցած այլ 
հայերի հետ միասին ձերբակալվում է: Նոյեմբերի 
5-ին կայացած հարցաքննությունից անմիջապես 
հետո դատապարտվում է մահվան: Նրան երկու 
այլ հայերի հետ միասին անմիջապես տանում 
են մահապատժի վայր: Մահվան ճանապարհին 
Կոմիտասը աղոթքներ է արտասանում: Երբ 
հասնում են մահապատժի վայրը, հորդորում է 
իր ուղեկիցներին քաջությամբ ընդունել մահը: 
Այնուհետ, ծնկի է գալիս և բարձրաձայն հնչեցնում 
հավատքի ձոնը: Այդժամ դահիճը գլխատում է 
նրան: Երբ մյուս դատապարտյալները տեսնում են 
դա, ուրանում են իրենց հավատքն ու ազատ են 
արձակվում:

Նահատակի դին մահապատժի վայրում անշարժ 
մնում է երեք օր, որպեսզի անցորդները «հիանան» 
նրա գեղեցկությամբ և հաճելի բուրմունքով: 
Կոմիտասի մահվան երրորդ օրը նրա կրտսեր 
դուստրը գնում է մեծ վեզիրի մոտ և խնդրում 
իր հոր մարմինը, որպեսզի կարողանա հողին 
հանձնել: Նրան մեծ շքեղությամբ հողին են 
հանձնում հայկական գերեզմանոցի ընտանեկան 
գերեզմանատանը: Օրհն. Կոմիտասը պատմության 
մեջ մտավ որպես արտառոց կերպար: Նա հայտնի 
դարձավ ոչ միայն որպես սուրբ և բանիմաց 
քահանա, այլև որպես Կոստանդնուպոլսի 
լավագույն քարոզիչ: Իրենից հետո թողել է մի շարք 
կրոնական գործեր՝ գրված արձակ և չափածո:
Սույն նահատակի մահից կարճ ժամանակ անց նրա 
գերեզմանի մոտ սկսվեցին հրաշքներ կատարվել: 
Նրա բարեխոսությամբ կատարված բազմաթիվ 
բուժումների արդյունքում որոշում կայացվեց 
սկսել քահանային սրբադրման գործընթացը: 
Չնայած գործընթացի ակտերը պարունակում էին 
ապաքինման բազմաթիվ նկարագրություններ, 
որոշումը պետք է հետաձգվեր: Գործընթացն 
ակտիվացավ միայն 1911-ին, երբ Հռոմում 
անցկացվեց հայ եպիսկոպոսների սինոդը:
Կոմիտաս Կումուրգյանի բեատիֆիկացումը 
վերջնականապես տեղի ունեցավ 1929 թվականի 
հունիսի 23-ին: Բեատիֆիկացման արարողության 
ընթացքում Հռոմի Պապ Պիուս XI-ը շեշտեց, որ այս 
հայ քահանան իր կյանքն է տվել ի պաշտպանություն 
Եկեղեցու միասնության: Ուստի նրան կարելի է 
անվանել «Եկեղեցու միասնության նահատակ»: 
Նույն այդ Պապը իր քահանայության հիսուներորդ 
տարելիցի կապակցությամբ հղած նամակում գրել 
է, որ այդ միջոցառման և ամբողջ 1929 թվականի 
հատուկ զարդը՝ քահանա նահատակի սրբադրումն 
էր. «Հայ, որը եկեղեցական միասնության 
ձգտման մեջ առանձնացավ աննախադեպ 
խանդավառությամբ` մինչև արյուն թափելը»:
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grudzień
49 50 51 52 53

Św. wartan MaMikonian woJownik
(387-451)

Jeden z największych dowódców, przywódców duchowych i bohaterów narodowych armenii, męczennik.
ilustracja: archiwum FkiDoP.

Դեկտեմբեր

niepokalane Poczęcie nMP
Marii, Delfiny

św. Szczepana,
pierwszego męczennika

Boże narodzenie
Surp Cynund

wigilia 
Bożego narodzenia

adama, Ewy

natalii, Eugeniusza
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Święty Wartan Mamikonian 
Wojownik

Սուրբ Վարդան Մամիկոնյան (387-451) 

Հայ մեծագույն զորավարներից, հոգևոր առաջնորդներից և ազգային հերոսներից մեկը,  սուրբ նահատակ:
Լեհաստանի Հայ մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի արխիվ:

Wartan przyszedł na świat w wiosce Artaszat (Artaxata) w regionie Taron. Pochodził z arystokra-
tycznej rodziny Mamikonianów. Był synem Hamazaspa Mamikoniana i Sahakanusz, córki arcy-
biskupa Armenii – świętego Sahaka (Izaaka) Wielkiego, mającej, wedle podań, wśród przodków 
królów z dynastii Arsacydów oraz św. Grzegorza Oświeciciela.
W 432 r. Wartan został mianowany sparapetem, czyli najwyższym dowódcą wojskowym, a w związ-
ku z tym wezwano go na dwór szacha do Ktezyfonu. Niewiele wiadomo na temat jego pobytu 
w Persji, ale w 450 r. powrócił do Armenii i wobec prześladowań perskich na tle religijnym stanął 
na czele buntu miejscowych chrześcijan przeciwko Sasanidom.
Wartan zginął w największej bitwie powstania, pod Awarajr, 26 maja 451 r. Schwytany na wzgórzu, 
z którego obserwował pole bitwy, został upokorzony i torturowany na oczach własnych wojsk.
Śmierć przywódcy nie zakończyła jednak powstania, nad którym dowództwo objął Wahan Mamiko-
nian, syn jednego z braci Wartana. Mimo klęski pod Awarajr bitwa utorowała drogę do odzyskania 
przez Armenię względnej autonomii i swobody religijnej. Traktat w Nwarsak z 484 r. zagwarantował 
przetrwanie państwowości Armenii w kolejnych wiekach.
Wartan Mamikonian był ojcem Wardeni Mamikonian (znanej również jako Szuszanik, czyli Zuzan-
na), urodzonej około 409 r. Szuszanik poślubiła Warskena, perskiego księcia z dynastii Mihranid. 
Warsken wyrzekł się chrześcijaństwa i przyjął zaratusztrianizm, do czego próbował także zmusić 
swoją żonę. Szuszanik kategorycznie odmówiła podporządkowania się jego żądaniom i porzuce-
nia wiary chrześcijańskiej. W 475 r., na rozkaz męża, Szuszanik została zamordowana w mieście 
Tsurtavi w Gruzji. Kanonizowana przez Gruziński Kościół Prawosławny, czczona jest również przez 
Apostolski Kościół Ormiański, Cerkiew prawosławną oraz katolickie Kościoły wschodnie, a wśród 
nich Kościół ormiańskokatolicki. Święto Szuszanik obchodzone jest 17 października.
W uznaniu zasług i męczeńskiej śmierci Apostolski Kościół Ormiański uznał Wartana Mamikoniana 
za świętego. Jest on także czczony w Kościele ormiańskokatolickim oraz Ormiańskim Kościele 
Ewangelickim. W ormiańskim kalendarzu kościelnym dzień św. Wartana jest świętem ruchomym, 
przypada zawsze w czwartek przed ostatnią niedzielą karnawału, najczęściej w lutym lub na po-
czątku marca.
Święty Wartan jest patronem wielu świątyń, nie tylko na terenie Armenii. Najbardziej znana to ka-
tedra pw. św. Wartana w Nowym Jorku, w pobliżu której znajduje się park jego imienia. W Bazylice 
Grobu Pańskiego w Jerozolimie, w podziemnym kamieniołomie na północ od ołtarza, znajduje się 
Kaplica św. Wardana i Ormiańskich Męczenników.
Na historii Wartana Mamikoniana i jego wojowników fabułę swojej powieści Wartanidzi oparł De-
renik Demirczian. Wizerunek św. Wartana zdobi medal przyznawany w Armenii żołnierzom za 
odwagę i męstwo w działaniach wojskowych.
Imię Wartan (lub Wardan) pochodzi od słowa ward, czyli róża, i jest popularnym imieniem męskim, 
które dało początek takim nazwiskom, jak: Wardanian i Wartanian. Istnieją również żeńskie wersje 
tego imienia: Wardanusz lub Wartanusz. 
Wśród Ormian polskich imię wielkiego wojownika było również bardzo popularne. Z czasem, w pa-
rafiach obrządku ormiańskiego na Kresach, imię Wartan zaczęto zastępować bardziej swojsko 
brzmiącym Walerianem, a żeńską formę Warte – rodzimą Rozalią. Ślad po imieniu pozostał w na-
zwisku Wartanowicz.
W ikonografii św. Wartan przedstawiany jest w zbroi, z mieczem w ręku, a także w otoczeniu swo-
ich żołnierzy lub jako jeździec na koniu (pomniki św. Wartana w Giumri i Erywaniu).

Վարդան Մամիկոնյանը ծնվել է Տարոն գավառի 
Արտաշատ գյուղում: Սերում  էր Մամիկոնյանների 
ազնվական տոհմից: Նրա ծնողներն էին՝ Համազասպ 
Մամիկոնյանն ու Սահականույշը՝ Հայոց արքեպիսկոպոս 
սբ. Սահակ Մեծի դուստրը, որը, ըստ որոշ աղբյուրների, 
սերում էր Արշակունյաց դինաստիայի և Սուրբ Գրիգոր 
Լուսավորչի տոհմից:
432 թվականին Վարդանը նշանակվեց սպարապետ, 
այսինքն՝ բարձրագույն զինվորական հրամանատար, 
այդ կապակցությամբ նրան կանչեցին Տիզբոն՝ 
շահի արքունիք: Քիչ է հայտնի Պարսկաստանում 
նրա գտնվելու մասին: Սակայն 450 թվականին 
նա վերադարձավ Հայաստան և, դեմ կանգնելով 
կրոնական հետապնդումներին, առաջնորդեց տեղի 
քրիստոնյաների ապստամբությունը Սասանյանների 
դեմ: Վարդան Մամիկոնյանը մահացավ 
ապստամբության ամենամեծ մարտի դաշտում՝ 
Ավարայրում՝ 451 թվականի մայիսի 26-ին: Գերի 
ընկավ այն բլրի վրա, որտեղից դիտում էր ռազմի 
ճակատը, նրան նվաստացրին և խոշտանգեցին 
սեփական զորքի առջև: Առաջնորդի մահը, 
այնուամենայնիվ, չհանգեցրեց ապստամբության 
ավարտին, հրամանատարությունն ընդունեց Վարդանի 
եղբայրներից մեկի որդին՝ Վահան Մամիկոնյանը: 
Չնայած Ավարայրի դաշտում կրած պարտությանը, 
ճակաատամարտը ճանապարհ հարթեց Հայաստանի 
հարաբերական ինքնավարության վերականգնմանը 
և կրոնական ազատությանը: Ընդունված է ասել, 
որ հայերը տարան բարոյական հաղթանակ։ 484 
թվականի Նվարսակի հաշտության պայմանագիրը 
երաշխավորեց Հայաստանի պետականության 
գոյատևումը հաջորդ դարերում:
Վարդան Մամիկոնյանի դուստրը՝ Վարդենի 
Մամիկոնյանն էր (հայտնի նաև որպես Շուշանիկ), որը 
ծնվել է 409-ին: Շուշանիկն ամուսնացավ պարսկական 
իշխանական տոհմից Վազգենի հետ: Վազգենը 
հրաժարվեց քրիստոնեությունից և զրադաշտություն 
ընդունեց, փորձելով ստիպել նաև իր կնոջը նույնն 
անել: Շուշանիկը կտրականապես հրաժարվեց 
կատարել ամուսնու քրիստոնեական հավատքից 
հրաժարվելու պահանջները: 475 թվականին, ամուսնու 
հրամանով, Շուշանիկը սպանվեց Վրաստանի 
Ցուրտավի քաղաքում: Կանոնիզացվել է Վրաց 

ուղղափառ եկեղեցու կողմից, փառաբանվում է նաև 
Հայ Առաքելական եկեղեցու, Ուղղափառ և Արևելյան 
կաթոլիկ եկեղեցիների կողմից, որոնց թվում է նաև Հայ 
Կաթողիկե եկեղեցին: Շուշանիկի հիշատակման օրը 
հոկտեմբերի 17-ն է:
Իր արժանիքների և նահատակության համար Հայ 
առաքելական եկեղեցին Վարդան Մամիկոնյանին 
սրբադասել է: Նրան փառաբանում են նաև Հայ 
Կաթողիկե և Հայ Ավետարանչական եկեղեցիները: 
Հայ եկեղեցական օրացույցում Սբ. Վարդանանց տոնը 
շարժական տոն է, այն միշտ նշանակվում է հինգշաբթի 
օրը` Զատիկից 8 շաբաթ առաջ, առավել հաճախ` 
փետրվարին կամ մարտի սկզբին: 
Սբ. Վարդանը բազմաթիվ սրբավայրերի հովանավոր 
է, ոչ միայն Հայաստանում: Առավել հայտնի է Նյու 
Յորքի Սբ. Վարդանի տաճարը, որի մոտակայքում է 
գտնվում նրա անվամբ զբոսայգին: Երուսաղեմի Տիրոջ 
գերեզմանի տաճարում, ստորգետնյա քարհանքում, 
խորանից հյուսիս գտնվում է Սբ. Վարդանի և հայ 
նահատակների մատուռը:
Վարդանի և իր մարտիկների պատմությունը Դերենիկ 
Դեմիրճյանը շարադրել է իր «Վարդանանց» վեպում: 
Սբ. Վարդանի կերպարով այժմյան Հայաստանում կա 
պետական պարգև՝ մեդալ, որը շնորհվում է ռազմական 
գործողություններում արիության և համարձակության 
համար: 
Վարդան անունը առաջացել է «վարդ» բառից և հայտնի 
արական անձնանուն է, որից առաջացել է Վարդանյան 
ազգանունը: Կա նաև այդ անվան իգական տարբերակը՝ 
Վարդանույշ:
Լեհահայերի շրջանում նույնպես մեծ տարածում 
է գտել մեծ զորավարի անունը: Ժամանակի 
ընթացքում Կրեսներում գտնվող հայկական  ծխական 
համայնքներում Վարդան անունը սկսեց փոխարինվել 
ավելի ծանոթ հնչողությամբ Վալերիան անվամբ, իսկ 
իգական Վարդե ձևը` Ռոզալիա անվամբ: Այդ անունից է 
առաջացել Վարտանովիչ (Վարդանովիչ) ազգանունը:
Սրբապատկերներում սբ. Վարդանը պատկերված 
էզրահով՝ ձեռքին սուր, շրջապատված իր զինվորներով 
կամ որպես ձիավոր (հուշարձաններ Գյումրիում 
և Երևանում):



Prowadzenie działalności i realizacja projektów w 2019 r. możliwe były dzięki 
dotacjom: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Państwowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz 
darowiznom osób prywatnych. 
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DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI KULTURY I DZIEDZICTWA ORMIAN POLSKICH W 2019 ROKU
OPRACOWYWANIE, KONSERWACJA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Trwają prace nad porządkowaniem zasobów archiwum znajdującego się 
pod opieką Fundacji. Uporządkowano m.in. zespół „Archiwum Jakubowi-
czów”; prowadzono inwentaryzację zbiorów fotografii, m.in. zewidencjono-
wano i opisano prawie 200 fotografii związanych z osobą ks. Kazimierza 
Roszki. Wszystkie opracowane zbiory dostępne są w ogólnopolskim ser-
wisie www.szukajwarchiwach.pl, prowadzonym przez Naczelną Dyrekcję 
Archiwów Państwowych. 
Zindeksowane zostały trzy księgi małżeństw z parafii: w Czerniowcach z lat 
1837–1932, w Horodence z lat 1784–1874 i w Tyśmienicy z lat 1785–1926, 
a także szematyzmy duchowieństwa ormiańskokatolickiego 1914–1941 
(trzecia ostatnia część).
Przetłumaczono z języka polskich Ormian (język ormiański z wpływami tu-
reckiego, polskiego i innych języków) kolejną część umów przedślubnych 
ze Stanisławowa z przełomu XVII i XVIII w. Zweryfikowana została przez 
językoznawcę kolejna część. Kontynuowano inwentaryzację zabytkowych 
sprzętów, szat liturgicznych i obrazów przechowywanych w kościele w Gli-
wicach.
Prowadziliśmy inwentaryzację kolejnej części księgozbioru Biblioteki Stani-
sławowskiej z lat 1801–1945, połączoną z uzupełnianiem opisów bibliogra-
ficznych.  
Poddano konserwacji „Status Animarum Parochialis Ecclesiae Horodecen-
sis Armenorum” (1761–1785), czyli spis parafian ormiańskokatolickiej parafii 
w Horodence, jeden z najstarszych istniejących spisów tego rodzaju pocho-
dzących z terenu Galicji.
Prowadzimy dalsze prace genealogiczne i historyczne. Zasoby naszego Ar-
chiwum udostępniamy korespondencyjnie i na miejscu naukowcom i wszyst-
kim zainteresowanym. 

POPULARYZACJA WIEDZY O ORMIANACH W POLSCE I NA ŚWIECIE
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, także opracowywane i weryfikowa-
ne przez historyków. Strona www.skarbnica.ormianie.pl wzbogacona zo-
stała o nowe okna, informacje o publikacjach, kolejnych darach sukcesywnie 
przekazywanych do Fundacji. Na stronie ormiańskokatolickiego Ordynariatu 
www.ordynariat.ormianie.pl ukazują się bieżące wiadomości z poszcze-
gólnych parafii ormiańskokatolickich w Polsce oraz informacje o aktualnych 
wydarzeniach w Kościele ormiańskim na świecie. Strona www.ormianie.pl 
zyskała nowy wizerunek, a strona www.dziedzictwo.ormianie.pl, gdzie, 
jak dotychczas, prezentować będziemy aktualne wydarzenia, z tłumacze-
niami najważniejszych artykułów na języki angielski i ormiański, od 2020 
roku prezentuje się odbiorcom w nowej szacie graficznej, dostosowanej do 
obecnych wymogów technicznych.

WYDARZENIA
W lutym, w archikatedrze war-
szawskiej staraniem naszej Fun-
dacji odsłonięto tablicę poświęconą 
abp. Józefowi T. Teodorowiczowi 
w 100. rocznicę wygłoszenia przez 
niego kazania sejmowego. Pod ko-
niec  uroczystej mszy św. tablicę 
poświęcił Kazimierz kardynał Nycz, 
zwierzchnik wiernych obrządków 
wschodnich.
W maju nasz doroczny „Dzień Or-
miański” z ogromnym powodze-
niem połączyliśmy z udziałem w ak-
cji Noc Muzeów, prezentując nasze 
zbiory ponad 400 gościom.

PUBLIKACJE
Trwały prace nad kolejną częścią 
„Źródeł do dziejów Ormian polskich 
w języku kipczackim” i dalszymi 
tomami wydawanymi w 5-letnim 
projekcie prowadzonym przez Fun-
dację w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Humanistyki. Wy-
drukowaliśmy nowy, ujednolicony 

mszalik dla wiernych obrządku ormiańskokatolickiego. Ukazały się kolejne 
cztery numery dwujęzycznego kwartalnika „Awedis”. Rozpoczęły się prace 
edytorskie nad książką Tomasza Krzyżowskiego Archidiecezja lwowska ob-
rządku ormiańskokatolickiego w latach 1902–1938. Jak co roku przygotowa-
liśmy kalendarz, który jest w Państwa posiadaniu.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I IMPREZACH, WSPÓŁPRACA
Uczestniczyliśmy w inauguracji Ośrodka Badań nad Kulturą Polskich Ormian 
przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, w trakcie której prezento-
wane były portrety lwowskich ksień benedyktynek ormiańskich, ofiarowane 
do naszych zbiorów przez siostry benedyktynki z Wołowa, spadkobierczy-
nie benedyktynek ormiańskich. Uczestniczyliśmy w III Kongresie Archiwów 
Społecznych w Warszawie.
W siedzibie Fundacji raz w tygodniu odbywają się próby chóru ormiańskoka-
tolickiej Parafii Centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku; udział chóru wzbo-
gaca msze ormiańskokatolickie.
Wspomnieć należy o darach materialnych w postaci książek i albumów prze-
kazywanych do zbiorów APO, takich jak m.in. album La Saga des Arméniens. 
De l’Ararat aux Carpates Claude’a Mutafiana, podarowny przez autora.

Tablica upamiętniająca 100. rocznicę wygło-
szenia przez abpa Józefa Teodorowicza kaza-
nia sejmowego, archikatedra św. Jana Chrzci-
ciela, Warszawa. Fot. Władysław Deńca
Լեհական սեյմում Հովսեփ 
Թեոդորովիչի քարոզի 100-ամյակին 
նվիրված հուշատախտակը Վարշավայի 
Սբ. Հովհաննես Մկրտչի տաճարում
Լուս.՝ Վլադիսլավ Դենցայի

Noc Muzeów - fragment ekspozycji w siedzibie Fundacji;
niżej: Monika Agopsowicz oprowadza po wystawie młodzież szkolną z Warszawy 
i z Niemiec . Fot. Maria Ohanowicz-Tarasiuk 
Թանգարանների գիշեր, հատված ցուցադրությունից ԼՄԺՀ շենքում։ Մոնիկա 
Ագոպսովիչը ուղեկցում է Վարշավայից և Գերմանիայից եկած երեխաների 
խմբին Լուս.՝ Մարիա Օհանովիչ-Տարասյուկի 



Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի գործունեությունը 2019 թ

հաՎաՔածուների մշակումը, Վերականգնումը եՎ 
Տարածումը

շարունակվում են աշխատանքները հիմնադրամի կողմից 
ղեկավարվող՝ Լեհահայերի արխիվի (Լհա) ռեսուրսների 
կազմակերպման ուղղությամբ: ի թիվս այլոց կարգավորվել 
է «յակուբովիչների արխիվը»։ կատարվել է ուսանկարչական 
հավաքածուների գույքագրում, համարակալվել և նկարագրվել 
են քահ. կազիմիր ռոշկայի հետ կապված 200-ից ավելի 
լուսանկարներ։ Լհա բոլոր հավաքածուները հասանելի են 
www.szukajwarchiwach.pl կայքում, որը վարում է Պետական 
արխիվների գերագույն տնօրինությունը:
ինդեքսավորվել են հերթական ծխական ամուսնությունների 
հատորները՝ 1837-1932 թթ. Չերնովցիի հատորը, 1784-1874 թթ. 
հորոդենկայի հատորը, 1785-1926 թթ. Տիշմենիցայի հատորը, 
ինչպես նաև հայ կաթողիկե եկեղեցու հոգևորականների 1941-
1941 թթ. շեմատիզմները։
Լեհահայոց կիրառելի լեզվից «լեհահայերենից» (այն հայերեն 
է՝ թուրքերենի, լեհերենի և այլ լեզուների ազդեցությամբ) 
թարգմանվել է 17-րդ դարեվերջի և 18-րդ դարի սկզբի 
Ստանիսլավովի նախաամուսնական պայմանագրերի 
հերթական մասը: Լեզվաբանի կողմից ստուգվել է հաջորդ 
մասը: շարունակվել է գլիվիցեի եկեղեցում պահվող 
անտիկ գույքի, եկեղեցական զգեստների և գեղանկարների 
գույքագրումը: 
իրականացրել ենք Ստանիսլավովի գրադարանի 1801-1945 թթ. 
գրքերի հավաքածուի հաջորդ մասի գույքագրումը՝ 
համադրված ինտեգրացված արխիվային տեղեկատվական 
համակարգի արխիվային ծրագրի մատենագիտական 
նկարագրությունների լրացմամբ: Վերականգվել է մեկ 
գիրք՝ «Status Animarum Parochialis Ecclesiae Horodecensis 
Armenorum» 1761-1785 թթ., այսինքն հորոդենկայի հայ 
կաթողիկե եկեղեցու թեմի ցուցակը, որը հանդիսանում 
է գալիցիայի տարածքի ամենահին ցուցակներից մեկը։
շարունակել ենք ծագումնաբանական և պատմական 
աշխատանքները: Լհա-ի ռեսուրսները տրամադրվել են թե 
գիտնականներին և թե բոլոր հետաքրքրվողներին։  

հայերի մաՍին գիՏեԼիՔների 
հանրամաՏՉեԼիացումը ԼեհաՍՏանում եՎ 

աշԽարհում
www.ormianie.pl կայքի էջերն անընդհատ թարմացվում են 
ընթացիկ տեղեկատվությամբ: այսպես, www.wiki.ormianie.pl 
կայքում մենք պարբերաբար հրապարակում ենք լեհահայերի 

նոր կենսագրություններ, որոնք նաև մշակվում և լրացվում են 
պատմաբաններ կողմից։ www.skarbnica.ormianie.pl կայքում 
նոր բաժին է բացվել՝ նվիրված հիմնադրամի պարբերաբար 
ստացած նվիրատվություններին։ www.ordynariat.ormianie.pl 
կայքում տեղ են գտել Լեհաստանում առանձին հայ կաթողիկե 
համայնքներից ստացված ընթացիկ լուրերը, ինչպես նաև 
տեղեկություններ ամբողջ աշխարհից հայ եկեղեցու ներկայիս 
իրադարձությունների վերաբերյալ: www.ormianie.pl կայքը 
նոր տեսք է ստացել, իսկ  www.dziedzictwo.ormianie.pl կայքի 
միջոցով մշտապես իրազեկել ենք հայկական համայնքում 
ընթացող իրադարձությունների մասին: ամենակարևոր 
հոդվածները
թարգմանվել են անգլերեն և հայերեն: իսկ 2020 թ. 
սկսած այցելուներին է ներկայանում նոր, թարմ 
գրաֆիկայով և ժամանակի տեխնիկական պահանջներին 
համապատասխան։

իրադարՁություններ
Փետրվար ամսին մեր հիմնադրամի ջանքերի շնորհիվ 
Վարշավայի Սուրբ հովհաննես մկրտիչ կաթոլիկ եկեղեցում 
տեղադրվեց և բացվեց արքեպս. հովսեփ թ. թեոդորովիչին 
նվիրված հուշատախտակ՝ նրա սեյմում հնչեցրած ճառ-
քարոզի 100-րդ հոբելյանի առթիվ։ հուշատախտակի օծման 
արարողությունը և տոնական պատարագը կատարեց 
կարդինալ կազիմիր նիչը, արևելյան ծիսակարգերի 
հավատացյալների առաջնորդը։ 
իսկ մայիսին՝ ամենամյա «հայկական օրը» մեծ հաջողությամբ 
միացրինք «թանգարանների գիշերվա» հետ՝ մեր 
հավաքածուները ցուցադրելով 400-ից ավելի այցելուների։

հրաՊարակումներ
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:
Սկսել ենք խմբագրական աշխատանքները թոմաշ 
Քշիժանովսկու «Լվովի հայ կաթողիկե եկեղեցու 
արքեպիսկոպոսությունը 1902-1938 թթ.» գրքի վրա։
ինչպես յուրաքանչյուր տարի, պատրաստել ենք այս օրացույցը, 
որն այժմ Ձեր տրամադրության տակ է:

գիՏաժոՂոՎների եՎ միՋոցառումների 
մաՍնակցություն, համագործակցություն

մասնակցել ենք կրակովի գիտությունների և արվեստի 
ակադեմիայի կազմում հայագիտական հետազոտությունների 
կենտրոնի հանդիսավոր բացման արարողությանը, որի 
ընթացքում ցուցադրության էինք ներկայացրել լվովյան 
բենեդիկտինյան միանձնուհիների միաբանության հայ 
մայրապետերի դիմանկարները, որոնք նվեր ենք ստացել 
Վոլովի բենեդիկտինյան բենեդիկտինյան իանձնուհիներից։ 
մասնակցել ենք Վարշավայում անցկացված հասարակական 
արխիվների 3-րդ կոնգրեսին։ հիմնադրամի նստավայրում 
շաբաթը մեկ անգամ տեղի
են ունենում հայ կաթողիկե եկեղեցու գրիգոր նարեկացու 
անվան կենտրոնական թեմի երգչախմբի փորձերը։ 
երգչախմբի մասնակցությունը հարստացնում է հայ կաթողիկե 
ծիսակարգով անցկացվող պատարագները:
արժե հիշատակել այն նյութական նվիրատվությունները, 
որոնք գրքերի և ալբոմների տեսքով փոխանցվել են Լհա 
հավաքածուների թվին, որոնցից է կլոդ մութաֆյանի «La 
Saga des Arméniens. De l'Ararat aux Carpates»-ը՝ նվիրաբերված 
հեղինակի կողմից։
2019 թ. մեր հիմնադրամի 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 2019 

Տեքստերի հեղինակ՝ հաննա կոպչինսկա-կլոս, Վոյչեխ կլոս, 
քահ. դ-ր մարչին կոլոջեյ, ռոմանա Օբրոցկա  
Լեհերեն տեքստերի խմբագիր՝ Զոֆիա յուկովլանեց 
հայերեն տեքստերի խմբագիր՝ հայկ հովհաննիսյան  
(www.tlumacz-ormianski.pl) 
գրաֆիկական դիզայն՝ Էլժբետա Լիսակովսկա 
ծրագրի համակարգող` մարիա Օհանովիչ-Տարասյուկ 
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Լեհահայոց Մշակոյթի եւ 
Ժառանգութեան Հիմնարկութիւն

Zabytkowe ornaty z XVIII i XIX wieku, w gablotach najcenniejsze zbiory, w tym faksymile 
najważniejszych dokumentów królów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, przyznających 
pierwsze przywileje polskim Ormianom. Fot. Władysław Deńca
18-րդ և 19-րդ դարերի հնամենի վեղարներ, ամենաարժեքավոր նմուշները 
պահարաններում են, որոնց թվում են լեհ արքաներ Կազիմիր Մեծի և 
Վլադիսլավ Յագելլոյի այն հրամանագրերի պատճենները, որոնցով 
լեհահայերին շնորհվել են առաջին արտոնությունները.
Լուս.՝ Վլադիսլավ Դենցայի

Świąteczne spotkanie parafian Parafii Centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku. Fot. Władysław Deńca
Սբ. Գրիգոր Նարեկացու անվ. Կենտրոնական թեմի անդամների տոնական հանդիպումը
Լուս.՝ Վլադիսլավ Դենցայի

Mszalik mszy św. ormiańskokatolickiej w  ranskrypcji 
z alfabetu ormiańskiego na łaciński i w tłumaczeniu na 
język polski, opracowany przez Jakuba Kopczyńskiego
Հայ կաթողիկե եկեղեցու պատարագագիրք, 
հայերեն-լատիներեն տառադարձությամբ և 
թարգմանված լեհերեն, Յակուբ Կոպչինսկու 
հեղինակությամբ

Plakat na Noc Muzeów zaprojektowany przez Elżbietę Łysakowską
Էլիզաբեթա Լիսակովսկայի հեղինակած թերթոնը 
Թանգարանների գիշերվա համար

Artystki malarki Helen Arut (po lewej) i Barbara Bielecka-Woźniczko (po prawej) – 
autorki dwóch wizerunków patrona Parafii Centralnej. Pośrodku ks. prof. Józef 
Naumowicz
Կենտրոնական թեմի պատրոնի երկու նկարների հեղինակներ, նկարչուհիներ 
Հելեն Արութը (ձախից) և Բարբարա Բելեցկա-Վոժնիչկոն (աջից), կենտրոնում 
քահ. Յուզեֆ (Հովսեփ) Նաումովիչն է. Լուս.՝  Վլադիսլավ Դենցայի

Hanna Kopczyńska-Kłos na interaktywnym ekranie prezentuje zgromadzonym gościom najciekawsze 
informacje na temat Ormian, ich życia, historii i kultury na terenach Rzeczypospolitej. Oprowadzała również 
zainteresowanych po ekspozycji, omawiając najciekawsze eksponaty. Fot. Maria Ohanowicz-Tarasiuk
Հաննա Կոպչինսկա-Կլոսը ինտերակտիվ էկրանին հյուրերին ներկայացնում է 
հայերի մասին ամենահետաքրքիր տեղեկությունները՝ Լեհաստանում նրանց կյանքի, 
պատմության և մշակույթի մասին: Լուս.՝ Մարիա Օհանովիչ-Տարասիուկ
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Uroczysta msza św., podczas której Kazimierz kardynał Nycz poświęcił tablicę upamiętniającą 100. 
rocznicę wygłoszenia przez abpa Józefa Teodorowicza kazania sejmowego, archikatedra św. Jana 
Chrzciciela, Warszawa. Fot. Maria Ryś
Հանդիսավոր սուրբ պատարագ, որի ժամանակ կարդինալ Կազիմիր Նիչը օծեց 

աբբա Հովսեփ Թեոդորովիչի հռչակավոր 
քարոզի 100-ամյակի պատվին տեղադրված 
հուշատախտակը, Սբ. Հովհաննես Մկրտչի 
տաճար, Վարշավա Լուս:՝ Մարիա Ռիշի


