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Wyjątkowym wyrazem muzycznej tradycji Kościoła prawosławnego okresu 
międzywojennego w Polsce jest tak zwana Pińska partytura wydana w 1929 roku. 
To anonimowe dzieło na stałe weszło do praktyki liturgicznej kościołów tradycji 
synodalnej na całym świecie, a w latach 90., dzięki reprintom1, stało się podsta-
wowym kompendium muzyki cerkiewnej dla nowo otwierających się cerkwi po 
komunistycznej niewoli na całej post-sowieckiej przestrzeni. Dla polskiego pra-
wosławia Pińska partytura jest skodyfikowanym nośnikiem tradycji i stałym ele-
mentem praktyki muzycznej każdej parafii, szczególnie po ukazaniu się polskiej 
reedycji antologii w 1995 roku2. Celem prezentowanego artykułu jest wskazanie 
rzeczywistych autorów pracy, dotychczas uważanej za dzieło anonimowe, przed-
stawienie środowiska, w którym dojrzała potrzeba jej wydania, a przede wszystkim 
zrodziło się zainteresowanie muzyką cerkiewną3. Swoistość naukowego dyskursu 
tej pracy polega na tym, że wszystkie źródła, które pozwalają ustalić autorstwo Piń-
skiej partytury, są utrwalone w pamięci bezpośrednich świadków i pochodzą z ro-
dzinnych przekazów. Dlatego postawione tu badawcze zadanie polega na ułożeniu 
„mozaiki wspomnień” i dokonaniu archeologii pamięci, której artefakty należy po-

1 Pierwszy reprint wydano w Czelabińsku w 1992 r., kilka reedycji ukazało się w Moskwie, 
w tym wydania z nowo przepisanym materiałem nutowym. 

2 Wyszła z inicjatywy prof. Włodzimierza Wołosiuka w Lublinie w 1997 roku.
3 Jedyną pracą naukową, poświęconą historii „Pińskiej partytury” jest artykuł Jurija Łabyncewa, 

Пiнскi „Обиход нотного церковного пения”1929 года: гiсторыя стварення и рэцэпцыi, „Biało-
rutenistyka Białostocka”, 12, 2020, s. 335–346. Niestety, artykuł nie oddaje w pełni historii powstania 
antologii, badacz błędnie identyfikuje autora partytury, wskazując na dyrygenta pińskiej katedry Da-
miana Kulisza, jednakże zawiera szereg istotnych uwag w odniesieniu do kontekstu i treści wydania.
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wiązać z możliwymi do uzyskania źródłami archiwalnymi. Kwerenda w Archiwum 
Warszawskiej Metropolii Prawosławnej oraz z Państwowym Archiwum w Brześciu 
(Białoruś), gdzie znajduje się archiwum Pińskiego Konsystorza Duchownego okre-
su międzywojennego4, nie przyniosła bezpośrednich świadectw historii ułożenia 
i wydania Pińskiej partytury. Zbiory archiwalne umożliwiły jedynie skorygowanie 
biogramów jej autorów, ich imiona zachowała pamięć pokoleń.

W wydaniu z 1929 roku Обиходъ нотнаго церковнаго пенiя jest dziełem 
anonimowym. Podano jedynie instytucję wydawniczą: Poleski Diecezjalny Komi-
tet Misjonarski, oraz miejsce wydania: Pińsk, siedziba władz diecezji poleskiej, od 
której powstała potoczna nazwa antologii: Pińska partytura. Na początku zbioru 
zamieszczono okazały portret arcybiskupa Aleksandra Inoziemcewa, ordynariusza 
diecezji poleskiej, który błogosławił to wydanie. Na ostatniej stronie znajduje się 
litograficzna panorama kresowego miasteczka, wykonana ze zdjęcia przez Józefa 
Konarzewskiego w Warszawie. Ilustracja, na której łatwo rozpoznać dawny Kamie-
niec Litewski z jego piękną cerkwią św. Szymona Słupnika i średniowieczną wieżą, 
zwaną Białą, od której pochodzi nazwa puszczy Białowieskiej, jest swoistym podpi-
sem autora muzycznej antologii.

Głównym autorem Pińskiej partytury był ks. Aleksander Naumow (urodzony 
w Szereszewie 1871 roku, zmarły w Maciejewiczach w 1943[4] r.), od 1927 roku 
proboszcz cerkwi św. Szymona Słupnika w Kamieńcu Litewskim5. Pierwszym 
świadectwem, które umożliwiło mi podjęcie tematu autorstwa ks. Naumowa były 
wspomnienia rodzinne, przekazane przez moją babcię Tatianę oraz wspomnienia 
przyjaciela rodziny Dymitra Żukowskiego, syna proboszcza brzeskiej katedry ks. 
protoprezbitera Stefana Żukowskiego. Dymitr Żukowski był absolwentem Studium 
Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium u prof. Michała 
Zyzykina na temat: Relacja między Kościołem i państwem wedle nauki bł. Augu-
styna), który w czasach radzieckich został z tego powodu aresztowany w Brześciu. 
Wspomnienia Dymitra Żukowskiego potwierdzają, że Pińska partytura została 
ułożona przez ks. Aleksandra Naumowa z Kamieńca, a także dyrygenta brzeskiej 

4 Государственный Архив Брестской Области [dalej ГАБО], фонд 2059, описи 1–5 Архив 
Полесской Консистории.

5 O ks. Aleksandrze Naumowie zob. Личное дело Александра Наумова, [w:] ГАБО ф. 2059, 
оп. 2, дело 478; a także teczka osobista ks. Aleksandra Naumowa w dokumentach Województwa Po-
leskiego por. ГАБО ф. 1, оп. 11, д. 1421; G. Sosna, A. Troc-Sosna, Hierarchia i kler Kościoła prawo-
sławnego w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX–XXI wieku, Ryboły 2012, s. 598; 
E. Наумов, Тени прошлого. Воспоминания, Бельск Подляский 1975–1978 (maszynopis). Cała ple-
jada przedstawicieli kapłańskiego rodu Naumowów sprawowała swoją posługę w diecezji poleskiej na 
różnych stanowiskach, w archiwum, oprócz teczki ks. Aleksandra, są dokumenty jego synów: Gabrie-
la, Dymitra, Aleksandra, Eugeniusza, Szymona, zob. ГАБО ф. 2059, оп. 5, д. 250–254.
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katedry Włodzimierza Polakowa. Kompozytorzy spotykali się w Brześciu przy ka-
tedrze, aby pracować nad antologią.

Ks. Aleksander Naumow miał wspaniałe zaplecze, umożliwiające mu two-
rzenie muzyki cerkiewnej: nie tylko był wspaniałym dyrygentem i muzykiem, ale 
również kompozytorem6. Pozwoliło mu to nie tylko na zebranie stylistycznie sub-
telnych utworów tradycji synodalnej, lecz także zapis wielu melodii znanych w li-
turgicznej praktyce Polesia i Podlasia. Dokonał tym samym kodyfikacji miejscowej 
tradycji muzyki cerkiewnej. Wielopokoleniowa dynastia kapłańska Naumowów, 
wywodząca się z gubernii włodzimierskiej, a od połowy XIX wieku spokrewniona 
ze starymi rodami kapłańskimi z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, uzyskała swoją 
pełnię w osobie profesora Aleksandra Naumowa, który znalazł najbardziej synte-
tyczny wyraz rodowej służby Słowu w swojej pracy naukowej, ukazującej bogactwo 
kultury prawosławnej i utworzył całą szkołę slawistyczną, zajmującą się niepowta-
rzalną spuścizną wschodniego chrześcijaństwa w dziejach Polski. Dzięki prof. Na-
umowowi, który udostępnił mi wspomnienia swego ojca, ks. Eugeniusza Naumowa 
(1905–1990), mogłem odtworzyć historię powstania Pińskiej partytury7. Księdzu 
Eugeniuszowi również warto poświęcić kilka słów: to postać historyczna, która 
była świadkiem i bezpośrednim uczestnikiem Historii przez wielkie H – w okresie 
okupacji jako więzień trzech obozów zagłady doświadczył okrucieństwa hitlerow-
skiej polityki wobec podbitych narodów, po drugiej wojnie światowej uczestniczył 
w jednym z najbardziej kluczowych momentów w dziejach współczesnego polskie-
go prawosławia – organizowania się struktur cerkiewnych na nowych terytoriach. 
We wspomnieniach ks. Eugeniusz powraca do fundamentalnego muzycznego dzie-

6 Jak dotychczas nie odnaleziono twórczości kompozytorskiej ks. Naumowa, należy spodziewać 
się jej znalezienia i identyfikacji w archiwach cerkiewnych na Polesiu bądź w Wilnie. Bardzo możli-
we, że utwory ks. Naumowa znajdują się w pokaźnym rękopiśmiennym archiwum dyrygenta Jerze-
go Grudowika, przechowywanym w brzeskiej katedrze. W latach 20–30. na Polesiu tworzyło wielu 
kompozytorów amatorów, którzy najczęściej byli dyrygentami cerkiewnymi i pisali muzykę swoim 
chórom. W archiwum Grudowika między innymi zachował się zbiór utworów dyrygenta Alekse-
go Klimuka z rodzimego dla ks. Aleksandra (i jego brata o. Leonida) Szereszewa (więcej o losach 
Klimuka zob. Е.Н. Садикова, Богослужебно-певческое искусство русского зарубежья (Германия 
1940–60-х годов), Москва 2018 (кандидатская работа, Академия Музыки им. Гнесиных), s. 353, 
[online] <https://gnesin-academy.ru/wp-content/documents/dissovet/SadikovaEN_disser.pdf> [do-
stęp 25.12.2022].

7 W brzeskim archiwum znajduje się personalna teczka ks. Eugeniusza Naumowa, zawierająca 
całą dokumentację jego posługi na Polesiu (począwszy od dyrygenta cerkiewnego, 1924 r.), którą 
pełnił wykazując w muzycznej dziedzinie wielkie umiejętności i artyzm. Pokaźny zbiór dokumentów, 
ukazujący bogatą dzialalność ks. Eugeniusza i jego dramatyczne losy, doprowadzony jest do momen-
tu aresztowania przez niemieckie władze okupacyjne w 1942 r., zob. Личное дело Евгения Наумова, 
[w:] ГАБО ф. 2059, оп. 5, д. 253. Ważnym źródłem jest także teczka ks. Eugeniusza wśród dokumen-
tów Województwa Poleskiego por. ГАБО ф. 1, оп. 11, д. 1422.

https://gnesin-academy.ru/wp-content/documents/dissovet/SadikovaEN_disser.pdf
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ła swego ojca, na cześć którego dał imię synowi. On te niezwykłe wspomnienia 
przekazał do obiegu naukowego. Oto fragment omawianych wspomnień, zatytuło-
wanych Тени прошлого, gdzie utrwalona została historia powstania Pińskiej par-
tytury: 

Как любитель-композитор церковных песнопений и в молодости способ-
ный регент архиерейского хора, живя в Каменце Литовске по предложе-
нию Пинского Епархиального Миссионерского Комитета и с благослове-
ния епископа Александра, моим отцом был издан на свои личные средства 
Сборник церковных песнопений для церквей Полесской епархии. По сло-
весному условию между епископом и моим отцом, после возвращения 
епископом ему личных расходов, подел доходности от распространения 
по епархии этого печатного издательства имел быть точно и солидно поде-
лен на половину. Недовольный на епископа Александра, Варшавский ми-
трополит Дионисий Валединский за издательство и распространения по 
церквям Полесской епархии печатного Обихода церковных песнопений, без 
его, митрополита, ведома и разрешения, потребовал от него письменного 
объяснения по этому делу. Епископ Александр в своем объяснении митро-
политу сослался на моего отца, безвозмездно посвятившего свой труд по 
издательству партитуры церковных песнопений для церквей и псаломщи-
ков Полесской епархии в молитвенное о нем воспоминание, представив 
моего отца к награждению высшей духовной наградой – золотым крестом 
с украшениями. Копии переписки духовного начальства по этому делу 
были пересланы Пинской Духовной Кoнсисторией моему отцу для сведе-
ния с резолюцией епископа Александра следующего содержания: „Надле-
жит благодарить протоиерея Александра Наумова за его большой, полез-
ный и бесплатный труд Обиход нотного пения для церквей и псаломщиков 
Полесской епархии с награждением его последующей духовной наградой. 
Епископ Александр”. Последующая переписка отца по этому делу не дала 
результатов. Епископ Александр присвоил себе деньги моего отца, не со-
лидно не вернув ему даже личных его расходов, изменив к нему прежние 
свои добрые отношения на враждебные8.

Słowa ks. Eugeniusza znajdują potwierdzenie w aktach poleskiego konsystorza, 
które zachowały się w Brześciu. W teczce personalnej jego ojca, ks. Aleksandra, leży 
dokument z 1932 roku, sporządzony przez powiatowego starostę, gdzie urzędnik 
wyjaśnia poleskiemu wojewodzie przyczyny prośby ks. Naumowa o przeniesienie 
z Kamieńca Litewskiego do innej parafii:

[Są] nieporozumienia pomiędzy nim a konsystorzem, wynikłe w związku 
z wydaniem przez konsystorz śpiewnika. Otóż Naumow podjął się wydać 
śpiewnik religijny na podstawie materiałów czerpanych z archiwów cerkiewnych, 

8 E. Наумов, Тени прошлого…, s. 91.
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który zdecydował się wydać konsystorz. Naumow po dostarczeniu pierwszych 
egzemplarzy miał zaniedbać korekty wskutek czego cały nakład po rozesłaniu 
do parafii miał być wycofany i poprawiony z narażeniem konsystorza na 
kilkunastotysięczne straty. Koszty druku były dość wysokie, bo dochodzące do 
15 złotych za egzemplarz9. 

Przytoczona opinia to dowód pośredni, referuje punkt widzenia diecezjal-
nych władz. Pińska partytura miała jedno wydanie, o żadnych niepoprawionych, 
ani wycofanych egzemplarzach nie może być mowy, jak o tym świadczy niewiel-
ka liczba błędów w wydaniu z 1929 roku. Prawdziwa jest wysoka cena za egzem-
plarz śpiewnika, co przyczyniło się do nadania jej miana „korowa”, jako należności 
równoważnej cenie sztuki bydła. Z innych dokumentów ks. Aleksandra Naumowa 
w archiwum pińskiego konsystorza w Brześciu wynika, że poświęcił on dwa i pół 
roku na ułożenie partytury, wkładając w pracę wiele wysiłku. Ten wątek występuje 
w korespondencji z pińskim arcybiskupem Aleksandrem (Inoziemcewem), który 
w 1932 roku postanowił przenieść w ramach restrykcji ks. Naumowa z Kamieńca 
Litewskiego na inną, „zapadłą” parafię10. 

Pińska partytura, jak wspomniałem wyżej, była dziełem kolegialnym, z głów-
nym autorem, ks. Aleksandrem Naumowem, współpracował Włodzimierz Pola-
kow (1893–1939), prawdopodobny pomysłodawca wydania, który zajął szczególne 
miejsce w historii muzycznego życia okresu międzywojennego11. Ten carski oficer 
w stopniu porucznika i wychowanek oficerskiej szkoły, ukończył także kursy na-
uczycielskie. Muzykiem był z zamiłowania, dyrygował w brzeskiej katedrze św. 
Szymona Słupnika, aktywnie zajmował się  pracą misjonarską. Wspólnie z ks. pro-

9 Starosta powiatowy brzeski w sprawie przeniesienia ks. Aleksandra Naumowa do wojewody po-
leskiego, [w:] ГАБО ф. 1, оп. 11, д. 1421, k. 14.

10 O obszernej korespondencji między konsystorzem i biskupem, który wysyłał schorowa-
nego duchownego w podeszłym wieku na bagienne parafie Polesia, zob. Личное дело Александра 
Наумова, [w:] ГАБО ф. 2059, оп. 2, дело 478, k. 27.

11 Polakow zginął śmiercią męczeńską, rozstrzelany we wrześniu-październiku 1939 przez so-
wietów, którzy wkroczyli do Brześcia. Pochowano go w zbiorowej mogile, rowie wykopanym na miej-
skim cmentarzu, gdzie sowieci zwozili ciała rozstrzelanych, elity międzywojennego Brześcia. Więcej: 
Клировая ведомость брестского Свято-Симеоновского собора, [w:] ГАБО ф. 2059, оп. 4, дело 
4г, k. 15–17; Н. Александров, Песнь пробуждающая душу. О брестских церковных регентах 
межвоенных времен, [w:] Idem, Брест на перекрестках уникальных судеб, Минск 2020, s. 83–
84, zob. to samo w „Брестский курьер” (23.11.2019) [online] <https://www.bk-brest.by/2019/11/
brest_regenty/> [dostęp 25.12.2022]. Cechy muzyki Polakowa można poznać z relacji na temat kur-
sów dla psalmistów i dyrygentów w Łunińcu 1928 roku, o których pisała znana w okresie między-
wojennym prawosławna pisarka Sofia Prorwicz. We wspomnieniach podkreślała, że utalentowany 
Polakow postulował odchodzenie od „operowego” repertuaru muzyki cerkiewnej na rzecz starych 
monastycznych melodii, zob. С. Прорвич, Ближе к Христу Спасителю, „Воскресное чтение”, 38, 
1928, s. 576–577.

https://www.bk-brest.by/2019/11/brest_regenty/
https://www.bk-brest.by/2019/11/brest_regenty/
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toprezbiterem Stefanem Żukowskim, przewodniczącym Diecezjalnego Komitetu 
Misjonarskiego, zainicjował regularne zjazdy psalmistów i dyrygentów w Brześciu. 
Imię Polakowa jako jedyne zostało odnotowane w Pińskiej partyturze – zapisano je 
pod aranżacjami kilku ukraińskich kolęd w trzeciej części antologii.  I to on wraz 
z brzeskim proboszczem zrealizował plan wydania partytury.

Wspomnienia kolejnej osoby związanej z Pińską partyturą, Konstantego Ple-
wickiego (1877–1959)12, urodzonego w Odessie, przekazał Michał Artysiewicz, 
słynny śpiewak cerkiewny rodem z Kleszczel. Jako młody człowiek śpiewał on 
w Szczecinie, gdzie po wojnie Plewicki pracował jako dyrygent. Jest to kolejna waż-
na postać w muzycznej historii Polskiej Cerkwi, wedle niektórych dokumentów 
ukończył Odeskie Konserwatorium, na początku lat 20. XX wieku krótki czas dyry-
gował chórem warszawskiej katedry, a od 1924 roku, z niewielką przerwą, chórem 
katedry św. Teodora w Pińsku (widocznej na litografii tytułowej strony Pińskiej 
partytury), dokąd sprowadził go biskup (od 1927 r. arcybiskup) Aleksander13, który, 
odwiedzając poleskie parafie, szczególną uwagę zwracał na osoby z pięknym gło-
sem14. Wspaniały piński chór dawał regularne koncerty muzyki cerkiewnej, otwar-
te dla wszystkich chętnych. Do naszych dni dotrwało zdjęcie chóru Plewickiego 
z arcybiskupem. W Pińsku Plewicki pracował do końca wojny, następnie wyjechał 
do Szczecina. U schyłku życia osiadł w Gródku na Podlasiu, gdzie proboszczem był 
przyszły metropolita Bazyli (Doroszkiewicz). W swoich wspomnieniach, jedynych 
pochodzących od bezpośredniego uczestnika zdarzeń, Konstanty Plewicki określił 
swój udział w redagowaniu partytury jako pracę nad materiałem nutowym i sta-
rania o wydanie jej drukiem. Niektóre utwory zbioru zapisane są ręcznie, po po-
równaniu ich z dokumentami archiwalnymi wydaje się, że charakter pisma należy 
właśnie do dyrygenta Plewickiego.

Jeszcze jedną postacią, która przyczyniła się do powstania Pińskiej partytu-
ry był mój pradziadek, Szymon Korniluk (1891–1933)15, dyrygent cerkwi w Ka-

12 Личное дело Кoнстантина Плевицкого, [w:] ГАБО ф. 2059, оп. 5, дело 292; В. Дорошкевич, 
Памяти почившего труженика, „Церковный вестник”, III, 1959, s. 44–46; G. Sosna, A. Troc-So-
sna, Hierarchia i kler Kościoła prawosławnego…, s. 683.

13 Co nie przeszkodziło pińskiemu władyce popaść w konflikt także z tym dyrygentem, o czym 
można dowiedzieć się z korespondencji konsystorza.

14 Народный фотоальбом. Старые фотографии о Пинске и пинчанах, red. П. Kуницкий, 
А. Рыбачук, Брест 2014.

15 O Szymonie Korniliuku zob. В. Михальчук, История Каменецкого иконостаса, 
„Брестские епархиальные ведомости”, 3 (81), 2022, s. 66–71; Idem, Каменецкий иконостас, 
„Навiны Камянннечыны”, 41, 2019, s. 18–20 (wcześniejsza, niepełna wersja artykułu); P. Dawidziuk, 
W. Michalczuk, Słowa z przeszłości. O niezwykłym odkryciu w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej, 
„Церковный вестник”, 4, 2021, s. 45–46; Личное дело Симеона Корнилюка, [w:] ГАБО ф. 2059, 
оп. 2, дело 136.
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mieńcu Litewskim. Pamięć o tym zachowała się w rodzinnym przekazie. Domowe 
archiwum zawiera m.in. zdjęcie z widokiem Kamieńca Litewskiego, które zostało 
umieszczone w formie litografii na końcu śpiewnika. Pradziadek urodził się w Ja-
błecznej za czasów archimandryty Serafina Ostroumowa (późniejszego biskupa 
i nowomęczennika), ukończył słynną szkolę dyrygentów oraz szkołę nauczycielską, 
a następnie, w okresie bieżeństwa, studiował w Moskwie u ostatniego dyrygenta 
chóru synodalnego, legendarnego Mikołaja Danilina, który był dla niego wzorem 
muzyka i dyrygenta. W 1921 roku Szymon Korniluk zorganizował wspaniały chór 
cerkiewny w Kamieńcu Litewskim, sława tego zespołu przetrwała długie lata. Pro-
wadził on także chór miejscowej szkoły powszechnej, posiadał obszerną nutową 
bibliotekę. W pamięci pozostał nie tylko jako muzyk i aktywny działacz społeczny, 
ale również jako człowiek, dzięki któremu w kamienieckiej cerkwi pojawił się wiel-
ki ikonostas, stanowiący chlubę miasta. Z uwagi na zasługi społeczność kamieniec-
ka poprosiła o pochowanie przedwcześnie zmarłego dyrygenta obok cerkwi, na co 
arcybiskup Aleksander wyraził zgodę. 

Wydawcą Pińskiej partytury był Komitet Misjonarski diecezji pińskiej16, które-
mu w tym okresie przewodniczył ks. Stefan Żukowski (1869–1945), wybitna postać 
okresu międzywojennego, autor wielu publikacji i książek o charakterze misjonar-
skim17. Warto podkreślić, że muzyka cerkiewna, organizacja chóru i wspólny śpiew 
ludu w trakcie nabożeństw należały do programowych działań misjonarskich i były 
ważną częścią działalności komitetu. Było to związane również z obecnością grup 
protestanckich na Polesiu, które często wykorzystywały środki muzyczne, aby 
przyciągnąć potencjalnych adeptów. Należy ponadto uświadomić sobie, że lata 
dwudzieste to okres, w którym ludzie żyli w głębokiej traumie po wielkiej wojnie, 

16 O działalności Komitetu Misjonarskiego zob. В. Костюк, История полесской епархии 
(1922–1944 гг.), Брест 1999, s. 43–81.

17 Ks. Stefan Żukowski był ważną postacią życia cerkiewnego w okresie międzywojennym, 
autorem szeregu książek o charakterze apologetycznym i pedagogicznym, członkiem kilku ogólno-
cerkiewnych instytucji (m.in. Zebrania Przedsoborowego, Kasy Emerytalnej). Niestety, z uwagi na 
popularność wspomnień bp. Mitrofana Znosko (M. Зноско-Боровский, Хроника одной жизни, 
Москва 2006, s. 139–180; szczególnie rozdziału poświęconego okresowi okupacji) do obiegu nauko-
wego trafiła negatywna opinia o ks. Żukowskim. Znosko w swoim subiektywnym zdaniu dał wyraz 
konfliktowi, który trwał przez cały okres międzywojenny między dwiema wybitnymi postaciami 
Brześcia – ks. Żukowskim a ojcem Mitrofana (i Aleksego) ks. Konstantynem Znosko. Wspomnienia 
bpa Mitrofana, pisane w środowisku rosyjskiego Kościoła na emigracji, są tendencyjne, lecz dotych-
czas nie można było ich sprostować. Dopiero opis tych samych wypadków we wspomnieniach ks. 
Eugeniusza Naumowa (Тени прошлого) – bezstronnego świadka burzliwych zdarzeń życia cerkiew-
nego w okupowanym Brześciu – ukazują inny obraz sytuacji. Więcej o ks. Żukowskim: Клировая 
ведомость брестского Свято-Симеоновского собора, [w:] ГАБО ф. 2059, оп. 4, дело 4г, k. 4–11; 
G. Sosna, A. Troc-Sosna, Hierarchia i kler Kościoła prawosławnego…, s. 986; Świątynie prawosław-
ne w Polsce, red. A. Burski, K. Trufanoff, B. Jewsiewicki, Warszawa 1935, s. 52.
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tułaczce, rewolucji, trudnym powrocie z bieżeństwa, więc muzyka przynosiła praw-
dziwy ratunek i wsparcie. W dużej mierze przekonanie o wadze śpiewu wypływało 
z intuicji liturgii wschodniej, w której sztuka ma wielkie znaczenie dla religijnego 
doświadczenia. Dlatego duchowieństwo i hierarchia doceniają rolę chóru, żywią 
ogromny szacunek dla ludzi sztuki – dyrygentów, śpiewaków. Ta znakomita tra-
dycja stanowi świetny wzór do naśladowania także w obecnym życiu cerkiewnym.

Rola ks. protoprezbitra Żukowskiego w powstaniu Pińskiej partytury nie była 
przypadkowa. Jako przewodniczący Komitetu Misjonarskiego w pełni za nią odpo-
wiadał, a mógł być też w gronie jej pomysłodawców. Prawdopodobnie to on zwrócił 
się do ks. Aleksandra Naumowa z propozycją rozpoczęcia prac. Księża byli przyja-
ciółmi od czasów studiów w seminarium wileńskim, więc przewodniczący Komitetu 
musiał znać zdolności muzyczne kolegi, który zajmował się nie tylko dyrygenturą, 
ale także komponowaniem. Szacunek i uznanie dla pracy ks. Naumowa Żukowski 
niejednokrotnie wyrażał w dokumentach przesyłanych władzom diecezji18. 

Dzięki działalności ks. Żukowskiego, proboszcza brzeskiej katedry i wymie-
nionego wyżej inicjatora regularnych zjazdów i kursów psalmistów oraz dyrygen-
tów cerkiewnych w Brześciu, Pińsku i w innych centrach dekanalnych19, pojawi-
ło się grono ludzi, które dojrzało potrzebę ułożenia antologii muzyki cerkiewnej 
i określenia jej stylistycznego charakteru. Ich zangażowanie wpłynęło na szczegól-
ny rozmach brzeskich spotkań muzycznych. Wypracowano podczas nich wzory 
muzycznego kształcenia, swoim doświadczeniem mogli się wymieniać cerkiewni 
dyrygenci. Pierwszy wielki zjazd dyrygentów w Brześciu w roku 192720 rozpoczął 
proces muzycznej aktywności, wzajemnego wspierania się materiałem nutowym, 
który bywał wybrakowany. To wówczas uświadomiono sobie konieczność zaktuali-

18 Raport ks. S. Żukowskiego na imię abp. Aleksandra (Inoziemcewa) w sprawie jubileuszu 
35-lecia kapłaństwa ks. A. Naumowa w: Личное дело Александра Наумова, [w:] ГАБО ф. 2059, 
оп. 2, дело 478, k. 11.

19 Materiały ze zjazdów dyrygentów w teczce Komitetu Misjonarskiego: Указы Миссионерского 
Комитета Полесской Епархии, [w:] ГАБО ф. 2059, оп. 1, д. 18; zjazd dyrygentów w Pińsku w: 
ГАБО ф. 2059, оп. 1, д. 2965. Zapewne wzorzec brzeskich zjazdów stał się przykładem dla innych 
diecezji, w 1929 roku w Warszawie, z inicjatywy metropolity Dionizego (Waledyńskiego) zorgani-
zowano konferencję dyrygentów katedralnych, zob. Конференция регентов архиерейских хоров по 
вопросам церковного пения, „Воскресное чтение”, 1929, 3, s. 48 (obecni byli katedralni dyrygenci: 
Mikołaj Piekarski z Warszawy, Jan Kapitoniec z Krzemieńca, ks. Leoncjusz Pietropawłowski z Grod-
na, Teodor Matwiejec z Wilna, Sergiusz Kocyk z Łodzi). 

20 O pierwszym zjeździe dyrygentów w Brześciu zob. С. Жуковский, Из жизни Полесья, 
„Воскресное чтение” 1927/35, s. 423–424; В. Михальчук, 1-й брестский съезд регентов в 1927 
году, „Брестские епархиальные ведомости”, 1 (79), 2022, s. 62–65 (w organizacji zjazdu brało 
udział szereg duchownych ważnych dla życia cerkiewnego okresu międzywojennego, m.in. ks. Teodor 
Dmitrijuk, aktywny duchowny na Polesiu, późniejszy bp Flawian); Рапорт о. Стефана Жуковского 
о съезде регентов в Бресте, [w:] ГАБО ф. 2059, оп. 1, д. 2968.
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zowania literatury muzycznej, czego rezultatem było dzieło ks. Naumowa i współ-
pracowników. Znamienne, że wstęp Pińskiej partytury dokładnie odpowiada myśli, 
a niekiedy dosłownie powtarza tekst artykułu ks. Żukowskiego o pierwszym zjeź-
dzie dyrygentów w Brześciu. Toponimiczną nazwę zbioru właściwie należałoby 
zmienić na „brzeską”, bowiem Pińsk był jedynie miejscem jego druku, zaś idea, 
układ i opracowanie zrobione zostały w międzywojennym Brześciu nad Bugiem. 

Omawiając środowisko powstania i stylistyczny kierunek Pińskiej partytury, 
nie można nie wspomnieć o wspaniałych chórach, którymi wyróżniał się Brześć 
w okresie międzywojennym. Prócz chóru katedry Polakowa za najlepszy uchodził 
chór Brackiej cerkwi św. Mikołaja, kierowany przez adwokata Bazylego Pantelewi-
cza21 z kapłańskiej rodziny z Kodnia. Ten wspaniały zespół co roku jeździł do klasz-
toru jabłeczyńskiego na święto patrona, aby śpiewać główną liturgię. Z kolei syn 
Pantelewicza, Leon, po wojnie został dyrygentem w cerkwi w Krakowie, kontynu-
ując muzyczną tradycję Brześcia i tak jak ojciec łącząc pracę adwokata z cerkiew-
nym śpiewem. Muzyczna tradycja międzywojennego Brześcia była kontynuowana 
w służbie Jerzego Grudowika, który po wojnie został dyrygentem brzeskiej katedry, 
pełniąc tę funkcję ponad 50 lat. Legendarny dyrygent wywodził się z kapłańskiej 
rodziny, był studentem Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszaw-
skiego, ale z powodu wojny nie uzyskał magisterium. Dzięki Grudowikowi przez 
cały okres sowiecki przetrwała tu międzywojenna tradycja, w której się wychował. 
Jego niezwykłą zaletą, prócz gigantycznej pracy z chórem, było gromadzenie nu-
towej biblioteki. Ten okazały zbiór, odnaleziony przeze mnie w brzeskiej katedrze, 
prezentuje cały przekrój muzyki cerkiewnej XIX i XX stulecia, od klasyki po utwory 
lokalnych twórców, których spuścizna dopiero czeka na zbadanie i popularyzację. 
W kolekcji znajduje się wiele dzieł białoruskiego kompozytora Mikołaja Butomo 
i kijowskiego dyrygenta i kompozytora Konstantego Snieżyńskiego oraz łuckiego 
dyrygenta i kompozytora ks. Ganżuka, z którymi Jerzy Grudowik był w stałym li-
stownym kontakcie. Na szczęście kompletna korespondencja zachowała się i czeka 
na opracowanie. Chór Grudowika miał kilka premierowych wykonań dzieł Buto-
mo, niektóre utwory napisano specjalnie na prośbę brzeskiego dyrygenta. Wyjątko-
wość zbiorów Grudowika polega również na zachowaniu nagrań jego chóru od lat 
60. oraz zapisów chórów prowadzonych przez jego znajomych22. Dzięki temu jeste-
śmy w posiadaniu wyjątkowego materiału, który pozwala ocenić stylistykę i nieja-
ko „usłyszeć” brzmienie oraz manierę środowiska muzycznego, z którego pochodzi 
Pińska partytura i które wytyczyło ścieżki rozwoju muzyki cerkiewnej.

21 H. Александров, Песнь пробуждающая душу…, s. 86–87.
22 Archiwum zgromadziła rodzina dyrygenta.



208 ■ Witali Michalczuk

Należy podkreślić, że Pińska partytura okazała się zjawiskiem wzorcowym na 
skalę całego Kościoła prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym. Stało 
się to głównie za sprawą rozesłania tekstu do wielu parafii, wielokrotnego jego ko-
piowania, powielania i rozpowszechniania. Wraz z otwarciem w 1934 roku przez 
metropolitę Dionizego szkoły psalmistów w klasztorze jabłeczyńskim23 tradycja 
Pińskiej partytury i stylistyka brzeskiego środowiska dyrygentów osiągnęły ogól-
nokościelny wymiar. Natomiast rozproszenie po 1945 roku, jak również powojen-
na emigracja dyrygentów i śpiewaków przyczyniły się do upowszechnienia muzyki 
jabłeczyńskiej szkoły oraz Pińskiej partytury na całym świecie. „Jabłeczyński ślad” 
jest widoczny w wielu ośrodkach, począwszy od Paryża, gdzie przez wiele dekad 
dyrygentem katedry był Eugeniusz Jewiec, wychowanek tego ośrodka i konserwa-
torium warszawskiego, który swoją drogę cerkiewnego dyrygenta zaczynał w pobli-
żu Brześcia24, poprzez liczne ośrodki w Ameryce, a zakończywszy na wieloletnim 
dyrygencie australijskiego Sydney Eugeniuszu Podhajskim, również wychowanku 
szkoły w Jabłecznej.

Należy stanowczo podkreślić, że muzyka cerkiewna była niezwykle ważna dla 
hierarchii Kościoła prawosławnego w międzywojennej Polsce, a kilkakrotnie wspo-
minany tu arcybiskup Aleksander niezwykle ją cenił i wiele zrobił dla jej rozwoju. 
Podobnie metropolita Dionizy, który był wielkim znawcą sztuki i mecenasem25, 
wręcz kolekcjonerem „głosów’ do metropolitalnego chóru, którego dyrygentem 
był m.in. Dymitr Orłow, uczeń Karola Szymanowskiego, czy Walerian Bierdziajew, 
bratanek wielkiego synodalnego dyrygenta Wasilija Orłowa26. Chór katedry dawał 

23 O tradycji muzycznej klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
szkoły psalmistów i jej oddziaływaniu zob. Ł. Hajduczenia, Utracone księgi muzyczne klasztoru św. 
Onufrego w Jabłecznej: określenie specyfiki, rekonstrukcja repertuaru i odnalezienie utraconych zabyt-
ków, [w:] Wielkie Powroty. Tom rozpraw międzynarodowej konferencji naukowej, red. P. Dawidziuk 
i inni, Jabłeczna 2021, s. 485–502. Duże znaczenie mają prywatne archiwa dyrygentów z jabłeczyń-
skiego ośrodka, gdyż każdy słuchacz powinien był w trakcie studiów skompletować własną, ręcznie 
pisaną partyturę do pracy; w trakcie emigracji zbiory te trafiły na wszystkie kontynenty.

24 Wśród dokumentów Poleskiego konsystorza zachowały się personalne teczki Eugeniusza 
Jewca i jego ojca, również dyrygenta, Jana Jewca, Личное дело Евгения Евца, [w:] ГАБО ф. 2059, 
оп. 2, д. 455; Личное дело Ивана Евца, [w:] ГАБО ф. 2059, оп. 2, д. 98. Warto odnotować, że w ar-
chiwum zachowała się także teczka Piotra Domańczuka, absolwenta Studium Teologii Prawosławnej 
UW i szkoły psalmistów w Jabłecznej, słynnego dyrygenta w latach powojennych (Warszawa, Białys-
tok), który swoją zawodową drogę rozpoczął w Kobryniu, gdzie nie tylko zorganizował dobry chór 
w cerkwi św. św. Piotra i Pawła, ale też założył młodzieżowy chór w miejscowym gimnazjum, zob. 
Личное дело Петра Доманьчука, [w:] ГАБО ф. 2059, оп. 2, д. 86.

25 O artystycznym mecenacie metropolity Dionizego i jego stosunku do muzyki zob. W. Mi-
chalczuk, Metropolita Dionizy Waledyński – wielki hierarcha i prawosławny obywatel Rzeczypospolitej. 
Biografia w rzeczach, fotografiach i archiwaliach, Kraków 2022, s. 107–110.

26 O nim: Е.Н. Садикова, Богослужебно-певческое искусство русского зарубежья…, s. 64. 
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regularne koncerty muzyki cerkiewnej w Warszawie, pod patronatem metropolity 
Dionizego. Jest to jeszcze jedno świadectwo poziomu, jakości, stylistyki i znaczenia 
sztuki w życiu Cerkwi w okresie międzywojennym.

Celem niniejszego artykułu nie jest muzyczna charakterystyka repertuaru 
Pińskiej partytury, ale warto pokrótce scharakteryzować układ i zawartość zbio-
ru. Antologia składa się z następujących działów: śpiewy całonocnego czuwania; 
śpiewy liturgii eucharystycznej; śpiewy na trebach: molebien, ślub, panichida i po-
grzeb, akatysty; śpiewy na wielkie święta roku liturgicznego (jako oddzielna część, 
z powtórzeniem strony tytułowej); wybrane kantyki z bogogłaśnika. Do śpiewów 
całonocnego czuwania dodano „partesne utwory”, czyli dzieła bardziej skompli-
kowane muzycznie, wykonanie których wymaga chóru o odpowiednim poziomie 
i z rozbudowanym składem. To samo uzupełnienie jest w części liturgii euchary-
stycznej, prócz tego zawiera ona osobne działy utworów śpiewanych tylko w trak-
cie nabożeństwa celebrowanego przez biskupa oraz podczas komunii kapłańskiej 
(zapryczastnego). Jedną z niezwykłych cech zbioru jest zakodowanie w nutach me-
lodii, które przez długi okres funkcjonowały oralnie: to muzyczne elementy mo-
lebna, panichidy, akatystów, rozbudowanych nabożeństw postnych, podlegających 
wielkiej wariatywności. W ten sposób Pińska partytura stała się źródłem normy 
liturgicznej naszego obszaru kulturowego, a więc także sposobem na przetrwanie 
tradycji i jej ochronę, co szczególnie ważne obecnie, kiedy za sprawą mediów przej-
mowanie nowych wzorców i praktyk liturgicznych następuje zadziwiająco szybko 
i często bezrefleksyjnie.

Sama stylistyka i repertuar Pińskiej partytury odpowiadała synodalnym ten-
dencjom muzycznym końca XIX – pocz. XX wieku, które zdążyły zakorzenić się 
w miejscowej tradycji liturgicznej. Jednakże w antologii znajduje się wiele utworów, 
charakteryzowanych mianem „miestnogo napiewa”, które zapewne były właśnie 
melodiami bytującymi w miejscowej tradycji liturgicznej i które swoim rodowo-
dem sięgają niemal monodii kijowskiej, będącej w powszechnym użyciu na ob-
szarze dawnej Rzeczypospolitej27. Partytura w warstwie głasów prezentuje bardzo 
staranny i przemyślany wybór różnych odmian harmonizacji śpiewu głasowego, 
takich jak „skrócony znamiennyj”, „kijowski”, „grecki”. Upamiętnia wiele charakte-
rystycznych sposobów wykonania, muzycznych szczegółów, stanowiących wyróż-
nik naszej tradycji. Ze względu na treść i układ Pińska partytura nadal pozostaje 
aktualna, niezastąpiona i niezwykle funkcjonalna w użytku liturgicznym. 

27 Charakterystyczne, że Komitet Misjonarski zalecał „naukę ukraińskich napiewów cerkiew-
nych” jako miejscowej tradycji śpiewu liturgicznego, zob. Указы Миссионерского Комитета 
Полесской Епархии, [w:] ГАБО ф. 2059, оп. 1, д. 18, k. 39.
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Część poświęcona bogogłaśnikowi zawiera tradycyjne dla prawosławia w Rze-
czypospolitej kantyki i kolędy, często pochodzące z XVII–XVIII wieku (niektóre 
wydane jeszcze w Poczajowskim Bogogłasniku z 1790 roku). Zarówno pod wzglę-
dem repertuaru, jak i języka są to najbardziej wierne miejscowej tradycji śpiewy, 
które w antologii zyskały formę muzyczną na wielki mieszany chór. W pewnym 
stopniu było to dzieło Polakowa, którego nazwisko widnieje pod kilkoma ukraiń-
skimi kolędami zbioru. Część bogogłaśnika kończy się polską pieśnią religijną Boże 
coś Polskę, niejednokrotnie wykonywaną w cerkwiach w dni świąt narodowych28.

Na początku antologii znajduje się wstęp, który, jak wspominałem wyżej, nale-
ży przypisać ks. Stefanowi Żukowskiemu. Po nim dział teorii muzyki z podstawo-
wym kursem solfeża i zasadami dyrygentury, opracowane w dużej mierze przy wy-
korzystaniu wstępu z księgi Obichod ks. Emanuela Worobkiewicza (Lwów, 1896)29. 
Autorem części teoretycznej mógł być Włodzimierz Polakow, nauczający na zjaz-
dach dyrygentów teorii muzyki i solfeża. Znamienne, że na końcu wstępu do an-
tologii znajduje się łacińskie przysłowie – w liczbie mnogiej, co nie bez znaczenia: 
Quod potuimus fecimus, faciant meliora potentes! [Zrobiliśmy, co mogliśmy, niech 
ten, co może, zrobi lepiej] – czas pokazał, że nic lepszego nie powstało i nie tylko 
ze względu na brak możliwości, a ze względu na to, że trudno było prześcignąć tak 
dobre dzieło przodków. 

Pińska partytura to idealny wyraziciel epoki, twórczości i posługi jej autorów. 
Uwiecznia tradycję polskiego prawosławia, a także pamięć o ludziach, którzy ją 
tworzyli. W swej istocie, reprezentuje dzieła odpowiadające pojęciu „żywej trady-
cji”, gdzie każdy odnajdzie nie tylko własny kod genetyczny, lecz również żywych 
ludzi, którzy pomimo odejścia nadal z nami są.

28 Warto przypomnieć, że rodzina Inoziemcewów przyczyniła się do uratowania młodego ze-
słańca, Józefa Piłsudskiego, który przez pewien czas nawet uczył małego Mikołaja Inoziemcewa, przy-
szłego abpa Aleksandra. Ta przyjaźń utrzymywała się przez całe życie Marszałka, który z wdzięczno-
ścią odwiedzał arcybiskupa i jego matkę, mieszkającą z synem w Pińsku. Pozycja Piłsudskiego wobec 
prawosławia była o wiele bardziej otwarta i tolerancyjna (zgodnie z jego przekonaniami na temat 
Polski wielokulturowej) niż pozycja późniejszych władz z obozu endeckiego. W trudnych sytuacjach 
abp Aleksander na prośbę metropolity Dionizego prosił Marszałka o pomoc, więcej: W. Michalczuk, 
Metropolita Dionizy Waledyński…, s. 47.

29 Е. Воробкевич, Церковная псалтихия или песнослов. Kнига благополезная к изучению 
церковного пения по православному обряду для клириков и мирян содержащая в себе церковныe 
напевы на (славянскую)-русскую, греческую и болгарскую мелодию, Львов 1896.
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SUMMARY 
Witali Michalczuk  

The History of the Creation and the Environment of the So-called 
Pińska partytura 1929
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The article gives an answer about the history and authors of the famous 
Pińska partytura, a collection of Orthodox Church music published in Pinsk 
in 1929 and until then considered an anonymous work. The main author 
of the anthology was Fr. Aleksander Naumow, co-editor Włodzimierz 
Poliakow, Konstanty Plewicki, Szymon Korniluk. The environment in which 
the anthology was created and functioned was determined by the Church life 
of interwar Brześć on the Bug.
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1. ks. Aleksander Naumow, lata 30. XX w.  
[archiwum rodzinne prof. Aleksandra 

Naumowa]. 

2. Włodzimierz Polakow, lata 30. XX w. 
[ГАБО].

3. Piński chór katedralny (w centrum abp Aleksander Inozemcew, z prawej od niego dyry-
gent Konstanty Plewicki), lata 30. XX w. [Народный фотоальбом. Старые фотографии 

о Пинске и пинчанах, red. П. Kуницкий, А. Рыбачук, Брест 2014].
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4. Kamieniecki chór Szymona Korniluka 1929 rok  
(archiwum rodzinne W. Michalczuka). 

5. Pierwszy zjazd dyrygentów w Brześciu 1927 rok (siedzą od lewej: proboszcz soboru 
w Kobryniu ks. Aleksy Rusecki; misjonarz diecezjalny ks. Włodzimierz Szymanowski; 

proboszcz brzeskiej katedry ks. Stefan Żukowski; ks. Teodor Dmitrijuk z Prużan; dyrygent 
brzeskiej katedry Włodzimierz Polakow; w przedostatnim rzędzie pierwszy z lewej młody 

Eugeniusz Naumow, dyrygent z Alby) [„Воскресное чтение” 1927/35].
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6. Zjazd dyrygentów w Brześciu, pocz. 30. lat XX w. Od lewej w pierwszym rzędzie NN; 
ks. Teodor Dmitrijuk, ks. Włodzimierz Szymanowski; ks. Stefan Żukowski;  

dyrygent Włodzimierz Polakow; ostatni w rzędzie, z kapeluszem w ręce, Szymon Korniluk 
(archiwum rodzinne W. Michalczuka).

7. Kamieniec Litewski, panorama miasta, zdjęcie, z którego wykonano litografię zamiesz-
czoną na końcu Pińskiej partytury (archiwum rodzinne W. Michal czuka).




