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Od Redakcji
Akademia Supraska uruchamia wydawanie nowego periodyku „Latopisy Akademii
Supraskiej”. W założeniach autorów tego przedsięwzięcia jest wydawanie cennych materiałów źródłowych poświęconych Kościołowi prawosławnemu w Rzeczypospolitej,
edycja ważnych dokumentów związanych z monasterem supraskim oraz publikacja artykułów i rozpraw poświęconych różnorodnym aspektom działalności Cerkwi. Akademia Supraska skupiająca wybitnych specjalistów z tej dziedziny pragnie stworzyć periodyk, który by upowszechniał wiedzę o drugim pod względem liczby ludności wyznaniu
w naszym kraju, udostępniał szerokiemu gremium czytelników nieznane lub niedostępne źródła oraz prezentował najnowsze ustalenia badaczy przeszłości, kultury i sztuki.
Szczególną uwagę pragniemy skierować na zbiory przechowywane niegdyś w bibliotece supraskiej oraz ukazać miejsce i znaczenie tego znakomitego ośrodka zakonnego,
wskazać jego rolę w rozwoju życia duchowego i kultury wielu narodów słowiańskich.
Poprzez wydawanie nowego periodyku pragniemy nawiązać do tradycji supraskiej oficyny wydawniczej a zwłaszcza do gromadzenia i kopiowania ksiąg rękopiśmiennych
i drukowanych z czego była znana Ławra Supraska.
Prawosławne biblioteki klasztorne i oficyny wydawnicze zawsze odgrywały ważną
funkcję w dziejach kultury Rzeczypospolitej. Warto przypomnieć, że początki drukarstwa cyrylickiego sięgają końca XV w. W tym czasie powstała w Krakowie drukarnia
cyrylicka Szwajpolta Fiola. Drukarnia została uruchomiona z inicjatywy magnaterii prawosławnej przebywającej na dworze krakowskim w celu zabezpieczenia swych współwyznawców w księgi liturgiczne.
W historii kultury Rzeczypospolitej na trwale wpisały się prawosławne ośrodki zakonne takie jak: monaster ławryszowski (znany z bogatych zbiorów bibliotecznych i ze
słynnej Ewangelii wykonanej z okazji kanonizacji fundatora i pierwszego przełożonego
klasztoru), monaster kupiatycki (z bogatymi zbiorami rękopisów i cudowną ikoną Matki
Bożej), monaster supraski (z bogatymi zbiorami bibliotecznymi i cerkwią Zwiastowania
NMP), czy liczący ponad stu zakonników monaster kutienski pod Orszą (z własną oficyną wydawniczą).
Mecenat magnaterii ruskiej nad kulturą cerkiewną uwidaczniał się w imponującej
działalności wydawniczej i literackiej świadczącej o dużym potencjale intelektualnym
polsko-litewskiego prawosławia. Z ich inspiracji dzieło Szwajpolta Fiola kontynuował
pochodzący z Połocka absolwent Akademii Krakowskiej, doktor nauk medycznych
Uniwersytetu w Padwie, humanista Franciszek Skoryna, który w latach 1517-1519
wydał w Pradze pierwszą Biblię w języku starobiałoruskim. Z kolei patronat hetmana
7
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litewskiego Grzegorza Chodkiewicza umożliwił uruchomienie w jego rodzinnej rezydencji w Zabłudowie drukarni ruskiej. Dwaj drukarze Piotr Tymofiejewicz Mścisławiec
i Iwan Fiodorow wydali tu w 1569 r. Ewangielije Uczitielnoje, stanowiące zbiór religijnych nauk pomocniczych do poznania tekstów biblijnych. Szczególną rolę w rozwoju
prawosławnej oświaty i sztuki drukarskiej odegrał książę Konstanty Wasyl Ostrogski
(1527-1608), wojewoda kijowski, marszałek ziemi wołyńskiej, fundator licznych szkół,
cerkwi i klasztorów. W swej rodowej rezydencji powołał do życia w 1580 r. słynną drukarnię, która wydała Biblię ostrogską, będącą największym przedsięwzięciem wydawniczym w Kościele prawosławnym w tym czasie. Drukarnie pracujące na potrzeby Cerkwi
uruchomione zostały we Lwowie, Wilnie i w wielu innych miejscowościach. W Wilnie
działała oficyna wydawnicza braci Mamoniczów, a po ich przystąpieniu do unii rozpoczęła pracę drukarnia bractwa św. Ducha i typografia Bohdana Ogińskiego w Jewiu.
We Lwowie szczególne znaczenie posiadała oficyna bractwa stauropigialnego działająca
do lat dwudziestych XIX w. Prawosławne biblioteki i oficyny wydawnicze powstawały
przy monasterach, bractwach cerkiewnych i rezydencjach magnackich. Biblioteki i drukarnie cyrylickie miały, w założeniu ich fundatorów, pomóc w upowszechnianiu tekstów liturgicznych duchem odpowiadających prawosławiu.
W XIX i XX wieku biblioteki i prawosławne oficyny wydawnicze były zakładane
głównie przez instytucje cerkiewne: konsystorze, biskupstwa, metropolię i klasztory.
Nieliczne wydawnictwa były uruchomione przez osoby prywatne, które swoją działalność typograficzną prowadziły na potrzeby Kościoła prawosławnego. Wraz ze zmianą struktury własnościowej prawosławnych oficyn wydawniczych i sytuacji prawnej
Kościoła prawosławnego zmienił się charakter wydawnictw cerkiewnych. Nadal jednak głównym celem ich działalności pozostało dostarczenie prawosławnej literatury:
periodyków i prac naukowych upowszechniający wiedzę o prawosławiu i jego miejscu
w dziejach naszego państwa oraz ksiąg liturgicznych. Do tej tradycji pragnie nawiązać
Akademia Supraska.
Zawarte w niniejszym, pierwszym numerze, periodyku „Latopisy Akademii Supraskiej” opracowania ukazują wybitne postacie prawosławne, które odegrały ważną rolę
w dziejach Rzeczypospolitej. W artykułach znajdujemy informacje o prawosławnych
matkach i żonach królów polskich, wybitnych duchownych, politykach, twórcach kultury i intelektualistach. Organizatorzy wydania wyrażają przekonanie, że proponowana
publikacja przyczyni się do lepszego poznania prawosławia w Rzeczypospolitej i zrozumienia jego roli w dziejach naszego państwa.
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Prawosławni w dziejach Rzeczpospolitej
Opracowanie Prawosławni w dziejach Rzeczpospolitej jest pierwszą publikacją przygotowaną przez Akademię Supraską. Wcześniej zorganizowana była międzynarodowa
konferencja, która dotyczyła tradycji śpiewu cerkiewnego i dziejów monasteru supraskiego. Konferencja ta otwierała działalność Akademii Supraskiej. Obecna publikacja to
pokłosie kolejnego spotkania ludzi nauki z różnych krajów (Polski, Litwy, Rosji, Grecji,
Francji), które przedstawiły wybitne postacie prawosławne. Osoby te odegrały ważną
rolę w dziejach Rzeczypospolitej i zapisały się szczególnymi zgłoskami. Są to postacie
ze sfery pogranicza polityki i kościoła, ludzie kultury i hierarchowie, których działalność była bardzo znacząca. Program konferencji i publikacja „Prawosławni w dziejach
Rzeczpospolitej” nie wyczerpuje wszystkich osób, które pozostawiły po sobie bogate
dziedzictwo. Nasze prace są tylko małym przyczynkiem do szerszych poszukiwań naukowych, które można będzie wykonać w przyszłości. Mam nadzieję, że cele, które sobie postawiliśmy zostaną zrealizowane, ażeby zachować w pamięci większą grupę osób
związanych z działalnością na rzecz prawosławia w Polsce. Historia zna wiele takich
postaci prawosławnych, które wykazały się szeroko zakrojoną działalnością społeczną,
kulturalną i polityczną na rzecz Rzeczypospolitej.
Niestety wciąż jeszcze jest bardzo mało opracowań na ich temat. Być może jest to
związane ze stereotypem jaki ciągle dominuje, że prawosławie to jedynie relikt zaborów.
Historia Kościoła prawosławnego w Polsce świadczy o czym innym. Prawosławie istniało w Polsce od zarania funkcjonowania naszej państwowości, a tym bardziej po unii
lubelskiej, w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Niniejsza publikacja ma, więc za zadanie nie tylko przedstawić określone postaci
z historii, ale również rozwiać owe nieprawdziwe stereotypy, które niewątpliwie szkodzą koegzystowaniu różnych wyznań w naszym kraju. Stereotypy są przecież, źródłem
nierównego traktowania wiernych różnych Kościołów w życiu społecznym, a nawet ich
dyskryminacji. Mam nadzieję że obecna publikacja przyczyni się do osłabienia niewłaściwych opinii i osądów.
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Prawosławne żony i matki królów i książąt polskich

S

ąsiedztwo ziem polskich z Wielkimi Morawami, a później ze schrystianizowaną Rusią, miało ogromny wpływ na życie religijne na ziemiach polskich oraz
na postawę panujących. Nie ulega wątpliwości, że obrządek metodiański był obecny
na ziemiach polskich, a ówczesne elity wczesnopiastowskie poprzez niego poznawały
chrześcijaństwo. Jest wielce prawdopodobne, że książę Mieszko I, podobnie jak władca
Wiślan zostali ochrzczeni w tym obrządku1. Pierwsze ruskie parafie prawosławne na
ziemiach polskich pojawiły się, gdy Bolesław Chrobry przyłączył do swego państwa
Grody Czerwieńskie. Od 1018 r. możemy mówić o wspólnej drodze państwa polskiego
i Kościoła prawosławnego. Sąsiedztwo Wielkiego Księstwa Kijowskiego, a po jego rozpadzie innych księstw ruskich, oddziaływało na sytuację religijną na pograniczu polskoruskim. Wyznawcy prawosławia w Polsce za panowania Piastów aż do połowy XIV w.
nie stanowili wielkiego problemu państwowego, jednak ich stała obecność miała istotne
znaczenie w polskiej polityce zagranicznej, chociażby ze względu na konflikty zbrojne
na pograniczu polsko-ruskim. Powstanie Księstwa Halicko-Wołyńskiego i jego polityka jednoczenia ziem ruskich doprowadziła do tego, że tereny Podlasia, Lubelszczyzny
i Ziemi Przemyskiej znalazły się pod bezpośrednim oddziaływaniem Kościoła prawosławnego. Prawosławie było stale obecne na pograniczu polsko-ruskim, jego wyznawcy
przebywali na piastowskich dworach książęcych, a ruska kultura duchowa wpływała na
Szerzej o tym: K. Lanckorońska, Studies on the Roman-Slavonic Rite in Poland, Rome 1961; J. Klinger, Nurt
słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego, [w:] O istocie prawosławia, Warszawa 1983, s. 365-421; J.
Umiński, Obrządek słowiański w Polsce IX-XI wieku i zagadnienie drugiej metropolii polskiej w czasach Bolesława
Chrobrego, „Roczniki Humanistyczne KUL” nr 4 za rok 1953, Lublin 1954, s. 3-44; H. Łowmiański, Początki
Polski, t. IV, Warszawa 1970, s. 358-515; Z. Dobrzyński, Obrządek słowiański w dawnej Polsce, cz. I-III, Warszawa 1989; J. Hawrot, Pierwotny kościół pod wezwaniem Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie, „Kwartalnik
Architektury i Urbanistyki” 1956, nr 1, s. 157-172; W. Szafrański, Połock we wczesnym średniowieczu, Warszawa
1983; Z. Wartołowska, Osada i gród w Wiślicy w świetle badań wykopaliskowych do 1962 r., [w:] Odkrycia Wiślicy, Warszawa 1963; A. Żak, Trzecia budowla przedromańska na Wawelu, „Z otchłani wieków”, Kraków 1968; S.
Szczur, Misja cyrylo-metodiańska w świetle najnowszych badań, [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały z sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 r., Kraków 1994, s. 7-23; H. Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków
1996, s. 417-445; J. Klinger, Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego, Białystok 1998; R. Żerelik,
Obrządek słowiański w południowej Polsce, [w:] Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, pod red. K. Leśniewskiego i J. Leśniewskiej, Lublin 1999, s. 439-447; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów
i Jagiellonów, Białystok 2003, s. 36-54.

1
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życie religijne mieszkańców ziem polskich. Bliskie więzi rodzinne panujących w księstwach polskich i ruskich pogłębiały wzajemne oddziaływanie religijne i kulturowe2.
Konflikty polsko-ruskie w sposób istotny nie wpłynęły na stosunki wyznaniowe. Wyznawcy Kościoła prawosławnego, korzystający z protekcji księżniczek ruskich, nie byli
dyskryminowani. Powiązania rodzinne odegrały ważną rolę w określeniu miejsca Kościoła prawosławnego w strukturze monarchii piastowskiej. Zapiski kronikarskie relacjonują o licznych małżeństwach pierwszych Piastów z księżniczkami ruskimi. Związki
te, zapoczątkowane przed 1012 r. wydaniem córki Bolesława Chrobrego za Świętopełka
turowskiego, jednego z najstarszych synów Włodzimierza Wielkiego, stały się częstym
zjawiskiem w relacjach polsko-ruskich3.
Izasław, książę nowogródzki i turowski, syn Jarosława Mądrego, ożenił się w 1042
r. z siostrą Kazimierza Odnowiciela – Gertrudą Elżbietą (1025-1108), córką króla polskiego Mieszka II Lamberta. W 1054 r. został on księciem kijowskim. W okresie, kiedy
walczył z Wsiewołodem i Światosławem o tron kijowski, nie mógł zabezpieczyć swego
panowania w Turowie. Izasław został wygnany w 1068 r. przez młodszych braci z Kijowa. W obronie Izasława stanął syn Kazimierza Odnowiciela – Bolesław Śmiały. Poza
interesami politycznymi, wysiłki Bolesława Śmiałego były spowodowane względami
osobistymi i rodzinnymi. Nie możemy zapominać, że matką Bolesława Śmiałego była
Maria Dobroniega, siostra Jarosława Mądrego. Bolesław Śmiały był więc wnukiem
Włodzimierza Wielkiego. Według Jana Długosza, żona Bolesława do śmierci wyznawała „wiarę ruską”. Jak żywe były te rodzinne tradycje świadczy fakt, że syn Bolesława
Śmiałego, Mieszko, który powrócił do Polski po śmierci ojca, także poślubił w 1088
r. Ruthena puella4. Prawdopodobnie była nią Eudoksja, siostra Jaropełka Izasłowicza,
księcia wołyńskiego.
Polityka dynastyczna, w której małżeństwa książąt i królów polskich z księżniczkami ruskimi stały się czymś naturalnym, była prowadzona przez następnych panujących.
I tak córka Władysława Hermana została wydana za księcia włodzimiersko-wołyńskiego
A. Gieysztor, Obraz Rusi w Polsce średniowiecznej, [w:] Związki kulturalne między Polską a Rosją XI-XX, Moskwa 1998, s. 12; F. Sielicki, Polsko-ruskie stosunki wyznaniowe w XI-XII wieku, [w:] Dzieło chrystianizacji Rusi
Kijowskiej i jego konsekwencje w kulturze Europy, Lublin 1988, s. 39-41; tenże, Polsko-ruskie stosunki kulturalne
do końca XV wieku, Wrocław 1997, s. 34, 35; J. Tęgowski, Kontakty rodzinne dynastów polskich i ruskich w średniowieczu, [w:] Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie, pod red. T. Chynczewskiej-Hennel i N. Jakowenko, Lublin 2000, s. 7-22. Szerzej o kulturze prawosławnej za panowania dynastii Piastów i Jagiellonów por.:
F. Sielicki, Polsko-ruskie stosunki kulturalne do końca XV wieku, Wrocław 1997; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003, s. 27-140; tenże, Prawosławni w wielowyznaniowej
i wielokulturowej Rzeczypospolitej, [w:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiały
Międzynarodowego Kongresu, pod red. St. Wilka, Lublin 2003, s. 202-220; tenże, Kultura prawosławna w dawnej
Rzeczypospolitej, [w:] Rzeczpospolita wielu wyznań, pod red. A. Kaźmierczyka, A. Link-Lenczowskiego, M. Markiewicza i K. Matwijowskiego, Kraków 2004, s. 409-436.
3
S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry Wielki, Warszawa 1925, s. 220; H. Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków 1996,
s. 98-101.
4
Monumenta Poloniae Historica, t. II, Warszawa 1952, s. 55; Galii Anonymi, Cronica Polonica, przełożył R. Grodecki, Kraków 1923, s. 48.
2
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Jarosława I. Książę współpracował z wielkimi książętami kijowskimi. Podobną politykę prowadził Bolesław Krzywousty, ożeniony w 1103 r. ze Zbysławą, córką księcia
kijowskiego Świętopełka Izasławicza. Siostra Bolesława wyszła za mąż za nieznanego
z imienia księcia ruskiego. Z kolei Mścisław Izasławicz, książę łucki i włodzimierski,
ożenił się w 1151 r. z Agnieszką, córką Bolesława Krzywoustego, z którą miał czterech
synów: Światosława, Romana, Wsiewołoda i Włodzimierza5. Na Rusi schronił się też
w 1106 r. książę Zbigniew, uciekający przed wojskami Krzywoustego. Cerkiew prawosławna wywierała duży wpływ na życie religijne, obyczaje i kulturę mieszkańców ziem
polskich, pomimo, że na pograniczu polsko-ruskim ścierały się dwie orientacje religijne.
Orientacje te – wschodnia i zachodnia – wyrażały się odmienną strukturą organizacyjną
i tradycją eklezjalną. Równocześnie panowało wówczas powszechne przekonanie o powszechności i niepodzielności Kościoła.
W okresie rozbicia dzielnicowego książęta mazowieccy i małopolscy nadal wchodzili
w alianse małżeńskie z przedstawicielami dworów ruskich. Syn Bolesława Krzywoustego,
Bolesław Kędzierzawy, poślubił przed 1140 r. siostrę księcia nowogrodzkiego Włodzimierza Wsiewołodowicza – Wierzchosławę. Córka Bolesława Kędzierzawego i Wierzchosławy, wyszła za mąż około 1173 r. za Wasylka Jaropełkowicza, księcia brzesko-drohickiego.
Książę muromski Wsiewołod Dawidowicz w 1124 r. zawarł związek małżeński z drugą
córką Bolesława Krzywoustego. Żoną księcia nowogrodzkiego Włodzimierza od 1136
r. była siostra Bolesława Kędzierzawego – Ryksa. W 1141 r. Bolesław Wysoki, syn Władysława II Wygnańca ożenił się z córką księcia czernihowsko-kijowskiego Wsiewołoda
Olgowicza, Zwienisławą. Z kolei książę Mieszko III Stary ożenił się w 1158 r. z Eudoksją,
córką księcia kijowskiego Izasława Mścisławicza. Przypomnę, że Kazimierz Sprawiedliwy pojął za żonę Helenę, córkę księcia kijowskiego Rościsława. Córka Kazimierza Sprawiedliwego poślubiła zaś w 1179 r. księcia kijowskiego Wsiewołoda, syna Światosława
III Wsiewołodowicza. Syn Mieszka III Starego Odon, książę wielkopolski, ożenił się około 1177 r. z Wyszesławą, córką księcia halickiego i przemyskiego Jarosława Ośmiomysła.
Żoną Racibora I, księcia pomorskiego, była Rusinka Przybysława6.
Znane są liczne koligacje możnych polskich i ruskich. Jako przykład można podać,
że jeden ze znanych możnowładców polskich, palatyn śląski, Piotr Włostowic, poślubił Marię, córkę księcia czernihowskiego, Olega Światosławicza7. Koligacje małżeńskie, choć w większości przypadków miały przyczyny polityczne, wzmocniły Kościół
M. Hruszewśkyj, Istorija Ukrajiny-Rusy, t. II, Lwiw 1905, s. 365-366.
F. Sielicki, Polsko-ruskie stosunki kulturalne..., s. 34, 35; J. Tęgowski, Kontakty rodzinne dynastów polskich i ruskich w średniowieczu, [w:] Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie, pod red. T. Chynczewskiej-Hennel
i N. Jakowenko, Lublin 2000, s. 7-22.
7
O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 113-265; F. Sielicki, Polsko-ruskie stosunki wyznaniowe w XI-XII
wieku, s. 37-38; A. Gieysztor, Obraz Rusi w Polsce średniowiecznej, [w:] Związki kulturalne między Polską a Rosją
XI-XX, Moskwa 1998, s. 12. W XI-XIII w. zawarto w sumie 24 znaczące małżeństwa między przedstawicielami
dynastii piastowskiej a Rurykowiczami. Por.: J. Tęgowski, Kontakty rodzinne dynastów polskich i ruskich w średniowieczu, s. 7-22.
5
6
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prawosławny i wprowadziły do dominującej na ziemiach polskich kultury łacińskiej bogactwo chrześcijaństwa wschodniego.
Przeciwko aliansom małżeńskim z książętami polskimi występowali duchowni metropolii kijowskiej. Mnich Teodozy Pieczerski w utworze Słowo o wierze chrześcijańskiej i łacińskiej stwierdził, że wyznanie rzymskokatolickie jest gorsze od wiary żydowskiej. Grecki zakonnik napominał: „Do wiary zaś łacińskiej nie zbliżajcie się, obyczaju
ich nie zachowujcie i komunii ich unikajcie, i wszelkiej nauki ich unikajcie, i postępowaniem ich należy gardzić, i strzec swoich cór: nie wydawać za nich ani u nich pojmować, nie bratać się, nie pozdrawiać ani całować jego [łacinnika], ani z nim z jednego
naczynia jeść ani pić, ani pokarm od nich brać”8. Utwór ten był adresowany do księcia
kijowskiego Izasława Mścisławicza, albowiem książę ten był spokrewniony z wieloma
rodami katolickimi. Przypomnę, że jego bratanica, Wierzchosława, była żoną księcia
Bolesława Kędzierzawego, a syn Mścisław, poślubił siostrę Kędzierzawego, Agnieszką.
Siostra Izasława Mścisławicza wyszła za mąż za króla węgierskiego Gejzę II, zaś córka
Eudoksja za brata Bolesława Kędzierzawego, Mieszka III. Koligacje „łacińskie” Izasława musiały wzbudzać niezadowolenie greckiego ihumena Teodozego.
Metropolita kijowski Jan II w 1080 r. potępiał tych z Rurykowiczów, którzy swoje córki wydawali za władców łacińskich oraz zabraniał wspólnego uczestnictwa w liturgii z łacinnikami. Z kolei metropolita Nicefor (1104-1121) w liście do Włodzimierza Monomacha zabraniał utrzymywania wszelkich kontaktów z łacinnikami. Podobne
pouczenie metropolita Nicefor skierował do księcia wołyńskiego Jarosława, bo „książę sąsiaduje z ziemią lacką, a ci co na niej żyją, przyjęli naukę łacińską i odstąpili od
Apostolskiej Cerkwi”9. Najdalej w swych „przestrogach” poszli autorzy Pateryku kijowsko-pieczerskiego, którzy wyobrażali sobie diabła w postaci Polaka10. Nie było to
stanowisko powszechne. Latopis halicko-wołyński, w przeciwieństwie do kronik kijowskich czy nowogrodzkich, podawał bardziej przychylną opinię o Polsce i nie wykazywał
niechętnego stosunku do katolików. Zapewne na taki stosunek latopisarzy wołyńskich
do Polaków miały wpływ wzajemne bliskie kontakty władców Księstwa Halicko-Wołyńskiego z książętami polskimi oraz utrzymywanie dobrych relacji książąt halickich
z duchowieństwem łacińskim. Małżeństwa polsko-ruskie były zjawiskiem spotykanym
najczęściej wśród książąt halicko-wołyńskich11. Wśród bojarów halickich wielu posiadało matki narodowości polskiej. Często książęta polscy i ruscy nie tylko byli kuzynami,
ale wyznawali pogląd, że wyznają jedną wiarę chrześcijańską. Zjawisko to było na tyle
8
F. Sielicki, Polsko-ruskie stosunki wyznaniowe w XI-XII wieku, s. 39, 40; tenże, Polsko-ruskie stosunki kulturalne..., s. 37-42; J. S. Gajek, Teodozjusz Grek i jego „Słowo o wierze chrześcijańskiej i łacińskiej”, [w:] Teologia
i kultura duchowa starej Rusi, pod red. W. Hryniewicza i J. S. Gajka, Lublin 1993, s. 39-41.
9
J. Kania, Zagadnienie łączności cerkwi oraz stosunków państwa ruskiego z Rzymem do początku XII w., „Roczniki
Humanistyczne KUL”, t. XXXIX-XL, z. 7, Lublin 1991-1992, s. 127.
10
H. Paszkiewicz, Początki Rusi, s. 109-110.
11
J. Umiński, Śmierć Leszka Białego, „Nasza Przeszłość”, t. II, 1947, s. 30-36.
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duże, że papież Grzegorz IX zabronił Polkom wychodzić za mąż za Rusinów, albowiem
mężowie odwodzą żony od katolicyzmu12. Pod wpływem takich czynników zewnętrznych dwór polski i hierarchia łacińska używała określenia „schizmatycy Rusini”. Określenie to pojawiało się jedynie w korespondencji z Rzymem i hierarchią zagraniczną.
Znamienne, że w omawianym okresie termin ten nie był stosowany w korespondencji
wewnętrznej. Koligacje z wyznawcami prawosławia i ich zwiększająca się obecność
w państwie nakazywały książętom piastowskim prowadzenie polityki tolerancyjnej
i używanie jedynie pozytywnych opinii o prawosławiu.
Wartym podkreślenia było stosowanie w XI-XII w. zwyczaju całowania krzyża. Parokrotnie przytaczany w Latopisie kijowskim zwyczaj całowania krzyża podczas negocjacji między książętami polskimi i ruskimi wskazuje, że stosowano krzyż grecki i łaciński. Fakt ten podkreśla, że elity świeckie na pograniczu polsko-ruskim nie dostrzegały
wówczas istotnych różnic dogmatycznych, a opierały się na wspólnej tradycji wyznaniowej, w której współżycie obu obrządków było czymś naturalnym.
Na dworach polskich często przebywali książęta ruscy. Na dworze Bolesława Krzywoustego w 1118 r. przebywał książę wołyńsko-włodzimierski Jarosław Światopełkowicz, wygnany przez księcia kijowskiego Włodzimierza Monomacha. Bolesław Krzywousty przez pięć lat próbował osadzić go w jego księstwie13. W 1173 r. do Polski uciekła księżna halicka Olga, żona Jarosława Włodzimierzowicza (Ośmiomysła), wygnana
przez kochankę Jarosława, Nastazję Czagrówną. Książę halicki Roman Mścisławicz
wychowywał się na dworze swego wuja Kazimierza Sprawiedliwego. Również wielu
książąt piastowskich w okresie wojen domowych szukało schronienia na dworach książąt ruskich. Znane są również zjazdy przedstawicieli obu dynastii Piastów i Rurykowiczów oraz wspólne akcje zbrojne na ziemiach ruskich i polskich14.
Różnice religijne nie przeszkadzały księciu halickiemu Romanowi w utrzymywaniu bliskich kontaktów z książętami polskimi. Pomimo, iż Roman był synem katoliczki,
wszelkie zabiegi unijne zostały przez niego odrzucone i do śmierci pozostał wielkim
opiekunem Kościoła prawosławnego. Książę Roman żył w dobrych stosunkach z Leszkiem Białym, przy poparciu którego stworzył potężne państwo i powiększył jego terytorium. Równie dobre stosunki z Romanem, a później z jego synami Danielem i Wasylkiem, miał Konrad Mazowiecki. Jego matka Helena była córką księcia kijowskiego
Rościsława. Utrzymanie dobrych stosunków z Romanowiczami było dla Mazowsza
sprawą priorytetową.
W XIII w. czynnikiem sprzyjającym rozwojowi Kościoła prawosławnego na terenie księstw polskich były kolejne małżeństwa piastowsko-ruskie. Leszek Biały zawarł
w 1207 r. małżeństwo z Grzymisławą, córką Ingwara Jarosławicza, księcia dorohuskiego.
H. Paszkiewicz, Początki Rusi, s. 114-115.
Połnoje Sobranije Russkich Letopisiej, t. II, Moskwa 1950, s. 285-286.
14
F. Sielicki, Polsko-ruskie stosunki kulturalne..., s. 47-51.
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W 1209 r. książę usunął z Włodzimierza księcia Aleksandra i osadził na jego miejsce
swego teścia Ingwara, a w Brześciu – młodszego syna Romana Wasylka z matką. Podczas wyprawy węgierskiej na zbuntowany Halicz w 1210 r. książę krakowski doprowadził do objęcia rządów w Przemyślu przez księcia włodzimierskiego Światosława Igorewicza, którego córka Agafia poślubiła brata Leszka Białego – Konrada. Wspólną polskowęgierską inicjatywą było osadzenie na tronie halickim w 1210 r. małoletniego księcia
Daniela. W jego imieniu regencję ponownie objęła jego matka. W tym samym czasie (po
1210 r.) Konrad Mazowiecki poślubił Agafię, córkę księcia włodzimierskiego i przemyskiego Światosława Igorewicza. O świadomości wyznaniowej Agafii świadczy fakt, że
swej córce nadała ruskie imię Eudoksja. Dwaj jej i Konrada Mazowieckiego synowie
wzięli za żony Rusinki. Bolesław, ożenił się w 1245 r. z Anastazją, bratanicą Daniela
Romanowicza, córką księcia bełskiego Aleksandra. Drugi syn Konrada Mazowieckiego,
Siemowit I, ożenił się w 1248 r. z córką Daniela, księcia halickiego, Perejasławą. Córka
księcia mazowieckiego Dubrawka wyszła za mąż w 1246 r. za Wasylka Romanowicza,
księcia bełskiego. Z kolei książę sieradzki Leszek Czarny poślubił w 1265 r. Agrypinę,
córkę księcia Rościsława Michałowicza. Po 1275 r. doszło do zawarcia związku małżeńskiego między księciem bytomskim Kazimierzem a Heleną, córką księcia halickiego
Lwa Daniłowicza. Kolejny polsko-ruski alians małżeński został zawarty w 1289 r. między siostrą Władysława Łokietka, Eufemią, a księciem halickim Jerzym I Lwowiczem.
Brat Łokietka, książę dobrzyński Siemowit, ożenił się po roku 1296 z Anastazją, siostrą
Jerzego I. Córka tego ostatniego, Maria, poślubiła w 1302 r. syna księcia mazowieckiego
Bolesława II, Trojdena. Oprócz wymienionych znane były inne powiązania małżeńskie
między przedstawicielami dynastii piastowskiej a potomkami Rurykowiczów15. Także biskup krakowski Prokop (1293-1294) pochodził z polsko-ruskiego małżeństwa16. Oprócz
biskupa krakowskiego, biskupem pół-Rusinem był ordynariusz wrocławski Jarosław,
syn Bolesława Wysokiego i Zwienisławy, córki księcia czernihowskiego Wsiewołoda
Olegowicza. Kronikarze informowali, że wierni Kościoła katolickiego uczęszczali na
nabożeństwa odprawiane przez duchownych prawosławnych. Grzegorz IX w posłaniu
z 22 lutego 1233 r., adresowanym do możnych polskich występował przeciwko licznym
małżeństwom polsko-ruskim tylko dlatego, że Cerkiew ruska rzekomo żądała nowego chrztu w obrządku prawosławnym. Źródła nie informują o takiej postawie duchownych prawosławnych, a apel papieża został całkowicie zignorowany. Wkrótce po apelu
15
O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 284-320; A. Szymczakowa, Księżniczki ruskie w Polsce XIII
wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, seria I, z. 29, 1978, s. 31-33; K. Jasiński, Polityka małżeńska Władysława Łokietka, [w:] Genealogia – Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu
publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, Toruń 1996, s. 18-22; J. Tęgowski, Kontakty rodzinne
dynastów polskich i ruskich w średniowieczu, s. 22-36.
16
N. De Baumgarten, Genealogies et mariages occidentaux des Rurikides russes du X au XIII siecle, „Orientalia
Christiana”, vol. IX-1, Romae 1927, Tabela XIII, s. 57; F. Sielicki, Polsko-ruskie stosunki kulturalne..., s. 82-84;
tenże, Kontakty polsko-ruskie w świetle źródeł..., s. 63 i 72.
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papieskim dwaj synowie Konrada Mazowieckiego poślubili prawosławne księżniczki
ruskie.
W 1279 r. legat papieski Filip wydał postanowienie, aby duchowieństwo „schizmatyckie” nie odprawiało nabożeństwa w kościołach, ani nie miało prawa budowy własnych kaplic i świątyń na dworach polskich. Katolikom zabroniono też uczestnictwa
w nabożeństwach prawosławnych i przyjmowania sakramentów z rąk ich duchownych17. Zarządzenie to, podobnie jak i inne zakazy kurii rzymskiej odnośnie kontaktów
z ludnością prawosławną, nie było respektowane.
Prawosławni przebywający na dworach polskich nie wykazywali wrogości ani lekceważenia wobec dominującego wyznania. Postawa taka dowodzi bliskości kulturalnej
ówczesnych Rusinów i Polaków oraz braku jakichkolwiek uprzedzeń narodowych i wyznaniowych. Księżniczki ruskie i polskie, wychodząc za mąż, szybko asymilowały się
w nowym środowisku. Czasami księżniczki ruskie wspierały polska politykę wschodnią. Księżna mazowiecka Grzymisława wspierała w ruskiej misji dominikanina Jacka
Odrowąża. O postawie księżnej świadczy fakt, że kiedy Konrad Mazowiecki uwięził ją
i odebrał należące do niej dobra, Grzymisława zwróciła się w 1232 r. do papieża Grzegorza IX z prośbą o interwencję. Papież nakazał Konradowi zwrócić zagrabione dobra.
Grzymisława, ciesząca się w Polsce dużym szacunkiem, brała aktywny udział w życiu
politycznym, w tym w polsko-ruskich zjazdach książąt.
Jednym z ostatnich królów piastowskich Władysław Łokietek wyraził zgodę na oddanie Rusi ziemi lubelskiej w zamian za pomoc w jego staraniach o tron krakowski.
Porozumienie wzmocnione zostało ślubem siostry Łokietka Eufemii z synem księcia
halickiego Lwa I – Jerzym18. Książę Lew I, na mocy porozumienia z królem czeskim
Wacławem II, w sporze o dzielnicę krakowską w 1299 r. zachował postawę neutralną.
Po jego śmierci syn Jerzy politycznie i zbrojnie wspierał starania Łokietka o dzielnicę
senioralną. To zaangażowanie po stronie Władysława Łokietka spowodowało, że Ruś
w 1303 r. straciła ziemię lubelską, zajętą przez rycerstwo sandomierskie i krakowskie.
Spór Jerzego o Lubelszczyznę nie zaostrzył stosunków polsko-ruskich. Do księcia Jerzego uciekł Łokietek pokonany przez wojska czeskie. Jak twierdził w 1308 r. arcybiskup Jakub Świnka, książę przebywał u „schizmatyków”19.
Wartym pokreślenia jest również stosunek elit polskiego społeczeństwa do prawosławnych Rusinów. W polskich źródłach historiograficznych czasów piastowskich brak
jest wzmianek mówiących o rozłamie Kościoła. Znamienne, że nie występuje w kronikach polskich rozróżnienie na prawowiernych łacinników i „schizmatycki Kościół
wschodni”. Termin „schizmatycy” w odniesieniu do prawosławnych, jeżeli już był
W. Abraham, Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi, t. I, Lwów 1904, s. 171- 172.
B. Włodarski, Stanowisko Rusi halicko-włodzimierskiej wobec akcji zjednoczeniowej Władysława Łokietka, „Zapiski Historyczne Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. XXVIII, Toruń 1962.
19
Ibidem, s. 343, przyp. 65; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006, s. 97.
17
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stosowany, to tylko w korespondencji zewnętrznej, np. w listach do papiestwa czy biskupów niemieckich. Również w kronikarstwie ruskim tego czasu, a zwłaszcza w Latopisie halicko-wołyńskim, nie znajdujemy uprzedzeń wyznaniowych wobec Polaków,
a przecież jego autorzy byli zaangażowani w ideologię cerkiewną20. Związki polsko-ruskie, wzmocnione licznymi koligacjami małżeńskimi, układały się na zasadach partnerskich. Szacunek Rusinów do Kościoła katolickiego i Polaków do Cerkwi prawosławnej był czymś naturalnym, wynikłym ze wspólnej tradycji religijnej polsko-ruskiego
pogranicza.
W jakichkolwiek przekazach dotyczących stosunków z Rusinami, w tym we wzmiankach o małżeństwach książąt polskich z Rusinkami, nie ma mowy o odmienności obrządku i wiary. Pierwszym tekstem, który podnosi ten temat, był list biskupa krakowskiego
Mateusza i Piotra Włostowica do Bernarda z Clairvaux, napisany między 1146 a 1148
rokiem21. List był odpowiedzią na propozycję Bernarda podjęcia przez niego misji na
Rusi. Tekst otwarcie zarzucał Rusinom, że nie przestrzegają zasad prawdziwej wiary
i kultu oraz stawiał zarzut separatyzmu Rusinów zarówno wobec Kościoła łacińskiego,
jak i greckiego. Wskazuje też na błędy dotyczące sprawowania sakramentów wśród Rusinów. Kolejnym źródłem, o którym należy wspomnieć, jest dokument Konrada Mazowieckiego z 8 marca 1237 r., w którym książę nadawał Drohiczyn wraz z okolicznymi
ziemiami zakonowi braci dobrzyńskich. W dokumencie tym pojawia się sformułowanie
mówiące o tym, że bracia są zobowiązani bronić Mazowsza przed heretykami i Prusami22. Dokument heretykami nazywa mieszkających tam Rusinów23. Użycie takiego
określenia względem Rusinów wynikało zapewne z faktu, że Drohiczyn, a szerzej całe
pogranicze jaćwieskie, było przedmiotem rywalizacji Konrada Mazowieckiego i księcia
halickiego Daniela. Samo nadanie grodu drohiczyńskiego braciom dobrzyńskim było
wymierzone w Rusinów.
W wieku XIV Królestwo Polskie utraciło znaczne obszary etnicznych ziem polskich
na zachodzie. Wschodnia granica państwa przesunęła się w głąb dorzecza Dniestru
i Prypeci. W rezultacie włączenia przez Kazimierza Wielkiego Rusi Halickiej zmieniła się struktura wyznaniowa i etniczna państwa. Polska utraciła swoją jednorodność
wyznaniowo-narodową. Ekspansja osadnictwa polskiego zaledwie dotarła do pogranicza ruskiego po San i Bug. Zmiana struktury etniczno-wyznaniowej państwa wpłynęła
na zmianę zainteresowania politycznego. Wschodnia orientacja polityki terytorialnej
państwa polskiego naruszyła zgodność granic państwowych i etnicznych ustalonych
20
W. Paszuto, Obrazowanije litowskogo gosudarstwa, Moskwa 1959, s. 25; F. Sielicki, Kontakty polsko-ruskie...,
s. 83-84.
21
M. Plezia, List biskupa Mateusza do św. Bernarda, [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane R. Grodeckiemu w 70-lecie urodzin, Warszawa 1960, s. 123-140.
22
Dokument został wydany w Zbiorze ogólnym przywilejów i spominków mazowieckich, t. 1 (wyd. J. Kochanowski), Warszawa 1919, s. 421-422.
23
B. Włodarski, Polska i Ruś 1194-1340, Warszawa 1966, s. 113.
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w czasach pierwszych Piastów. Ostatni przedstawiciel dynastii wchłonął tereny niepolskie z zamieszkałą tam ludnością prawosławną. Wagę tego problemu rozumiał Kazimierz Wielki. Posiadanie w obrębie swego kraju dużej grupy ludności ruskiej, powiązanej dotąd z Litwą lub Moskwą, budziło obawy co do jej lojalności wobec nowej ojczyzny. Państwo polskie musiało więc wypracować swoją politykę w stosunku do wyznania
reprezentowanego przez znaczną część społeczeństwa. Element ruski w województwach
wschodnich Korony dominował pod względem kulturowym i gospodarczym. Katolicyzacja społeczności prawosławnej czy zapewnienie jej oficjalnego statusu w kraju było
jednym z istotnych problemów polskiej polityki wewnętrznej ostatnich Piastów.
Zjawisko to było tym bardziej ważne albowiem za rządów Giedymina i Olgierda
książęta litewscy, obejmujący władzę na ziemiach ruskich, przyjmowali chrzest w obrządku wschodnim. Proces ten wzmacniały koligacje małżeńskie książąt litewskich
z księżniczkami ruskimi. Sam Olgierd dwukrotnie poślubił księżniczki ruskie i choć sam
pozostał poganinem, to pięciu jego synów z pierwszego małżeństwa z Marią, księżniczką witebską, zostało ochrzczonych w prawosławiu i całkowicie zrutynizowanych. Synowie z małżeństwa z Julianną, córką księcia twerskiego, przeznaczeni do sprawowania
władzy na Litwie, do śmierci ojca pozostali poganami24. Do zawarcia unii w Krewie 16
znakomitych rodów litewskich przyjęło prawosławie, w tym wielki książę litewski Witold25. Spośród dziesięciu księżniczek litewskich – córek Giedymina, Kiejstuta, Olgierda
i Witolda – dwie były żonami wielkich książąt moskiewskich, Symeona i Wasyla, dwie
żonami książąt halicko-włodzimierskich, pozostałe innych książąt ruskich26. Córki Giedyminowiczów przyjmowały prawosławie. Z kolei syn Michała Koriatowicza – Dymitr,
książę wołyński, ożenił się w 1356 r. z siostrą Dymitra Dońskiego. Michał Koriatowicz
wspierał wojska moskiewskie w wojnie przeciwko Jagielle. Książę połocki Andrzej,
wsparty przez Światosława, księcia smoleńskiego, wystąpił przeciwko Jagielle, kiedy
ten przyjmował chrzest w Krakowie w 1386 r. Ten sam książę smoleński Światosław
walczył w 1370 r. wraz z wojskami księcia Olgierda przeciwko księciu moskiewskiemu
Dymitrowi Dońskiemu, za co został wyklęty przez patriarchę carogrodzkiego Filoteusza Kokkinosa (1355-1363; 1364-1373)27. Liczne konwersje wyznaniowe Litwinów
i alianse małżeńskie ich elit z księżniczkami ruskimi tworzyły podstawę do wprowadzenia prawosławia jako religii panującej. Taki status Kościoła prawosławnego pozostawał
w Wielkim Księstwie Litewskim do unii polsko-litewskiej.

24
J. Wolff, Ród Giedymina. Dodatki i poprawki do dzieł K. Stadnickiego: „Synowie Giedymina”, „Olgierd i Kiejstut” i „Bracia Władysława Jagiełły”, Kraków 1886, s. 10, 70-95, 116-118, 145-153, 159-167; H. Paszkiewicz,
Jagiellonowie a Moskwa, t. I, Litwa a Moskwa w XIII i XIV wieku, Warszawa 1933, s. 96-126, 257-258.
25
T. Wasilewski, Prawosławne imiona Jagiełły i Witolda, [w:] Analecta Cracoviensia, t. XIX, 1987, s. 107-115.
26
T. Śliwa, Kościół prawosławny w państwie litewskim w XIII-XIV w., [w:] Chrzest Litwy, pod red. M. T. Zahajkiewicza, Lublin 1990, s. 20-21; J. Tęgowski, Pierwsze pokolenie Giedyminowiczów, Poznań 1999, s. 52-55; 81-84.
27
J. Fijałek, Średniowieczne biskupstwa..., s. 520; J. Tęgowski, Pierwsze pokolenie Giedyminowiczów, s. 164-171.
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Prawosławie, oprócz wymienionych książąt, przyjmowało wielu przedstawicieli litewskich rodów bojarskich, towarzyszących członkom dynastii udających się do
księstw ruskich celem objęcia tam władzy. W miastach litewskich wyznawcami Kościoła wschodniego byli przeważnie Rusini, ale i tam następował powolny proces rutenizacji
Litwinów. Zakres przyjęcia chrześcijaństwa na Litwie był bardzo znaczący. Świadczy
o tym fakt przyjęcia, po unii krewskiej, wyznania prawosławnego przez dziesiątki rodzin litewskich z elit społeczeństwa. Dzięki Kościołowi prawosławnemu na dworach
litewskich dominowała kultura i literatura ruska, a językiem urzędowym był język
starobiałoruski.
Stan taki zmienił się po unii polsko-litewskiej w 1386 r. Przywileje wileńskie 1387 r.
tworzyły litewski stan szlachecki zorganizowany na fundamencie wyznania panującego.
Prawa osobiste, prawa własności majątkowej i częściowe zwolnienia ze świadczeń na
rzecz państwa zapewniano wyłącznie tym bojarom i ziemianom, którzy dokonają konwersji katolickiej28. Drugi przywilej wileński z 22 lutego 1387 r. zakazywał szlachcie
katolickiej małżeństw z prawosławnymi, a w przypadkach takich koligacji — przymus
konwersyjny dla prawosławnych. „Jeśli zaś wbrew temu zakazowi ktoś lub któraś wyznania ruskiego zostanie przychwycona na współżyciu z katolikiem wiernym Kościołowi rzymskiemu, odtąd nie powinni być rozłączeni, lecz mężczyzna bądź kobieta winni
przejść z innej sekty na wiarę katolicką, wyznawszy posłuszeństwo Kościołowi rzymskiemu”29. Jagiełło, ażeby zapewnić trwałość wiary katolickiej wśród nowo ochrzczonych Litwinów dopuścił się do niespotykanej dotąd ingerencji w relacje małżeńskie.
Mandaty Władysława Jagiełły z 1389 r. utrwalały dominację Kościoła katolickiego. Król nakazał posłuszeństwo biskupowi wileńskiemu i nałożył świadczenia na jego
rzecz30, oraz nadał katedrze i kapitule wileńskiej olbrzymie uposażenie31. Elita rządząca w Wielkim Księstwie Litewskim miała być katolicka. Rozporządzenie tej treści
przekazał Witold w 1392 r. w posłaniu skierowanym do wojewodów, namiestników
i ciwunów32. Wielki książę Witold nie zmienił kierunku polityki Jagiełły. Kościołem
panującym pozostawał wyłącznie Kościół katolicki. Wyznawcy prawosławia mogli
korzystać jedynie z oferty tolerancji pod dwoma warunkami: bezwzględnej lojalności
wobec katolickiego władcy i gorliwego spełniania jego poleceń33. W praktyce sytuacja
W. Czermak, Sprawa równouprawnienia schizmatyków i katolików na Litwie 1432-1563, Kraków 1903, s. 7.
Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, t. I, cz. 1, wyd. J. Fijałek, W. Semkowicz, Kraków 1948, nr
6, s. 13-15; J. Drabina, Wierzenia, religie, wspólnoty wyznaniowe w średniowiecznej Polsce i na Litwie i ich koegzystencja, Kraków 1994, s. 112.
30
Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, t. I, nr 15 i 16.
31
J. Ochmański, Biskupstwo wileńskie w średniowieczu, ustrój i uposażenie, Poznań 1972, s. 8 i 10; tenże, Powstanie i rozwój latyfundium biskupstwa wileńskiego (1387-1550), Poznań 1963, s. 35-38.
32
Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, t. I, nr 23; T. M. Trajdos, Metropolici kijowscy Cyprian i Grzegorz Camblak a problemy Cerkwi prawosławnej w państwie polsko-litewskim u schyłku XIV i pierwszej połowy XV
wieku, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, t. II, Poznań 1985, s. 212.
33
H. Łowmiański, Witold wielki książę litewski, Wilno 1930, s. 102; M. Kosman, Tolerancja wyznaniowa na Litwie
do XVIII w., „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, R. XVIII, Warszawa 1973, s. 99 i 103.
28
29
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nieco odbiegała od postanowień aktów prawnych. W Wielkim Księstwie Litewskim, na
terenach zdominowanych przez ludność prawosławną, społeczność prawosławna cieszyła się względnymi swobodami wyznaniowymi. Na terenach zamieszkałych przez
ludność zróżnicowaną pod względem wyznaniowym obowiązywały wymienione wyżej
ograniczenia.
Jagiełło miał większe upodobanie do sztuki ruskiej aniżeli Kazimierz Wielki. Król
wyrósł na Litwie w otoczeniu sztuki cerkiewnej. Duży wpływ na jego przywiązanie do
prawosławnej sztuki sakralnej miała matka króla polskiego, księżna twerska, Julianna,
która wychowała Jagiełłę w bizantyjsko-ruskiej tradycji kulturowej. Jagiełło, zafascynowany sztuką cerkiewną, zapraszał malarzy ruskich do wykonania wystroju fundowanych
przez siebie kościołów, rezydencji, pomieszczeń zamkowych. Malarze ruscy wykonali
między innymi polichromię w stylu bizantyjskim katedry gnieźnieńskiej i sandomierskiej, wystrój kolegiaty w Wiślicy, kościół benedyktyński św. Krzyża na Łysej Górze,
kaplice św. Trójcy i misjonarzy w katedrze wawelskiej, kościół św. Trójcy w Lublinie
oraz sypialnię królewską na Wawelu34.
Rebaptyzację od wieków stosowano obustronnie. W XIII w. istniał w Cerkwi niezwykle surowy system przyjmowania katolików: 7 dni pokutnych wędrówek do cerkwi,
ścisły post tygodniowy, wielokrotne modlitwy, nadanie nowego imienia, wreszcie ósmego dnia — obleczenie w nową szatę, ryzę i diadem (wieniec), pomazanie i wręczenie
świecy, a po zanurzeniu w wodzie święconej udział w mszy katechumenów35. Autor latopisu nowogrodzkiego opisywał klęskę Witolda nad Worsklą jako karę bożą za odstępstwo od prawdziwej wiary36. Z kolei w latopisie pskowskim Witold, w czasie wyprawy
w 1428 r., nosił miano „odstupnika od wiery, poganyj kniaź”37. Witold był pierwotnie
chrzczony w Kościele prawosławnym z imieniem Jakub. W tekstach katolickich z czasów Jagiełły znajdujemy terminy „infidelis” — niewierny, jako synonim Rusina, a cerkwie ruskie są zwane powszechnie „synagogae”. Kościół katolicki w Polsce w równie
negatywny sposób oceniał wagę sakramentu chrztu prawosławnego. Z tego powodu na
ziemiach ruskich stosował konsekwentnie obowiązek rebaptyzacji38. Nic też dziwnego,
że apel Jagiełły nie przyniósł żadnego skutku. Nawet najbliższy powiernik króla, biskup
A. Różycka-Bryzek, Zarys historyczny badań nad bizantyńsko-ruskimi malowidłami w Polsce, „Biuletyn Historii
Sztuki”, t. XXVII, Warszawa 1965; taż, Bizantyjsko-ruskie malowidła ścienne w Kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu, „Studia do dziejów Wawelu”, t. III, Kraków 1967; E. Chojecka, Sztuka średniowiecznej Rusi Kijowskiej i jej
związki z Polską w XI-XV w., [w:] Ukraina. Teraźniejszość i przeszłość, pod red M. Karasia i A. Podrazy, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, R. CCXLVII, z. 32, Kraków 1970, s. 413; J. Kłoczowski, Młodsza Europa, Warszawa 1998, s. 333-334; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów
i Jagiellonów, s. 184-187.
35
Makarij, Istorija Russkoj Cerkwi, t. III, Sankt-Pietierburg 1888, s. 225.
36
PSRL, t. III, s. 143; T. M. Trajdos, Metropolici kijowscy..., s. 229.
37
PSRL, t. I, s. 205; T. M. Trajdos, Metropolici kijowscy..., s. 228-229.
38
T. E. Modelski, Z dziejów rebaptyzacji w Polsce, „Kwartalnik Teologiczny Wileński”, t. III, 1925, s. 29-33; J.
Sawicki, Rebaptisatio Ruthenorum w świetle polskiego ustawodawstwa synodalnego w XV i XVI wieku, [w:] Pastori
et Magistro, Lublin 1966, s. 232-233.
34
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chełmski, Jan Biskupiec zalecał w swej diecezji zdecydowanie powtórne chrzty Rusinów. Rebaptyzacji musiała się poddać nawet czwarta żona
Władysława Jagiełły, Zofia (Sońka), księżna z rodu Holszańskich.
Zofia Holszańska, matka Władysława Warneńczyka, Kazimierza
i Kazimierza Andrzeja Jagiellończyków wniosła wielkie zasługi Korony
i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rusinka Księżna, choć w roku zawarcia związku małżeńskiego z Jagiełłą (1422) przyjęła katolicyzm, to jej
zamiłowanie do sztuki ruskiej było powszechnie znane. Pod jej wpływem
król ufundował świątynie, które ozdobił freskami ruskimi. Fakt ten wynikał nie tylko z upodobania do sztuki bizantyjskiej, w kręgu której się
Zofia
Holszańska wychował, ale z głębokiej pobożności i przywiązaniu do kultu Matki Bożej – tak bardzo popularnego na ziemiach ruskich. Królowa Zofia, żona
Władysława Jagiełły, powszechnie nazywana Sonką, córka księcia Andrzeja Holszańskiego, przed ślubem z Jagiełłą była gorliwą wyznawczynią prawosławia, a i później
była protektorką licznych cerkwi i monasterów. Z jej inspiracji doszło do wykonania
fresków w stylu bizantyjsko-ruskim w ufundowanej przez nią kaplicy św. Trójcy w katedrze na Wawelu. Ona też w istotny sposób wpłynęła na wychowanie swoich synów,
królów polskich39.
Władysław III Warneńczyk wydał 22 marca 1443 r. w Budzie przywilej, który zrównywał prawnie duchowieństwo prawosławne z rzymskokatolickim. Przywilej poręczał
duchowieństwu prawosławnemu wszystkie posiadane prawa i wolności, z których korzystał kler katolicki oraz zabraniał ingerencji ze strony państwa i świeckich w sądownictwo cerkiewne. Król nakazywał ponadto zwrot Kościołowi prawosławnemu wszystkich zabranych mu majątków40. Król, będąc homoseksualistą nie brał poważnie pod
uwagę planów matrymonialnych.
Tradycje sztuki cerkiewnej kontynuowano za panowania Kazimierza Jagiellończyka,
który podtrzymywał istniejące w dynastii zamiłowanie do sztuki ruskiej. Aspiracje artystyczne króla wspierała jego żona Elżbieta Rakuszanka (1436-1505)41. Za panowania Kazimierza Jagiellończyka większość urzędów na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego
pozostawała w rękach Rusinów i Litwinów. Wojewodami kijowskimi w II połowie XV w.
byli Marcin Gasztołd (1471), Iwan Chodkiewicz (1482) i Jury Pac (1492). Trudno przypuszczać, że wojewodowie ci ograniczali działalność Kościoła prawosławnego. Gasztołdowie czy Radziwiłłowie nie chcieli dopuścić do Rady książęcej czy godności kasztelana
wileńskiego przedstawicieli zasłużonych rodów ruskich. Ograniczenia wyznaniowe wobec
E. Maleczyńska, Rola polityczna królowej Zofii Holszańskiej na tle walki stronnictw w Polsce w latach 1422-1434,
Lwów 1936; J. Besala, Małżeństwa królewskie. Jagiellonowie, Warszawa 2006, s. 48-66; A. Mironowicz, Kultura
prawosławna na ziemiach polskich za panowania Jagiellonów, [w:] Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury
ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pod. red. J. Gwoździk i J. Malickiego, Katowice 2006, s. 467-479.
40
Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 3, Wrocław 1969, nr 647, s. 80-82.
41
W. Molé, Sztuka bizantyńsko-ruska, [w:] Historia sztuki polskiej w zarysie, t. I, Kraków 1962, s. 161.
39

22

Prawosławne żony i matki królów i książąt polskich

prawosławnych stosowano głównie na terenie województwa wileńskiego i trockiego. Pomimo tych ograniczeń w końcu XV w. i na początku XVI w. zwiększyła się liczba panów
ruskich zasiadających w Radzie wielkoksiążęcej. W okresie do 1492 r. udział przedstawicieli rodzin ruskich wzrósł w strukturach władzy do 37%42. Liczba ta uwzględnia Rusinów
wyznania katolickiego i prawosławnego. Kariera przedstawicieli rodu Chodkiewiczów
wskazuje, że prawosławni zasiadali w Radzie wielkoksiążęcej. Chodko Jurewicz, bliski
współpracownik Świdrygiełły, po śmierci księcia, stale asystował u boku Zygmunta Kiejstutowicza. Syn Chodki, Iwan, został członkiem rady Kazimierza Jagiellończyka jako marszałek hospodarski, namiestnik witebski, starosta łucki i w końcu wojewoda kijowski43.
W II połowie XV w. w Radzie wielkoksiążęcej zasiadali prawosławni Rusini: Iwan Ilinicz,
namiestnik witebski, smoleński i bracławski; Jursza Iwanowicz, namiestnik bracławski,
wojewoda kijowski; Iwaszko Gojcewicz, namiestnik witebski, nowogrodzki i połocki;
Jerzy Semenowicz, kniaź Holszański; Olelko Włodzimierzowicz, książę kijowski; Sołtan
Aleksandrowicz, marszałek hospodarski i namiestnik nowogrodzki i Stanko Sudywojowicz, marszałek hospodarski i namiestnik grodzieński44. Zdecydowana większość Rady
była obsadzona przez katolików. Podobnie jedynymi kandydatami do wielu innych stanowisk na Litwie właściwej byli litewscy bojarzy wyznania katolickiego.
Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka wielkim księciem litewskim został od 1492 r.
Aleksander Jagiellończyk. Książę od 1501 r. został wybrany królem polskim. Aleksander Jagiellończyk wyróżniał się gorliwością w rozwoju katolicyzmu na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale nie prześladował prawosławnych. W 1494
r., po nieudanej wojnie z Moskwą, zawarł sojusz z Iwanem III wzmocniony ślubem księcia Aleksandra z Heleną Iwanowną. Małżeństwo z córką
księcia moskiewskiego, dokonane w obrządku prawosławnym i katolickim w 1495 r., doprowadziło do tego, że Cerkiew prawosławna uzyskała
nowego protektora. Księżna Helena (1476-1513) była córką Zofii Paleolog, bratanicy ostatniego cesarza bizantyjskiego Konstantyna XI Paleologa, która po upadku Konstantynopola zamieszkała w Rzymie. Księżna Helena, o wspaniałej urodzie, była gorliwą wyznawczynią Kościoła
Helena
prawosławnego. W traktacie ślubnym Iwan III ustalił z posłami księcia
Aleksandra, że córka zachowa swoją wiarę, a na zamku wileńskim zosta- Iwanowa
nie wybudowany sobór prawosławny45.
42
J. Suchocki, Formowanie się i skład narodu politycznego w Wielkim Księstwie Litewskim późnego średniowiecza,
„Zapiski Historyczne”, t. XLVIII, 1983, s. 74; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, s. 177-178.
43
Polski Słownik Biograficzny, t. III, Kraków 1937, s. 361; L. Korczak, Litewska Rada Wielkoksiążęca w XV wieku,
Kraków 1998, s. 50; G. Kirkine, Korzenie rodu Chodkiewiczów, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 17, Białystok
2002, s. 34-55.
44
L. Korczak, Litewska Rada Wielkoksiążęca..., s. 50, 80-81; 84-86; 94, 98, 100.
45
S. M. Sołowiow, Istorija Rossii s driewniejszych wriemion, t. III, Moskwa 1963, s. 111-113; F. Sielicki, Polskoruskie stosunki kulturalne..., s. 112-113; J. Besala, Małżeństwa królewskie. Jagiellonowie, Warszawa 2006, s. 119-
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Prawosławne żony królów i książąt polskich potwierdzają stałą obecność prawosławia
w strukturze wyznaniowej kraju. Wschodnia tradycja chrześcijańska zakorzeniła się we
wszystkich formach życia ludności ruskiej i wpłynęła na oblicze kulturowe wszystkich
mieszkańców państwa Piastów i Jagiellonów. Matki Rusinki królów i książąt polskich
spowodowały powstanie szczególnych norm współżycia między elitami prawosławnymi
i katolickimi, dla których przez wiele stuleci prawosławie nie było wyznaniem obcym
lecz własnym. Królowe i księżne prawosławne na terenach Polski i Litwy inspirowały
rozwój kultury ruskiej i bizantyjskiej, wspierany przez Kościół prawosławny.
Na wielkim pograniczu wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa, doszło do jedynego na taką skalę doświadczenia współżycia wyznawców Kościoła prawosławnego i katolickiego w państwie Piastów i Jagiellonów. Na tym obszarze wytworzyła się
sytuacja religijna niespotykana w XI-XV w. w całym chrześcijaństwie. Przemiany zachodzące w życiu religijnym miały wyjątkowe znaczenie dla mieszkającej tam społeczności. Dla oficjalnie katolickiego państwa, jakim stało się Królestwo Polskie i Wielkie
Księstwo Litewskie, fundamentalną sprawą był stosunek do prawosławnych, stanowiących zdecydowaną większość mieszkańców niektórych regionów kraju.
Pierwsi Jagiellonowie, wprowadzając ograniczenia wyznaniowe wobec ludności
prawosławnej, kierowali się motywami religijnymi. Witold i Jagiełło z jednej strony
musieli wypełniać zobowiązania wynikające z unii w Krewie, z drugiej zaś strony zdawali sobie sprawę, w jakiej tradycji kulturalno-religijne zostali wychowani przez matki
Rusinki. Uprzywilejowanie katolików służyło wyodrębnieniu się Litwinów z dominującej liczebnie społeczności ruskiej. Z drugiej zaś strony interesy państwa nakazywały
nie zrażać ludności prawosławnej. Powstał wówczas taki model polityki wyznaniowej,
który uwzględniał z jednej strony tradycyjne związki państwa z Cerkwią prawosławną,
z drugiej zaś zapewniał Kościołowi katolickiemu pełną opiekę państwa. W drugiej połowie XV i na początku XVI w. ograniczenia wobec prawosławnych utrzymywano niemal
wyłącznie z przyczyn patrykularnych. Katolickie elity polsko-litewskie obawiały się politycznej konkurencji prawosławnych Rusinów i ich dominacji na znacznych obszarach
Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Z najnowszych badań wynika, że lojalność prawosławnych poddanych wobec katolickiego hospodara była efektem pogłębiającej się więzi z państwem Wielkiego Księstwa Litewskiego, jurysdykcyjnym przywiązaniem ludności ruskiej do tradycji dynastycznej Piastów i Jagiellonów46. Prawosławni mieszkańcy Litwy i Korony, pomimo
wprowadzenia wobec ich prawnych ograniczeń, traktowali państwo Jagiellonów jako
146; A. Mironowicz, Helena Iwanowna, fundatorka cudownej Bielskiej Ikony Matki Bożej, [w:] Wszechnica Kultury
Prawosławnej, vol. VI, Białystok 2009, s. 21-29.
46
H. Grala, Kołpak Witołdowy czy czapka Monomacha. Dylematy wyznawców prawosławia w monarchii ostatniej
Jagiellonów, [w:] Katolicyzm w Rosji i prawosławie w Polsce (XI-XX w.), pod red. J. Bardacha i T. ChynczewskiejHennel, Warszawa 1997, s. 59.
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własne. Prawosławnych, jako własnych obywateli, musieli też traktować Jagiellonowie, którzy w odróżnieniu od Andegawenów czy Walezjuszy swoją potęgę budowali na
wielowyznaniowej strukturze Wielkiego Księstwa Litewskiego. Obcy był im zachodni
model jednowyznaniowego katolickiego państwa, z jedną dominującą kulturą łacińską.
Do takiej postawy zmuszała ich struktura etniczna Księstwa Litewskiego. Księstwo,
zdominowane przez ludność ruską wyznania prawosławnego, było mozaiką wielonarodową. Faworyzowanie Kościoła katolickiego i dyskryminowanie wyznawców Kościoła
prawosławnego mogło jedynie doprowadzić do konfliktów wewnętrznych z istotnymi reperkusjami międzynarodowymi. Stałe ograniczanie praw ludności prawosławnej musiałoby doprowadzić do upadku wielonarodowej monarchii. Weście pamiętało
o prawosławnych matkach i żonach królów polskich.47 Świadomi tych uwarunkowań
zewnętrznych i wewnętrznych oraz wielowiekowej obecności Kościoła wschodniego
na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Koronny ostatni przedstawiciele dynastii jagiellońskiej znieśli wszelkie ograniczenia prawne wobec ludności prawosławnej.
Zmiana w relacjach wyznaniowych była rezultatemnowej sytuacji religijnej i politycznej w Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita stała się wspólnym państwem szlachty polskiej,
litewskiej i ruskiej. Ruskie elity polityczne odgrywały wówczas ważną rolę polityczną
w skali ogólnopaństwowej. Jeszcze większe znaczenie możni prawosławni posiadali
na swych etnicznych terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony.
Taka sytuacja wpłynęła na zmianę polityki panujących wobec Kościoła prawosławnego.
Po śmierci ostatniego z Jagiellonów (1572) co raz bardziej odchodzono od polityki traktowania prawosławia jako własnego wyznania. Polskie elity polityczne zapomniały, że
ich babkami i prababkami były osoby wyznania prawosławnego a w ich żyłach płynęła
również krew ruska48.

A. Mironowicz, Prawosławni w wielowyznaniowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej, [w:] Chrześcijaństwo
w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu, pod red. St. Wilka, Lublin
2003, s. 202-220.
48
Por.: A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001, s. 55-277.
47
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Роль Матвея Десятого в православной культуре
Великого Княжества Литовского

М

атвей Иванович Десятый – профессиональный писец-каллиграф начала
XVI века, происходивший с территории Московской Руси – сыграл выдающуюся роль в истории православной культуры Великого Княжества Литовского (далее – ВКЛ). Он известен по единственному переписанному им сборнику
библейских книг, который был начат в Вильне в 1502 году и завершен в Супрасльском Благовещенском монастыре в 1507 году.
Этот библейский сборник 1502-1507 годов1, получивший в дальнейшем название «Десятоглав», содержит колофон-послесловие «О написавшем книги сия»
(л. 476-477 об.)2, в котором переписчик сообщает, что происходит из Торопца (в
пределах Московской Руси, недалеко от границы с ВКЛ), что он десятый сын в семье (отчего и получил прозвище Десятый), что его родители и все братья и сестры
приняли монашество в обителях Великого Новгорода, Торопца и Полоцка, но сам
он остался в миру на боярской службе, решив собственноручно написать книгу
и вложить ее в монастырь, где закончит свои дни и будет похоронен, в память
о себе и своих родителях.
Рукопись долгое время хранилась Супрасльской обители: этот сборник зафиксирован в монастырских книжных описях, составлявшихся с 1557 по 1836 год3. Однако 18 апреля 1854 кодекс уже находился у ректора Рижской духовной семинарии
архимандрита Павла (Доброхотова), который приобрел его, кажется, у литовских
Филарет (Гумилевский), Библейские книги 1507 года, ,,Известия Отделения русского языка и словесности
Императорской АН” т. 8 (1859-1860), ч. 2, с. 144-150; П.А. Лавров, Д.В. Айналов, Библейские книги 1507
года, ,,Slavia”, roč. 12, Praha 1933-1934, c. 82-112; А.А. Алексеев, О.П. Лихачева, Супрасльский сборник 1507
г., [в:] Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки АН СССР, ред.
М.В. Кукушкина, Ленинград 1978, с. 54-88.
2
Текст полностью опубликован дважды, см.: Филарет (Гумилевский), op. cit., с. 146-149; П.А. Лавров, Д.В.
Айналов, op. cit., с. 87-90.
3
См.: Н.А. Морозова, С.Ю. Темчин, Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского монастыря
(1550-1532 гг.), [в:] Z dziejów monasteru supraskiego: Materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejach państwa. Supraśl – Białystok, 10-11 czerwca 2005 r.“ ред. J. Charkiewicz, Białystok 2005, s. 128;
Л.Л. Щавинская, Литературная культура белорусов Подляшья XV-XIX ,,Книжные собрания Супрасльского
Благовещенского монастыря“ Минск 1998, № 1072, с. 155.
1
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Начало библейского сборника 1502-1507 гг. // Нiкалаеў М.В., Кнiжная культура Вялiкага
Княства Лiтоўскага, Мiнск 2009 (Гiсторыя беларускай кнiгi, т. 1), с. 103.
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староверов. Впоследствии рукопись перешла к И.И. Срезневскому, в составе собрания которого в 1910 году поступила в санкт-петербургскую Библиотеку АН,
где ныне хранится под шифром 24.4.28.
Для истории православной культуры ВКЛ деятельность Матвея Десятого важна по крайней мере в семи отношениях.
1. Библеист. Матвей занимает важное место среди восточнославянских книжных деятелей (ниже они перечислены в хронологической последовательности),
занимавшихся собиранием воедино церковнославянских версий библейских книг
Ветхого и Нового Завета, которые в то время функционировали отдельными частями, не составляя еще единого комплекта:
а) Иван Черный, около 1487 года редактировавший сборник библейских книг
(Москва)4;
б) архиепископ Геннадий, составитель Геннадиевской библии 1499 года
(Новгород)5;
в) Матвей Десятый, переписчик библейского сборника 1502-1507 годов (Вильна – Супрасль);
г) Франциск Скорина, издатель библейских книг в 1517-1525 годах (Прага
и Вильна)6;
д) митрополит Макарий, включивший библейские книги в свои Великие Минеи Четьи, работа над которыми велась в 1529-1554 годах (Новгород – Москва)7;
е) составители Острожской Библии 1581 года (Острог)8.
Из приведенного списка видно, что инициатива по собиранию воедино библейских книг принадлежит книжникам Московской Руси, а в ВКЛ впервые подобной
деятельностью занялся именно Матвей Десятый, начавший свою работу всего на
16 лет позже Ивана Черного. В литературе иногда указывается, что Матвей составлял свой библейский сборник по заказу высших властей ВКЛ, хотя в послесловии
самого писца ясно сказано, что он работал по собственной инициативе. Его сборник содержит практически все книги Ветхого и Нового Завета (кроме Пятикнижия
Моисеева и исторических книг), хотя некоторые из них содержат неполный текст.
4
Б.М. Клосс, Книги, редактированные и писанные Иваном Черным, ,,Записки Отдела рукописей
Государственной библиотеки им. В.И. Ленина” т. 32, 1971, с. 61-72.
5
Л.Е. Евсеев, Геннадиевская библия 1499 года, Москва 1914; А.А. Алексеев, Текстологическое значение
Геннадиевской библии 1499 года, [в:] Тысячелетие крещения Руси: Международная конференция „Богословие
и духовность Русской Православной Церкви“, посвященная 1000-летию Крещения Руси (Москва, 11-19 мая
1987 г.), Москва 1989, с. 327-331; F.J. Thomson, The Slavonic Translation of the Old Testament, [in:] Interpretation of the Bible, ed. J. Кrašovec, Ljubljana – Sheffiel, 1998, p. 655-666; А.А. Алексеев, Текстология славянской
Библии, Санкт-Петербург – Köln etc. 1999 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Neue Folge, Reihe A: Slavistische Forschungen, Bd. 24), с. 195-201.
6
F.J. Thomson, op. cit., p. 667-670.
7
П.А. Юнгеров, Общее историко-критическое введение в священные ветхозаветные книги, Казань 1910;
F.J. Thomson, op. cit., p. 670-671.
8
F.J. Thomson, op. cit., p. 671-686; А.А. Алексеев, Текстология славянской Библии, с. 204-216.
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Работая в Вильне, Матвей Десятый не располагал необходимыми ветхозаветными книгами и потому был вынужден проделать значительную работу по их составлению, пользуясь доступными ему письменными источниками. Во-первых,
библейские пророческие книги были выбраны им из списка Толковых пророчеств, толкования которого Матвей опускал (однако на полях первых 30 листов
своего сборника киноварью он дал объяснения отдельных мест, взятые из этих
толкований)9. Во-вторых, книги Иова, Премудрости Соломона и Царств приведены
в Библейском сборнике 1502-1507 годов в паремейной редакции10. Следовательно,
книжник должен был внимательно просмотреть весь Паремейник, выписать из
разных его мест паремьи, содержащие фрагменты указанных выше книг, и затем
самостоятельно расположить их в порядке четьего библейского текста. Поскольку
эти ветхозаветные книги вошли в Паремейник не в полном объеме, то, естественно, и в Библейском сборнике 1502-1507 годов они представлены с разной степенью полноты. Это, однако, не умаляет заслуг составителя.
2. Каллиграф. Библейский сборник Матвея Десятого выполнен на высоком
профессиональном уровне и может рассматриваться в качестве хрестоматийного
пособия по практической каллиграфии, поскольку отличается:
а) прекрасным художественным оформлением (1 многофигурная миниатюра,
18 заставок неовизантийского стиля, 250 полихромных инициалов)11;
б) цветовой экспликацией внутреннего членения новозаветного текста: речения Иисуса и цитаты иных библейских книг выписаны золотом, вводящие их глаголы говорения оформлены синим чернилом, литургические указания даны, как
всегда, красной киноварью, тогда как весь остальной текст написан обычными
чернилами12;
в) смысловой вариативностью типа письма: основной текст написан обычным
в то время полууставом, но, например, краткие пересказы Деяний и посланий апостольских оформлены особым декоративным полууставом с явными элементами
курсивного письма13, тогда как новозаветная цитата в конце колофона выписана
необычайно изящной каллиграфической скорописью14;
г) демонстрацией трех алфавитов: основной текст записан, естественно, кириллицей, заглавия некоторых библейских книг выписаны по-гречески, а текст Плача
П.А. Лавров, Д.В. Айналов, op. cit., с. 104 (прим. 2).
А.А. Алексеев, О.П. Лихачева, op. cit., с. 67-70.
11
См., например, иллюстрации в изданиях: М.В. Нiкалаеў, Палата кнiгапiсная: Рукапiсная кнiга на Беларусi
ў X-XVIII стагоддзях, Мiнск 1993, с. 70-71, 172, 174, 179, 205; он же, Кнiжная культура Вялiкага Княства
Лiтоўскага, Мiнск 2009 (Гiсторыя беларускай кнiгi, т. 1), с. 91, 102-103, 107, 114, 144, 348, 350.
12
Евангельская часть Библейского сборника 1502-1507 годов Матвея Десятого полностью опубликована
в качестве сопроводительного материала в издании: Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе, т.
7: Господа Нашего Иисуса Христа Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Москва 1992.
13
См. иллюстрацию: М.В. Нiкалаеў, Кнiжная культура…, с. 348.
14
См. иллюстрацию: Ibidem, с. 350.
9
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пророка Иеремии (древнееврейский оригинал которого содержит несколько алфавитных акростихов, следующих друг за другом) сопровождается еврейскими буквами на полях с указанием их оригинальных названий кириллицей;
д) применением трех разных систем криптографии, которыми Матвей Десятый
зашифровал собственное имя в конце кодекса (причем использование одной из них
– литореи в квадратах – является вообще единственным известным примером ее
практического применения)15.
3. Автобиограф. Написанное Матвеем Десятым обширное послесловие «О
написавшем книги сия» характеризует его как автора замечательного автобиографического текста, относящегося к оригинальной церковнославянской литературе
ВКЛ.
4. Музыкант. Ф.В. Панченко в своем докладе „Немаргинальные маргиналии
Матфея Десятого”, прочитанном 19 декабря 2007 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Российской АН, отметила, что при рубрикации библейского текста сборника 1502-1507 годов Матвей Десятый использовал, в частности,
знаки просодии, экфонетической и знаменной нотаций. Так, к Посланию к евреям ап. Павла он приписал на полях киноварные толкования, скоординировав их
с основным текстом при помощи знаков знаменной нотации, последовательность
которых обнаруживает связь с системой изложения алфавита знаков знаменной
нотации в ранних русских певческих азбуках XV-XVI веков. Это свидетельствует
о том, что Матвей Десятый не просто был знаком с принятой в то время системой
нотации, но имел профессиональные теоретические знания по музыке16.
5. Первый супрасльский писец. В литературе можно прочитать о том, что наличие в Супрасльском монастыре скриптория весьма вероятно, хотя и не отражено
источниками17. В действительности же имеются вполне конкретные данные о том,
что рукописи в монастыре писались с самого его основания в 1498 году (в 1550 г.
монастырь перенесен на современное место). Так, уже первый игумен Пафнутий
Сегень (1500-1510) вел ныне утраченный пергаменный Супрасльский синодик, который стал одной из первых рукописей, созданных в самой обители. Матвей Десятый, начавший свой сборник библейских книг в Вильне, завершил его в Супрасле
в 1507 году. Древнейшими (из сохранившихся до наших дней) точно датированными рукописями, полностью написанными в монастыре, являются служебник иеромонаха Паисия 1514 года и Лествица инока Арсения 1530 года18.
15
М.Н. Сперанский, Тайнопись в югославянских и русских памятниках письменности, Ленинград 1929, с.
106 и 145, рис. 75.
16
См.: В.А. Ромодановская, Чтения памяти Ольги Петровны Лихачевой ,,Русская литература” 2008, №2, с.
242-244.
17
Н.Н. Улащик, Введение в изучение белорусско-литовского летописания, Москва, 1985, с. 37, прим. 36.
18
Н.А. Морозова, С.Ю. Темчин, op. cit., с. 134.
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Таким образом, Матвей Десятый является первым из известных нам супрасльских писцов. Точное время его приезда в монастырь неизвестно, но может быть
приблизительно определено по структуре самого сборника. В то время эта Супрасльская обитель располагала немалым количеством балканских (сербских
и болгарских) рукописей, что отразилось в Библейском сборнике Матвея Десятого: его начальная часть (переписанная в Вильне) отражает восточнославянские источники, а вторая (созданная в Супрасле) – южнославянские оригиналы. Первая
(виленская) часть охватывает следующие ветхозаветные книги: 16 пророков, Иов,
Притчи Соломона, фрагмент Книги Царств, Екклезиаст, Песнь песней (л. 1-146
об.). Вторая (супрасльская) часть содержит книги: Менандр, Иисус Сирахов, Псалтырь, Новый Завет (Четвероевангелие, Апокалипсис, Апостол), Церковный устав
(л. 146 об.-477 об.), а также некоторые службы праздникам (л. 478-550 об.), присоединенные к сборнику позже19.
Если в Супрасле Матвей Десятый пользовался не только южно-, но и восточнославянскими источниками, то переписанная в Вильне часть может быть несколько
менее объемной, чем показано выше. Если же объем обеих частей определен нами
верно, то при условии одинакового темпа работы над рукописью в Вильне и Супрасле переезд Матвея из столицы ВКЛ в монастырь следует датировать 1503-1504
годами. Следовательно, работа этого писца на новом месте началась всего 3-4 года
после начала стабильной деятельности Супрасльской обители на современном месте, а его Библейский сборник является древнейшим свидетельством супрасльской
книжной деятельности.
6. Основатель супрасльского скриптория. В Супрасле над Библейским сборником Матвей Десятый работал не в одиночку, а вместе со своим учеником, который подражал его почерку. В результате их взаимного сотрудничества были созданы две рукописи, позже объединенные в конволют: а) основная часть Сборника
1502-1507 годов (л. 1-477 об.), где анонимный помощник написал лишь небольшой
фрагмент на л. 299-303 об. (кроме последних шести строк л. 303 об.); б) позднейшее добавление к этому кодексу (службы праздникам на л. 478-550 об.), в котором,
наоборот, учеником выполнена основная работа (л. 478-542 об., 544, 545), а Матвею Десятому принадлежат лишь немногие листы20.
Наличие у Матвея Десятого по крайней мере одного ученика и их совместная
работа в монастыре в 1503/4-1507 годах позволяет считать Матвея одним из организаторов местного скрипториума и основоположников профессиональной переписки книг в Супрасльской обители.
П.А. Лавров, Д.В. Айналов, op. cit., с. 112 (примечание Б.М. Ляпунова); А.А. Алексеев, О.П. Лихачева, op.
cit.
20
O.П. Лавров, О.П. Айналов, op. cit., с. 92 (прим. 1); А.А. Алексеев, О.П. Лихачева, op. cit., с. 57-58, 85.
19
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7. Автор идеи составления 3-й (литовской) редакции Измарагда. Древнерусский Измарагд (от греч. σμάραγδος ‘зеленый минерал типа малахита’), некалендарный сборник относительно устойчивого состава21, не имеет греческого прототипа и появился на Руси не позже второй половины ‒ конца XIV века. Включенные
в него переводные (византийские) и оригинальные (южно- и восточнославянские)
слова и поучения на темы христианской морали предназначались для индивидуального (домашнего либо келейного) чтения.
Многочисленные рукописи Измарагда (более 140) распадаются на три редакции. Третья („юго-западная“, или литовская) редакция, известная в нескольких
списках XVI века, составлена на территории ВКЛ путем значительного расширения второй редакции (со 164 до 526 статей)22. Древнейший и наиболее представительный список третьей редакции (Вильнюс, Библиотека им. Врублевских Академии наук Литвы, F 19-240, первая четверть XVI в.)23 происходит из Супрасльского
монастыря и находился в его древнейшем рукописном собрании (1500-1532 гг.)24.
Не исключено, что именно этот кодекс послужил архетипом для всех остальных
списков Измарагда той же редакции. Есть основания считать, что эта редакция
была составлена именно в Супрасльском монастыре: примечательно, что одним из
источников ее дополнительных статей (по сравнению с предыдущей редакцией)
послужил Библейский сборник 1502-1507 годов Матвея Десятого: в этом источнике содержится единственный известный список послесловия монаха Исаии к четьему Апостолу 1183 года (о проведенной литургической разметке данной книги),
ставший источником краткой резюмирующей заметки на ту же тему супрасльского
списка Измарагда25.
В процессе создания литовской редакции Измарагда все ее тексты (традиционные и дополнительные) были перераспределены внутри сборника по новому – монографическому ‒ принципу, ставшему наиболее яркой чертой данной редакции.
В результате Измарагд третьей редакции содержит семь разделов, внутри которых
21
О памятнике см.: О.В. Творогов, Измарагд, [в:] Словарь книжников и книжности Древней Руси, вып.
2 (вторая половина XIV-XVI в.), ред. Д.С. Лихачев, ч. 1, Москва 1988, с. 397-401; Б.М. Пудалов, Сборник
„Измарагд“ в древнерусской литературе: Автореферат диссертации… кандидата филологических наук,
Санкт-Петербург 1996; Б.М. Пудалов, Б.М. Турилов, Измарагд, [в:] Православная энциклопедия, ред. Кирилл,
патриарх Московский, т. 21, Москва 2009, с. 594-598.
22
М.В. Чистякова, К вопросу о структуре и источниках 3-й редакции Измарагда, ,,Senoji Lietuvos literatūra”
kn. 26, Vilnius 2008, c. 121-181; она же, Третья (литовская) редакция Измарагда и Изборник СимеонаСвятослав, [в:] Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos, red. S. Temčinas et al.,
Vilnius 2009, c. 137-151.
23
О рукописи см.: Ф.Н. Добрянский, Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, церковнославянских
и русских, Вильна 1882, с. 341-386 (постатейная роспись и инципиты статей); Н.А., Морозова, Кириллические
рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе: Каталог, Вильнюс 2008, с. 82-83 (уточненная датировка по
водяным знакам).
24
Н.А. Морозова, С.Ю Темчин, op. cit., № 21, с. 131.
25
См.: С.Ю. Темчин, Послесловие к четьему Апостолу 1183 г. монаха Исайи в супрасльском списке Матвея
Десятого 1502-1507 гг. (в печати).
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собраны произведения одного автора: 1) поучения Иоанна Златоуста (98 глав); 2)
поучения Василия Великого (22 главы); 3) поучения Ефрема Сирина (13 глав); 4)
поучения Афанасия Александрийского (7 глав); 5) поучения Кирилла Александрийского (6 глав); 6) поучения апостолов и святых отцов (19 глав); 7) поучения
Анастасия Синаита и других отцов церкви, либо анонимные (361 глава).
Монографический принцип внутренней организации в целом не характерен
для восточнославянских сборников. Б.М. Пудалов предполагал искать ее истоки
в католических (латинских и польских) четьих сборниках XV-XVI веков26. Однако
она имеет вполне точную православную аналогию: произведенная Матвеем Десятым выборка из Паремейника фрагментов определенных ветхозаветных книг
и их последующее расположение в порядке четьего библейского текста в сборнике
1502-1507 годов вполне аналогична той работе, которая была проделана с целью
введения монографического принципа в третью редакцию Измарагда: из разных
мест второй редакции этого сборника выписывались произведения одного и того
же автора, которые затем располагались рядом друг с другом, образуя таким образом авторские разделы. Значит, книжная работа, выполненная Матвеем Десятым
в Вильне в первое пятилетие XVI века, тождественна по своей технике составлению третьей редакции Измарагда, произведенному в Супрасльском монастыре
в течение первой четверти того же столетия. Поскольку в 1507 году Матвей Десятый закончил свой Библейский сборник в именно в этой обители, его можно признать автором монографического принципа, положенного в основу третьей редакции Измарагда27.
Совокупность изложенных выше обстоятельств позволяют считать Матвея Ивановича Десятого одним из наиболее выдающихся деятелей православной книжной
культуры ВКЛ.

Б.М. Пудалов, op. cit., с. 21.
Подробнее см.: С.Ю. Темчин, Матвей Десятый и составление третьей (литовской) редакции Измарагда,
,,Slavistica Vilnensis 2005-2009 (Kalbotyra, 54 (2)): Литовцы и славяне: взаимодействие языков и культур
в истории и современности“, Vilnius 2010, c. 169-178.
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Иосиф II Солтан и церковно-литературная
деятельность его времени

И

осиф Солтан, митрополит киевский, галицкий и всея Руси, происходил из
рода Солтанов (Солтановичей)1. Отец Ильи, так звали Иосифа до пострига, был боярином. Со своим семейством, в котором было трое сыновей: Михаил,
Илья и Гринько и, вероятно, двое дочерей: Марина и Анна, он проживал в Логойском уезде (современная Минская область на территории Белоруссии, в 36 км на
северо-северо-восток от Минска). Земли в Логойском уезде принадлежали князю
Александру Васильевичу Чарторыйскому. Получив от последнего разрешение на
свободное распоряжение своими имениями и освобождение от отбывания военной повинности князьям Чарторыйским, братья Илья и Гринько (Михаил к этому
времени скончался) поступили на военную службу к великому князю литовскому
и польскому королю Александру.
Во время литовско-московских войн 1500-1503 гг. при осаде Смоленска в 1502
г. Илья оказал содействие королю Александру. За верность и заслуги перед отечеством в 1504 г. он получил во владение три имения в Бельском уезде, которые
вскоре подарил Супрасльской обители2. Факт пожертвования имений стал известен и константинопольскому патриарху Пахомию (1503-1504, 1504-1513). Монашество с именем Иосиф Илья принял уже в зрелом возрасте, поскольку в 1513 г.
он сообщает о себе, что уже достиг порога старости3.
С 1507 г. Иосиф Солтан был возведен в сан митрополита киевского и всея Руси,
который занимал по 1521 или 1522 г. Вначале он был нареченным митрополитом,
спустя два года (1509) его кандидатура была утверждена константинопольским
патриархом Пахомием. Известно, что Иосиф совершил путешествие в Святую
Следует отметить, что митрополит Иосиф Солтан был лишь однофамильцем знатных жировицких Солтанов и не состоял с ними в родстве. Кроме того, этого митрополита часто путают с Иосифом I Болгариновичем, который после 1476 г. вступил в монашество, был настоятелем слуцкого монастыря, оставил Опись
имущества слуцкого Свято-Троицкого монастыря, в том числе и рукописного собрания. С 1494 г. был назначен смоленским епископом, а с 1498 г. возглавлял Киевскую митрополию. Скончался Иосиф I в 1501 г.,
его преемником стал митрополит Иона II (1503-1507).
2
Следует отметить, что Иосиф Солтан и впоследствии покровительствовал Супрасльскому монастырю, среди его вкладов богатая церковная утварь, иконы и рукописные книги.
3
А.В. Белецкий, Родопроисхождение Западнорусского митрополита Иосифа II Солтана, Вильна1895.
1
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землю. Об этом сообщает архимандрит Супрасльского монастыря Сергий Кимбар
в послании киевскому митрополиту Макарию II (1534-1555). Иосиф Солтан „света
того немалую часть обышол, хотячи положение его светское и духовное видети,
и по апостолу лучшее от худшего розделяя и в себе яко губа воду взимая”4. Путь
его проходил через Балканы, где его, безусловно, интересовали уставы и порядки
монастырских обителей, где он знакомился с литургическими и четьими книгами.
По словам Сергия Кимбара, именно из этой поездки он вынес ряд полезных для
устроения церкви начинаний.
Общее положение упадка в литовской митрополии заставило Иосифа на Рождество того же 1509 г. собрать собор духовенства Киевской митрополии в Вильне, где находилась его резиденция, с целью решения ряда вопросов, касающихся
внутреннего устроения церкви и регламентирующих различные частные вопросы.
В работе Собора приняли участие иерархи литовских православных епископий,
настоятели монастырей и прочее духовенство. В результате деятельности Собора
было выработано 15 правил, призванных пресечь злоупотребления в Церкви Киевской митрополии. Например, введен запрет на поставление по мзде на епископские
кафедры, возведения светских особ в епископский сан (подробнее о деятельности
Виленского собора 1509 года5. Кроме того, в 1511 г. при помощи князя Константина Острожского Иосиф II Солтан получил от великого князя литовского и короля
польского Сигизмунда I (1506-1548) грамоту, подтверждающую прежние привилегии православных. В 1514 г. был созван второй собор, вероятно, также в Вильне,
на котором установлено почитание преподобного Елисея Лаврашевского.
Другой сферой деятельности митрополита Иосифа II Солтана было возведение
и обновление храмов литовской митрополии. Упомяну лишь некоторые из реализованных проектов. В 1511 г. от короля Сигизмунда I была получена грамота
на возобновление Пречистенского собора в Вильне. На старом фундаменте храм
по сути был заново перестроен в готическо-византийском стиле. В 1517-1519 на
месте старого был построен новый кирпичный кафедральный собор свв. мчч. Бориса и Глеба в Новогрудке.
В данной статье внимание будет уделено церковно-литературной деятельности времени правления митрополита Иосифа II Солтана. Сразу следует отметить, что митрополит проявлял к ней живой интерес и с его именем связаны как
минимум три весьма важных начинания в области книжной культуры, я имею
4
АЮЗР, Послание супрасльского архимандрита Сергия Кимбара киевскому митрополиту Макарию II, [в:]
Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов, Высочайше
утвержденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе, т. 7, ч. 1, Киев 1887,
c. 3-15.
5
РИБ, Деяния Виленского собора 1509 г. ,,Русская историческая библиотека”, т. 4, Санкт-Петербург 1878, c.
5-18; ,,Памятники полемической литературы в Западной Руси“, Кн. 1, Санкт-Петербург 1878.
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Portret Józefa Sołtana w pokojach archimandrytów
supraskich przed 1915 r.; ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, 9230
37

Марина Чистякова

в виду особые версии Пролога, Измарагда и Кормчей, созданные в это время в Великом княжестве Литовском. Рассмотрим подробнее каждую из них.
I. Пролог
Пролог, календарный сборник краткий житий и поучений, занимает видное место в книжной культуре Slavia Orthodoxa. Изначальное функционирование в сфере
богослужения обусловило его высокий статус, который сохранился и после перехода из литургической области в разряд четьих сборников. Включение в Пролог
многочисленных назидательных рассказов превратило его в обширную энциклопедию духовной жизни, которая пользовалась исключительной популярностью. На
протяжении веков текст Простого (обыкновенного, нестишного) пролога подвергался изменениям, что привело к возникновению его редакций. Если переработки
Простого пролога в XII-XV вв. связаны с древнерусскими территориями, то в XVI
в. состав Пролога был существенно обновлен в Великом княжестве Литовском.
В колофоне написанного по указанию киевского митрополита Иосифа II Солтана
пролога, ныне хранящегося в Библиотеке им. Врублевских АН Литвы, ф. 19, № 95,
отмечено (л. 624), что рукопись создана не только зам¥шлен·емь, но и повелен·емь
гдTђíà мèтрополита к∙евсêîãî и âñåÿ р¹ñè кvðü иwñèôа. Таким образом, митрополит дал
конкретные распоряжения по организации работы, и, наверное, взял на себя материальные издержки, неизбежные при ее выполнении. Координатором проекта был назначен представитель черного духовенства инwL д∙аконець ¶wакимець, в распоряжение
которому была дана группа специально подобранных профессиональных писцов
и декораторов – рΉęою мног¥хь дь˙ковь. Объемный кодекс создавался при Новогрудском кафедральном соборе свв. мчч. Бориса и Глеба, располагавшим репрезентативной рукописной библиотекой. Трудоемкая работа была завершена 12 августа
1512 г., после чего для переплетения рукопись возили в Любчу, местечко неподалеку
от Новогрудка – переплетена б¥Tђ ñ·à êíèãà ðąκξώ ¶ереïðúôèð·à èF â ëюAђ÷è, #çzк, àâãђTą, кŤ.
Об официальном характере заказа и заинтересованности высших церковных
властей свидетельствует и тот факт, что рукопись возили в столицу ВкЛ для
исправления ошибок и неточностей. Работа была выполнена компетентным лицом,
уполномоченным на то митрополитом. При просмотре списка мною обнаружены
следы исправлений в самом тексте и вынесенные на поля. Исправления охватывают
весь полугодовой том и сделаны одной рукой. В конце некоторых месяцев сделаны
заметки: ρλэдоваMђ ä∙акоO игнаU ą виMђни. Н.В. Николаев отождествил редактора рукописи
с Игнатом, архимандритом Лавришевского монастыря, который был особой,
приближенной к митрополиту Иосифу II Солтану6.
М.В. Никалаеў, Рукапiсная кнiга на Беларусi ў часы Скарыны, [в:] Спадчина Скарыны: Зборнiк матэриялаў
першых Скарынаўскiх чытанняў, ред. А. Мальдзiс, Мiнск 1989, c. 51.
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Позднее рукопись оказалась в библиотеке Супрасльского монастыря, одним из
ктиторов которого и являлся митрополит Иосиф Солтан. Список учтен в первой
описи имущества монастыря, составленной архимандритом Сергием Кимбаром
в 1557 г. Пролог № 95 относился к древнейшей части рукописного собрания
Супрасльского монастыря, сформировавшейся в 1500-1532 гг.
По характеру нововведений данный список следует считать особой редакцией
Простого пролога, по месту создания она была названа новогрудской.
Редакционная принадлежность антиграфа
При составлении новогрудской редакции за основу был взят список краткой
редакции Простого пролога, а также проводилась эпизодическая сверка с пространной редакцией (начиная с декабря ее тексты включаются в список более последовательно). В целом, при составлении Новогрудской редакции применены три
стратегии: а) внесение новых житий и поучений; б) редактирование традиционных
проложных материалов; в) перераспределение текстов по дням месяца. Ниже я
остановлюсь подробнее на каждой из них7.
Индивидуальные поучения в составе списка
Отличительной чертой структуры пролога № 95 является уникальный набор
поучений. Книжниками добавлены новые слова на каждый день, на некоторые даты
не одно, а сразу несколько поучений. При этом в списке ярко выражена тенденция
сохранения традиционных проложных слов, в результате чего был сформирован расширенный назидательный раздел. На осеннее полугодие включено 179 новых поучений, их источниками послужили Пандекты Никона Черногорца, Измарагд, Златоструй, Минейный торжественник, Паренесис Ефрема Сирина, Изборник СимеонаСвятослава, Кормчая, пространные жития, ветхозаветные библейские книги, различные переводные и оригинальные патерики: Скитский, Азбучно-Иерусалимский,
Римский, Сводный, Киево-Печерский и др. Реконструкция репертуара
использованных четьих сборников свидетельствует о том, что в распоряжении у
составителей редакции была богатая библиотека четьей литературы.
Кроме того, в новогрудскую редакцию были включены новые агиографические
тексты. К таковым относится житие мучеников Антония, Иоанна и Евстафия,
представленное на 14 янв. (нач.: Сии бяху от места литовскаго, огню и тии
служаще подобно с другым племенем своим…, л. 491-493 об.). Подобная
версия жития в других списках пролога не встречается, она обнаружена лишь
в супрасльских сборниках житий святых конца XV в. (ф. 19, № 102) и начала XVI
в. (ф. 19, № 76).
Подробнее о структуре, языке, источниках назидательных статей пролога № 95 см.: М.В. Чистякова, Текстология вильнюсских рукописных прологов: сентябрь-ноябрь, Вильнюс 2008а, c. 80-84, 138-155, 164-167,
313-315, 341-431; она же, Источники новогрудской редакции Простого пролога: декабрь-февраль, ,,Studia
historica Europae Orientalis. Исследования по истории Восточной Европы” Вып. 3, Минск 2010, (в печати).
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В новогрудскую редакцию Пролога включен житийный цикл, повествующий
о киево-печерских монахах: Прохоре лебеднике (10.I8), Моисее угрине (12.I),
Марке печернике (13.I), Афанасии затворнике (16.I), Агапите враче (24.I),
Никите затворнике (28.I), Лаврентии затворнике (29.I), Арефе черноризце (31.I).
Источником этих текстов является Киево-Печерский патерик. Вышеназванная
группа из восьми компактно расположенных киево-печерских сказаний (с 10 по
31 января) является третьим отличительным признаком, характеризующим новогрудскую редакцию, наряду с комплексом новых назидательных статей и житием
вильнюсских мучеников (14.I). Мне известны происходящие с территорий ВкЛ
и Королевства Польского списки Стишного пролога середины XVI-первой четверти VII вв., в которых также присутствуют тексты о киево-печерских подвижниках,
но их подборка отличается от указанной выше (стишной пролог Львовской
научной библиотеки им. В. Стефаника, НТШ-I 2379, в., а также МВ 1283 и МВ 675,
в которых состав киево-печерских сказаний совпадает с представленным в списке
№ 95 лишь отчасти). Различия в календарном распределении и наборе житий,
заимствованных из этого источника, свидетельствуют о том, что к тексту КиевоПечерского патерика книжники обращались несколько раз и независимо друг от
друга.
Кроме новых житий, которые ранее не встречались в Простом прологе, в списке № 95 выделяется группа житий с новыми вариантами текстов. Они появились
вместо традиционных проложных материалов, сохранена и привычная календарная приуроченность, но по содержанию это принципиально новые тексты. Таково
житие Спиридона Тримифунтского (12.XII), составленное на основе пространного
минейного жития путем свободного пересказа его содержательной части. Житийный рассказ дополнен повествованием о четырех чудесах свт. Спиридона, заимствованных из того же источника. Пространным житием заменено традиционное
проложное житие Павла Фивейского (15.I) и мч. Садофа (20.II). Таким образом,
при составлении новогрудской редакции, помимо Пролога нескольких редакций,
проводилась эпизодическая сверка с Минеей четьей.
В прологе № 95 произведено перераспределение ряда житийных и поучительных материалов по датам: 18.XII, мч. Вакх новый (в других редакциях Пролога на
15.XII и 17.XII). Интенции, руководившие книжниками, порой вполне объяснимы, так, на 25.XII включено слово о отмечаемом в этот день Рождестве Христовом
(инц.: Воссия нам днесь праведное солнце, сыи прежде восходящего, естеством
Шифр обозначает дату, на которую текст положен в Прологе; первая цифра указывает на день, вторая на
месяц, т.е. обозначение 10.I следует понимать, что житие Прохора лебедника представлено в Прологе на 10
января.
9
См. его описание: М.М. Кольбух, Кириличнi рукописнi книги у фондах Львiвскоï науковоï бiблiотеки iм. В.
Стефаника НАН Украïни. Каталог, т. 1: XI-XVI вв., Львiв 2007, c. 348-350.
8
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присносущен…), а традиционное поучение о причастии Св. Таин с 25.XII перемещено на 26.XII.
Итак, созданная на территории ВкЛ редакция Простого пролога характеризуется
особым составом поучений и житий, при ее составлении использованы более
ранние редакции Простого пролога, кроме того включены принципиально новые
материалы. К таковым относится житие виленских мучеников, цикл сказаний
о киево-печерских подвижниках, а также большое число новых поучений, который
придали сборнику энциклопедический характер. Кроме того, книжники отредактировали текст Пролога, подвергнув его стилистической правке.
II. Измарагд
Измарагд представляет собой сборник поучений, предназначенный для
домашнего и монастырского келейного чтения. В отличие от Пролога данный четий сборник является некалендарным. Он известен в трех редакциях, древнейшая
из которых сформировалась во второй половине – последней трети XIV в.10. Затем
ее состав был изменен и дополнен, возможно, в окружении московского митрополита Фотия (1408-1431). Так возникла основная, или вторая, редакция Измарагда.
Следует отметить, что в первых двух редакциях Измарагда статьи не сгруппированы ни по авторам, ни тематически, хотя порядок следования статей в списках
одной редакции вполне устойчив. Если в первой редакции традиционно представлено 92 главы, во второй редакции их 115, то третья редакция, созданная на территории Великого княжества Литовского, насчитывает 526 статей.
Создание третьей редакции Измарагда приходится на время правления киевского митрополита Иосифа II Солтана. В настоящее время известно 9 списков этой редакции11. Архетип редакции лучше всего сохранился в измарагде Библиотеки им.
Врублевских АН Литвы, ф. 19, № 240, созданном в первой четверти XVI века12.
В структуре этого списка вычленяется семь частей, имеющих самостоятельные
оглавления: I часть: 98 глав поучений Иоанна Златоуста; II часть: 22 главы поучений Василия Великого; III часть: 13 глав поучений Ефрема Сирина; IV часть:
7 глав поучений Афанасия Александрийского; V часть: 6 глав поучений Кирилла
Иерусалимского; VI часть: 19 глав поучений из сочинений апостолов и святых
отцов; VII часть: 361 глава поучений, надписанных именем Анастасия Синаита
и других отцов церкви, либо анонимных.
Б.М. Пудалов, А.А. Турилов, Измарагд, [в:] Православная энциклопедия, ред. Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, Том XXI, Москва 2009, c. 597.
11
Б.М. Пудалов, А.А. Турилов, Измарагд, [в:] Православная энциклопедия, ред. Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, Том XXI, Москва 2009, c. 597.
12
Датировка рукописи уточнена: Н.А. Морозова, Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе.
Каталог, Вильнюс 2008, c. 82-83.
10
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Рукопись также входила в древнейшую (сформировавшуюся в 1500-1532
гг.) часть книжного собрания Супрасльского монастыря, откуда и поступила
в Виленскую публичную библиотеку (ныне Библиотека им. Врублевских АН Литвы). Состав Измарагда № 240 впервые описан Ф.Н. Добрянским13. Дальнейшее
изучение структуры и источников поучений сборника позволило установить, что
третья редакция Измарагда составлена на основе второй (из нее заимствовано
134 поучения) путем привлечения некоторых дополнительных источников, среди
которых:
а) Простой пролог пространной редакции (к этому источнику восходит 33 проложных жития и 260 поучений)14.
б) Пролог особой редакции, представленной списками украинско-белорусского
происхождения второй половины XV-XVI вв., например, НБ НАНУ, собр. Софийского собора, № 273с/131; собр. Михайло-Златоверхого монастыря, № 529п/1643;
РГАДА, ф. 181, № 71015;
в) полная редакция Изборника Симеона-Святослава (сборник послужил источником 16 текстов Измарагда)16;
г) толковая Палея, из которой заимствовано апокрифическое сочинение Заветы
12 патриархов17;
д) Библейский сборник Матфея Десятого 1502-1507 гг. К этому источнику восходит резюмирующая заметка о деятельности монаха Исаии по рубрикации четьего Апостола 1183 г. Источником заметки послужил более пространный рассказ
аналогичного содержания, сопровождающий апостольскую часть Библейского
свода (л. 402 об.)18.
Две статьи Измарагда (1.IV, нач.: Первее убо веровавшии и крестившиеся в Святую Троицу единосущную…; 356.VII, нач.: Знамение есть верующему се святое
изображение…) представлены во второй части супрасльской рукописи, содержащей Виленский ветхозаветный свод (Библиотека им. Врублевских АН Литвы, ф.
19, № 262, первой четверти XVI в.).
Кроме того, монографический принцип, принятый при составлении третьей
редакции Измарагда, когда из разных источников выписывались произведения
Ф.Н Добрянский, Описание рукописей Виленской Публичной библиотеки, церковнославянских и русских,
Вильна 1882, c. 341-387.
14
М.В. Чистякова, К вопросу о структуре и источниках 3-й редакции Измарагда (на материале списка БАН
Литвы, ф. 19, № 240) ,,Senoji Lietuvos literatūra” 26, Vilnius 2008, c. 152-174.
15
Б.М. Пудалов, А.А. Турилов, Измарагд, [в:] Православная энциклопедия, ред. Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, Том XXI, Москва 2009, c. 597.
16
М.В. Чистякова, Третья (литовская) редакция Измарагда и Изборник Симеона-Святослава, ,,LDK kalbos,
kultūros ir raštijos tradicijos (Bibliotheca Archivi Lithuanici 7)”, Vilnius 2009, c. 137-151.
17
Ibidem, К вопросу о структуре и источниках 3-й редакции Измарагда (на материале списка БАН Литвы, ф.
19, № 240), ,,Senoji Lietuvos literatūra” 26, Vilnius 2008, c. 140.
18
С.Ю. Темчин, Послесловие к четьему Апостолу 1183 г. монаха Исайи в супрасльском списке Матвея
Десятого 1502-1507 гг., 2010 (в печати).
13
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одного автора и располагались друг за другом в одной части книги, образуя авторские разделы, аналогичен технике, примененной Матфеем Десятым при выборке
определенных ветхозаветных текстов из Паремейника для последующего их расположения в порядке четьего библейского сборника19.
Использование Библейского сборника Матфея Десятого, неизвестного в других
списках и относившегося к древнейшей части рукописного собрания Супрасльского монастыря, говорит, вероятно, о создании третьей редакции Измарагда в Супрасльской обители.
III. Кормчая
К числу творческих инициатив митрополита Иосифа II Солтана помимо новогрудской редакции Пролога и третьей редакции Измарагда, по всей видимости, относится западнорусская редакция Кормчей особого состава20.
Кормчие представляют собой сборники церковного права, составленные
на основе обширного комплекса христианской литературы: ветхозаветных
и новозаветных книг, постановлений вселенских и местных соборов, правил
и посланий отцов церкви, относящихся к церкви новелл византийских императоров.
В греческой традиции известны рукописи, где каноны располагались в порядке XIV
титулов (разделов). Появление славянских рукописей с подобным расположением
произошло под влиянием греческой канонической традиции. Б.Н. Бенешевич
предложил следующую классификацию юридических сборников: „номоканон”
является собранием XIV титулов, где при главах есть законы; в „синтагме” законы
отсутствуют; в „синагоге” правила не только процитированы по номерам, но
и выписаны целиком21. Для перевода в X в. на славянский язык был использован
греческий текст синтагмы XIV титулов, без толкований, но с дополнениями22.
К XV в. на славянских землях бытовало пять редакций Кормчей: древнеславянская,
сербская, древнерусская, мазуринская и западнорусская23. Последняя, по всей видимости, составлена при митрополите Григории Болгарине (1458-1472), т.к. кормчие западнорусской редакции сохранились с последней четверти XV в.24. К этому
времени относится наиболее ранний из известных списков, хранящийся в Ягеллонской библиотеке в Кракове (шифр Akc. 34/1952)25. Западнорусская редакции
Ibidem, Матвей Десятый и составление третьей (литовской) редакции Измарагда, ,,Kalbotyra 54 (2). Slavistica Vilnensis 2005-2009“, Vilnius 2009, c. 175.
20
Л.В. Мошкова, Западнорусская кормчая особого состава – Хризограф, Вып. 2, Москва 2005, c. 454.
21
В.Н. Бенешевич, Канонический сборник XIV титулов со второй четверти VII в. до 883 г., Санкт-Петербург
1905.
22
Мазуринская кормчая. Памятник межславянских культурных связей XIV-XVI вв., ред. Е.В. Белякова, К.
Илиевская, О.А Князевская, Е.И. Соколова, И.П. Старостина, Я.Н. Щапов, Москва 2002, c. 43.
23
Л.В. Мошкова, Западнорусская кормчая особого состава – Хризограф, Вып. 2, Москва 2005, c. 231.
24
Ibidem, Каталог славяно-русских рукописных книг XVI в., хранящихся в Российском государственном
архиве древних актов, Апостол – Кормчая, Вып. 1 Москва 2005, c. 443.
19

43

Марина Чистякова

Кормчей составлена на основании Кормчей сербской редакции и по отношению
к ней вторична.
В данной статье мне хотелось бы остановится на западнорусской кормчей особого состава. Дело в том, что в ряде списков западнорусской Кормчей, например,
РГАДА, ф. 181, № 1594, третья четверть XVI в.; № 1596, середина–третья четверть
XVI века26, в конце традиционного текста помещено два цикла поучений. Согласно
заголовку они принадлежат митрополиту киевскому и всея Руси, однако конкретное имя автора не указано. Возможно, оно было исключено позднее.
Автор составил послание к священникам своей митрополии: „Многогрешныи
имярек архиепископ митрополит киевский всея Руси…” (№ 1596, л. 331); в котором напоминал об их обязанностях: „Успомяну же я многогрешныи к вашему
священству…” (там же, л. 331 об.-333 об., 340-341 об., 334–334 об.) и давал конкретные указания: „Поведаю и приказую вам, о ряд церковныи, как ся у церкви
исправляти…”.
Послания состоят не из одного текста, а из нескольких; вначале собраны тексты, в которых автор опирается на священное писание, правила святых апостолов
и свв. отцов церкви, затем непосредственно следуют тексты от имени митрополита киевского. Так, в заглавии одного из поучений указано: „поучение мое, имя
рек, к вам архимандритом и игуменом, ереом, попом и диаконом, и всему священническому чину, служителем церковным моея митропольи киевскои и всея Руси”.
Поскольку во всех текстах титул автора обозначен „митрополит Киевский и всея
Руси” без добавления „Галицкий”, значит, послания написаны до 1509 г., когда
к титулу митрополита было сделано это добавление.
Анализ содержания циклов поучений к священникам говорит о том, что наиболее вероятным их автором является митрополит Иосиф Солтан. Вполне логично
предположить, что, готовясь к проведению Виленского собора в 1509 г., митрополит изучал церковную юридическую литературу (кормчие) и сам составлял послания, в которых разъяснял смысл литургии, хиротонии, напоминал священнослужителям об их обязанностях в „исправлении духовном” .
Таким образом, митрополит Иосиф Солтан не только был инициатором некоторых творческих начинаний и активно их поддерживал, но также и сам обращался
к литературному творчеству, которое было не философско-отвлеченным, а имело
практический характер.
Подводя итоги, следует отметить, что Иосиф II Солтан является видным церковным деятелем Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Время его
См. описание этой кормчей: A. Naumow, A. Kaszlej, Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, Kraków 2004, c. 214.
26
См. роспись содержания: Л.В. Мошкова, Каталог славяно-русских рукописных книг XVI в., хранящихся
в Российском государственном архиве древних актов, Апостол – Кормчая, Вып. 1, Москва 2005, c. 239-255.
25
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правления ознаменовано активизацией церковно-административной деятельности,
направленной на благоустроение литовской митрополии. По масштабу и размаху
деятельности фигура этого митрополита соотносима с митрополитом Макарием
(1482–1563) в Московской Руси. Оба созывали соборы, направленные на улучшение церковной жизни, устанавливали почитание святых, занимались восстановлением и строительством храмов. Близка им была и литературная деятельность:
Макарием созданы Великие Минеи Четьи – „свод всех чтомых на Руси книг”. При
митрополите Иосифе популярным четьим сборникам относительно устойчивого
состава – Измарагду и Прологу – придан энциклопедический характер, они обогащены огромным количеством новых назидательных статей, кроме того, западнорусская редакция Кормчей дополнена циклами поучений, адресованными к новопоставленным священникам.

Marcin Abijski, Supraśl

Bogdan Onisimowicz – śpiewak rodem z Pińska

P

ostać Bogdana Onisimowicza, pojawiająca się w związku ze znanym szerokiemu
gronu miłośników i badaczy śpiewu staroruskiego Irmologionem Supraskim1,
owiana jest gęstą mgłą tajemnicy. Brak informacji dotyczących jego osoby powoduje
pojawianie się nieprawdziwych informacji, stawiających go niejednokrotnie w nieprzychylnym świetle. Oskarżenia zarzucające mu kradzież irmologionu i wywiezienie z monasteru wymagają wyjaśnienia i nakreślenia okoliczności w jakich przyszło mu żyć.
Źródła pisane dotyczące monasteru supraskiego wspominają o Bogdanie dwukrotnie.
Po raz pierwszy jego imię pojawia się na tytułowej stronie Irmologionu Supraskiego
1598-16012, skąd dowiadujemy się, że rękopis3 był napisany w monasterze supraskim
właśnie przez niego4 w 1601 r. oraz, że Bogdan pochodził z Pińska: „(…)Nanotowan
w Swiatiej Obiteli Monastyru Supraslskom, stołp irmosow napisan rukodelijem Bohdana
Onisimowicza spiewaka rodom s Pinska (…)”.Onisimowicz był ziomkiem księżnej
pińskiej Wasilisy Jarosławiczowej – żony założyciela monasteru Aleksandra
Chodkiewicza. Konotop przypuszcza, że jej ziomkowie cieszyli się w monasterze
szczególną przychylnością5. W spisach szlachty i bojarów XVI- wiecznego Pińska brak
jednak nazwiska Onisimowicz, co wskazuje na prawdopodobne pochodzenie z niższych
warstw społeczeństwa. Piscowaja Kniga Pinskoho i Kleckoho Kniażestw z lat 155215556, stanowiąca rejestr ziem nadanych mieszczanom tychże księstw, wspomina o kilku
Onisimowiczach mieszkających w okolicach Pińska ( nie w samym jednak Pińsku ). Są
to Piotr ze wsi Kupieczicz, Hryn ze wsi Szoszno oraz Hawrylo ze wsi Ponyaczicz.
Centralna Naukowa Biblioteka im. Wernandskiego – Kijów, sygn. I, 5391.
Data zakończenia pracy nad rękopisem to zgodnie z zapisem na stronie tytułowej rok 1601.: A. Konotop na podstawie analizy tabeli paschalnej zawartej w rękopisie na stronie 22 za datę rozpoczęcia prac na księgą uważa rok 1598,
choć w tabeli na stronie 29 znajdujemy również rok 1594. Por.: A. Konotop. Drewniejszij Pamjatnik Ukrainskoho
Notoliniejnoho Pis’ma – Supraslskij Irmologion 1598-1601, [w:] Pamiatniki Kultury Nowyje Otkrytija, Moskwa
1975, s. 289.
3
A w zasadzie jego część, na co wskazują badania kodykologiczne.
4
Badania grafologiczne i paleograficzne ujawniają w Supraskim Irmologionie 1598-1601 kilka charakterów pisma,
co świadczy o większej ilości skrybów. Głównym jego autorem, którego imię zasłużyło na zaistnienie na stronie
tytułowej pozostaje Bogdan Onisimowicz.
5
A. Konotop. Drewniejszij Pamjatnik Ukrainskoho Notoliniejnoho Pis’ma – Supraslskij Irmologion 1598-1601,
[w:] Pamiatniki Kultury Nowyje Otkrytija, Moskwa 1975, s. 288.
6
Piscowaja Kniga Pinskoho i Kleckoho Kniażestw, Wilno 1884.
1
2
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Trudno jednak bez jakichkolwiek bliższych informacji zakładać możliwość pokrewieństwa
tychże osób z Bogdanem Onisimowiczem. Drugą wzmiankę znajdujemy w Kronice
Ławry Supraskiej, która podaje, że w roku 1630 Krzysztof Chodkiewicz wypędził
z monasteru diaka – kryłoszanina Bogdana – wielce potrzebnego cerkwie Bożey, za to,
że wielebnemu o. Sienczyłowi nasługował7. Pojawiające się w Kronice słowo iurgeltny
monastyrski oznaczać może człowieka, któremu monaster płacił za posługę –
najprawdopodobniej na cerkiewnym klirosie. O ludziach takich wspomina Ustaw nadany
monasterowi przez Krzysztofa Chodkiewicza w 1627 r. Czytamy tam, że „Dziakow dla
spiewania, według potrzeby iednak nie nazbyt chować maią, bo gdy zakonnikow
zwłaszcza ieszcze nieswięconych przybywać będzie, ci spiewać będą”8. Śpiewacy ci
opłacani byli przez monaster i utrzymywani wraz z całymi rodzinami: „(…) każdy
archimandryta s prowentow tego folwarku i młynow ma odprawywać dziaki albo
spiewakii wszystkie familią albo czeladź klasztorną, płacić każdemu z nich, co komu
według umowy należeć będzie”9. Musieli więc być związani z nim na długie lata. Oznacza
to, że w monasterze supraskim od dawna przyjęta była praktyka najmowania do śpiewu
na nabożeństwach ludzi świeckich, obeznanych w tej sztuce. Zajmowali się oni wyłącznie
śpiewem i najprawdopodobniej przepisywaniem ksiąg muzycznych, co pozwalało na
utrzymanie tej sztuki na wysokim poziomie. Prawdopodobieństwo takiego stanu rzeczy
potwierdza sam irmologion. Wiele utworów zapisanych na jego kartach to kompozycje
wyjątkowe, spotykane tylko w tym jednym rękopisie. Ich charakter i forma potwierdza
wysoki poziom artystyczny monasterskich śpiewaków. Na kartach rękopisu wyróżnić
można kilkanaście charakterów pisma, co świadczy o istnieniu w monasterze wielu
specjalistów w tej dziedzinie. Niektóre utwory nawet współczesnym, wykształconym
muzycznie profesjonalnym śpiewakom sprawiają wiele trudności w wykonaniu. Fakt
pojawienia się na stronie tytułowej rękopisu imienia skryby potwierdza tezę, że Bogdan
Onisimowicz był wolnonajemnym śpiewakiem – diakiem. Żaden mnich przez skromność
nie zapisałby w owym okresie swego imienia oraz miejsca pochodzenia na stronie
tytułowej tak znamienitej księgi. Onisimowicz nie był jednak autorem całej księgi. Jego
rola polegała raczej na redakcji rękopisu. Trzy jego części pisane były w podobnym
okresie na takim samym papierze niezależnie. Bogdan jako redaktor zebrał dzieło kilku
skrybów (najprawdopodobniej również śpiewaków) klasztornych i połączył w jeden
tom, który opatrzył stroną tytułową ze swym imieniem i nazwiskiem. Musiał być więc
niekwestionowanym mistrzem, nadzorującym pracę skrybów. On też, ciesząc się
największym autorytetem postawił przysłowiową „kropkę nad i” w postaci strony
tytułowej. Spod jego ręki wyszedł na pewno stołp irmosow, czyli tabele wskazujące na
7
Kronika Lawry Supraslskiey, Archeograficzeskij Sbornik Dokumientow Otnosiaszczychsia k Istorii Sewiero – Zapadnij Rusi, t. IX, Wilno 1870, s. 131.
8
Ibidem, s. 110.
9
Ibidem, s. 112.
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Portret Aleksandra Chodkiewicza w pokojach archimandrytów
supraskich przed 1915 r.; ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN, 9231
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porządek śpiewu kanonów, koło sołnca i misiaca oraz zapisy na stronach 44, 429, 541v543, 565-57310. On także ponumerował strony rękopisu, co ostatecznie potwierdza jego
rolę jako redaktora. Wziąwszy pod uwagę fakt, że kiedy redagował irmologion musiał
być już w pełni wykształconym i doświadczonym śpiewakiem możemy przyjąć, że
urodził się w połowie XVI w. Pichura wysnuwa hipotezę, że mógł on przez pewien czas
mieszkać w okolicach miasta Mir11 – tłumaczyłoby to fakt pojawienia się w Irmologionie
melodii mirskich: „Sije pojem na Liturgii Wielikoho Wasilija Zadostojnik Napiełu
Mirskoho”12 oraz „Sii Bogorodiczni na 8 glasow pojem na prowodie Mirskom”13.
Zamieszczenie w rękopisie tych melodii świadczyć może o sentymencie do Miru i jego
szkoły śpiewu. W 1572 r. monaster supraski spustoszony został przez epidemię. Z 38
zamieszkujących go mnichów przeżyło tylko 12 i ilość ta nie zmieniła się do 1609 roku14.
Tak nieliczne bractwo klasztoru na pewno wymagało pomocy z zewnątrz. Specjaliści
oddani całym sercem swemu zajęciu gwarantowali wysoki poziom. Onisimowicz mógł
być świadkiem odwiedzin monasteru przez patriarchę konstantynopolitańskiego
Joachima II Tranosa 3-4 sierpnia 1589 roku15. Być może wizyta ta dała impuls do
pojawienia się w rękopisie melodii greckich. Choć uważa się, że zostały one dopisane
w okresie późniejszym to jest wysoce prawdopodobne, że rozbrzmiewały na
monasterskich nabożeństwach już wcześniej. Ówczesne kontakty ze światem
postbizantyjskim i jego kulturą były dużo ściślejsze niż wydawać by się mogło
z dzisiejszej perspektywy, a przebywanie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego
i Rusi greckich hierarchów stanowi tego dowód16. Naukowcy badający rękopis Bogdana
podkreślają, że był on wielkim estetą. Jeśli założymy, a ku takim wnioskom skłaniają
nas badania kodykologiczne17 , że miniatury wplecione w karty z nutami są również jego
dziełem, to jawi się przed nami postać wyjątkowa – doskonały znawca śpiewu, wielce
potrzebny Cerkwi, artysta. Do tego wszystkiego należy dodać rzecz najważniejszą – jako
jeden z pierwszych, jeśli nie jako pierwszy, zapisuje on tradycyjne melodie cerkiewne
nie za pomocą neumatycznego zapisu znamiennego, którym na pewno doskonale się
posługiwał, a kwadratowych nut na pięciolinii. Takiego sposobu zapisu mógł nauczyć
się we wspomnianym Mirze lub co bardziej prawdopodobne w samym Pińsku, gdzie od
10
Л.А. Дубровiна, Супрасльский Ирмолой 1601, Деякi аспекти кодикологiчного дослiджения, [w:] Рукописна
та книжкова спадщина Украiни, вип. 1, Киiв 1993, s. 16-19.
11
G. Pichura, Bohdan Anisimowicz,, Bożym Szlacham” Nr 4 (97) 1966.
12
Irmologion Supraski 1598-1601, s. 278 (patrz przyp. 1).
13
Ibidem, s. 296.
14
Archim. N. Dalmatow, Supraslskij Błagowieszczenskij Monastyr, Sankt Petersburg 1892, s. 47-48.
15
Ks. A. Borkowski, Patriarcha Konstantynopolitański Jeremiasz II Tranos w Rzeczypospolitej (1588-1589 ), [w:]
The Orthodox Chuch in the Balkans and Poland, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i W. Walczaka, Białystok
2007, s. 61.
16
M. Abijski, Problema wosstanowlenija piewczeskoj tradycji Supraslskogo Blagowieszczenskogo Monastyria na
osnowanii rukopisnogo Irmologiona 1598-1601 w istoriczeskom aspiektie Wizantijskogo wlijanija, [w:] Church,
State and Nation in Orthodox Chuch Music, Joensuu, Finlandia 2010, s. 104-121.
17
Л.А. Дубровiна, Супрасльский Ирмолой 1601, Деякi аспекти кодикологiчного дослiджения…
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1396 r. istniał katolicki klasztor franciszkański. Dwory białoruskich wielmożów, również
były silnymi ośrodkami wpływu kultury zachodu czerpiącymi z osiągnięć renesansu,
a później baroku. Melodie mirskie noszą według Pichury widoczne ślady muzyki
zachodniej18. Co ciekawe, katalog Jurija Jasinowskiego19, stanowiący najpełniejszy opis
białoruskich i ukraińskich irmologionów XVI-XVIII w. nie podaje ani jednego
irmologionu z Miru, czy też z Pińska ( poza jednym pińskim z 1759 r., który nie odnosi
się do badanego okresu). Pińsk był ważnym ośrodkiem kulturotwórczym. W 1241 r.
została przeniesiona tu stolica biskupia diecezji turowsko-pińskiej. Leżący na
przedmieściach Pińska monaster leszczyński był ważnym ośrodkiem religijnym
i kulturowym oraz siedzibą turowsko-pińskich władyków. Przy większości takich siedzib
oraz monasterów miejskich istniały szkoły charakteryzujące się stosunkowo wysokim
poziomem nauczania, a jedną z dziedzin przekazywanych uczniom był śpiew cerkiewny20.
Ewentualna możliwość zetknięcia Onisimowicza z kulturą wschodu i zachodu w jednym
mieście-Pińsku, mogła zaowocować kompilacją tych elementów w okresie późniejszym
w monasterze supraskim, szczególnie w postaci zastosowania zachodniego systemu
zapisu muzyki. Pojawienie się zapisu liniowego to niebywale ważny krok w historii
śpiewu cerkiewnego. Zapis neumatyczny z tego okresu, pozbawiony dodatkowych
znaków – pomiet, rozszyfrowywany jest jedynie hipotetycznie. Dzieło Onisimowicza to
klucz do zrozumienia melodii XV i XVI w., jednak wprowadzenie takiego sposobu
zapisu otworzyło muzyce katolickiego zachodu wrota do prawosławnej liturgii
bizantyjskiej. Dzięki temu, a może raczej przez to, w tradycyjnych kompozycjach
staroruskich pojawiły się elementy zachodnie, które potem przerodziły się w stulecia
dominacji w Cerkwi prawosławnej w Europie wschodniej, zachodniego śpiewu
wielogłosowego. Monaster supraski z Bogdanem Onisimowiczem na czele był miejscem,
któremu jako pierwszemu bodajże przyszło się zetknąć i współistnieć na gruncie
monastyczno – liturgicznym z muzycznym światem zachodu. Fakty te świadczą
o wielkiej roli jaką odgrywał ów monaster w XVI i początkach XVII w. na terenach
Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Koleje losu sprawiły, że ten ważny
ośrodek monastyczny przeszedł około 1609 r. na stronę unicką21. Przejście to, jak wynika
z dokumentów monasterskich, nie odbyło się dobrowolnie. Monaster starał się jak
najdłużej trzymać wiary prawdziwej, prawosławnej – tej która go zrodziła. Był jednak
zbyt ważny, aby pozostawiono go w rękach prawosławnych w zaistniałych wtedy,
G. Pichura, Carkounaja Muzyka na Belarusi ,,Bozym Slacham” Nr 83, 1964, s. 12.
J. Jasinowskij, Ukrainski ta biloruski notolinijni Irmoloi 16-18 stolit, Lwów 1996.
20
A. Mironowicz, Prawosławne szkolnictwo na Białorusi, www.slonko.com.pl/prawoslawne-szkol-nictwo-nabialorusi.html, 21.09.2010.
21
Dokładna data przejścia monasteru supraskiego na stronę unicką nie jest sprecyzowana. Zawirowania polityczne,
cerkiewno-administracyjne i wiele innych sprawiły, że monaster przez długie lata był miejscem sporów zwolenników i przeciwników unii. Na pewno był on prawosławny do 1609 roku – daty śmierci ostatniego prawosławnego
przełożonego Hilariona Masalskiego. W 1627 r. monaster otrzymuje od Krzysztofa Chodkiewicza nową regułę-od
tej chwili można już mówić o dominacji unitów.
18
19
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Tytułowa strona rękopisu ze wskazaniem na autora-Bogdan Onisimowicz
śpiewak rodem z Pińska 1601 r.
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Bogorodiczny na melodię mirską
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nietolerancyjnych okolicznościach. Przełożyło się to również na praktykę śpiewu
w klasztorze. Uważnie analizując stan biblioteki monasterskiej zrozumiemy dlaczego
irmologion Onisimowicza zniknął z monasteru. Hipoteza, że wywiózł go stamtąd w 1630
r. sam Bogdan nie znajduje potwierdzenia w źródłach pisanych, choć nie możemy takiej
ewentualności wykluczyć. Przede wszystkim nie mamy stuprocentowej pewności, że
wspomniany w Kronice Ławry Supraskiej Bogdan – diak wygnany w 1630 r. to właśnie
Onisimowicz. Kronika opisuje go mianem potrzebny, więc musiał być wtedy jeszcze
sprawnym śpiewakiem. Mając na uwadze średnią wieku ludzi żyjących w tamtych
czasach, datę powstania Irmologionu 1598-1601 oraz sytuacje zaistniałą w klasztorze
w 1630 r. możemy założyć, że był on już w podeszłym wieku i po prostu dożywał swych
dni w miejscu, któremu poświęcił wiele lat owocnej pracy twórczej. Katalog monasterskiej
biblioteki sporządzony w 1557 r. przez ówczesnego ihumena Sergiusza Kimbara
wspomina o pięciu irmologionach znamiennych – czyli zapisanych za pomocą
ideograficznego systemu krukowego oraz o jednym zbiorze stichir: „jermolojew
znamiennych – 4, a piaty sticharalczyk”22. W katalogu tejże biblioteki sporządzonym
w latach 1645-1654 odnajdujemy dziesięć ksiąg muzycznych, w tym trzy irmologiony
nutowo-liniowe w cerkwi oraz siedem irmologionów moskiewskich (zakładam, że były
to irmologiony opatrzone notacją muzyczną),23 co do których istnieje hipoteza, że
pojawiły się w monasterskiej bibliotece dzięki wymianie, co było częstą praktyką24.
W latach 1638-1639 w monasterze powstaje kolejny irmologion. Jest on dziełem Fiodora
Siemionowicza z Bereżan z Podgoria25. Analizując jego zawartość i porównując ją
z irmologionem Onisimowicza z lat 1598-1601 zauważamy, że jest on typowym zbiorem
nie wyróżniającym się w podstawowej zawartości niczym szczególnym na tle innych
tego typu rękopisów I połowy XVII w. z terenów południowo-zachodniej Rusi.
Znajdujemy w nim takie utwory, jak przełożone z łaciny Dien’ gniewu, czy też pierwsza
znana wielogłosowa pieśń cherubinów, świadczące o zachodnich-katolickich wpływach
w nieprawosławnym już wtedy klasztorze26. Wspomniany rejestr z lat 1645-1654, nie
precyzuje jakie irmologiony znajdowały się wtedy w cerkwi. Na pewno był tam
irmologion Fiodora Siemionowicza, ale czy to samo można powiedzieć o irmologionie
Bogdana – raczej nie. W irmologione Siemionowicza brak melodii określanych mianem
supraskich, greckich, mirskich czy znamiennych, których wiele w rękopisie
Onisimowicza. Widać nie były one już praktykowane na cerkiewnym klirosie, a kolejna
konkluzja jest taka, że irmologion Onisimowicza nie był protografem dla rękopisu
Kronika…, s. 54.
Archeograficzeskij Sbornik Dokumientow Otnosiaszczychsia k Istorii Sewiero-Zapadnij Rusi, t. IX, Wilno 1870,
s. 205.
24
A. Konotop, Supraslskij Irmologij 1638-1639 gg., [w:] Pamiatniki Kultury Nowyje Otkrytija, Leningrad 1981, s.
233-234.
25
J. Jasinowskij, Ukrainski ta białoruski notolinijni Irmoloi 16-18 stolit, Lwów 199, s. 123.
26
Ibidem, s. 46-47.
22
23
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Siemionowicza. Ten musiał zniknąć z monasteru nieco wcześniej. Napisanie
w monasterze księgi podobnej, lecz o wiele skromniejszej pod względem form
muzycznych, może wskazywać na zmianę orientacji monasterskich śpiewaków. Dalej
byli oni wysokiej klasy specjalistami, o czym świadczy chociażby forma graficzna
irmologionu Siemionowicza, lecz tendencja do upraszczania, ujednolicania i sympatii
ku temu co zachodnie wyraźnie daje się odczuć. Proste codzienne nabożeństwa
monasterskie, śpiewane były zapewne jednogłosowo, zwyczajowymi dawnymi
melodiami – stąd określenie kryłoszanina Bogdana mianem wielce potrzebnego cerkwie
Bożey. Natomiast jednogłosowe irmologiony, a najbardziej z nich irmologion Bogdana,
zawierały śpiewy świąteczne. Nabożeństwa świąteczne musiały już wtedy być śpiewane
na melodie prostsze – dalej jednak jednogłosowe lub też polifonicznie. Katalog biblioteki
z 1668 r. wylicza 3 irmologiony nutowe, tylko 2 moskiewskie oraz 44 księgi z partyturami
wielogłosowymi27. Świadczy to o zupełnym przeorientowaniu monasterskiej praktyki
śpiewu w kierunku muzyki zachodniej. Czy pasowałyby do takiego zestawu melodie
zapisane w irmologionie Onisimowicza? Śpiewy greckie, konstantynopolitańskie,
bułgarskie – o wiele bardziej rozwinięte melizmatycznie i trudniejsze do śpiewania od
tych spotykanych w irmologionie Fiodora Siemionowicza, a poza tym napisane
w chomonii28, nie miały szans na powodzenie i popularność wśród ówczesnych unickich
mnichów, choć powszechnie wiadomo, że unici w pierwszej połowie XVII w. starali się
zachowywać stare prawosławne obrzędy, nie ingerując zbytnio w liturgię. Irmologion
Onisimowicza w zaistniałej sytuacji był przeżytkiem. Wymieniono go na inną księgę,
sprzedano, oddano czy też wywiózł ją ze sobą Bogdan opuszczając monaster – nie
wiemy. Na pewno nie chciałby, aby dzieło jego życia, a tak zapewne je postrzegał,
zostało sponiewierane i zapomniane. Zawierało przecież tradycje pieczołowicie
kultywowane w okresie największej świetności monasteru. Jeśli nawet założymy, że
zabrał on rękopis ze sobą opuszczając monaster w 1630 r., to zważywszy na okoliczności
zorientujemy się, że być może nie było to przestępstwo, jak mniemają nieprzychylni
Onisimowiczowi i jego dziełu. Rękopis w połowie XVII w. pojawia się w Ławrze
Kijowsko-Pieczewskiej, miejscu skąd przybyli do Gródka, a później na miejsce
dzisiejszego monasteru prawosławni mnisi. Trafił on więc do miejsca z którym był
genetycznie najściślej powiązany. Na ostatniej stronie odnajdujemy zapis „Bliżnije
pieszczery prepodobnogo Antonija”. Tą małą cerkiewkę w podziemnych pieczarach
Kijowskiej Ławry można uznać za kolebkę monastycyzmu na Rusi. Czyżby tam
doceniono wartość rękopisu? Pytanie to, jak i wiele innych pozostaje bez odpowiedzi.
Nie wiemy także czy Bogdan po wygnaniu z Supraśla udał się właśnie do Kijowa, czy
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Archeograficzeskij Sbornik…, s. 243.
28
Chomonia to znane w śpiewie cerkiewnym średniowiecza wymawianie podczas śpiewu samogłosek wprowadzonych sztucznie miedzy dwie spółgłoski lub na końcach wyrazów ,w miejscu dawnych jerów, celem nadania słowom
dźwięczności.
27

55

Marcin Abijski

też rękopis trafił tam w innych okolicznościach, a jego autor dokonał żywota
w zapomnieniu. Nie zmienia to jednak faktu, że dzieło Bogdana zachwyca nas do dnia
dzisiejszego.
Ten monumentalny zabytek odsłania kulturę muzyczną naszych ziem XVI w. oraz
wieków wcześniejszych. Przedstawia nam także postać człowieka, który większość swego artystycznego życia spędził w monasterze supraskim, przyczyniając się – jak wiele
innych znanych i anonimowych osób, do jego świetności. Bogdan Onisimowicz, śpiewak rodem z Pińska, artysta, esteta, mistrz śpiewu cerkiewnego – patron Męskiego Chóru Kameralnego29 jego imienia, starającego się prezentować współczesnym bogactwo
kulturowe i duchowe monasteru supraskiego oraz geniusz swego patrona – zasługuje na
należny mu szacunek i miejsce wśród najprzedniejszych przedstawicieli prawosławnej
kultury naszych ziem przełomu XVI /XVII wieku.

29
W styczniu 2009 r., z błogosławieństwa biskupa supraskiego Grzegorza – przełożonego monasteru supraskiego,
powstał Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza, który stara się przywrócić do życia liturgicznego XVIwieczne melodie zapisane w Irmologionie Supraskim 1598-1601. Biorąc za patrona Bogdana Onisimowicza, chciał
podkreślić rolę, jaką odegrał on w historii Supraskiej Ławry i muzycznej kultury Cerkwi prawosławnej.
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Piotr Mścisławiec – drukarz
Mścisławiec Piotr Tymofiejewicz był drukarzem, rytownikiem, nakładcą i autorem posłowi, wspólnikiem Iwana Fiodorowa. Urodził się prawdopodobnie w mieście Mścisławiu1, ale
nie znamy daty urodzin ani śmierci. Nie wiemy także, kiedy przyjechał do Moskwy i gdzie
nauczył się sztuki drukarskiej. W 1564 r. razem z Iwanem Fiodorowem wydał w Moskwie
pierwszą datowaną książkę Apostoł, a w 1565 r. dwukrotnie Czasownik. W tym czasie „czarna sztuka” w Europie osiągnęła już wysoki stopień doskonałości technicznej i artystycznej, a
siła oddziaływania słowa drukowanego była duża. Docenili ją reformatorzy i Kościół.
Druga połowa XVI w. to także okres kulturalnego odrodzenia i walki ideologicznej na
ziemiach słowiańskich, w których miejsce szczególne odegrało drukarstwo. Tłoczeni tekstów czcionką cyrylicką rozpoczęto w końcu XV wieku2. Zapotrzebowanie społeczeństwa na
słowo drukowane było ogromne. 6 sierpnia 1517 r. Franciszek Sokryna (Francisk Skoryna)
– uważany za ojca drukarstwa białoruskiego, wydał Biblię „ruskimi słowami”, a od około
1522 r. rozpoczął druk cyrylicą w Wilnie jako pierwszy w tym mieście3. Na ziemiach ruskich
Mścisaw (biał. Mścisłał) – obecnie centrum Rejonu Mścisławskiego na rzece Wichra (Vikhra). Pierwsze wiadomości o Mścisławiu pochodzą z l. 1136-1150 (Gramota księcia Rościsława Smoleńskiego). Za założyciela uważa się
księcia Dawyda Rościsławowicza. Od 1180 r. pełnił rolę centrum udzielnego Księstwa Mścisławskiego, a w XIV
w. w granicach Księstwa Smoleńskiego. W 1359 r. książę Olgierd osadził swego namiestnika, a następnie przekazał
synowi Siemionowi Łuhwienowi, który dał początek dynastii książąt Mścisławskich. W XIV i XV w. Mścisław
był centrum handlowo-rzemieślniczym, ściśle związanym ekonomicznie z Mohylowem, Wilnem, Krakowem, Nowogródkiem i in. miastami. Od 1528 r. we władaniu Zygmunta II Augusta, królewska włość, centrum starostwa
Województwa Wileńskiego, zaś po reformie administracyjno-terytorialnej, w l. 1565-1566, centrum Województwa
Mścisławskiego. Zob. M. Батвіннік, Мсціслаў, [w:] Энцыклапедыя гісторыі Беларусі у 6 тамах, гал. рэд. Г.П.
Пашкоў, т. 5 М-ПУД, с. 225.
2
Pierwsze w świecie druki cyrylicą wytłoczył Szwajpolt Fiol – mieszczanin krakowski pochodzenia niemieckiego.
Były to dwie datowane księgi: Oktoich i Czasosłow (Kraków, 1491) i dwie niedatowane: Triod postnaja i Triod
kwietnaja, szerz. zob. E. I. Niemirovskij, Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift, band. I. Inkunabulen, Baden-Baden 1996. W latach 1493-1499, druk alfabetem słowiańskim rozpoczął się na Bałkanach, w Czarnogórze, u wojewody Zety Jerzego (Djurdja) Crnojevicia, jeromonach Makrije. Następnie, w latach 1508-1512,
swoją działalność Makarije kontynuował w Tîrgovişe na Wołoszczyźnie. Ze względu na sytuację polityczną w jakiej
znaleźli się południowi Słowianie, druk ksiąg cyrylicą przeniósł się do Wenecji, gdzie podjął się go Giorgio Rusconi,
zob. szerz. E. I. Niemirovskij, Gesamtkatalog der Frűhdrucke in kyrillischer Schrift, band. II. Die Druckerein des
Makarije in der Walachei und von Giorgio Rusconi in Venedig, Baden-Baden 1997. Wydawanie ksiąg cyrylickich
kontynuował Božidar Vuković, zob. E. I. Niemirovskij, Gesamtkatalog..., band. IV. Die Druckerei von Božidar
Goraždanin in Goražde und Venedig. Die erste Druckerei von Božidar Vuković in Venedig, Baden-Baden 2001.
3
Franciszek Skoryna wydał w Wilnie dwa druki: Mała książka podróżna (Małaja podorożnaja kniżka), ok. 1522 r. i
Apostoł w 1525 r. Zob. szerz. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, Olsztyn 2003.
1
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Fragment posłowia autorstwa Piotra Mścisławca w Ewangelii, Wilno 1575, 2°*
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państwa polsko-litewskiego pierwszą drukarnię założył we Lwowie w 1573 r. Iwan Fiodorow, dając początek ukraińskiemu drukarstwu4.
Największymi europejskimi centrami wydającymi czcionką cyrylicką w tym okresie
było: Wilno, Braszow, Ostróg, Wenecja. W stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, w Wilnie, w drukarniach: Piotra Mścisławca, Wasyla Michajłowicza Haraburdy, braci Kuźmy i Leona Mamoniczów, Bractwa prawosławnego5 wyszło około jednej trzeciej wszystkich ksiąg
wydanych w tym okresie (64) z 2196. Znacznie mniej w Braszowie i Ostrogu (po 24), Wenecji (22), Moskwie (20). Więcej niż połowa drukarń wydała po jednym, dwa druki czcionką
cyrylicką7.
Należy podkreślić, że słowiańska książka drukowana od XV do końca XVIII wieku, była
ważnym elementem kultury europejskiej. W tym okresie wytłoczono około 4 tys. wydań
książki cyrylickiej (około 5 milionów egzemplarzy przy średnim nakładzie 1200.). Książki drukowano w 70 europejskich miastach, do końca XX wieku zachowało się około 100
tysięcy8. Większa część wydanych ksiąg w interesującym nas okresie, to znaczy drugiej połowie. XVI w. była wydawana na potrzeby Cerkwi, m.in.: Psałterz – 29 (odnaleziono 11),
Ewangelia – 17 (3), Czasownik – 13, Służebnik – 10 (2), Oktoich – 8, Apostoł – 7, Ewangelia
pouczająca – 6, Triod kwietny – 6 (1), Triod postny – 49. Po raz pierwszy wydano pełny tekst
Biblii w języku cerkiewnosłowiańskim (Iwan Fiodorow w drukarni Konstantego Ostrogskiego, a także oddzielne jej części. Drukowano literaturę do celów dydaktycznych: azbuki
i bukwari – (zachowało się 16 wydań)10, gramatyki (3 ), prawne: Trybunał i trzykrotnie Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego. Druki tłoczono alfabetem cyrylickim głównie w języku
cerkiewnosłowiańskim, ale były też wydania w redakcjach bułgarskiej, serbskiej i inn.. W
tak zwanej „prostej mowie” (starobiałoruski i staroukraiński) ukazało się 13 wydań. Cechą
charakterystyczną tłoczonych w drugiej połowie XVI w. druków, była ich wielojęzyczność
(paralernie) lub dopełniając teksty np. rumuńskim, „prostą mową”, greckim, łacińskim, chorwackim. Piotr Mścisławiec w spółce z Iwanem Fiodorowem w Moskwie, Zbłudowie, a potem bez niego w Wilnie, tłoczył tylko w języku cerkiewnosłowiańskim.
Jak wyglądała działalność wydawnicza Piotra Mścisławca? W 1564 r. razem z Iwanem
Fiodorowem wydał w Moskwie pierwszą datowaną książkę Apostoł, a w 1565 r. i dwukrotnie
J. Isajewicz, Ukrainśke knihowidannja. Witoki. Rozwitok. Problemi, Lwiw 2002.
Szerz. o działalności tych oficyn zob. M. Błońska, Polonika cyrylickie w XV-XVIII wieku, czyli o drukach cyrylickich wydawanych w państwie polsko-litewskim, [w:] Z badań nad dawna książką. Studia ofiarowane profesor
Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, Warszawa 1992, s. 433-555; Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Druki
cyrylickie...
6
Por. Wwiedienie, [w:] A.A. Guseva, Izdanija kiriłłowskogo szrifta wtoroj połowiny XVI wieka. Swodnyj katalog,
kniga pierwaja, Moskwa 2003, s. 9.
7
Ibidem.
8
Ibidem, s. 8.
9
Obliczenia podane na podstawie Wwiedenije, [w:] A. A. Guseva, dz. cyt., s.10.
10
Ibidem, s. 10.
* Ilustracje wykorzystane w artykule pochodzą z: A.A. Gusewa, Izdanija kiriłłowskogo szrifta wtoroj połowiny XVI
wieka. Swodnyj katalog, kniga perwaja, pod obszczej red. L. I. Sazonowoj, Moskwa 2003.
4
5
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Czasownik. Obaj drukarze byli jednak zmuszeni opuścić Moskwę. Dowodów na to z jakiego
powodu, nie ma. Nieco światła rzuca tylko rozwinięte posłowie, a raczej monolog – Iwana
Fiodorowa zamieszczony w Apostole lwowskim z 1574 r. zatytułowanej „Sija ubo powiest
izjawljaet otkudu naczasia. Jako sowierszysia drukarnja sija”. Dowiadujemy się z niej, że z
woli cara Iwana Wasiljewicza i z błogosłowieństwem Makarija, metropolity całej Rusi, w
1563 r. Fiodorow założył drukarnię w Moskwie. Jednak po wydaniu dwóch wyżej wymienionych ksiąg Iwan Fiodorow i Piotr Mścisławiec zmuszani byli wyjechać, ponieważ Fiodorowa oskarżono o poglądy sprzeczne z nauką Cerkwi wschodniej. Prawdopodobną przyczyną
opuszczenia Moskwy była zawiść wielu wielmoży świeckich i duchownych i niezrozumienie
potęgi „czarnej sztuki”, która doprowadziła do uwięzienia drukarza. Kiedy obaj typografowie wyjechali z Moskwy i jaką drogę przybyli, zdążając do Zabłudowia, nie wiemy. I. Myćko podawał, że „nieznajome strony”, o których pisze w przedmowie Fiodorow, to Liwonia.
inni badacze twierdzili, że drukarze bezpośrednio po wyjeździe z Moskwy, wiosną lub latem
1566 r. pojechali do Wilna lub Lublina, a potem jakiś czas przebywali na Podolu11.
W cytowanej już wyżej przedmowie czytamy, że król Zygmunt August wraz ze wszystkimi urzędnikami, przyjął obu drukarzy dobrze. Grigorij Halenczanka przypuszcza, że do
spotkania doszło na posiedzeniu sejmu w Wilnie, odbywającego się od 18 listopada do 111
marca. Natomiast Jewgienij Niemirowskij, na podstawie dokumentu odnalezionego w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie uważa, że mogło to nastąpić jesienią w Lublinie. Wtedy to
Grzegorz Chodkiewicz uprosiwszy króla wziął ich pod opiekę i „we wszystko co niezbędne
długo zaopatrywał”. Podarował też Fiodorowowi i „wieś niemałą”. Nie wszyscy badacze
wierzyli w darowiznę, ale Maciuk odkrył w Muzeum Czartoryskich w Krakowie i opublikował (Źródła dziejowe, Warszawa 1894, t. XX, s. 130) dokument potwierdzający , że „Moskwicinu Iwanu Dyakowu własnego gruntu siedliszcza Miziakowskiego dano, on się tam
posielił, iż wiele krzywdy Miziakowcom poczynił, na insze mieszkanie siebie odwiózł”12.
Zapewnione przez możnego protektora prawosławia warunki pozwoliły obu drukarzom rozpocząć tłoczenie materiałem (czcionką i klockami drzeworytowymi winietek „zastawek”,
inicjałów i finalików) przywiezionym z Moskwy i uzupełnionym o klocek drzeworytowy
z herbem Chodkiewicza i inicjał „W” Ewangelii pouczającej (Ewangelije uczitielnoje” 8
czerwca 1568 r. Zakończyli pracę 17 marca 1569 r.13 Kolejny druk, tą samą czcionką, ale z
nowymi ozdobnikami (poza finalikiem), Psałterz z Czasosłowcem, składany był od 26 września 1569 r. do 23 marca 1570 r. już przez samego Iwana Fiodorowa.
Według Antoniny Ziornowej Piotr Mścisławiec wyjechał z Zabłudowa po marcu, a przed
końcem września 1569 roku14. Inni badacze twierdzą, że był już w Wilnie od lata 1569 r.,
Wszystkie te hipotezy przedstawiono w: Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Druki cyrylickie..., s. 40-42.
Por. O. J. Macjuk, K woprosu o perejezde Iwana Fiodorowa na Ukrainu w 1566 r., „Fiodorowskije cztenija 1983”,
Moskwa 1987, s. 165.
13
Szerz. z podaniem literatury, zob. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, dz. cyt., s. 42-44.
14
A. S. Zernowa, Perwopeczatnik Petr Timofiejew Mstisławiec, „Kniga. Issledowanija i materiały”, sb. 9, 1964, s.
84; tejże, Tipografija Mamoniczej w Wilnie, „Kniga. Issledowanija i materiały”, sb. 1, 1959, s.163-223
11

12
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kiedy to po rozstaniu z Iawnem Fiodorowem opuścił Zabłudów, i nie ma pewności, czym zajmował się przez ten okres15. Wiadomo, że typografia Kuźmy Mamonicza i Piotra Mścisławca
rozpoczęła 14 maja 1574 r. druk Ewangelii, który ukończono 30 marca 1575 roku. Z posłowia i analizy użytego materiału typograficznego wynika, że wymagała sporego nakładu sił i
środków, które wyłożyli również bracia Zareccy: Iwan – skarbny Wielkiego Księstwa Litewskiego i Zenobiusz – burmistrz Wilna. Mścisławiec przywiózł tylko część materiału użytego
w Zabłudowie, o czym świadczą niektóre elementy zdobnicze, np. inicjał „P”. Klockiem z
literą „P” z zabłudowskiej drukarni posłużył się w wileńskim Psałterzu z 16 stycznia 1576 r..
Inicjał „Z” skopiował z zasobu anonimowej moskiewskiej drukarni. Litery „B”, „W” i „R”
są podobne do fiodorowskich, ale mają bardziej złożony ornament florystyczny. Zastawki
przypominają moskiewskie i lwowskie Fiodorowa, ale są inaczej wycięte, mają jasne tło.
Piotr Mścisławiec musiał zaprojektować i odlać czcionki, co zrobił z wielkim znawstwem
sztuki drukarskiej. Sam, a może przy pomocy, według A.. A. Sidorova16, jakiegoś nieznanego
artysty wileńskiego, wykonał ilustracje drzeworytowe do Ewangelii – wyobrażenia czterech
ewangelistów w zachodnioeuropejskim stylu manieryzmu, a potem króla Dawida do Psałterza. Antonina Ziornowa za W. Stasowem napisała, że są one charakterystyczne dla ikonowej
tradycji Rusi. Przypuszcza, że postacie Jana i Mateusza wykonał sam Piotr Mścisławiec17.
Współpraca Piotra Mścisławca z Mamoniczem trwała krótko, a przyczyn możemy się
tylko domyślać. I tak w monumentalnym wydawnictwie Drukarze dawnej Polski (s. 178)
napisano, że oznaki ochłodzenia stosunków między wspólnikami widoczne są przy wydawaniu Psałterza, którego druk ukończono 16 stycznia 1576 roku. Mścisławiec z niechęcią pracował, jakby pod presją umowy z Mamoniczami i Zareckimi. Przypuszcza się, że
Mścisławiec dążył do równoprawnego uczestnictwa w działalności oficyny18. Wniósł bardzo
dużo: część narzędzi drukarskich i czcionek, doskonałą znajomość rzemiosła typograficznego i rytownictwa. Jednak Kuźma Mamonicz postanowił pozbyć się ambitnego typografa,
ponieważ miał już ludzi przysposobionych do zawodu drukarskiego, a i sam zdążył się nauczyć. Doszło między nimi do sporu w marcu 1576 r., który próbowali załagodzić „zacni”
ludzi wybrani przez obu zainteresowanych. Ich decyzji o oddaniu Mścisałwcowi materiału
typograficznego, książek wydrukowanych wspólnym nakładem i 30 kop groszy litewskich,
nie uznał Mamonicz i sprawa stanęła w sądzie. Jewgienij Niemirowskij ustalił na podstawie odnalezionego dokumentu, że sprawa miała miejsce jeszcze w 1579 roku19. Mamonicz
nie dotrzymał umowy i nie zapłacił Mścisławcowi 30 kop groszy za prasę drukarską i inne
rzeczy oraz 100 kop groszy zastawu sądowego, żądając zwrotu 22 egzemplarzy Ewangelii.
Por. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, dz. cyt., s. 59.
A. A. Sidorow, Drewnerusskaja kniżnaja grawjura, Moskaa 1951, s. 377, tabl. nr 10-14.
17
A. S. Zernova, Perwopieczatnik...
18
A. Anuszkin, Na zare knigopeczatanija w Litwie, Wilnius 1970, s. 56; zob. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, dz. cyt.,
s. 63-64.
19
E. L., Nemirowskij, Nowyj dokumient o Pietre Timofieje Mstisławce, „Fedorowskije cztenija 1982”, Moskwa
1987, s. 37-40.
15
16
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Ewangelista Mateusz, drzeworyt, Ewangelia, Wilno, Piotr Mścisławiec
w drukarni Mamoniczów, 1575, 2°
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Czasownik, Piotr Mścisławiec w druk. Mamoniczów, 1574/1576, 4°, k. 20, k. 139v-140.
Sąd nakazał oddanie ksiąg i „wszystkich instrumentów”. Mścisławiec odwołał się do króla
Stefana Batorego od niekorzystnych postanowień sądu wileńskiego. Stefan Batory skierował
sprawę do powtórnego rozpatrzenia, ale do niej nie doszło, ponieważ drukarz ani osoba przez
niego upoważniona nie zjawili się w sądzie i sprawę zamknięto. Prawdopodobnie Piotr Mścisławiec wyjechał ze sprzętem drukarskim20.
Wydania Apostoła, Ewangelija uczitielnogo, Psałtyri z Czasosłowcem, Bukwaria, Biblii,
wydrukowanej przez Iwana Fiodorowa i Piotra Mścisławca służyły jako oryginały dla przedruków w końcu XVI-XVII w. w typografiach na ziemiach ukrainnych, Rzeczypospolitej,
Wołoszczyzny, Mołdawii, Transylwanii, Rusi. Użycie materiału typograficznego Mścisławca w księgach drukowanych w Ostrogu w końcu XVI i na początku XVI w. pozwoliło niektórym badaczom wysunąć hipotezę, że i on sam podjął pracę w tym mieście. Jednak są
konieczne dalsze badania archiwalne i dokumenty, które potwierdziłby te przypuszczenia.
Nie podlega dyskusji fakt, że piękna, duża czcionka, odlana z wielkim znawstwem „czarnej
sztuki”, stała się wzorem dla kolejnych wydań Ewangelii ołtarzowych (Ewangelieje napriestolnoje). Również styl przedstawiania postaci na całych deskach w ramkach zdobionych na
wzór zachodnioeuropejskich, a także wykonania inicjałów i winietek (zastawek) czarnymi
liniami na białym tle wypełnionych liśćmi, jagodami, szyszkami, kwitami, odegrał znaczącą
20

Zob. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, dz. cyt., s. 64.
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rolę w dalszym rozwoju zdobnictwa książki słowiańskiej. Liczbowo dorobek Piotra Mścisławca (licząc i te wykonane z Iwanem Fiodorowem) nie jest bogaty – 7 druków, ale kiedy
uświadomimy sobie trud tłoczenia dużych objętościowo ksiąg w dużych formatach, czcionką
barwioną czarną i czerwoną farbą, ornamentu literowego – więzi („wiaź”), i na przeciwności
losu, to stwierdzimy, wartościowy na swoją pionierskość i jakość poloników cyrylickich..
Dzięki mądrej polityce Rzeczypospolitej, potrzeby ludności prawosławnej w zakresie słowa
drukowanego mogły być zrealizowane. Polonika cyrylickie są częścią dziedzictwa wielonarodowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej.
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Patriarcha aleksandryjski Melecjusz Pigas
i Rzeczypospolita

M

elecjusz Pigas urodził się w 1549 r. w Chandace (dzisiejszy Heraklion) na
Krecie. Jego pierwszym nauczycielem był uczony hieromnich Melecjusz
Wlastos, od którego otrzymał świetne wykształcenie elementarne. W 1566 r. wyjechał
do Wenecji a następnie do Padwy, gdzie pobierał naukę z teologii i filozofii u znanego filologa Jakuba Zawarello oraz uczęszczał na zajęcia z prawa i medycyny. Po około
ośmiu latach wzorowych studiów uzyskał stopień doktorski. Jednak pomimo wysokich
wyników w nauce Melecjusz nie zgodził się na odczytanie łacińskiego wyznania wiary.
W konsekwencji Melecjusz odpłynął w 1574 r. z Esperii na rodzinną Kretę bez dyplomu
ukończenia studiów. W ówczesnym męczeńskim dla Krety okresie wyspa musiała stawiać czoła wielu wyzwaniom, a przede wszystkim przeciwstawić się taktyce wyzysku
agresora weneckiego. Wielki Kościół Chrystusowy w Konstantynopolu ze swej strony
otoczył troską peryferię kościelną Krety, delegując swych wysłanników i egzarchów
patriarszych.
Melecjusz przyjął postrzyżyny mnisze w monasterze Agarathu, centrum piśmiennictwa i światłych mnichów na Krecie, w którym później został wybrany przełożonym,
jednak w niedługim czasie został zmuszony przez okupantów do porzucenia wyspy, na
skutek wyjątkowej gorliwości do prawosławia. W 1579 r. uzyskał święcenia kapłańskie
w Jerozolimie, a następnie został podniesiony do godności archimandryty przez patriarchę aleksandryjskiego Sylwestra i objął obowiązki protosyngla w Kościele aleksandryjskim. W 1584 r. został delegowany z ramienia patriarchatu do Rosji, ale po drodze zatrzymał się w Konstantynopolu gdzie pozostawał przez trzy lata (1585-1588) u boku
patriarchy Jeremiasza II, pełniąc rolę nauczyciela i umiłowanego kaznodziei. W dniu
5 sierpnia 1590 r. patriarcha antiocheński Joachim w otoczeniu hierarchów przybył do
Kairu, aby wyświęcić Melecjusza na patriarchę aleksandryjskiego. W 1593 r. Melecjusz
przewodniczył w znanym synodzie reformatorskim w Konstantynopolu, gdzie nieco
później objął urząd locum tenensa tronu ekumenicznego1.
Zob. Ν. Φιριππίδης, Αναμνηστικόν, επί τη τριακοσιετηρίδι Μελετίου του Πηγά του Κρητός, Ελλήνιον, Κάιρο 1903,
s. 31, gdzie znajdujemy bogatą bibliografię o Melecjuszu Pigasie. Χρ. Παπαδόπουλος, Ιστορία της Εκκλησίας Αλεξανδρείας (62-1934), Αλεξάνδρεια 1935, s. 612. Α. Πάχνος, „Μελέτιος ο Πηγάς και οι εν Χίω Ιησουΐται”, Χιακά

1

65

Ks. Andrzej Borkowski

Wobec nieszczerych działań unijnych ze strony Kościoła łacińskiego, społeczeństwo
prawosławne w Rzeczypospolitej a w szczególności jego wytrwały obrońca książę Konstanty Ostrogski zwrócili się o pomoc do patriarchatów Wschodu w celu zażegnania
niebezpieczeństwa całkowitej likwidacji prawosławia na terytorium Rzeczypospolitej.
Patriarcha aleksandryjski Melecjusz, jeszcze w trakcie swego pobytu w Konstantynopolu, dowiedział się o powyższym apelu i o narastających tendencjach prozelitycznych organów Kościoła rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej. W efekcie nieludzkiej działalności prozelitycznej jezuitów Kościół prawosławny doświadczył wielu zniewag. Na
skutek napływających niepokojących wiadomości, oddany bezgranicznie prawosławiu
Melecjusz nie mógł pozostawać biernym obserwatorem wydarzeń. Od samego początku
swego pontyfikatu, całe siły skierował do walki o zachowanie i umocnienie prawosławia.
Mając świadomość odpowiedzialności za losy prawosławnych wiernych, jako duchowy
przywódca w Rzeczypospolitej, nie mógł tolerować propagandy łacińskiej a walka z nią
stała się jednym z głównych celów jego życia2. Melecjusz początkowo pragnął przybyć
osobiście do Rzeczypospolitej, aby zwalczać podstępnych przeciwników kościelnego
ładu i pokoju, i w ten sposób wesprzeć z całych sił zachwianych w wierz braci. Jednak
ostatecznie nie był w stanie zrealizować swej podróży, ze względu na liczne obowiązki
w patriarchacie. Z tego względu wysłał w zastępstwie swego przedstawiciela, znanego
z męstwa w obronie prawosławia protosyngla Cyryla Lukarysa, a z ramienia Kościoła
Χρονικά, zeszyt Β΄ (1914) 153. Αγ. Νινολάκης, Μελέτιος ο Πηγάς ο Κρης, πατριάρχης Αλεξανδρείας και επιτηρητής
του Οικουμενικού Θρόνου 1545-1602, wyd. Εμ. Δ. Φραντζεσκάκης, εν Χανίοις 1903 (dalej: Νινολάκης, Μελέτιος
ο Πηγάς), s. 22-34. Ν. Τωμαδάκης, Ορθόδοξοι αρχιερείς εν Κρήτη επί Ενετοκρατίας, εν Κωνσταντινουπόλει 1952,
s. 3. Γ. Βαλέτας, Μελέτιος Πηγάς Χρυσοπηγή Ευαγγελικής διδασκαλίας περίοδος. Ανέκδοτοι λόγοι γραμμένοι στα
1586-1587 και εκφωνημένοι στο ναό της Χρυσοπηγής και Παμμακαρίστου Κωνσταντινουπόλεως (κατά τον Αθηναϊκόν κώδικα). Ανεστύλωσε…, Αθήναι 1958, s. 26, gdzie została podana bibliografia Melecjusza Pigasa spisana
przez jego siostrzeńca Cyryla Lukarisa, a następnie opublikowana w jego dziele pt. Dialogos, w Wilnie w 1596
roku. Tenże, Μελέτιος Πηγάς ο αθλητής του εθνοφωτισμού 1549-1601, wyd. Πηγής, Αθήναι 1966, s. 5-7, gdzie
znajdujemy szeroką bibliografię. Χρ. Παρασκευαΐδης, Μελέτιος Πηγάς, wyd. Εθνικής Εκατονπεντηκονταετηρίδος,
Αθήναι 1971 (dalej: Παρασκευαΐδης, Μελέτιος Πηγάς), s. 44-51. Α. Φραγκούλης, Κρήτες Πατριάρχες Αλεξανδρείας
16ος-20ό αιώνας, Ρέθυμνο 1992, s. 36. Κ. Πετρογιάννης, Μελέτιος Πηγάς και Λατίνοι, Ηράκλειο 1997, s. 16-23. O.
Halecki, Od unii Florenckiej do unii Brzeskiej, τ. 2, Lublin 1997, s. 75-76. G. Podskalsky, Η ελληνική θεολογία επί
Τουρκοκρατίας 1453-1821. Η Ορθοδοξία στη σφαίρα επιρροής των δυτικών δογμάτων μετά τη Μεταρρύθμιση, [tytuł
oryginału: Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft (1453-1821). Die Orthodoxie in Spannungsfeld
der nachreformatorischen Konfessionen des Westens, München 1988], tłum. πρωτοπρεσβυτέρου Γ. Δ. Μεταλληνού,
ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005, s. 179-182. W dniu 12 lutego 1593 r. w świątyni Pammakaristos w Konstantynopolu zwołano
synod Endimusa, z zamiarem podniesienia Kościoła rosyjskiego do godności patriarchatu. Po jego zakończeniu
Melecjusz powrócił do swych obowiązków w Aleksandrii. W patriarchacie pozostawał jednak przez kilka miesięcy
do ponownego przyjazdu do Konstantynopola w 1594 r. na zaproszenie Jeremiasza II, aby wespół przeciwdziałać wewnętrznym niepokojom i problemom tronu ekumenicznego. Pomimo próśb Jeremiasza do dłuższego pobytu
w stolicy, Melecjusz jeszcze w tym samy roku powrócił do Aleksandrii. Παρασκευαΐδης, Μελέτιος Πηγάς, s. 118,
123-124. Odnośnie jego interwencji pokojowej w kwestii uregulowania postulatów moskiewskich (1589-1593), takich jak roszczenie prawa do trzeciego miejsca w hierarchii patriarchatów starożytnych, zob. Ch. Graves, „The Ecumenical Significance of the Role of Meletios Pegas in the Erection of the Moscow Patriarchate”, Aksum-Thyateira,
London 1985, s. 409-422.
2
Χρ. Παπαδόπουλος, „Μελετιος Α΄, ο Πηγάς, πάπας και πατριάρχης Αλεξανδρείας”, ΜΕΕ 16 (b.d.) 868c-869a.
Halecki, Od unii florenckiej, t. 2, s. 177-178.
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konstantynopolitańskiego arcydiakona Nicefora. Obydwaj egzarchowie przybyli z pełnomocnictwami i pismami patriarszymi, wzywającymi wiernych do zachowania wiary,
spośród których jedno było skierowane do księcia Konstanego Ostrogskiego3. Przy pomocy prężnej działalność swych przedstawicieli Melecjusz zdołał zażegnać zagrożenie
ze strony unii4.
Po śmierci patriarchy Jeremiasza Tranosa jego następcą został wybrany Melecjusz
Pigas. Odrzucił on jednak propozycję hierarchii. W rezultacie ponownego głosowania
synod patriarszy powołał na tron ekumeniczny Mateusza II (styczeń – luty 1596). W końcu marca nowym patriarchą obwołano Gabriela I (marzec – pocz. czerwca 1596), który
jednak pomimo szczerych chęci nie był w stanie sprostać przerastających go trudności
umierając tragicznie w końcu czerwca 1596 r.5 Ponownie przedłożono kandydaturę Melecjusza, który tym razem przyjął propozycję (locum tenens, grudzień 1596 – luty 1597)6.
Jednak ostatecznie wybór padł na metropolitę ateńskiego Teofanesa I Karikisa (koniec
lutego – 26 marca 1597), który zmarł po dwóch miesiącach sprawowania urzędu. Tym
razem na skutek usilnych próśb ze strony synodu Melecjusz zgodził się w końcu marca
1597 r. na objęcie tymczasowego zarządu tronu ekumenicznego7, nadal pozostając na
katedrze aleksandryjskiej. Miał cichą nadzieję, że ostatecznie uda mu się wpłynąć na
Gabriela Sewira lub Maksyma Marguniosa do przyjęcia godności patriarszej. Patriarcha
spotkał się jednak z ich odmowną decyzją i w rezultacie zmuszony był do zarządzania
tronem patriarszym w Konstantynopolu do kwietnia 1598 roku. Wraz z objęciem urzędu
swe pierwsze kroki skierował do wiernych prawosławnych w Rzeczypospolitej, gdzie
z ramienia patriarchatu ekumenicznego był uprzednio delegowany arcydiakon Nicefor,
natomiast patriarchat aleksandryjski reprezentował działający w niej Cyryl Lukaris.
Za przyczyną narastającej politycznej i religijnej dyskryminacji wiernych prawosławnych miliony z nich było zmuszonych pod wpływem duchowego oszustwa biskupów
apostatów do podporządkowania się unii łacińskiej, nazywanej również tzw. „zjednoczeniem” w Brześciu Litewskim8. Wobec przeciwników rzekomego „zjednoczenia” prawosławnych w Galicji, Litwie, Wołyniu, Białorusi, Podolu i całej Rzeczypospolitej, chrze3
Μ. Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες. Ειδήσεις ιστορικαί βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως
από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ΄ του από Θεσσαλονίκης, 36-1884, εν Κωνσταντινουπόλει 18851890, s. 532. Νινολάκης, Μελέτιος ο Πηγάς, s. 144-145. Παρασκευαΐδης, Μελέτιος Πηγάς, s. 118-120.
4
Χρ. Παπαδόπουλος, „Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων κατά τον ΙΣΤ΄ αιώνα”, Θεολογία 3 (1925) 291. Halecki, Od
unii florenckiej, t. 2, s. 115, 219, 287, 291, 316. Tenże, „Rome, Constantinople et Moscou au temps de l’Union de
Brest”, L’Eglise et les Eglises 1 (1954) 459-464. Chodynicki trafnie zauważył, że patriarchat aleksandryjski i Ostróg
były głównymi ogniskami oporu przeciwko unii ze strony duchowieństwa prawosławnego i społeczeństwa. K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczypospolita polska. Zarys historyczny 1370-1632, Warszawa 1934, s. 327.
5
Nastąpiły krótkotrwały okres pełnienia funkcji locum tenensa przez metropolitę ateńskiego Teofanesa Karikisa:
czerwiec – grudzień 1596 r.
6
Ν. Φορόπουλος, „Μελέτιος”, Θρησκευτική Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 8 (1965) 954.
7
Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, s. 536-541. Παρασκευαΐδης, Μελέτιος Πηγάς, s. 153. Χρ. Παπαδόπουλος, Ο Κύριλλος Λούκαρις, red. Γρηγορίου Παπαμιχαήλ, εν Αθήναις 1939, s. 21.
8
Wśród historyków rzymskokatolickich najbardziej rzetelnym wydaje się być A. Pichler, Geschichte der kirchlichen
Trennung zwischen dem Orient und Occident, t. 2, München 1865, s. 95.
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ścijański Rzym przy pomocy organów królewskich Zygmunta III i jezuitów zastosował
przemoc i prześladowania, na podobieństwo tych z pierwszych trzech wieków wypowiedzianych przez pogański Rzym9. Z korespondencji Melecjusza z represjonowanymi
prawosławnymi dowiadujemy się o niebywałych szykanach łacinników w stosunku do
pobożnego ludu, pragnącego pozostać przy wierze, tradycji i dogmatach Ojców10. Nawet
po uprawomocnieniu i wcieleniu unii Melecjusz nie zaprzestał swego listownego kontaktu z wiernymi (zachowało się ponad pięćdziesiąt pism do biskupów, możnowładców,
bractw itp.) wspierając ich i służąc dobrą radą. Ze szczególnym zapałem zaangażował
się w dzieło powołania szkoły i drukarni, z zamiarem wykształcenia młodego pokolenia
prawosławnego wiernych oraz druku niezbędnych pozycji książkowych11. Cenne rady
i pouczenia Melecjusza nie byłyby na tyle skuteczne, gdyby nie oddanie sprawie i właściwe nagłośnienie ich przez Cyryla Lukarisa, który zgodnie z zaleceniami patriarchy
pozostawał przez pewien czas na terytorium metropolii kijowskiej, pracując wytrwale na
rzecz prawosławia12. Godnym uwagi pozostaje fakt, że Melecjusz nawet po wysłaniu do
metropolii kijowskiej swego protosyngla i kuzyna Cyryla nie przerwał swej korespondencji. Nadal roztaczał szczególną troską oddaloną peryferię kościelną, do której nieustannie kierował liczne pisma13. W ten sposób wpłynął wydatnie na poprawę sytuacji
Por. Φ. Βαφείδης, Εκκλησιαστική Ιστορία από του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων, t. Γ΄/
Α΄, εν Κωσταντινουπόλει 1912, s. 161. Philaret-Blumenthal, Geschichte der Kirche Ruslands, t. 2, Frankfurt 1872, s.
60. A. Pichler, Geschichte der kirchlichen Trennung zwischen dem Orient und Occident, t. 2, München 1865, s. 254.
Nieprawdopodobne szykany społeczeństwa prawosławnego ze strony rzymskokatolików i unitów w Rzeczypospolitej
zostały uwzględnione wyłącznie w opracowaniach bezstonnych historyków polskich. Poza tym prawo do wolności
przekonań religijnych było potwierdzane przez sejm Rzeczypospolitej i sądy, do których odwoływali się prześladowani
prawosławni, tak jak to miało miejsce w 1605 r. na sądzie litewskim (E. Likowski, Unia Brzeska (r. 1596), Poznań 1896,
s. 190). Również pozycja unitów nie była najlepszą, wobec stanowiska duchowieństwa łacińskiego domagającego się
jak najszybszej ich latynizacji, co stanowiło następny etap unii łacińskiej w każdej epoce. Na powyższym gruncie
wybuchły w późniejszym czasie gwałtowne protesty reprezentantów strony unickiej w sejmie (por. Schirmer, „Der
Anteil der Jesuiten und der Kaholisch-polnischen Hiererchie an der Leidensgeschichte der Ruthenen, im besondern
der Uniaten in Galizien”, Revue Ιnternationale de Theologie 12 (1904) 303, 304). W wyniku licznych sprzeciwów
unitów, począwszy od XIX w. spontanicznie powracali oni na łono Matki Kościoła prawosławnego. Jednak to, co
w rzeczy samej uratowało prawosławnych przed złowieszczą siecią unii papieskiej były poza samoofiarnością, licznymi świadectwami cierpień i aktami męczeńskimi z jednej strony niezachwiane przywiązanie ludu prawosławnego
do tradycji i wiary Ojców, do której odwoływali się nieustannie w swych roszczeniach do prawa wolności religijnej
(Likowski, Unia Brzeska, s. 190-191), z drugiej strony skuteczna reakcja patriarchatów Wschodu.
10
Documente Privitoare La Storia Romanitor Culese, t. 13, red. E. Hurmuzaki - A. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Buçuresti 1909, nr. 18/16, s. 432. Νινολάκης, Μελέτιος ο Πηγάς, s. 146. Ι. Ν. Καρμίρης, Ορθοδοξία και Προτεσταντισμός,
τ. Α΄, Αθήναι 1937, s. 40-43.
11
Νινολάκης, Μελέτιος ο Πηγάς, s. 146-147.
12
Schirmer, „Der Anteil der Jesuiten”, s. 19. M. O. Kojalovič, Litovskaja cerkovnaja unia, t. 1, Sankt Petersburg
1859-1861, s. 239. A. Dobrovolskij, Područnaja istorija Russkoj Cerkvi, t. 3, Moskwa 1889, s. 259. P. N. Žukovič,
„K voprosu o vinovnosti ekzarha Nikifora, predsedatelja Brestskogo pravoslavnogo sobora, v tureckom špionstve”,
Christianskoe Čtenie 79 (1899) 578. Χρ. Παπαδόπουλος, „Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων κατά τον ΙΣΤ΄ αιώνα”,
Θεολογία 3 (1925) 294-295.
13
Νινολάκης, Μελέτιος ο Πηγάς, s. 146-147. W piśmie Melecjusza do Teodora Vidzi patriarcha objaśniał, że w celu
uniknięcia niebezpieczeństwa ze strony jezuitów, śledzącymi za każdym jego ruchem, wysyłał swe liczne pisma
pod postacią książki, która następnie była dzielona i rozsyłana do odbiorców. Odnośnie liczebności korespondencji
Melecjusza zob. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης
9
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religijnej w Rzeczypospolitej do tego stopnia, że biskup lwowski Gedeon i książę Konstanty Ostrogski wyznali, iż sukcesem tytanicznej pracy oraz licznych pism Melecjusza
było umocnienie pobożności wśród tamtejszego ludu: κατόρθωµα εἶναι τῶν πόνων καί
τῶν ἀλλεπαλλήλων ἐπιστολῶν τοῦ Πηγᾶ τό στερεωθῆναι τήν εὐσέßειαν ἀµφί τά κλίµατα
ἐκεῖνα14.
Na początku 1599 r. Aleksandria ponownie witała swego arcypasterza. Przyjmowała
go jednak z wyraźnie nadwyrężonym zdrowiem. Ogromne obowiązki, ciągłe zmagania
o poprawę sytuacji w Kościele zachwiały do tego stopnia jego zdrowiem, iż zaledwie
w wieku 50 lat czuł, iż na zawsze opuściły go siły. Nieustannie pogarszające się zdrowie,
zmusiły Melecjusza do napisania listu do przebywającego w Rzeczypospolitej Lukarysa, w którym wzywał ostatniego do natychmiastowego powrotu. Pismo zawierało wiele
pożytecznych i duchowych rozważań, cennych wskazówek i rozmyślań. Stanowiło raczej rodzaj duchowego testamentu tej wielkiej postaci15.
Lukarys zdążył zobaczyć się z Melecjuszem, który po upływie zaledwie dwóch dni 13
września 1601 r. w wieku 52 lat zasnął w Panu. Melecjusz pozostawał na stanowisku patriarchy aleksandryjskiego przez około 11 lat. Był wytrwałym przeciwnikiem łacińskiej
propagandy. Nie szedł na ustępstwa w sprawach wiary i dogmatów Kościoła Wschodu.
Był w gruncie rzeczy zadeklarowanym obrońcą, wiernym do śmierci wyznawanym zasadom. Swym współwyznawcom udzielił lekcji prawowierności i wytrwałości, pomimo napotykanych olbrzymich trudności. Zasadniczym celem jego homilii i pism było
uświadomienie w duszach wiernych prawosławnych, potrzeby realizowania ewangelii
Chrystusowej, będącej najwyższą ideą duchową każdego chrześcijanina16.
Arcybiskup ateński Chrystodul Paraskewaidis charakteryzował go złotoustym pod
względem języka, patrystycznego w postawie, prodromicznego w umyśle, niewahającego się poruszać trudnych kwestii nurtujących społeczeństwo danej epoki17. Zwalczał
wśród chrześcijan antypatię do bliźnich, grzeszne pożądliwości i złe przyzwyczajenia
oraz wynikające z nieuctwa nagromadzone uprzedzenia. Jego dzieła promieniowały
światłem duchowości prawosławnej18, pisma były przepełnione mądrością i doświadczeniem mistycznym Ojców Kościoła, a liczne cnoty ozdabiały jego charakter.
Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών κωδίκων, συνταχθείσα μεν και φωτοτυπικοίς κοσμηθείσα πίναξιν, t. 5, εν Πετρουπόλει 1915, s. 500-518.
14
Γερμανός Γρηγοράς, „Μελέτιος Πηγάς”, Πανδώρα 9 (1859) 260.
15
Νινολάκης, Μελέτιος ο Πηγάς, s. 165. Χρ. Παπαδόπουλος, „Η Εκκλησία της Αλεξανδρείας. Νέα ιστορία (14861926). Γενική δράσις των Πατριαρχών Αλεξανδρείας”, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 3 (1927) 562b. Α. Διαμαντόπουλος, Κύριλλος Λούκαρης ο Κρής, ο Μέγας Οικουμενικός Πατριάρχης του ΙΖ΄ αιώνος (1620-1638), Αθήναι
1939, s. 27. Κ. Πετρογιάννης, Μελέτιος Πηγάς και Λατίνοι, s. 41-42, przyp. 2.
16
Παρασκευαΐδης, Μελέτιος Πηγάς, s. 188-189. Α. Παλίδου-Τσικνάκη, Ο Πατριάρχης Μελέτιος Πηγάς η οικογένειά
του και η Κρήτη, Ηράκλειον 1992, s. 19.
17
Παρασκευαΐδης, Μελέτιος Πηγάς, s. 189-190.
18
Ν. Φορόπουλος, „Μελέτιος”, Θρησκευτική Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 8 (1965) 955-956. Νινολάκης, Μελέτιος ο Πηγάς, s. 167. Dzieła patriarchy można zasadniczo podzielić na dogmatyczne, homiletyczne, krótkie traktaty teologiczne i pisma.
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Wychowanie i rozwój duchowy w kręgach ojczystej Krety, pobieranie nauki u boku
mądrych i doświadczonych nauczycieli wyraźnie wpłynęły na kształtowanie się jego osobowości. Melecjusz stał się i pozostał do ostatnich dni swego życia duchową świecą, która oświecała innych, a jednocześnie ofiarnie spalała się. Fakt przejścia przez przykre doświadczenia wywołane działalnością prozelityczną łacinników, usiłujących narzucić unię
prawosławnym wiernym w okupowanej przez Wenecjan Krecie, Aleksandrii, Konstantynopolu i na wyspie Chios, szczególnie uwrażliwił patriarchę na powyższą problematykę.
Ustosunkowywał się natychmiastowo i podejmował właściwe decyzje, docierając do odległych peryferii kościelnych patriarchatu dzięki rozbudowanej sieci egzarchów i współpracowników dbających o przekazywanie do adresatów licznych pism patriarszych.
Wprowadzenie Melecjusza na katedrę patriarszą w Konstantynopolu umożliwiło
wykorzystanie w praktyce jego ogromnych zdolności duszpasterskich i zalet. Wytrwałe
dążenie do obranego celu, pracowitość i dysponowana wiedza składały się na atrybuty
Melecjusza, dzięki którym stał się niepodważalnym autorytetem w metropolii kijowskiej, ciesząc się niesłabnącym szacunkiem wśród swej oddalonej owczarni. Przy pomocy celnych argumentów obnażał prawdziwe oblicze unii, będącą próbą omamienia prawosławnych przez łacinników. W trakcie polemiki z unią i neoteryzmami łacinników,
jak filioque, prymat papieski, uzurpowanie władzy świeckiej przez papieży, stosowanie
chleba przaśnego w Eucharystii, przekazywanie Komunii Św. wyłącznie pod postacią
Ciała Chrystusowego oraz nauką o czyśćcu Melecjusz odwołał się do autorytetu Pisma
Św. i nauczania Ojców Kościoła. Potępił zjawisko apostazji przeciwstawiając mu zasadę
więzi z Kościołem Matką Konstantynopolem.
Traktaty Melecjusza można uznać za całkowicie innowacyjne dzieła z kręgu teologii porównawczej i dogmatycznej. Na podobieństwo większości teologów ówczesnej
epoki, odwoływał się do nauki starożytnych pisarzy Kościoła w szczególności Ojców
Wschodu. Ponadto zwracał uwagę na poszczególne dzieła Ojców Zachodu, które opatrywał w egzegezę prawosławną, akcentując fragmenty dogmatyczne, odnoszące się do
potrzeb duchowych życia Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Należy zaznaczyć, że jego dzieła posiadają charakter innowacyjny odnośnie sposobu przedstawienia
nauki patrystycznej. Nie mamy, zatem do czynienia ze zwykłym zbiorem lub ekspozycją wyjątków z Pisma Św. lub dzieł patrystycznych bez własnego rozwinięcia, ale
z twórczym ukazaniem i tłumaczeniem nauki patrystycznej, ściśle związanej z potrzebami i problemami danej epoki. Powyższy fakt świadczył, że tętniąca życiem tradycja
teologiczna Kościoła nigdy nie została przerwana. Pod tym względem nauka Melecjusza
stanowi postbizantyński przykład prawosławnego i patrystycznego sposobu traktowania
i zajmowania się myślą teologiczną, będącą przeciwwagą do zachodniej scholastycznej
metody teologii, którą zdecydowanie odrzucał.
W trakcie krótkiego, lecz niezwykle twórczego pontyfikatu, Melecjusz przyjmował
wiele pytań dotyczących kwestii dogmatycznych, porównawczych, administracyjnych,
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liturgicznych i innych, na które dawał oświecone porady. Położył wyjątkowy nacisk na
prawidłowe i kanoniczne sprawowanie kultu sakralnego, będącego rdzeniem posługi
kapłańskiej, ale także osobistej relacji wiernego z Bogiem. Zwracał szczególną uwagę
na rolę spowiednika, prawidłową adorację ikon, wyjaśniał pojawiające się niejasności
związane z kwestią postu i muzyki cerkiewnej. W dążeniu do zachowania czystości morali kościelnych, docenił nieocenione zasługi bractw cerkiewnych, wspierając w każdy
możliwy sposób ich rozwój i działalność. Określił cele i zasady funkcjonowania oraz
zakres uprawnień i obowiązków bractw. Nie tylko żywo reagował na liczne problemy
swymi oświeconymi radami, ale również troszczył się o wsparcie ekonomiczne bractw.
Częstym elementem w jego pouczeniach była przestroga przed odstępcami od wiary
prawdziwej i zachęta do kontynuowania swej działalności na zasadach uzbrojenia się
w gorliwość oraz wyrzeczenia się neoteryzmów łacińskich.
Poza głębokim przygotowaniem duchowym i kościelnym był człowiekiem, już z natury obdarowanym wyjątkowymi charyzmatami, które pomogły mu w całkowitym zrealizowaniu swego powołania kapłańskiego. Ponadto posiadał silną wolę determinującą
go do nieustannej pracy, czyniąc wszystko ku chwale bożej i z korzyścią Kościoła. Przejawiał niezrównaną gorliwość i energiczność oraz wyjątkowe zdolności administracyjne. Z powodzeniem domagał się przysługujących Kościołowi praw i mężnie występował w obronie prawosławia w Rzeczypospolitej w korespondencji z rzymskokatolickimi
władzami państwowymi. Ponadto przywrócił równowagę w relacjach między bractwami cerkiewnymi i lokalną hierarchią cerkiewną. Dążył do wprowadzenia prawidłowego
sposobu zarządzania każdą diecezją w metropolii kijowskiej i wyboru godnych kandydatów na katedry biskupie. Wspierał życie monastyczne przy pomocy swych mądrych
ojcowskich pouczeń. W działaniu zawsze zachowywał opanowanie, w czym nie bez
znaczenia pozostawała wyśmienita znajomość głównych osobistości z areny politycznej
i kościelnej oraz wyczucie sytuacji.
Rzetelny w wypełnianiu swych obowiązków w stopniu najwyższej samo ofiarności,
nieprzezwyciężony pod względem żywiołowości i imperatywności, zachęcał wysłanników patriarszych i współpracowników w Rzeczypospolitej do pójścia za przykładem.
Wiemy o tym z jego licznych pism skierowanych do patriarszych przedstawicieli i egzarchów: arcydiakona Nicefora Paraschisa, archimandryty Cyryla Lukarisy, biskupa
lwowskiego Gedeona i księcia Konstantego Ostrogskiego, z których nieocenioną pomocą skutecznie zarządzał i kierował Kościołem prawosławnym w Rzeczypospolitej
w wyjątkowo trudnych i krytycznych momentach. Melecjusz uczulał na potrzebę propagowania i rozwoju działalności homiletycznej i wspierania ekonomicznego zniewolonego jarzmem otomańskim Wielkiego Kościoła Chrystusowego w Konstantynopolu. Poza
tym przypominał o konieczności kierowania apelacji do króla i sejmu Rzeczypospolitej
w obronie praw Kościoła Wschodniego, fakcie obłożenia sankcjami kanonicznymi biskupów apostatów i żądania zezwolenia na swobodne przekraczanie granic, niezbędne
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w nawiązywaniu kontaktów egzarchów patriarszych z Matką Kościołem, a przede
wszystkim dawał im duchowe rady i wskazówki. Głównym rdzeniem w epistolografii
Melecjusza była wiara w Boga, umacniająca i dynamizująca jego wolę. Oddany w stopniu najwyższym posłudze Kościołowi zawsze kierował się miłością i poświęceniem
w imię Chrystusa i bliźniego, przejawiając przywódczą osobowość z rzadkimi charyzmatami i olbrzymimi zdolnościami.
Melecjusz nawiązał liczne kontakty z wybitnymi osobowościami z kręgów kościelnych i społecznych w Rzeczypospolitej, zawsze z zamiarem poprawy stanu ciężko doświadczanego Kościoła lokalnego. Adresatami jego epistolografii była hierarchia kościelna, duchowieństwo każdego stopnia i mnisi, przywódcy państwowi i przedstawiciele sejmu Rzeczypospolitej, szlachta prawosławna i zwykli obywatele. Do odbiorców
swych pism kierował się w zależności od potrzeby chwili, wysuwając roszczenia w kwestii praw przysługujących prawosławnym obywatelom lub zwyczajnie okazując zainteresowanie stanem ich zdrowia. Wspierał swą owczarnię i zagrzewał do walki przeciwko
obłudzie unii papieskiej, starając się równocześnie wytworzyć potrzebę wśród wiernych
większego przywiązania do prawosławia. Prowadzona z wybitnymi obrońcami, liderami prawosławia i znaczącymi postaciami ówczesnej epoki korespondencja patriarsza
dobitnie świadczyła o jego waleczności i dynamizmie, entuzjastycznym rytmie jego
duszy. Jednocześnie przemawiała za jego zaangażowaniem w kwestii zdemaskowania
prawdziwego oblicza unii, żywym zainteresowaniu osiągnięciami na płaszczyźnie życia
duchowego w metropolii kijowskiej oraz szczerej miłości, którą żywił w stosunku do
oddalonej owczarni. Zasiewał i pielęgnował słowo boże w sercach i duszach ludzkich.
Nie nadużywał zaufania wiernych przekształcając się w srogiego i bezkompromisowego
sędziego, ale wspierał, uśmierzał cierpienia, otwierał nowe horyzonty nadziei. Pracował
w winnicy Pańskiej ofiarnie, rzetelnie i z determinacją, zawsze konsekwentny w stosunku do słów i czynów. Sumiennie wypełnił powierzone mu przez Kościół prawosławny
odpowiedzialne posłannictwo. Wyróżniał się wielką pobożnością, wyśmienitym przygotowaniem teologicznym, oddaniem i poświęceniem pracy kapłańskiej, dlatego zdobył
sławę rozumnego i pełnego zalet arcypasterza, aby w ostatnich latach zostać zaliczonym
w poczet świętych Kościoła prawosławnego.
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When the East invited itself to the Kingdom of Poland’s feast:
the first publication of the correspondence between

Patriarch Jeremias II and the Lutherans of Tübingen University
(16th century)
Introduction
he 16th century is too often seen as a time of religious divisions and wars. This
phenomenon of fragmentation was, however, countered by a deep desire for
union. The relationship between Eastern and Western Christianity changed radically between the Council of Florence (1438-1439) and the Union of Brest-Litovsk (1596), the
two events which will serve as the historical framework for this discussion. This theological fermentation its ecclesiastical and political stakes were largely reconfigured by
the arrival of a third player: Protestantism. The emergence of the Reformation, or rather
Reformations, in the first half of the sixteenth century conditioned not only European
inter-ecclesiastical relations in the broader sense of their institutional realities, but also
affected the ad intra existence of all Christian communities. The “otherness” within
Western Christianity created by the Reformation engendered a dance of alliances and
discord with Orthodox Church which led to changes in Rome’s perception of Orthodoxy.
For Protestants, the Orthodox Church demonstrated the possibility of otherness within
Christianity. The appearance of Protestantism thus led to new potential for bilateral coalitions, which became highly complex due to the number of possibilities in a threeplayer environment. At the same time, political authorities often tried to avoid religious
differences, both in order to promote national unity and because of a desire to faithfully
obey their religious authorities, be they Orthodox, Catholic or Protestant, in a collusion
of state and religious interests. More broadly speaking, the shadow of the Ottoman Empire and the emergence of Russia as a powerful empire to the east increased Europe’s
need for unity.
Rome, Constantinople and Tübingen: all three religious influences met in the Kingdom of Poland in the 16th century, in a drama which would leave profound marks on the
Church’s later history. The movement of the kingdom’s borders and its expansion towards
the east and the south led to a reconfiguration of its religious demography, including
a rapprochement of the Lutherans and Ruthenian Orthodox, which not only weakened
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Roman authority in the region but also created discord with political authorities. In this
paper, we shall examine the overall context and conditions, both historical and theological, of the publication of the first theological correspondence between the Lutherans
from the University of Tübingen and the Patriarch of Constantinople Jeremias II, known
as Tranos. The Patriarch’s first letter was first published in Poland in the second half of
the sixteenth century. Does the failure of this correspondence indicate that the Patriarch
gave in to Rome? As we shall see, the question is, in reality, far more complex.
We will take a three-part approach to examining the question. First, we will study the
stakes of the Orthodox-Lutheran rapprochement, including a more detailed presentation
of the context, the players, and the correspondence itself. We will then analyze the context of the initial publication. Having thus set the stage, we will then discuss the correspondence’s role on the chessboard of interconfessional relations within the Kingdom of
Poland, in the perspective of the Union of Brest-Litovsk.
I. Lutherans-Orthodox: Act I
Well before Jeremias II and the Lutheran world made contact, several other attempts at
dialogue had been made. This did not occur during the life of Luther himself, much as specialists like to mention his few references to “the Greek church”1, but during the time of his
disciple Melanchthon, a philologist who met three times with Greeks who had moved to
the West. However, neither his friendship with Antonios Eparchos2, nor his contacts with
the explorer Iakovos Basilicos3, nor his meeting with the deacon Demetrios, with whom he
translated the Confessio Augustana4 into Greek, led to a real theological dialogue.
The first official and theological encounter between Orthodoxy and Protestantism
took place in Constantinople under Patriarch Jeremias II. Jeremias II was born in Anchialos, Thrace in 1536. Unlike most of the Greek intelligentsia of his day, he did not
complete his higher education at one of the Western universities like Padua or Venice.
As Patriarch, he took the throne of Constantinople three different times5. By Jeremias
II’s day, the city of Constantinople was no longer Byzantine: it had been Ottoman since
1453. Each of his periods as patriarch was linked to a major event in church history: the
first period coincided with his correspondence with the Lutheran world (1573-1581),
which we will discuss later on; the dialogue with Pope Gregory XIII on the reform of the
calendar took place during his second period as patriarch; while Moscow was elevated
to the rank of Patriarchate (1588) during the third. According to French archaeologist
E. Benz, Luther et l’Eglise Orthodoxe, ,,Irénikon” 28 (1955), p. 410.
E. Benz, Melanchthon et l’Eglise Orthodoxe, ,,Irénikon” 29 (1956), p. 170.
3
S. Runciman, The Great Church in Captivity: A Study of  the Patriarchate of Constantinople from the Eve to the
Turkish Conquest to the Greek War of Independence, [in:] The Church and the churches: the Lutheran Approach”,
Cambridge University Press, Cambridge 1968, p. 241-245.
4
Ibidem, p. 246-247.
5
See: 1st period: 1572-1579; 2ndperiod: 1580-1584; 3rd period: 1587-1595.
1
2
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Patriarch Jeremias II;
P. N. Batiszukow, Wolyn. Istoriczeksjie Subdy jugo-zapadn. kraja, Sankt Petersburg 1888.

and diplomat Melchior de Vogüe’s Histoires Orientale6, Jeremias II died in 1595, and his
gravesite remains unknown
In the 1570s, the most Protestant of German emperors, Maximilian II, sent David
von Ungnad to Constantinople as his ambassador, accompanied by Stephan Gerlach,
a chaplain and tutor at the university of Tübingen. Gerlach would serve as an intermediary between the Patriarch and two scholars from the University of Wurttemberg, Jakob
Andreae and the great Hellenist Martin Crusius; their correspondence continued until
1582. In May 1575, however, Gerlach personally presented the Patriarch with a Greek
translation of the Augsburg Confession7. The Germans, excited by these events, asked
M. Vogue, Histoires Orientales, Clamann-Lévy, Paris 1879, p. 274.
Cf. G. Florovsky, The Greek version of the Augsburg Confession ,,Christianity and culture”, Nordland, Belmont
1974, vol. 2, chapter 8, p. 157-160; The Greek version of the Augsburg Confession” appeared in ,,Lutheran World”,
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the Patriarch for a rapid response, especially since the correspondence was not so much
an attempt to evangelize the Greeks as it was a sort of friendly recognition by the Orthodox of the Reformation in general, and Lutheranism in particular. The eagerly awaited
response reached Tübingen on 18 June 1576. It systematically discussed the different
articles of the Augsburg Confession, and dealt with the question of the Lord’s Supper
in chapter 10, as did the original Augsburg Confession. The correspondence continued,
with requests for clarification from both sides, up until the Patriarch’s third response,
dated 1581, which closed this exceptional historical event with references to the discrepancies in the theological discussion. Patriarch Jeremias II’s third and last letter is as
clear on that point as it is famous.
“Therefore, we request that from henceforth you do not cause us more grief, nor write
to us on the same subject”. He concluded, “Therefore, going about your own ways, write
no longer concerning dogmas; but if you do, write only for friendship’sake. Farwell”8.
The analysis of the Patriarch’s responses is all the more interesting in light of the fact
that Fr. George Florovsky saw them as an “epilogue to Byzantine theology”9, in contrast
with the later period, which he referred to as the “captivity in Babylon” or “pseudomorphosis”, a term borrowed from Ozwald Spengler10. But was a union really possible? The
Protestants and Orthodox did not have the same expectations for their correspondence.
The Lutherans aimed to rid themselves of the taint of innovation; receiving the support
of the Orthodox church would have validated their “traditionalism”, or at least given
them the approval of a very traditional Eastern church in compliance with the main articles of the Confessio Augustana. The Church of Constantinople, on the other hand,
hoped to gain a new ally and put pressure on the Ottomans through the intermediary of
the German Empire.
II. Censura orientalis Ecclisiae…
Ironic as it may seem, interest in the correspondence between the Patriarch of Constantinople and the scholars of Tübingen was revived in the Polish-Lithuanian Commonwealth after the Union of Lublin in 1569. During the period before the Council of Trent
(1545-1563), the country’s Catholics had peacefully coexisted with the large Orthodox
minority, while the changing political context favored the rise of Protestantism. Its increasing influence on the “Republic’s” bourgeoisie meant that it became a direct competitor
vol. VI, No. 2 (1959), p. 153-155.
8
G. Mastrantonis, Augsburg and Constantinople The correspondence between the Tübingen theologians and Patriarch Jeremias II of Constantinople on the Augsburg Confession (The Archbishop Iakovos Library of Ecclesiastical
and Historical Sources 7), ,,Acta et Scripta”, Brookline, MA 1982, p. 306, 370.
9
G. Florovsky, Patriarch Jeremias II and the Lutheran Divines, ,,Christianity and Culture”, Nordland, Belmont,
MA 1974, vol. 2, p. 151.
10
Cf. G. Florovsky, The Orthodox Churches and the Ecumenical Movement Prior to 1910, ,,Christianity and Culture”, Nordland, Belmont, MA 1974, vol. 2, p. 161-231.
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of Orthodoxy and Catholicism. The Protestant movements in the country included also
Anabaptists and anti-trinitarians. Their expansion was mainly opposed by the CounterReformation, led by the Jesuits. The Orthodox Church was far from absent from the
conflict, and in much of Greater Poland used it as a way to draw closer to Catholicism.
It was thus not rare to see people’s spiritual journey take them from Orthodoxy, to Protestantism for a time, and finally to Eastern rite Catholicism, as described by Ambroise
Jobert. Conversion to Catholicism was, however, seen mainly as an individual process11.
Furthermore, Rome did not impose the Roman model throughout the West until after the
Council of Trent.
It was against this backdrop that the Jesuit Stanislav Sokolowski, preacher of king
Stephen Barthory (1575-1586), discovered Jeremias II’s first response. Sokolowski described how he happened to meet a Greek archimandrite from Constantinople in 1579
in Léopol (Lvov). This archimandrite informed him of the Patriarch’s response and sent
him a copy of it by way of an Armenian priest. The Jesuit described the scene as follows,
“this city has a particularity: since ancient times, it has permitted the rites and ceremonies
of all other religions, and yet by some special blessing of God it has been almost entirely
spared by the heresies of our times and resists them admirably…By chance, I happened
to meet a certain Greek archimandrite [Theoleptos], a cultivated and liberal man. I talked to him very familiarly of all kinds of things, as often happens. Our conversation finally turned to these heresies, and their teachers, which afflict the Christian world in this
unhappy century. We both lamented this scourge of our times and the rashness of men,
as abundantly as is deserved. He then informed me that the German heretics had recently
written to his Patriarch and had sent him the main articles of their faith and confession,
and urged him to receive them into communion with his churches. Far from receiving
them, however, the Patriarch wrote a rebuttal of the articles which they had sent him.
I was overjoyed to have discovered this new plot (by the heretics), this new evil deed.
And as the Greek was about to return to Byzantium, I asked him to send me a copy of his
Patriarch’s response. He willingly agreed to do it soon, and later did so amicably”12.
In Krakow in 1582, Sokolowski published a Latin translation of the letter, along with
several of his own comments. The very title of the work reveals its provocative tone:
Censura orientalis Ecclisiae   de praecipius   nostri saeculi haereticorum dogmatibus
(The Eastern Church’s judgement of the main doctrines of our century’s heretics). In
light of what we have already discussed, it seems fairly clear that the aim behind the
publication of the correspondence of Patriarch Jeremias II and the Lutherans was not to
promote Protestantism. At the same time, the Patriarchate of Constantinople did not yet
own a printing press, and it does not seem that Jeremias II took the initiative to distribute
A. Jobert, De Luther à Mohila – La Pologne dans la Crise de la Chrétienté, 1517-1648, Paris 1974, p. 324.
Ibidem, p. 326.
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it himself. Because it saw that no agreement would emerge from this theological encounter, the Roman Catholic Church was relatively friendly towards the Patriarch’s remarks.
In the Latin preface to the work, Sokolowski emphasized the fact that the Orthodox and
Catholics were very close in terms of theology and that the Patriarch of Constantinople’s
response was a valuable weapon in the struggle against Protestant heresy: “In the things
which [the heretics] have overturned, there exists between the Western and Eastern churches an incredible consensus and a perfect harmony so great that not only do we say the
same things, but we say them in almost the same terms: this should be clear to all”. The
author continued his flow of invectives against the heretics, who “will see that they are
separated not only from the Roman pontiff but from the whole Universe and all churches. That they may recognize as an error of their minds that which they do not blush to
advance in our cold northern countries…And finally that they no longer abuse the authority and witness of the Eastern Church in order to shore up their positions and seduce the
faithful as they have done up until now”13. Nevertheless, Sokolowski could not resist the
temptation to insert commentaries in the correspondence criticizing the passages where
Orthodoxy differed from Catholic teachings.
The work was a great success as soon as it was published, so much so that a German
version was published in 1583 in Ingolstadt under the patronage of the Catholic archdiocese of Salzburg. It was then published in Cologne and Paris in 1584. The Lutherans
would gladly have avoided this publicity, especially since the commentaries on the publication and the image of their community which it created did nothing to strengthen
their position in Poland. Nevertheless, the book, far from ending the conflict, was widely
discussed, putting it on the front edge of the debate.
The Censura Orientalis achieved its aim. The Lutherans’ reputation was damaged
and the failure of this correspondence would become a leitmotif in future theological
controversies. It was not only evoked during the conflict between the French Jansenists
of Port-Royal and the Huguenots (17th century), but was still referred to in various polemics throughout the 19th century and even into the early 20th century. It was particularly
important in the work of French author Paul Renaudin, whose Les Erreurs du Protestantisme – Luthériens et Grecs-Orthodoxes (The Errors of Protestantism, Lutherans and
Greek-Orthodox) was published in Paris in 1903. It should, however, be noted that under
the influence of the ecumenical movement, the correspondence, once used as a weapon
during controversies, came to be seen as the first steps towards a rapprochement among
Christians, particularly since it was an early attempt at dialogue, albeit a very partisan
one. Nevertheless, for Jeremias II’s Lutheran correspondents, the unexpected publication of the Censura Orientalis was a harsh blow to their hope of drawing the two churches closer together. The Lutherans, particularly Martin Crusius, who had been the main
13

Praefatio ,,Censura Orientalis”.
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player in the exchange, were upset that Sokolowski referred to them as “innovators”
and “heretics”14. In order to take back control of the correspondence, they published
it in its entirety, along with other related documents, not least the Greek translation of
the Confessio Augustana. All of the documents appeared in Greek and Latin in 1584 in
Wurttemberg: Acta et scripta theologorum Wittenbergensium et patriarchae C/politani
D. Hieremiae, quae utrique ab anno MDLXXVI usque ad annum MDLXXXI, de Augustana confessione inter se miserunt.
The publication of the Censura Orientalis is evidence of Catholics’ fears of seeing
too much of a rapprochement between Orthodox and Lutherans, and tended to slow
down any ideas of reform among the Orthodox in Ruthenia. It was not just a question
of tendencies or even alliances, but of a real rapprochement, or even of the Orthodox
Church submitting to the Pope’s authority, which some Orthodox were willing to accept
in exchange for liberation from the Ottoman yoke. It even seems, according to George
Florovsky, that “The Pope himself [Gregory XIII] through a special messenger, congratulated the Patriarch upon his noble rejoinder to the schismatics: the Patriarch could
reassure the Holy Father that he was not prepared to make any concessions in the matter
of faith”15.
III. Towards the Union of Brest-Litovsk
Would the public revelation of such a correspondence, which tended to deepen the
divide between Orthodox and Lutherans, necessarily lead to a rapprochement between
the Orthodox and Catholics, or even to Jeremias II submitting to the Papacy? We have already mentioned the diplomatic weight of Catholicism in view of the possible liberation
of Christians from the Ottoman Empire. While this kind of rapprochement between religious institutions would be a genuine political strength, it would also create a real risk
at the local level, not least in terms of maintaining the Patriarchate’s power. The balance
was thus very delicate, since the Patriarchate had to maintain good relations with Rome
without losing the support of local Christians or worse irritating the Ottomans.
Unlike his predecessor Metrophanos II, who was deposed because his relationship
with Rome became too close, Jeremias II does not seem to have had a violent reaction to
the publication of his correspondence. Quite the contrary: he had shown that he was very
interested in the problems of the Orthodox church in Poland as well as the Russian archdiocese. However, researchers still debate whether or not he was in favor of the Union
of Brest-Litovsk. A part of the answer to this question lies with various personalities
from the Kingdom of Poland. According to Oskar Halecki’s analysis of the 1580 report
by Pierre Cedulini, Papal nuncio to the Patriarchate, the fact that Jeremias II had kept
Ibidem.
G. Florovsky, Patriarch Jeremias II and the Lutheran Divines, ,,Christianity and Culture” Nordland, Belmont,
MA 1974, vol. 2, p. 144.
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his correspondence with the Lutherans a secret confirms that he had certain inclinations
in favor of Catholicism16. Jeremias II did in fact have an excellent relationship with the
Catholic Church, which, significantly, became even better in the 1580s after he ended his
correspondence with the Lutherans after receiving assurance from the Papacy of military
support against the Ottoman Empire. Constantine Tsirpanlis has noted that, “It seems
that, as later evidence will show, the religious activities in either case were the result of
political necessity, and that the events were indeed, related”17.
However, Jeremias II did not demonstrate his regard for the Pope on the calendar
issue. While he was impressed by the Papal Legate Livio Cellini, who attempted to negotiate to obtain Constantinople’s cooperation on calendar reform, the two parties never
reached an agreement. Pope Gregory XIII signed a unilateral decree on the reform in
1582, without informing the Patriarch, thus giving Jeremias II a good reason never to
state his opinion. Furthermore, the Jesuits’ arrival in Constantinople in 1583 put off the
negotiations sine die.
Negotiations with Catholicism caught their second wind when the Patriarch was exiled to Rhodes. His exile was due to calumny by Pachomios of Caesarea, which caused
the Ottomans to exile him in February 1584 for planning a union with Rome, like his
predecessor Metrophanos III. The Pope, however, continued to support Jeremias II and
hoped to free him and establish him in Russia or even Poland. An Italian Jesuit, Antonio
Possevino (1534-1611), was mainly responsible for a plan to free Jeremias II and establish him as Patriarch of Moscow, whereupon he would reunite the Orthodox church to
Rome, as had been done at the Council of Florence18. Returning to his previous plans,
Possevino felt that it would be far better to establish Jeremias II on Polish-Lithuanian
territory, either in Vilnius or Lvov. He believed that the Patriarch should play a vital
role in strengthening the union of Rome and Orthodoxy, despite the fact that his fate
was the subject of much interest at the Vatican, particularly from Cardinal Alberto Bolognetti, then the Apostolic Nuncio in Poland. Nevertheless, the exiled Patriarch lost his
political value when Rome learned that he was soon to be liberated by the Ottomans.
Furthermore, Rome’s polarization increasingly dealt with the creation of a new plan for
union which would take shape at the Council of Brest-Litovsk (1596). These unrealistic
plans, which failed to take Jeremias II’s opinions into account, did nevertheless lead to
his liberation, thanks to the French diplomatic corp’s intervention with the Ottoman authorities. In1588, Jeremias II set off for Moscow. We will now take the time to examine
his activities in Russia and the Diocese of Kiev. On his way northwards, the Patriarch
O. Halecki, From Florence to Brest, 1439-1596, Rome 1968, p. 204.
C. Tsirpanlis, The Historical and Ecumenical Significance of Jeremias II’s Correspondence with the Lutherans
(1573-1581), New York 1982, p. 14.
18
Ch. Hannick & Todt, Jérémie II Tranos, [in:] La Théologie byzantine et sa tradition II, sous la direction de C.G.
Conticello et V. Conticello, Turnout 2002, p. 567.
16
17

80

When the East invited itself to the Kingdom of Poland’s feast...

visited Poland and Lithuania in 1588 and 1589. During his return from Moscow, he
still had a vague idea of following Possevino’s plan, although he had been restored to
his throne in Constatinople. Oskar Halecki describes a discussion on the topic between
Jeremias II and Jan Zamoyski (1542-1605), Grand Chancellor of Poland. Zamoyski “carefully studied the proposals of Patriarch Jeremias and in a long letter brought them to
the attention of the papal Legate, the matter must have been in his opinion an important
development with concrete chance of success. He even saw a possibility of returning to
the project of transferring the see of the Greek Patriarchate to Kiev, a project which only
four years before had raised so much interest in Rome and which now seemed so much
easier to carry through, since Jeremias himself was discussing the issue with the Grand
Chancellor visiting him at Zamosc”19.
In contrast to what we have just discussed, Ambroise Jobert suggests that it was
mistrust of the Patriarch Jeremias II rather than obedience to orders which have since
been lost which led the Polish Orthodox hierarchy to take part in the 1596 Union of
Brest-Litovsk. The community’s decadence was equal only to the Patriarchate of Constantinople’s lack of interest in it. In this community torn between Catholicism and Protestantism, even the activities of the Ostrogorsky family of Kiev, traditionally protectors
of Orthodoxy who created schools and various brotherhoods, were unable to compete
with the Jesuits attacks. For many years, the Patriarchate of Constantinople had simply
confirmed the Metropolitan of Kiev appointed by the king, but in 1589, Jeremias spent 6
months in Poland on his way home from Moscow. He wanted to assert his ecclesiastical
authority over Ruthenia while the new “Patriarch” of Moscow wished to claim it as part
of his jurisdiction. Jeremias II organized a synod in the Grand Duchy of Lithuania in order to demand more virtuous behavior and higher moral standards from its hierarchy and
deposed Metropolitan Onesiphorus for having been married twice, in violation of canon
law. In a significant move, he named Michael Rahoza as Metropolitan of Kiev and chose
Bishop Cyril Terlecki of Luck as exarch in the Kingdom of Poland. As Ambroise Jobert
has shown, “the Union of Brest-Litovsk was not the result of Polish or Roman politics.
The Ruthenian bishops, exasperated by Jeremias II’s reforms, asked for it”20.
Conclusion
The context of the initial publication of the correspondence between the Patriarch of
Constantinople and the Lutherans of Tübingen is thus a central element in the historic sequence framed by the two councils of union. Nevertheless, the question of Jeremias II’s
submission to Roman authority remains open. The bilateral relationship of Catholicism
and Orthodoxy must be seen as part of the complex world of the 16th century. It then
19
20

O. Halecki, op. cit., p. 224.
A. Jobert, op. cit., p. 343.
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becomes quite clear that Jeremias II was, in addition to being a Churchman and theologian, a great diplomat. His positions with regard to the Catholic Church must therefore
be examined first and foremost through the lens of diplomacy.
Historical oppositions and confrontations should therefore give way to a more peaceful view of sharing territory, or even territorial cohabitation. While the superposition of
ecclesiastical authorities is not enough to satisfy the theological expectations of a united
Christendom, it can, through a forum for meeting each other – and history is an excellent
one – fulfill the desire for dialog as a symbol of great civilizations, as André Malraux
often said. Seen in this light, Patriarch Jeremias II’s correspondence seems to be a relative failure. Relative, because it was only an initial attempt at dialogue. Others followed,
and have continued into the present day, and Poland is no exception: its experience with
diversity and multiculturalism make it a leading European player.

Андрей Горбацкий, Брест

Афанасий Брестский: жизнь и служание

В

своей работе хочу показать жизнь и творчество Афанасия Филипповича
(Брестского), его общественно-литературную деятельность. Проследить
процесс формирования мировоззрения Филипповича.
Видным представителем полемической литературы на белорусских землях
в первой половине XVII века был игумен брестского Симеоновского монастыря
Афанасий Филиппович.
Первые сведения о Филипповиче, появившиеся в литературе, относятся к 1811
году. В этом году ректор Новгородской духовной семинарии Амвросий издал
в Москве, третью часть своей «Истории российской империи», в которой, говоря
о брестском Симеоновском монастыре, отметил, что в соборной церкви этого монастыря «почивают открытые святые мощи преподобномученника Афанасия. В 20
день июля 1648 г. умученного»1.
Сведения о Филипповиче несколько пополнились в 1822 г., когда в Москве
было издано «Собрание государственных грамот и договоров». В третей части этого «Собрания» под № 116 и 120 было опубликовано два документа, касающиеся
Филипповича.
Первая попытка описания жизни и деятельности Афанасия Брестского была
сделана в 1861 г. брестским протоиереем Василием Соловьевичем. В 1863 г. эти
материалы были опубликованы.
В биографии Филипповича исследователи выделяют Брестский и Киевский периоды его жизни.
Преподобномученик Афанасий родился около 1595-1600 года в небогатой
православной семье, вероятно, обедневшего шляхтича (судя по тому, что служил
будущий игумен учителем при дворе магната). Семья его сыздавна принадлежала к Брестскому Православному братству. Он получил прекрасное образование,
знал языки – русский, польский, греческий и латинский. Возможно, он был из семьи городского ремесленника – как сам на то указывает в мемуарах, называя себя
«нендзым Человеком, простым, гарбарчиком, калугером убогим». Исследователи
1

А. Коршунов, Афанасий Филиппович. Жизнь и творчеств, Минск 1965, c. 6.
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не располагают сведениями о месте рождения, ни о мирском имени святого. Неизвестно также, чем является имя «Филиппович» – фамилией или отчеством.
Афанасий Филиппович родился в это темное время, в 1597 г., в Бресте.
Вероятно, начальные знания Афанасий получил в одной из братских школ, где,
наученные греческому и церковнославянскому языку, слову Божию и святоотеческим творениям, готовились высокообразованные люди, могущие противостоять
униатскому насилию и католическому прозелитизму. Но образование, полученное
в братском училище, не вполне удовлетворяло любознательного юношу, и он прошел обучение в Виленской иезуитской коллегии, куда принимались молодые люди
всех христианских конфессий.
Службу свою в качестве домашнего наставника он начал в домах православной
и католической шляхты, но в 1620 году жизнь его изменилась: Филипповича, положительно зарекомендовавшего себя богатыми знаниями, благонравием и бесспорном педагогическим талантом, пригласил гетман Лев Сапега, канцлер Великого
княжества Литовского. Гетман поручил ему воспитание некоего «Дмитровича»,
представленного Афанасию русским царевичем Иоанном – якобы племянником
умершего в 1598 году Феодора Иоанновича, внуком Иоанна IV Грозного от его
младшего сына Димитрия, под именем которого в 1604-1612 годах выступало несколько самозванцев. Обо всем этом было объявлено на сейме перед королем, поручившим воспитание Ивана Димитриевича Льву Сапеге. Тот назначил содержание
«царевичу» в шесть тысяч злотых в год из доходов Бреста и Брестского повета.
Семь лег служил Афанасий «инспектором» лжецаревича, приходя постепенно
к уверенности, что этот «некий царевич московский», «и сам о себе не знающий,
что он такое», является очередным самозванцем. Уверенность эта с течением времени усиливалась.
Став невольным соучастником политической интриги против Московского государя,
известного защитника Православия Михаила Федоровича Романова, сына русского патриарха Филарета, Филиппович в 1627 году оставил двор канцлера и удалился в келию
Виленского Свято-Духова монастыря, где вскоре принял постриг от наместника Иосифа
Бобриковича. В скором времени по его благословению Афанасий прошел послушание
в Кутеинском монастыре под Оршей, основанном недавно, в 1623 году Богданом Стеткевичем и супругою его Еленой Соломерецкой2, а затем – в Межигорской обители под
Киевом, у игумена Комментария (упоминается под 1627 годом) и брата Киевского митрополита Иова Борецкого – Самуила. Впрочем, уже в 1632 году Межигорский игумен
отпустил Афанасия в Вильно, где тот был рукоположен в сан иеромонаха.
В следующем году Афанасий вновь покинул монастырь Святого Духа и направился в качестве наместника игумена Леонтия Шитика в Дубойнский монастырь
2

В. Зверинский, Материалы для историко-топографического исследования, СПб. 1892, c. 172.
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под Пинском, также подначаленный виленской монашеской обители. Тут он провел в заботах о братии, постах и молитвах три года.
В 1636 году ярый сторонник католического прозелитизма Альбрехт Радзивилл,
нарушая изданные королем Владиславом IV «Статьи успокоения», силой изгнал
из Дубойнского монастыря православных насельников, чтобы передать обитель
иезуитам, которые незадолго до того стараниями того же Альбрехта обосновались
в Пинске. Афанасий, будучи не в силах противостоять магнату и удержать монастырь, составил жалобу с повествованием об учиненном беззаконии, но этот письменный протест, подписанный множеством православных, не принес положительных результатов.
Изгнанный из святой обители, Афанасий Филиппович пришел в Купятицкий монастырь к игумену Иллариону Денисовичу. Обитель эта была основана в 1628 году
вдовою брестского каштеляна Григория Войны Аполлонией и ее сыном Василием
Коптем при чудодейственной иконе Божией Матери, написанной внутри креста,
некогда сожженной татарами, а после чудесно явившейся посреди пламени. Здесь,
под святым покровом «малой размерами, но великой чудесами» иконы, и проживал
блаженный Афанасий в сердечной дружбе с иноком Макарием Токаревским.
Инок Макарий проводил большую работу по строительству монастыря. В 1637
году он привез от митрополита Петра Могилы универсал, позволяющий сбор «ялмужны» — подаяния на восстановление Купятицкой монастырской церкви. По совету братии монастыря и благословению игумена, в ноябре 1637 года Афанасий
Филиппович отправился собирать пожертвования. Для этого он решился на достаточно смелые действия: направился в Москву, чтобы, собирая пожертвования,
искать защиты Православия у Московского царя. Первая попытка пересечения
границы была неудачной.
Вынужденный возвратиться, Афанасий посетил по дороге Човский монастырь,
где один из старцев посоветовал ему сделал попытку перейти границу в районе
Новгород-Северского при содействии тамошнего воеводы Петра Песечинского. Паломник с благодарностью принял добрый совет и пересек границу у села
Шепелево.
Придя в Москву ходоки остановились в Замоскворечье, на Ордынке, где в марте 1638 года Афанасий составил записку царю, излагая свою миссию и историю
путешествия в виде дневника. В этой записке Афанасий показал бедственное положение Православной Церкви в Речи Посполитой развернув картину насилий
и надругательств над Православием, умолял Российского государя заступиться за
русскую веру. Он также советовал царю сделать на воинских хоругвях изображение
Купятицкой Божией Матери, с помощью которой удалось совершить столь трудное
и небезопасное путешествие. Записка эта вместе с изображением чудотворного
образа была передана царю. В итоге Афанасий был принят в Посольской избе, где,
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видимо рассказал и о готовящемся самозванце. Уже в следующем году в Польшу
была послана комиссия во главе с боярином Иваном Плакидиным для выявления
самозванцев; донесение главы комиссии подтвердило сведения Афанасия3.
В цветоносное, Вербное воскресенье Афанасий покинул Москву с щедрыми
пожертвованиями для Купятицкой церкви, 16 июня прибыл в Вильно, а в июле достиг пределов родной обители.
В 1640 году братия Брестского Симеоновского монастыря, лишившаяся игумена, послала в Купятицы прошение благословить к ним игуменом Афанасия Филипповича либо Макария Токаревского. Выбор пал на Афанасия, который направился
в Брест.
С этого времени начинается так называемый Брестский период в жизни и служении Афанасия Филипповича. Здесь он оказался в самом центре борьбы Православия с унией.
Униаты, однако, не прекратили своих посягательств, и вскоре игумену Афанасию пришлось разыскивать «фундации» на православные храмы: было найдено
и занесено в городские книги магдебургии шесть документов XV века, относящихся к брестскому Никольскому братству, объединявшему монастыри Рождества Богородицы и Симеона Столпника. Найденные игуменом документы давали
основания к юридическому оформлению прав Рождество-Богородичного братства, и брестский подвижник отправился в сентябре 1641 года в Варшаву на сейм,
где получил 13 октября королевский привилей, подтверждавший права братчиков
и позволяющий приобрести в Бресте место для постройки братского дома.
Но привилей этот надлежало ратифицировать у канцлера Альбрехта Радзивилла и подканцлера Тризны, которые отказались, даже за 30 талеров, которые мог
предложить им игумен, заверить привилей своими печатями, ссылаясь на то, что
«под клятвою запрещено им от святого отца папежа, чтобы более уж вера греческая здесь не множилась». Не смогли помочь игумену Брестскому и собранные на
сейме православные епископы, опасавшиеся, что в борьбе за меньшее можно потерять большее, вызвав волну новых преследований со стороны властей. Игумен
Афанасий, однако, укрепленный в правоте своего дела благословением чудотворной иконы, вновь сделал попытку заверить данный привилей, – и вновь безуспешно. Тогда он явился на сейм и обратился непосредственно к королю с официальной
жалобой – «супликой» – требуя, «чтобы вера правдивая греческая основательно
была успокоена, а уния проклятая уничтожена и в ничто обращена», угрожая монарху Божией карой, если он не обуздает диктат Костела.
Обличение это, произнесенное 10 марта 1643 года, привело короля и сейм
в сильнейшее раздражение. Игумена Афанасия арестовали и заключили вместе
3

Памятники русской старины, СПб. 1885, Т. 8, c. 67-69.
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с соратником его диаконом Леонтием в доме королевского привратника Яна Железовского на несколько недель – до сеймового разъезда. Лишенный возможности
разьяснить причины своего выступления, игумен Брестский возложил на себя подвиг добровольного юродства, и 25 марта, на празднование Благовещения Пресвятой Богородицы, бежал из-под стражи и, встав на улице в каптуре и параманте, бия
себя посохом в грудь, принародно произнес проклятие унии.
Вскоре он был схвачен и вновь заключен под стражу, а после окончания сейма
предан церковному суду. Суд, для успокоения властей, временно лишил его иерейского и игуменского сана и отправил в Киев на завершительное разбирательство
консистории. Время нахождения в Киеве исследователи определяют как Киевский
период жизни Афанасия Брестского.
В ожидании окончательного постановления суда преподобный Афанасий подготовил объяснительную записку на латыни, ибо предполагался приезд правительственного обвинителя. Вдали от раздраженной Варшавы и верховных властей суд,
проходивший под председательст-вом ректора Киево-Могилянской коллегии Иннокентия Гизеля, постановил, что Афанасий уже искупил свой «грех» заключением, и поэтому ему предоставляется свобода и возвращается священнический сан.
Митрополит Петр Могила подтвердил это решение и 20 июня отправил преподобного в монастырь Симеона Столпника с посланием, в котором предписывалось
быть более осторожным и сдержанным в церковных делах.
Так преподобный Афанасий возвратился в Брест, где и прожил «в покое время
немалое». Покой этот был весьма относительным, ибо не прекращались непрерывные нападения на обитель иезуитских студентов и униатских священников,
оскорблявших и даже избивавших православных иноков.
Рассчитывая получить поддержку у новогородского воеводы Николая Сапеги,
считавшегося патроном Симеоновского монастыря, и в уповании на то, что он поможет исхлопотать охранную грамоту для православных берестейцев, преподобный Афанасий отправился в Краков, занимаясь одновременно сбором пожертвований для своей обители. К сожалению, поддержки вельможного воеводы найти не
удалось, и преподобный направился к московскому послу князю Львову, проживавшему в то время в Кракове и занимавшемуся расследованием о самозванцах.
Встретившись с ним, Афанасий рассказал о своем путешествии в Москву.
Афанасий Брестский был вызван из Кракова в Варшаву. В своем письме от 3
мая 1644 года варшавский юрист Зычевский сообщал, что его усилиями грамота,
представленная ему Афанасием к заверению у канцлера, уже снабжена необходимыми печатями, и требовал выкупить привилей за шесть тысяч злотых. Преподобный Афанасий безотлагательно направился в столицу. Но, когда при проверке
оказалось, что привилей не внесен в королевскую метрику и, следовательно, не
имеет законной силы, игумен отказался выкупить фиктивный документ.
88

Афанасий Брестский: жизнь и служание
Вернувшись в Брест из Варшавы, преподобный Афанасий заказал в бернардинском монастыре копию Купятицкой иконы и поместил ее в своей келии. Вдохновленный этим образом, он приступил к сложению новой публичной жалобы, с которой рассчитывал выступить на сейме 1645 года. Для этого же он подготовил
несколько десятков копий рукописной «Истории путешествия в Москву» с изображением Купятицкой иконы Божией Матери.
Планам Афанасия не суждено было сбыться: за несколько недель до открытия
сейма, летом 1645 года он был арестован и под конвоем отправлен в Варшаву в качестве заложника. Несмотря на ежедневные допросы и пытки, ободряемый своими последователями, о чем свидетельствует, к примеру, письмо некоего Михаила
от 1 июня, игумен Брестский не прекратил публичной полемической деятельности
и написал «Новины», в которых поместил свой собственный духовный стих, самостоятельно положенный на музыку.
На протяжении полугода он создал целый ряд статей, названия которых говорят
за себя: «Фундамент беспорядка Костела Римского», «Совет набожный», «О фундаменте церковном», «Приготовление на суд». Составил он и прошение королю
Владиславу, поданное 29 июня 1645 года. Не зная о судьбе этого послания, игумен
написал еще одну, третью «суплику» которая была подана одним из сторонников
преподобного в королевскую карету во время выезда монарха.
Суплика эта обратила на себя внимание короля, но просьба об освобождении не
имела никаких последствий. Вместе с тем, король Владислав предложил митрополиту Петру Могиле вызвать к себе преподобного Афанасия и поступить с ним так, как
сочтет нужным. Но, в то же время тюремные власти подстрекали узника к побегу,
чтобы получить формальное основание для его убийства. Игумен не поддался на эту
провокацию, терпеливо ожидал «порядного из тюрьмы выпущения» особенно когда
возник слух, что его согласился выслушать сам король. Видимо, позже сенаторы все
же убедили монарха не встречаться с лишенным свободы Брестским игуменом.
3 ноября 1645 года преподобный Афанасий в сопровождении конвоя был отправлен в Киев, где пребывал в келии Печерского монастыря. Здесь он «для ведомости людям православным» трудился над соединением всех своих трудов в единое произведение – «Диариуш». 14 сентября 1646 года, стремясь вновь заявить
о своей невиновности и правоте, преподобный вновь решился на это в образе
юродивого Печерской монасырской церкви. Объясняя позднее это действие, он написал «Причины поступку моего таковые в церкве святой Печаро-Киевской чудотворной на Воздвижение Честного Креста року 1646» – статью, ставшую последней
в его жизни.
Спустя три с половиной месяца после упомянутых событий, 1 января 1647 года
скончался митрополит Петр Могила. На погребение митрополита приехали все
православные епископы Речи Посполитой, среди которых был и Луцкий иерарх
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Афанасий Пузына. Уезжая, он взял с собой преподобного игумена Брестского в качестве духовного лица, принадлежащего к его епархии и после настойчивых прошений брестских братчиков отправил игумена в его монастырь.
Но недолгими были мирные времена. В марте 1648 года началось восстание,
во главе которого стоял Богдан Хмельницкий; еще через месяц умер король Владислав. В это время в Речи Посполитой начали действовать чрезвычайные – каптуровые – суды, и 1 июля 1648 года капитан королевской гвардии Шумский сделал
донос на преподобного Афанасия, которого арестовали сразу после Божественной
литургии в Рождество-Богородичной церкви.
Обвинитель докладывал суду о пересылке игуменом неких посланий и пороха казакам Богдана. Преподобный опротестовал это заявление, потребовав предоставления свидетельских показаний со стороны обвинения. Обыск, проведенный в монастыре, не дал результатов. Когда об этом было доложено инспекторуобвинителю, тот в сердцах проговорился: «Ей же, чтоб вас поубивало, что не подбросили какого ворка пороха и не сказали, будто здесь у чернецов нашли!» Впрочем, неспособные доказать собственную клевету, обвинители выдвинули другое,
главное свое обвинение, и по нему решили, наконец, расправиться с праведником,
который «унию святую оскорблял и проклинал».
Понимая, что ищут лишь повода к его убийству, преподобный Афанасий заявил
судьям: «Затем ли, милостивые Панове, приказали мне в себя придти, что я оскорблял и проклинал унию вашу? – Так я на сейме в Варшаве пред королем и сенатом
его пресветлым говорил и всегда всюду говорил по воле Божией. И перед вами
теперь утверждаю: проклята уния ваша...».
После недолгого совещания судьи объявили игумена заслуживающим смертной
казни. До получения из Варшавы окончательной санкции преподобный Афанасий,
закованный в колодки, был посажен в цейхгауз. Когда же в Брест приехал католический луцкий бискуп Гембицкий и канцлер Литовского княжества Альбрехт Радзивилл, не сломленный игумен и в их присутствии заявил, что уния проклята Богом. На
это бискуп ответил: «Будешь язык свой завтра перед собой в руках палача видеть!».
В ночь на 5 сентября в камеру Афанасия был послан студент-иезуит, чтобы сделать последнюю попытку склонить к измене Православию непоколебимого игумена. Попытка эта не имела успеха, и тогда с мученика сняли колодки и повели
к брестскому воеводе Масальскому, который в раздражении бросил: «Имеете уже
его в своих руках, делайте же с ним, что хотите!».
Из обоза воеводы гайдуки привели мученика в соседний бор у села Гершановичи, начали пытать его огнем принуждая отречься от Православия, а после приказали одному из них застрелить преподобного.
Память о святом мученике с тех пор сохраняется в народной памяти. Вскоре после кончины было написано сказание о гибели его и сложено церковное
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песнопение в его честь; существует также тропарь и кондак, написанные архимандритом Маркианом 30 августа 1819 года. Когда было установлено официальное
празднованне – неизвестно, однако Афанасий Брестский именуется преподобным
мучеником, причисленным к лику киевских святых, еще в «Истории об унии» святителя Георгия Конисского.
20 сентября 1893 года был возведен храм во имя святого преподобномученика
Афанасия Брестского в Гродненском Борисоглебском монастыре, а осенью следующего года частица его святых мощей была перенесена в Леснинский женский
монастырь.
Сильна и живуча в Беларуси память Афанасия Брестского. Он пострадал за
православную веру. Он был видным представителем полемической литературы на
территории Беларуси в первой половине XVII в. Был игуменом брестского Симеоновского монастыря. Афанасий Филиппович был высокообразованным человеком
своего времени. Высокий уровень образования, знание иностранных языков давало возможность Филипповичу влиять на внутрицерковные и общественные процессы, иметь доступ к аристократическим дворам в разных государствах.

Marzanna Kuczyńska, Poznań

Joanicjusz Galatowski – wybitna postać baroku

J

oanicjusz Galatowski (? – 1688) – uczeń Łazarza Baranowicza, archimandryta
pieczerski, student, później igumen klasztoru kupiatyckiego mińskiej eparchii,
rektor Kolegium Kijowsko-Mohylańskiego (1657-1665), w latach 1668-1688 archimandryta klasztoru jeleckiego. Można również znaleźć starsze informacje słownikowe,
mówiące, że w latach 1672-1688 był igumenem nowogrodzko-siewierskiego klasztoru
Przemienienia Pańskiego1. Galatowski należy do grona wybitnych przedstawicieli religijnego piśmiennictwa ruskiego drugiej połowy XVII wieku. Jest jednym z najpłodniejszych twórców epoki – autorem licznych dzieł o charakterze teologicznym, parenetycznym oraz polemicznym2. W 1671 r. jako znakomity uczony został wezwany do Moskwy,
gdzie wygłosił mowę przed carem i Słowo na 20 niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.
Jeszcze pod koniec XIX wieku mowa powitalna i kazanie były dostępne w bibliotece
Moskiewskiego Towarzystwa Historii i Starożytności.
Rola, jaką odgrywał Joanicjusz Galatowski jako nauczyciel, kaznodzieja, polemista
w kulturze XVII wieku wykraczała daleko poza funkcje liturgiczne czy religijne. Analogicznie do innych Kościołów w trudnym okresie „zamętu” konfesyjno-cywilizacyjnego
twórczość literacka, parenetyka, wprzęgnięta została do służby społecznej i narodowej,
duszpasterzy wykreowano na awangardę intelektualną Kościoła i społeczeństwa, strażników niezbywalnych wartości soteriologiczno-eklezjologicznych prawosławia.
Najbardziej znanym dziełem Joannicjusza Galatowskiego jest obszerny zbiór homiletyczny Klucz rozumienia. Kapłanom, zakonnikom i laikom przynależny (Kлючъ разумения. Свящєнникoм законникoм и ляикoм налєжачий)3 ogłoszony drukiem przez Ławrę Kijowską w 1659 roku. W 1660 r. nakładem Ławry wyszły z drukarni Kazania dodane do księgi zwanej Klucz rozumienia (Kазаниа приданыи до книги Kлючъ разумeния
названой). Następne wydania zbioru ujrzały światło dzienne w 1663 i 1665 r. we Lwo-

Филарет Черниговский, Обзор русск. дух. литературы, I, № 181.
J. Janów, Joannicjusz Galatowski, „Polski Słownik Biograficzny”, t. VII, Kraków 1948-1958, s. 221-222.
3
W pracy korzystam z czwartego wydania Klucza, najpełniejszego, wydrukowanego w typografii Michała Ślozki
w 1665 roku. Wydanie współczesne: Іоаникій Галятовський, Ключ розуміння, підг. до видання І.П. Чепига, Київ
1985. Cytaty, o ile nie podano inaczej, przytaczam we własnym tłumaczeniu.
1
2
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wie4. Edycje poddawane były ciągłym korektom i przeróbkom, autor uzupełniał księgę
o dodatkowe kazania, niektóre usuwał i zamieszczał inne. Najkrótszy jest pierwodruk,
zawiera tylko teksty na święta Pańskie, Maryjne i na Podwyższenie Krzyża. Do drugiej
edycji dołączono mowy ku czci świętych, ostatnia wzbogacona została o cykl kazań niedzielnych i pogrzebowych. W kwietniu 1669 r. nakazano przełożenie Klucza rozumienia
na język rosyjski, w maju część przekładu była gotowa, w listopadzie ukończono całość,
chociaż tłumacze uważali, iż nie wszystko mogą dobrze oddać we własnym języku5.
Archimandryta pisał swe kazania stopniowo i sukcesywnie wydawał nowe części
dołączane do poprzednich, dlatego publikacja kompletnego kodeksu homiletycznego
zajęła mu aż sześć lat. Wymowne świadectwo warunków, w jakich przyszło autorowi
pracować, przekazuje inskrypcja końcowa pierwszego wydania Klucza, Galatowski prosi w niej czytelników o wybaczenie błędów, ponieważ w czasie, gdy dzieło pisano: „częściej uciekaliśmy i na śmierć niż na księgę tę spoglądaliśmy”.
Każda z wersji zbioru miała dołączony pierwszy w historii literatury ruskiej traktat
teoretyczny normujący zasady pisania pouczeń na określone uroczystości liturgiczne pod
wspólnym tytułem Nauka albo sposób układania kazania (Наука албо способъ зложєня
казанья). Pierwsze wydanie uczy, jak układać kazania na najważniejsze święta – Pańskie
i Maryjne – oraz na pogrzeby; przydanie kazań ku czci świętych i przewidywane dalsze powiększanie Klucza rozszerzyło Naukę o reguły budowy kazań dedykowanych świętym oraz
na niedziele. Druk lwowski z 1565 r. obejmuje już teorię składającą się z pięciu części.
Za jeden z najważniejszych problemów przy układaniu kazania uchodzi tzw. rozpoznanie tematu (intellectio) czyli sprawy będącej bazą tekstu. Cyceron w swoich pracach
zalecał poznać wszystkie przejawy życia i uczynić z nich „materię” sztuki mówcy6, podobnie Joannicjusz:
Trzeba czytać Biblię, żywoty świętych, nauczycieli cerkiewnych, […].
Czytaj historie i kroniki o rozmaitych państwach i stronach, co się w nich
działo i teraz dzieje. Czytaj księgi o zwierzętach, ptakach, gadach, rybach, drzewach, ziołach, kamieniach i rozmaitych wodach, które w morzu,
w rzekach, w studniach i na innych miejscach znajdują się. Zważaj na ich
naturę, własności, skutki i to sobie notuj, i aplikuj do swej mowy. Do tego
czytaj kazania rozmaitych kaznodziejów teraźniejszego wieku i ich naśladuj. Jeśli będziesz je czytał znajdziesz w nich materię dostateczną, z której
będziesz mógł ułożyć kazanie na chwałę Bożą, na odpór heretykom, na
zbudowanie wiernym i na zbawienie duszy swojej (519v).
Edycjom zbioru artykuł poświęcił I. Ohijenko, Издания «Ключа Разумения» Иоанникия Галятовскогo, «Русский Филологический Вестник», 1910, т. 63.
5
Klucz rozumienia tłumaczono także na rumuński. И.А. Шляпкин, Св. Димитрий Ростовский и его время (16511709 г.), С.-Петербург 1891, s. 132.
6
Zob. M. Korolko, Sztuka retoryki. Podręcznik encyklopedyczny, Warszawa 1990, s. 53 i 55.
4
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Równocześnie akapit ten jest wprowadzeniem do ćwiczeń przygotowawczych oratora. Ich zadaniem było zdobycie jak największego zasobu słów, który warunkował odpowiedni zasób myśli, będący gwarantem sprawności retorycznej. Uczenie się za pośrednictwem lektury stanowiło elementarny sposób zdobywania wiedzy, by z sukcesem
uprawiać sztukę wymowy. Antyczni uczniowie posiadali osobne słowniczki z leksyką
wypisaną z książek, które w połączeniu z dodatkowym materiałem retorycznym, (cytatami, aforyzmami itp.), służyły za oratorski magazyn, tzw. silva rerum et verborum7. Ta
metoda gromadzenia wiadomości upowszechniła się później w szkołach humanistycznych, dowód na jej wykorzystanie przez Rusinów znajdujemy w Nauce; ma on ponadto
odniesienia do retorycznych zaleceń „lektury krytycznej”: […] daję ci taką radę, czytaj
księgi i co dobrego wyczytasz, notuj sobie i do swojego kazania aplikuj […] (531v).
We wstępach do kazań teolog radził używać inwokacji do osób boskich z prośbą
o orędownictwo i apelu do wiernych o słuchanie. Wprowadził pojęcie dowodzenia
w funkcji estetycznej i tzw. dowodu prawdy (ze świadectw, przykładów, podobieństw
„albo jakichkolwiek dowodów”), biorącego początek z rodzaju osądzającego (genus iudiciale) – „co mówisz, dowodź, to wdzięczniejsza twoja mowa będzie ludziom i uwierzą
temu, co mówisz”. Wywód o poszerzaniu fragmentu tekstu do wielkości całego kazania
oparł na amplifikacji inwencyjnej:
Spyta kto, jak można z małej części wielkie kazanie uczynić. Odpowiadam, trzeba tę część kazania amplifikować, rozszerzać, trzeba dodawać
do niej przykłady, podobieństwa, sentencje, figury, dowody różne z Pisma
św., z nauczycieli cerkiewnych, to mała część wielkim kazaniem się stanie
(530v).
Znając psychikę i preferencje estetyczne wiernych Galatowski zalecał nakłanianie
parafian do przyjścia na służbę bożą za pomocą tematów (propozycji) „mądrych i dziwnych, czasem wesołych lub smutnych”, jakie ludzi „ochoczymi do słuchania czynią”,
według aktualnego w epoce baroku zdania Arystotelesa: „Ludzie bowiem znajdują przyjemność w tym, co ich zadziwia, a zadziwiają ich rzeczy niespotykane”8. Sam zachęcał
słuchaczy do obecności podczas nabożeństwa obietnicą np. rozdawania szat, bo tematem Ewangelii było bogactwo, albo pokazania jak Matka Boża „zważyła ogień, zmierzyła wiatr i przywróciła wczorajszy dzień” (Pokrow NMP).
Ze znanych wcześniej kaznodziejstwu cerkiewnemu różnych typów pouczeń okolicznościowych (przygodnych) pozostawił tylko kazania pogrzebowe, motywując to walorami utylitarnymi. Teoria mów nadgrobnych bazuje na poetyce panegiryku9, niezwykle rozpowszechnionego w literaturze baroku. Zalecenia tyczące ich układania są barM. Korolko, op. cit., s. 141.
Arystoteles: Retoryka. Poetyka, przekł., wstęp i komentarz H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 240.
9
Zob.: M. Skwara, O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII w., Szczecin
1999.
7
8
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dziej szczegółowe (barokowe podręczniki dokładnie omawiały reguły pisania pochwał)
i zasługują na odrębne studium. Generalnie podczas tworzenia mowy sepulkralnej Joanicjusz proponuje uwzględniać okoliczności wypływające z odpowiedzi na pytania:
Kto? Co? Gdzie? Za pomocą czego? Dlaczego? W jaki sposób? Kiedy?
Dużo miejsca zajmują w Nauce propozycje gotowych tematów biblijnych oraz przykładowa treść każdej z części kazania. Ilustrację głoszonych zasad układania kazań,
także nowych pouczeń z już istniejących tekstów, stanowią pouczenia Klucza. Zamiast
więc prezentacji obszerniejszego materiału z zakresu teorii retoryki czy uszczegółowienia dyskursu teoretycznego – podania terminologii, norm porządkowania materiału, zasad argumentowania, omówienia celowego i stosownego do myśli użycia słów itp. – homileta odsyła do konkretnych swoich utworów i tłumaczy, jak je zmienić, co przerobić,
skąd zapożyczyć potrzebną część, by kazanie spełniało inną funkcję10, por.:
Jeśli chcesz łatwiej i szybciej kazanie […] uczynić, czytaj moje kazania
[…], co tu precepta czynić każą, tam egzempla wszystko to łatwiej objawiają i objaśniają (523v).
Znajdziesz u mnie i z innych predykamentów całe kazania napisane,
których tu nie chcę wyliczać, bo sam rozum twój może to pojąć, jeśli będziesz czytał i uważał (532).
Wskazówki retoryczne dowodzą, iż fundamentem traktatu Galatowskiego był tzw.
nurt retoryki cyceroniańsko-kwintyliańskiej, powiązany z faktorem wychowawczym,
dominujący w epoce renesansu11. Aprobaty nie znalazło oddzielanie myśli od słowa,
usankcjonowane reformą Piotra Ramusa (poł. XVI w.)12. Galatowski obdarza oratorstwo społeczną funkcją perswazyjną (ars persuadendi) i utrzymuje kierunek praktyczny, mimo że rozplanowanie treści (dispositio) nosi wyraźne piętno maniery barokowej,
a konkretne realizacje homiletyczne dopuszczają luźne związki słowa i rzeczy. Praca miała spełniać zadania bardziej uniwersalne niż tylko uczyć sztuki żywego słowa.
W pewnym sensie miała być pomocą „klasyczną”, a zarazem współczesną dla wszystkich o ograniczonym dostępie do źródeł retoryki. Z punktu widzenia rozwoju ruskiej
teorii kaznodziejstwa na pewno praktyka jeszcze wyprzedza ją znacznie, lecz pamiętać
należy, że to dopiero początki kodyfikacji odmiennych norm nauczania wiernych, pierwociny myśli teoretycznej zebrane w niewielkim, ale ważnym traktacie13, cenne tym
bardziej, że w tradycji zachodniej dopiero od końca XVIII w. prace takie publikowano
10
Kapłanów gorzej wykształconych, pozbawionych talentu ostrzega się przed dopasowywaniem pouczenia „na
siłę”, tzn. przed głoszeniem niepasującego w danym dniu kazania z innej uroczystości liturgicznej (525v).
11
S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, Kraków 1933, s. 156-157.
12
Ibidem, s. 268.
13
Zob. m.in.: Н.Ф. Сумцов, Обзор содержания проповедей Иоанникия Галятовского, „Вестник харьковского историко-филологического общества”, вып. 4, 1913, s. 36; I.П. Чепига, «Ключ розуміння» Іоаникія
Галятовського – видатна пам’ятка української мови XVII ст., [w:] Іоаникій Галятовський, Ключ розуміння,
підг. до видання І.П. Чепига, Київ 1985, s. 9.
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w językach narodowych14. Zaprezentowano tu schemat konstrukcyjny oratorstwa, który
dookreśla materiał ilustracyjny Klucza. Jedno implikuje drugie, klasyczne podstawy wypełniają barokowe modyfikacje gatunkowe i ich niezwykłe treści.
Nowatorstwo Klucza w stosunku do wcześniejszych ruskich homiliarzy ujawnia już
jego tytuł, umożliwia on identyfikację dzieła nie na poziomie gatunku jak w średniowieczu, ale pozostaje w symbolicznym związku z treścią księgi. Zmodyfikowana została
struktura zbioru, wykracza ona poza formułę gatunkową ewangelii pouczającej najstarszego typu, a także ewangeliarzy nowszych, nawiązujących do gatunku postylli spopularyzowanych w Cerkwi przez wiek XVI. Zawartość całości determinuje znaczenie okazji
liturgicznej, a podział określa tematyka utworów. Zdając sobie sprawę z nowatorstwa takiej dystrybucji autor wymienił wszystkie części na początku przedmowy do kapłanów
i uzasadnił swoją decyzję kryterium utylitarnym: „bo w tym czasie chrześcijanie wierni,
najbardziej zwykli w cerkwi na chwałę Bożą zbierać się”.
Pouczenia zgrupowane zostały w bloki tematyczne rozdzielone spisami treści. Kazania,
napisane na najpopularniejsze święta, uszeregowano nie według kolejności następowania,
lecz ważności w cyklu rocznym, co je wyzwoliło spod kurateli kalendarza liturgicznego
w określonym stopniu desakralizując sam gatunek literacki, jakim był zbiór kazań.
Konsekwencje przyjętego założenia konstrukcyjnego dotknęły przede wszystkim
pouczeń niedzielnych, najbardziej dotąd statycznego działu homiliarzy, których liczbę
zmniejszono do dwunastu. Skromny wybór kazań na niedziele daje dowód marginalizacji homilii egzegetycznej, a więc i spadku zainteresowania jej funkcją ewangelizacyjną.
Stan ten, jak można przypuszczać, pozytywnie świadczy o jakości cerkiewnego systemu
oświaty, który niósł możliwość zapoznawania wiernych ze Słowem Bożym nie tylko
w murach świątyni, ale i poprzez rosnącą sieć szkół. Wystarczała zbieżność tematyczna
uroczystości kościelnych, by doradzać głoszenie tego samego kazania podczas innego
święta, łącznie z niedzielami (zmieniwszy jedynie biblijny wers tematyczny), por.:
Tu jedno kazanie dwom, inne trzem niedzielom służy, dlatego że Ewangelia niedzielna jednej z Ewangelią drugiej albo trzeciej niedzieli zgadza
się, np. Ewangelia czytana na służbie bożej w niedzielę Wszystkich Świętych, pierwszą po Zesłaniu Ducha Świętego, przypomina ludzi świętych,
tak samo w niedzielę Świętych Ojców, siódmą po Zmartwychwstaniu Pańskim, i w niedzielę Świętych Ojców przed Bożym Narodzeniem, Ewangelia czytana na służbie bożej przypomina ludzi świętych, dlatego jedno
kazanie moje tym trzem niedzielom służy (3 nlb.).
Joanicjusz uznał też za uzasadnione głoszenie w jednym dniu dwu kazań byle „zmienić temat”. Tak istotną funkcję ewangelizacyjną realizowaną w renesansie głównie przez
piśmiennictwo postylliczne, wypełniają u Galatowskiego obfite cytowania biblijne
14

Zob. M. Korolko, Proza «Kazań sejmowych» Piotra Skargi, Warszawa 1971, s. 47.
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w tekstach kazań – zarówno pojedynczych wersów, jak dłuższych fragmentów tekstu
oraz wielkie bogactwo alegorii mających za podstawę Słowo objawione. W zakresie
alegorezy parenetyka Joannicjusza ujawnia podziwu godną fantazję i niebywałe wprost
umiejętności kojarzenia abstrakcyjnych, nadprzyrodzonych prawd wiary z ilustrującymi
je symbolami, tym bardziej, że nie wystarczają mu pojedyncze alegorie unaoczniające
tezę. Często sięga kaznodzieja po poetykę barokowego konceptu, który mieni się zaskakującymi zestawieniami, szokuje nieoczekiwanym skojarzeniem lub głębokim kontrastem, oddziałują na wolę i emocje słuchacza – jak porównanie Boga do wódki różanej,
Jezusa do ichneumona15 czy ostrzeżenie przed delfinem, bo delfin, jak pewna kategoria
grzeszników, lubi muzykę:
Strzeżcie się tej sieci piekielnej, delfina, ryby morskiej, która kocha
muzykę i muzyki chętnie słucha, takim delfinem jesteś każdy pijanico,
wszeteczniku, cudzołożniku, tancerzu, bo ty szukasz muzyki, i ochoczo
muzyki słuchając upijasz się, tańce urządzasz, i do nieczystego uczynku
cielesnego muzyka cię pobudza (11v-12)16.
Duże znaczenie dla interpretacji prawd nadprzyrodzonych ma doświadczenie codziennego życia. Zastosowana metoda poniekąd realizuje hasło retoryki antycznej nauczania rzeczy nieznanych poprzez rzeczy znane. W takich arcyciekawych fragmentach
grzech staje się raną na ciele, z którą człowiek powinien zaraz udać się do lekarza – spowiednika, bo inaczej rana poszerzy się i „zamorzy człowieka”, pokuta za grzechy jest
przykra, ponieważ człowiek nie lubi „pościć, nie jeść, nie pić, o północy na modlitwy
wstawać, pokłonów bić, jałmużny dawać, uraz i krzywd ludziom wybaczać ani innych
dobrych uczynków spełniać”; dusza ludzka mieszka w ciele jak żołnierze w namiocie
(ósma niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego), dusze ludzi niewiernych i grzesznych
to „cudzołożnice”, porzucające Boga, a spełniające wolę szatana17. Zakonnicy – zęby
Cerkwi – nie powinni z monasteru wychodzić i „po świecie się włóczyć, bo szpetną jest
rzeczą, zęby pokazywać”18.
Jedną z największych wartości pouczeń Klucza jest żywa mowa. Język duszpasterza
jest współczesny, jasny i zrozumiały, dominuje w nim niewyszukany styl ukierunkowany na przekazanie treści, nie ozdobną formę. Wielokrotnie napomina on kapłanów, by
proponowane wiernym pouczenie było zrozumiałe, żeby nie zaistniała sytuacja, jaka
przytrafiła się największemu w dziejach kaznodziei, Janowi Złotoustemu, kiedy po niedzielnym kazaniu podeszła do niego na rynku niewiasta i zgromiła za to, że mówi niezrozumiale i niejasno, na skutek czego nie zyskała żadnej duchowej korzyści z kazania.
15
Jezus Chrystus pokonuje śmierć w sposób podobny do ichneumona, który połknięty przez krokodyla, uwalnia się
wyjadając go od środka. Zbawiciel też umarł, mówi Galatowski, by śmierć unicestwić „od środka”. Zmartwychwstanie Pańskie.
16
Druga niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego.
17
Trzecia niedziela Wielkiego Postu.
18
Trzynasta niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego.
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Galatowski udoskonalił i zintensyfikował homiletyką Klucza metody nauczania, uzupełnił brakujące treści duszpasterskie o trudne zagadnienia teologii oraz obrzędowości
prawosławnej, czego bezskutecznie domagali się ludowi kaznodzieje przed nim. Ruski
język mógł tu przemówić pełnym głosem.
Jednocześnie Joannicjusz pozostaje kaznodzieją swoich czasów, uprawia duszpasterstwo przystosowane do nowych, barokowych reguł nauczania, zgodne ze smakiem artystycznym, potrzebami i oczekiwaniami odbiorców. Pisze tak, by przemówić do uczuć
i umysłów. Liczy się nie tylko treść, ale i forma. Tym samym przepowiadanie uwarunkowane mocą łaski Ducha św., „odtwarzające” objawienie Boże, w którym niczego nie
wolno zmieniać ani dodawać pod groźbą odłączenia od Kościoła, przekształcone zostało
w sztukę, umiejętność, której techniki można i należy się uczyć.
W Kluczu mamy do czynienia z kaznodziejstwem głęboko społecznym. Zbiór był reakcją na palące potrzeby czasu, archimandryta zajmuje w nim jednoznaczne stanowisko
w najbardziej spornych dla rozdartej ruskiej Cerkwi kwestiach, daje odpowiedzi na najtrudniejsze pytania nurtujące szeregi prawosławnych zarówno duchownych, jak świeckich. Przejmuje zarazem kierownictwo duchowe nad poddanym naporowi innowierstwa
i zdezorientowanym sporami braci w wierze narodem, tłumacząc mu fundamentalne
prawdy rodzimego wyznania oraz zasady jego instytucjonalnego istnienia w świecie.
Tematyka pouczeń z jednej strony dobierana jest pod kątem przypomnienia duchowieństwu o podstawowych ciążących na nim obowiązkach względem Kościoła i wiernych,
z drugiej stawia przed sobą zadanie uspokojenia nastrojów i skierowania wysiłków
prawosławnego ludu ku pogłębianiu życia religijnego w obu sferach – intelektualnej
i kontemplacyjnej, które jedynie mogą wzmocnić pozycję Cerkwi. Antagonizuje idealną harmonię, ład prawosławnego chrześcijaństwa z przypadkowością i chaosem czasu
ludzkiego wskazując normę, do jakiej powinien dążyć człowiek.
Zgodnie z poglądami teologii wschodniej homileta określa Cerkiew jako boską
i wieczną „instytucję”, przejawiającą się w sakramentalnej i doktrynalnej jedności łączącej niebo i ziemię. Ma ona charakter hierarchiczny i funkcjonuje w ramach uniwersalnego chrześcijańskiego królestwa, gdzie zasadą organizującą jest „symfonia” państwa
i Kościoła, współpracujących na polu zachowania wiary i kształtowania społeczeństwa
według ducha chrześcijańskiej miłości. Stwierdza wyższość autorytetu i praw Cerkwi
(dana od Chrystusa „moc i powaga”) nad każdym innym porządkiem prawnym19.
Wspólnotę wiernych porównuje do Cerkwi upersonifikowanej na ciało Chrystusa –
Zbawiciel utożsamiany jest z głową postaci. Męczenników symbolizują włosy (bo strzyże się je i goli, a męczennikom „krojono i odcinano członki” za Pana), prorocy przez
wzgląd na wiedzę są oczami, głosiciele i nauczyciele – ustami. Znakiem zakonników,
realizujących eklezjalne zadania poza strukturami publicznymi, uczyniono zęby, kapłani,
19

Druga mowa na Wjazd Pański (142).
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którzy sprawują funkcje publiczne zasłużyli na miano oblicza. Element łączący głowę
z korpusem stanowi hierarchia duchowna – biskupi, arcybiskupi, patriarchowie jako stojący blisko Założyciela wspólnoty. Źródło wiary i wiedzy znajduje się w piersiach czyli
obu Zakonach. Obrońcy – ręce – to „panowie chrześcijańscy”, cesarze, książęta, hetmani,
wojewodowie, magnaci obarczeni obowiązkiem walki (także zbrojnej) z nieprzyjaciółmi
wiary, „poganami i heretykami”. Fundament Cerkwi założono na apostołach – nogach
ciała – bowiem ich wiara i praca misyjna zbudowała i ugruntowała Kościół.
W tamtych czasach długotrwałych sporów i przedłużających się konfliktów jurysdykcyjnych oraz dyscyplinarnych modelowe przedstawienie konstrukcji Kościoła ziemskiego stało się znakomitą okazją do zabrania głosu w sprawie przewodzenia świętemu zgromadzeniu. Przedłożone poglądy bazują na monarchicznej koncepcji Chrystusa,
który „sam jeden” jest głową i królem swego Kościoła, i stoi na czele zarówno Cerkwi
niewidzialnej, „triumfującej”, w niebie, jak i widzialnej, „walczącej”, na ziemi. Z tego
powodu Galatowski nazywa ustrój cerkiewny „monarchią”, w której Chrystus-Król
„przytomny w niebie” rządzi ziemskim Kościołem przez swoje sługi, „przełożonych
cerkiewnych” (Ef 4, 11-12). Homileta nie wywyższa żadnego z nich, ponad kolegium
hierarchów – zwierzchników duchowych i świeckich – wynosi jedynie władzę soborów powszechnych, których decyzjom, jego zdaniem, wszyscy powinni być posłuszni.
Jednoosobowe zarządzanie Kościołem zostaje odrzucone, uzasadnieniem tej opinii jest
przekonanie o nieomylności soboru, tożsamego z Cerkwią, depozytariuszką prawdziwej
wiary, kierowaną przez Pana: „[…] bo każdy człowiek-przełożony może się omylić,
a Cerkiew powszechna za rozporządzeniem głowy swojej, Chrystusa-Zbawiciela, zawsze prawdziwą wiarę zachowuje i nigdy się nie myli”.
Bogato przedstawia się wachlarz poruszanych w Kluczu zagadnień. Znajdziemy
w nim nauki o prawdach wiary, sakramentaliach, zewnętrznych formach kultu20, istocie
stanu duchownego i zakonnego, pochwały, napomnienia moralne, starcia z innowiercami. Większość kazań dotyczy kwestii dogmatycznych, etycznych oraz katechizmowych,
choć nie wykładanych systematycznie ze względu na zarzucenie przez barok praktyki
wykładu Ewangelii lekcja po lekcji. Sygnały mów politycznych znajdujemy we fragmentach nawołujących do zintensyfikowania działań antytureckich.
Przepowiadaniem wiary i obrzędowości prawosławnej z ambony realizował Joannicjusz raczej postulaty ruskich homiletów sprzed kilkudziesięciu lat, niż szedł z duchem
swoich czasów21. Metropolita Mohyła w przedmowie do opublikowanego przez siebie
Trebnika (1646) błędy i pomyłki w odprawianiu Świętych Sakramentów Cerkwi tłumaczył częściowo brakiem doświadczenia i rozsądku korektorów, częściowo niedbalstwem
20
Między innymi, dlaczego zakonnicy golą tonsury (Jana Chrzciciela, 417v), po co odprawia się procesje (Wprowadzenie Bogurodzicy, 299v), dlaczego kapłani błogosławią ludzi znakiem krzyża (Podwyższenie św. Krzyża, 347).
21
Polskie kaznodziejstwo tego okresu preferowało pouczenia traktujące o problemach „szarego dnia”. Zob. M.
Brzozowski, op. cit., s. 423.
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kopistów, a przede wszystkim długą nieobecnością prawosławnych pasterzy. Podawał
przykłady nieprawidłowych wytycznych wcześniejszych trebników odnośnie do materii
i formy wybranych czynności kultowych oraz sakramentów:
W sakramencie małżeństwa lub w obrzędzie ślubu, w czasie którego
musi być wyrażona zgoda obydwu osób (która jest formą), w tych trebnikach takowej nie umieszczono. Tak więc księża stawiają różne i dziwne
pytania, zupełnie omijając pytanie o ślubowaniu, odmawiając przy tym jedynie specjalne modlitwy nad wstępującymi w stan małżeński22.
Kontrola cerkiewnych ksiąg liturgicznych wyrobiła w metropolicie przekonanie, że
osoby, które ośmielały się dawać kapłanom do ręki niepełnowartościową literaturę, dbały
tylko o własną korzyść, „pominęły dużo potrzebnego, a dodały zbędnego, ponieważ przykładały małą wagę do tego, co jest formą, a co materią”23. Cenzurowane przez metropolię
dzieła religijne miały zaradzić niedostatkowi oświaty duchowieństwa. Bez wątpienia taki
sam cel przyświecał Galatowskiemu, kiedy pisał np. kazanie na Objawienie Pańskie:
Z tej okazji chcę ja mówić o wszystkich Sakramentach, o Tajemnicach,
które są widomymi znakami niewidzialnej łaski Bożej, bo przez Sakramenty, przez Tajemnice niewidzialnie Bóg łaskę swoją na dusze nasze wylewa. Pokażę tedy w mowie mojej, jaka jest każdego Sakramentu materia,
jaka forma, jaki pożytek? (105).
Jeśli mówić o bezpośrednim zagrożeniu wpływami protestanckimi, to w drugiej połowie XVII wieku życie Cerkwi popłynęło spokojniejszym nurtem. Odnowa życia duchowego Cerkwi przeprowadzona przez Piotra Mohyłę, wspomagana przez prężnie rozwijające się środowisko akademickie Kolegium Kijowsko-Mohylańskiego, spowodowała, że Cerkiew w Rzeczypospolitej okrzepła i mogła nadzorować umacnianie dyscypliny
wewnętrznej, zamiast kierować swe wysiłki na zewnątrz, do czego zmuszona była w nie
tak odległych jeszcze czasach. Stan ten znalazł odzwierciedlenie w Kluczu rozumienia,
gdzie polemika „antyprotestancka” pozostaje zagadnieniem ubocznym, choć bynajmniej
nie marginalnym. Ostatnia edycja zbioru została uzupełniona o kazania niedzielne, spośród których trzy w całości poświęcono kontrowersjom religijnym. Problem pluralizmu
wyznaniowego nie został wyeliminowany z życia Cerkwi, nie pogodzono się z wielowyznaniowością społeczeństwa. Polscy władcy przedkładali coraz to nowe projekty podporządkowania Cerkwi władzy Rzymu, przy jednoczesnym umacnianiu pozycji obozu
unickiego, Rosja zaś dążyła do narzucenia Kijowowi własnej koncepcji prawosławia.
Politykę ekspansyjną wobec Rzeczypospolitej prowadziło ponadto imperium tureckie
i Tatarzy. Rzeczywistość wojenna, dość powszechne dla ludności pogranicza doświadczenia niewoli, „poturczanie” jasyru nie mogły zostać bez echa w bliskim człowiekowi
22
23

Cyt. za: А. Жуковський: Петро Могила й питання єдности церков, Київ 1997, s. 288, przeł. M. Melnyk.
Ibidem.
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duszpasterstwie barokowym, Joanicjusz pisał: „[…] ludzie niewierni, żydzi, heretycy,
poganie, nas, dzieci Cerkwi prawosławnej, chcą zamorzyć […], bo chcą od nas, dzieci,
Matkę naszą wziąć, chcą Cerkiew świętą, naród chrześcijański, ze świata wykorzenić
(394v)24.
Duże znaczenie dla polemicznej twórczości Galatowskiego miała oświata religijna,
którą uznawał za niewystarczającą w odniesieniu do szerokiego grona wiernych. Klucz
rozumienia stał się skarbcem, w którym zgromadzono niezbędny dla szkolnictwa i samokształcenia zasób wiadomości z zakresu teologii kontrowersyjnej. Zebrana wiedza
mogła służyć nauczaniu w niezmienionej postaci albo mogła być wykorzystana do samodzielnych kazań prawosławnych kapłanów, zobowiązanych do dbałości o to, by nauczanie duszpasterskie zgadzało się
[…] z nauką Chrystusa, apostołów, świętych ojców i całej Cerkwi prawosławnej, bo jeśli ty na kazaniu nie takiej wiary będziesz uczyć, jaką
Cerkiew zachowuje, a jeśli innych uczynków będziesz nauczał, nie tych,
które Cerkiew każe zachowywać, zamiast nagrody wiecznej otrzymasz od
Boga karę wieczną, bo złą nauką swoją nie zbudujesz, ale zepsujesz ludzi,
którzy ciebie słuchają, i dusze ich pogubisz […] (518).
Dla Galatowskiego Klucz rozumienia stanowił swoistą „wprawkę” do późniejszych
kompleksowych opracowań treści antyinnowiercznych, wydawanych w postaci odrębnych
ksiąg: Mesjasz prawdziwy, Kijów 1669 (traktat przeciwko żydowskiej sekcie sabataistów,
dzieło wyszło po polsku trzy lata później); Stary kościół zachodni nowemu kościołowi
rzymskiemu pochodzenie Ducha Świętego od Oyca Samego nie od Syna pokazuje, Nowogród Siewierski 1676 (rozprawa przeciwko „filioque”); Łabędź z piórami swymi, Nowogród Siewierski 1679 (dzieło nawołuje do krucjaty antytureckiej); Alphabetum rozmaitym
heretykom niewiernym, dla ich nauczenia i nawrócenia, Czernihów 1681; Fundamenta,
na których łacinnicy jedność Rusi z Rzymem fundują, Czernihów 1683 (dzieło antyunijne);
Sophia mądrość, Czernihów 1686 (antyheretyckie); Alkoran machometów, Czernihów
1686 (podobny w charakterze do Łabędzia; przełożony z polskiego na rosyjski w 1683
r.). Spisy ksiąg zakazanych, jakie układano w Moskwie za czasów patriarchy Joachima
świadczą o tym, że w Moskwie znano też Mesjasza prawdziwego25. Aby dać próbkę pióra
Galatowskiego-polemisty zacytuję fragment kazania na święto Jerzego męczennika z Klucza rozumienia, gdzie rozwiewa się wszelkie wątpliwości co do możliwości zbawienia,
jeżeli tylko prawosławni podejmą pokutę, a przy wierze będą mieć dobre uczynki:
Czy mamy wątpić w swoje zbawienie? Że niewielu ludzi będzie w niebie? Nie daj tego Boże […] wielu jest na świecie żydów i innych ludzi
niewiernych, nimi Bóg napełni piekło. Wielu jest mahometan, Turków,
24
25

Drugie kazanie na dzień Piotra i Pawła.
Co nie znaczy, że wycofywano je z użytku. И.А. Шляпкин, op. cit., s. 118.
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Tatarów i innych pogan, nimi Bóg napełni piekło. Wielu jest arian, nestorianów, adamitów, monoteletów i innych heretyków, nimi Bóg napełni
piekło, a my, prawosławni chrześcijanie, miejmy taką nadzieję, że wszyscy dostąpimy zbawienia wiecznego, i wszyscy będziemy w niebie, bo my
wierzymy w prawdziwego Chrystusa (359v-360).
Galatowski był ponadto teologiem maryjnym. W Kluczu rozumienia przedstawił obszerny i spójny choć rozrzucony po całym zbiorze schemat teologii maryjnej26. Był zwolennikiem tzw. niewolnictwa maryjnego, przyznawał Bogurodzicy jedną z centralnych
pozycji w systemie doktrynalnym – udział w boskiej sprawiedliwości i miłosierdziu.
Oddawał Matce pod opiekę całą Cerkiew i wiernych. W Jej ręce składał nadzieje na
zwycięstwo w walkach zbrojnych z wrogiem. Usprawiedliwiał się cytatem z ap. Pawła
(1 Kor 14, 34):
Nie każe apostoł Paweł niewiastom mówić w Cerkwi ni uczyć, ni urzędu kapłańskiego sprawować […]. Słuchała tego Przeczysta Panna, bo nie
tylko w Cerkwi, ale na każdym miejscu zachowywała milczenie, ponieważ
tylko cztery razy przemówiła żyjąc na świecie, jakośmy w Piśmie Świętym
zrachowali. Ale ja, Przeczysta Panno, od tego przykazania apostolskiego
czynię Ciebie wolną, niech milczy w Cerkwi Ewa, bo przez nią Adama
wygnano z raju […], a Ty, Przeczysta Panno, mów i w Cerkwi, bo przez
Twą mowę Chrystus w Kanie Galilejskiej przemienił wodę w wino. […]
Mówże w Cerkwi Przeczysta Panno do Chrystusa, Syna swojego, żeby on
tę wodę (ludzi) uczynił winem (przyjaciółmi swoimi) […] (314v-315)27.
Maryja – pokorna, cicha, całkowicie oddana służebnica Boga posiada wszystkie atrybuty konieczne do skutecznego wykonywania posługi nauczycielskiej oraz pasterskiej.
Typ powołania Maryi nie odpowiada instytucjonalnemu porządkowi urzędu, jego źródłem jest niepowtarzalna rola Matki w przebiegu historii zbawienia. Najświętsza Panna
dzięki tajemnicy wcielenia stała się pierwowzorem i reprezentantką całego Kościoła,
a w konsekwencji depozytariuszką wszystkich charyzmatów Ducha św., którymi obdziela chrześcijan. Dopełnia urząd kościelny w spełnianiu jego zadań. Odpowiednikiem
tego modelu jest Matka Boża typu Hodegetria (gr. ‘ta, która wskazuje drogę’) – Przewodniczka. Maksymalnie wysoki stopień intensywności życia duchowego Maryi, która
jako członek wspólnoty wiernych pozostaje najdoskonalszą realizatorką boskich planów
wobec człowieka, pozwala Galatowskiemu wykorzystać rodzaj posługi maryjnej także
w funkcji wzoru idealnego spełnienia drogi życiowej wszystkich chrześcijan.

M. Kuczyńska, Teologia maryjna Joanicjusza Galatowskiego, [w:] Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne,
seria poświęcona starożytnościom słowiańskim, red. M. Kuczyńska, W. Stępniak-Minczewa, J. Stradomski, t. 4,
Kraków 2009, s. 189-206.
27
Wprowadzenie Bogurodzicy do świątyni.
26
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W swoim czasie wielką poczytnością cieszyły się mariologiczne dzieła Galatowskiego. Najbardziej znane jest Niebo nowe z nowymi gwiazdami stworzone – zbiór opowiadań
o cudach Maryi, wydany we Lwowie, Czernihowie i Mohylewie w latach 1665-1699.
Mnich Teofan z klasztoru Storożewskiego przetłumaczył Niebo dla czytelnika moskiewskiego w 1677 roku. W nowym przekładzie zbiór wydano drukiem jeszcze w 1851 roku.
Opis cudów ikony Matki Bożej jeleckiej ze słowem pochwalnym i wierszami na cześć
tej ikony zamieścił Galatowski w księdze pod tytułem Skarbnica (Nowogród Siewierski
1676).
Twórczość literacka Joanicjusza Galatowskiego wyrosła z ducha zmian reformatorskich epoki renesansu, z ducha dialogu prowadzonego przez kulturę ruską w ciągu XVI
i XVII w. z modelem kultury zachodniej, w której przyszło jej funkcjonować i kultury
bizantyńskiej, z której wzięła początek. W swoich pracach Galatowski położył akcent
na umocnienie prawosławia wobec naporu obcego żywiołu wyznaniowego, a także wypracowanie skutecznych metod zarówno obrony, jak i walki z potężnym przeciwnikiem
w świetle kryzysu politycznego zuniowanego państwa polskiego oraz dynamizowania
się procesów narodotwórczych w jego granicach. Swoją literaturą zbudował zwarty model ruskiego prawosławia, którego ważnym zadaniem było udzielenie skutecznej pomocy w przeprowadzeniu zdanych na zawirowania historii wyznawców Cerkwi przez
trudne czasy XVII wieku.
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Działalność polityczna i społeczna Sawy Palmowskiego

W

dziejach Kościoła prawosławnego można odnaleźć wiele postaci, które wyraźnie zaznaczyły się działalnością religijną, polityczną, społeczną czy kulturową na rzecz Cerkwi i wyznawców prawosławia w Rzeczypospolitej. Do grona tak
zacnych, bardzo aktywnych działaczy szczególnie w kreowaniu polityki wyznaniowej
w Rzeczypospolitej należy ihumen Sawa Palmowski. Postać ihumena była ze względu
na jego działalność polityczną a przez to i społeczną zapomniana a może wręcz była
pomijana w publikacjach szczególnie w Rosji. Niewątpliwie ihumen Sawa Palmowski
był postacią złożoną, ale poprzez swoją wyraźną postawę polityczną odbieraną wręcz
skrajnie. Wzbudzał zaufanie w wielu kręgach politycznych, intelektualnych w Rzeczypospolitej, a tym samym obawy po stronie hierarchii Cerkwi w Rosji. Niewątpliwie jego
wybory polityczne były uwarunkowane skomplikowaną sytuacją polityczną i wyznaniową Rzeczypospolitej końca XVIII wieku. Może nawet wbrew własnym intencjom
został uwikłany w wielką politykę międzynarodową. Musiał niewątpliwie zdawać sobie
sprawę z konsekwencji własnych wyborów politycznych. Zapewne miał dylemat czy
stanąć po stronie ówczesnego bardzo nietolerancyjnego państwa i to w nim podjąć się
próby reformowania kwestii wyznaniowych czy też oddać wyznawców prawosławia na
terenie Rzeczypospolitej we władanie prawosławnego cara.
O życiu i działalności Sawy Palmowskiego zanim stał się istotną postacią w Rzeczpospolitej niewiele wiadomo. Pochodził z rodziny duchownych, w której wiele osób było
zaangażowanych w życie Cerkwi. Jego ojciec był księdzem prawosławnym w Słucku,
a i jego bracia także pełnili funkcje duchowne m.in. brat Eustachy był archimandrytą monasteru brackiego w Kijowie. Sawa Palmowski także był do 1786 r. ihumenem
monasteru Św. Trójcy w Poczepie znajdującego się na terenie diecezji nowogrodzkiej
(Nowogród Siewierski). Wówczas miasto Poczep było rezydencją generała carskiego
Cyryla Razumowskiego, który ufundował w nim cerkiew Zmartwychwstania Chrystusa
i przyczynił się do intensywnego rozwoju miasta1. Zarówno wielkie tradycje Kościoła
prawosławnego w Słucku, w którym musiał dorastać, dom rodzinny jak też ukończenie

1

M. Carienko, Ziemla Brianskaja, Moskwa 1972, s. 39-46.
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wraz z bratem Eustachym – Mohylańskiej Duchownej Akademii w Kijowie ukształtowały duchowo, intelektualnie, kulturowo i społecznie Sawę Palmowskiego2.
Po kasacji w 1786 r. przez ukaz carski monasteru poczepskiego i wielu innych monasterów na obszarze obecnej Ukrainy, ihumen Sawa został pozbawiony klasztoru i zamieszkał w monasterze brackim w Kijowie.
Czasy panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego osobiste zaangażowanie w kwestie wyznaniowe w Rzeczypospolitej doprowadziły m.in. do przywrócenia
diecezji prawosławnej w 1785 r. w Polsce, która od czasów I rozbioru w 1772 r. była
pozbawiona władz diecezjalnych Kościoła prawosławnego3. Wyznawcy prawosławni
wówczas zmuszeni byli do zwracania się o udzielenie błogosławieństwa i sakramentów
do biskupów spoza granic Rzeczypospolitej m.in. do metropolity kijowskiego, biskupa
perejasławskiego i mohylańskiego, jak też biskupów w Mołdawii i Wołoszczyźnie. Po
trudnych i czasochłonnych negocjacjach polsko-rosyjskich caryca Katarzyna II poleciła
Synodowi w Petersburgu ustanowienie biskupstwa prawosławnego w Rzeczypospolitej.
Projekt biskupstwa z siedzibą w Słucku opracował biskup mohylański Jerzy Konisski,
zgodnie z którego sugestiami obsadzono biskupstwo nowo wyświęconym na biskupa
na tę okoliczność Wiktorem Sadkowskim archimandrytą słuckim4. Po objęciu diecezji
biskup Sadkowski zajął się jej organizacją m.in. rozpoczął od obsady pozbawionych
ihumenów monasterów tj. wileńskiego, bielskiego, łebedyńskiego i innych. W 1788 r.
biskup Sadkowski wystosował prośbę do biskupa nowogrodzko-siewierskiego Hilariona
o zgodę na przejście ihumena Sawy Palmowskiego pod jego jurysdykcję. 1 marca 1789
r. na wniosek konsystorza słuckiego biskup Sadkowski mianował Sawę Palmowskiego
przełożonym monasteru bielskiego. Warto podkreślić, że o objęcie posady przełożonego
monasteru w Rzeczypospolitej sam osobiście zabiegał Palmowski u biskupa Sadkowskiego w 1787 r. w Korsuniu5. Ihumen Sawa Palmowski po otrzymaniu nominacji przybył z Kijowa do Bielska w końcu marca 1789 roku6. Był to jednak okres rozruchów
włościańskich na Podolu, Wołyniu, o których inspirację i współpracę z Rosją oskarżali posłowie Rzeczypospolitej duchowieństwo prawosławne, a w tym samego biskupa
perejasławsko-borysopolskiego Wiktora Sadkowskiego, biskupa który jako pierwszy
w historii biskup prawosławny złożył przysięgę na wierność królowi i Rzeczypospolitej
7 (18) maja 1787 r. w Tulczynie. Jednakże postawa biskupa Sadkowskiego zawsze posłuszna przede wszystkim poleceniom i ukazom synodu cerkwi rosyjskiej zaszkodziła
W dokumentach Akademii Mohylańskiej w Kijowie bracia Palmowscy występują pod nazwiskiem Tychonowiczów. Prawdopodobnie jest to nazwisko od imienia ich ojca Tychona, tzw. ,,otczestwo” A. Mironowicz, Ihumen
Sawa Palmowski, Białystok 2001, s. 30.
3
Szerzej por.: A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001, s. 250-276.
4
E. Sakowicz, Kościół prawosławny w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego, Warszawa 1935, s. 34.
5
List Ihumena Sawy Palmowskiego do biskupa Wiktora Sadkowskiego z podziękowaniami o przeniesienie do nowej diecezji z 3 czerwca 1788 r., Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, Dział Rękopisów, (dalej: BCz) nr 934.
6
Archieograficzeskij sbornik dokumientow otnosiaszczichsia k istorii Siewiero-Zapadnoj Rusi (dalej: ASD), t. XI,
Wilno 1890, s. 156.
2

106

Działalność polityczna i społeczna Sawy Palmowskiego

jego pozycji w Rzeczypospolitej. Sejm Rzeczypospolitej w kwietniu 1789 r. wydał postanowienie o aresztowaniu Sadkowskiego i odesłaniu go do Warszawy. Mimo braków
dowodów winy biskup został 29 kwietnia 1789 r. aresztowany i osadzony w Nieświeżu,
a następnie przewieziony do Warszawy. Wówczas aresztowani zostali także członkowie konsystorza diecezjalnego m.in. przełożony brackiego monasteru w Słucku Cyprian
Ostrowski. Aresztowany biskup Sadkowski został zmuszony do wydania posłania do
duchowieństwa i wiernych, w którym zabraniał pod groźbą klątwy, prowadzenia buntów i nakazywał wznosić modlitwy w intencji króla. Nakazał także duchowieństwu zachowanie wierności Rzeczypospolitej i królowi7. Większość duchownych złożyła przysięgę na wierność Rzeczypospolitej z nielicznymi wyjątkami. Ze złożeniem przysięgi
zwlekał ihumen Sawa Palmowski, który dwukrotnie odmawiał złożenia tejże przysięgi.
Po wezwaniu po raz trzeci do kancelarii grodzkiej w Bielsku, przybył ihumen z trzema
mnichami i oświadczył, że uniwersał ich nie dotyczy, bowiem są oni w nim nazywani dyzunitami. Jednakże pod presją poważnych konsekwencji prawnych ihumen Sawa
i towarzyszący mu mnisi złożyli przysięgę wierności i posłuszeństwa królowi Rzeczypospolitej. Postawa ihumena Sawy uległa wyraźnej zmianie wobec Rzeczypospolitej po
zaproszeniu Palmowskiego do Warszawy na polecenie marszałków sejmu w końcu 1790
roku. Prawdopodobnie wizyta ihumena miała związek z zamiarem odwiedzenia aresztowanego biskupa Sadkowskiego, a władze z którymi przyszło mu się spotkać nie dopuściły do tego spotkania. Prowadzone rozmowy zaowocowały przekonaniem o jednak
lojalnej postawie Palmowskiego względem władz Rzeczypospolitej. Poprawna postawa
Palmowskiego pozwoliła na zaangażowano ihumena do prac nad uregulowaniem spraw
religii ,,nieunickiej”8. Szansa jaką otrzymał ihumen mogła być nie podjęta w tak trudnej
sytuacji jaką posiadał Kościół prawosławny, albo wykorzystana na ile to było możliwe.
Ihumen Sawa podjął się prac nad reformą wyznaniową w celu uzyskania jak najlepszego
położenia dla wyznawców prawosławnych i ich Cerkwi w Rzeczypospolitej. W sytuacji, gdy przełożony biskup był aresztowany podjęcie się rozmów nad wypracowaniem
nowej sytuacji prawno-organizacyjnej Kościoła prawosławnego mogło wywoływać niezrozumienie w samych kręgach własnego duchowieństwa, a przede wszystkim wśród
hierarchii w Petersburgu.. Palmowski jednakże nie lękając się reakcji po stronie Cerkwi
w Rosji, zwołał zjazd duchowieństwa do Słucka w celu wypracowania wspólnego stanowiska wobec planowanych zmian położenia Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. Zjazd zakłócił archimandryta słucki Porfiriusz Brzeziński, który oskarżył zebranych o spisek i wystarał się o aresztowanie zgromadzonych. Po wyjaśnieniu zarzutów

P. Nikołajewskij, Materiały k istorii triochletniego zakluczenia prawosławnego jepiskopa Wiktora Sadkowskiego
w polskich tir’mach, ,,Christianskoje Cztienije”, 1892, cz. 2, s. 165-201.
8
ASD, t. XI, s. 184-185; Por.: Walka z rusyfikacją kościoła prawosławnego w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego
(1788-1792), ,,Ateneum Wileńskie”, t. II, Wilno 1936, 12-17.
7
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i wypuszczeniu z aresztu ihumena i pozostałych duchownych okazało się, że Brzeziński
był mnichem unickim, zbiegłym z monasteru poczajowskiego9.
Posłowie obradujący od jesieni 1788 r. w sejmie czteroletnim zwanym też wielkim,
po zamieszkach chłopskich na Wołyniu i Podolu zwrócili uwagę na niebezpieczeństwo
jakim było uzależnienie Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej od Rosji. Zrozumieli wówczas, że jedynym sposobem na odebranie Rosji wyznaniowego pretekstu do
interwencji w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej, było ustanowienie niezależnej od
Petersburga hierarchii prawosławnej. Postulowano również utworzenie na terenie Rzeczypospolitej prawosławnego seminarium duchownego, aby przyszli duchowni nie musieli kształcić się poza granicami kraju. Zasadniczą kwestią było ponowne nawiązanie
bezpośrednich stosunków z patriarchatem konstantynopolitańskim i stworzenie zgodnie
z kanonami Cerkwi, własnej niezależnej organizacji kościelnej. W 1790 r. patriarcha
Neofita wystosował posłanie do duchowieństwa prawosławnego w Rzeczypospolitej,
w którym zabraniał mu składania przysięgi na wierność Rosji i nakazywał posłuszeństwo królowi polskiemu10.
W skład komisji powołanej 9 października 1790 r., w specjalnym uniwersale przez
posłów Rzeczypospolitej zdaniem marszałków sejmu Stanisława Małachowskiego
i Kazimierza Nestora Sapiehy mieli wejść przedstawiciele społeczności prawosławnej wyłonieni w trzech zgromadzeniach odbytych w Pińsku, Słucku i Wilnie11. Wśród
reprezentacji po stronie społeczności prawosławnej był ihumen Sawa Palmowski,
a także ihumen dzięciołowski Melecy Buwajło-Leśnicki, archimandryta wileński Sylwester Bułłaj, proboszcz słucki Daniel Petelkiewicz, duchowny piaseczyński Symeon
Sołoniewcz oraz przedstawiciele szlachty, którą reprezentował Pantalejmon Illikiewicz
–Korbut i przedstawiciele bractw cerkiewnych Teodor Leniewicz, Mikołaj Dadani i Jerzy Ziembowicz12. Prace komisji miały rozpocząć się 1 grudnia 1790 r. w Warszawie.
Wiemy, że na przełomie 1790/1791 r. ihumen Sawa wziął udział w pracach komisji do
spraw ,,nieunickich” w stolicy. W pracach tejże komisji oczywiście brała udział grupa
parlamentarna tj. trzech senatorów i sześciu posłów wyznaczonych bezpośrednio przez
króla. Prace komisji zostały przedstawione 1 marca 1791 roku13. Rezultaty komisji, także obnażyły tragiczny stan Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej. 5 marca 1791
r. Sejm Rzeczypospolitej na podstawie wniosków komisji uchwalił konstytucję w sprawie ,,religii grecko-orientalnej”. Konstytucja zalecała powołanie stałej hierarchii prawosławnej. Sejm zalecił marszałkom wydanie listów do wszystkich monasterów, parafii
nieunickich celem przysłania przedstawicieli na kongregację generalną, która miała się
E. Sakowicz, Kościół prawosławny..., s. 173-174.
A. Mironowicz, Ihumen Sawa..., s. 42.
11
ASD, t. XI, s. 173.
12
N. Kostomarow, Poslednije gody Rieczi Pospolitoj, Pietierburg 1905, s. 343.
13
ASD, t. V, s. 248-249.
9
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odbyć w Pińsku 15 maja 1791 r.14 Posłanie o wybranie delegatów na kongregację pińską
do przedstawicieli własnego środowiska wystosował i jako pierwszy podpisał 31 marca
1791 r. ihumen Sawa Palmowski. 6 czerwca 1791 r. Palmowski został wybrany z pośród
braci monasteru bielskiego na delegata na kongregację pińską15. Ihumen reprezentował
także gminę i miasto Opatów. Kongregacja powołała Najwyższy Konsystorz, którego
przewodniczącym został ihumen Sawa Palmowski. Najwyższy Konsystorz reprezentował również archimandryta wileński Sylwester Bułłaj, skarbnik archimandrii słuckiej
Protazy Niewiarowski oraz przedstawiciele duchowieństwa świeckiego, mieszczaństwa
i szlachty prawosławnej16. Dwutygodniowe prace kongregacji generalnej zakończyły się
3 lipca 1791 r. wyraźnym sukcesem strony prawosławnej w Rzeczypospolitej. Przede
wszystkim uchwały kongregacji pińskiej wprowadzały jakże pożądaną przez społeczeństwo prawosławne zasadę soborowości i wybieralności w Kościele prawosławnym17.
Przywrócono władze tymczasowe Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej, które
w sferze dyplomatycznej podporządkowano patriarchatowi konstantynopolitańskiemu. Kongregacja pińska w zasadzie powołała Prawosławny Kościół Autokefaliczny
w Rzeczypospolitej, co automatycznie przekreślało wcześniejsze ustalenia w kwestiach
wyznaniowych zawarte w porozumieniach i traktatach polsko-rosyjskich z 1768, 1773
i 1775 roku.
Popularność i zaufanie jakie posiadał ihumen Sawa wśród społeczności prawosławnej w toku prac nad nowym położeniem Cerkwi w Polsce wysunęły jego osobę jako
najlepszą kandydaturę na stanowisko metropolity18. Oczywiście więziony biskup Sadowski zarzucił Sawie Palmowskiemu zlekceważenie i złamanie zasad kanonicznych
i bezzasadność używania tytułu ,,distinctorium opackie”. W zeznaniach złożonych także
przed komisją sejmową biskup Sadkowski oskarżał przedstawicieli Najwyższego Konsystorza, w tym Sawę Palmowskiego o kanoniczne i pospolite wykroczenia. Pomimo
niezadowolenia wielu środowisk m.in. Kongregacji Propagandy Wiary w Rzymie, hierarchii łacińskiej i unickiej sejm Rzeczypospolitej 21 maja 1792 r. ostatecznie po wielu
dyskusjach uchwalił konstytucję o ,,urządzeniu obrządku grecko-orientalnego, nieunickiego w państwie Rzeczypospolitej Polskiej”. Ihumen Sawa Palmowski w liście z 26
maja 1792 r. informował nieznanego z imienia ihumena, iż ,,za to dzieło nie tylko my,
żyjący, ale i później po nas być mający jednowiercy nasi, zachowując przodków swoich
religię, chwalić będą Najwyższą Opatrzność i błogosławić sprawców szczęścia naszego i całego narodu polskiego uszczęśliwicielów”. Palmowski zalecał w liście także, aby
o wielkim dziele konstytucji ihumen poinformował parafian podkreślając wyraźnie, że
Ibidem, t. XI, s. 174-177.
Dzieła kongregacji, Warszawa 1791, s. 8.
16
Ibidem, s. 19-21; E. Sakowicz, Kościół prawosławny..., s. 193.
17
Szerz. por.: E. Sakowicz, Kościół prawosławny..., s. 197-207; Dzieła kongregacji, Warszawa 1791.
18
ASD, t. XI, s. 155.
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,,Cerkiew nasza w Polsce będzie miała niewątpliwą protekcję, pomoc i sprawiedliwość
i rząd najwyższy cerkiewny w swym obrządku”19. Wielkie dzieło zostało przekreślone
przez II rozbiór Rzeczypospolitej i postanowienia wyzwolonego z aresztu biskupa Sadkowskiego. Ihumen Sawa otrzymał nakaz powrotu z Warszawy do monasteru bielskiego. Wielokrotne odmowy Palmowskiego powrotu do monasteru, obawa przed biskupem
Sadkowskim doprowadziły do ostrego konfliktu między nimi. Biskup Sadkowski informował, że ,,nie ma nadziei, aby jego czarna dusza kiedykolwiek wybielała”20. Korespondencja z tego okresu Palmowskiego z władzami Rzeczypospolitej ukazuje, że ihumen
obawiał się represji ze strony władz rosyjskich. Ostatecznie ihumen Sawa w wyniku
presji biskupa Sadkowskiego zrezygnował z godności ihumena bielskiego, która to decyzja nie zyskała aprobaty wśród braci monasteru bielskiego i bractwa św. Mikołaja.
Mnisi bielscy, a szczególnie członkowie bractwa ponosili w znacznym stopniu koszty
przebywania Palmowskiego w Warszawie21.
Ihumen Sawa Palmowski jeszcze jeden raz próbował walczyć o przetrwanie osiągnięć kongregacji pińskiej stając po stronie zwolenników powstania kościuszkowskiego.
Rada Zastępcza Tymczasowa 13 maja 1794 r. uczyniła ihumena kapelanem dla jeńców
wojennych i aresztantów wyznania prawosławnego wyposażając go w 6 tys. złotych22.
Zaufanie jakim darzono ihumena jeszcze raz podkreślono mianując Palmowskiego na
jednego z zastępców w Radzie Najwyższej Narodowej. Ihumen Sawa jako przedstawiciel społeczeństwa prawosławnego aktywnie uczestniczył w pracach Rady aż do samego
końca jej istnienia tj. 2 listopada 1794 r. Rada Najwyższa Narodowa zatwierdziła w dniu
14 czerwca 1794 r. projekt reaktywowania hierarchii prawosławnej. W dwóch punktach tego projektu wymieniony jest ihumen Sawa Palmowski, któremu RNN zaleca jako
,,Najwyższego greko-orientalnego Konsystorza prezesowi zaleca, aby ten stosownie do
prawa Sejmu konstytucyjnego Konsystorz Najwyższy zgromadził, a na miejscu brakujące osoby z cnoty, oświecenia i z gorliwości obywatelskiej zalecone dobrał” i ,,Tenże
ksiądz Sabba Palmowski wszystkie cerkwie, monastery oraz członki tegoż obrządku zapewni, iż Rząd krajowy obywatelów grecko-orientalnego nieunickiego wyznania uważając za współbraci swoich, onym wolne i publiczne sprawowanie obrządków swej religii, niepodległość w tej mierze innej zwierzchności, prócz własnej duchownej krajowej,
równość prawa do posiadania urzędów cywilnych i wojskowych, równą sprawiedliwość
i opiekę praw narodowych jak najmocniej zabezpiecza”23. W czasie insurekcji Palmowski zaangażował się także w urządzenie w Warszawie kaplicy prawosławnej. Osobiście
A. Mironowicz, Ihumen Sawa..., s. 51-57.
List biskupa Wiktora Sadkowskiego do biskupa Jerzego Konisskiego z 6 października 1792 r., ASD, t. II, s. 143144.
21
List bractwa św. Mikołaja do ihumena Sawy z 27 lutego 1793 r. domagającego się zwrotu do monasteru przedmiotów liturgicznych wywiezionych przez ihumena do stolicy ASD, t. XI, s. 183-184.
22
Akty powstania Kościuszki, t. I, wyd. Sz. Askenazy i Wł. Dzwonkowski, Kraków 1918, s. 145-146; t. II, s. 309.
23
Ibidem, t. I, s. 309-311.
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Kościuszko wystosował pismo do RNN, w którym zalecał powołanie dwóch parafii dla
ludności prawosławnej i ewangelickiej24. Na żądanie Palmowskiego Wydział Skarbowy
Insurekcji wypłacił na urządzenie kaplicy łącznie 4700 zł25.
Upadek powstania i III rozbiór Rzeczpospolitej całkowicie przekreślił powstanie niezależnej struktury cerkiewnej w Rzeczypospolitej, a tym samym plany ihumena Sawy
Palmowskiego oddanego tej sprawie. Losy po upadku powstania ihumena są raczej nieznane. Wiadomo, że został odizolowany od władzy cerkiewnej w carskiej Rosji i zesłany do jakiegoś monasteru. Posiadamy informacje również, że ihumen Sawa został
przeniesiony do monasteru bielskiego w 1797 r., w którym zapewne zmarł26.

Ibidem, t. III, s. 83.
A. Mironowicz, Ihumen Sawa..., s. 77-78.
26
Lietuvos Valstybes Istorijas Archyvas, Vilno, Konsystorz Wileński, f. 605, op. 7, nr 86.
24
25
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Greek political thinkers and activists under the influence
of Christian Orthodox worldview in modern Greece

H

istory of modern Greece is especially turbulent in the 20th c. From a small
kingdom covering the todays only southern country it managed to expand liberating the then British territory of Ionian Islands and afterwards regaining by force
the rest of today’s Greece fighting against Turkey but also against other Balkan Orthodox nations (primary Bulgaria) in the Balkan wars (1912-1913) and during the World
War I at the side of the Entente. After the 30’s the endemic political conflicts in Greece
took also a social dimension, because after the disaster of 1922 many refugees from
Asia Minor nurtured the working class, which was organized to the Greek Communist
Party. Along with the bitter total war against Fascism the inner Front between RoyalistsConservatives and Left-Communists marked an outbreak during the Nazi-Occupation
(1941-1944) which led to the Civil War after that (1945-1949). The winners Nationalists
expelled Communists from the political life and in Greece it was established a halfdemocracy until 1967, when the dictatorship of Colonels was imposed under the motto
“Greece of Christian Greeks”!
This “crash course” of modern Greek History had the purpose to show the background of the life and times of Orthodox Church in Greece. Of course, being the religious
structure of the vast majority of the population the Greek Hierarchy had a primarily political role to play. Yet the constant critique against not only the Greek but also against the
Orthodox Church generally insists on the fact that she doesn’t respond at the important
contemporary political and social challenges looking only after matters of jurisdiction
and managing her power and only in best case coping with nationalism. We, the historians, do not help to alter this picture, since very often our primary task is precisely to
focus on these issues, namely to study only the “front-line” history, with the deeds of
bishops, Patriarchs or the correspondence and the official acts of the pivotal institutions
(elder Patriarchates, the Archbishopric of Athens etc.). The purpose of this paper is to
show the role of some persons who although in front-line of political or social history
they belong to the “backstage” history of the Church in Greece. They were influenced
by the social and cultural discourse of Christianity in its familiar Orthodox version, but
they were not members of the hierarchical Church. In fact they belong to a long chain of
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individuals or groups who since 1821 tried to apply this discourse working at “grassroots” level in the Greek society by preaching or building reformatory groups or societies
or brotherhoods.
In the end I hope that I will have shown, that Orthodox Church and orthodox Theology even indirectly still play an important role within modern society and that fact can
offer some inputs for discussion in compare also with the role of Orthodoxy in modern
Polish reality. We will present three personalities. The older one lives still in the milieu
of 19th century.
Marinos Antypas: The Christian radical reformer
Marinos Antypas was born in Kefalonia (one of the Ionian Islands) in 1872 as the
son of a carpenter. The Ionian Islands were formerly part of western powers mainly
Venice and after Napoleon England. Their Greek population was marked by the western feudalism and the relevant social problems. After school Antypas visited the Law
School of Athens University but he probably never finished it. He was initiated to the
socialist movement (meant as intellectual activity of utopian socialist ideas), he fought
in Crete against the Turks in the uprising of the island in 1897 and was severely wounded. In a speech at an open gathering in Athens he blamed openly the Greek King
for the defeat of Greece in the Greek-Turkish War of 1897 and he was put in jail for
a year (1898).
After that he returned to Kefalonia where he released a newspaper with socialist
ideas (“Anastasis”, Resurrection). Although the edition was suspended until 1904, he
managed to print his paper from 1904 until 1907. In 1903 he visited Rumania where he
found a rich uncle whom he persuaded to invest money buying a large estate in Thessaly. In 1906 he was hired as a supervisor by his uncle in that estate, where he had the
opportunity to implement his ideas about organizing the life of the poor “colleagues”
(serfs, смерды). He granted to them free Sunday, the 75% of the harvest (instead of
25%), school for the children, and he crossed the other villages of the region enlightening the farmers about their rights despite the reprimands of the prefect of the district.
In the end the other landowners plotted against him and hired another supervisor to
murder him. That happened during the night of the 8th March 1907. The 35 year-old
Marinos Antypas was shot and the incident was classified by the police as self-defense
but his murder excited even the daily press in Athens. Two years later (1910) there was
a severe riot of farmers in Thessaly which inaugurated the struggle of the farmers for
the distribution of land some two decades later.
The most extraordinary in the case of Antypas is his principles: he was a socialist
who based his ideas on the teaching of Christ and Plato. He states in his manifesto
“We aspire to a global freedom-equality-fraternity. We want what Christ wants “There
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is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free” (Gal 3, 28)”1. And he proceeds
with demands for legal protection of the workers, for taxation of Capital, distribution of
the lands of big estates (also monasteries), self-government etc.2 “It’s my belief that like
the light of the sun, the air, the water etc. are for common use, the same way everything
that man needs can be offered to common use, if the imperfect and selfish laws... are replaced by the perfect and just law of Jesus who teaches “love thy neighbor as yourself”3.
The impact of his ideas can be traced on his associates and followers from the Church.
The monk Chrysanthos Kagelaris (1872-1941) and the deacon Ioannis Konidaris (18781918) preached about the radical value of the Gospel, while a local bishop of Kefallonia
Gerasimos Dorizas (1851-1901) occasionally supported Antypas4. After his death his
associate N. Mazarakis wrote an article about the compatibility between Christianity and
Socialism in the newspaper Ergatis (“The Worker”) of Socialist Centre of Corfu5. The
program of utopian and primitive socialism of Antypas mixed with Christian social teaching resembles that of the 12 Articles of Memmingen in Peasants’ War in 16th century6.
Antypas didn’t accept though a violent imposition of his ideas.
Panayiotis Canellopoulos: The idealist philosopher and statesman
A year after the death of Antypas (1908) a group of young graduates who studied
in Germany the modern science of Sociology edited the Review of Social and Political
Sciences and in 1909 they founded the “Society of Social Sciences”. They were progressive bourgeois intellectuals but with many innovative ideas for Greek political life. Some
years later (1925) a young brilliant Doctor of Philosophy of Heidelberg, who had studied
also Sociology and Philosophy of Jurisprudence became member of this society. Panayiotis Canellopoulos born in 1902 had studied already Law in Heidelberg and Philosophy
in Munich with the neocantianist philosopher Rickert7. In his numerous studies analyzed
Newspaper Anastasis 12 (1905) 1-2, repr. in S. D. Loukatos, ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΠ. ΑΝΤΥΠΑΣ, Η ζωή – Η εποχή – Η
ιδεολογία – Η δράση και η δολοφονία του, [Marinos Sp. Antypas, His life – His times – His ideology – His activity
and murder, in Gr.], Αthens 1980, p. 123.
2
Ibidem, p. 124-125.
3
Anastasis 55 (1907), 3-4, repr. In Loukatos, p. 151.
4
Kagelaris was to his end loyal to his ideas, while Konidaris was eventually forced to denounce them. P. Petratos,
Η πορεία και η δράση του καλόγερου Χρύσανθου Καγκελάρη και του διάκου Ιωάννη Κονιδάρη, συνεργατών και
οπαδών του Μ. Αντύπα [The course and the action of monk Chrysanthos Kagelaris and of the deacon Ioannis Konidaris collaborators and followers of M. Antypas, in Gr. With English summary], in P Petratos (ed.) Επιστημονικό
Συνέδριο Μαρίνος Αντύπας (1872-1907), Αγία Ευφημία 16-19 Μαρτίου 2006, Πρακτικά, [Acts of Congress on
Marinos Antypas (1872-1907) Hagia Efimia 2009, vol. I, p. 379-444.
5
Χριστιανισμός καί Σοσιαλισμός [Christianity and Socialism], Ergatis 3-6-1912, p. 1-2.
6
V. Sakkatos, Μαρίνος Αντύπας (1872-1907) – Η προέλευση των ιδεών του και η επίδρασή τους στις μετέπειτα
εξελίξεις [Marinos Antypas (1872-1907) – The origin of his ideas and their impact on the later developments, Gr.
with German summary], in P. Petratos, op. cit., p. 229-248.
7
See more in Β. Μπεκίρης, Ο πολιτικός Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Αθήνα 1999, Κ. Τσάτσος, Θέσεις για τον
Παν. Κανελλόπουλο τιμή στα ογδοντάχρονα του, Μεταμόρφωση Αττικής 1982, Περιοδικό Νέα Εστία, Αφιέρωμα
στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, 1902-1986, Αθήνα, Εκδ.Νέα Εστία, 1996,Τ. Τζαμαλίκος, Μνήμη Παναγιώτη Κα1
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the concrete mechanisms of the society, while at the same time he renounced Marx and
Marxism. As a profound but also progressive thinker he was elected in 1933 Professor of
Sociology at the University of Athens and became also politically active when in 1935
by the big “come back” of the King he refused to give an oath to the Monarchy. He was
dismissed and after the dictatorship of 1936 exiled (1937). In the antifascist war (1940)
he fought as simple soldier and tried to participate to the resistance. In 1942 he escaped
to Egypt where he became vice-president and minister of National Defense in the Greek
government in Exile. He constantly stressed the necessity for reconciliation between the
lefts and the conservative supporters of monarchy and in some cases he managed to stop
a further bloodshed in the critical days of the retreat of Nazi forces (in September 1944).
In the cabinets of the conservative governments during the Post-Civil-War period he
often took part, and twice became Prime-Minister, but he was consistently against a reintegration of communists in parliamentary democracy, for he was by the side of conservative governments. Nevertheless he was the last democratically elected Prime Minister
prior to the coup d’état of 21 April 1967. He was placed under house arrest for the next
seven years. He constantly opposed to dictatorship in many cases and after 1973 he was
elected once more as a congressman. After 1985 he retired from political life but he continued to write till the day of his death in 1986. He left a considerable amount of works
about Sociology (especially its methodological principles) and political philosophy but
also poems and novels. Among them we find the lengthy treatise “History of European
spirit”. Religion played from the very beginning an important role in his understanding
of society8. Most essential for us is the importance that Kanellopoulos ascribed to Christianity for contemporary society. He considered the western culture of his time as somehow similar to that of Roman Empire in the 3rd and 4th c. A.D. The barbarian invasions
were now conducted by the communist ideology. In his book “Christianity and our era”
published in 1953 and translated in English in 1966 he considered as basic challenges
for todays culture the regaining of the meaning of pain and the importance of death. In
the spiritual crisis of our times these issues are central for the orientation of humans. In
that he saw the role of Christianity of paramount importance. Yet this Christianity was
rather a philosophical approach of existential matters than an ecclesiastical dogma. Kanellopoulos stresses the significance of personalities such as Basil the Great, Gregory of
Nazianzus or Athanasios but also Augustine, Pope Gregory I and so on for the formation
of the identity of modern man. He stands above the bitter old fights over Christology for
instance regarding them as a necessary evil or the price to be paid so that Christianity
could create something new and great. Nevertheless he is very familiar with theological
νελλοπούλου: ομιλίες, μελέτες, κείμενα, Αθήνα 1988, Σ. Αρτεμάκης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος: συνομιλίες και
μελετήματα, Αθήναι 1979.
8
See his work Αι θρησκείαι ως προσδιοριστικοί παράγοντες των πολιτισμών [Religions as a determining factors of
culture in Gr.], Athens 1926.
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culture and he is well acquainted with aspects of byzantine culture for instance (such as
poems of Romanos the Melodian, or Symeon the New Theologian) as he shows in his
novel “I was born in 1402”, a literary fiction in which he pretended to have lived exactly
500 years before his time as a byzantine scholar in late Byzantium9 – a book which received a literary award from the Academy of Athens. Kanellopoulos is thus an enlightened
Christian intellectual who saw Orthodoxy as an amount of culture necessary for modern
society. And that perception played its part to his political career.
Alexandros Tsirintanis: The herald of a Christian Civilization
Tsirintanis was born in Crete in 1903 and he studied the Law in the Universities of
Athens, Munich, Berlin, Paris and Hamburg where he received his Doctor Degree. He
habilitated in Athens (1933) and he became associate Professor (1939) and Professor
(1942) in Commercial Law. He was specialized in the legal frames of Insurance, upon
which he wrote many important monographs10. Tsirintanis lived during a critical time for
Greece. The assimilation of rural Greece to the European cultural and economic system
since its independency in 1830s found its equivalent in numerous efforts to reform and to
improve the morals and the spiritual level of the Orthodox Church in Greece. After some
charismatic personalities at the beginning of 20th c. the most elaborate effort was the founding of the lay-brotherhood Zoi (Life) from two priests in 1907 in order to preach the
Gospel and elevate the spiritual level of simple people. Although Tsirintanis belonged
to bourgeois intellectuals who were influenced by the philosophical neocantianist infiltration of Christianity (like Kanellopoulos) he united his efforts with that of Zoi and the
release of the review “Aktines” (“Rays”) in 1937. The most critical moment though was
the time of the Nazi Occupation and the political turmoil between the different political
parties who fought not only against Nazis but also against each other over the control of
post-war Greece, as we mentioned already. During that period (1940-1949) Tsirintanis
tried to activate the wide network of intellectuals together with the wide audience of
Zoi. In 1946 he circulated a Declaration of Christian Scientists which was signed by
a number of scientists and scholars. That text stated the necessity for a social recovery through Law, Morality and social justice. 1950 Tsirintanis published a Declaration
“Towards a Christian Civilization” under his name. In that text he urges his readers to
declare Christianity as a means to restore the bankrupted society of their time. But that
doesn’t mean that within the Church everything goes well. So he adopts a critical attitude against the Church itself and Christians, who must undertake this task. As a worldview Christianity embraces the whole of social life and implies a manner of application
Γεννήθηκα το 1402, Athens.
Die Order-Polize, Hamburg 1931, Αἱ βάσεις τοῦ συγχρόνου Ἀσφαλιστικοῦ Δικαίου [The principles of modern
Insurance Law, in Gr.], Athens 1934, Ἡ ἀσφάλισις [The insurance in Gr.], Athens 1949, Μελέται τοῦ Ἐμπορικοῦ
Δικαίου [Studies on Commercial Law, in Gr.], Athens // etc.
9

10

117

Dimitrios Moschos
“which is not violence and political power, but renewal of life”11. He deeply embraces
the function of values in the course of society (showing thus his Neocantianism) and
points to Christianity as a sound base for the implementation of these values. In many
aspects he shows parallels with similar movements in political Roman-Catholicism in the
West, which makes an interesting point for discussion. In a recent Conference at Volos
“Shifting Versions of Helleno-Christianity (19th-20th centuries)”, which was organized
by the Department of History-Archaeology and Social Anthropology of University of
Thessalia, the Volos Academy for Theological Studies of Holy Metropolis of Demetrias,
the Municipal Center of History of the City of Volos and the literary journal Nea Estia, in
Volos, from 12-14 March 2010, the work of Tsirintanis was approached critically but in
a sober way. Chrysostomos Stamoulis in his paper ‘the desire and call for a better future:
Preliminary Remarks on Alexander Tsirintani’s Christian Civilization’ argued that ‘Tsirintani’s call for a better future’ aimed to an ethical improvement and development of the
character and the life of the world but not to the unity of the person with Christ and the
neighbor, the brother, as it is pointed in the orthodox spirituality. Vassilios Makrides in
his paper on ‘the Helleno-Christianity of Alexander Tsirintanis in the context of the European ideological-political fermentations of his era presented the origins, development
and influence of Alexandros Tsirintanis’ Helleno-Christian vision and he incorporated it
into the broader ideological and political fermentations of Europe (mainly the decades
1940 and 1950) with a parallel examination of the Greek context12.
Unfortunately the powerful movement under Tsirintanis served not as building material of a “third way” next to Capitalism and Communism, as he wished, but rather as
a bastion of Anticommunism in the rough times of Civil War. The king of Greece Paul
supported the unification of similar movements with an overall scheme i.e. the Organization “Ellinikon phos” (“Greek Light”) which was founded in 1948 and served as
powerful anticommunist propaganda in Greek society. In 1950 Tsirintanis tried to make
a political maneuver in order to build a political party (an obvious parallel to Christiandemocratic parties of the West), and there were initiatives from the Palace to impose him
as a Prime Minister in a caretaker government. Yet Tsirintanis was very inexperienced
and the political situation was not appropriate because the old bourgoise right parties
although corrupt seemed to the King and the foreign Protectors (mainly USA) as a reliable anticommunist power factor13. The hierarchical Church had already since 1947 denounced such efforts of creating a “Christian” political party. Tsirintanis edited another
review (“Syzitisis” “Discussion”) where he expressed his disappointment for the “lost

Tsirintanis “Towards a Christian Civilisation”, Athens 1950, § 61, in Maczewski, Zoi, p. 145.
Press release of 19 March 2010.
13
G. Karayannis, Η Εκκλησία από την Κατοχή στον Εμφύλιο [The Church from the time of the Occupation until the
Civil War in Gr.], Athens 2001, p. 124-125.
11

12
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opportunity” and further books about moral standards14 until his death in 1977. In the
mean time Zoi became a very popular and very rich movement with high connections in
the Palace. From Zoi came a lot of bishops including the archbishop imposed by the military Junta of the coup d’etat of 1967 Ieronymos Kotsonis. In the meantime Zoi was split
to two organizations after the retreat of Tsirintanis. The end of the Dictatorship and the
fundamental political turn of 1974 (the Greek version of the fall of the Wall) disqualified
all ideological allies of the Junta including the brotherhoods or ecclesiastical organizations, who were already going down. The work of Tsirintanis although with an emphasis
to ethical improvement and the need for social justice came to be identified with anticommunism and it was bitterly criticized by a younger generation of Greek theologians
(like the well-known Christos Yannaras). Along with this disqualification a whole series
of reform activities with obvious political implications in Greece was marginalized.
As I said in the beginning I tried in this paper to focus on the complicated function
of the impact of Orthodox Church in its “backstage” history. These persons and many
others less known tried to apply the social teaching and the anthropology of Orthodox
Theology in a more or less successful way during very difficult an controversial times
for Greek society. I hope it was a good example that shows that the presence and the
action of the Orthodox Church in a country (despite its long traditional position in the
society) is much more than a ritual revival of quasi magical working and still forgotten
symbols.

14
Οι νέοι και η εποχή μας, Athens 1976 – Ο Αρτιος άνθρωπος, η ειλικρίνεια, ο ηθικός κανών, Athens (posth.
1981).
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Kampania konfiskaty kosztowności cerkiewnych
i działalność patriarchy Tichona w latach 1923-1925

N

a początku lat dwudziestnych XX wieku władze radzieckie rozpoczęły kampanię konfiskowania kosztowności cerkiewnych mającą na celu likwidację Kościoła prawosławnego w Rosji. 23 lutego 1922 r. ukazał się dekret władzy sowieckiej
dotyczący konfiskowania cerkiewnych kosztowności, które miały zostać przeznaczone
na pomoc głodującym z Powołża. Dekret ignorował działalność Cerkwi w zwalczaniu
klęski głodu oraz list pasterski patriarchy Tichona z 6 (19) lutego 1922 r. w tej sprawie.
Dekret ten przewidywał skonfiskowanie kosztowności w ciągu jednego miesiąca powołując specjalne komisje dla przeprowadzenia tej akcji. Prawdziwe podłoże całego przedsięwzięcia rządu radzieckiego odzwierciedlał list Lwa Trockiego do Biura Politycznego
z 17 marca 1922 r., który zachował się jako aneks do protokołu nr 114 p. 6 z posiedzenia Biura Politycznego z 20 marca 1922 roku. Trzy egzemplarze tego listu otrzymali
bezpośrednio: Lenin, Stalin i Zinowjew. List Trockiego był programem zwalczania Kościoła prawosławnego w trakcie kampanii konfiskowania kosztowności cerkiewnych .
Podczas jego realizacji powołane zostały tajne komisje, kierujące całą akcją. Zmobilizowano oddziały zbrojne, których dowódcy uczestniczyli w pracach tajnych komisji
i przeprowadzano szeroką agitację przeciwko Cerkwi i duchowieństwu. W tym czasie
Trocki powrócił do swego planu rozłamu hierarchii cerkiewnej z przed dwóch lat. Rozłam w Cerkwi miał doprowadzić do jej całkowitej likwidacji w państwie radzieckim
i żaden z odłamów Cerkwi nie mógł liczyć na dalsze przetrwanie pod władzą bolszewików. Agitacja władzy miała za wszelką cenę uniknąć połączenia z agitacją współpracujących z bolszewikami duchownych, lecz wskazywać na to, że „część duchowieństwa
rozpoczęła walkę z przestępczym, chciwym stosunkiem do kosztowności ze strony nieludzkich i skąpych książąt Cerkwi”. W ten sposób powstała schizma odnowicieli. 13
marca 1922 r. ukazało się postanowienie Biura Politycznego o czasowym dopuszczeniu
„sowieckiego duchowieństwa” do organów Komitetu Pomocy Głodującym1. Jeszcze
12 marca 1922 r. Trocki pisał do Biura Politycznego: „Cała nasza strategia w obecnej chwili powinna zmierzać do rozłamu wśród duchowieństwa z powodu stosunku
1

Archiwy Kremla. Politbiuro i Cerkow’ 1922-1925, Moskwa – Nowosybirsk 1997, dokument nr 23-5.
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do konfiskowania kosztowności cerkiewnych”2. Dzień później propozycja Trockiego
została zaakceptowana przez najwyższy organ władzy w Rosji i nadano jej charakter
dyrektywy Biura Politycznego. Jednocześnie Gosudarstwinnoje Politiczieskoje Uprawlenje (dalej: GPU) powoływało w prowincjach lokalne biura dla koncentracji opozycji
wobec biskupów. Po zamieszkach w Rostowie nad Donem, Smoleńsku i Szuje Trocki
w listach i dyrektywach z 22, 23, 24 i 26 marca 1922 r. nakazywał areszty i egzekucje
podczas konfiskowania kosztowności3. W pierwszej połowie 1922 r. rozpoczętych było
231 pokazowych procesów sądowych nad duchowieństwem. Oskarżono 732 duchownych i wiernych Kościoła prawosławnego4. Podczas procesu sądowego nad duchowieństwem trybunał moskiewski5 5 maja 1922 r. postanowił wszcząć śledztwo wobec patriarchy Tichona. Znamiennym jest wyrok trybunału moskiewskiego z 8 maja 1922 r.,
który swym ostatnim punktem stawił Kościół prawosławny poza prawem: „Trybunał,
biorąc pod uwagę znaczenie oszczerstw ze strony organizacji nazywanej prawosławną
hierarchią, członkami której są oskarżeni... stwierdza bezprawność istnienia organizacji nazywanej prawosławną hierarchią, tym bardziej, że działalność wymienionej organizacji zmierza do celów politycznych, umiejętnie przykrywanych sylwetką organizacji
cerkiewnej”6. Kościół prawosławny tym orzeczeniem sądowym był stawiany poza prawem w granicach państwa sowieckiego. W orzeczeniu sądowym pominięto właściwą
nazwę Cerkwi. Podyktowane było to wysunięciem odnowicieli, którzy mieli występować właśnie w imieniu Kościoła prawosławnego i korzystać z poparcia władz państwowych7. W nocy z 8 na 9 maja 1922 r. patriarcha Tichon został aresztowany. 10 dni
później w rezydencji patriarchy zostało utworzone odnowicielskie Wyższe Zarządzanie
Cerkiewne które wydelegowało 56 swych przedstawicieli do poszczególnych diecezji.
Tymczasem władze sowieckie uniemożliwiły wyjazd metropolity Agafangeła (Preobrażeńskiego) z Jarosławia i przejęcie przez niego wyższej władzy cerkiewnej jako strażnika tronu patriarszego. Wkrótce odnowiciele zwołali własne zebranie założycielskie
i ogłosili utworzenie „Żywej Cerkwi”. Przewodniczącym Centralnego Komitetu tej
organizacji został duchowny W. Krasnicki. 19 maja 1922 r. na czele ruchu odnowicieli
stanął były biskup prawosławny Antonin (Granowski), wcześniej wyłączony z kleru
Kościoła prawosławnego. W sierpniu 1922 r. odnowiciele podporządkowali sobie 37
z 73 diecezjalnych biskupstw.
Ibidem, wstęp.
Archiwy Kremla. Politbiuro i Cerkow’ 1922-1925, dokumenty nr 23-23, 23-25, 25-1, 23-28.
4
Protoierej Gieorgij Mitrofanow, Istorija Russkoj Prawosławnoj Cerkwi 1900-1927, Sankt Petersburg 2002, s.
225.
5
W Moskwie przed sądem stało 54 oskarżonych, proces odbywał się w dniach od 26 kwietnia do 6 maja 1922 r., 11
osób zostało skazanych na karę śmierci, stracono 5, 6 ułaskawiono.
6
Archiwy Kremla. Politbiuro i Cerkow’ 1922-1925, dokument nr 24-6.
7
Ten akt prawny likwidujący Kościół prawosławny w granicach Republiki Radzieckiej, nigdy później nie został
skasowany przez inne akty prawne władz radzieckich regulujące warunki istnienia organizacji cerkiewnej w Związku Radzieckim.
2
3
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13 marca 1923 r. patriarcha otrzymał akt oskarżenia. Główne zarzuty dotyczyły rzekomego przeciwdziałania patriarchy wobec dekretu o oddzieleniu Cerkwi od państwa,
wobec kampanii demaskowania relikwii świętych i kampanii konfiskaty kosztowności
cerkiewnych. Najważniejszym zarzutem była rzekoma konsekwentna działalność kontrrewolucyjna. 6 kwietnia 1923 r. na posiedzeniu kolegium Sądu Najwyższego został ustalony termin procesu – 12 kwietnia. Potem proces został przeniesiony na 17 kwietnia
1923 r. 12 kwietnia 1923 r. Biuro Polityczne postanowiło: „Polecić sekretariatowi Komitetu Centralnego wydać dyrektywę do Trybunału Najwyższego w kwestii prowadzenia sprawy patriarchy Tichona z całą surowością, odpowiednio do jego nadzwyczajnej
winy”8. Trzy dni przed rozpoczęciem procesu nastąpił jednak radykalny przełom w polityce rządu. 21 kwietnia 1923 r. Feliks Dzierżyński zwrócił się do Biura Politycznego
z krótkim apelem: „Myślę, że jest konieczne przesunięcie procesu Tichona w związku
z aktywizacją propagandy zza granicy i koniecznością dokładniejszego przygotowania
sprawy”9. W tym samym dniu patriarcha Tichon został przeniesiony do wewnętrznego
więzienia GPU na Łubiance. Władze zaczęły przeprowadzać z patriarchą pertraktacje
o ewentualnych kompromisach. Do tej pory niewiadomo dokładnie co spowodowało tą
radykalną zmianę polityki władz sowieckich w stosunku do patriarchy. Być może obradujący w kwietniu-maju 1923 r. Sobór odnowicieli nie przyniósł pożądanych rezultatów
i życie cerkiewne toczyło się niezależnie od jego postanowień.
Opracowaniem kompromisu z patriarchą zajmowała się komisja antyreligijna z E.
Jarosławskim na czele. 11 czerwca 1923 r. E. Jarosławski wymienił w sprawozdaniu
do Biura Politycznego listę żądań do patriarchy10. Przede wszystkim Jarosławski proponował: „śledztwo w sprawie patriarchy Tichona kontynuować bez ograniczenia
terminu”, co umożliwiało bolszewikom zmianę swojego stanowiska w każdej chwili i wznowienie procesu sądowego. Od patriarchy żądano wyrażenia lojalności wobec
władzy radzieckiej, przyznanie się do winy w postawionych mu zarzutach, potępienie
walki z bolszewikami, potępienie zagranicznej hierarchii, zwierzchników Kościołów
zachodnich i zgodę na wprowadzenie nowego stylu w kalendarzu cerkiewnym. Miało
to, przede wszystkim, podważyć autorytet zwierzchnika Cerkwi rosyjskiej i osłabić Kościół prawosławny. Władze zamierzały pozbawić patriarchę wsparcia ze strony rządów
państw europejskich i zwierzchników kościołów chrześcijańskich, podważyć autorytet
emigracji w opinii społeczności międzynarodowej i wykorzystać patriarchę w dalszym
zwalczaniu Cerkwi wewnątrz Rosji. W celu skuteczniejszego nacisku na patriarchę, 11
czerwca 1923 r. ukazała się dyrektywa dotycząca rejestracji stowarzyszeń religijnych11.
Według tej dyrektywy wszystkie organizacje religijne w Republice Radzieckiej miały
Archiwy Kremla. Politbiuro i Cerkow’, dokument nr 25-16.
Ibidem, dokument nr 25-21.
10
Ibidem, dokumenty nr 25-31; 25-32.
11
Protoierej Gieorgij Mitrofanow, Istorija Russkoj Prawosławnoj Cerkwi..., s. 287-288.
8
9
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w ciągu trzech miesięcy od dnia opublikowania dyrektywy w gazecie Izwiestija zarejestrować się. Rejestrowane były jednak wyłącznie parafie odnowicielskie.
Patriarcha Tichon okazał się w bardzo skomplikowanej sytuacji: z jednej strony
władza cerkiewna w większości diecezji była zagarnięta przez odnowicieli, którzy nie
tylko byli protegowanymi władz komunistycznych, lecz reprezentowali poglądy heretyckie, przeprowadzali reformy cerkiewne niezgodne z prawem kanonicznym i tradycją Kościoła prawosławnego; z drugiej zaś strony patriarcha musiał pójść na poważne
kompromisy z władzą sowiecką, żeby wrócić do pełnienia obowiązków zwierzchnika
Cerkwi i wykorzystując swój autorytet przezwyciężyć schizmę odnowicieli. 16 czerwca
1923 r. patriarcha złożył podanie do Sądu Najwyższego Republiki Sowieckiej, w którym uznawał swoją winę i sprawiedliwość swego aresztu, wyrażał żal z powodu swojej
„anty sowieckiej” działalności i wyrażał lojalność wobec władzy państwowej: „zapewniam Sąd Najwyższy, że od dziś nie jestem wrogiem władzy Sowieckiej. Ja ostatecznie
i stanowczo odgradzam się od kontrrewolucji..., jak zewnętrznej, tak i wewnętrznej”12.
Podanie to wkrótce zostało opublikowane w gazetach Izwiestija i Prawda. Na posiedzeniu 25 czerwca 1923 r. kolegium Sądu Najwyższego podjęło decyzję o uwolnieniu
patriarchy. 27 czerwca 1923 r. patriarcha Tichon został uwolniony z więzienia i powrócił do monasteru dońskiego. Znamionowało to zasadniczo nowy etap rozwoju stosunków między Kościołem prawosławnym a władzą radziecką. Patriarcha został zmuszony
pójść na szerokie kompromisy polityczne w imię ratowania Cerkwi. Trzeba zaznaczyć,
że patriarcha nigdy nie przyjmował żadnych kompromisów religijnych ani też kompromisów dotyczących kanonów cerkiewnych oraz nigdy nie wypowiadał się w sprawach
politycznych w imieniu całej Cerkwi, lecz tylko w imieniu własnym. Dlatego też patriarcha zachował swój autorytet nietknięty nawet bez względu na kompromisy z władzą
sowiecką i skutecznie zwalczał odnowicieli. Następnego dnia po zwolnieniu patriarchy
z więzienia ukazał się jego list pasterski, w którym patriarcha wypełniał warunki kompromisu z władzą i jednocześnie zdecydowanie potępiał schizmę odnowicieli. Sformułowania patriarchy w sprawie lojalności wobec władzy mogły zdezorientować czytelników, patriarcha pisał m.in.: „Zrozumiałem nieprawidłowość i oszczerstwo w stosunku
do władzy Sowieckiej ze strony jej ojczystych i zagranicznych wrogów...”13. Było to
stanowisko inne, niż we wcześniejszych listach patriarchy. Patriarcha w tym czasie znajdował się w niezmiernie skomplikowanej i trudnej sytuacji. Około roku patriarcha był
więziony. Było również wiadomo, że władze radzieckie mają zamiar ogłosić mu wyrok
śmierci i że to wszystko się dzieje w jednym celu – zlikwidowaniu Kościoła prawosławnego w Rosji. Jednak w ciągu tego roku nikt nie próbował uwolnić patriarchy; nie
przysyłano skarg kasacyjnych, apelacji, nawet zwykłych listów, nikt nie strajkował i nie
12
Akty Swiatejszego Patriarcha Tichona i pozdnejszyje dokumenty o prejemstwie wysszej cerkownoj własti 19171943, Moskwa 1994, s. 280-281.
13
Akty Swiatejszego Patriarcha Tichona... , s. 284-285.
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wychodził na ulice w obronie zwierzchnika swojej Cerkwi. Wiadomo było, że ludzie,
oprócz nielicznych duchownych i wiernych, nie staną w obronie Kościoła prawosławnego i że prawie cała ludność Rosji w tym czasie trwała w zapaści moralnej. Jednocześnie
odnowiciele, którzy byli częścią polityki państwa w zwalczaniu Cerkwi, podporządkowywali sobie coraz więcej diecezji i parafii. Patriarcha musiał ratować Cerkiew przed
napływem heretyków, lecz nie miał już możliwości ratowania całego narodu przed jego
samozagładą duchową. O wszystkim patriarcha mówił w swych wcześniejszych listach.
Dlatego też patriarcha nie ustąpił władzom w sprawie odnowicieli i stanowczo zwalczał
tę schizmę w Cerkwi.
Kolejny list pasterski patriarchy Tichona ukazał się 1 lipca 1923 roku. Zanim list ten
został napisany władze wycofały dyrektywę Narodowego Komisariatu Sprawiedliwości
dotyczącą rejestracji stowarzyszeń religijnych. Nowy list zwierzchnika Cerkwi skupiał
się na działalności odnowicieli, którzy według patriarchy: „świadomie czy nieświadomie, pchają Kościół prawosławny do sekciarstwa”14. Mówiąc o lojalności wobec władzy
państwowej patriarcha podkreślał:
,,Uświadomiwszy sobie swoją winę przed narodem i władzą radziecką, chciałbym,
żeby podobnie postąpili również ci, którzy... zaczęli współpracować z wrogami pracującego narodu... My potępiamy podobną działalność i oświadczamy, że Rosyjski Kościół
Prawosławny jest apolityczny... wszelkie próby z którejkolwiek strony wciągnąć Cerkiew do walki politycznej powinny zostać odrzucone i potępione...”15.
Patriarcha wzywał hierarchię do nie mieszania się w działalność polityczną. Należało
to, oczywiście, napisać w formie lojalnej w stosunku do władzy radzieckiej. Patriarcha
w imieniu całej Cerkwi oświadczał, że Kościół prawosławny w Rosji jest apolityczny.
Była to, przede wszystkim decyzja Soboru lokalnego obradującego w latach 1917-1918.
Patriarcha stanowczo podkreślał potępienie wszelkich prób wciągnięcia Cerkwi do polityki z którejkolwiek strony. Znaczyło to, że Cerkiew nie będzie narzędziem polityki
również władz sowieckich. Patriarcha zachowywał wierność kanonom i postanowieniom Soboru lokalnego 1917-1918 roku.
Oba powyższe listy pasterskie zostały opublikowane w gazetach Izwiestia i Prawda.
Wtedy to po raz pierwszy w Kościele prawosławnym wśród hierarchii wiernej patriarsze uwidoczniły się dwie różne pozycje: arcybiskup Hilarion (Troicki) uważał, że największe niebezpieczeństwo występuje ze strony odnowicieli, więc uznawał możliwość
szerokiego kompromisu z władzą radziecką w celach zwalczania herezji i zachowania
nietkniętej wiary prawosławnej, hierarchii i życia sakramentalnego; natomiast arcybiskup Fiodor (Pozdejewski) uważał, że podobna postawa jest błędna, ponieważ bolszewicy nigdy nie wyrzekną się swojej głównej celi w stosunku do Cerkwi – jej całkowitej
14
15

Ibidem, s. 286.
Ibidem, s. 287.
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likwidacji, więc są takim samym zagrożeniem jak odnowiciele i jedynym wyjściem
w powstałej sytuacji jest oddalenie się do katakumb16.
Później pozycji patriarchy Tichona trzymali się metropolici Piotr (Polański) i Sergiusz (Stragorodski). Następnie arcybiskup Hilarion (Troicki), będąc więźniem w obozie sołowieckim, wspierał metropolitę Sergiusza (Stragorodskiego) po wydaniu przez
tego ostatniego w 1927 r. tzw. „Deklaracji”.
Po zwolnieniu patriarchy z więzienia zaczął się masowy powrót do prawosławia
odnowicielskiego kleru i wiernych. Hilarion (Troicki) nalegał na tym, żeby przyjmować byłych odnowicieli poprzez pokutę, natomiast święcenia kapłańskie odnowicieli
nie uznawać za ważne. Świątynie będące przez pewien czas w posiadaniu odnowicieli
poświęcano ponownie jako będące w posiadaniu heretyków. 15 lipca 1923 r. ukazał się
list pasterski patriarchy Tichona dotyczący tzw. „Żywej Cerkwi”. List ten nie był przeznaczony do druku w gazetach, więc patriarcha wyrażał się swobodniej i podkreślał samozwańczy charakter odnowicielskiego zarządzania cerkiewnego, który podlega karze
kanonicznej. W liście tym patriarcha Tichon po raz pierwszy określił kim są odnowiciele: schizmatykami, którzy odłączyli się od jedności Kościoła powszechnego i pozbawili
siebie i swoje sakramenty łaski Bożej17. List ten spowodował masowy powrót do Kościoła prawosławnego byłych odnowicieli i również tych duchownych, którzy zostali
zmuszeni do uznania ich władzy.
Największą cytadelą odnowicieli w tym czasie był Piotrogród, w którym posiadali
oni 118 ze 123 cerkwi18. Patriarcha Tichon naznaczył do Piotrogrodu biskupa Manuiła
(Lemeszewskiego), który przyjechał do swojej diecezji 29 września 1923 r. W ciągu
pierwszych pięciu miesięcy jego działalności 83 odnowicielskich parafii powróciło do
prawosławia. Jednak w lutym 1924 r. biskup Manuił został aresztowany i skazany na
trzy lata zesłania19.
W tym czasie odnowiciele dokonali zmian w składzie swego wyższego zarządzania
cerkiewnego, które zmieniło nazwę na Synod. Przewodniczącym zarządzania zamiast biskupa Antonina (Granowskiego) został metropolita Eudokim (Meszczerski). Jednocześnie
Protoierej Gieorgij Mitrofanow, Istorija Russkoj Prawosławnoj Cerkwi…, s. 301-303.
„Oni wykorzystali ją (zagarniętą władzę – D.R.) nie w celach budowania Cerkwi, lecz żeby siać w niej nasiona
zgubnej schizmy; żeby pozbawiać katedr prawosławnych biskupów, pozostających wiernymi wobec swego długu
i odmawiających im podporządkowania; żeby prześladować bogobojnych kapłanów, którzy nie podporządkowali
się im przestrzegając kanonów cerkiewnych; żeby nasadzać wszędzie tak zwaną „Żywą Cerkiew”, lekceważącą
autorytet Kościoła Powszechnego i dążącą do osłabienia niezbędnej dyscypliny cerkiewnej... Tym wszystkim oddzielili oni siebie od jedności Kościoła Powszechnego i pozbawili się łaski Bożej, obecnej wyłącznie w Cerkwi
Chrystusowej. Więc wszystkie decyzje tej bezprawnej władzy, nie mającej ciągłości kanonicznej... są nieważne
i marne! Wszystkie czyny i sakramenty odprawiane przez biskupów i kapłanów odłączonych od Cerkwi, są pozbawione łaski, wierni, uczestniczący z nimi we wspólnej modlitwie i sakramentach, nie tylko nie otrzymują uświęcenia, lecz zostają poddani osądzeniu z powodu ich uczestnictwa w grzechu...” // Akty Swiatejszego Patriarcha
Tichona..., s. 288-292.
18
Ibidem, s. 307.
19
Był to masowy areszt, oprócz biskupa Manuila zostało aresztowanych około stu duchownych i wiernych.
16
17
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pojawiła się idea negocjacji pomiędzy prawosławną hierarchią a odnowicielami. O tym
zamiarze władzy radzieckiej wspomina sprawozdanie Komisji Antyreligijnej do Komitetu Centralnego partii bolszewików z 15-24 września 1923. r. Dokument ten i raport E.
Tuczkowa do prezesa GPU Mieńżyńskiego mówi również i o celu tej akcji – dyskredytacji
patriarchy Tichona i „patriarszej hierarchii”20. Jesienią 1923 r. patriarcha Tichon odmówił
spotkania z odnowicielami. 15 stycznia 1924 r. ukazało się postanowienie patriarchy Tichona i Patriarszego Świątobliwego Synodu o nie uznaniu prawomocności kanonicznej
odnowicielskiego Synodu21. 15 kwietnia 1924 r. patriarcha ekskomunikował metropolitę
Eudokima (Meszczerskiego), biskupa Antonina (Granowskiego) oraz innych odnowicielskich duchownych22. Wcześniej, 21 marca 1924 r., prezydium WCYK zamknęło śledztwo
w sprawie patriarchy Tichona. Jednocześnie władze wymusiły na patriarsze pertraktacje
z przedstawicielami odnowicieli. Patriarcha jednak nie zgodził się na negocjacje z Synodem, lecz tylko z grupą Włodzimierza Krasnickiego nazywaną „Żywą Cerkwią”, znajdującą się w stanie konfliktu z odnowicielskim Synodem. Grupa ta była mniej zaangażowana ideowo w ruch odnowicieli i była raczej ugrupowaniem oportunistów nie przywiązanych do zasad wiary tych ostatnich. Zgadzali się oni na większe kompromisy niż Synod
i byli wspierani przez władze sowieckie. Negocjacje jednak były utrudnione przez kilka
czynników; W. Krasnicki i jego stronnictwo byli uważani wśród hierarchów prawosławnych za ekskomunikowanych heretyków, dla których przewidziana była: pokuta i skrucha; z drugiej strony władze radzieckie usilnie naciskały na patriarchę Tichona, stosując
m.in. areszty duchownych i likwidacje parafii prawosławnych. W maju bolszewicy zastosowali nawet międzynarodowy aspekt nacisku na patriarchę. 6 maja 1924 r. ukazało się
postanowienie patriarchy ekumenicznego Grzegorza VII o odsunięciu patriarchy Tichona
od zarządzania Kościołem prawosławnym w Rosji i uznaniu odnowicielskiego Synodu23.
Patriarcha Grzegorz VII poinformował o utworzeniu specjalnej komisji składającej się
20
Archiwy Kremla. Politbiuro i Cerkow’, dokument nr 12-58; Protoierej Gieorgij Mitrofanow, Istorija Russkoj Prawosławnoj Cerkwi..., s. 309-313.
21
Akty Swiatejszego Patriarcha Tichona..., s. 309.
22
Ibidem, s. 315-316.
23
„Z uświadomieniem sobie naszego obowiązku cerkiewnego... Przyjęliśmy, jak to wiadomo, po zaproszeniu kręgów cerkiewnych ZSRR, dzieło uspokojenia mających miejsce w ostatnich czasach w tamtej braterskiej Cerkwi
niezgod i rozbieżności, powołując w tej sprawie oddzielną komisję patriarszą, składającą się z hierarchów naszego
tronu, mającą udać się tam, żeby przyczynić się, z Bożą pomocą, za pośrednictwem słów miłości i różnych wskazówek, ustanowieniu zgody i jedności w braterskiej Cerkwi... Komisja w swojej pracy powinna opierać się na te
tamtejsze ruchy cerkiewne, które zachowują wierność rządowi ZSSR, co jest zgodne z duchem Kościoła Prawosławnego, i których działalność i czyny są w zgodzie z dogmatami naszej wiary i kanonami Cerkwi... Z powodu
powstałych konfliktów cerkiewnych, My uważamy, że świątobliwy Patriarcha Tichon, ze względu na zjednoczenie
rozszczepianych i ze względu na wiernych, powinien poświęcić się, natychmiast oddalając się od władzy cerkiewnej... i żeby jednocześnie została zlikwidowana, chociażby czasowo, godność patriarchy, która została powołana
w całkowicie nienormalnych warunkach na początku wojny domowej... Zamiast zlikwidowanej godności patriarchy
Wyższe Zarządzanie Cerkiewne powinno zostać przekazane kanonicznie wybranemu Synodowi, który opracuje
szczegóły synodalnego zarządzania Kościołem w ZSRR”; Protoierej Gieorgij Mitrofanow, Istorija Russkoj Prawosławnoj Cerkwi.., s. 314-315.
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z biskupów patriarchatu ekumenicznego, która miała rozstrzygnąć wewnętrzne konflikty
Cerkwi prawosławnej w Rosji. Patriarcha Grzegorz podkreślał: „Komisja w swojej pracy
powinna opierać się na te tamtejsze ruchy cerkiewne, które zachowują wierność rządowi
ZSRR”24. Grzegorz VII jednoznacznie stwierdzał, że patriarcha Tichon powinien zrzec
się władzy, natomiast sama godność patriarchy jako „powołana w całkowicie nienormalnych warunkach na początku wojny domowej” powinna zostać zlikwidowana. Patriarcha Tichon jako jedyny kanoniczny zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Rosji, nie
zapraszał patriarchy Konstantynopola do rozstrzygnięcia konfliktu z odnowicielami, już
wcześniej wyraził swoją postawę w tej sprawie i nie potrzebował ingerencji z zewnątrz.
Patriarchę Grzegorza VII zaprosili więc tracący wpływy odnowiciele. Patriarcha Grzegorz VII podważał w ten sposób kanoniczność Soboru lokalnego 1917-1918 roku. Poza
tym patriarcha nawoływał do weryfikacji przez jego delegatów kanoniczności i prawidłowości prawosławnej wiary różnych ugrupowań cerkiewnych ignorując godność patriarchy Tichona i istnienie w Rosji kanonicznej hierarchii cerkiewnej. Grzegorz VII stwierdzał konieczność przekazania pełnomocnictw patriarchy Tichona do odnowicielskiego
Synodu. Wszystkie propozycje patriarchy Grzegorza VII w pełni odpowiadały żądaniom
władz radzieckich i w razie ich akceptacji ze strony patriarchy Tichona przyczyniłyby się
do likwidacji ciągłości kanonicznej władzy hierarchicznej i likwidacji Cerkwi w Rosji.
Na początku lat 20. XX wieku Sułtanat w Turcji został obalony przez Mustafę Kemala. Ogłosił on Turcję państwem świeckim i utworzył surowy system rządzenia nową
republiką, stosując też elementy totalitaryzmu. Rząd Mustafy Kemala został uznany tylko przez ZSRR, który nawet przekazał Turcji obwód Karski, należący wcześniej do
Rosji. Rząd Turcji był więc zainteresowany przyjaźnią z państwem sowieckim i mógł
wywrzeć presję na patriarchę Grzegorza VII w tej sprawie25. Fakt ten potwierdza duże
zainteresowanie władzy radzieckiej w kwestii zwalczania Cerkwi. W tych swoich celach
bolszewicy wykorzystywali nawet stosunki międzynarodowe.
W liście do patriarchy ekumenicznego wysłanym w czerwcu 1924 r. patriarcha Tichon odmówił uznania pełnomocnictw wspomnianej w liście Grzegorza VII komisji
i uznał działania Konstantynopola za korzystne dla odnowicieli26. Stanowisko GrzeIbidem.
Patriarcha Grzegorz VII otrzymał tę godność po zajęciu Konstantynopola przez wojska Mustafy Kemala i ucieczki poprzedniego patriarchy Melecjusza na Atos. 13 listopada 1924 r. patriarcha Grzegorz VII uznał autokefalię
Kościoła prawosławnego w Polsce. Православная Церковь на Украине и в Польше в XX столетии, „Mатериалы
по Истории Церкви” книга 14, Москва 1997, s. 131-132.
26
,,My niemało smuciliśmy się i zaniepokoiliśmy się z tego powodu, że przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego, zwierzchnik Kościoła Konstantynopolitańskiego, bez żadnego wcześniejszego zawarcia porozumienia z Nami,
jako z kanonicznym przedstawicielem i zwierzchnikiem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, wtrąca się w życie
wewnętrzne i sprawy Kościoła prawosławnego... Dlatego wysłanie jakiejkolwiek komisji pomijając uzgodnienie ze
mną, jako jedynym kanonicznym i prawosławnym zwierzchnikiem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, jest bezprawne... będzie to korzystne wyłącznie dla naszych schizmatyków-odnowicieli, przywódcy których stoją dziś na
czele samozwańczego Świątobliwego Synodu... Stanowisko waszej Świątobliwości jest błędne i, prawdopodobnie
narzucone przez wrogów Kościoła prawosławnego... ”. Akty Swiatejszego Patriarcha Tichona..., s. 322-324.
24
25
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gorza VII patriarcha Tichon uznał za błędne i narzucone przez „wrogów Kościoła prawosławnego”, natomiast powołanie przez Konstantynopol komisji dla rozstrzygnięcia
spraw cerkiewnych w Rosji bez zgody patriarchy moskiewskiego za niekanoniczne
i „bezprawne”. Reakcja patriarchy Tichona była powściągliwa i jednocześnie stanowcza: patriarcha Konstantynopola nie miał kompetencji ingerowania w sprawy wewnętrzne innego Kościoła prawosławnego bez uzgodnienia ze zwierzchnikiem tego Kościoła.
Kanoniczna władza cerkiewna w Rosji nie została przerwana i zachowała swoją ciągłość a patriarcha Grzegorz VII powinien utrzymywać kontakty wyłącznie z patriarchą
Tichonem i nie powinien był kontaktować się ze schizmatyckim ruchem odnowicieli.
Podczas negocjacji z przedstawicielami odnowicieli naciski władz radzieckich na patriarchę Tichona nieustannie nasilały się. W maju 1924 r. została zawarta ugoda, według
której W. Krasnicki i kilku jego współpracowników wchodzili w skład Wyższej Rady
Cerkiewnej, która razem ze Świątobliwym Synodem miała zostać organem Wyższego
Zarządzania Cerkiewnego w Rosji27. Odnowiciele musieli wyrzec się swych wcześniejszych poglądów, jednak zostawali przyjęci do prawosławia bez pokuty. Akcja ta miała
osłabić działalność centralnych organów zarządzania cerkiewnego, ograniczyć wpływy
patriarchy Tichona na Wyższą Radę Cerkiewną i poderwać autorytet zwierzchnika Cerkwi, którego nie mogły lekceważyć już nawet władze radzieckie o czym świadczy raport
E. Tuczkowa do naczelnika SO OGPU T. D. Derybasa: „Nieoczekiwane zamknięcie
śledztwa w sprawie Tichona dodało do naszej pracy... niektóre kłopoty, bowiem Tichon
był pod naszym wpływem... Tichon po amnestii stał się o wiele swobodniejszy i nasze
rady nie są dla niego obowiązkowe, również odnowiciele padli duchem, mając w osobie Tichona potężnego i zwolnionego spod sądu przeciwnika”28. Komisja antyreligijna
jeszcze 5 sierpnia 1923 r. uważała, że niebezpieczeństwo wznowienia procesu sądowego
zmusi patriarchę Tichona do ulegania władzom w wielu sprawach29.
Tymczasem, wracający z zesłania metropolita Cyryl (Smirnow) odwiedził patriarchę Tichona i w imieniu znacznej części hierarchii cerkiewnej skłonił zwierzchnika Kościoła prawosławnego do przerwania negocjacji z W. Krasnickim i wycofania swojej
decyzji w sprawie nowego stylu kalendarzowego w praktyce cerkiewnej. Po spotkaniu
z metropolitą Cyrylem 9 lipca 1924 r. patriarcha Tichon wydał rezolucję o zawieszeniu
organizacji Wyższego Zarządzania Cerkiewnego z uczestnictwem odnowicieli, w której
zaznaczył: „Proszę uwierzyć, że nie pójdę na uzgodnienia i ustępstwa które mogą zagrozić jedności Prawosławia”30.
Akty Swiatejszego Patriarcha Tichona..., s. 318-319.
Istorija Russkoj Prawosławnoj Cerkwi w XX w., Monachium 2002, s. 235.
29
Sledstwiennoje dieło Patriarcha Tichona. Sbornik dokumentow po materiałam Centralnogo Archiwa FSB Rossijskoj Federacii, pod red. W. N. Worobjew, Moskwa 2000, s. 69.
30
Akty Swiatejszego Patriarcha Tichona..., s. 325-326. Patriarcha m.in. pisał: „Proszę uwierzyć, że nie pójdę na
uzgodnienia i ustępstwa, które mogą zagrozić jedności Prawosławia. Jeżeli negocjacje z o. Krasnickim, zwłaszcza
w interpretacji o. Krasnickiego w gazetach, zamiast radości wywołują niepokój i obawy, o czym świadczą liczne
27
28
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Patriarcha Tichon w ten sposób anulował własne wcześniejsze postanowienie. Postępować tak mógł tylko człowiek posiadający niewątpliwy autorytet. Patriarcha przyznał
się do pomyłki i wycofał to postanowienie, które nie mogło być zaaprobowane przez
Cerkiew. W tym przypadku ujawniła się nierozerwalna więź między patriarchą a hierarchią cerkiewną, opierająca się na całkowitym wzajemnym zaufaniu i życzliwości. Był
to prawdziwy przejaw miłości chrześcijańskiej umożliwiający uratowanie Cerkwi przed
bolszewikami i schizmatykami.
Przewidując kolejne próby zlikwidowania przez władze radzieckie ciągłości władzy
kanonicznej w Cerkwi, patriarcha wydał 23 listopada 1923 r. rozporządzenie o przekazaniu wyższej władzy cerkiewnej, w przypadku aresztu lub przymusowego oddalenia
patriarchy od zarządzania lub jego śmierci, strażnikom tronu patriarszego: metropolicie
Agafangielowi (Preobrażeńskiemu), w przypadku niemożliwości przez tego ostatniego
objęcia władzy w Cerkwi, obowiązki strażnika tronu patriarszego powinien był objąć
metropolita Piotr (Polański), najbliższy współpracownik patriarchy Tichona po areszcie
arcybiskupa Hilariona (Troickiego)31. Postanowienie to było skasowane przez kolejne
rozporządzenie patriarchy z 7 stycznia 1925 r. według którego strażnikiem tronu patriarszego powinien był zostać metropolita Cyryl (Smirnow), po nim wymieniony został
metropolita Agafangiel (Preobrażeński). W razie niemożliwości objęcia wyższej władzy
cerkiewnej przez dwóch wymienionych hierarchów strażnikiem tronu powinien był zostać metropolita Piotr (Polański). Właśnie ten ostatni został strażnikiem tronu patriarszego po śmierci patriarchy Tichona w 1925 roku. To ostatnie rozporządzenie zwierzchnika
Cerkwi poprzedził zamach na jego życie 9 grudnia 1924 r. w wyniku, którego zginął
pomocnik patriarchy Polozow.
Obawy patriarchy zatem nie były zbyteczne. 21 marca 1925 r., niedługo przed śmiercią zwierzchnika prawosławnej Cerkwi w Rosji, GPU wszczęło nowe śledztwo w sprawie patriarchy Tichona. Oficjalnym powodem tego było przekazanie za granicę, przez
kogoś z otoczenia patriarchy Tichona, listy biskupów represjonowanych w państwie radzieckim. W tym dniu pomocnik E. Tuczkowa, M. Sołowjew przesłuchiwał patriarchę
w tej sprawie. Tego samego dnia Sołowjew przystąpił do dokonywania formalności dotyczących postępowania sądowego wobec patriarchy z zarzutem „dyskredytacji władzy
Sowieckiej”32. Dokument ten nie został ukończony, ale podpis śledczego już był wpisany. Znane dokumenty Biura Politycznego i Komisji antyreligijnej nie wspominają o tej
sprawie, co sugeruje, że była to inicjatywa GPU i E. Tuczkow musiał jeszcze załatwiać
tę sprawę na wyższych szczeblach władzy sowieckiej.
podania arcypasterzy, pasterzy i wiernych, uważam za właściwe całkowite zerwanie negocjacji z o. Krasnickim...
podpisy w protokołu z 21 maja 1924 r. o powołaniu przy Mnie Wyższego Zarządzania Cerkiewnego będą uważane
za nieważne.”
31
Archiwy Kremla. Politbiuro i Cerkow..., wstęp.
32
Ibidem.
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W latach 1923-1925 sytuacja Kościoła prawosławnego w państwie sowieckiem pozostawała niepewna. 1 lipca 1923 r. ukazała się następująca dyrektywa Narodowego Komisariatu Sprawiedliwości i NKWD33: „Zabrania się wszystkim urzędom państwowym
wspierania poprzez ingerencję administracyjną jakiegokolwiek kultu na niekorzyść innego kultu”. Dokument ten mówił o zaprzestaniu wspierania „Żywej Cerkwi” w walce z Kościołem prawosławnym. Było to korygowanie dyrektywy z 1 czerwca 1923 r.
o rejestracji parafii w ciągu trzech miesięcy, kiedy to rejestrowały się wyłącznie parafie
odnowicielskie. Był to niewątpliwy sukces patriarchy Tichona.
Władze radzieckie nie wyrzekły się jednak swej antyreligijnej polityki. 8 grudnia
1923 r. ukazała się dyrektywa narodowego komisariatu sprawiedliwości nr 254, która zakazywała wspominanie podczas nabożeństw imion osób znajdujących się pod sądem34. Dotyczyło to również patriarchy Tichona. 10 kwietnia 1924 ukazał się następujący okólnik Narodowego Komisariatu Sprawiedliwości:
Decyzja WCYK ZSSR w sprawie Biellawina bazuje na prawie amnestii, lecz nie na
braku przestępczej działalności Biellawina. Dlatego nie ma żadnych podstaw uważać, że
dyrektywa nr 254 z 1923 r. straciła moc prawną35.
Bez względu na to, że sprawa patriarchy Tichona została już w tym czasie zamknięta,
władze radzieckie przypominały zwierzchnikowi Kościoła prawosławnego, że w państwie sowieckim jest on nadal uważany za przestępcę.
Tymczasem stan zdrowia patriarchy pogarszał się. 13 stycznia 1925 r. patriarcha
położył się do prywatnego szpitala Bakunina. Codziennie patriarchę Tichona odwiedzał metropolita Piotr (Polański) i patriarcha miał możliwość aktywnego uczestnictwa
w podjęciu ważnych decyzji, dotyczących zarządzania cerkiewnego. Jednocześnie władze żądały kolejnego listu pasterskiego patriarchy, który miał już nie tylko potwierdzić
lojalność zwierzchnika Kościoła prawosławnego do władz państwa sowieckiej, ale również zaświadczyć, że w ZSRR nie ma żadnych prześladowań Cerkwi. List ten również
miał zdyskredytować patriarchę w oczach tych, którzy się wahali kompromisu z bolszewikami. Negocjacje z bolszewikami w tej sprawie prowadził metropolita Piotr (Polański). W przeddzień święta Zwiastowania NMP patriarcha Tichon i metropolita Piotr (Polański) ostatecznie uzgodnili tekst listu pasterskiego. Stan zdrowia patriarchy tymczasem coraz bardziej pogarszał się. 7 kwietnia 1925 r. o godzinie 23.30 patriarcha Tichon
zmarł. W przeddzień swej śmierci patriarcha podpisał uzgodniony z władzą radziecką
list pasterski, w którym nie spełnił on głównego żądania władzy. Bolszewicy aprobowały bezwzględność patriarchy w stosunku do odnowicieli oraz odmowę nałożenia
ekskomuniki na zagraniczną hierarchię, jednak władze radzieckie nalegały na to, żeby
patriarcha Tichon uzgadniał z nimi wyświęcenia biskupów i kapłanów. W razie zgody
Narodowy Komisariat Spraw Wewnętrznych.
Lew Regelson, Tragedia Russkoj Cerkwi, Moskwa 2007, s. 349.
35
Protoierej Gieorgij Mitrofanow, Istorija Russkoj Prawosławnoj Cerkwi..., s. 337.
33
34
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bolszewicy gwarantowali legalizację organów Wyższego Zarządzania Cerkiewnego i rejestracji parafii. Było to bardzo ważne, ponieważ Kościół prawosławny w Rosji w ciągu
ostatnich 8 lat nie miał według prawa sowieckiego legalnych organów wyższej władzy
cerkiewnej. Patriarcha Tichon dążył do zalegalizowania organów władzy hierarchicznej
Cerkwi, jednak nie ustąpił władzom w tej bardzo istotnej kwestii. Dopuszczenie władz
świeckich do wyświęcania biskupów i kapłanów byłoby nie tylko sprzeczne z prawem
kanonicznym Cerkwi, ale również zagrażało czystości wiary prawosławnej. Dopuszczenie bolszewików do życia wewnętrznego Cerkwi nie było możliwe i patriarcha w swym
ostatnim liście pasterskim, który uściślał kierunki kompromisu z władzą radziecką, nie
wyraził na to zgody36.
36
„W latach wielkiej rozruchy, z woli Bożej, bez której nic się nie dzieje na świecie, na czele państwa Rosyjskiego
stała władza Sowiecka, która przyjęła na siebie ciężki obowiązek likwidowania strasznych skutków krwawej wojny
domowej i przerażającego głodu. Przyjmując rządzenie państwem Rosyjskim, przedstawiciele władzy radzieckiej
jeszcze w styczniu 1918 r. wydali dekret o całkowitej wolności obywateli w cokolwiek chcą wierzyć i życiu według
tej wiary. W taki sposób zasada wolności sumienia, ogłoszona przez Konstytucję ZSRR, gwarantuje każdemu stowarzyszeniu religijnemu, w tym również i naszej Cerkwi prawosławnej, prawo i możliwość żyć i prowadzić własne
sprawy religijne według reguł swej wiary, ponieważ nie narusza to porządku publicznego i praw innych obywateli... W listach do arcypasterzy, pasterzy i wiernych, publicznie uznaliśmy nowy ład i Robotniczo-Chłopską władzę
narodów, rząd których szczerze i z uznaniem przyjęliśmy... Wierni powinni już zrozumieć chrześcijański punkt
widzenia, że „losy narodów urządzane są przez Boga” i muszą zaakceptować wszystko co się zdarzyło jako wyrażenie woli Bożej. Nie dopuszczając grzechów wobec naszej wiary i Cerkwi, nie zmieniając w nich czegokolwiek
poprzez słowo, nie akceptując żadnych kompromisów w dziedzinie wiary, powinniśmy być uczciwi w stosunkach
obywatelskich wobec władzy Sowieckiej i wobec dążeń ZSRR do wspólnego dobrobytu, dostosowując regulamin
zewnętrznego życia cerkiewnego... do nowego ustroju państwowego, potępiając wszelkie porozumienie z wrogami
władzy Sowieckiej... Wznosząc nasze modlitwy o błogosławieństwie Bożym trudu narodów, jednoczących swe siły
w imieniu wspólnego dobrobytu, My wzywamy wszystkich umiłowanych wiernych Chronionej przez Boga Prawosławnej Rosyjskiej Cerkwi w ten odpowiedzialny czas budowania wspólnego dobrobytu narodu zjednoczyć się
z Nami w płomiennej modlitwie do Wszechmogącego Boga o pomoc dla Robotniczo-Chłopskiej władzy w jej pracach dla dobra narodu... Wzywamy również parafie, a zwłaszcza ich organy wykonawcze, nie dopuszczać żadnych
postępowań nieprzyzwoitych ludzi, zmierzających do antyrządowej działalności, nie cieszyć się nadzieją powrotu
ustroju monarchicznego i przekonać się w tym, że władza radziecka jest rzeczywiście – narodową, robotniczochłopską władzą dlatego jest ona trwała i niezłomna... My wzywamy aby wybierać do rad parafialnych ludzi godnych i oddanych Cerkwi prawosławnej, nie zajmujących się polityką i szczerze lojalnych wobec władzy Sowieckiej.
Działalność wspólnot prawosławnych powinna zmierzać nie w stronę polityki ,całkiem obcej Bożej Cerkwi, lecz
na wzmocnienie wiary Prawosławnej, bowiem wrogowie Świętego Prawosławia – sekciarze, katolicy, protestanci,
odnowiciele, bezbożnicy i im podobni – pragną wykorzystać wszelką okazję w życiu Kościoła prawosławnego żeby
uczynić jej szkodę... Wystarczy zwrócić uwagę na wydarzenia w Polsce, gdzie z 350 znajdujących się tam cerkwi
i monasterów zostało tylko 50. Pozostałe są albo zamknięte albo przerobione na kościoły, nie mówiąc już o tych
prześladowaniach, które cierpi tam nasze prawosławne duchowieństwo... Dzisiaj My, powróciwszy do zdrowia
dzięki łasce Bożej, znów obejmując służenie Cerkwi Bożej, wzywamy do was, umiłowani bracia-arcypasterze i pasterze, jeszcze raz potępiając wszelkie przeciwdziałanie władzom, złe wobec niej zamiary, wystąpienie i wszelką
wobec niej wrogość, wziąć współudział w naszej prace po uspokojeniu wiernych naszych i dobrego urządzenia
Cerkwi Bożej... Nasi wrogowie, pragnąc rozdzielić nas z umiłowanymi wiernymi, powierzonymi nam – pasterzom,
przez Boga, rozpowszechniają kłamliwe pogłoski o tym, że My na tronie patriarszym nie jesteśmy wolni w słowie i,
nawet, w sumieniu, że My jesteśmy podwładni rzekomych wrogów narodu i jesteśmy pozbawieni możliwości kontaktów z wiernymi. My ogłaszamy jako kłamstwo i pokusę wszystkie wymysły o braku u Nas wolności, ponieważ
nie ma na ziemi władzy, która miałaby moc zniewolić Nasze Patriarsze sumienie i Nasze Patriarsze słowo. Niczego się nie obawiając, patrząc z wielką nadzieją na przyszłe ścieżki Świętego Prawosławia, My pokornie prosimy
was, umiłowani wierni Nasi, przestrzegajcie dzieła Bożego.. My wyrażamy twarde przekonanie, że ustalenie czystych i szczerych stosunków skłoni naszą władzę do zaufania wobec nas, udzieli nam możliwość nauczania religii
dzieciom wiernych, utworzenia szkół teologicznych dla przygotowania pasterzy, publikowania książek i czasopism
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Kampania konfiskaty kosztowności cerkiewnych...
Pogrzeb patriarchy odbył się 12 kwietnia 1925 roku. Do Moskwy przyjechało około
60 biskupów. Tylu hierarchów Kościoła prawosławnego nie było w Moskwie od czasu
Soboru lokalnego 1917-1918 r., była to jednak mniej niż połowa wszystkich biskupów rosyjskiej Cerkwi. Pozostali w tym czasie znajdowali się w zsyłkach albo w więzieniach.
Po pogrzebie patriarchy metropolita Piotr (Polański) ogłosił ostatni list pasterski
patriarchy Tichona. Zebrani w Moskwie biskupi zwołali naradę, którą w tych warunkach można było uważać za Sobór biskupów prawosławnej Cerkwi. Tym bardziej, że
władze państwowe nie brały udziału w jego zwołaniu i nawet nie próbowały ingerować
w jego obrady. 12 kwietnia 1925 r. narada biskupów potwierdziła autentyczność i prawomocność rozporządzenia patriarchy Tichona o przekazaniu władzy strażnikom tronu
patriarszego z 7 stycznia 1925 r. i przejęciu wyższej władzy cerkiewnej przez metropolitę Piotra (Polańskiego) z powodu niemożliwości objęcia władzy przez metropolitów
Cyryla (Smirnowa) i Agafangeła (Preobrażeńskogo)37. Jednocześnie został uchwalony
okólnik o wspomnieniu podczas nabożeństw metropolity Piotra jako Strażnika tronu
patriarszego. Według postanowienia Soboru lokalnego z 25 stycznia 1918 r.38 metropolita Piotr przyjmował pełnomocnictwa władzy patriarszej. 13 kwietnia metropolita Piotr
(Polański) podpisał akt o przyjęciu wyższej władzy cerkiewnej.

w obronie wiary prawosławnej”. Tekst ten został przekazany do redakcji gazety Izwestija przez metropolitów Piotra
Polańskiego i Tichona Oboleńskiego.
37
Protoierej Gieorgij Mitrofanow, Istorija Russkoj Prawosławnoj Cerkwi..., s. 345.
38
Dejanija Swiasiennogo Sobora Prawosławnoj Rossyjskoj Cerkwi 1917-1918 гг., t. 6, Moskwa 1994-2000, s. 74.
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Епископ Минский и Бобруйский Александр:
жизнь и служение (1868-1877 гг.)

Е

пископ Минский и Бобруйский Александр (в мире Андрей Васильевич Добрынин) родился в 1820 г. в с. Веретеи Мологского уезда Ярославской губернии, в семье священника. Образование получил в Ярославской духовной семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии [16, л. 2об]. После учёбы был
назначен преподавателем алгебры, геометрии и физики в Новгородской духовной
семинарии. С течением времени кроме преподавания стал помощником инспектора и инспектором, а также экономом1. В 1845 г. ему была присвоена степень
магистра.
17 ноября 1846 г. Андрей Васильевич Добрынин принял монашество с именем
Александра. Через 3 дня был рукоположен в иеродиакона, через 4 – в иеромонаха2.
По этому поводу был награждён магистерским крестом.
В 1847 г. перемещён на должность инспектора и профессора церковной истории в Пермскую семинарию, за труды в которой заслужил набедренник. Спустя 2
года вернулся в Новгородскую семинарию на должность инспектора и профессора
философских наук (логистики, психологии, патристики)3. С 28 мая 1849 г. исполнял должность ректора этого учебного учреждения.
После назначения в 1851 г. в сан архимандрита Александр стал ректором и профессором богословских наук в Литовской духовной семинарии, а также управляющим Виленским Свято-Троицким монастырём. С этого времени являлся членом
Виленского цензурного комитета, епархиального попечительства о бедных духовного звания, директором виленского попечительного комитета о тюрьмах.
С 1852 г. Александр занимал должность благочинного монастырей Гродненской губернии, и в 1853 г. награждён за усердную службу орденом Св. Анны4.
Через полтора года в дополнение к регалии получил корону. Был избран в члены
Формулярный список епископа Минского и Бобруйского Александра (Андрея Добрынина) // Национальный исторический архив Беларуси ( НИАБ.) – Фонд 1567. – Оп. 1. – Д. 16, л. 2об-3.
2
Ibidem, л. 3.
3
Ibidem, л. 3об-4.
4
Ibidem, л. 4.
1
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Археологической комиссии. В 36-летнем возрасте стал обладателем бронзового
наперстного креста на Владимирской ленте, ещё через год – светло-бронзовой медали на Андреевской ленте в память войны 1853-1856 гг., а также ордена Св. Владимира III степени5.
40-летний рубеж отметил новой вершиной в карьере: был хиротонисан в Вильне в епископа Ковенского, викария Литовской епархии6. За исполнение этой должности дважды был причислен к ордену Св. Анны I степени (в 1864 и 1867 гг.)7. В
1865 г. получил тёмно-бронзовую медаль в память о подавлении восстания 18631864 гг. на белорусских землях.
Указом от 14 августа 1868 г. был назначен епископом Минским и Бобруйским8.
В этом же году стал вице-президентом Минского попечительства о тюрьмах. За
5-летнее управление епархией заслужил орден Св. Владимира II степени. В 1876
г. ему была объявлена благодарность Св. Синода за пожертвование книг в библиотеку Минской епархии9.
Время управления епископа Александра богато событиями в жизни Минской
православной епархии. Он был внимательным архиереем: лично общался со священниками. Возможно, поэтому понимал тяготы жизни священнослужителя и пытался изменить её в лучшую сторону. В 1870 г. доходы духовенства епархии увеличились10. Помимо этого, по ходатайству епископа Александра священнослужители
епархии стали получать жалованье помесячно11. Первоначально Минское казначейство столкнулось с трудностями по поводу выдачи каждому лицу денежного
пособия. Вследствие этого было принято решение о том, что православные причты будут получать зарплату в уездных казначействах через доверенных лиц по
истечении месяца, а столовые (средства на продовольствие) – на месяц вперёд12.
Епископ Александр каждый год ездил в командировки, во время которых осматривал храмы. Во время его управления интенсивным было храмовое строительство. Если в 1870 г. в епархии насчитывалось 487 приходских храмов, то в 1874 г.
их стало 54513. Кроме того, существовало 770 приписных церквей и часовен, 8 монастырских храмов. В 1869 г. в Минске им была освящена домовая церковь классической гимназии во имя Св. Димитрия Ростовского, часовня во имя Св. Александра
Ibidem, л. 4об-5.
Ibidem, л. 5.
7
Ibidem, л. 4-6.
8
Ibidem, л. 5-6об.
9
Ibidem, л. 6.
10
С. Г. Рункевич, Краткий исторический очерк столетия Минской епархии (1793-13 апреля 1893), Минск
1893, c. 108.
11
Указы Минской духовной консистории о порядке производства и количестве содержания духовенству
и расписание о производстве содержания духовенству // НИАБ. – Фонд 96. – Оп. 8. – Д. 142, л. 2.
12
Ibidem, л. 10.
13
Н. Коржич, Ф. Кривонос, Правящие архиереи Минской епархии 1793-2003 гг., Минск 2003, с. 85.
5
6
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Невского, осуществлён очередной ремонт Минского Петро-Павловского кафедрального собора, церквей Пинского Богоявленского и Ляденского Благовещенского монастырей14. В 1870-1871 гг. закончились ремонтные работы в духовной
семинарии, восстановление Минской Вознесенской церкви для учениц женского
духовного училища, строительство Марьиногорской церкви, началось переустройство Екатерининского собора, был заложен Воскресенский собор в Борисове15.
Епископ Александр пытался разрешить проблему сохранения имущества Церкви. Состояние церковной собственности зависело, в большей степени, от прихожан. Одним из способов её сбережения была поочерёдная охрана храмов членами прихода. В 1870 г. на территории Минской православной епархии появились
ночные караулы. Они назначались из приходской среды и получали определённое
содержание за свою работу. К ним предъявлялись следующие требования:
1. избираемые в караулы не были моложе 21 и старше 51 года;
2. не имели физических недостатков, которые мешали бы им выполнять
обязанности;
3. характеризовались безукоризненным поведением, не были под следствием.
Благочинные неоднократно сообщали епископу Минскому и Бобруйскому
Александру о невыплате зарплаты сторожам, что влияло на текучку караульных
кадров, а также способствовало частым кражам в храмах16. В таких ситуациях нередко крестьянские собрания обязывали выплачивать определённые суммы самих
прихожан. К примеру, в Новогрудском благочинии с каждого двора взимали за
найм сторожей по 14-15 коп., что составляло 30 руб. в год для каждого храма17.
Наряду с нерешённостью обеспечения заработка для ночной охраны, существовала и проблема недобросовестного исполнения обязанностей нанятыми караульными, которые присылали в качестве сторожей малолетних детей18. Всё это
обуславливало продолжавшиеся кражи в церквах епархии (Чижевичской Слуцкого
уезда, Синкевичской Мозырского уезда), а также стало причиной очередного указания со стороны губернского начальства19. В 1880 г. уездные исправники распорядились о повсеместном учреждении ночных караулов20.
При Александре произошли изменения в области духовного образования
епархии. В 1874-1875 гг. было проведено преобразование семинарии и училищ
Ibidem, с. 83.
С. Г. Рункевич, Краткий исторический очерк столетия Минской епархии (1793-13 апреля 1893), Минск
1893, c. 108.
16
Дело об учреждении ночных караулов по охране церквей епархии // НИАБ. – Фонд 136. – Оп. 1. – Д. 33295,
л. 18.
17
Ibidem, л. 12.
18
Ibidem, л. 41.
19
Ibidem, л. 12, 24, 38.
20
Ibidem, л. 55об.
14
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в учебно-административном отношении21. В 1871 г. Минское духовное училище
отделилось от семинарии. Из-за отсутствия особого помещения оно временно разместилось в арендованном у монастыря каменном доме. Проект училища разрабатывался ещё при епископе Варлааме. По первоначальному плану оно должно
было появиться на окраине Минска. Благодаря стараниям изяславского священника Григория Рункевича училище построили в центре Минска – на Соборной площади. На него было потрачено 80 тыс. руб., около 1/3 этой суммы субсидировал
Св. Синод22.
Однако, по сведениям современников, деятельность духовенства в сфере народного образования не была достаточно активной. В связи с открытием новых школ
Преосвященный Александр вменил в обязанность всем причетникам заниматься
обучением в них молитвам23. Но многие церковно-приходские школы не получали
достаточного финансирования: размещались в домах псаломщиков или священников, содержались за счёт прихожан, труд причта по обучению не оплачивался. В
связи с этим некоторые школы закрывались24.
На протяжении 80 лет в Минске не было ни одного монастыря. Епископ Александр перевёл в центральный город епархии сразу две обители. В 1874 г. Вольнянский Троицкий и Пинский Варваринский преобразовались в Минский женский
монастырь. Бывшие бенедиктинские здания стали новым пристанищем православных монахинь. До перевода в Минск при этих монастырях функционировали
женские училища. После их упразднения создали приют на 12 казённых вакансий
для девочек-сирот духовного звания25.
Переведённый из Слуцка мужской монастырь открылся 4 января 1870 года. Через 5 лет при нём появилась ремесленная школа. При обители всегда содержалось
от 5 до 10 мальчиков из семей духовенства. Они имели определённые обязанности
(в переплётном и столярном отделениях), за что получали полное содержание.
В 1868-1877 г. на территории Минской православной епархии действовали 16
благотворительных обществ26. Большая их часть была сосредоточена в Минском
уезде – 7. Три богодельни размещались в Новогрудском уезде, две – в Игуменском,
по одной – в Речицком, Слуцком, и Мозырьском уездах, г. Пинске27. Из них две
находились на обеспечении городских дум (при кладищенской церкви в Минске
Указы Минской духовной консистории за 1875 г. // НИАБ. – Фонд 124. – Оп. 1. – Д. 81, л. 3.
Г. Я. Киприанович, Исторический очерк православия, католичества и унии в Беларуси и Литве с древнейшего до начала времён, Вильно 1895, c. 104.
23
Рапорты благочинных епархии об открытии воскресных школ // НИАБ. – Фонд 136. – Оп. 1. – Д. 32772,
л. 2.
24
Сведения о количестве и состоянии церковно-приходских училищ // НИАБ. – Фонд 96. – Оп. 1. – Д. 448.
25
С. Г. Рункевич, Краткий исторический очерк столетия Минской епархии (1793-13 апреля 1893), Минск
1893, с. 106.
26
Дело об учреждении благочиннических советов в епархии // НИАБ. – Фонд 136. – Оп. 1. – Д. 33258, л.
1-2.
21
22
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и при Феодоровском соборе в Пинске). Благотворительное заведение при Лоевской
церкви Речицкого уезда содержалось при монастыре. Остальные 13 заведений обеспечивали прихожане церквей и частные физические лица. В общей сложности на
их иждивении было 85 чел.28
Благие намерения имел епархиальный комитет православного миссионерского
общества, который открылся при епископе Александре 11 мая 1869 г. В 1870 г. Московское миссионерское общество пригласило в свои ряды духовенство Минской
православной епархии. Миссионерами пожелали стать 25 священнослужителей
епархии29.
В период епископа Александра продолжали действовать православные братства при Минском кафедральном соборе и Борисовском соборе, при Слуцком монастыре, 3 приходских браства – в Минском уезде, 11 – в Новогрудском уезде30.
В течение пяти лет епископ Александр боролся за открытие особого фонда помощи. В 1870 г. по указу императора духовенству епархии было отказано в образовании фонда для призрения вдов и сирот духовного звания. И несмотря на составленное депутатами Минского епархиального съезда 15 октября 1869 г. постановление об отделении из 27 тысяч, ассигнованных на пособие духовенству епархии, некоторой части для фонда вдов и сирот из семей священнослужителей, фонд
не был образован31. Только 21 ноября 1875 г. духовенство отметило учреждением
эмеритально-вспомогательной кассы для помощи вдовам и сиротам духовенства.
Епископ Александр обратился с ходатайством в Св. Синод об изменении титула
минских архиереев с тем, чтобы он включал наименование «Туровский» в память
о том, что первая епископская кафедра в епархии была учреждена в Турове в ХI в.
Однако это ходатайство было удовлетворено только 6 апреля 1878 г., при преемнике Александра преосвященном Евгении32.
За активную созидательную деятельность епископ Александр 27 марта 1877 г.
был возведён в сан архиепископа. Через месяц, 25 апреля 1877 г., назначен архиепископом Донским и Новочеркасским33. Через 2 года стал архиепископом Литовским. В 1880 г. вызван в Санкт-Петербург для присутствия при Св. Синоде. В 1883
27
Дело о представлении благочинными и настоятелями монастырей сведений о наличии благотворительных
обществ // НИАБ. – Фонд 136. – Оп. 1. – Д. 34072, л. 58-58об.
28
Ibidem, л. 58-58об.
29
Дело по отношению миссионерских обществ об увеличении личного состава обществ и подготовке
добровольцев и священнослужителей в миссионеры // НИАБ. – Фонд 136. – Оп. 1. – Д. 31571, л. 26.
30
Дело о представлении благочинными сведений о деятельности церковных братств по епархии // НИАБ. –
Фонд 136. – Оп. 1. – Д. 35139.
31
Указы Минской духовной консистории об открытии в Минске православного миссионерского общества //
НИАБ. – Фонд 96. – Оп. 10. – Д. 16, л. 10об.
32
Н. Коржич, Ф. Кривонос, Правящие архиереи Минской епархии 1793-2003 гг., Минск 2003, c. 86.
33
Указы Минской духовной консистории о перемещении архиепископа Минского и Бобруйского Александра
на архиерейскую кафедру в г. Новочеркасске // НИАБ. – Фонд 96. – Оп. 8. – Д. 212, л. 2.
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г. получил орден св. Александра Невского. Состояние здоровья не позволяло ему
продолжать служение. Епископ Александр скончался 28 апреля 1885 г.
В течение девяти лет епископ Александр проводил активную созидательную
политику. В первую очередь, это сказалось на положении священнослужителей,
которые получили возможность помесячно получать большее жалованье. Вовторых, благодаря епископу Александру было закончено строительство 58 храмов
в епархии. Епископ положил начало традиции охраны церковного имущества. При
нём произошли изменения в области духовного образования. Епископ Александр
перевёл в Минск православные монастыри. При нём продолжали действовать
и открываться новые благотворительные и миссионерские общества, православные братства.
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