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Krassimir Stantchev

Kilka słów o Aleksandrze Naumowie

G

dy piszę te słowa, mija właśnie pół wieku naszej znajomości, bowiem poznaliśmy
się jako dwudziestoletni chłopcy podczas rocznego pobytu Alika/Saszy Naumowa
na ministerialnym stypendium na Uniwersytecie Sofijskim.
Urodził się cztery miesiące po mnie, 6 lipca 1949 roku w Ornecie, na Warmii, gdzie
jego ojciec, protojerej Eugeniusz, były więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych,
jako dziekan gdańsko-olsztyński organizował życie religijne prawosławnym przesiedleńcom ze Wschodu, a rok wcześniej był członkiem delegacji podpisującej akt autokefalii Polskiej Cerkwi Prawosławnej. Potem, w 1953 roku, rodzina przeniosła się na Białostocczyznę, na ziemie nad Bugiem i Narwią – Podbiele, Mielnik, Bielsk, Drohiczyn.
Stąd, jak kiedyś Franciszek Skoryna, wyjechał w 1966 roku po maturze w drohiczyńskim
liceum na studia na Uniwersytet Jagielloński, gdzie w 1971 ukończył z wyróżnieniem
filologię słowiańską. Zaraz po studiach został zatrudniony w Katedrze (przemianowanej później na Instytut) Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym macierzystej
Uczelni. Tu przepracował ponad czterdzieści lat, przechodząc przez wszystkie szczeble
kariery naukowej – starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny i profesor
zwyczajny; zrezygnował z tej pracy dopiero w 2013 roku, nie mogąc dłużej łączyć pracy
w Krakowie z zatrudnieniem w Wenecji.
W latach 1974–1977 był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie w Belgradzie,
w okresie 1981–1984 uczył języka polskiego na Uniwersytecie w Pizie. Uczestniczył
w dziesiątkach kongresów i konferecji, był zapraszany na wykłady na wiele uniwersytetów, z czego szczególnie ważne były wyjazdy na Yale University (1988) i na Uniwersytet Kalifornijski z siedzibą w Berkeley (1991, 2000). Wiele lat wykładał równolegle
w Poznaniu, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza; był jednym z pierwszych pracowników Collegium Europaeum w Gnieźnie. Od 2003 roku objął katedrę na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji i tutaj właśnie przechodzi na emeryturę.
Już w pierwszych publikacjach Naumow (zob. Wykaz publikacji) odsłonił swoje
główne zainteresowania oraz szerokie kompetencje historycznoliterackie i teoretyczne
w zakresie literatury cerkiewnosłowiańskiej (sam chętnie określał siebie, nawet na wizytówkach, nieistniejącym terminem ‘cerkiewista’!). Literaturę cerkiewnosłowiańską
określał od samego początku jako system, włączając doń także apokryfy, powszechnie po marksistowsku traktowane jako demokratyczna opozycja wobec oficjalnej kultury. Z zapałem zeloty, który nas wtedy charakteryzował, podjął dyskusję z uczonymi tej miary co Dymitr Lichaczow czy Riccardo Picchio. Jego pierwsza książka, będąca przeróbką obronionego w 1974 roku doktoratu – Apokryfy w systemie literatury
7
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cerkiewnosłowiańskiej (Naumow 1976), łączy w sobie młodzieńczy bunt ideologiczny
przeciwko marksistowskiej teorii kultury z teoretyczną wizją literatury średniowiecznej
i z głęboką znajomością duchowości prawosławnej. Serię wczesnych publikacji zamykała wydrukowana na powielaczu rozprawa habilitacyjna Biblia w strukturze artystycznej utworów cerkiewnosłowiańskich (Kraków 1983), książka, która wyprzedzała w slawistyce intensywny rozwój studiów nad wzajemną relacją Pismo św.–literatura, a której
znaczenie teoretyczne pozostaje wciąż aktualne. W następnym roku wyszła antologia
Dar słowa. Ze starej literatury serbskej1, która otwiera bogaty dorobek translacyjny Naumowa, będącego jednym z głównych tłumaczy z języka cerkiewnosłowiańskiego na
polski (zob. Naumow 1985, liczne przekłady liturgiczne).
Jedną ze wspólnie realizowanych przez nas idei była (udana!) próba literackiego
i artystycznego dowartościowania bizantyńsko-słowiańskiej poezji, w tym zwłaszcza hymnografii. Gatunek, znajdujący się dziś w centrum badań paleoslawistycznych,
był podówczas ignorowany bardziej niż inne, i przez badaczy, i przez ideologicznych
decydentów.
W kolejnym roku ukazało się mikrofiszowe wydanie Crkoleskiego apostoła, XIIIwiecznego rękopisu cyrylickiego, wraz z towarzyszącym tomem studiów (Bogdanović,
Velčeva, Naumow 1986). Było ono rezultatem międzynarodowej współpracy w ramach
CIBAL2: był on jednym z najaktywniejszych uczestników projektu badania dziedzictwa rękopiśmiennego Bałkanów i Śródziemnomorza, zarówno w planie metodyki3, terminologii, jak i konkretnych badań nad cerkiewnosłowiańskimi rękopisami zachowanymi w bibliotekach i muzeach polskich. Po zakończeniu pierwszego długiego pobytu
we Włoszech Naumow przez lata prowadził badania nad stanem posiadania polskich
księgozbiorów, odkrywając dziesiątki nieznanych kodeksów i opisując ich zawartość.
Wraz z młodszymi kolegami wydał pierwszy kompletny katalog rękopisów cyrylickich
(Naumow, Kaszlej 2002; 2004), który jest niezbędnym narzędziem do badania tradycji
cerkiewnosłowiańskiej w ogóle, ale szczególnie do opisu tradycji kultury państwa polsko-litewskiego, I Rzeczypospolitej. To zainteresowanie, a raczej przywiązanie do tej
tradycji, skłoniło go do założenia we współpracy z młodym wileńskim kolegą, Sergejusem Temčinasem, wydawniczej serii Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne, poświęconej starożytnościom słowiańskim; właśnie ukazał się 15-ty tom tej cenionej w całym
świecie edycji. Serię otwiera tom Naumowa Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich (Naumow 1996). Tom przedstawia
twórczość w języku cerkiewnosłowiańskim obecną w polskich i wileńskich rękopisach
cyrylickich, ale także w dawnych drukach w kręgu kijowskim, pod zaborem rosyjskim
czy w międzywojennej Polsce. Kilka lat później ukazała się druga książka autora Domus divisa (Naumow 2002), tym razem poświęcona kulturze i piśmiennictwu ruskiemu
Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1983, 274 s.
CIBAL: Centre international d’information sur les sources de l’histoire balkanique et méditerranéenne przy UNESCO z siedzibą w Sofii.
3
Règles-modèles mèthodiques / Примерная методика, [w:] K. Stančev (réd. générale), Description et catalogage
des manuscrits médiévaux / Описание и каталогизирование средневековых рукописей, Sofia 1984 (CIBAL, Balcanica III, Études et documents 3), s. 9–14 (po francusku) i 15–20 (po rosyjsku).
1
2
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w I Rzeczypospolitej, z wartościowym aneksem tłumaczeń, wykonanych przez młodych
współpracowników. Kolejną inicjatywą było utworzenie serii Biblioteka Duchowości
Europejskiej (wpierw w Gnieźnie, potem w Krakowie), gdzie poprzez głębokie studia
i wyborne tłumaczenia przybliża się polskiemu czytelnikowi kulturę wschodniochrześcijańską w jej kontekście europejskim (tomy poświęcone świętym Mikołajowi i Benedyktowi, Cyrylowi i Metodemu oraz ich uczniom4, a także Franciszkowi Skorynie).
Po przyjeździe do Wenecji Naumow włączył się aktywnie w życie naukowe slawistyki włoskiej, a także zintensyfikował swój udział na arenie międzynarodowej, głównie
w Bułgarii, Serbii i Rosji. Niejako na powitanie wydaliśmy zbiór jego najważniejszych
prac pod tytułem IDEA-IMMAGINE-TESTO. Studi sulla letteratura slavo-ecclesiastica
(Naumow 2004), w 2009 z grupką kolegów założyliśmy Wydział Slawistyczny Akademii Ambrozjańskiej w Mediolanie, wydający rocznik i oddzielne wydawnictwa, w których bierze on aktywny udział5. Od samego przyjazdu co roku aktywnie mi pomagał
w organizacji Dni Cyrylo-Metodejskich na Trzecim Uniwersytecie w Rzymie, a w 2015,
2017 i 2019 zorganizował międzynarodowe konferencje cyrylometodejskie w Wenecji.
To ostatnie spotkanie, poświęcone 1150-leciu śmierci św. Konstantyna-Cyryla, 800-leciu
autokefalii Serbskiej Cerkwi i 500-leciu serbskiego prawosławnego drukarstwa w Wenecji (zob. „Crkvene studije” 15, 2018) skupia jak w soczewce najważniejsze zainteresowania Jubilata. Wcześniej odbyły się pod jego kierunkiem sympozja poświęcone biskupowi Josipowi Jurajowi Strossmayerowi, franciszkanom na Bałkanach i św. Paisjuszowi
Chilendarskiemu. W 2009 w Niszu, gdzie Aleksander Naumow jest przewodniczącym
Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Prawosławiem i gdzie zrodziła się imponująca inicjatywa światowej sieci naukowej Pax Byzantino-Slava, ukazała się staraniem Dragiszy Bojovicia jego książka Staro i novo. Studije o književnosti
pravoslavnih Slovena. Inny wybór jego prac, staraniem Natalii Zapolskiej i Margarity
Żiwowej, jest w druku w Moskwie i ukaże się lada miesiąc.
Jako wenecki profesor Naumow nie zerwał kontaktów z Polską, kontynuował opiekę
nad seriami wydawniczymi, przyczynił się do powstania centrum badawczego Akademii
Supraskiej wraz z jej rocznikiem Latopisami, wspierał organizację Spotkań Galicyjskich w Nowym Sączu6, brał udział w ważnych projektach naukowych (zwłaszcza Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, Naumow
2017).
*
W bogatym dorobku naukowym Aleksandra Naumowa dominuje problematyka literatury i kultury cerkiewnosłowiańskiej traktowanej szeroko, z włączeniem nowożytnych
kontynuacji średniowiecznych tradycji (poezja liturgiczna: służby, akatysty, Biblia jako
inspiracja, nowi męczennicy atoscy i in.), ale chyba zasadnicza uwaga jest poświęcona
Święci Konstantyn–Cyryl i Metody patroni Wschodu i Zachodu, red. A. Naumow, t. I–II, Kraków 2013; 254 s. i 338
s. (BDE 5/I-II); Uczniowie apostołów Słowian: Siedmiu świętych mężów, oprac. M. Skowronek, G. Minczew, Kraków 2010 (BDE 4).
5
„Slavica Ambrosiana”, 1/2010, 4/2013, 5/2015, 6/2016, 7/2017; „Studi cirillometodiani”. Nell 1150° anniversario
della missione tra gli Slavi dei santi Cirillo e Metodio („Fonti e Studi”, 22, 2015).
6
Zob. Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne, t. 8, 2013; 9, 2014; 11, 2015; 12, 2017.
4
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tradycjom prawosławnym na ruskich ziemiach państwa polsko-litewskiego. Ten temat
widocznie przenosi Aleksandra w czasy odległych przodków, by w ich mądrości i wierności odnaleźć wzorzec trwania na granicy między prawosławiem i katolicyzmem, między chrześcijaństwem Wschodu i Zachodu.
Badanie tradycji ruskiej w Rzeczypospolitej stało się dla Naumowa badaniem jednego z regionów wspólnoty panprawosławnej. Od młodych lat brał udział w gorących
nieraz dyskusjach nad stosunkiem tradycji ogólnej, łączącej do tradycji lokalnych (narodowych), broniąc stanowiska, że to, co łączy jest ważniejsze od tego, co dzieli na
poziomie makro- i mikro-regionalnym.
W jego badaniach widać znakomite przygotowanie filologiczne, literackie, kulturologiczne, wypowiada się kompetentnie w zakresie paleografii i kodykologii, teologii
i liturgiki, sztuki i muzyki. Warto podkreślić, że jego solidne kompetencje obejmują
także folklor, historię nowożytnych literatur Słowian prawosławnych i komparatystykę
literacką.
Znaczenie Naumowa nie ogranicza się tylko do badań naukowych, jest wychowawcą
– jak go nazywają niektórzy: Mistrzem – licznej grupy uczniów, organizatorem życia
naukowego, inspiratorem i życzliwym krytykiem. Od niego uczyli się oni patrzenia na
Słowiańszczyznę okiem ojców założycieli slawistyki, ponad podziałami, przekonani, że
każda obecna granica jest zbyt nowa. Otwierał oczy uczniom (a także kolegom) na szereg problemów, na niebezpieczeństwo separatyzmów i groźbę naukowej zaborczości, na
radość obcowania ze słowem, obrazem i dźwiękiem.
W krótkiej notce bibliograficznej nie sposób powiedzieć wszystkiego, ponieważ
mamy do czynienia z człowiekiem, który jest w nieustannym ruchu i w różnych kierunkach, tak że każda rzecz powiedziana o nim od razu staje się historią. Wiem dobrze,
że on sam nie przywiązuje większego znaczenia do formalnych znaków uznania, ale
widziałem, z jakim wzruszeniem odbierał najwyższe odznaczenie Bułgarskiej Akademii
Nauk – medal im. Marina Drinowa (2009) i doktorat honorowy Uniwersytetu Sofijskiego
im. Św. Klimenta Ochrydzkiego (2014). Rzadko wspomina o państwowych odznaczeniach (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i in.), ale przyjemność mu sprawiły
nagrody i medale bezpośrednio związane z obiektami jego zainteresowań badawczych:
Księcia Konstantego Ostrogskiego, Św. Cyryla Turowskiego, Św. Nestora Kronikarza,
ale także Św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, czy ostatnia: Nagroda i medal
im. Zygmunta Glogera.
Połączyła nas pół wieku temu filologia, miłość do literatury cerkiewnosłowiańskiej,
mieliśmy wspólnych nauczycieli, wspólne projekty naukowe, obchodzimy wspólne jubileusze7. Ale podstawą była braterska przyjaźń, która przez cały ten czas nas umacniała,
pozwalała dzielić wszystkie radości i zmartwienia. A to jest w życiu najważniejsze.

7

Zob. wspólny tom jubileuszowy „Starobălgarska literatura” 41–42, Sofia 2009.
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Dyplomaci weneccy w Rzeczypospolitej XVII wieku

D

yplomaci Najjaśniejszej Republiki Wenecji przybywali do Rzeczypospolitej
w XVII wieku, przede wszystkim w celu nakłonienia do walki przeciwko Turcji,
której ofensywa w Europie narastała od poprzednich stuleci. Zdobywca Konstantynopola (1453), sułtan Mehmed II (1451–1481), rozpoczął z sukcesem podbój Europy Południowo-Wschodniej, Azji Mniejszej i Afryki Północnej1. Potęgę osmańską ugruntował
Sulejman II, nazwany Wspaniałym (1520–1566), dochodząc na Półwyspie Arabskim do
Jemenu i Zatoki Perskiej, a nawet do wybrzeży Indii. Z Egiptu Turcy wyruszyli ku zachodowi. Algieria i Tunezja stały się posiadłościami wasalnymi, Trypolitania włączona
została do Imperium Ottomańskiego. Podboje na Bliskim Wschodzie arabskim stanowiły cześć polityki tureckiej, a ekspansja w kierunku Algierii i Tunezji, zdaniem Zbigniewa Wójcika, były ściśle powiązane z europejską polityką Osmanów2. W roku 1521
armia Sulejmana zdobyła Belgrad, najważniejszą twierdzę broniącą dostępu do Węgier.
W rok później Sulejman podbił siedzibę Kawalerów św. Jana – Rodos. Turcy uderzyli na
Węgry, doszło do starcia pod Mohaczem, gdzie poległ młody król węgierski Ludwik II
Jagiellończyk (1516–1526). W 1529 roku armia turecka po raz pierwszy stanęła pod murami Wiednia. Austria i Wiedeń ocalały dzięki mobilizacji Rzeszy i koncentracji wojsk
Karola V3.
Francja natomiast, rywalizująca z Habsburgami, podpisała w roku 1536 formalny
traktat przyjaźni z Imperium Ottomańskim. Do potęg zainteresowanych walką z Półksiężycem dołączyła natomiast Republika Wenecji, która posiadała we władaniu wyspy
we wschodniej części Morza Śródziemnego. Należał do nich Cypr, który w 1570 roku
1
Temat artykułu wymaga w istocie szerszego omówienia, w tym miejscu zamiarem autorki jest zasygnalizowanie
tematyki, która, należy mieć nadzieję, doczeka się w przyszłości gruntownego opracowania. T. Chynczewska-Hennel, Zagrożenie tureckie w Europie – Jan III Sobieski i Stolica Apostolska, w: Odsiecz wiedeńska, red. T. Chynczewska-Hennel, Warszawa 2011, s. 51–58; eadem, Dyplomacja wenecka wobec Rzeczypospolitej XVII stulecia, w:
Polska wobec konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XVI–XVIII
wieku, red. R. Skowron, Kraków 2009, s. 275–282; T. Chynczewska-Hennel, Kozaczyzna w relacjach dyplomacji papieskiej i weneckiej w pierwszej połowie XVII w., w: Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red.
W. Walczak, Białystok 2016, s. 153–165; wszystkie odnośniki, by nie rozszerzać o szczegółowa bibliografię, pozwolą Czytelnikowi dotrzeć do szerszej bibliografii.
2
Z. Wójcik, Historia Powszechna. Wiek XVI–XVII, Warszawa 2001, s. 247–250.
3
Ibidem, s. 251; M. Jačov, Europa i Osmanie w okresie Lig Świętych. Polska między Wschodem a Zachodem, seria:
Rozprawy Wydziału Filozoficznego, t. 98, Kraków 2001, s. 13–21.
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został podbity przez sułtana Selima II (1566–1570). Ten sukces muzułmanów spowodował konsolidację zagrożonych państw europejskich: Stolicy Apostolskiej, Wenecji
i Hiszpanii. Papież Pius V (1566–1572) zabiegał o utworzenie ligi świętej przeciwko
Turcji, nie udało mu się namówić Niemiec, Moskwy, Francji, ani Polski, która zawarła
przymierze z Turcją w roku 1553.
Siódmego października 1571 roku, u wejścia do Zatoki Korynckiej, pod Lepanto
(obecnie Nafpaktos) doszło do słynnej bitwy, która zakończyła się klęską floty tureckiej,
ale zdarzenie to nie pociągnęło za sobą dalszych sukcesów. Cypr pozostawał dla Wenecji
utracony, ale Lepanto miało ogromne znaczenie dla Republiki św. Marka. Uwierzono, że
Turków można pokonać4.
Co ciekawe, Wenecja znakomicie zarządzająca swym państwem, zainteresowana
była kontaktami także o charakterze ekonomicznym. Kwestia importu polskiego zboża
obok przedstawicieli holenderskich czy angielskich interesowała także Włochów, w tym
wysłanników weneckich5. Oto przykład takich zainteresowań ambasadora weneckiego
w Rzeczypospolitej końca XVI wieku, Pietra Duodo, przebywającego w Polsce za panowania Zygmunta III Wazy. W sprawozdaniu końcowym po odbyciu misji dyplomatycznej napisał między innymi:
Dziwne jest, że Polacy, mając tyle portów nadmorskich, nie myślą nigdy o flocie, dziwno tym
bardziej, że wszystko co do budowy i uzbrojenia okrętów potrzeba, posiadają w obfitości; taką
mają ilość drzewa, lin, żelaza, że zapewniano mię, iż okręt od 800 beczek, nie kosztuje ich jak
10 000 talarów, Najjaśniejsza Rzeczpospolita nasza mogłaby mieć ze stron tych za niską cenę
sto i dwieście okrętów, a przysławszy własnych cieśli, sposobem naszym nawy te budować by
się mogły. Można by je naładować pszenicą, żytem, masztami i tak je do Wenecji wysłać6.

Pomijając nieścisłości tej relacji dotyczące na przykład floty bałtyckiej, polskie okręty wojenne pojawiły się na Bałtyku za czasów Zygmunta Augusta, warto zwrócić uwagę
na zainteresowanie możliwościami transportu z portu nad Bałtykiem do Italii. Do listów
ambasadora Duodo, datowanych 27 czerwca 1592 roku w Krakowie, załączono bardzo
ciekawą ekspertyzę Giovan Battisty Ceki, który informował przełożonych o opłacalnej
dla Wenecji, możliwości zakupu wołów hodowanych w Polsce. Corocznie, zdaniem autora informacji, można nabyć od piętnastu do osiemnastu tysięcy wołów i dodatkowo
jeszcze z Podola od sześciu do ośmiu tysięcy tych zwierząt mniejszych rozmiarów. Szacuje ich cenę od dwunastu do osiemnastu florenów za roczną sztukę, w zależności od
rozmiarów i wagi7.
Jeszcze inny charakter miały wizyty dyplomatów weneckich związane z różnego
rodzaju uroczystościami królewskimi, dworskimi. Z pewnością warto przyjrzeć się
bliższej znajomości, i wydaje się przyjaźni, z posłem weneckim Giovannim Tiepolo
A. Zorzi, La Repubblica del Leone. Storia di Venezia, Milano 2005, s. 343 i n.; W. Szyszkowski, Wenecja. Dzieje
Republiki 726–1797, s. 208–211.
5
W tej kwestii szerzej pisze W. Tygielski, Włosi w Polsce XVI–XVII wieku. Utracona szansa na modernizację,
Biblioteka „Więzi”, t. 178, Warszawa 2005, s. 137 i n.
6
P. Duodo, 1592 Zdanie sprawy przed senatem weneckim z poselstwa do króla polskiego, w: Cudzoziemcy o Polsce.
relacje i opinie, wybrał i opracował J. Gintel, t. I: Wiek X–XVII, Kraków 1971, s. 182.
7
W. Tygielski, op. cit., s. 138–139.
4
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(1585–1647), którego poznał królewicz Władysław, późniejszy król Władysław IV podczas swej podróży po Europie, którą odbył w latach 1624–16258.
Tiepolo wspomina Stefan Pac (1587–1640) – towarzysz podróży królewicza. Pisze
on w swym diariuszu pod datą 4 marca 1625 roku, że Tiepolo został komisarzem „do
usłużenia Królewiczowi od Rzeczypospolitej [Wenecji – T.Ch.-H.] naznaczony”9.
Przedstawiciel Najjaśniejszej Republiki swą pierwszą wizytę złożył w Rzeczypospolitej prywatnie, przybywając do Grodna w maju 1633 roku. Jak pisał w swym Pamiętniku Albrycht Stanisław Radziwiłł, Wenecjanin został zaproszony do Polski wcześniej
i miał odpowiedzieć wówczas: ”że przyjedzie wtedy, gdy ujrzy (naówczas królewicza)
Władysława na ojcowskim królewskim stolcu. Dał na to rękę, a teraz słowo czynem
poparł. Wdzięcznie przyjmowany przez króla i wszystkich, podarunkami, a także dwornością zyskał większą łaskę króla”10.
Ponownie przybył do Polski we wrześniu 1637 roku na uroczystości zaślubin i koronacji Cecylii Renaty. Jako przedstawiciel Republiki Wenecji podarunki, wraz z gratulacjami wręczał wówczas Georgius de Georgis11, którego wspomina Radziwiłł12, a także
ówczesny nuncjusz Stolicy Apostolskiej Mario Filonardi13.
Kolejny pobyt Giovanniego Tiepolo w Rzeczypospolitej wiązał się z misją zmontowania ligi antytureckiej, powierzoną mu przez Senat Wenecji. Plany poszukiwania
pomocy ze strony Wenecji zbiegły się z projektami wojny tureckiej Władysława IV14.
Wracając do kwestii zagrożenia tureckiego, należy przypomnieć, iż Polska stykała
się z tym problemem stale od połowy XV wieku w związku z Mołdawią i Wołoszczyzną, które stanowiły obszar krzyżowania się wpływów tureckich i polskich. Pogorszenie
stosunków nastąpiło w drugiej dekadzie XVII wieku. Wyprawy magnatów koronnych
do Mołdawii, ingerencje w sprawach Wołoszczyzny, a nawet Siedmiogrodu, napady Kozaków na ziemie czarnomorskie, niszczące rejzy czambułów tatarskich – to wszystko
powodowało tureckie wyprawy odwetowe. W obliczu poważnego zagrożenia tureckiego
stanęła Polska w 1620 roku. Przyszła Cecora i śmierć hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Mobilizacja Sejmu Rzeczypospolitej spowodowała, iż wystawiono silną armię
8
Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624–1625 w świetle ówczesnych
relacji, oprac. A. Przyboś, Kraków 1977; zob. także dla przykładu: M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, Respublica versus imperium, Morte di due Repubbliche (manoscritti riguardanti la Polonia nella Biblioteca del Museo Correr di
Venezia), w: Polonia 1795, Venezia 1797. Morte ed eredità di due Repubbliche, a cura di H. Osiecka-Samsonowicz
in collaborazione con A. Rabińska, Warszawa 2002, s. 382.
9
Ibidem, s. 375–376.
10
A. S. Radziwiłł, Pamiętniki o dziejach w Polsce, t. 1: 1632–1636, przeł. i opr. A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa
1980, s. 308.
11
Wśród wymienionych ambasadorów weneckich w wielu państwach europejskich i pozaeuropejskich w: Relazione degli ambasciatori, Elenco dei testi pubblicati, jako ambasadorów Wenecji Polsce w wieku XVII, wymieniono
jedynie Zorzi [Georgius] Giorgio – 1638 oraz Morosini Angelo – 1685; Storia di Venezia. Materiali per la ricerca,
http://venus.unive.it/ricedst/sdv/strumentiu/testi/relazioni/relazioni_amb.htm (dostęp 2010-06-05).
12
A. S. Radziwiłł, op. cit., t. II, s. 57–60, 63.
13
Avviso ab secretario Marii Filonardi ad card. Franciscum Barberini, Varsaviae, 12 IX 1637, w: Acta Nuntiaturae Polonae, t. XX: Marius Filonardi (1635–1643), vol. 2: 1 XI 1636 – 31 X 1637, wed. T. Chynczewska-Hennel,
Cracoviae 2006, nr 248, s. 269.
14
Do dziś aktualna pozostaje rozprawa W. Czermaka na ten temat: Plany wojny tureckiej Władysława IV, Kraków
1895; reedycja, Napoleon V, Oświęcim 2015.
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regularnego wojska, które posiłkowane wojskiem Kozaków Zaporoskich pod wodzą
Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego pokonało w 1621 roku armię turecko-tatarską.
Wiktoria chocimska przeszła do legendy, a sława oręża wojska Rzeczypospolitej, w tym
Kozaczyzny, odbiła się w Europie. To właśnie o pomoc Kozaków zabiegali później wysłannicy, dyplomaci Najjaśniejszej Republiki Wenecji.
O pozyskanie Polski starała się Stolica Apostolska przez cały bez mała XVII wiek,
w latach zaś czterdziestych i pięćdziesiątych tegoż wieku dołączyła także Wenecja. Znalazła się ona w bardzo trudnej sytuacji spowodowanej rozpoczętą w 1645 roku wojną
o Kretę. Wenecja spodziewała się ataku floty tureckiej, lecz nie była w stanie, tak jak
zrobiła to Malta sto lat wcześniej (Wielkie Oblężenie z 1565 roku), przeciwdziałać skutecznie zagrożeniu tureckiemu.
Turcy otoczyli w czerwcu 1645 roku Chanię (Caneę) na północno-zachodnim brzegu
Krety. Dwa miesiące później port musiał się poddać, wcześniej dowódca portu Biagio
Zulian wysadził się wraz z załogą w powietrze. Ten pierwszy bohaterski czyn w wojnie o Kandię15 zapoczątkował wieloletnie pasmo walk o utrzymanie wyspy w rękach
Wenecji. W tym celu czyniono wiele zabiegów na dworach innych państw z prośbami
o wsparcie. Wojna o Kandię zakończyła się jej utratą na korzyść Turcji, ponad dwadzieścia lat później, w roku 1669.
Od początku zmagań o wyspę Wenecja rozpoczęła szeroką akcję dyplomatyczną
w celu pozyskania wsparcia przeciwko wspólnemu wrogowi, zagrażającemu chrześcijańskiej Europie. Dyplomaci weneccy udawali się do Anglii, Francji, Hiszpanii, Szwecji,
Danii, Polski, Moskwy, a także do Persji, dla której Turcja stanowiła w owym czasie poważne zagrożenie. Giovanni Tiepolo przybył kolejny już raz do Polski w sierpniu 1645
a opuścił ją w czerwcu 1647 roku, rozczarowany z powodu niezrealizowania planów
nakłonienia Rzeczypospolitej do wojny przeciwko Turcji. Przyjazd weneckiego dyplomaty wiązał się ponadto z jego uczestnictwem w uroczystościach kolejnych zaślubin
Władysława IV, tym razem z Ludwiką Marią Gonzagą. Niepowodzenie misji Tiepolo
dobrze charakteryzuje Stanisław Albrycht Radziwiłł, pisząc w swym Pamiętniku te oto
słowa z 3 grudnia 1646 roku:
Teraz przechodzę do posła weneckiego, który – bawiąc u nas długo – dopiero teraz odprawił
poselstwo; sam jest początkiem zła, on bowiem jeżdżąc po Polsce dybał na polską cnotę, żeby
ciężar całej wojny, zrzuciwszy go z barków Republiki Weneckiej, złożyć całkowicie na nasze
głowy. [...]

Przeto rozważając te wszystkie sprawy najpokorniej W.K.M. prosimy, abyś zechciał
cudzoziemców oddalić od swego boku, ponieważ ich rady we wszystkich państwach
są przyczyną zamieszania. Prosimy, aby W.K.M. nie ufał pochlebstwom, które są na
początku słodkie. Ale na końcu odwrotnie – rodzą gorycz. Prosimy, aby poseł wenecki
został jak najszybciej odprawiony16.
Ten głos kanclerza wielkiego litewskiego współbrzmiał z głosami szlacheckimi
Rzeczypospolitej, która – zachwycona sobą i kształtem oraz organizacją państwa
15
16

Kandia (Candia, Iraklion, Heraklejon), stolica Krety, nazwa stolicy obejmowała całą wyspę.
A. S. Radziwiłł, op. cit., t. II, s. 542–543.
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cieszącego się „złotym pokojem” – nie chciała nawet słyszeć o jakimkolwiek zagrożeniu. Nic więc dziwnego, że Tiepolo, wytrawny dyplomata, nie krył swego rozgoryczenia z powodu zawodu, jakiego doznał w Polsce. W swej relacji finalnej, skierowanej
do Senatu Republiki Wenecji po powrocie z kraju misji, napisał między innymi, że
wręczył przecież pieniądze na cele wojenne, więc w przypadku wycofania się z planów wojennych, należałoby je zwrócić. Rozmawiał także wenecki dyplomata z sekretarzem królewskim Lodovico Fantonim, który miał mu odpowiedzieć zdecydowanie,
że cały naród nie chce wojny:
Col quale [Fantoni] avendo lungamente trattato dopo che mi licenziai dal re, infine non potei cavar altro di preciso che l’impossibilità del re medesmo in dar principio col solo dinaro della Republica a così aspra guerra, impedita da’grandi, piena di difficoltà, d’esito incerto
e dispendiosissima; né mi tacque che l’essersi raffreddato il re all’impresa era derrivato dal veder raffreddati i principi christiani, e quello in particolare che cogl’atti della prontezza doveva
dar l’esempio agl’altri, onde fra il bolore degl’animi de’senatori polacchi s’era figurata la maestà sua di vedersi involta in un grand’imbarazzo per restar nel più bello abbandanato da tutti,
con manifesto pericolo del regno, di se stesso e della propria casa. Io replicai molte ragioni che,
ridette più volte ne’miei riverentissimi dispacci, non devo farne ripetizione con tedio17.

Giovanni Tiepolo pochodził ze znanego rodu związanego z Wenecją, choć jego początki wiążą niektórzy historycy z Rimini, Rzymem a nawet Kolonią. Dwóch dożów pochodziło z tego znakomitego rodu: Giacomo Tiepolo (1229–1249) oraz Lorenzo Tiepolo
(1268–1275). Przedstawiciele rodu byli prokuratorami, wysokiej rangi urzędnikami państwowymi, dyplomatami, wojskowymi, duchownymi. Wśród artystów do najbardziej
cenionego i podziwianego malarza należy Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770), znany z barokowych fresków i obrazów. Wymieńmy tu jedynie słynnego „Neptuna składającego dary Wenecji” w Pałacu Dożów18.
Władysław IV zechciał nagrodzić dyplomatę weneckiego i wyróżnić go udostojnieniem herbu, co nastąpiło w maju 1647 roku. Otóż do herbu Tiepolo dodał król Połuorła
Białego ze snopkiem Wazów na piersi. Honor otrzymania od króla dyplomu, który wręczył mu kanclerz wielki, zapewne Jerzy Ossoliński, tuż przed wyjazdem Tiepolo z Polski, zrobił na weneckim dyplomacie spore wrażenie. Oto co napisał do swych zwierzchników: „Venne ancora il gran cancelliere e per parte di sua maestà mi portò in un
ornatissimo privilieggio l’onore della sua arma reale tutta intiera, l’aquila bianca con li
fasci o vimini dorati in mezzo al petto”19.
Bardzo interesującą postacią z kręgu dyplomacji weneckiej jest z pewnością jeszcze
jeden przedstawiciel znaczącego rodu weneckiego – Girolamo Cavazza (1588–1681).
Przypomnieć trzeba w tym miejscu jego postać i działalność w Rzeczypospolitej
17
Il carteggio di Giovanni Tiepolo Ambasciatore Veneto in Polonia (1645–1647), a cura di D. Caccamo. Roma
1984, s. 535.
18
T. Chynczewska-Hennel, Udostojnienie herbu Giovanniego Tiepolo – posła weneckiego w Rzeczypospolitej w latach 1645–1647, „Przegląd Historyczny”, t. CII, z. 3, 2011, s. 445–450.
19
Il carteggio di Giovanni Tiepolo...., s. 508, list nr 255; Opisany powyżej dyplom królewski, powinien się znajdować
w Archivio di Stato di Venezia. Moje poszukiwania tego dyplomu, niestety, okazały się bezowocne; por. T. Chynczewska-Hennel, Udostojnienie herbu…, s. 449–450.
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targanej wojną z Kozaczyzną na czele z Bohdanem Chmielnickim. Przodkowie Cavazzy, co ciekawe, wywodzili się z Niemiec i przybyli do Veneto w XV wieku. Osiedlili
się początkowo w Padwie i stopniowo pięli się po drabinie hierarchii społecznej, osiągając dobre pozycje w służbie Najjaśniejszej Republiki Wenecji. Rodzina torowała
drogę urzędniczą Girolamo, który od roku 1607 rozpoczął swą karierę w kancelarii
doży weneckiego jako urzędnik, najpierw na stanowisku straordinario, a od 1612 roku
jako ordinario20.
Idąc drogą kariery urzędniczej, na której przeważały misje zagraniczne, spędził poza
granicami Wenecji dwadzieścia osiem lat, by w 1652 roku, po powrocie z ostatniej misji
w Polsce, zostać na stałe w Republice. Rzym, Madryt, Paryż – oto kolejne miejsca pobytu Cavazzy z ramienia Senatu Republiki Wenecji. W roku 1616 otrzymał nominację
sekretarza Senatu Republiki, prowadził tam sprawy di pace, di leghe, d’apertura de’passi e d’altri cabrosi affari21.
W marcu 1618 roku odbył krótką misję w Mantui w związku z trwającą wojną Wenecji z Austrią. Cavazza miał zadanie wspomóc unię dynastii sabaudzkiej z Gonzagami.
Rok później widoczny był już w Parmie, Modenie i Urbino w celu utworzenia ligi wenecko-sabaudzkiej skierowanej przeciwko Hiszpanom. W latach 1623–1628 piastował
z kolei urząd rezydenta Republiki Weneckiej w Szwajcarii, dwa następne lata spędził
we Francji, by następnie powrócić do Italii. Te działania dyplomatyczne Cavazzy miały
zapewnić spokój Wenecji w trwającej wojnie trzydziestoletniej na froncie południowym,
między innymi w walce o sukcesję mantuańską22.
We wrześniu 1633 roku Cavazza otrzymał awans na sekretarza Rady Dziesięciu,
która strzegła bezpieczeństwa państwa i sądziła w sprawach politycznych. Kolejne misje to Szwajcaria i przede wszystkim Malta, gdzie mógł być bliżej rozgrywającej się
i brzemiennej w konsekwencjach wojny o Kandię, o której była mowa wcześniej. Senat
Wenecji był bardzo zadowolony z działań dyplomatycznych Cavazzy, który okazał się
zręcznym i inteligentnym negocjatorem. Postanowiono zatem wysłać go do Rzeczypospolitej z zadaniem przekonania króla i czołowych przedstawicieli elity rządzącej do
stworzenia frontu antytureckiego. Według ambasadora nadzwyczajnego w Polsce, Andrea Contariniego istniały dwie możliwości rozwiązania problemu. Pierwsza oznaczała
powrót do czasów pobytu w Polsce Tiepolo, czyli strategia oparta na próbie przekonania
króla, co do celowości wspólnych działań. Monarcha w następstwie tych rozmów miałby, w przewidywaniach dyplomaty weneckiego, przekonać Sejm o propozycjach Najjaśniejszej Republiki Wenecji. Drugim ewentualnym rozwiązaniem pozyskania Polski
do projektów weneckich miało być bezpośrednie nawiązanie kontaktów z Kozaczyzną,
której wartość bojowa znana była i podziwiana w Italii. Contarini przybył do Warszawy
na ślub Jana Kazimierza z Ludwika Marią Gonzagą. Przy okazji poczynił obserwacje
T. Chynczewska-Hennel, Girolamo Cavazza (1588–1681), poseł wenecki w Polsce, w: Afryka, Orient, Polska.
Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Dziubińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2007,
s. 155–168; eadem, Korespondencja dostojników Rzeczypospolitej z archiwum posła weneckiego Girolama Cavazzy
(1650–1652), w druku.
21
G. Benzoni, Cavazza Girolamo, w: Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1979, vol. 23, s. 43.
22
W tej sprawie przede wszystkim: R. Quazza, La guerra per la succesione di Mantova e del Monteferrato (1628–
1631), t. 1–2, Mantova 1926.
20

16

Dyplomaci weneccy w Rzeczypospolitej XVII wieku

na temat możliwości uczestnictwa Polski w wojnie przeciwko Turcji. Oto jego słowa
z końcowej relacji z Warszawy, napisane w listopadzie 1649 roku: „W istocie Polacy
z usposobienia są bardzo nieprzychylni wojnie, a w wysokim stopniu skłaniają się ku
pokojowi i lenistwu”23.
Mimo rozpoczętej „wojny domowej”, bo tak interpretowano w Wenecji powstanie
Chmielnickiego, zdecydowano się na wprzęgniecie Kozaczyzny do walki przeciwko
Półksiężycowi. Nadzieje na pomyślne zakończenie pertraktacji odżyły, po ugodzie zborowskiej, podpisanej 18 sierpnia 1649 roku, toteż oceniano pozytywnie rozwój wypadków w Rzeczypospolitej. Pomysły Wenecji zbiegły się, co istotne z planami Rzymu oraz
znalazły swych zwolenników także w Polsce24. Do Chmielnickiego przybył w końcu
maja 1650 roku z tajemną misją wysłannik ambasadora weneckiego w Wiedniu – Alberto Vimina, o którym będzie mowa w dalszej części. Pomysł wysłania Cavazzy do
Warszawy pojawił się już po wysłaniu Viminy.
Ciekawie wyglądały wyniki głosowania w Senacie Weneckim w sprawie celowości wysłania Cavazzy do Polski. Na stu dwudziestu jeden senatorów, przeciwko tej
misji było dwudziestu ośmiu, wstrzymało się ośmiu25. Pierwszy list po przyjeździe
do Polski wysłał Cavazza z Krakowa, z datą 17 września 1650 roku, następny już
z Warszawy 25 tegoż miesiąca26. Ostatni list datowany na 31 sierpnia 1652 roku
z Warszawy kończył pobyt tego dyplomaty w Rzeczypospolitej. Jak już wspomniano, był to wytrawny dyplomata, niestety, jego misja pozostała nieudana. Nie była
to z pewnością jego wina, jak wiadomo, przebieg wypadków nie sprzyjał realizacji
planów weneckich. Strona polska czyniła mu jednak sporo nadziei, a Stanisław Albrycht Radziwiłł był bardziej przyjacielsko nastawiony do niego aniżeli do Tiepolo.
W pierwszych miesiącach pobytu Cavazzy w Warszawie, tak oto pisał o planach
dyplomaty weneckiego:
Po odprawionym nabożeństwie poseł wenecki, hrabia Hieronim Cavazza, przypuszczony na
publicznym królewskim posiedzeniu do audiencji, zapraszał do sprzymierzenia się w wojnie
przeciwko Turcji. Od króla, senatu i stanów otrzymał w odpowiedzi obietnice odroczenia tego
do pełniejszej rady. Dopiero po sejmie udzielił mu odpowiedzi kanclerz mówiąc, iż prowadzić obecną wojnę to nic innego, jak pielęgnować sojusz z Rzecząpospolitą Wenecką, skoro
Chmielnicki poddał się i zaprzysiągł Turcji oraz otrzyma od Porty Otomańskiej obiecane posiłki. Dlatego nam pozostaje tylko zmagać się z Turkami; jeśli więc Rzeczpospolita będzie mogła
wspomóc [naszą] Rzeczpospolitą pieniędzmi, to wojsko będzie gotowe27.

Oczywiście Cavazza w swej korespondencji przekazywał swym mocodawcom dokładniejsze relacje z rozmów prowadzonych z wpływowymi osobami życia politycznego Rzeczypospolitej. Pisze między innymi o kosztach obiecywanych Władysławowi
Relazione di Andrea Contarini, Novembre 1649, w: M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, op. cit. s. 347.
Na przykład biskupa Mikołaja Wojciecha Gniewosza, który miał rozmawiać w Wenecji w grudniu 1649 roku
o planach wojennych z wykorzystaniem sil polskich. Zob. D. Caccamo, Alberto Vimina in Ukraina e nelle „parti
settentrionali”. Diplomazia e cultura nel Seicento veneto, „Europa Orientalis” 5, 1986, s. 237–238.
25
T. Chynczewska-Hennel, Girolamo Cavazza..., s. 159–160.
26
Oryginalne listy Girolama Cavazzy z Polski znajdują się w: Archivio di Stato di Venezia (ASV), Dispacci degli
ambasciatori, Senato III, Filza 6, ff. 716r-v.
27
A. S. Radziwiłł, op. cit., t. 3; 1647–1656, s. 275.
23
24
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IV przez Tiepolo w 1646 roku i możliwościami wsparcia przez Wenecję w obecnej
chwili28.
Niepublikowana dotąd korespondencja dyplomaty weneckiego zawiera wiele interesującego materiału, jak choćby listę uzgodnień między stroną polską i litewską
a przedstawicielem Wenecji w styczniu 1651 roku. Uzgodnienia podpisali ze strony
Rzeczypospolitej w imieniu króla: kanclerz wielki koronny, biskup chełmiński Andrzej
Leszczyński, marszałek wielki koronny Jerzy Sebastian Lubomirski, podkanclerzy koronny Hieronim Radziejowski, podskarbi wielki koronny Bogusław Leszczyński, marszałek nadworny koronny Łukasz Opaliński młodszy. Ze strony Najjaśniejszej Republiki Wenecji – „Najjaśniejszy książę Girolamo Cavazza wysłany do Jej Królewskiej
Mości i do tejże Republiki i Wielkiego Księstwa Litewskiego [...]”29. Co ciekawe,
Albrycht Stanisław Radziwiłł zainteresowany sprawami ewentualnego angażowania
się Rzeczypospolitej w wyprawy wojenne, nie pisze o tym dokumencie. Być może
dlatego, że nie było go wówczas w Warszawie lub też nie był o tym poinformowany.
Co zawierała ta umowa, spisana w dziewięciu punktach?30 Wyrażono w niej przede
wszystkim nadzieję, iż zakończy się wojna z Kozakami i skieruje się wszystkie siły
Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego wespół z wojskiem kozackim przeciwko „państwom otomańskim”, tak na Morzu Czarnym z użyciem uzbrojonych czajek, jak i na
ziemi z udziałem najbardziej wojowniczych żołnierzy.
W drugim punkcie stwierdzono, że Republika Wenecka obiecuje kontynuowanie con
tutto vigore walki przeciwko siłom tureckim zarówno w Kandii, jak i w Dalmacji, a także na morzu. W punkcie trzecim zawarto konkretne dane dotyczące wkładu finansowego
Wenecji, który miał być wypłacony „królowi i Republice” w wysokości 250 tysięcy
talarów. Pierwsza zapłata wynosząca 125 tysięcy talarów miała być wypłacona z chwilą
rozpoczęcia napaści na Turcję lub też w przypadku, gdy Turcy sami lub wzmacniając
siły kozackie wystąpią przeciwko Polsce. Następne 125 tysięcy talarów strona polska
miała otrzymać cztery miesiące po rozpoczęciu „akcji” antytureckiej. Dotacje miały być
wypłacone w Warszawie, Krakowie lub Gdańsku, w zależności od możliwości przekazów pieniężnych.
W punkcie szóstym podkreślono konieczność niesienia wzajemnej pomocy zarówno
na morzu, jak i na ziemi. Podkreślono wagę współpracy i błogosławieństwo udzielone
przez papieża Innocentego X, który wysłał swych przedstawicieli – w Rzeczypospolitej działał aktualny nuncjusz Giovanni de Torres, arcybiskup Adrianopola. W kolejnym
punkcie umowy wyrażono nadzieję, że do unii, która wesprze działania antytureckie
zechcą przystąpić także inne koronowane głowy, by wziąć udział w ostatecznym zwycięstwie. Cavazza powrócił do Wenecji jesienią 1652 roku, gdzie został szczodrze nagrodzony za trudy reprezentowania swego kraju w ciężkich czasach i niebezpiecznej
części Europy. 31 stycznia 1653 roku uzyskał szlachectwo za zasługi oddane Wenecji. W roku 1657 ten zasłużony dyplomata postanowił wybudować dla siebie i swojej
28
W sprawie kontrybucji: G. Cavazza do Senatu, Warszawa 14 Gennaio 1651; ASV, G. Cavazza, Dispacci,
f. 136–137.
29
Ibidem, f. 168v–169r.
30
Ibidem, f. 168–171.
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rodziny grobowiec w kościele Madonna dell’Orto, w jednym z najciekawszych kościołów w Wenecji (pierwotnie pod wezwaniem św. Krzysztofa) z cennymi dziełami sztuki Jacopo Tintoretta. Ten wspaniały artysta spoczywa w Madonna dell’Orto w pobliżu
grobowca Cavazzy31.
Z działalnością dyplomatyczną Cavazzy wiąże się współdziałanie wspomnianego
Alberta Viminy, agenta weneckiego, który udał się z tajną misją do Chmielnickiego32. Prawdziwe jego nazwisko to Michele Bianchi. Urodził się 1 marca 1603 roku
w Belluno, mieście położonym w północno-wschodnim regionie Włoch, w Wenecji
Euganejskiej, w Dolomitach, nad rzeką Piawą. Niewiele wiemy o jego pochodzeniu
i wczesnych latach. Został duchownym w Belluno, idąc w ślady swego brata Giovan Battisty. Drugi jego brat, Leonardo, był sekretarzem w administracji (podesta)
Veneto.
Michele Bianchi od końca 1638 do kwietnia 1645 roku pełnił funkcję kapelana w Bolzano. Z nieznanych powodów musiał się ukrywać. Przebywał jakiś czas
w Rzymie, a potem w Neapolu. Kiedy Vimina znalazł się w Warszawie i jak przebiegała jego ścieżka zawodowa, która go do Rzeczypospolitej przywiodła, nie jest
w pełni jasne. Nic dziwnego, obarczony bowiem został misją tajną, a jej celem
miało być spotkanie z Bohdanem Chmielnickim, przywódcą powstania przeciwko Rzeczypospolitej. Polecony został przez ambasadora Najjaśniejszej Republiki
Weneckiej w Wiedniu Nicolò Sagredo nuncjuszowi Stolicy Apostolskiej w Warszawie Giovanniemu de Torres, w którym znalazł swego opiekuna na miejscu swej
tajemnej misji.
W listach do Sagredo i do Torresa informował ich o kolejnych etapach swej podróży. W końcu maja 1650 roku Vimina znalazł się we Lwowie, trzeciego czerwca dotarł
do Czehrynia, siedziby Chmielnickiego. Spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze.
Vimina przedstawił Chmielnickiemu listy uwierzytelniające, hetman kozacki w odpowiedzi wyraził swą opinię w związku z propozycją walki przeciwko Turkom. Stwierdził, iż jego ludzie mogliby wyruszyć na Morze Czarne, ale pod dwoma warunkami.
Tatarzy powinni zerwać sojusz z Portą, a król Jan Kazimierz udzielić swego zezwolenia na wspólne działanie. Przypomniał także o obietnicach finansowych poprzedniego
władcy, króla Władysława IV. Po dwóch spotkaniach z Chmielnickim i innymi osobami, Vimina zdał sobie sprawę, iż wrogość Kozaków wobec Polski byłaby trudna do
załagodzenia33.
Vimina po zakończeniu wizyty u Chmielnickiego czekał jeszcze na dalsze instrukcje we Lwowie spodziewając się ewentualnej podróży na Krym, lecz Wenecja straciła
nadzieję na realizację swych pierwotnych planów. Tajny agent powrócił do Warszawy
ale zdążył wykorzystać czas oczekiwania na instrukcje i we Lwowie napisał Relację
o pochodzeniu i zwyczajach Kozaków (Relazione dell’origine e dei costumi dei CosacSzerzej na temat grobowca i inskrypcji: T. Chynczewska-Hennel, Girolamo Cavazza..., s. 167–168.
T. Chynczewska-Hennel, Wstęp, w: Historia wojen domowych w Polsce Alberta Viminy, w przekładzie K. Żaboklickiego, red., wstęp i komentarze T. Chynczewskiej-Hennel, Białystok 2017, s. VI–XXII.
33
D. Caccamo, Alberto Vimina in Ucraina…, s. 240–241; T. Chynczewska-Hennel, op. cit., s. XI–XII.
31
32
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chi)34. Z Warszawy udał się Vimina do Wiednia, gdzie zabawił nieco dłużej. Jak się
okazuje, Vimina był obdarzony talentem literackim. Napisał libretto do opery, która
miała powstać z okazji narodzin 12 lipca 1651 roku Małgorzaty Teresy, córki króla
Hiszpanii Filipa IV (1605–1665) i wnuczki cesarza Ferdynanda III (1608–1657)35. Po
powrocie z Wiednia, przebywał w parafii Pieve d’Alpago i tam najprawdopodobniej
pracował nad książką Historia wojen domowych w Polsce. Latem 1635 roku wyjechał
do Skandynawii, towarzysząc królowej Krystynie w podróży do południowej Szwecji. Podarował wówczas królowej rękopis swego dzieła, z dedykacją: „Sacra Real
Maestà”. Datował pod słowem wstępnym książki – „2 listopada 1653, Sztokholm”.
Manuskrypt książki Viminy królowa podarowała po przybyciu do Rzymu papieżowi
Aleksandrowi VII36.
Książka Alberta Viminy ukazała się po jego śmierci, wydana przez kanonika Belluno, Giovanniego Battistę Casottiego, w Wenecji w roku 1671. Nie miejsce tu na
bardziej szczegółowe omówienie tego niezwykłego i cennego dla badaczy, a także,
zdaje się, wielu czytelników zainteresowanych naszymi dziejami sprzed stuleci. Warto jednak zauważyć, iż do opisu wojny domowej w Polsce, jak określono powstanie Chmielnickiego, wydawca Viminy rozbudował pierwotną część o rozdziały, które
opisywały Szwecję i Rosję. Wenecki dyplomata przebywał w Szwecji, stąd uznał za
potrzebne opisanie tego państwa, jego rządów, siły militarnej, warunków życia i wiele
innych spraw.
W listopadzie Vimina zaoferował swe usługi dyplomatyczne Senatowi Najjaśniejszej
Republiki Wenecji, proponując wyjazd do Moskwy w celu pozyskania pomocy do walki
przeciwko potędze otomańskiej. Trafił na właściwy moment. W styczniu 1654 roku na
radzie kozackiej w Perejasławiu powzięto decyzję o połączeniu Ukrainy z Rosją. W Wenecji stracono nadzieję na uzyskanie pomocy ze strony Polski i przemyśliwano strategie,
opierając się na ewentualnym działaniu Kozaków Zaporoskich i Dońskich.
Podczas swego pobytu w Rosji, Vimina oprócz korespondencji do ambasadora
Wenecji w Wiedniu, Giovanniego Battisty Nani, sporządził pierwsze wersje relacji
o Moskwie, która potem znalazła się w książce. Alberto Vimina, po odbyciu swych
misji dyplomatycznych (ostatnia w 1663) zmarł w Pieve d’Alpago 11 stycznia 1667
roku37.
Historia wojen domowych w Polsce składa się z pięciu ksiąg, które mieszczą się na
270 stronach. Główna część zawiera opisy wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów
z Kozaczyzną dowodzoną przez hetmana Wojsk Zaporoskich Bohdana Chmielnickiego.
Czas opisywanych zdarzeń zamyka się w latach 1648 – początek 1652 roku. Pozostałe
trzy części mają następujące tytuły: Krótka relacja o sukcesach oręża Moskali przeciwko Polakom na Litwie tegoż autora; Relacja o państwie moskiewskim, w której mowa
T. Chynczewska-Hennel, P. Salwa, Alberta Viminy Relacja o pochodzeniu i zwyczajach Kozaków, „Odrodzenie
i Reformacja w Polsce”, t. 30, 1985, s. 207–222.
35
Libretto Viminy ma tytuł: La gara. Opera Drammatica rappresentata in musica.... (Vienna, Matteo Riccio, 1652);
T. Chynczewska-Hennel, Wstęp…, s. XIII (tam literatura przedmiotu).
36
Obecnie przechowywany jest w Bibliotece Watykańskiej: BAV, Reg. 923.
37
T. Chynczewska-Hennel, Wstęp…, s. XVI.
34
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o jego położeniu, klimacie, obyczajach, religii, rządzie, siłach zbrojnych, bogactwach
etc. spisana przez tegoż autora i ostania część – Szwecja.
W dotychczasowej historiografii oceny Historii wojen domowych w Polsce Alberta
Viminy są bardzo pozytywne. Podnosi się zwykle ogromny walor tej książki wynikający z osobistych doświadczeń i obserwacji autora. Vimina przytacza wiele interesujących rozmów przeprowadzonych przez niego ze znaczącymi osobami Rzeczypospolitej. Jego relacje stanowią sui generis zapiski sprawnego i bystrego obserwatora
dyplomaty. Sporządza je bowiem zwięźle, zgodnie ze zwyczajami obowiązującymi
w dyplomacji weneckiej. Opisuje obrady Sejmu, charakteryzuje kraj, obyczaje, stosunki społeczne i wiele innych kwestii. Viminę rażą słabości ustroju i władzy królewskiej, a także przyczyny i uwarunkowania wielu konfliktów w państwie. Starając się
zrozumieć przyczyny powstania Chmielnickiego, dopuszcza do głosu obydwie strony
konfliktu zbrojnego. Dostrzega także tło europejskie, uważa bowiem, że powstanie
Chmielnickiego to nie tylko, jego zdaniem, walka o narodowe i społeczne prawa Ukrainy, ale także, niestety, konflikt Słowiańszczyzny prawosławnej z katolicką. Spoglądał
Vimina na to powstanie poprzez pryzmat dwóch kultur, zachodniej, związanej z Rzymem, i wschodniej, związanej z Bizancjum. Wypadnie zgodzić się z wybitnym znawcą
tej problematyki, Riccardem Picchio (1923–2011), który stwierdził, że różnorodność
i bogactwo argumentów, cała struktura analityczna pracy oraz obiektywizm autora,
stawiają go wysoko na tle współczesnej historiografii38. Można tu jeszcze dodać, iż
ten wnikliwy obserwator wenecki przewidział bez mała dalsze losy Rzeczypospolitej. Oto znaczący fragment jego książki, który kończył główną część Historii wojen
domowych:
Nie mogą Polacy znikąd oczekiwać pomocy ani żywić nadziei na sojusze. Od strony Prus
graniczą ze Szwedami, których roszczenia nie zostały zaspokojone, od Podola z Turkami, od
Małopolski z władcą Transylwanii, o którym wiadomo, że w złych zamiarach porozumiewał
się z Kozakami, od strony Litwy z Moskalem, który wstydzi się jeszcze z powodu utraty
Smoleńska i szkodę tę opłakuje. Pozostawałby jedynie Cesarz od strony Śląska, ale co ten
władca zechce uczynić? Sądzić można, że z pewnością niewiele, i to jeżeli będzie chciał odwzajemnić się za przysługi wyświadczone mu przez Królestwo podczas niedawnych wojen
ze Szwedami.
Polacy zostają więc sami i nieliczni wobec takiej mnogości wrogów, powolni w ruchach wobec
szybko działających wojsk. Można zatem uważać, że niekorzystne będą dla Polaków wyniki
wojen, o których więcej nie piszę, ponieważ znajdując się poza obrębem Królestwa, trudno
byłoby mi o pewne i dokładne wiadomości39.

Warto jeszcze dodać, iż te nieudane misje dyplomatów weneckich w Polsce, które
oczywiście nie wynikały z winy posłów, trafiły i to dość szybko na karty historiografii Najjaśniejszej Republiki. Andrea Valiero opisywał starania dyplomacji weneckiej
w kontekście powstania Chmielnickiego, które wstrząsnęło opinią publiczną, na równi z wypadkami w Anglii. Pisał o tym, że Wenecja bardzo rozczarowała się postawą
R. Picchio, E.M. Manolesso, A. Vimina e la Polonia, w: Venezia e Polonia nei secoli dal XVII al XIX, a cura di
L. Cini, Venezia–Roma 1965, s. 131–132.
39
Historia wojen domowych…, s. 196.
38
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Rzeczypospolitej wobec zagrożenia tureckiego. Inny historyk, a także dyplomata, Battista Nani, w swej Historii Republiki Weneckiej, wydanej w 1679 roku pisał w podobnym tonie. Historycy weneccy próbowali zrozumieć porażkę dyplomacji weneckiej,
ale równocześnie chcieli przekazać swym czytelnikom wiadomości o Rzeczypospolitej Obojga Narodów, państwa liczącego się na arenie międzynarodowej połowy XVII
stulecia40.
Jeszcze raz późniejsze wydarzenia wojenne połączyły Polskę z Wenecją. 19 stycznia
1684 roku Senat Wenecki podjął uchwałę o przystąpieniu do ligi antytureckiej, przyjęta z inicjatywy nowo wybranego doży, Marcantonio Giustiniana, i admirała Francesco
Morosiniego. Senat wystosował list do Jana III Sobieskiego. Przywiózł go do monarchy
wysłannik Wenecji Dominik Contarini. Tak zwana czwarta wojna Wenecji z Portą, toczyła się w latach 1684–1699 i zakończona została pokojem karłowickim. Do świętej
ligi w roku 1684 poza Polską przystąpiła Wenecja, Austria i Stolica Apostolska41. Przystąpiła także Rosja, ale jej udział w walce z Turcją zakończył się klęską. W wyniku
pokoju karłowickiego Wenecja zyskała Moreę i Dalmację (bez Raguzy)42.
W historiografii często powtarzane są słowa ambasadora weneckiego (pomyłkowo
nazwanego Antonio Morosini, zamiast Angelo Morosini), wypowiedziane na popisie wojsk polskich 21 sierpnia 1684 roku, który życzył królowi polskiemu zdobycia
i przyłączenia do polski Bizancjum43. Angelo Morosini (1629–1692) ambasador Republiki Wenecji przyjechał do Polski niedługo po przybyciu rezydenta weneckiego
Girolamo Albertiego. Pozostawił po sobie interesującą relację końcową, na początku
której wspominał swych poprzedników, dyplomatów weneckich w Rzeczypospolitej:
Girolama Cavazzę i Andrea Contariniego, starających się o pozyskanie Kozaków do
wspólnej walki44. Przedstawił krótki opis położenia politycznego ówczesnej Rzeczypospolitej, relacjonował swą podróż z Wenecji do Polski, pisał o spotkaniu w Krakowie
z czołowymi postaciami związanymi z królem. Kolejne szczegółowe opisy powitania ambasadora w niczym nie ustępują innym siedemnastowiecznym relacjom cudzoziemców przybywających na dwór królewski. Sprawozdanie końcowe, przeznaczone
do wiadomości senatorów Najjaśniejszej Republiki Weneckiej, stanowi syntetyczną
analizę trudności w poszukiwaniu dróg poszerzenia sił antytureckich. W pierwszej połowie XVII stulecia, jak widać, nie było woli współdziałania w utworzeniu koalicji
polsko-weneckiej, w okresie panowania Jana III Sobieskiego sytuacja uległa zmianie.
Wenecja stała się, jak to określił, może nazbyt ostrożnie, profesor Marek Wagner:
T. Chynczewska-Hennel, Najjaśniejsza o Najjaśniejszej. Rzeczpospolita w weneckiej literaturze historycznej XVII
wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 50, 2006, s. 191–203.
41
M. Jačov, op. cit., s. 196–218.
42
Szerzej na temat udziału Wenecji w działaniach wojennych: W. Szyszkowski, Wenecja. Dzieje Republiki 726–
1797, Toruń 1994, s. 231–233; M. Wagner, W cieniu szukamy jasności chwały. Studia z dziejów panowania Jana III
Sobieskiego (1684–1696), Siedlce 2002, s. 133–139.
43
Z. Wójcik, Jan Sobieski 1629–1696, Warszawa 1994, s. 358; W. Szyszkowski, op. cit., s. 231.
44
Relazione del nob. Angelo Morosini cavalier procurator ambasciatore straordinario in Polonia, 24 maggio 1895;
Nelle auspicatissime nozze. Morosini–Rombo, Venezia Aprile 1885, s. 13; P. Miotto, Storia dentro la memoria.
Angelo Morosini (1629–1692), conte di Sant’Anna Morosina e procuratore di S. Marco, <https://storiadentrolamemoria.wordpress.com/2013/01/29/angelo-morosini-1629-1692-conte-disantanna-morosina-e-procuratore-di-smarco/> (27.05.2019).
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„Wydaje się, że Wenecja była naturalnym sojusznikiem Polski oraz pozostałych sprzymierzeńców, chociaż początkowo musiała pokonać wiele trudności wewnętrznych na
drodze do antyosmańskiej koalicji”45. Król dawał ambasadorowi wielokrotnie powody
do satysfakcji. Oto jeden przykład:
Il Re e tutta la Casa mostransi inclinatissimi alla medesima Serenissima Repubblica e per testimonio di ciò, havendo inteso che per ornamento della mia Ambasciata havevo meco portata
l’effigge del Serenissimo Prencipe hora gloriosamante Regnante, me la fece con premura ricercare, e nella mattina seguente la viddi esposta nel più cospicuo luogo nella Camera dell’audienza di Sua Maestà a Julkief [Żołkiew – T. Ch. H.], e per quello mi disse con tutta la maggior
confidenza, parlandomi de’suoi veri interessi la Regina vorebbero stabilira alla sua Casa in
grembo alla Serenissima republica per ogni accidente un ricovero sicuro e decoroso.
Viene considerata come unita all’interesse comune di questo Stato, luntana da ogni gelosia
e sospetto, come di Confine46.

Dalsze studia nad tym ciekawym, jak należy sądzić, tematem związanym z rolą i znaczeniem dyplomacji weneckiej w Rzeczypospolitej XVII wieku, także w kontekście
powiązań z działalnością dyplomacji papieskiej, habsburskiej i wielu innych, powinny
znacznie poszerzyć naszą dotychczasową wiedzę o międzynarodowych uwarunkowaniach oraz o roli i znaczeniu na arenie międzynarodowej Pierwszej Rzeczypospolitej.

SUMMARY
Teresa Chynczewska-Hennel
Diplomatici veneziani nella Repubblica delle Due Nazioni nel XVII secolo
Keywords: venetian diplomats, Poland, Turkey, Polish-Lithuanian Commonwealth,
G. Cavacca, G. Tiepolo, A. Vimina, A. Morosini.
I diplomatici della Serenissima si recavano in Polonia anzitutto per cercare di convincerla a intraprendere la lotta contro il Turco, la cui offensiva andava crescendo da tempo.
Non mancavano le visite “di cortesia”, che gli ambasciatori veneziani facevano in occasione di cerimonie di incoronazione e di nozze regali, o per ragioni economiche. Dalla
Polonia Venezia desiderava importare grano, bestiame e altri prodotti agricoli (come nel
caso di Pietro Duodo, alla fine del XVII secolo).
Una svolta nei contatti fra Venezia e la Polonia avvenne quando, nel 1645, i Turchi invasero Creta e conquistarono l’importante porto di Chania (Canea). In quell’anno
Giovanni Tiepolo, che aveva rapporti di amicizia con Ladislao IV, giunse a Varsavia per
45
46

M. Wagner, op. cit., s. 138.
Relazione del nob. Angelo Morosini..., s. 53–54.
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cercare di ottenere rinforzi militari. Il soggiorno di ben due anni a Varsavia non portò
però ad alcun risultato. L’insuccesso della missione derivò dall’atteggiamento negativo
della nobiltà polacca che, contro la volontà del re e dei suoi sostenitori, non voleva
impegnarsi in una guerra. Non ebbe successo neppure la missione diplomatica di Girolamo Cavazza che dimorò in Polonia fra 1650 e 1652, nel periodo dell’insurrezione
di Bohdan Chmel’nyc’kyj. Infruttuosa rimase anche la missione dell’inviato veneziano
Alberto Vimina che si rivolse direttamente all’etmano dell’esercito cosacco. Ne resta
una preziosa testimonianza nell’opera “Historia delle guerre civili in Polonia” (Venetia,
M.DC.LXXI).
Degna di nota è la missione di Angelo Morosini, che ci ha lasciato una relazione
conclusiva, scritta nel 1684 quando, dopo la vittoria di Giovanni III Sobieski a Vienna, si
formò la Lega Santa di cui facevano parte sia Venezia che la Polonia.
I diplomatici veneziani erano tutti rampolli delle più nobili famiglie veneziane.
L’attività di personalità come Tiepolo, Cavazza e Vimina divenne immediatamente
l’oggetto di narrazioni storiche stampate in grossi volumi che raccontano la storia di
Venezia.
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Melecjusz Smotrycki kontra król Zygmunt III
w sprawie wyświęcenia prawosławnych władyków
przez patriarchę

Teofana III

(publikacja nieznanych źródeł)

W

latach 1620–1621 na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej (głównie na Kijowszczyźnie) przebywał patriarcha jerozolimski Teofan (Teofanes) III1. Ten prawosławny
hierarcha, który został wyposażony w list polecający i szerokie pełnomocnictwa od patriarchy konstantynopolitańskiego Tymoteusza2 (nominalnego zwierzchnika prawosławia
w państwie polsko-litewskim), przybył na ziemie ruskie w drodze z Moskwy w marcu
1620 roku. Początkowo został życzliwie przyjęty przez Zygmunta III i senatorów. Widziano w nim człowieka, który mógłby skłonić Kozaków zaporoskich do udziału w wojnie
z Turcją, wówczas najważniejszym wrogiem Rzeczypospolitej3. Jednakże w końcu 1620
roku na dwór królewski dotarły – za pośrednictwem wojewody kijowskiego Tomasza Zamoyskiego – wieści o wyświęceniu przez patriarchę prawosławnych biskupów w Kijowie.
Do pierwszych chirotoni miało dojść w październiku–listopadzie 1620 roku w atmosferze
pełnej konspiracji, jak opisał to Zamoyskiemu podwojewodzi kijowski Teodor Jelec4. Powód tych utajonych działań był prosty: nominacje na biskupstwa w Kościele wschodnim
w Rzeczypospolitej (podobnie zresztą w Kościele rzymskim) stanowiły prerogatywę monarchy. Zatem działania Teofana, co istotne, poparte przez Kozaków zaporoskich z hetmanem Piotrem Konaszewiczem Sahajdacznym na czele, oznaczały de facto zakwestionowanie tych prerogatyw. Oczywiście, należy widzieć wyświęcenie prawosławnych biskupów
1
Szerzej o działalności Teofana w Rzeczypospolitej: A. Mironowicz, The Activities of the Patriarch Teofanes III
in the Polish-Lithuanian Commonwealth, [w:] The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and
Common Tradition, ed. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak, Białystok 2007, s. 77–86. Członków świty patriarchy towarzyszących mu w czasie pobytu w Rzeczypospolitej wymienia ciekawa relacja sporządzona zapewne
na potrzeby Krzysztofa Radziwiłła (przez ks. Andrzeja Mużyłowskiego?), Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Radziwiłłów (dalej: AR), dz. II, 723.
2
Pełnomocnictwo zostało wystawione 1 kwietnia 1618 roku, zob. М. Коялович, Литовская церковная унiя, t. 2,
Санктъ-Петербургъ 1861, s. 317–318; Verificatia niewinności (Wilno 1621), [w:] Архив Юго-западной России,
издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, (dalej: ArchivJZR), cz. 1 , t. 7, Киев 1887, s. 297–
298. Zob. też: List od Przewielebnego ojca Tymothea, patriarchy konstantynopolskiego, dany Przewielebnemu ojcu
Theophanowi, patriarsze jerozolimskiemu, gdy do Moskwy jechał, Biblioteka Narodowa w Warszawie (dalej: BN),
rkps 6640, k. 37v–38.
3
Listy króla oraz kilku senatorów do patriarchy Teofana, w: Verificatia niewinności, ArchivJZR, cz. 1, t. 7, s. 290–
294; М. Коялович, Литовская церковная унiя…, t. 2, s. 319–322.
4
Teodor Jelec do Tomasza Zamoyskiego 22 listopada 1620 z Kijowa, AGAD, Archiwum Zamoyskich, 726,
k. 33–34.
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przez patriarchę Teofana w szerszym kontekście, jako swoisty akt desperacji ze strony
prawosławnych, związany z faktem prowadzenia przez Zygmunta III określonej polityki
religijnej względem obu istniejących wówczas w Rzeczypospolitej Kościołów obrządku
greckiego. Polski monarcha, gorliwy katolik, popierał bowiem Kościół unicki, podporządkowany papieżowi, od samego początku jego istnienia (1596 r.). Jednocześnie, wobec
oporu związanego z wprowadzaniem unii brzeskiej wśród większej części prawosławnych
w Rzeczypospolitej, ostatecznie zaakceptował fakt dalszego istnienia w państwie polskolitewskim Cerkwi prawosławnej, co zasadniczo potwierdziły konstytucje sejmowe z lat
1607 i 16095. Nie zmieniły one jednak w istotny sposób polityki Zygmunta względem
unii i prawosławia, co w praktyce oznaczało m.in. iż na wszystkie wakujące biskupstwa
Kościoła wschodniego nadal mianował on zwolenników unii.
Sprawa ta miała, oczywiście, kluczowe znaczenie dla dalszego istnienia prawosławia
w Rzeczypospolitej. Bez biskupów Kościół nie mógł w dłuższej perspektywie funkcjonować, gdyż uniemożliwiało to wyświęcanie nowych duchownych. Tymczasem od
końca pierwszej dekady XVII wieku prawosławni w państwie polsko-litewskim posiadali już tylko jednego władykę (pozostałych siedmiu, łącznie z metropolitą kijowskim,
było unitami6). Był nim zwierzchnik eparchii lwowskiej Jeremiasz Tyssarowski, którego
królewska nominacja w 1607 roku okazała się fatalnym błędem, przynajmniej z punktu
widzenia monarchy i zwierzchników Kościoła unickiego. Tyssarowski został bowiem
mianowany władyką lwowskim udając przed Zygmuntem III unitę, gdy tymczasem zaraz po uzyskaniu przywileju królewskiego pojechał do Mołdawii, aby uzyskać z rąk
tamtejszych prawosławnych hierarchów święcenia biskupie7. Jednocześnie wezwał
wiernych w swojej eparchii do wytrwania w wierze prawosławnej. Na szczęście dla
prawosławnych Zygmunt III nie próbował podważać swej własnej decyzji o nominacji
Tyssarowskiego, dzięki czemu mógł on w sposób legalny sprawować duchowną godność do śmierci w 1641 roku.
Zatem 1620 roku prawosławni w Rzeczypospolitej posiadali tylko tego jednego biskupa. Patriarcha Teofan wyświęcił zaś w kolejnych miesiącach – począwszy od października – pozostałych siedmiu władyków dla diecezji zajmowanych przez biskupów
unickich. Wśród nowych hierarchów znaleźli się m.in. metropolita kijowski Jow Borecki oraz arcybiskup połocki Melecjusz Smotrycki, od kilku miesięcy będący także
archimandrytą monasteru św. Ducha w Wilnie8.
5
Konstytucje: O religiej greckiej z 1607 r. i Religia grecka z 1609 r., Volumina constitutionum, t. 2, vol. 2, wyd.
S. Grodzicki, Warszawa 2008, s. 346–347, 384.
6
W momencie zawierania unii brzeskiej – w 1595/1596 r. – spośród ośmiu biskupów prawosławnych z metropolii
kijowskiej sześciu opowiedziało się za jednością z Kościołem rzymskim. Dwóch – władycy: przemyski Michał
Kopysteński i lwowski Gedeon Bałaban – było przeciwnych uznaniu jurysdykcji papieża. Na miejsce zmarłego
w 1610 roku władyki Kopysteńskiego Zygmunt III mianował jednak zwolennika unii Atanazego Krupeckiego. Nominacja ta przyniosła ostre protesty ze strony prawosławnej, M. Bendza, Prawosławna diecezja przemyska w latach
1596–1681. Studium historyczno-kanoniczne, Warszawa 1982, s. 120 n.
7
Акты относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею, t. 4,
Санкт-Петербург 1851, nr 174, s. 261–262; T. Kempa, Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie
swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Toruń 2007, s. 246.
8
Oprócz tego władykami zostali: włodzimiersko-brzeskim: Ezechiel Kurcewicz, łucko-ostrogskim: Izaak Boryskowicz, przemysko-samborskim: Izajasz Kopiński, chełmsko-bełskim: Pajsjusz Hipolitowicz, pińsko-turowskim:
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Dla prawosławnych odnowienie struktur cerkiewnych przez patriarchę stanowiło widomy znak działania Ducha świętego9. Jak stwierdził jeden z członków bractwa wileńskiego
– Wasyl Druhowina: „A z strony poświęcenia metropolita i episkopów powiadamy, iż to jest
dziejstwo Ducha Świętego i sprawa mimo wszech nadzieje nawymownym sądem boskim
cudownie zrządzona”10. Z punktu widzenia władz Rzeczypospolitej było to zaś działanie
nielegalne. Zygmunt III nie mógł wobec tego (nawet gdyby chciał) uznać nowych biskupów za oficjalnych hierarchów. Niemniej jego reakcji na to, co się stało na Ukrainie, nie
można określić mianem ostrej. Powodem tego była konieczność liczenia się z Kozakami zaporoskimi, którzy w tym czasie należeli już do ważnych protektorów prawosławia w Rzeczypospolitej i w istotny sposób przyczynili się do wyświęcenia nowych władyków11.
Z wyświęcenia biskupów prawosławnych nie mogli być również zadowoleni uniccy hierarchowie12. Nic dziwnego, że to właśnie z ust metropolity kijowskiego Józefa Welamina Rutskiego – zapewne wczesną wiosną 1621 roku – po raz pierwszy miały paść sugestie o tym,
że patriarcha Teofan jest tureckim szpiegiem, a zatem tych, którzy kontaktowali się z nim na
terenie Rzeczypospolitej, też można za takich uważać13. Absurdalność tego twierdzenia widać było choćby w fakcie, że wojska kozackie, z hetmanem Piotrem Konaszewiczem-Sahajdacznym na czele – który roztoczył przecież opiekę nad patriarchą Teofanem w Rzeczypospolitej – odegrały bardzo ważną rolę w decydującym starciu z Portą pod Chocimiem jesienią
1621 roku. Oczywiście, sugestie Rutskiego miały skompromitować świeżo wyświęconych
władyków, po to, by pozbawić ich możliwości sprawowania funkcji biskupich. Unicki metropolita chciał w ten sposób doprowadzić do ścigania ich z rozkazu króla jako przestępców. Na fakt, że to Rutski był autorem oszczerstwa dotyczącego rzekomej szpiegowskiej
działalności Teofana i wyświęconych przez niego władyków, a także tych, którzy się z nim
spotykali w Kijowie (m. in. delegacji mieszczan wileńskich) wskazywali członkowie prawosławnego bractwa Św. Ducha w Wilnie14. Potwierdza to także zachowana korespondencja między Rutskim a najważniejszym magnackim protektorem Kościoła unickiego w tym
towarzyszący patriarsze tytularny biskup Stachony, Grek Abraham. Gramota patriarchy Teofana informująca o wyświęceniu metropolity Boreckiego i sześciu innych władyków w metropolii kijowskiej w: ArchivJZR, cz. 1, t. 5,
Киев 1873, nr 1, s. 1–9; K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370–
1632, Warszawa 1934, s. 427–429; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001, s. 80–81; T. Hodana, Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli
Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI – połowy XVII stulecia), Kraków 2008, s. 67.
9
Piszą o tym wyraźnie w protestacji z 28 kwietnia 1621 r. metropolita Borecki i władyka Kurcewicz, П. Н. Жукович,
Протестация митрополита Иова Борецкого и других западнорусских иерархов, составленная 28 апреля
1621 г. [w:] Статьи по славяноведению, t. 3, Санктъ-Петербургъ 1910, s. 144.
10
Российский государственный исторический архив (Sankt Petersburg) (dalej: RGIA), F. 823, op. 1, nr 458, k. 36v.
11
T. Kempa, Wyrugowanie prawosławnych mieszczan z rady miejskiej Wilna w 1621 roku, [w:] Litwa w epoce Wazów. Prace ofiarowane Henrykowi Wisnerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Kriegseisen, A. Rachuba,
Warszawa 2006, s. 280.
12
Wieści o wyświęceniu władyków przez Teofana dotarły do metropolity Rutskiego w styczniu 1621 roku, J. W.
Rutski do Lwa Sapiehy 14 oraz 26 stycznia 1621r., [w:] T. Kempa, Nieznane listy biskupów unickich do kanclerza
Lwa Sapiehy – źródła ukazujące sytuację wyznaniową w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVII
wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, t. 22, R. 2004, s. 192–196.
13
J. Pietrzak, Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej. Sejmy z lat 1620 i 1621, Wrocław 1983, s. 120.
14
Sumariusz urazów bractwa wileńskiego [ok. 1622], AGAD, AR, dz. II, supl., 269; Urazy, które sobie pretendują
mieć w religiej greckiej (na sejmie 1623 r.), Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCzart.), rkps 338, pkt. 4;
Elenchus pism uszczypliwych..., (Wilno 1622), Archiv JZR, cz. 1, t. 8, Киев 1914, s. 608.
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czasie – kanclerzem litewskim Lwem Sapiehą15. W liście z 2 czerwca 1621 roku metropolita
nawiązał do oskarżeń ze strony prawosławnych wilnian: „Na mnie to po wtóre uczyniona
protestacja, jakobym ja udał Króla Jego Mości, że oni są zdrajcami i tamten pseudopatriarcha
był szpiegiem tureckim”16. Jak widać, prawosławni – zapewne członkowie bractwa św. Ducha – zanieśli w tej sprawie dwukrotnie protestację na metropolitę Rutskiego. Dla nas istotne
jest jednak, że postawienie zarzutów dotyczących szpiegostwa na rzecz Turcji w momencie,
gdy Rzeczpospolitą czekało decydujące starcie z Portą, stawiało pomówionych w bardzo złej
sytuacji. Oskarżenia – oprócz części wyświeconych władyków (o czym niżej) – dotknęły
też prawosławnych mieszczan z Wilna i Połocka, którzy rzekomo mieli się kontaktować
z Teofanem w Kijowie i uczestniczyć w chirotonii arcybiskupa Smotryckiego. Rutskiemu
chodziło o to, by pozbyć się prawosławnych z władz tych miast, a szczególnie ze stołecznego Wilna, a na ich miejsce wprowadzić unitów. Oskarżenie to okazało się więc doskonałym
pretekstem do urzeczywistnienia planów metropolity. Władze miejskie, tak w Wilnie, jak
i w Połocku (ich katolicka większość) – pod wpływem listów Zygmunta III17 – zareagowały
bowiem pozbawieniem funkcji rajców wyznawców prawosławia18, a także aresztowaniem
kilkunastu mieszczan tego wyznania19. Przy czym analiza zachowanych źródeł wskazuje na
to, że represje w większości dotknęły osoby, które w ogóle nie kontaktowały się z Teofanem20. Rutski musiał sobie z tego doskonale zdawać sprawę, mimo to nalegał na wtrącenie
kilkunastu zasłużonych dla prawosławia mieszczan w obu miastach do więzień, a następnie
wytoczenie im procesu. Ponadto próbował doprowadzić do wydania zakazu przyjmowania
do cechów osób wyznania prawosławnego21. Wreszcie, korzystając z odpowiedniej koniunktury, zwierzchnik Kościoła unickiego wniósł też pozew przeciw bractwu Św. Ducha, żądając
wydania należących doń nieruchomości i przywilejów, których prawnym spadkobiercom
miało być unickie bractwo Św. Trójcy22. Sprawa ta ciągnęła się już od wielu lat23.
15
Szerzej zob. T. Kempa, Kanclerz Lew Sapieha a Kościół unicki, [w:] Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna, red.
K. Stępnik, Lublin 2007, s. 27–42. O tym, jak ważną postacią dla Cerkwi unickiej był Lew Sapieha, świadczy m.in.
fakt konsultowania z nim przez króla wszelkich spraw istotnych dla unitów, Zygmunt III do Lwa Sapiehy 15 maja
1621 z Warszawy (zob. dodatek).
16
J. W. Rutski do Lwa Sapiehy 2 czerwca 1621 z Wilna, [w:] T. Kempa, Nieznane…, s. 200.
17
Zygmunt III do władz miejskich Wilna 15 marca 1621 z Warszawy, RGIA, F. 823, op. 1, nr 458, k. 13–13v;
Zygmunt III do władz miejskich Połocka 1 lutego 1621 z Warszawy (król nakazał władzom Połocka nie wpuszczać
Smotryckiego do miasta), ibidem, k. 1–1v; BCzart., rkps 754, s. 63–65 (druk: Витебская старина, t. 5, cz. 1, изд.
А. Сапунов, Витебск 1888, nr 69, s. 114–118); J. W. Rutski do Lwa Sapiehy 17 lutego 1621 r., [w:] T. Kempa,
Nieznane…, s. 196–197.
18
Wyrzucono wówczas z rady miejskiej czterech prawosławnych: Łukasza Sobola, Iwana Szycika, Filipa Sieńczyłłowicza (Sieńczyłłę) i Jerzego Chociejewicza. Po kilku latach trzech ostatnich wróciło jednak do władz miejskich,
Collected Works of Meleitij Smotryc’kyj, ed. D. Frick, Cambridge Massachusetts 1987, s. 369 (Verificatia niewinności); J. W. Rutski do Lwa Sapiehy 8 kwietnia 1621 r., [w:] T. Kempa, Nieznane…, s. 198–199; T. Kempa, Konflikty
wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku, Toruń 2016, s. 353, 361.
19
Urazy, które sobie pretendują mieć w religiej greckiej…, pkt. 4 i 5.
20
Według późniejszych zeznań członków wileńskiego bractwa Św. Ducha, nikt z tego środowiska, ani z duchownych, ani świeckich, nie był w Kijowie, RGIA, F. 823, op. 1, nr 458, k. 40.
21
Urazy, które sobie pretendują mieć w religiej greckiej…, s. 62–64, pkt. 5; Sumariusz urazów bractwa wileńskiego…,
dz. II, supl., 269. Zob. też: J. W. Rutski do Lwa Sapiehy 8 kwietnia 1621 r., [w:] T. Kempa, Nieznane…, s. 198.
22
Pozew Zygmunta III z 10 lipca 1621 r. w stosunku do prawosławnego bractwa św. Ducha, Lietuvos valstybės
istorijos archyvas (Wilno), F. 610, op. 3, nr 206.
23
T. Kempa, Wileńskie bractwo św. Ducha jako centrum obrony prawosławia w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, t. 21, R. 2004, s. 53–64.
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W Wilnie do więzienia na ratuszu trafiły głównie osoby związane z bractwem Św.
Ducha24. Metropolita zabiegał, by osądził ich sąd komisarski mianowany przez króla.
Wówczas właściwie byłaby gwarancja, że oskarżenie zostanie potwierdzone, a aresztowani zostaną skazani. Jak bowiem pokazywała praktyka funkcjonowania sądów komisarskich, powoływanych przez Zygmunta III do osądzenia spraw na tle religijnym,
w składzie tych sędziowskich gremiów zdecydowanie przeważali katolicy. Dobrym
przykładem był choćby skład sądu, który sądził zabójców unickiego arcybiskupa połockiego Jozafata Kuncewicza (zginął z rąk mieszczan witebskich w listopadzie 1623
roku)25.
Król powołał komisarzy do osądzenia obwinionych, jakkolwiek chcieli oni się zebrać
w Wilnie już po zakończeniu sądów trybunalskich, gdyż obawiali się współpracy protestantów i prawosławnych, o czym pisał Jarosz Wołłowicz, jeden z komisarzy powołanych przez króla: „jaką potęgą heretycy chcą wspirać scyzmatyków pomienionych i jako
ich chcą w possesyją mitropolii i władyctwa wszrutować”26.
Rutskiemu nie udało się w pełni przeprowadzić swoich planów. Metropolita był chyba jedyną osobą, która naciskała na Lwa Sapiehę – jako powołanego przez króla do
przewodniczenia sądowi komisarskiemu w sprawie aresztowanych mieszczan27 – by jak
W Wilnie aresztowanych zostało 12 mieszczan, z których trzech: Izaak Wołkowicz, Semen Krasowski, Bohdan
Turecki pod zarzutem zdrady trafiło początkowo do więzienia „pod ratuszem”, przeznaczonego dla największych
przestępców. Dopiero po kilku tygodniach przeniesiono ich do pozostałych dziewięciu osadzonych (przetrzymywanych w znośniejszych warunkach): Semena Nowgorodca, Fedora Kuszelicza, Bohdana Borysowicza, Jana Kotowicza, Wasyla Baranowicza, Wasyla Kułakowskiego, Wasyla Druhowiny, Krzysztofa Wasylewicza, Stefana Zahorskiego. Tym dziewięciu więźniom postawiono lżejsze zarzuty związane z pomocą Smotryckiemu. W czerwcu
władze miejskie Wilna w porozumieniu z metropolitą Rutskim gotowe były tych dziewięciu mieszczan wypuścić
„za poręką”, a więc mieli oni być sądzeni z „wolnej stopy”. Jednak, gdy tych dziewięciu aresztowanych dowiedziało się, że pozostała trójka oskarżonych ma pozostać w więzieniu, na znak solidarności z nimi również pozostali
w areszcie; jednocześnie prawosławni wilnianie złożyli pozew przeciw ówczesnemu burmistrzowi – katolikowi,
Verificatia niewinności, Archiv JZR, cz. 1, t. 7, s. 328; protestacja J. Boreckiego złożona w grodzie kijowskim
15 maja 1621 r., RGIA, F. 823, op. 1, nr 458, k. 45–47; AGAD, AR, dz. II, 800; ks. Stanisław Rochowicz do
plebana nieświeskiego 16 kwietnia 1621 z Wilna, AGAD, AR, dz. II, supl., 128(1) (druk: Ю. А. Мицик, Кілька
документів до історії козацько-татарського союзу 1625 року та православної церкви в Україні, [w:]
Рукописна та книжкова спадщина України, cz. 4, Київ 1998, s. 143); J. W. Rutski do Lwa Sapiehy 8 i 14 czerwca 1621 r., [w:] T. Kempa, Nieznane…, s. 201–203.
25
Sądowi temu przewodniczył Lew Sapieha, a w jego składzie znaleźli się sami katolicy: kasztelan mścisławski
Krzysztof Drucki-Sokoliński, referendarz i pisarz litewski Aleksander Korwin Gosiewski, starosta orszański Aleksander Dadźbóg Sapieha, wójt witebski Mikołaj Zawisza. Po kilku dniach śledztwa 22 stycznia 1624 roku komisarze
wydali wyrok, którym 19 mieszczan skazali na karę śmierci, wobec 74 osób (w tym pięciu duchownych prawosławnych) karę tę orzeczono zaocznie. Charakterystyczne, że wielu skazanym nie udowodniono uczestnictwa w samym
zabójstwie Kuncewicza. Wystarczyły świadectwa o ich wcześniejszej wrogiej postawie względem unickiego hierarchy. Ponadto sąd odebrał Witebskowi prawo magdeburskie, nakazano również zabrać dzwony z ratusza oraz ze
wszystkich cerkwi. Ku wiecznej pamięci zamordowanego mieszczanie zostali również zobowiązani do wystawienia
nowego unickiego soboru Przeczysteńskiego, Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie (dalej: BPAU–PAN), rkps 3143, k. 190–215v; Историко-юридические материалы, извлечённые из
актовых книг губерний Витебской и Могилёвской, t. 30, Витебск 1903, nr 5, s. 17–41; T. Kempa, Prawosławie
i unia we wschodnich województwach WKL w końcu [XVI i w pierwszej połowie] XVII wieku, „Białoruskie Zeszyty
Historyczne”, t. 22, Białystok 2004, s. 25–26.
26
Jarosz Wołłowicz do Lwa Sapiehy 12 kwietnia 1621 z Sokółdki (z Sokółki?) (oryg.), BPAU–PAN, rkps 363,
k. 182–183. Zob. też: Zygmunt III do Lwa Sapiehy 20 kwietnia 1621 z Warszawy (oryg.), tamże, k. 45.
27
Zygmunt III do Lwa Sapiehy 20 kwietnia 1621 z Warszawy (oryg.), BPAU–PAN, rkps 363, k. 45; Львівська
національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, F. 103, dz. VI, teka 557, nr 315; zob. też: J. W.
24
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najszybciej wyznaczył termin posiedzenia sądu. Zwierzchnik Cerkwi unickiej chciał, by
sąd komisarski zajął się nie tylko sprawą nielegalnego wyświecenia władyków i ewentualnej współpracy z „tureckim szpigiem” prawosławnych wilnian, ale też doprowadził
do poskromienia prawosławnego bractwa św. Ducha, z którego – jak pisał – „wszystko
złe wynika”. Jednocześnie zależało mu na tym, by po myśli unitów komisarze określili
„której Rusi służą prawa i przywileje od królów panów naszych z dawna nadane, unitom czy nieunitom”28. Jednak termin zebrania się komisarzy był kilkakrotnie odkładany
w czasie, począwszy od kwietnia 1621 roku do początku roku następnego, najpierw
z powodu sądów trybunalskich, potem zaś wojny z Turcją.
Tymczasem Sapieha, choć był protektorem Cerkwi unickiej, pozostawał też jednym
z najważniejszych polityków w Rzeczypospolitej, który mimo różnych swoich słabości starał się dbać o dobro państwa29. Jednocześnie trzeźwo oceniał ówczesną sytuację
wewnętrzną i zewnętrzną Rzeczypospolitej (wkrótce miało przecież dojść do decydującej rozgrywki z Portą). Samym unickim hierarchom wytykał, że siłą chcą nawracać
prawosławnych, pisał o tym także w kontekście nacisków metropolity Rutskiego na jak
najszybsze zwołanie sądu komisarskiego30. I to przede wszystkim za sprawą litewskiego kanclerza do osądzenia aresztowanych mieszczan wileńskich ostatecznie nie doszło.
Sapieha uznał, że wysuwane wobec nich oskarżenia o szpiegostwo nie mają podstaw.
Ponadto w obronie aresztowanych wypowiedział się Trybunał Litewski, który wysłał
do biskupa wileńskiego Eustachego Wołłowicza (jednego z królewskich komisarzy)
dwóch swoich przedstawicieli, by doprowadzić do wstrzymania procesu31. W sprawie
tej interweniował również największy protektor reformacji (a właściwie wszystkich niekatolików) na Litwie – Krzysztof II Radziwiłł32. Wreszcie losem uwięzionych wilnian
interesowali się Kozacy zaporoscy33. Skutkiem tego aresztowani mieszczanie zostali
wypuszczeni na wolność jeszcze w drugiej połowie 1621 roku.
Nie oznaczało to jednak wycofania przeciw nim pozwów i natychmiastowego zaprzestania działalności królewskich komisarzy w ich sprawie. Król jeszcze w styczniu 1622
roku wyznaczył termin posiedzenia sądu komisarskiego w Wilnie (na 1 marca 1622 r.)
Rutski do Lwa Sapiehy 27 i 29 grudnia 1621 r. oraz 16 lutego 1622 r., [w:] T. Kempa, Nieznane…, s. 204–208.
28
J. W. Rutski do Lwa Sapiehy 27 grudnia 1621 r., [w:] T. Kempa, Nieznane…, s. 204.
29
Obszernie o Sapieże jako o polityku zob. A. Czwołek, Piórem i buławą. Działalność polityczna Lwa Sapiehy,
kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego, Toruń 2012.
30
Metropolita Rutski bronił się przed oskarżeniami Sapiehy, że „na sumnienia tych ludzi, którzy się odrywają od
nas, nie następuję i następować nie chcę”. J. W. Rutski do Lwa Sapiehy 29 grudnia 1621 r., [w:] T. Kempa, Nieznane…, s. 205–206; por. Lew Sapieha do Jozafata Kuncewicza 12 marca 1622 r., [w:] T. Żychiewicz, Jozafat Kuncewicz, Kalwaria Zebrzydowska 1986, s. 159–171.
31
Posłami przybyłymi od Trybunału Litewskiego byli znani przedstawiciele prawosławia: Mikołaj Onichimowski
(członek bractwa św. Ducha w Wilnie) oraz Adam Kossow (ojciec Sylwestra Kossowa, przyszłego prawosławnego
metropolity kijowskiego – w latach 1647–1657), sędzia grodzki witebski, ceduła dołączona do listu E. Wołłowicza
do Lwa Sapiehy z 16 lutego 1622 z Wilna, [w:] T. Kempa, Nieznane…, s. 208–209; por. J. W. Rutski do Lwa Sapiehy
16 lutego 1621 z Wilna, [w:] ibidem, s. 207–208.
32
Bractwo św. Ducha do K. Radziwiłła 6 maja 1621 r., AGAD, AR, dz. II, 749; Jan Ogiński do K. Radziwiłła 6 maja
1621 r., AGAD, AR, dz. II, 748; K. Radziwiłł do bractwa św. Ducha oraz J. Ogińskiego 20 maja 1621 r. (bruliony),
AGAD, AR, dz. II, 750; Jow Borecki do K. Radziwiłła 12 stycznia 1622 z Kijowa, AGAD, AR, dz. II, 803; bractwo
św. Ducha do K. Radziwiłła 2 lutego 1622 z Wilna, AGAD, AR, dz. II, 808.
33
Hetman zaporoski Jacek Borodawka do K. Radziwiłła 28 kwietnia 1621 (wg starego kalendarza) z Kijowa,
AGAD, AR, dz. II, 746.
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Komisarze mieli osądzić nie tylko wspomnianych prawosławnych mieszczan, ale także
wymienionych w uniwersale z imienia i nazwiska władyków Boreckiego i Smotryckiego,
a także rozsądzić spory między unitami a prawosławnymi w Wilnie. Zygmunt III wracał tu
do wcześniejszych oskarżeń wobec patriarchy i wyświęconych przez niego władyków:
śmieją się targać i śmieli stanowiąc sobie metropolity, władyki bez prezentacyjej i podawania
naszego u niejakiego impostora Greczyna, który od cesarza tureckiego do Moskwy i do państw
naszych posłany był, aby Moskwę przeciwko nas zaciągał i w państwach naszych bunty, sedycyje czynił, podczas podniesienia wojny przeciwko nas od cesarza tureckiego, nieprzyjaciela
wszystkiego chrzęści[j]aństwa.

Nadto król oskarżył prawosławnych o bezprawne zbudowanie cerkwi św. Ducha
w Wilnie, o co spór toczył się jeszcze od końca XVI wieku34. Mobilizacja sił prawosławnych i protestantów (Krzysztof II Radziwiłł i ewangeliccy członkowie Trybunału)
odniosła ostatecznie skutek. Zanim sąd komisarski zebrał się w pełnym składzie, część
jego członków (w tym biskup wileński Eustachy Wołłowicz) spotkała się w Wilnie na
początku lutego 1622 roku. Komisarze podjęli wówczas decyzję o odłożeniu rozprawy,
aby „nie przyczyniać więcej [...] mieszanin”35. Takie stanowisko przedstawiono królowi,
który widocznie je zaakceptował. Sprawa została formalnie odsunięta w czasie, w praktyce zaś zupełnie zaniechana36.
Wydarzenia w Połocku, w związku z zarzutami postawionymi części tamtejszych prawosławnych mieszczan, potoczyły się nieco innym trybem. Tam komisarze powołani do
osądzenia rzekomo winnych „zdrady i buntów” miejscowych prawosławnych, zebrali się
pod przewodem wojewody połockiego Michała Druckiego-Sokolińskiego na odprawienie
sądu na zamku połockim 31 lipca 1621 roku. W obronie sądzonych, a także przeciwko
sądzeniu ich w zamku, a nie „na miejscu zwykłym”, czyli w ratuszu, wystąpiła duża grupa
mieszczan połockich. Wówczas wojewoda połocki kazał ustawić kilka polowych armat
i uszykować się piechocie zamkowej, aby zapobiec ewentualnym rozruchom. W ten sposób protestujący tłum został uciszony, a sami pozwani zostali skazani na banicję i konfiskatę dóbr. Tę decyzję sądu komisarskiego musiał jeszcze zatwierdzić król. Nie wiadomo,
jaki był ostatecznie los skazanych, ale w ich obronie stanęła część miejscowej szlachty37.
Mieszczanie połoccy zostali w ten sposób ukarani za gorące przyjęcie, jakie zgotowali nowemu prawosławnemu arcybiskupowi połockiemu Melecjuszowi Smotryckiemu, a jednocześnie za fakt odmowy dalszego uznawania jurysdykcji miejscowego unickiego hierarchy
Jozafata Kuncewicza38.
Skutkiem ówczesnych wydarzeń było wspomniane wyżej pozbawienie prawosławnych prawa do zasiadania we władzach miejskich Wilna i Połocka. Miejsca prawosławnych, w ramach tzw. ławicy ruskiej, zajęli od razu unici. W przypadku stołecznego
Zygmunt III do komisarzy 22 stycznia [1622] z Warszawy, AGAD, AR, dz. II, 807.
Ceduła dołączona do listu E. Wołłowicza do L. Sapiehy z 16 lutego 1622 z Wilna, [w:] T. Kempa, Nieznane…,
s. 208–209.
36
T. Kempa, Wyrugowanie…, s. 287–288.
37
Świadectwo kilkunastu przedstawicieli szlachty z województwa połockiego z 31 lipca 1621 r., BCzart., rkps 111,
nr 102, k. 393–396.
38
T. Kempa, Prawosławie i unia…, s. 18–23.
34
35
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miasta udało się jednak pojedynczym osobom wyznania prawosławnego uzyskać miejsce w radzie miejskiej jeszcze w końcu panowania Zygmunta III, a potem także za rządów Władysława IV Wazy39. Podobnie musiało być w Połocku. Niemniej prawosławni
nie uzyskali już nigdy takich wpływów we władzach miejskich obu tych miast, jakie
posiadali przed 1621 rokiem, a tym bardziej przed zawarciem unii brzeskiej. W 1666
roku sąd komisarski powołany przez Jana Kazimierza ostatecznie zakazał niekatolikom
zasiadania we władzach miejskich Wilna. W Połocku stało się to w 1668 roku 40.
Jak natomiast potoczyła się sprawa wyświęconych przez patriarchę Teofana władyków? Jak pamiętamy, oni także byli oskarżani o współdziałanie z „tureckim szpiegiem”.
Początkowo reakcja króla na fakt wyświęcenia biskupów prawosławnych, a także pogłoski o możliwości ich szpiegostwa na rzecz Turcji, była pryncypialna. Król w lutym i marcu 1621 roku kazał urzędnikom, zarówno ziemskim jak i miejskim, ścigać ich i umieścić w więzieniu41. Monarcha nakazał też wojewodzie wileńskiemu Janowi Karolowi
Chodkiewiczowi, aby w zarodku uśmierzył wszelkie „bunty impostorów” skierowane
przeciwko prawowitej władzy unickich biskupów. Miał w tej sprawie współpracować
z metropolitą Rutskim i władzami miejskimi Wilna42. Znamienne jednak, że w ówczesnych uniwersałach królewskich z imienia i nazwiska są wspomniani tylko dwaj władycy: metropolita Jow Borecki oraz arcybiskup połocki Melecjusz Smotrycki43. Dlaczego
gniew króla skupił się na nich? W przypadku Boreckiego sprawa jest jasna. Stawał się
on przecież jako metropolita najważniejszą osobą w Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej. Z kolei Smotrycki po Bożym Narodzeniu 1620 roku wrócił z Kijowa do Wilna,
do monasteru św. Ducha, a stamtąd rozesłał uniwersały informujące o jego poświęceniu
przez patriarchę. Doprowadził tym do wrzenia na terenie eparchii połockiej, która była
zamieszkana niemal wyłącznie przez wyznawców prawosławia. A przecież po przejęciu
zwierzchnictwa nad tą diecezją przez arcybiskupa Jozafata Kuncewicza (1618–1623)
zostali oni stopniowo pozbawieni wszystkich cerkwi w miastach królewskich znajdujących się na terenie tej eparchii. Pod wpływem wiadomości o wyborze Smotryckiego
mieszczanie Połocka, Witebska, Orszy zaczęli spontanicznie odbierać cerkwie zamknięte z nakazu Kuncewicza44. Jak więc widać, propagandowy (i nie tylko) atak unitów
na Smotryckiego miał uzasadnienie z powodu roli, jaką odgrywał on w Wilnie jako
T. Kempa, Konflikty wyznaniowe…, s. 361.
Акты издаваемые Виленскою Археографическою комиссиею для разбора древних актов…, t. 10, Вильна
1879, nr 63, s. 299–305; T. Kempa, Konflikty wyznaniowe w Wilnie…, s. 467–470.
41
Zygmunt III do wojewodów, kasztelanów, urzędników ziemskich i grodzkich, władz miast królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim 6 lutego 1621 z Warszawy, RGIA, F. 823, op. 1, nr 458, k. 3–3v; podobny w treści uniwersał z 22 marca 1621 r., Сборник документов уясняющих отношения латино-польской пропаганды к русской
вере и народности, Вильна 1866, nr 15, s. 64–66. Por. Zygmunt III do J. W. Rutskiego 6 lutego 1621 z Warszawy,
RGIA, F. 823, op. 1, nr 458, k. 5.
42
Zygmunt III do J. K. Chodkiewicza 15 lutego 1621 z Warszawy, RGIA, F. 823, op. 1, nr 458, k. 9.
43
Znany jest jeszcze odrębny uniwersał z 15 marca 1621 roku, poprzez który Zygmunt III kazał ścigać władykę
włodzimierskiego Ezechiela Kurcewicza, ArchivJZR, cz. 1, t. 6, Киев 1883, nr 197, s. 497–499. W późniejszych
dyskusjach sejmowych na temat sprawy wyświęcenia władyków przez Teofana, znów jednak mówiono tylko o metropolicie Boreckim i arcybiskupie Smotryckim, zob. np. odpowiedź króla na żądania szlachty prawosławnej na
sejmie 1623 roku, AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, 37, s. 38; BCzart., rkps 333, k. 134–135, pkt. 22.
44
J. W. Rutski do Lwa Sapiehy 14 stycznia 1621, [w:] T. Kempa, Nieznane…, s. 192; T. Kempa, Prawosławie
i unia…, s. 18–21.
39
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przełożony brackiego monasteru, a także wobec świeżych wydarzeń na obszarze eparchii połockiej. Poza tym Smotrycki zaczął w tym czasie ujawniać swój pisarski talent
w polemice z unitami45. Stąd też w listach metropolity Rutskiego do Lwa Sapiehy (korespondencja metropolity do króla z tego czasu nie zachowała się) mowa jest właściwie
tylko o Boreckim i Smotryckim – w większym stopniu nawet o tym ostatnim46 – mimo
tego, że strona unicka znała nazwiska także innych świeżo wyświęconych władyków.
Nic dziwnego, że Rutski wydał pozew przeciw arcybiskupowi Smotryckiemu, a potem
dokonał jego ekskomuniki, co zresztą dla prawosławnego hierarchy nie miało większego
znaczenia, gdyż nie uznawał on przecież jurysdykcji unickiego metropolity47. Generalnie
jednak, działania podejmowane przeciw nowym władykom były niemrawe, skoro Smotrycki początkowo bez przeszkód przebywał w Wilnie. Niemniej pod wpływem działań
króla przeniósł się do podwileńskiego Jewia48, majątku podkomorzego trockiego Bohdana
Ogińskiego, wielokrotnego starosty rocznego bractwa św. Ducha i jednego z najważniejszych protektorów prawosławia w Wielkim Księstwie Litewskim49. Tam prawosławny
hierarcha spędził kolejne miesiące. Król napisał wówczas do Ogińskiego, żądając wydania Smotryckiego, który według niego „bunty i roztyrki szkodliwe między ludźmi czyni
i rozszerza”. W związku z tym monarcha żądał od podkomorzego trockiego:
Przykazujemy Wielmożności Twojej, abyś o takich wiedząc zdrajcach, buntownikach, z ramienia impostora tureckiego wysłanych […], dalej nie śmiał [ich] przechowywać, jako zdrajców kazawszy łapać, do urzędów grodzkich, magdeburskich miast państwa naszego Wielkiego
Księstwa Litewskiego odsyłał, inaczej nie czyniąc dla łaski naszej i pod winami w prawie pospolitym opisanemi50.

List do Ogińskiego w sprawie arcybiskupa połockiego – zapewne w podobnym tonie
– napisał także Lew Sapieha.
Przebywając w Jewiu, Smotrycki musiał zatem odpowiedzieć na zarzuty skierowane
przeciwko niemu, a także przeciw innym władykom. Zachowały się jego odpowiedzi na
listy króla i Lwa Sapiehy napisane do Bohdana Ogińskiego. Król zapewne nie skierował
korespondencji bezpośrednio do prawosławnego hierarchy, gdyż uznawał go za uzurpatora na duchownej godności arcybiskupa połockiego. W dotychczasowej literaturze
przedmiotu te krótkie teksty prawosławnego polemisty nie były znane51. Są to najprawdopodobniej jego najstarsze zachowane utwory o charakterze epistolarnym52. Jakkolwiek
J. W. Rutski do L. Sapiehy 18 stycznia 1621 r., [w:] T. Kempa, Nieznane…, s. 194–195.
Zob. szereg listów metropolity Rutskiego do Lwa Sapiehy zamieszczonych w: T. Kempa, Nieznane…, s. 192 n.
47
Pozew z datą 12 marca 1621 roku, Витебская старина, t. 1, изд. А. Сапунов, Витебск 1883, nr 115, s. 214–215.
Oryginał ekskomuniki z 28 marca 1621 roku, RGIA, F. 823, op. 1, nr 458, k. 27.
48
Zygmunt III do B. Ogińskiego 7 lutego 1621 z Warszawy, RGIA, F. 823, op. 1, nr 458, k. 7.
49
T. Kempa, Kariery przedstawicieli prawosławnych rodów Ogińskich i Stetkiewiczów w XVII wieku – podobieństwa i różnice awansu społecznego, ekonomicznego i politycznego, [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. J. Urwanowicz, przy współudziale E. Dubas-Urwanowicz i P. Guzowskiego, Białystok
2003, s. 347–349.
50
Zygmunt III do B. Ogińskiego 7 lutego 1621 z Warszawy, RGIA, F. 823, op. 1, nr 458, k. 7.
51
Wzmiankowałem je tylko w moim artykule, zob. T. Kempa, Wyrugowanie…, s. 283, przypis 24.
52
Dwa najwcześniejsze listy Smotryckiego (z lat 1623 i 1626) zostały wydane w: T. Kempa, Nieznany list Melecjusza Smotryckiego (do Adama Chreptowicza), „Nasza Przeszłość”, t. 102, 2004, s. 438–444; Ю. А. Мицик,
Із листування українських письменників-полемістів 1621–1624 рр., „Записки Наукового товариства ім.
45
46
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nie posiadają one wyszukanej formy literackiej, pisane były bowiem zapewne szybko,
z wyraźnym celem odsunięcia od Smotryckiego (i innych władyków) oskarżeń ze strony
króla i jego bliskich współpracowników. Zawarte w nich argumenty zostały potem rozszerzone w znanych utworach polemicznych arcybiskupa połockiego.
Smotrycki podkreślał w obu tych Obmowach (zob. Aneks) w imieniu swoim i metropolity Boreckiego – jako ściganych z rozkazu króla – że są oni lojalnymi poddanymi
polskiego monarchy i gdyby wiedzieli, że Zygmunt III negatywnie odnosi się do wizyty
Teofana i samego patriarchy, wówczas nie pojechaliby na spotkanie z nim do Kijowa.
Jednakże listy króla pisane do szlachty wołyńskiej i ukraińskiej upewniły Smotryckiego,
że monarcha nie ma nic przeciwko pobytowi Teofana w Rzeczypospolitej i uznaje go za
prawowitego patriarchę jerozolimskiego53 (co później będzie podważane przez unitów
i osoby z otoczenia Zygmunta III54). Polemista podkreślał, odwołując się przy tym do
kwestii swobody religijnej, że w takiej decyzji: „Upewniało nas wielu inszych postronnych episkopów i archiepiskopów w państwach Jego Królewskiej Mości świebodne
mieszkanie i w Cerkwi naszej po wszystkie te czasy usługowanie”. Arcybiskup połocki
wskazał także, że żaden z tych obcych hierarchów prawosławnych, ani tych, którzy ich
gościli w Rzeczypospolitej, nigdy w żaden sposób nie występował przeciw majestatowi
polskich monarchów. W takiej sytuacji, bez jakichkolwiek wątpliwości, Smotrycki mógł
zostać wysłany przez swego przełożonego z monasteru św. Ducha w Wilnie, archimandrytę Leoncjusza Karpowicza55, do Kijowa na spotkanie z hierarchą z Jerozolimy. Można dodać, że w tamtych czasach bardzo rzadko dochodziło w Rzeczypospolitej do wizyt
patriarchów. Spotkanie z Teofanem wydawało się więc jak najbardziej uzasadnione.
Smotrycki stwierdził także, że on i inni władycy wyświęceni przez Teofana nie chcieli podważać prawa patronatu króla: „A żeśmy nie my tylko dwa [Smotrycki i Borecki
– T.K.], ale i insi krajów wołyńskich i ruskich poświęcenie wziąć od niego obrazą Króla
Jego Mości Majestatu być nie rozumieli”56. Sprawę tę poruszył szerzej w obmowie na
list Sapiehy. Wyraźnie oddzielił w niej kwestię królewskiego prawa do nadania władykom beneficjów (z tym głównie łącząc monarszy patronat nad Cerkwią) od decyzji
patriarchy w sprawie wyświęcenia władyków, która miała wymiar duchowy: „gdyżeśmy
i od ojca patriarchy to tylko wzięli, co nam dać mógł, na ius patronatus podawania
beneficii, które w zupełnej Króla Jego Mości władzy zostawają, nie tylko dziełem, ale
Шевченка”, R. 1993, t. 225, nr 10, s. 340–341. Inne listy Smotrcykiego z lat 1626–1631 (i miejsca ich wydania)
wymienia: D. A. Frick, Meletij Smotryc’kyj…, Cambridge, Massachussets 1995, s. 361–362.
53
Potwierdzają to także listy Zygmunta III i hetmana Stanisława Żółkiewskiego do samego patriarchy: Zygmunt III
do patriarchy jerozolimskiego Teofana 1 sierpnia 1620 oraz 10 listopada 1620 roku, [w:] М. Коялович, Литовская
церковная унiя…, t. 2, s. 319, 321–322; S. Zółkiewski do patriarchy Teofana 5 maja 1620 roku, ibidem, s. 320.
Według prawosławnych wilnian odwiedzić miał patriarchę także katolicki biskup kijowski Bogusław Radoszewski,
a biskup krakowski Marcin Szyszkowski przesłał do niego list, RGIA, F. 823, op. 1, d. 458, k. 36.
54
Hierarchowie uniccy niezgodnie z prawdą twierdzili, że patriarchą jerozolimskim był w tym czasie Sofroniusz. Tymczasem Sofroniusz IV zasiadał na tronie patriarszym w Jerozolimie w latach 1579–1608, zaś Teofan III w latach 1608–1644,
zob. pozew J. W. Rutskiego przeciw członkom bractwa św. Ducha i duchowieństwu prawosławnemu z 1624 roku, [w:]
М. Коялович, Литовская церковная унiя…, t. 2, s. 355; por. J. Pietrzak, Po Cecorze…, s. 120, przypis 35.
55
Karpowicz zmarł wkrótce potem, jeszcze w 1620 roku, a Smotrycki po powrocie do Wilna został po nim przełożonym monasteru św. Ducha.
56
W tym krótkim zdaniu zawarta jest najwyraźniej aluzja do tego, że król w swych uniwersałach z imienia i nazwiska kazał ścigać tylko metropolitę Boreckiego i samego Smotryckiego.
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i myślą targnąć się, nie ważyli”. Podkreślił też, że Teofan miał pełne prawo wyświęcenia
władyków, gdyż posiadał odpowiednie pełnomocnictwa od patriarchy konstantynopolitańskiego Tymoteusza. Jednocześnie Smotrycki nawiązał do konstytucji sejmu z 1607
roku O religii greckiej, którą prawosławni interpretowali jako zgodę króla na nominacje biskupie w Kościele wschodnim w Rzeczypospolitej dla osób tego wyznania, a nie
dla unitów57. Utrzymywał zatem, że wyświęcenie władyków odbyło się w zgodzie z tą
konstytucją, a ponadto niedwuznacznie zasugerował, że ustawa ta nie jest przestrzegana przez monarchę. Wyraził jednak nadzieję, że prawosławni doczekają się ziszczenia
przez króla danych w niej obietnic.
Z obu tych obmów nie wynika, czy Smotrycki, udając do Kijowa, wiedział już o tym,
że ma zostać wyświęcony na arcybiskupstwo połockie. Można przypuszczać, że sprawa
ta była z nim wcześniej konsultowana za pośrednictwem posłańców, choć członkowie
wileńskiego bractwa św. Ducha twierdzili, że udał się on do Kijowa nie „dla episkopskiego stanu, ale tylko dla nawiedzenia i oddania pobożnego pokłonu Świątobliwości Jego”58. Prawosławni w Wilnie wiedzieli bowiem o obecności patriarchy Teofana w Rzeczypospolitej praktycznie od momentu opuszczenia przez niego państwa moskiewskiego59. Sam Smotrycki wspominał wszakże w obmowie skierowanej do Lwa Sapiehy
o tym, że wielu duchownych i świeckich przybyłych do Kijowa miało prosić Teofana,
by wyświęcił nowych władyków. Dopiero na ich nalegania patriarcha miał podjąć decyzję o wyświęceniu biskupów. Taką oficjalną wersję zdarzeń przedstawiono władzom
Rzeczypospolitej. Chodziło w tym wypadku także o chronienie samego patriarchy jerozolimskiego przed gniewem ze strony króla i podległych mu urzędników.
Sprawa legalności wyświęcenia nowych władyków przez Teofana była kluczowa
z punktu widzenia dalszego funkcjonowania Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej.
Środowisko prawosławne domagało się więc od króla zaakceptowania tych personalnych decyzji patriarchy jerozolimskiego. W instrukcji dla posłów zaporoskich, którzy
wyruszyli do Warszawy w marcu 1621 roku, na czołowym miejscu wśród żądań umieszczono kwestię uznania przez króla nowo wyświęconych władyków60. Żądanie to będzie
regularnie ponawiane przez starszyznę kozacką także w następnych latach. Jak już zaznaczyłem, w obliczu kolejnej kampanii wojennej z Turcją, władze Rzeczypospolitej
nie mogły sobie pozwolić na bagatelizowanie tych głosów. Stąd kwestia ewentualnego
aresztowania wyświęconych przez Teofana władyków pozostała w swoistym zawieszeniu. W praktyce przestano ich ścigać. Jednocześnie Zygmunt III nie zamierzał formalnie
57
W konstytucji tej czytamy: „Uspokajając religię grecką, która zdawna ma swoje prawa, warujemy, iż dostojeństw
i dóbr duchownych inakszym prawem nie mamy rozdawać, jedno wedle ich fundacyji i dawnego zwyczaju przodków naszych im nadanych, to jest ludziom szlacheckim narodu ruskiego i mere religii greckiej, nie czyniąc im
praeiudicium w sumnieniu i prawie ich…”, Volumina constitutionum…, t. 2, vol. 2, s. 346. Problem w tym, że król
interpretował wspomnianą tu „religię grecką” szerzej, aniżeli czynili to prawosławni, mianowicie także z uwzględnieniem Cerkwi unickiej.
58
RGIA, F. 823, op. 1, nr 458, 40.
59
O wymianie korespondencji między archimandrytą Karpowiczem a patriarchą Teofanem wspominali w zeznaniach prawosławni wilnianie, RGIA, F. 823, op. 1, nr 458, k. 36.
60
Instrukcja dla posłów kozackich do króla z 1 marca 1621, AGAD, AR, dz. II, 741; zob. też: Jow Borecki do
Krzysztofa Radziwiłła 14 czerwca 1621 z Kijowa, AGAD, AR, dz. II, 756; Piotr Konaszewicz Sahajdaczny do
Krzysztofa Radziwiłła 13 stycznia 1622 z Kijowa, AGAD, AR, dz. II, 804.
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uznawać ich duchownej władzy, ani tym bardziej przekazywać im jakichkolwiek beneficjów. Znajdowały się one przecież w ręku urzędujących biskupów unickich, których
król uważał za jedynych prawowitych hierarchów w siedmiu z ośmiu eparchii Kościoła
wschodniego.
W liście z 2 czerwca 1621 roku metropolita Rutski skarżył się kanclerzowi Sapieże:
Po tych wszystkich uniwersałach Króla Jego Mości służy przed się Smotrycki jako episkop
i wszystko odprawuje. Deputaci [trybunalscy – T.K.] go zawsze pod rękę prowadzą [w czasie
publicznych procesji – T.K.], a co główniejszy. Wydał ten zły człek jadowitą książkę, gdzie
wyraźnie odsądza Króla Jego Mości a iure patronatus władyctw ruskich i wszystkie listy Króla
Jego Mości, których mógł sobie zasiać in faworem do prywatnych osób pisane, śmiał w druk
wydać61.

Wspomnianą książką była Verificatia niewinności, w której Smotrycki rozszerzył argumenty dotyczące legalności wyświęcenia prawosławnych władyków przez patriarchę
Teofana62. Rozpoczęła ona trwającą kilkanaście miesięcy polemikę z unitami – nie tylko
na powyższy temat – której pokłosiem były kolejne dzieła Smotryckiego (Obrona Verificaciey, Elenchus pism uszczypliwych), a także polemistów unickich (m.in. Sowita wina).
Należy jeszcze wspomnieć, że Zygmunt III zgodził się na przyjazd na sejm do Warszawy w 1623 roku (obradował od 24 stycznia do 5 marca) metropolity Boreckiego oraz
władyki Smotryckiego, dając im „list żelazny”63 i umożliwiając w ten sposób osobiste
wytłumaczenie się z faktu przyjęcia święceń od patriarchy Teofana bez nominacji królewskiej. Nie znamy dokładnie szczegółów pobytu prawosławnych władyków w Warszawie, jakkolwiek wiadomo, że nie doszło wówczas do ich bezpośredniego spotkania
z monarchą64. Mogli oni natomiast przedstawić swoje argumenty przed deputacją złożoną z kilku senatorów (z prymasem Wawrzyńcem Gembickim na czele), którzy zostali
powołani przez Zygmunta III do rozpatrzenia kwestii sporu prawosławno-unickiego.
Komisja ta nie rozstrzygnęła jednak żadnej istotnej sprawy65. Jednocześnie król, na ówczesne egzorbitancje posłów, wśród których był także postulat „uspokojenia religii greckiej” (w ramach którego kryło się też żądanie legalizacji hierarchów powołanych przez
Teofana), odpowiedział w starym stylu:
Borecki i Smotrzycki i drudzy ważyli się contra iura Maiestato bez nominacyjej i wiadomości
Jego Królewskiej Mości święcić się na metropolię i władyctwa swych władyków, i posesorów
wyrzuciwszy, u człowieka cudzoziemca podejrzanego, poddanego cesarza tureckiego, który
tu w państwach Jego Królewskiej Mości żadnej jurysdykcyji nie miał i na to snadź był posłany, aby podczas tureckiej wojny poddanych Jego Królewskiej Mości własnych przeciwko
zwierzchności swojej buntować66.
J. W. Rutski do Lwa Sapiehy 2 czerwca 1621, [w:] T. Kempa, Nieznane…, s. 200.
Przedrukowana w: ArchivJZR, cz. 1, t. 7, s. 279–344; Collected Works of Meleitij Smotryc’kyj, s. 265–312 (pierwsza wersja utworu), s. 313–398 (druga wersja).
63
List Zygmunta III dany Jowowi Boreckiemu i Melecjuszowi Smotryckiemu na wolny przejazd do Warszawy
z datą 29 marca 1622 w Warszawie, AGAD. AR, dz. II, 825.
64
Andrzej Mużyłowski do Krzysztofa Radziwiłła 24 lipca 1623 ze Słucka, AGAD, AR, dz. II, 860, k. 4.
65
J. Pietrzak, W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej. Sejm w 1623 r., Wrocław 1987, s. 105–109.
66
BCzart. Rkps 333, k. 134–135; AGAD, AR, dz. VI, II–49, s. 45–46; J. Pietrzak, W przygaszonym blasku…, s. 90.
61
62

36

Melecjusz Smotrycki kontra król Zygmunt III w sprawie wyświęcenia prawosławnych...

Realne położenie wyświęconych przez Teofana władyków po sejmie 1623 roku nie
zmieniło się. Jeszcze w styczniu 1622 roku metropolita Borecki zwracał się z prośbą
do Krzysztofa Radziwiłła o wstawiennictwo u Zygmunta III, by „uspokoił naród ruski”
i „zmyślone potwarzy zdrady tureckiej uniwersały znieść rozkazać raczył”67. Formalnie uniwersały królewskie wydane przeciw władykom nadal obowiązywały, jakkolwiek
w praktyce nie były one egzekwowane68. Jednocześnie względnie swobodnie prawosławni biskupi wypełniali swoje duchowne obowiązki; jakkolwiek utrudniano im wjazd
do niektórych miast królewskich, co widoczne było choćby na terenie eparchii połockiej
w przypadku Melecjusza Smotryckiego. Wyświęceni władycy starali się też nie prowokować unickich hierarchów. Nie podejmowali działań w celu przejęcia choćby części
beneficjów przynależnych ich eparchiom, nie chcąc w ten sposób narazić się na gwałtowną reakcję ze strony króla i potężnych protektorów Kościoła unickiego, takich jak
Lew Sapieha69. Fakt formalnego obowiązywania monarszych uniwersałów, w których
król kazał ścigać władyków wyświęconych przez patriarchę jerozolimskiego, skutecznie hamował więc wtrącanie się prawosławnych hierarchów w jurysdykcję biskupów
unickich. Wobec takiej, w jakimś stopniu patowej, sytuacji, a także problemów z zapewnieniem materialnego utrzymania, część z prawosławnych władyków – jak Ezechiel
Kurcewicz – przeniosła się do państwa moskiewskiego70.
Również następca Zygmunta III, jego syn Władysław IV Waza, nie uznał władyków wyświęconych przez Teofana, jakkolwiek część z nich w momencie obejmowania
przez niego władzy w Rzeczypospolitej (w 1632 r.) już nie żyła, bądź mieszkała poza
granicami państwa polsko-litewskiego. Jak wiadomo, monarcha ten umożliwił jednak
legalne odtworzenie (choć częściowe, w porównaniu z okresem sprzed unii brzeskiej)
hierarchii prawosławnej w Rzeczypospolitej. Jednocześnie zgodził się na podział monasterów, cerkwi i majątków Kościoła wschodniego pomiędzy prawosławnych i unitów. W tym czasie Melecjusz Smotrycki był już duchownym w Cerkwi unickiej, do
której przeszedł ok. 1627 roku, bezskutecznie próbując doprowadzić do pojednania
„Rusi z Rusią”71.
Jow Borecki do K. Radziwiłła 12 stycznia 1622 z Kijowa, AGAD, AR, dz. II, 803.
Próbował to wszakże czynić metropolita Rutski w odniesieniu do Smotryckiego (wydając przeciw niemu i tym,
którzy mu pomagali, pozwy), chcąc doprowadzić do opuszczenia przez niego Wilna; tymczasem prawosławny
hierarcha bez większych przeszkód mieszkał w wileńskim monasterze św. Ducha, którego był archimandrytą,
М. Коялович, Литовская церковная унiя…, t. 2, s. 353–359.
69
Jak istotna była to kwestia z punktu widzenia króla, widać choćby z treści „listu żelaznego” z 29 marca 1622, który
wydał on Boreckiemu i Smotryckiemu. Zygmunt III przykazywał w nim obu prawosławnym hierarchom: „A oni
też przez ten czas spokojnie i skromnie zachować [się] mają, nie dawając przyczyny, okazjej żadnej do tumultów
i mieszanin jakich, ani dóbr i majętności żadnych, tych cerkwi, które sobie względem potwierdzenia od pomienionego Theophana przywłaszczają, nie odejmując, ani też w nich posesorów teraźniejszych nie poruszając”, AGAD,
AR, dz. II, 825.
70
Е. Шмурло, Римская курия на русском православном востоке в 1609–1654 годах, Прага 1928, s. 26–27.
T. Hodana, Między królem a carem…, s. 123–124.
71
Pierwsze działania w sprawie zwołania ewentualnego wspólnego synodu prawosławno-unickiego Smotrycki
podjął już w 1623 roku: T. Kempa, Ku jedności między unitami a prawosławnymi w Rzeczypospolitej – rozmowy
w Kijowie w 1623 roku, [w:] Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII–XIX wieku, „Studia i materiały do
dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej”, t. 5, red. A. Gil, Lublin 2009, s. 105–120. Następnie
ze zdwojoną siłą poświęcił się jednoczeniu prawosławnych i unitów po swoim powrocie z pielgrzymki do Ziemi
67
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ANEKS
Biblioteka Narodowa, rkps 6640, k. 37 (kopia XVII w.)
Obmowa, którą uczynił wielebny w Bogu ociec Meletius, archiepiskop połocki etc. do Jego
Mości pana podkomorzego trockiego [Bohdana Ogińskiego – T.K.] na list Króla Jego Mości
[wczesna wiosna 1621 r., Jewie]
Ja cale wiernym i na[j]mniej w tym, w czym jestem tradukowany, ni w inszym czym i na[j]
mniejszym niepodejrzanym być poddanym Jego Królewskiej Mości, przed Bogiem oświadczywszy się, powiadam, że gdzieby nas list Króla Jego Mości dość pocześnie do tego męża
według dostojeństwa, którem się on tytułował, pisany był, nie zaszedł, widzieć się nam z nim
nie przyszłoby było. Ale za tego i przy tym drugiego d[o] obywatelów wołyńskich i ukrainnych pisanego do nas przesłaniem i ubezpieczeniem, od starszego mego, jako posłusznik,
w nawiedzenie jego zesłany byłem, za takiego go mając i rozumiejąc, jakim go Jego Królewska Mość w liściech swoich mianować i tytułować raczy. A żeśmy nie my tylko dwa, ale i insi
krajów wołyńskich i ruskich poświęcenie wziąć od niego obrazą Króla Jego Mości Majestatu
być nie rozumieli. Upewniało nas wielu inszych postronnych episkopów i archiepiskopów
w państwach Jego Królewskiej Mości świebodne mieszkanie i w Cerkwi naszej po wszystkie te czasy usługowanie, którym i na[j]mniejszą literą to, co by się z obrazą o Majestat
Jego Królewskiej Mości opierało, nie było nigdy zadano, [a]ni im samym, ani tym, którzy
je w majętnościach swych mieli i mają, gdyżeśmy nuda officia otrzymawszy, na łaskę Króla
Jego Mości, któremu ius patronatus należy, we wszytkim inszem jako na obrońcę i podawcę
tych stolic i dóbr, jeśliby na to wola Boża i wola Jego Królewskiej Mości była, czekać w pokoju z sobą postanowieli pierwy, niżeśmy się poświęcić pozwolili. Zaczym, aby się od osób
naszych, na co z pomienionego w liście Króla Jego Mości Pana naszego Miłościwego złego
zanosić miało, nie najduję.

Biblioteka Narodowa, rkps 6640, k. 37–37v (kopia XVII w.)
Obmowa druga tegoż [Melecjusza Smotryckiego – T.K.] na list Jaśnie Wielmożnego Jego Mości pana kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego [Lwa Sapiehy] do tego Jego Mości pana
podkomorzego trockiego [wczesna wiosna 1621 r., Jewie]
Starszy naszego monastera [św. Ducha w Wilnie – T.K.], pobożnie zeszły przodek mój [Leoncjusz Karpowicz – T.K.], archimandryt wileński, z nami, bracią swą, w zawartej radzie
to miał, nic do tego męża, który patry[j]archą jerozolimskim był głoszony, nie pisać, ani się
komu z naszych z ni[m] widzieć, ażby się o nim, co by zac[z] był, stąd wiedzieć dało, skąd
o ludziach takich uznanie w ojczyźnie naszej pochodzić zwykło. I tak się działo, że od śrzodopościa roku przeszłego, o którym czasie ten mąż do państw Króla Jego Mości przybył, aż
do Panny Mariej zielnej nie miał, namówiona rzecz w swym zawarciu zostawała, o którym
czasie listy Króla Jego Mości do tego męża i do obywatelów wołyńskich i ukrainnych pisane,
aktykowane, nas doszły, które nam jako poszanowane, z wyraźnym jerozolimskiego patriarchostwa otytułowaniem, jazdy do niego bezpieczność otworzęły i przyczynę dały (których
autographa przy ojcu Boreckiem i teraz zostawać rozumiem). Gdzie żeśmy o poświęcenie
za wielką wielu duchownych i świeckich, na znamienitą Panny Na[j]świątszej uroczystość
do Kijowa zewsząd przybyłych ludzi instancyją, ważyli się iść [?] do osoby jego, za takiego
go rozumiejąc, jakim go Król Jego Mość Pan nasz Miłościwy i inszy wielcy senatorowie
Świętej i Konstantynopola, w latach 1626–1629. Starania te okazały się jednak nieskuteczne, D. Frick, Meletij
Smotryc’kyj…, s. 89–146.
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koronni, duchowni, świetcy rozumieć przez listy swe nam podali. Uczyniliśmy to, ile zaś
do osób naszych upewniało nas poglądanie na osoby duchowne, episkopy i archiepiskopy,
którzy z cudzych stron do państw Króla Jego Mości przybyli, w Cerkwi naszej to, co ich dostojeństwo nosiło, obchodzili, po wszytkie te czasy bezpiecznie, bez żadnych głosów obrazy
Majestatu Króla Jego Mości, tak od nich, jako i od tych, w czyich majętnościach żyli i po dziś
dzień żyją, gdyżeśmy i od ojca patriarchy to tylko wzięli, co nam dać mógł, na ius patronatus
podawania beneficji, które w zupełnej Króla Jego Mości władzy zostawają, nie tylko dziełem,
ale i myślą targnąć się, nie ważyć się z sobą postanowiwszy i przyrzek[ł]szy, czekać chcąc
cierpliwie na łaskę Boga wszechmogącego i na miłościwą łaskę i obietnicę Króla Jego Mości
na sejmie roku 1607 uczynioną i na tym przeszłym reasumowaną, w pokoju, bez żadnych
buntów i sedycji, na jawi[e], nie pokątnie, w państwach Jego Królewskiej Mości żyjąc.
A co się tknie praw cerkiewnych, i te są w swej całości zachowane, które tegdy gwałt i łamanie
w tej sprawie odnosiłyby, gdyby się to nad wiadomość i wolą zwierzchni[ą] naszego pasterza
patry[j]archy konstantynopolskiego było uczyniło. Ale ten umyślnie jemu w tym zupełną władzę swą zleciwszy i legata swego, abo egzarchę72, męża wielkiego, przy nim zasłał, aby z osoby
jego w tej tu jego rossyjskiej z kanonów cerkiewnych (jako to i Wasz Mość mój Miłościwy Pan
w liście swym do mnie przyznawać raczysz) i z starożytnych praw i przywilejów od królów Ich
Mości polskich, przodków Jego Królewskiej Mości, i od samego, s[z]częśliwie nam teraz panującego, Króla Pana naszego Miłościwego nadanych, jemu należącej diecezjej bezpieczniej, ile
do praw duchownych i świebodnej i z więtszym od nas temu wiary daniem sprawował to, co by
na urząd jego należało. Co że się za takiem konstantynopolskiego patry[j]archy zezwoleniem
przez patriarchę jerozolimskiego prawidlnie stać mogło, poświącenie teraźniejszego wielebnego w Bogu ojca władyki lwowskiego73 świeżym przykładem, który za zezwoleniem patry[j]archy konstantynopolskiego od metropolita wołoskiego [mołdawskiego – T.K.] (który do państw
tutejszych tak wiele prawa ma, jako i patriarcha jerozolimski) poświęcenie wziąwszy zakonnie,
postanowionym episkopym zostawa.

DODATEK
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, F. 103,
dz. VI, teka 557 (Teka Prochaski III), nr 320 (kopia)
Zygmunt III do Lwa Sapiehy 15 maja 1621 z Warszawy
Zygmunt III etc.
Wielmożny, uprzejmie nam miły,
Urodzony Ogiński, podkomorzy trocki, biorąc się za podejrzanymi schizmatykami, już to drugi raz pisał do nas o nich, na co rozkazawszy dostatnie odpisać, ten list samy onego i respons
nasz do Uprzejmości Waszej posyłamy, a Uprzejmość Wasza przeczytawszy, będzie li się tak
Uprzejmości Waszej zdało, pieczęcią naszą zapieczętujesz i posłańca tego odprawisz. Zda li się
też Uprzejmości Waszej czego dołożyć, lubo ująć, tedy do nas odeślesz, a my według zdania
Chodzi tu zapewne o tytularnego biskupa Stachony Greka Abrahama, wyświęconego przez patriarchę Teofana na
władykę turowsko-pińskiego.
73
Wspomniany wyżej władyka lwowski Jeremiasz Tyssarowski, który po święcenia biskupie udał się do
Mołdawii.
72
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Uprzejmości Waszej odprawić rozkażemy. Więc i dalej w tej sprawie strony komissyi nie wątpiemy, że Uprzejmość Wasza obmyśliwasz, jakoby najlepiej być mogło.
Żądamy zatym Uprzejmości Waszej dobrze zdrowemu od Pana Boga być.
Pisan w Warszawie roku Pańskiego 1621 miesiąca maja XV dnia, panowania królestw naszych:
polskiego XXXIV, a szwedzkiego XXVIII roku
Sigismundus Rex.

SUMMARY
Tomasz Kempa
Meletius Smotryckyj vs. King Sigismund III
on the Ordination of the Orthodox Bishops by Patriarch Theophanes III
(publication of unknown sources)
Keywords: Meletius Smotryckyj, king Sigismund III, patriarch Theophan, Orthodox
Church, bishop, Polish-Lithuanian Commonwealth
The article shows and discusses unknown sources – epistolary answers of Meletius
Smotryckyj to the accusation on the hand of the King Sigismund III and his collaborators
in conjunction with ordination of new Orthodox high hierarchy in the Polish-Lithuanian
Commonwealth by the Jerusalem patriarch Theophan, who stayed in the Ruthenian part
of the Commonwealth in 1620–1621. Smotryckyj was nominated by him to the Archbishopric of Połock then. All those nominations of the Orthodox bishops were made
without the consent of th Polish King, who was entitled to the giving of the higher dignities in the Orthodox Church in the Commonwealth. Smotrycki, in the letters published
here, tries to defend Theophan’s decision, thus also defending the rights of the Orthodox
population in the Polish-Lithuanian Commonwealth, who – as a result of the policy of
King Sigismund III and the actions of the Catholic Church – was forced to fight for restoring legal status of the Orthodox Church after the Union of Brest (1595/1596). The
Smotryckyj’s responses published here are the oldest known epistolary works of this famous writer and hierarch. The arguments used in them were reflected in the well-known
polemical works of Smotryckyj published in 1621–1622.
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Kozaczyzna Zaporoska wobec synodów kijowskich
w latach 1628–1629

J

ednym z zasadniczych problemów pojawiających się w toku badań nad zaangażowaniem Kozaczyzny w działalność religijną pierwszej połowy XVII wieku jest,
z jednej strony, ustalenie jej stosunku do spraw wiary, z drugiej, określenie wpływu,
jaki wywarła identyfikacja wyznaniowa na aktywność związaną z obroną praw Cerkwi
prawosławnej. Ważne jest także dotarcie do tych czynników, które w istotny sposób
decydowały o wzroście świadomości religijnej Zaporoża. Wydaje się bowiem, że pogląd zakładający, iż gorliwość religijna Kozaków wynikała z ich nieustannej walki
z „wrogami św. Krzyża”, którą prowadzili ze względu na swoje pograniczne położenie, jest zbyt naiwny i, co najważniejsze, nie potwierdzony żadnymi świadectwami1.
W związku z tym obiektywne ustalenie roli religii w życiu i działalności Kozaków nie
tylko wprowadziłoby nową jakość do rozważań nad motywami opowiedzenia się ich
po stronie przeciwników unii brzeskiej, lecz także pozwoliłoby na zakończenie toczącego się wśród historyków sporu o czas wejścia Kozaczyzny na arenę walki o swobody Kościoła prawosławnego2.
Na związki Kozaczyzny ze sprawami religijnymi w pierwszej połowie ostatniego
dziesięciolecia XVI wieku wskazują chociażby listy papieża Klemensa VIII3, które za
Zob. М. Грушевський, Історія України-Руси, t. VII: Козацькі часи до року 1625, Київ 1995, s. 389–390;
S. Plokhy, The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine, Oxford University Press 2001, s. 100–103.
2
Według M. Hruszewskiego (Gruszewskiego) tym momentem jest rok 1610, М. Грушевський, Історія…, s. 399;
W. Tomkiewicz, K. Chodynicki oraz Z. Wójcik opowiadają się za rokiem 1620, W. Tomkiewicz, Kozaczyzna ukrainna, Lwów 1939, s. 36; K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita polska. Zarys historyczny 1370–1632,
Warszawa 1934, s. 419–420; Z. Wójcik, Dzikie Pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa
1961, s. 79–80. Według T. Chynczewskiej-Hennel, zaangażowanie Kozaczyzny w sprawy prawosławia wiąże się
z okresem bezpośrednio poprzedzającym akcję Teofana, T. Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII w., Warszawa 1985, s. 88; M. R. Drozdowski uważa, że coraz wyraźniejsza aktywność Kozaków na polu walki o zwrócenie Kościołowi prawosławnemu należnych
praw trzeba wiązać z początkiem hetmaństwa Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego, zob. idem, Religia i Kozaczyzna zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 2008, s. 76–114; S. Lepjawko oraz
S. Płochij (S. Plokhy) zwracają uwagę na interwencję Kozaków w sprawy religijne w dobie powstania pod wodzą
Semena Nalewajki, С. Леп’явко, Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні, Чернігів 1996, s. 184; S. Plokhy, The
Cossacks…, s. 104–107.
3
Papież zalicza tu Kozaków do wspólnoty chrześcijańskiej, zaś namawiając ich do walki przeciwko Turkom, wskazuje przede wszystkim na konieczność obrony zagrożonego w swym bycie chrześcijaństwa, S. Plokhy, The Cossacks…, s. 101–102; idem, Папство и Украина. Политика римской курии на украинских землях в XVI–XVII вв.,
Киев 1989, s. 59–61; В. Сергійчук, Козацтво і унія, [w:] Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze
narodów słowiańskich, praca zbiorowa, red. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Kraków 1994, s. 452.
1
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pośrednictwem jego wysłannika, Chorwata Alessandra Komuloviča, dotarły do jej przywódcy w roku 1594. Ale trzeba pamiętać, że chorwacki duchowny miał także nakłonić Kozaków do podjęcia antytureckiej wyprawy, by m.in. zdobyć twierdzę Moncastro
(dziś Białogród nad Dniestrem)4. Kontekst religijny działalności Kozaczyzny może sugerować ponadto zniszczenie przez oddziały kozackie posiadłości władyki Terleckiego w okresie powstania Nalewajki5. Nieporozumieniem jest jednak dopatrywanie się
w tych zdarzeniach (tj. w kontaktach z papieżem czy wtargnięciu do unickiego majątku)
jakiejś świadomej akcji, będącej efektem pobożności Kozaków. Dlatego też, w odczuciu
piszącego te słowa, wspomniany spór historyków powinien dotyczyć nie tyle ustalenia
daty związania się Kozaczyzny z prawosławiem, ile momentu, od którego związek ten
wynikał z jej suwerennej decyzji jako rezultatu wzrostu świadomości religijnej kozackiej ludności.
Należy podkreślić, że analizując kontakty Kozaków z prawosławiem po 1596 roku,
można wyróżnić dwa okresy różniące się od siebie przede wszystkim stopniem ich zaangażowania w sprawy wiary. Istotnym elementem takiego podziału jest sprawca tej
aktywności, którym było głównie duchowieństwo prawosławne, przeciwne ustaleniom
zawartym w Brześciu. Dopiero w późniejszym okresie inicjatywę wzięli w swoje ręce
także Zaporożcy. Ustalenie przybliżonej daty rozpoczęcia starań o prawa Cerkwi pociąga za sobą wiele trudności, wynikających z niedostatecznego ich poświadczenia w dostępnych źródłach. Wydaje się jednak, że moment otwierający pierwszy etap walki to
koniec XVI wieku, z którego pochodzą udokumentowane wzmianki o występowaniu
Kozaków przeciw postanowieniom unii brzeskiej.
W roku 1599 metropolita Hipacy Pociej poskarżył się w słynnej protestacji6 na braci Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, którzy nie chcieli przekazać swoich dóbr ziemskich
urzędnikom przybyłym od hierarchy7. Dzięki skardze dowiadujemy się, że mnisi znaleźli poważne wsparcie w Kozakach. Ich opór przeciw ludziom metropolity był tak silny,
według świadków, że niewiele brakowało, a doszłoby do krwawej rozprawy z wysłannikami Pocieja8. Udział Zaporożców w tych wydarzeniach trudno uznać za przejaw samodzielnej decyzji, niemniej jednak zwrócenie się społeczności monasterskiej o pomoc
właśnie do Kozaków, wskazuje na ich przygotowanie do walki z decyzjami podejmowanymi przez unickiego metropolitę.
Szerzej na temat misji Komuloviča: С. Н. Плохий, Папство…, s. 58–65; N. Jakowenko, Historia Ukrainy do
1795 roku, tłum. A. Babiak-Owad, K. Kotyńska, Warszawa 2011, s. 265–266.
5
T. Chynczewska-Hennel, Ostrogski Konstanty Wasyl, [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. XXIV,
Wrocław 1979, s. 491; T. Kempa, Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525–1608) wojewoda kijowski i marszałek
ziemi wołyńskiej, Toruń 1997, s. 216–117; W. Osadczy, Unia triplet. Unia brzeska w tradycji polskiej, rosyjskiej
i ukraińskiej, Radzymin–Warszawa 2019, s. 49–49; С. Леп’явко, Козацькі…, s. 177–178.
6
J. Dzięgielewski, Pociej (Potij) Adam, później Hipacy, [w:] PSB, t. XXVII, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź, 1983, s. 28–34.
7
Zob. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою
комиссиею (dalej: AoЮЗР), t. II, Санктпетербургъ 1865, s. 3–5; na problem sporu o Ławrę Pieczerską między
prawosławnymi a unitami w interesującym nas okresie zwrócił uwagę Tomasz Kempa: Rywalizacja o Ławrę Peczerską w Kijowie między prawosławnymi a unitami w końcu XVI i na początku XVII wieku, „Przegląd Wschodni”,
t. VIII, z. 4(32), 2003, s. 831–870.
8
AoЮЗР, s. 4–5.
4
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Rysy nowego wizerunku Kozaczyzny, zarówno pod względem militarnym, jak i intelektualnym, możemy dostrzec w połowie drugiego dziesięciolecia XVII wieku. Moment
ten stanowi jednocześnie cezurę początkową okresu, w którym Kozacy stają się coraz
bardziej samodzielni w działaniach na gruncie religijnym. Nie ulega wątpliwości, że
wyrazistym przykładem niezależnych poczynań Kozaczyzny na rzecz Kościoła prawosławnego był jej aktywny udział w wysiłkach synodalnego pojednania między hierarchią unicką i prawosławną. Swój stosunek do takich form niwelowania różnic wyznaniowych, a tym samym do zakładanych przez nie projektów nowej unii przedstawiciele
Kozactwa zaprezentowali na obu synodach kijowskich – z roku 1628 i 1629.
Pomysł ugody synodalnej narodził się pod wpływem zaostrzającego się (począwszy od postanowień brzeskich) konfliktu między zwolennikami i przeciwnikami
unii. Antagonizm przybrał na sile z chwilą, jak słusznie zauważył Marek Melnyk,
reaktywowania hierarchii prawosławnej, której realnego wsparcia udzielili Kozacy
Zaporoscy9. Niekorzystne dla Kościoła unickiego okoliczności wywarły wpływ na
zmianę dotychczasowej polityki. Zdaniem władz, jednym z najbardziej skutecznych
sposobów prowadzących do wzmocnienia i rozszerzenia unii, mogło być podjęcie
rozmów z prawosławnymi na temat możliwych do przyjęcia przez obie strony zasad porozumienia. Metropolita unicki Józef Welamin Rutski wyszedł z ideą zwołania wspólnego synodu, by zjednoczyć zwaśnione wyznania10. Mimo że Rutski już
w 1621 roku nalegał na organizację pojednawczego synodu, to pierwsze poważniejsze rozmowy na ten temat między unitami i prawosławnymi zostały przeprowadzone
dopiero dwa lata później, podczas sejmu 1623 roku11. Przedstawiona wtedy przez
prymasa Wawrzyńca Gembickiego12 koncepcja nowej unii została jednak odrzucona
przez przedstawicieli Kościoła prawosławnego, albowiem w tym okresie opowiadali się oni za całkowitym unieważnieniem przyjętych w 1596 roku rozwiązań13.
Kontynuowane w roku 1624 pertraktacje metropolity Rutskiego z biskupami prawosławnymi, w trakcie których powstały dwa projekty zjednoczenia14, również zakończyły się fiaskiem. Przypuszczalnie istotną rolę w tym względzie odegrał wyraźny
brak aprobaty Stolicy Apostolskiej dla prowadzonych rozmów, który w dużej mierze
przyczynił się do osłabienia tendencji pojednawczych występujących u niektórych
9
M. Melnyk, Spór o zbawienie. Zagadnienia soteriologiczne w świetle prawosławnych projektów Rzeczypospolitej
(koniec XVI – połowa XVII wieku), Olsztyn 2001, s. 72–73.
10
M. Szegda, Rutski (Welamin Rutski), [w:] PSB, t. XXXIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991–1992, s. 256–260;
idem, Działalność prawno-organizacyjna metropolity Józefa IV Welamina Rutskiego 1613–1637, Warszawa 1967,
s. 37–47.
11
Na temat przebiegu obrad sejmu 1623 roku, jak i głównych problemów będących ich przedmiotem zob. J. Pietrzak, W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej. Sejm 1623 r., Wrocław 1987; M. Melnyk, Spór…, s. 73.
12
A. Przyboś, Gembicki Wawrzyniec, [w:] PSB, t. VII, Kraków 1948–1958, s. 382–384.
13
A. Mironowicz, Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza, Białystok 1997, s. 41; С. Т. Голубев, Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт церковно-исторического исследования, t. 1, Киев
1883, s. 83–88; П. Жукович, Сеймовая борьба западнорусскаго дворянства с церковной унией (с 1609 г)., t. IV,
Санкт-Петербург 1908, s. 56, przyp. 75.
14
Pierwszy z nich zakładał podwójną podległość zjednoczonej ponownie metropolii kijowskiej. Przy czym
zwierzchność bezpośrednia miała przypaść w udziale patriarsze konstantynopolitańskiemu, pośrednia zaś miała
należeć do papieża. W drugiej koncepcji powrócono do pomysłu utworzenia w Rzeczypospolitej patriarchatu na
wzór moskiewski, który zjednoczyłby oba wyznania wschodnie, M. Melnyk, Spór…, s. 74.
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hierarchów Cerkwi prawosławnej z metropolitą Hiobem Boreckim15 oraz arcybiskupem Melecjuszem Smotryckim na czele16. Nie doszło także do wspólnych obrad
rywalizujących ze sobą wyznań na zwołanym przez króla Zygmunta III do Kobrynia
w roku 1626 synodzie unicko-prawosławnym17. Odmowa uczestnictwa strony prawosławnej w planowanym przedsięwzięciu wynikała z zajęcia przez nią, a głównie
przez Hioba Boreckiego18, wrogiej postawy wobec projektów zjednoczenia z Kościołem unickim19.
Inicjatorem wznowienia działań mających na celu zniesienie różnic występujących
między prawosławnymi a unitami był Melecjusz Smotrycki, który po nieoficjalnej konwersji na katolicyzm20 w 1627 roku, stał się jednym z czołowych propagatorów idei
pojednania obu wschodnich wyznań. Swoją wizję przyszłego zjednoczenia zamierzał
zaprezentować na zwołanym przez prawosławnego metropolitę synodzie kijowskim
w 1628 roku.
Podstawowe informacje na temat genezy oraz przebiegu wspomnianego zjazdu wiernych i duchownych prawosławnych odnajdujemy w wydanym przez Smotryckiego dziele Protestacja21, które, obok anonimowego utworu Apolleia Apologii22, jest głównym
źródłem odnoszącym się do omawianych wydarzeń. Według arcybiskupa połockiego, do
jego pierwszego spotkania z Hiobem Boreckim, a także archimandrytą monasteru pieczerskiego Piotrem Mohyłą23, które zainaugurowało przygotowania do mającego odbyć
się synodu, doszło w Kijowie na jesieni 1627 roku24. Zarówno metropolita, jak i Mohyła przystali wówczas na propozycję napisania przez Smotryckiego utworu, w którym
zostałyby omówione różnice między Kościołem zachodnim i wschodnim25. Dzieło to
miało przygotować grunt pod wydanie nowego katechizmu oraz przyczynić się do jego
uznania przez hierarchię prawosławną26.
Zarys swoich koncepcji zjednoczenia wyznań przedstawił Smotrycki na kolejnym
spotkaniu z biskupami prawosławnymi, które odbyło się w Gródku na Wołyniu pod
K. Chodynicki, Borecki Jan, [w:] PSB, t. II, Kraków 1936, s. 315–517.
A. Mironowicz, Prawosławie…, s. 42.
17
Zob. І. Рудович, Кобринський синод 1626 р., „Богословія”, t. II, 1924, s. 1–27.
18
Według Antoniego Mironowicza postawa metropolity prawosławnego wynikała ze wzrostu antyunijnych oraz
antykatolickich nastrojów mieszkańców Kijowa, A. Mironowicz, Prawosławie…, s. 43.
19
П. Жукович, Сеймовая…, s. 69–70; M. Melnyk, Spór…, s. 76.
20
Wyczerpująco problem przejścia Smotryckiego na unię przedstawił D. A. Frick, Meletij Smotryc’kyj, Cambridge,
Mass., 1995, s. 102–146.
21
Protestatia przeciwko soborowi w tym roku 1628 we dni augusta miesiąca, w mieście Kiiowie Monasteru Pieczerskiemu obchodzonemu uczyniona przez ukrzywdzonego na nim Meletiusa Smotrzickiego, Lwów 1628. Utwór
ten w całości zamieścił w swej pracy S. Gołubiew: С. Т. Голубев, Киевский митрополит…, t. 1: Приложения,
s. 323–351.
22
Ibidem, s. 302–317.
23
H. Kowalska, Mohiła Piotr, [w:] PSB, t. XXI, Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk 1976, s. 568–572; I. Ševčenko, Różne oblicza świata Piotra Mohyły, [w:] idem, Ukraina między Wschodem a Zachodem. Eseje i studia,
red. J. Axer, t. III, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa
1996, s. 19–44.
24
D. A. Frick, Meletij…, s. 124; H. Kowalska, Mohiła..., s. 569.
25
С. T. Голубев, Киевский митрополит…, t. 1: Приложения, s. 323.
26
T. Grabowski, Ostatnie lata Melecjusza Smotryckiego. Szkic do dziejów literatury unicko-prawosławnej wieku
XVII, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza, Lwów 1916, s. 311
15
16
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koniec postu 1628 roku27. Oprócz Boreckiego i Mohyły udział w nim wzięli biskup
łucki Isakij Boryskowicz, oraz chełmski Paisjusz Hipolitowicz28. Po wysłuchaniu
mowy, w której Melecjusz przedstawił sześć podstawowych różnic między prawosławiem a katolicyzmem29, biskupi postanowili zwołać synod do Kijowa w celu omówienia spraw Kościoła prawosławnego. Prócz duchowieństwa mieli w nim uczestniczyć
reprezentanci stanu szlacheckiego i mieszczańskiego30. Hierarchowie pozwolili też
arcybiskupowi połockiemu na zapoznanie zebranych na synodzie wiernych ze swoim projektem zjednoczenia31, który miał być dołączony do przygotowanego przezeń
traktatu32.
Zapoczątkowana w ten sposób współpraca między Smotryckim, Boreckim i Mohyłą, mająca w perspektywie opracowanie nowej unii, zakończyła się wraz z rozpoczęciem obrad kijowskiego synodu. Niemałą rolę w tym względzie odegrała Kozaczyzna, która w świetle relacji autora Protestacji jawiła się jako jedna z głównych sił,
obok niższego duchowieństwa i szlachty prawosławnej, przeciwnych jakimkolwiek
formom pojednania z Kościołem unickim33. Jak barwnie oddał to Smotrycki, atmosferę poprzedzającą otwarcie synodu wypełniał strach i niepewność, których źródłem
była wyraźna antyunijna postawa Kozaków Zaporoskich34. Wynikające z tego faktu
poczucie zagrożenia stało się istotnym czynnikiem wpływającym na postępowanie
zarówno Boreckiego, jak i Piotra Mohyły. O zdecydowanej reakcji Zaporożców na
wieść o przybyciu biskupa połockiego do Kijowa dowiadujmy się z jego pierwszego
listu do prawosławnego metropolity35. Smotrycki opisywał w nim spotkanie z bratem
Boreckiego, Andrzejem, który starał się go ostrzec przed niebezpieczeństwem ze strony Kozaków36:
Dla Boga – stwierdzał autor listu – niech o sobie Jego Mość Ociec Archiepiskop radzi: gdyż
jadąc teraz ze wsi monasterskiej, nadjechałem kupę niemałą Kozaków, którzy w radzie swej
mnie jako sobie dobrze znajomego nie wystrzegając się, sprzysięgli się nie żywić go, jeśli co
o unią nań od soboru przewiedziono będzie37.
П. Жукович, Сеймовая…, t. V, Санкт-Петербург 1910, s. 154; K. Chodynicki Kościół…, s. 469–471; A. Gil,
I. Skoczylas, Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: Metropolia Kijowska w latach 1458–1795, Lublin–Lwów 2014, s. 203.
28
S. Plokhy, The Cossacks…, s. 126.
29
Stanowiły je: nauka o pochodzeniu Ducha św., nauka o czyśćcu, używanie kwaszonego chleba w Eucharystii, sąd
po śmierci, prymat papieski i komunia pod dwiema postaciami, M. Melnyk, Spór…, s. 77.
30
П. Жукович, Сеймовая…, t. V, s. 154.
31
„A w ten naprzedniejszy koniec, abyśmy między sobą na tym synodzie w miłości i w pokoju, uważyć i obaczyć
mogli, jeżeliby się mógł jaki sposób, bez naruszenia wiary naszej praw i przywilejów, wynaleść zjednoczenia Rusi
z Rusią: to jest nieunitów z unitami”, Protestatia…, [w:], С. Т. Голубев, Киевский митрополит…, t. 1: Приложения, s. 324.
32
Smotrycki w opracowanym przez siebie traktacie polemicznym Apologia peregrynacji do krajów wschodnich,
wbrew wcześniejszym ustaleniom, nie przedstawił różnic dzielących Kościół zachodni i wschodni, lecz polemikę
z wpływami protestanckimi w Cerkwi, przy pomocy której zamierzał nakłonić prawosławnych do zawarcia unii
z Rzymem, M. Melnyk, Spór…, s. 191.
33
D. A. Frick, Meletij…, s. 131.
34
Ibidem, s. 127.
35
Kopia listu do ojca Boreckiego na sobór, Protestatia…, s. 330.
36
М. Грушевський, Історія…, t. VIII: Роки 1625–1650, cz. 1, s. 79.
37
Kopia listu…, s. 330.
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Podana przez Andrzeja informacja o zwołaniu przez Zaporożców rady w związku
z mającym odbyć się synodem, niewątpliwie dowodzi, że problem obrony praw Kościoła prawosławnego traktowali oni w sposób priorytetowy, albowiem to właśnie na radach
zapadały decyzje w najistotniejszych dla Kozaczyzny sprawach.
Sprzeciw wobec przedmiotu obrad synodu kijowskiego został wyrażony także przez
jednego z Kozaków, Solenika, podczas wizyty, którą złożył Smotryckiemu w monasterze św. Michała. Solenik po przywitaniu się z biskupem połockim rozpoczął mowę, którą
wieńczyły słowa świadczące o głębokim przywiązaniu mieszkańców Siczy do prawosławia: „[…] my tej Świątynie nabyli krwią naszą: krwią też naszą pieczętować ją chcemy:
abo i tych, którzy by ją nam jakokolwiek znieważali, i od niej odstępowali”38. Jak widać
z cytatu, w mowie Solenika zawarta jest również przestroga wobec wszystkich, którzy
przeciwko prawosławiu występują.
Istotny wpływ na atmosferę synodu kijowskiego oraz na jego ostateczne decyzje,
wywarła groźba skierowana przez Solenika po opuszczeniu obrad także do zebranych
w Cerkwi hierarchów prawosławnych:
Gdy kazano – pisze Smotrycki w Protestacji – ustąpić wszystkim co byli w Cerkwi, ci dwa
Kozacy, którzy u mnie byli, zostali. Prosiłem, aby i ci przy naszej mowie nie byli. Ociec Borecki przystąpiwszy do nich prosił ich o to, i po długiej alterkatiej ledwie ustąpili. Wyszedszy
jednak z Cerkwi Solenik te słowa mówił: nu bies u waszej matery, machlujte, dostanet sia tut
i Pawłu, i Sawłu39.

Gdy Kozacy wyszli, członkowie synodu przystąpili do dyskusji nad tezami zawartymi w Apologii40. Debata zakończyła się ich potępieniem41, co wywołało zdziwienie
Smotryckiego, który pewien był, iż wcześniejsze rozmowy z Boreckim i Mohyłą nie
świadczyły o zdeklarowanej niechęci hierarchów do koncepcji unii z Kościołem unickim42. Próba obrony projektu Melecjusza zakończyła się porażką z powodu licznych
protestów, wśród których znalazł się głos pisarza zaporoskiego:
[…] i gdym się – relacjonuje Melecjusz – z niemi o tym rozpierał, nadejdzie w tym Jego Mość
Stephan Litinski, a po nim rychle Jego Mość pan Jan Stetkiewicz, po małej chwilce pisarz kozacki […]. Miałem od każdego z nich swe osobne kazanie, i chociam widział, że ja ich uczyć
miałem, a nie oni mnie […] w turmię słów długich z niemi po próżnicy nie wdawałem się43.
Protestatia…, s. 333; М. Грушевський, Історія…, t. VIII, s. 79.
Protestatia…, s. 333.
40
T. Grabowski, Ostatnie…, s. 318–321; М. Грушевський, Історія…, t. VIII, s. 74–77.
41
„Po ustąpieniu ich [Kozaków – M.R.D.], zasiądszy na rozmowę, ojciec Borecki począł ją od modlitwy, a po tym
obróciwszy do mnie rzecz, po przemowie rzecze do mnie tak prosto: w tej Apologiej, którąś teraz wydał, duch nieczysty hardy z ciebie mówił, ojcze archijepiskopie; co się stąd jawnie widzieć daje, iż na samym początku pisania
twego w niej chlubisz się, żeś na miejscach świętych palestyńskich Pana Boga prosił narodowi swemu ruskiemu
o unię; i w ten koniec ofiary bezkrewne na tych że świętych miejscach przynosiłeś, Powiadasz, że po ten wszystek
przeszły wieku twego czas, coś wierzył nie wiedziałeś, i insze w tej mojej Apologiej opisane rzeczy, przytaczając,
długo je exagerował. Które ja krótkości folgując jako mało potrzebne, opuszczam. A po wszystkim pro Colophone
inferował, że przez tę swoję Apologię w Cerkiew naszą ruską przeklęte herezje papieskie wprowadzasz […] manichejską, sabelianską, apollinariską i insze, i na tym mowę swoję skończył”, Protestatia…, s. 333–334; А. Жуковський, Петро Могила й питання єдности церков, Київ: 1997, s. 118–119.
42
Protestatia…, s. 334.
43
Ibidem, s. 337.
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Odrzucenie przez uczestników synodu kijowskiego Apologii kończyło podjęte przez
arcybiskupa połockiego starania na rzecz nie tylko pojednania unitów z prawosławnymi,
lecz przede wszystkim nakłonienia tych drugich do przyjęcia unii. Duży wpływ na potępienie przez hierarchów prawosławnych pracy Smotryckiego miała, podkreślana przez
niego na kartach Protestacji, antyunijna postawa Zaporożców. Sprzeciwiając się działaniom, które w ich mniemaniu prowadziły do umniejszania praw i wolności wyznawcom
prawosławia, Kozacy potwierdzili jednocześnie swoje głębokie przywiązanie do Cerkwi
prawosławnej44. Na uwagę zasługuje również fakt, iż postawa ta – wobec niewskazania przez arcybiskupa ewentualnego jej sprawcy – wydaje się być w pełni przemyślana
i samodzielna.
Fiasko synodu kijowskiego nie doprowadziło do zahamowania dążeń pojednawczych. Obradujący w 1629 roku sejm zwyczajny przyniósł odrodzenie idei wspólnego
synodu. Z nową koncepcją unii między prawosławnymi a unitami, wystąpił metropolita Rutski45. Pod jego wpływem tym razem król, Zygmunt III, zdecydował się na
podjęcie kroków mających na celu zorganizowanie kolejnego spotkania dwóch zwaśnionych wyznań.
Zgodnie z wypracowanym podczas sejmu przez obie strony (prawosławnych i unitów) projektem konstytucji46 wspólny synod zaplanowano we Lwowie 28 października47. Poprzedzać go miały dwa partykularne synody wyznaczone na 9 lipca: prawosławny w Kijowie, zaś unicki we Włodzimierzu. W ich trakcie zamierzano dyskutować o zasadach nowej unii48. Mimo iż nie udało się umieścić powyższego projektu
w konstytucji sejmowej49 Zygmunt III za namową prawosławnych posłów, Michała
Kropiwnickiego oraz Wawrzyńca Drzewińskiego [Drewinskiego], wydał uniwersał,
który zezwalał na zwołanie wspólnego synodu50. Decyzja króla oraz rozesłanie przez
44
S. Plokhy, oceniając postawę Kozaków na synodzie kijowskim, słusznie zauważył, iż stanowi ona ważny argument na rzecz uwiarygodnienia stworzonego przez Boreckiego w 1621 roku obrazu Kozaczyzny jako niezależnej
od duchowieństwa prawosławnego siły walczącej z postanowieniami unii brzeskiej. Albowiem to właśnie Kozacy
w 1628 roku są tymi, którzy przestrzegają zarówno duchowieństwo, jak i mieszczan przed negatywnymi dla nich
skutkami połączenia się z Kościołem unickim, S. Plokhy, The Cossacks…, s. 126.
45
K. Chodynicki Kościół…, s. 480–482; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej, Białystok 2001, s. 90.
46
O negocjacjach na sejmie zob. W. Tomkiewicz, Powstanie kozackie w roku 1630, „Przegląd Powszechny”,
t. CLXXXVII, 1930, s. 105; A. Filipczak-Kocur, Sejm zwyczajny z roku 1629, Warszawa–Wrocław 1979, s. 92–94;
F. E. Sysyn, Between Poland and the Ukraine. The Dilemma of Adam Kysil, 1600–1653, Cambridge, Mass. 1985,
s. 57–58; M. Melnyk, Spór…, s. 78.
47
М. Грушевський, Історія…, t. VIII, s. 85; A. Mironowicz, Prawosławie…, s. 44.
48
Zob. K. Chodynicki, Kościół…, s. 481–482.
49
П. Жукович, Сеймовая…, t. V, s. 184.
50
„[…] wyrozumieliśmy żądze poddanych naszych ludzi religiey greckiey, tak duchownych, jako i świeckich […],
że oni dla uspokojenia różności, która między niemy około zjednoczenia się z Kościołem katolickim rzymskim
zachodzi, i dla namówienia i wynajdzienia sposobów, któremiby do tego uspokojenia przyść mogli, synod swój
spólny, tak ci, którzy już są w uniiej s Kościołem katholickim, jako i ci, którzy nie są zuniowani mieć umyślili
i o zezwolenie nasze na ten synod obiedwie stronie […] wnosili. Przeto my, bacząc być te sprawę ich słuszne i ku
dobremu a pożytecznemu Kościoła Bożego, pozwoliliśmy i tym listem naszym pozwolami onym stronom obiema
synod ich spolny mieć, który im w mieście naszym Lwowie na czas pewny, to jest na dzień dwudziesty ósmy października, roku teraźniejszego tysiąc szesc set dwudziestego dziewiątego składamy tym listem naszym”. Uniwersał
królewski, Warszawa 16 luty 1629, [w:] Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией для
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metropolitę Hioba Boreckiego51 listów wzywających na prawosławny synod do Kijowa wywołały zdecydowany sprzeciw szlachty ruskiej. Zgromadzona w obozie koronnym pod Malborkiem, nie tylko zaprotestowała przeciwko królewskiemu uniwersałowi, w którym dopatrzyła się niekorzystnych dla prawosławia ustaleń, lecz także wezwała uczestników synodu do przeciwstawienia się wszelkim próbom zmierzającym
do wprowadzenia unii52.
Zupełnie inną taktykę obrony praw i przywilejów Cerkwi prawosławnej przyjęli Kozacy – postanowili oni wysłać swych przedstawicieli do Kijowa. Fakt ten
potwierdzał list, który skierowany został do Boreckiego 29 czerwca 1629 roku53.
W pierwszych słowach Zaporożcy wyrażali swoje głębokie ubolewanie z powodu
nieprzysłania im przez metropolitę pisemnego powiadomienia o mającym się odbyć synodzie54. W dalszej części, podkreślając przywiązanie do prawosławia, informowali Boreckiego o wysłaniu na przyszły synod dwóch swoich reprezentantów:
Andrzeja Łagody oraz Saprona Sosimnowicza55. Jednocześnie zwrócili się do metropolity z prośbą, żeby przez tych wysłanników o wszystkim byli informowani,
аby: „[…] завчасу старане мѣли такъ, якобы противникъ помехи не одержалъ,
кгдыжъ то естъ повинностъ наша и каждого христіанина за вѣру умерти”56.
Powyższe pismo niewątpliwie wskazuje, iż podjęcie decyzji o oddelegowaniu do
Kijowa przedstawicieli kozackich było aktem samodzielnym. Obecność zaś na synodzie Zaporożcy traktowali zupełnie naturalnie, szczególnie że określając siebie
chrześcijanami gotowi byli oddać życie za suwerenność prawosławnego Kościoła.
Powyższe względy w decydujący sposób wpłynęły na postawę Kozaczyzny podczas
obrad zgromadzenia prawosławnych wiernych, o przebiegu których dowiadujemy
się z relacji królewskiego komisarza Adama Kisiela57.
Jednym z pierwszych sukcesów wojska zaporoskiego, osiągniętym na początku obrad, było przyznanie jego przedstawicielom prawa uczestnictwa w dalszych pracach
synodu. W swym doniesieniu Kisiel informował, iż podczas drugiego dnia zebrania,
kiedy wszedł do świątyni, Kozacy obstąpili prowadzące do niej drzwi, nie pozwalając
ich zamknąć58. Na kierowane do nich prośby, aby przestali się dalej przeciskać, odpoразбора древних актов, cz. 1: Акты о церковно-религиозных отношениях в Юго-Западной Руси (1322–1648),
t. VI, Киев 1883, s. 98–99.
51
Hiob Borecki zarówno w piśmie do wiernych, jak i do bractwa lwowskiego sugerował, iż podstawowym celem synodu miało być „uspokojenie religii greckiej”, a nie zjednoczenie z Kościołem unickim, M. Melnyk, Spór…, s. 79.
52
W. Tomkiewicz, Powstanie…, s. 106; T. Długosz, Niedoszły synod unicko-prawosławny we Lwowie 1629 roku,
„Collectanea Theologica”, t. XIX, 1938, nr 4, s. 494.
53
List od wojska zaporoskiego do kijowskiego metropolity Hioba Boreckiego, Kijów 29 czerwiec 1629 r. [w:] С. Т.
Голубев, Киевский митрополит…, t. 1: Приложения, s. 370–371.
54
Ibidem. s. 370.
55
„[…] жевучи православными вѣрѣ своей, въ которой есмо народили, для взятя певное вѣдомости, щосъ
тамъ дѣлаетъ, посылаемъ двохъ товарищовъ наших Андреа Лагоду и Сапрона Сосимновича […]”. Ibidem.
56
Ibidem.
57
П. Жукович, Материалы для истории киевского и львовского соборов 1629 г., „Записки Императорской
Академии наук”, t. 8, № 15, Санкт–Петербургъ 1911, s. 10–14; М. Грушевський, Історія…, t. VIII, s. 90–97;
Na temat roli Adama Kisiela w wydarzeniach 1629 roku zob. F. E. Sysyn, Between…, s. 57–63.
58
„Jednom wszedł do Cerkwi, Kozacy postrzegszy, że nie mała kupa ze mną poszła, troie drzwi do Cerkwi ostompili, poczeli zamykać, oni nie dali [...], П. Жукович, Материалы…, s. 10.
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wiedzieli, że nie ustąpią: „[…] bo o wiru idet, przy kotorej umrom, i ze posły są wojska”59. Argumentacja użyta na rzecz pozostania w cerkwi, potwierdzała fakt głębokiego
przywiązania Zaporożców do wyznania prawosławnego, które, jak należy sądzić, było
pokłosiem coraz wyraźniejszego wpływu Kościoła prawosławnego na ich życie i działalność, przyczyniając się do wzrostu świadomości religijnej. Poza tym deklaracja, że
obecni są posłami wojska zaporoskiego60 wskazuje, że kwestie wyznaniowe interesowały nie tylko wąską grupę Kozaków, lecz oddziaływały także na szersze kręgi kozackiej
społeczności.
Fiaskiem zakończyła się również druga próba usunięcia Kozaków z cerkwi
podjęta przez komisarza królewskiego: „Ja zasiadszy – jak czytamy w jego relacji
– miejsce swoje, prosiłem, aby ustąpili, bo inaczej ia dignitatem Jego Kr. Mości
strzegąc nie pocznę, i P.P. Kozakom bona verba dałem, że są ludzie grzeczni, ojczyźnie potrzebni, ale tu nie plac, aby się cisnęli etc. etc.”61 Na te słowa odezwał
się zarówno Łagoda, jak i drugi z Kozaków, Sosimnowicz, którzy stwierdzili, że są:
„[…] legaty, i prosili, abyśmy byli przy wszytkim, bo my słudzy Króla Jego Mości
i u Króla Jego Mości wolne ucho miewamy”62. Ostatecznie Kisiel wyraził zgodę na
pozostawienie w Cerkwi dwóch posłów od wojska zaporoskiego63. Obecność na synodzie przedstawicieli Kozaków dała o sobie znać także podczas trzeciego dnia obrad, kiedy wyrazili oni swój zdecydowany sprzeciw wobec ewentualnego zawarcia
na nim nowej unii. Według Adama Kisiela, w trakcie debaty poświęconej problemowi uczestnictwa w synodzie lwowskim64 oraz kwestii przedłużenia lub zakończenia
synodu kijowskiego jeden z przysłuchujących się jej Zaporożców powiedział: „[…]
budet unia Archymandarczykowi da i Boreckomu takaia iak, wojtowi perszej”65.
Słowa te w sposób szczególny przeraziły Piotra Mohyłę, który po ich usłyszeniu,
zgodnie z doniesieniem Kisiela: „[…] zapłakał, az stolca mało nie zleciał […]”66.
Wypowiedziana przez reprezentanta Kozaczyzny groźba użycia siły w stosunku do
osób przychylnych idei uczestnictwa we wspólnym synodzie, jak również do tych,
którzy, ich zdaniem, w sposób szczególny zabiegali o zbliżenie z Kościołem unickim, niewątpliwie wpłynęła na ostateczne decyzje synodu kijowskiego. Wymownym
potwierdzeniem powyższej konkluzji była atmosfera czwartego dnia obrad. W wygłoszonej tego dnia mowie metropolita Borecki dowodził, iż jedną z okoliczności
prowadzących do nieuchronnego zakończenia zgromadzenia jest antyunijna postawa
Ibidem.
Fakt ten w ich mniemaniu dodatkowo przemawiał za uczestnictwem w synodzie, albowiem będąc poddanymi
króla Rzeczypospolitej, mieli pełne prawo do wzięcia udziału w jego obradach, П. М. Сас, Політична культура
українського суспільства (кінець XVI – перша половина XVII ст.), Київ 1998, s. 190.
61
П. Жукович, Материалы…, s. 10.
62
Ibidem.
63
Nie mogło być inaczej [...] poszedłem konditionaliter, aby oni dwaj zostali, a tym kazali ustąpić; tedy pozwolili,
harast krzyknęli; wygnał Pan Supran wszytkich”. Ibidem.
64
Zdecydowanymi zwolennikami wysłania delegatów na synod lwowski byli Piotr Mohyła, metropolita Borecki
oraz bractwo wileńskie. Przeciwnikami wspólnych obrad było między innymi bractwo lwowskie, które zwracało
uwagę na brak gwarancji sejmowych dla synodu zwołanego przez króla, M. Melnyk, Spór…, s. 79.
65
П. Жукович, Материалы…, s.11.
66
Ibidem.
59
60
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Kozaków, którzy nieustannie: […] grożą i nad szyją stoją […]67. Końcowym efektem
czterodniowych dyskusji synodu kijowskiego było podjęcie decyzji o niewysyłaniu
do Lwowa przedstawicieli Kościoła prawosławnego.
Do wielu przyczyn takiego stanu rzeczy, o których uczestnicy synodu informowali króla Zygmunta III w liście z 12 lipca 1629 roku68, należy zaliczyć także zdecydowany opór Zaporożców wobec nowego projektu unii69. Wskazuje na to relacja
Adama Kisiela oraz jego list do metropolity Rutskiego z 14 lipca tego roku70. Kisiel,
informując go o przebiegu kijowskich obrad, zwrócił uwagę na mające na nich miejsce protesty kozackie, które uniemożliwiły wypracowanie stanowiska pozwalającego na zbliżenie obu zwaśnionych stron, na podjęcie wspólnych rozmów na temat
przeprowadzenia unii71. Kozacy, przeciwstawiając się obecności reprezentantów
Cerkwi prawosławnej na synodzie lwowskim, niewątpliwie dali wyraz swego bezkompromisowego stanowiska w kwestii pojednania prawosławno-unickiego. Antyunijna postawa Kozaczyzny podczas synodów kijowskich lat 1628–1629 dostarcza
nam również kolejnego argumentu na rzecz jej samodzielnych poczynań na polu
religijnym, które należy traktować jako wyraźne świadectwo znaczenia spraw wiary
w jej działalności. Podobnie jak w czasie wydarzeń kijowskich z początku 1625
roku, tak i teraz działalność Kozaków kłóciła się z postawą ówczesnych autorytetów
Kościoła prawosławnego, którymi, bez wątpienia, byli Hiob Borecki i Piotr Mohyła.
Niezaprzeczalny fakt wpływu Zaporożców na zmianę ich początkowo pozytywnego
stosunku do idei ponownego zawarcia unii z Kościołem unickim, sprawia, iż coraz
częściej stawali się oni samoistną siłą walczącą w obronie praw, przywilejów oraz
przede wszystkim suwerenności Cerkwi prawosławnej, niezależnie od chwil słabości jej duchowych przywódców.

Ibidem.
Wymieniono w nim brak zgody patriarchy carogrodzkiego na synod unijny, nieobecność szlachty na synodzie
kijowskim, protest egzarchy biskupa łuckiego Izaaka Boryskowicza wobec wspólnego synodu oraz brak zgodności między projektem konstytucji sejmowej a uniwersałem królewskim, A. Mironowicz, Prawosławie…, s. 45–46;
M. Melnyk, Spór…, s. 79–80.
69
Jak słusznie zauważył F. E. Sysyn, zdecydowana antyunijna postawa Kozaczyzny na synodzie kijowskim, przyczyniła się do skutecznego zneutralizowania tendencji prounijnych w środowisku duchowieństwa prawosławnego,
F. E. Sysyn, Between…, s. 61–62. Podobny pogląd zaprezentował w tej kwestii również S. Plokhy. Według niego,
to właśnie za sprawą Kozaków nie doszło do podjęcia decyzji na rzecz odbycia wspólnego synodu, S. Plokhy, The
Cossacks…, s. 128.
70
І. Хома, Ідея спільного Синоду 1629, „Богословія”, t. XXXVII, 1973, s. 59.
71
Ibidem.
67
68
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SUMMARY
Robert Mariusz Drozdowski
The Zaporozhian Cossacks towards the Kiev synod in 1628–1629
Keywords: the Cossacks, Kiev, synods, the Orthodox Church, bishop
The article shows the attitude the Cossacks presented on two Kiev synods in 1628
and 1629. Their strong position during the Synod of Kiev in 1628 led Meleciusz Smotrycki to give up his efforts not only to reconcile the Orthodox and Orthodox priests, but
above all to persuade the latter to accept union. The Cossacks, opposing the presence
of the followers of the Orthodox Church at the synod of Lwów, undoubtedly expressed
their uncompromising stance on the issue of the Uniate-Orthodox reconciliation.
The attitude of the Cossacks at the synods of Kiev in 1628–1629 also provides us
with another argument for her independent actions in the religious field, which should be
treated as a clear testimony of the importance of matters of faith in her activities. Just like
during the Kiev events from the beginning of 1625, the Cossacks’ activity was at odds
with the attitude of the then authorities of the Orthodox Church, which undoubtedly were
both Job Borecki and Piotr Mohyła.
The undeniable fact of the Zaporozhians’ influence on the change of their initially
positive attitude towards the idea of re-entering the union with the Uniate Church, makes them increasingly self-supporting in defending the rights, privileges and, above all,
the sovereignty of the Orthodox Church regardless of the weaknesses of its spiritual
leaders.
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Св. Алексей, человек Божий, и пророк Елисей, человек Божий:
как безымянный сирийский святой «римского» происхождения
получил греческое имя

К

ульт Алексея (Алексия), человека Божьего († ок. 411 г.) – одного из самых почитаемых христианских святых – зародился в Сирии и развивался в Византии.
Древнейшая агиографическая традиция святого недавно обобщена в энциклопедической статье:
Признанная ныне древнейшей сир<ийская> версия жития повествует о том, как не
названный по имени юноша из знатной и богатой рим<ской> семьи перед венчанием
оставил свою невесту (так и не увидев ее), бежал из дома и сел на корабль, к<ото>рый
доставил его в Селевкию Сирийскую. Оттуда он попал в Эдессу – крупнейший город
Сев<ерной> Месопотамии. Там юноша раздал все свои деньги, облекся во вретище
и поселился на паперти храма. Прибывшие в город слуги отца, посланные им на поиски
сына во все концы света, не узнали юношу в убогом нищем. Проведя 17 лет в молитве
и посте, А<лексий> ч<еловек> Б<ожий> скончался в приюте для бездомных и был
погребен в общей могиле. Вскоре после этого пономарь церкви, где подвизался святой,
рассказал епископу историю жизни «человека Божия» <…>, к<ото>рую тот поведал
ему перед кончиной. Епископ велел с почестями перезахоронить мощи столь великого
святого, но тело его чудесным образом исчезло из могилы, где нашли лишь жалкое
погребальное вретище. Поскольку Эдесским епископом назван Раввула (412–435), можно
предположить, что житие было написано, вероятно на основе устного предания, во 2-й
пол. V–нач. VI в.
Ранее IX в. сир<ийское> сказание получило известность в К<онстантино>поле
(возможно, в связи с переселением туда сир<ийских> монахов-акимитов), где появилась
ранняя греч<еская> версия жития. Именно ею, вероятно, пользовался прп. Иосиф
Песнописец († 886), составляя канон святому, в к<ото>ром впервые названо его имя
– Алексий. Согласно этой версии, святой, стремясь укрыться от распространившейся
в Эдессе славе о его праведной жизни, покинул город. Придя в Лаодикию, он сел на
корабль, отправлявшийся в Тарс, но в пути был застигнут бурей и оказался в Риме.
Поняв, что это знак Божий, он попросил пристанища в доме родителей (приводятся их
имена: Евфимиан и Аглаида), но не открылся им. 17 лет А<лексий> ч<еловек> Б<ожий>
подвизался под видом нищего, пребывая в непрестанном посте и молитве, терпя
издевательства от слуг и слыша рыдания матери и невесты (с к<ото>рой, согласно этой
версии, он успел обвенчаться до своего бегства). Почувствовав приближение смерти,
святой подробно на письме изложил все, что с ним случилось. В это время в церкви,
где шла служба в присутствии «архиепископа и обоих императоров» и находилось
множество народа, из алтаря раздался голос: «Ищите человека Божия! Пусть он
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помолится о граде». После двухдневных поисков тот же голос указал на дом Евфимиана,
где и было обретено тело А<лексия> ч<еловека> Б<ожьего>. Прочитав оставленное
им жизнеописание, родные предались безутешным рыданиям. Честные мощи по
имп<ераторскому> приказу были перенесены для поклонения в храм, и по всему городу
начались чудесные исцеления. Согласно одной из гипотез, под Римом визант<ийские>
агиографы могли подразумевать «Новый Рим» – К<онстантино>поль1.

Житие святого существует в двух основных версиях:
1) краткая оканчивается смертью святого в Эдессе; содержится в нескольких
сирийских (кон. V–VI в.) и одном греческом списке (XII в.)2;
2) пространная существует в двух разновидностях:
а) двухчастной (составной), где сначала выписана краткая версия, а затем, после
отдельного заголовка, рассказано продолжение истории святого, завершающейся
его кончиной и погребением в Риме; представлена несколькими сирийскими (начиная с IX в.)3 и одним (ватиканским) арабским списком 1545 года, писанном сирийским письмом (так называемая традиция каршуни)4;
б) одночастной (связной), содержание которой соответствует двусоставной разновидности, но изложено в едином повествовании; известна в греческой традиции (списки с X в.)5, а также в одном (парижским) арабском списке каршуни XVI
века6.
Краткая версия первична; считается, что она записана в Эдессе во второй
половине V – начале VI века7, хотя было высказано также мнение о ее гречеО святом и его сирийской, греческой и арабской агиографии см. А. В. Муравьев, А. А. Турилов и др.,
Алексий, человек Божий, [в:] Православная энциклопедия, т. 2, ред. Алексий II, Москва 2001, с. 8–12 (с соответствующей библиографией), цитируется с. 8; С. А. Иванов, Блаженные похабы: Культурная история
юродства, Москва 2005, с. 82–86. К указанной литературе следует добавить: Ἠ. Μπάκος, Ὁ ἅγιος Ἀλέξιος
ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, Ἀθῆναι 2001; F. Halkin, Vie de saint Alexis (BHG 52m), [в:] F. Halkin, A.-J. Festugière, Dix
textes inédits tirés du Ménologe impérial de Koutloumous: Édition princeps et traduction française, Genève 1984
(«Cahiers d’orientalisme”, vol. 8), с. 80–93; Y. P. Zaretsky, Personality of St Alexius, the Man of God, [в:] In stolis
repromissionis: Светци и святост в Централна и Източна Европа, ред. А. Ангушева-Тихановa и др., София
2012, с. 47–60; Н. Моршна, Житіє святого Олексія чоловіка Божого, у редакції «Книг житій святих» святителя Димитрія (Туптала), «Мандрівець: всеукраїнський науковий журнал» 2012, № 5, с. 57–61; В. Савова,
Житието на св. Алексий човек Божи като пример за трансформация в христиански контекст, «Годишник
на Асоциация „Онгъл”», т. 13, 2014, с. 15–74.
2
Его публикация и обсуждение: M. Rösler, Alexiusproblema, [в:] Zeitschrift für romanische Philologie, Bd. 53,
Tübingen 1933 (unveränderte Nachdruck: Graz 1970), с. 508–517.
3
Публикация пространной сирийской версии, первая часть которой совпадает с краткой: A. Amiaud, La légende syriaque de Saint Alexis, l’Homme de Dieu, Paris 1889 (Bibliothèque de l’École des hautes études, fasc. 79),
с. g–kḥ. Русский перевод: А. В. Пайкова, Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии, Ленинград 1990 (Палестинский сборник, вып. 30), с. 101–107.
4
Латинский перевод одной лишь первой части этого списка (содержательно совпадающей с краткой версией жития) опубликован: Acta Sanctorum, Julii, t. 4, Parisiis et Romae 1868, с. 262–270; обсуждение списка:
A. Amiaud, op. cit., с. LIV–LV, LVII–LVIII.
5
Публикация: «Analecta Bollandiana», vol. 19, 1900, p. 241–253 (с разночтениями); M. Rösler, Die Fassungen
der Alexius-Legende mit besonderer Berücksichtigung der mittelenglischen Versionen, Wien–Leipzig 1905 (Wiener
Beiträge zur Englischen Philologie, Bd. 21), с. 118–155 (с разночтениями). Русский перевод: С. В. Полякова,
Византийские легенды, Ленинград 1972, с. 156–161.
6
Обсуждение списка: A. Amiaud, op. cit., с. LV, LVII–LIX.
7
Иногда дается более узкая датировка около 450–475 гг., см. A. Amiaud, op. cit., с. XLVII.
1

54

Св. Алексей, человек Божий, и пророк Елисей, человек Божий...

ском происхождении не ранее начала VI в. (после 489 г.)8. Пространная версия
вторична и датируется периодом от последних десятилетий VI века до 730 года9;
обычно она признается византийской, но есть также сторонники ее сирийского
происхождения10.
Последнее суждение не учитывает находящегося в начале второй части пространной сирийской версии сообщения о том, что краткая сирийская версия и связная пространная («римская») возникли независимо друг от друга:
Теперь мы расскажем историю о Человеке Божьем, которую поведал привратник, бывший
другом блаженного. После того как прошло немало времени, сделалась известна нам
другая история об этом дивном человеке, которая была записана, о его жизни в городе
Риме, в доме родителей блаженного, и которая повествует обо всем том, что случилось
с ним в городе Эдессе, как рассказал этот привратник, и обо всем остальном, что было
после его смерти, погребения и поисков его (тела) в могиле, его исчезновения, как это
было по воле Бога, и его прибытия в город Рим. Привратник, который записал историю
о нем, рассказал то, что он узнал от (самого святого). Что же касается тех надежных
людей, которые описали его историю в Риме, то они не знали о его смерти в Эдессе.
Так случилось потому, что сам святой не почувствовал своей смерти, когда прославился
в Эдессе, а до них история его из Эдессы не дошла. И они ничего не написали об этом,
потому что не знали [выделено мною – С.Т.], но из письма, которое было найдено в его
руке; и из его мыслей, когда он был болен в Эдессе, (ясно), что Бог сделал то, что он
просил и о чем молили его родители, (мечтавшие) увидеть сына до своей кончины.
И так устроил Бог своей милостью, чтобы и о добродетели его не узнали люди в течение
всей его жизни, и родители не были лишены возможности в ответ на свою просьбу
увидеть своего сына, а потом умереть. Вот как они описали эту историю в Риме о том,
что случилось с ним после его выхода из могилы в Эдессе и прибытия к ним11.

Особняком стоит мнение о том, что первичной является пространная греческая
версия12.
Краткая греческая версия и обе сирийские (краткая и пространная) не сообщают личного имени святого; он впервые именуется Алексеем спустя более
четырех веков после возникновения культа – в греческом гимнографическом
каноне Иосифа Песнописца († 886) и несколько более поздней церковнославянской службе Климента Охридского († 916)13. Однако в более раннем каноне,
составленном константинопольским патриархом Германом I († до 754), святой
M. Rösler, Alexiusproblema…, с. 517.
О последней см. F. Halkin, Une légende grecque de Saint Alexis (BHG 56 d), «Analecta Bollandiana», vol. 98,
N. 1, 1980, с. 5–16.
10
Об аргументах в пользу вторичности пространной греческой версии по сравнению с двусоставной сирийской см. А. В. Пайкова, op. cit., с. 81–86.
11
Цитируется по изданию: А. В. Пайкова, op. cit., с. 104.
12
См. C. J. Odenkirchen, The Life of St. Alexius in the Old French version of the Hildesheim manuscript, Brookline–
Leiden 1978, p. 31–33.
13
Ее текст опубликован: В. Савова, Непознато химнографско произведение на св. Климент Охридски за
св. Алексий Човек Божи (предварителни бележки), «Palaeobulgarica» 2003, № 3, с. 3–12; Климент Охридски, Слова и служби: посвещава се на 120-годишнината от основаването на Софийския университет «Св.
Климент Охридски», София 2008, с. 499–509; В. Савова, Песни от Климент: Химничната прослава на св.
Алексий, Човек Божи сред православните славяни, София 2017.
8
9
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не называется по имени, а именуется лишь «человеком Божьим». Следовательно, имя у святого появилось в VIII–IX веке14. Каким же образом оно было
установлено?
Использование достоверных источников в данном случае исключено: таковые
вряд ли существовали в отношении святого, который скончался в приюте для бездомных и был погребен в общей могиле. Авторы византийского жития, понимая
это обстоятельство, использовали особую форму повествования, призванную снять
возможные вопросы о достоверности агиографической информации: «когда герой
умирает, на его теле обнаруживают свиток, в котором записан… тот самый текст,
в котором мы об этом читаем»15. Это создает впечатление, что житие святого было
написано им самим, наподобие автобиографии16. Но само применение подобного
художественного приема свидетельствует о том, что книжники осознавали актуальность вопроса о достоверности сообщаемых ими сведений – в той их части,
которая отсутствовала в первоначальном (сирийском) культе, но уже появляется во
вторичном греческом.
Подбор имени по наитию вряд ли был возможен, ведь в христианской традиции имя считалось прямым отражением сущности любого человека, тем более
почитаемого святого. Такой подход несовместим со случайностью и должен был
основываться на определенном методе, неком алгоритме установления искомого
имени. Например, имя можно было подобрать, ориентируясь на его семантику.
Видимо, так были «установлены» имена родителей святого, указанные в его вторичном (греческом) житии: Евфимиан ‘благочестивый’ и Аглаида ‘блестящая’.
Значение этих имен вполне соответствуют распространенному топосу житийной
литературы, согласно которому многие святые оказываются сыновьями и дочерьми благочестивых родителей. Любопытно, что имена родителей святого были
установлены раньше, чем у него самого. Сначала появляется имя отца (оно присутствует уже во второй части двусоставного сирийского жития), потом матери
(имена обоих родителей названы в каноне патриарха Германа I) и лишь затем
у самого святого.
Однако такой (символический) способ определения имени маловероятен для
самого Алексея, чье имя означает «помощник, защитник», ведь и многие иные
имена обладают не менее подходящей семантикой. Выбор этого имени признается
неясным17. На чем же он мог быть основан: как из всего множества возможных
было выбрано именно имя Алексей?
Лишь после этого оно стало полулярным в среде византийской элиты, см. The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 1, ред. A. P. Kazhdan, New York–Oxford, 1991, с. 62.
15
С. А. Иванов, op. cit., с. 373.
16
О том, насколько и в каком смысле этот текст автобиографичен, см. Ю. П. Зарецкий, Письмецо св. Алексея,
человека Божия как средневековая автобиография, [в:] Cogito: Альманах истории идей, вып. 2. Ростов на
Дону 2007, с. 201–240.
17
См. М. Ф. Мурьянов, Алексей человек Божий в славянской рецензии византийской культуры, [в:] Труды
Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии наук
СССР, т. 23: Литературные связи древних славян, Ленинград 1968, с. 114 (= М. Ф. Мурьянов, История
книжной культуры России: Очерки, ч. 1, Санкт-Петербург 2007, с. 29–51).
14
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Несомненно, что обретение конкретного имени произошло уже в Византии,
после перенесения анонимного сирийского культа на греческую почву. Образ
безымянного «человека Божьего» в высшей степени характерен для сирийского
понимания святости18, и пока культ оставался собственно сирийским, не было необходимости в установлении имени святого. Ситуация существенно изменилась,
когда почитание сирийского святого достигло Константинополя. Здесь анонимность была непривычна и выглядела странно, что и обусловило поиск конкретного
имени. Можно предположить, что данный процесс происходил в два этапа. Первый можно назвать книжным (рациональным), а второй – народным (стихийным).
1-й (книжно-рациональный) этап.
Первоначально ключем к «обнаружению» утраченного имени послужило постоянное определение святого – «человек Божий». В Библии это выражение (греч.
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, др.-евр. iš elohim) прилагается к следующим лицам:
I. Ветхий Завет:
– не названным по имени пророкам: 1 Цар 2.27; 9. 6–8, 10; 3 Цар 13.1, 4–8,
11–12, 14, 21, 26, 29, 31; 14.3; 20(21).28; 4 Цар 23.16–17; 2 Пар 25.7, 9;
– не названныму по имени прорицающему ангелу: Суд 13.6, 8;
– пророку Моисею: Втор 33.1; Нав 14.6; 1 Пар 23.14; 2 Пар 30.16; 1 Езд 3.2; 2
Езд 5.48; Пс 89.1;
– пророку Самуилу: 1 Цар 9.6–8, 10;
– пророку Самею: 3 Цар 12.22; 2 Пар 11.2;
– пророку Илии: 3 Цар 17.18, 24; 4 Цар 1.9–13;
– пророку Елисею: 4 Цар 4.7, 9, 16, 21, 22, 25, 27, 40, 42; 5.8, 14–15, 20; 6.6, 9–10,
15; 7.2, 17–19; 8.2, 4, 7–8, 11; 13.19;
– царю-пророку Давиду: 2 Пар 8.14; Неем 12.24, 36;
– Годолии: Иер 35.4;
II. Новый Завет:
– не названным по имени лицам: 2 Пет 1.21 (пророки); 2 Тим 3.17;
– апостолу Тимофею: 1 Тим 6.11;
Как видим, библейское выражение «человек Божий» употребляется почти исключительно по отношению к пророкам и имеет некоторое функциональное подобие с исходным сирийским, поскольку тоже способно прилагаться к анонимным
лицам. Разумеется, эта особенность была бесполезна для греческих книжников,
занимавшихся поиском имени интересующего нас святого.
Более значимой была способность того же библейского определения относиться к людям, чьи имена известны. Причем из имен пророков было выбрано
то, которое в Священном Писании наиболее регулярно заменяется выражением
«человек Божий», а именно: имя пророка Елисея (оно означает ‘Бог – спасение’
или ‘Бог спасает’), ученика пророка Илии и хронологически самого позднего из
H. Drijvers, Die Legende des heiligen Alexius und der Typos des Gottesmannes im syrischen Christentum, [в:]
Typos, Symbol, Allegorie nei den östlichen Vätern und ihren Parallelen im Mittelalter, Eichstätt 1982, с. 187–217.
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перечисленных выше библейских лиц (см. приведенные выше данные). Здесь
книжники ориентировались на наибольшую частотность употребления указанного словосочетания по отношению именно к этому лицу, что в их глазах
служило определенной гарантией (основанной на статистической вероятности)
того, что и анонимный сирийский «человек Божий» носил то же самое имя
– Елисей.
Формальной процедуре вычисления имени безымянного святого по Библии19
не могло воспрепятствовать то обстоятельство, что выражение «человек Божий»
имело различную семантику в иудейской традиции (где было обозначением пророка) и сирийско-христианской среде (где обозначало праведника, полностью посвятившего себя Христу), – так велика была вера в трансцендентную, мистическую
значимость не только личного имени, но и постоянного эпитета человека, а также
в способность Священного Писания дать убедительный ответ на насущные вопросы современности.
2-й (стихийно-народный) этап
Полученный рациональным (книжным) путем ономастический результат по
мере распространения культа в грекоязычной византийской среде подвергся стихийной эллинизации: древнееврейское имя Елисей (Ελισαιε, Ἐλισαῖος, Ἐλισσαῖος)
было заменено на наиболее созвучное ему греческое имя Алексей (Ἀλέξιος). Этому процессу могло дополнительно способствовать то обстоятельство, что, согласно житийной традиции, этот сирийский святой был римлянин родом, причем под
Римом могла пониматься не только столица Римской империи, но и Новый Рим
– византийский Константинополь20. В последнем случае греческому по происхождению святому было вполне естественно носить греческое же имя. Тем более
что древнееврейское имя Елисей (в отличие, например, от имени иного иудейского
пророка – Илии), хорошо знакомое византийцам по Ветхому Завету, было вполне освоено, но не было воспринято самой христианской традицией: здесь оно не
воспроизводилось, поскольку не попало в византийский месяцеслов (ввиду отсутствия одноименных святых), оставшись семитским не только по происхождению,
но и по актуальному (на то время) функционированию.
Замена по созвучию чужого по происхождению имени на более привычное в новой культурно-языковой среде имеет вполне определенные аналоги,
позволяющие типологически верифицировать постулируемый процесс. Так,
например, древнерусское имя Тудор, исконно скандинавское, с течением времени полностью вытеснилось созвучным ему, но более привычным на Руси
Некоторые исследователи вплотную подошли к этой идее, см. А. В. Пайкова, op. cit., с. 79–80; Г. И. Беневич, Житие преподобного Алексия, человека Божьего (преодоление чуждости в контексте церковного
предания), [в:] Чужое: Опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья, ред. Р. М. Шукуров, Москва 1999, с. 103, 148–149.
20
Историки до сих спорят о том, какой именно из этих двух городов имелся в виду в первоначальной агиографической традиции св. Алексея, см. C. E. Strebbins, Les origins de la legend de s. Alexis, «Revue belge de
philology et d’histoire», vol. 51, 1973, с. 506–507.
19
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греко-христианским именем Фе(о)дор 21. Как видим, для подобной замены
достаточно лишь относительного созвучия, как и в случае *Ἐλισ(σ)αῖος →
Ἀλέξιος. В любом случае фонетическая близость этих имен куда более значительна, чем у шведской принцессы Ингигерд, которая была известна на Руси
как Ирина22.
Богатый ономастический материал, иллюстрирующий замену имен в инокультурной среде, дает традиция литовских татар, чьи мусульманские имена регулярно транспонировались в христианские: так, Ахмет становился для своего
христианского окружения Матвеем, Бекир – Борисом, Керим – Константином,
Салих – Сильвестром, Халиль – Ипполитом, Зела – Зофией, Халифа – Елизаветой и т.д. При этом одно и то же исходное имя могло «переводиться» в иную
культурную систему по-разному: Али/Алей/Олей мог стать Александром или
Ильей; Мустафа – Степаном/Стефаном или Остафием; Яхья – Иваном/Яном
или Яхно23.
Предполагаемая замена имени *Ἐλισ(σ)αῖος → Ἀλέξιος имеет типологический
аналог в агиографической традиции самого святого: в его грузинском житии по
изложению Тариэля Батонишвили (1827 г.) родители Евфимиан и Аглаида названы
более привычныни именами Ефрем и Анна24.
Оба этапа византийского освоения сирийского культа состоялись в течение
примерно полутора веков до того, как имя Алексей впервые появилось в гимнографическом каноне Иосифа Песнописца († 886). В принципе не исключено, что
обнаружение у святого древнееврейского имени и его сознательная эллинизация
были произведены практически одновременно, возможно, даже теми же книжниками, но все же такое развитие событий следует признать менее вероятным по
сравнением с двухэтапным (изложенным выше), который представляется более
естественным.
В любом случае появление у анонимного сирийского святого конкретного греческого имени обусловлено перенесением его культа в существенно иную культурноязыковую среду, менее привычную к безымянности почитаемых святых, и, главное, последовавшим значительным распространением этого культа, который, собственно, и вызвал потребность в преодолении анонимности уже довольно широко
почитаемого святого.
Предложенное объяснение способно объяснить еще одну ономастическую
особенность рассматриваемого культа. При его распространении в иных направлениях также возникла потребность в преодолении анонимности святого. Но там
21
См. Е. А. Мельникова, Имя Тудоръ в домонгольской Руси: христианское или скандинавское?, „Slověne”,
2015, № 1, с. 266–276.
22
Об этих именах и вообще о действии эвфонетического принципа при выборе крестильных имен, а также
имен для наследников и потомков в Скандинавии и Древней Руси см. А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский, Выбор
имени у русских князей в X–XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики, Москва 2006,
с. 37–38, 138–139, 356–357, 566–567.
23
Подробнее см. Темчин С.Ю., Взаимосвязь польского тефсирного перевода Корана с китабами литовских
татар: сура 36-я (Йа Син) и «Посольство Исы в Антиохию» (в печати).
24
См. M.-F. Brosset, Éléments de langue géorgienne, Paris 1837, с. 284, 320.
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процесс состоял из единственного этапа, который был по сути аналогичным 1-му
византийскому – без последующей стихийной культурно-языковой нострификации полученного книжным путем ономастического результата (как на 2-м византийском этапе). Так, в части арабской традиции того же святого зовут Mūsā25,
a в некоторых древнейших грузинских памятниках он известен как Моисей26.
Вряд ли можно сомневаться, что данное имя также было взято из списка иудейских пророков, которых Ветхий Завет наделяет эпитетом «человек Божий».
Но теперь выбор был сделан на ином основании: не по частотности употребления указанного словосочетания, а по хронологическому приоритету и, главное,
уровню значимости личности для иудейской (и, соответственно, ветхозаветной
христианской) традиции.
Таким образом, в разных культурно-языковых традициях тот же алгоритм поиска привел к различным, но вполне предсказуемым результатам. Разумеется, в Византии существовала потенциальная возможность назвать сирийского святого именем какого-нибудь иного ветхозаветного пророка из приведенного выше списка,
ср. посвященные ему богослужебных песнопения:
а) 1-й тропарь 1-й песни канона Иосифа Песнописца: «Ложесн ты матерних
неплодие разрешил еси, рождся, якоже Самуил, пребогате, во чреве же сердца чистый зачен страх, родил еси дух спасения Божественных добродетелей верою»;
б) церковнославянская 1-я стихира 8-го гласа на «Господи воззвах»: «Иже
Христовы ради любве, божественный Алексие, дом отца и матере, и обручницу
оставль, изволил еси нищету паче богатства и, якоже Моисей, с людьми Божиими работати, нежели имети жития тленнаго наслаждение, отнюдуже и Небеснаго сподобися со святыми блаженства, блаженне Алексие, моли спастися душам
нашим».
О неслучайности ситуации свидетельствует тот факт, сравнение святого с теми
же пророками – Моисеем и Самуилом – проведено уже в более раннем каноне патриарха Германа. Этому обстоятельству, разумеется, не противоречит тот факт, что
в греческой и церковнославянской гимнографии св. Алексей сравнивается также
с иными ветхо- и новозаветными лицами (Авраамом, Лазарем Четверодневным)27.
Однако византийские книжники предпочли сориентироваться на наибольшую частотность употребления выражения «человек Божий» по отношению к пророку
Елисею (имя которого в дальнейшем было стихийно эллинизировано). За пределами Византии из того же исходного списка имен было выбрано имя, принадлежащее тому ветхозаветному пророку, который сыграл наиболее выдающуюся роль
в иудейской истории (и, следовательно, христианской предыстории), став боговидцем и законоположником.
Этот ход мысли близок мнению Феодорита Киррского, выделившего среди
ветхозаветных пророков, к которым в Библии прилагается определение «человек
G. Graf, Geschichte der christpichen arabischen Literatur, Bd. 1: Die Übersetzungen, Città del Vaticano 1944, с. 398.
G. Garitte, Le calendrier palestino-géorgien du Sinaiticum 34 (Xe siècle), Bruxelles 1958, с. 296.
27
Двухкратное сопостваление святого с Авраамом присутствует уже в древнейшем (кратком) жирийском
житии, см. А. В. Пайкова, op. cit., с. 111.
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Божий», прежде всего Моисея (на первом месте) и Илию: «Человеком же Божиим
не всякий пророк именуется; но имя сие дается только стяжавшим совершенную
добродетель, каковы были Моисей и Илия, или кто подобен им» (вопрос 43)28.
В сирийской же традиции святой так и остался анонимным, называясь просто
«человек Божий» (сир. gavra d-allaha). Но за ее пределами – там, где поиски конкретного имени этого святого не были столь актуальными, – продолжали употребляться его описательные определения: Мар Риша (сир. ‘господин князь’; зафиксировано в арабских источниках)29, Абд аль-Масих (араб. ‘слуга Мессии’ в арабохристианской и эфиопской традиции), Габра Крестос (др.-эфиоп. ‘слуга Христа’
в эфиопской традиции)30, Габра Мерхави (др.-эфиоп. ‘слуга Жениха (т.е. Христа)’
– там же)31. Нельзя не заметить, что некоторые эфиопские эпитеты восходят в конечном счете к сирийским, хотя и отличаются от них семантически (др.-эфиоп.
gäbrä ‘слуга’ при сир. gavra ‘человек’). Некоторые из этих описательных эпитетов, своего рода прозвищ, с течением времени сами стали полноценными личными
именами – таковы Абд аль-Масих и, возможно, Габра Крестос (впрочем, последнее
может быть калькой греческого имени Христодул).
Предложенное объяснение появления у анонимного сирийского святого греческого имени Алексей (в иной культурно-языковой традиции – Моисей) плохо совместимо с мнением о первоначальности не сирийского, а именно греческого варианта его жития; ведь тогда пришлось бы предположить, что конкретное имя святого – Алексей или Моисей – было впоследствии утрачено сирийской традицией32.
Предпринимались также попытки решить обсуждаемую проблему принципиально иным способом. Так, на недавней международной конференции (International
Organization for the Study of the Old Testament, 21. Kongress, München, 4. bis 9. August
2013) А. В. Муравьев предложил иную интерпретацию появления у интересующего нас святого имени Алексей:
No Syriac text discloses the real name of the Man of God (gavra d-allaha). As Greek onomasticon
does not have this name before 9th CE., the origin of the name Alexeios should be traced to the
Semitic world outside Greek milieu. There are two Karshuni versions that testify to the popularity
of the legend among Arabic Christians from a very early date. These Arabic-speaking and Syriac-writing men probably knew about the nickname under which the Man of God was known in
Edessa. The Man of God’s behaviour perfectly fits the aksnayūtā category, so his name could have
sounded Xenos or Aksnāyā in Syriac. In Arabic that name may have been written as al-ksnws, but
once put in Syriac characters it became alaksenōs. In quite a lot of cases Syriac manuscripts have
Феодорит Киррский, т. 1, с. 383.
А. В. Муравьев, А. А. Турилов и др., op. cit., с. 9.
30
Об этих двух именах см. A. Bausi, Gäbrä Krəstos, [в:] Encyclopaedia Aethiopica, vol. 2, ред. D. Uhlig, Wiesbaden 2005, p. 615–616.
31
См. E. Cerulli, Les vies éthiopiennes de Saint Alexis, l’homme de Dieu, Bruxelles 1969 (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 298–299; Scriptores Aethiopici, vol. 59–60).
32
Ср. «<…> в обоих сирийских сказаниях святой не назван по имени, в то время как в грекоязычных и всех
последующих редакциях он носит имя Алексий. Трудно себе представить, какими соображениями мог бы
руководствоваться сирийский автор при переводе византийской легенды, лишая своего героя имени. И вполне естественным кажется решение византийца, который при обработке сирийской легенды о безымянном
Человеке Божьем дал ему имя», см. А. В. Пайкова, op. cit., с. 82.
28
29
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Nun and Yodh distinguished minimally or not at all. The vertical stroke of Nun could have been
taken for Yodh, therefore we get a new form – alksyōs Alexios. When the name was brought back
to Constantinople, it acquired the usual form Ἀλέξειος [читай: Ἀλέξιος – С.Т.]. It sounded very
Greek indeed and did not betray its Oriental origin. Using Peeters’ words we could conclude that
the Man of God was a saint ›hellénisé par annexion‹. This hypothesis explains the unusual name
and its seemingly strange appearance in the two Syriac versions33.

Как видим, здесь реализован иной, совершенно отличный от предлагаемого
мною, подход к решению проблемы. Происхождение имени Алексей предлагается
искать в семитском мире. При этом предполагается, что истоки этого имени восходят ко времени самого святого, который назывался по-гречески ξένος ‘странник’,
а по-сирийски Aksnāyā ‘то же’. Последнее слово, записанное сначала по-арабски,
а затем переписанное по-сирийски, в дальнейшем подверглось вторичным искажениям на письме, и в таком модифицированном виде вернулось (видимо, тоже письменным путем) в Византию, где в результате образовалось имя Ἀλέξιος, звучавшее
вполне по-гречески и потому воспринятое византийской традицией.
В заключение отмечу, что утверждение об отсутствии греческого имени Ἀλέξιος
ранее IX века неверно. Так, имя Ἀλεξίας носил афинский архонт (405 г. до н.э.)34,
а имя Ἀλέξιος – христианский мученик († 726 или 730 г.)35.

Ввиду состояния источников все предлагаемые решения обсуждаемой
проблемы будут в равной мере гипотетическими, но, видимо, их вероятность, с учетом типологической верификации, все же будет различной.
SUMMARY
Sergei Temchin
St. Alexius, the Man of God, and prophet Elisha, the Man of God:
how an anonymous Syrian saint of ‘Roman’ origin received his Greek name
Keywords: Christian hagiography, St. Alexius of Rome, cult adaptation, onomastics

It is a well known fact that for several centuries the Syrian cult of St. Alexius of Rome
(† ca 411) remained anonymous, and for the first time his name was attested in a Greek
33
Полный текст тезисов опубликован в интернете: http://www.en.iosot2013.evtheol.uni-muenchen.de/download/
programme.pdf (проверено 27 августа 2015 г.)
34
И. Х. Дворецкий, Древнегреческо-русский словарь, т. 1, Москва 1958, с. 77. Ср. также: The Oxford Dictionary
of Byzantium…, vol. 1, с. 62.
35
Сергий (Спасский), Полный месяцеслов Востока, т. 2: Святой Восток, Москва 1997 (перепечатка владимирского издания 1901 г., исправленного и дополненного), с. 241; Л. В. Луховицкий, Иулиан, Маркиан,
Иоанн, Григорий, Иаков, Алексий, Димитрий, Леонтий, Фотий, Петр и Мария, [в:] Православная энциклопедия…, т. 28, Москва 2012, с. 531–532.
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liturgical hymn composed by Joseph the Hymnographer († 886). The reason why he was
given this name remains obscure.
The author argues that this was due to the transformation of the originally Syrian cult
into a new (Byzantine) linguistic and cultural environment and the process went through
two subsequent stages.
First, since in Byzantium, unlike Syria, anonymous cults were not usual, an attempt
was made to deduce his name from the Bible, where the same expression Man of God (iš
elohim in Hebrew) is regularly used for prophets: not only anonymous, but also Moses,
Samuel, Shemaiah, Elijah, and Elisha. Most frequently this epithet is applied to the
prophet Elisha, hence this name must have been initially chosen by Byzantine bookmen
to be given to the anonymous Syrian saint.
Second, since the name Elisha, although well known in Byzantium, remained
basically alien to the Greek speaking public and used to be perceived as exclusively
Hebrew (not merely in origin, but also functionally), it was spontaneously Hellenized by
its substitution with the Greek name ’Αλέξιος which sounded quite similarly to ’Ελι(σ)
σαĩος (Elisha) as the originally Syrian cult spread more widely in a Greek speaking
milieu. This kind of substitution of personal names based on their phonetic similarity is
by no means unparalleled and can be typologically verified.
Somewhere outside Byzantium, the same Syrian cult was onomastically adapted
using the same algorithm as in the first Byzantine stage. However, from the same list of
the Hebrew prophets another name was chosen, and the same anonymous Syrian saint
was called Moses (attested in Arabic and Georgian sources). This time his name was
chosen not because of the frequency with which a Hebrew prophet was characterized
as a Man of God in the Bible (as in the case of Elisha), but taking into consideration the
significance of personality among the same five Hebrew prophets.
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Ruski Polikarp a polski Polikardus,

czyli o tym, co staroruska przeróbka ma jeszcze do powiedzenia
o

Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

O

dnalezienie w 2018 roku przez profesora Wiesława Wydrę pełnego tekstu Rozmowy
Mistrza Polikarpa ze Śmiercią stanowi epokowe wydarzenie w dziejach badań nad
literaturą staropolską1. Ranga tego odkrycia na pewno wzrośnie, jeśli dalsze badania potwierdzą tezę Profesora o autorstwie Śmierci z Mistrzem dwojakich gadań... (dalej: Dwojakie gadania)2: wysuwa on bowiem hipotezę, że tekst zapisany w unikatowym starodruku z 1542 roku powstał za sprawą Mikołaja Reja, który miał opracować dawny utwór,
dopasowując go do własnych potrzeb ideologicznych i do własnego gustu3. Sprawdzenie
tego kuszącego przypuszczenia zostawiamy specjalistom z literatury staropolskiej. Tu
pragniemy tylko przedstawić kilka uwag o tym, jak porównanie obu znanych dziś wersji
polskich ze staroruską przeróbką4 umożliwia odtworzenie ciekawych szczegółów staropolskiej Rozmowy.
1
Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania…, Nieznany drukowany przekaz Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
z 1542 r., wydał W. Wydra, Poznań, Wydawnictwo PSP, 2018. Publikacja jest tym cenniejsza, że została sporządzona z myślą o przyszłych badaniach: profesor Wydra opatruje wydanie tekstu specjalistycznym studium wstępnym,
publikuje transkrypcję z przypisami i paralelne zestawienie tekstów z rękopisu i starodruku, co ułatwia prace badawcze. Znakomity dodatek do tej wspaniałej książki stanowi przedruk starodruku.
2
Wszystkie cytaty tego utworu podajemy według wyżej wymienionego wydania Wydry, wskazując tylko numerację
wersów.
3
W. Wydra, Wstęp, [w:] Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania…, Nieznany drukowany przekaz…, s. 24–27.
4
Tekst nosi tytuł Сказание о смерти некоего мистра великаго сиреч философа (stosujemy tu uproszczoną transkrypcję dawnej cyrylicy, używaną przez R. P. Dmitrijewą w publikacji tekstu w pracy z r. 1964,
o której por. niżej). O nim powiadomił jako pierwszy S. I. Dołgow: С. I. Долговъ, Новый видъ „Прѣнія
Живота и Смерти”, [w:] Труды восьмаго археологическаго съѣзда въ Москвѣ 1890, ред. П. С. Уварова
и М. Н. Сперанский, Томъ II, Москва 1895, s. 28–33. Dla dalszych badań por. A. I. Sobolevskij, Perevodnaja literatura Moskovskoj Rusi, Bibliografičeskije materialy, Iz perevodnoj literatury Petrovskoj ėpochi /
Übersetzungsliteratur der Moskauer Rus’ 14. bis 17. Jahrhundert, Bibliographische Materialien. Aus der
Übersetzungsliteratur der Petrinischen Epoche, Köln – Wien, Böhlau Verlag, 1989, s. 234 [przedruk wydania: Sankt-Peterburg 1903]; A. C. Croiset van der Kop, Altrussische Übersetzungen aus dem Polnischen.
I. De morte prologus, Inaugural-Dissertatiion zur Erlangung der Doktorwürde, genehmigt von der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin (Tag der Promotion: 27. Juli 1907), Berlin
1907 (wydanie tekstu staroruskiego); W. Nehring, Croiset van der Kop. De morte prologus, „Archiv für Slavische Philologie”, t. 29 (1907), s. 615–617; A. Brückner, Recenzye i Sprawozdania, „Pamiętnik Literacki”,
r. VII (1908), s. 215; J. Łoś, Na marginesie „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, „Записки Наукового
Товариства ім. Шевченка, Праці Фільольоґічної секції”, t. CXLI-CXLIII (1925), Ювилейний Збірник,
s. 1–14 [tekst nr 5] (rekonstrukcja finału brakującego w rękopisie polskim na podstawie przeróbki ruskiej);
A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. I, Warszawa 1991 [przedruk wydania: Kraków 1930], s. 647–648;
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Dwojakie gadania nie stanowią kopii zaginionego płockiego rękopisu5, co wynika
chociażby z obecności w nich brakującego w manuskrypcie finału. Porównując starodruk
z transkrypcją rękopisu płockiego, musimy zatem pamiętać o następujących punktach:
a) autor6 nowo odkrytego tekstu miał przed oczyma nieznany nam egzemplarz utworu – rękopiśmienny lub drukowany – odmienny od płockiego;
b) gdyby nawet niedoszły do nas wariant utworu opierał się na obu tych przekazach
(rękopiśmiennym i drukowanym), to ich redaktorzy/kopiści mogli odczytać „prototekst”
w odmienny sposób;
c) Dwojakie gadania są wynikiem swobodnego porywu twórczego pisarza, więc różnice między tymi przekazami mogą wynikać właśnie z wyborów artystycznych.
Zestawienie polskich wersji ze staroruską przeróbką pozwala wyjawić szczegóły,
które przybliżą badaczy do odkrycia możliwego zapisu archetypu Rozmowy oraz uwydatnią kierunek pracy zarówno kopisty rękopisu płockiego, jak i autora wariantu wydanego drukiem.
Ważne dane chronologiczne – terminus ad quem dla przepisania manuskryptu
z Płocka przypada na lata 1463–1465; starodruk ukazał się w 1542 r. Datę powstania
najstarszego manuskryptu ruskiej przeróbki Siergiej Iwanowicz Nikołajew ustala na
lata 40-te XVI wieku7. Rufina Petrowna Dmitrijewa uważa, że kodeks został spisany
w latach 30-tych tegoż wieku, nie później jednak niż w latach 40-tych8. Zarówno ona,
jak i Anna Catharina van der Kop są zdania, że wariant z kodeksu RGB, zbiór MoР. П. Дмитриева, Русский перевод XVI в. польского сочинения XV в. „Разговор магистра Поликарпа
со смертью”, „Труды Отдела Древнерусской Литературы”, t. XIX (1963), s. 303–317; eadem, Повести
о споре жизни и смерти, Москва–Ленинград 1964, passim (publikacja tekstu w uproszczonej ortografii
znajduje się na stronach 197–201); Th. Lewandowski, Das mittelniederdeutsche Zwiegespräch zwischen
dem Leben und dem Tode und seine altrussische Übersetzung. Eine kontrastive Studie, Köln – Wien 1972,
s. 156; P. Lewin, Literatura staropolska a literatury wschodniosłowiańskie, [w:] Literatura staropolska
w kontekście europejskim, Wrocław 1977, s. 150; С. И. Николаев, Новый список перевода „Разговора
магистра Поликарпа со смертью”, „Труды Отдела Древнерусской Литературы”, т. XXXIX (1985),
s. 48–53; А. А. Турилов, Переводы с латынского и западнославянских языков, выполненные украинскобелорусскими книжниками в XV – начале XVI вв., [w:] Культурные связи России и Польши XI–XX
вв. / Związki kulturalne między Polską a Rosją XI–XX w., Москва 1998, s. 58–68; E. Siatkowska, Mistrz
Polikarp w krajach słowiańskich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 40 (2005), s. 421–438;
С. И. Николаев, Польско-русские литературные связи XVI–XVIII вв. Библиографические материалы,
Санкт-Петербург, Нестор-История, 2008, s. 137–138; V. Nosilia, Polycarp in Muscovy, [w:] Widzenie
Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią, red. A. Dąbrówka i P. Stępień, Warszawa, IBL,
2014, s. 218–236. Do staroruskiej przeróbki odwołujemy się skrótowo: Skazanije.
5
Tekst rękopiśmienny publikuje sam Wiesław Wydra z Wojciechem Rzepką na podstawie transkrypcji Jana Rozwadowskiego, wykonanej przed drugą wojną światową: Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią, [w:] W. Wydra,
W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 20043,
s. 267–277. Dialog ukazał się także za sprawą Macieja Włodarskiego: Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, [w:]
Polska poezja świecka XV wieku, opracował M. Włodarski, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 19974,
s. 33–67. Wszyscy wymienieni wydawcy opatrują polską transkrypcją z rekonstrukcją brakującego finału na podstawie ruskiej przeróbki wykonaną przez Jana Łosia. Tu cytujemy polski utwór średniowieczny zgodnie z wydaniem
w Chrestomatii staropolskiej.
6
Używamy terminu ‘autor’ (chociaż jesteśmy świadomi, że chodzi raczej o przeróbkę), aby podkreślić swobodne
podejście do średniowiecznego oryginału.
7
С. И. Николаев, Польско-русские литературные связи…, s. 137.
8
Р. П. Дмитриева, Русский перевод XVI в. польского сочинения XV в.…, s. 305 (przypis 15) i 306.
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nasteru Wołokołamskiego nr 573, nie stanowi oryginału „tłumaczenia”9, jakkolwiek
jest odpisem bardzo bliskim oryginałowi, prawdopodobnie nawet pierwszą kopią10.
Egzemplarz płocki jest zatem najstarszym tekstem, którym dysponujemy (a raczej
dysponowaliśmy), podczas gdy starodruk i starorurska przeróbka powstały mniej więcej w tym samym okresie. Choć nie można z pewnością orzec, który z tych dwóch
tekstów jest starszy, nie ma wątpliwości, że powstały one niezależnie od siebie, a więc
ani Dwojakie gadania nie służyły za wzorzec dla ruskiego redaktora, ani ich autor nie
czerpał natchnienia z wersji staroruskiej, na co wskazują znaczne różnice w tekstach.
Wiadomo także, że ruski redaktor nie posługiwał się niekompletnym tekstem płockim.
Oczywiste zatem, że miał do dyspozycji inne źródło (rękopiśmienne albo drukowane),
którego nie znamy. Nie wiemy, czy ten egzemplarz stanowił oryginał dialogu, czy – co
wydaje się bardziej prawdopodobne – był po prostu odpisem, który nie przetrwał do
naszych czasów. Faktem jest jednak, że protograf ruskiej przeróbki o tyle odpowiadał oryginałowi, że zawierał pełny tekst rozmowy albo – żeby powiedzieć ostrożniej
– przynajmniej nie urywał się ex abrupto.
W niniejszej pracy postaramy się odtworzyć wcześniejszy od znanych wersji etap
w tradycji tekstowej Rozmowy. Nie oznacza to, że jesteśmy w stanie zrekonstruować
jakiś konkretny jego wariant. Zamierzamy po prostu wysunąć przypuszczenia odnośnie do kształtu, jaki Rozmowa mogła mieć, zanim powstały trzy obecnie znane
jej teksty. Przy czym nie ma pewności, co do statusu tej rekonstrukcji: wobec braku
innych egzemplarzy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy rezultat tego porównania poprowadzi nas w kierunku oryginału (lub jego odpisu), leżącego u podstaw
wszystkich znanych wersji teksu, czy raczej ku ich wspólnemu protografowi. O rozgałęzieniach tradycji tekstowej Rozmowy nie wiadomo właściwie nic. Abstrahując
od tego, jak wyglądały poszczególne jej odpisy, możemy jednak odtworzyć kształt
tekstu, reprezentujący etap, którego nie można dokładnie umiejscowić w czasie ani
przestrzeni, ale który musiał istnieć w pewnym momencie, gdy oryginał zaczął ulegać przekształceniu w późniejsze swoje warianty. Jesteśmy tu skazani na poruszanie
się w ramach przypuszczeń, ale to nie wyklucza możliwości zastanowienia się nad
odrębną od znanych wersji formą dialogu, która mogła niegdyś bytować w obiegu
czytelniczym.
Samo imię bohatera różni się w starodruku od innych wersji. Zarówno z powodów
wymienionych przez Wiesława Wydrę11, jak i na podstawie zestawienia z ruskim tekstem, możemy stwierdzić, że prawdopodobnie ‘Polikardus’ jest innowacją autora Dwojakich gadań.
1)
Prologus12, w. 19: Polikarpus, tak wezwany
Używamy słowa ‘tłumaczenie’ w cudzysłowie w odniesieniu do staroruskiego tekstu, ponieważ chodzi raczej
o przeróbkę – poszczególne części są bardzo wierne polskiej wersji.
10
Ibidem, s. 307; A. C. Croiset van der Kop, Altrussische Übersetzungen aus dem Polnischen…, s. 23.
11
W. Wydra, Wstęp, s. 16–17.
12
W cytatach i tablicach posługujemy się następującymi skrótami: Prologus = tekst z rękopisu płockiego; DG =
Dwojakie gadania; Skazanije = staroruska przeróbka. Staroruski tekst podajemy według uproszczonej transkrypcji
z rękopisu RGB, sobr. Wołokołamskogo monastyrja, n. 573, kk. 48r–52v, który zawiera najpełniejszy tekst. Litery
9
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DG, w. 19: Polikardus, tak imieniem wezwany
Skazanije, k. 48r: Поликарпъ нѣкто нарицаем
W innych przypadkach okazuje się, że dialog staroruski jest bardziej zbliżony do
Dwojakich gadań.
2)
Prologus, w. 13: Kogokoli Śmierć udusi
DG, w. 13: A kogożkolwiek Śmierć zakusi
Skazanije, k. 48r: егда коликого см͠рть закусит
Lekcja ‘udusi’ może zaświadczyć o o istnieniu dwóch gałęzi w tradycji przekazów
polskiego tekstu, z których jedna posiada formę ‘udusi’, a druga – formę ‘zakusi’, ale
może tak samo być osobną cechą rękopisu płockiego; w każdym bądź razie, porównanie
z ruską wersją podpowiada, że ‘zakusi’ jest formą zastaną przez autora Dwojakich gadań, a nie wyborem motywowanym względami artystycznymi.
Przeciwnie, w następującym przykładzie staroruski tekst bliski jest przekazowi
płockiego.
3)
Prologus, w. 27: Obraza wielmi skaradego
DG, w. 27: Obraza wielmi srogiego
Skazanije, k. 48v: образом велми шкаредна
W tym przypadku jesteśmy raczej skłonni upatrzyć w zmianie przymiotnika zamierzoną innowację autora Dwojakich gadań z powodów stylistycznych, bo forma ‘srogiego’ umożliwia skrócenia wersa o jedną sylabę: w ten sposób w. 27 został upodobniony do rymującego z nim w. 28 („Łoktuszą przepasanego”), który jest właśnie
ośmiozgłoskowcem.
W urywku dialogu, zawierającym opis Śmierci, dwie polskie wersja różnią od siebie
znacznie, wersy w starodruku są poprzestawione względem rękopisu, a jest ich trochę
więcej. Ruski tekst jest szczególnie interesujący. W tym miejscu odwzorowuje porządek wersów przedstawiony w manuskrypcie płockim, ale zawiera przy tym brakującego
w nim wersu, który z kolei występuje w starodruku:
4)
Prologus: brak
DG, w. 35-36: Czoło sie jej barzo zmarszczyło, / Patrząc na nię aż sie czczyło.
Skazanije, k. 48v: тѣло ся на неи сморщило
Ruski redaktor w tym miejscu prawdopodobnie został wprowadzony w błąd przez
podobne brzmienie słów ‘czoło’ i ‘тѣло’. Oboczność cz:t mógł on błędnie wywieść
z podobieństwa do oboczności ć:t, uwzględniając także pisownię XV-wieczną, w której
często występował dwuznak cz na oznaczenie zarówno spółgłoski zwarto-szczelinowej
bezdzwięcznej zadziąsłowej [tʃ], jak i dziąsłowo-podniebiennej [tɕ]. Jest to widoczne
z w. 64 rękopisu, w którym pisowni „ʃczÿala” odpowiada dzisiejsza forma „z ciała”,
nadpisane wstawiono do wyrazu. Bardziej uproszczona transkrypcja (bez ъ w końcu słowa oraz bez odróżnienia
między е i ѣ) została opublikowana przez Dmitrijewą: Р. П. Дмитриева, Повести о споре жизни и смерти,
s. 197–201. Od Dmitrijewej przejmujemy prawie wszędzie interpunkcję.
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a w ruskim tekście jest wierne tłumaczenie „ис тѣла” (k. 49r)13. Teoretycznie istnieje też możliwość, że lekcja ‘ciało’ z w. 35 występowała już w egzemplarzu polskim
posiadanym przez ruskiego redaktora, chociaż raczej jesteśmy skłonni uważać ją za
innowację ruskiego przekazu, ze względu na status związku frazeologicznego wyrazu
‘zmarszczyć czoło’.
Poza tym, dialog staroruski odzwierciedla wiernie także dziwną konstrukcję, obecną
w polskim starodruku, a nie w rękopisie.
5)
Prologus, w. 31: Upadł ci jej koniec nosa
DG, w. 41: Upadło jej koniec nosa
Skazanije, k. 48v: конець носа еи отпало
Użycie w czasowniku końcówki rodzaju nijakiego w kontekście, w którym podmiot
wymagałby rodzaju męskiego, jest faktem znaczącym. Powtórzenie takiej konstrukcji
w staroruskim tekście wskazuje na to, że istniał przekaz pośredni z tą właśnie cechą.
Poczynione spostrzeżenia pozwalają orzec, że istniała redakcja z tym samym porządkiem wersów danego fragmentu jak w rękopisie płockim, ale zawierająca zarówno
wersy 35–36, których w rękopisie brak, jak i końcówkę rodzaju nijakiego w wersie 31
względnie 41.
Jeżeli chodzi o czas powstania tej redakcji, można wysunąć różne hipotezy:
a) powstała wcześniej od manuskryptu płockiego; kopista płocki przez pomyłkę opuścił dwuwiersz, a poprawił niestandardową końcówkę. Redaktor ruski i autor Dwojakich
gadań mieli do dyspozycji odpis tej właśnie redakcji, przy czym pierwszy z nich trzymał
się oryginału wiernie, myląc tylko ‘czoło’ z ‘ciało’, a drugi poprzestawiał wersy według
swojego upodobania;
b) powstała po protografie manuskryptu płockiego, wywodziła się z tego samego
tekstu, co on (o czym świadczyłby porządek wierszy), ale zawierał innowacje (dwuwiersz, błąd w końcówce czasownika). Z egzemplarzy tej późniejszej redakcji (choć
niekoniecznie z tego samego) wywodziły się potem tekst ruski i tekst Dwojakich gadań,
który autor swobodnie zmienił.
Hypoteza o istnieniu tekstu z tym samym porządkiem wierszy, jak w Dwojakich gadaniach, wydaje się nam mało prawdopodobna z powodu wystąpienia w nich takich
szczególnych cech, jak błąd morfologiczny i nieznany dotąd dwuwiersz, które odnajdujemy także w wersji staroruskiej.
Oczywiście, sam fakt, że w staroruskim dialogu jest tłumaczenie wersu 41 Dwojakich gadań, prowadzi do wniosku, że w protografie był także rymujący się z nim wiersz
42, którego zatem nie należy przypisać inwencji twórczej autora starodruku.

13
W starodruku czytamy: „Aż ci z czoła pot poskoczy”. Ta lekcja jest tu zupełnie uzasadniona. Jest nawet możliwe,
że właśnie ona bardziej odpowiadała intencji nieznanego autora Rozmowy. W tym wypadku istnienie wariantów
z lekcją ‘czoła’ jest bardzo prawdopodobne: staroruski redaktor mógł wprowadzić ‘тѣло’, by ujednolicić odczytanie
podobnych czy wręcz identycznych zapisów.
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W innych miejscach ustępu z opisem Śmierci tekst ruski jest bliższy rękopisowi
płockiemu.
6)
Prologus, w. 34: Jako samojedź krzywousta
DG, w. 32: Jako samojedź ziewała usty
Skazanije, k. 48v: крива ѹста
W takim przypadku w starodruku znika cecha krzywizny, jaka była prawdopodobnie
w protografie, z powodów świadomego wyboru artystycznego, dla zachowania rymu
z poprzednim wersem („Przewiązała głowę chusty”), który w rękopisie brzmi inaczej
(„Przewiązała głowę chustą”).
7)
7a)
Prologus, ww. 37–38: Miece oczy zar[z]acając, / Groźną kosę w ręku mając;
DG, ww. 37–38: Miotała oczyma poglądając, / Groźną kosę w ręku mając;
Skazanije, k. 48v: мещет очима закалающе грозно, косу в руцѣ имѣя
7b)
Prologus, w. 41: Wypięła żebra i kości
DG, w. 43: Wypięły sie jej żebra, kości
Skazanije, k. 48v: вып[я? а?]ла14 свои кости
Tu faktycznie różnice starodruku wobec rękopisu są zmianami wprowadzonymi
przez autora Dwojakich gadań.
Także w ustępie, w którym Śmierć zabiera głos, tekst ruski jest bardziej podobny do
rękopisu płockiego.
8)
8a)
Prologus, w. 53: Abych ci się ukazała
DG, w. 55: Abych ci sie w postaci zjawiła
Skazanije, k. 48v: да бых ти с͠ ѹказалъ [w innych egzemplarzach: указала]
8b)
Prologus, w. 57: Każdemu się tak ukażę
DG, w. 59: Każdemu sie tako zjawiam
Skazanije, k. 48v: всякому [бо]15 ся тако ѹказати имам
8c)
Prologus, w. 61: Gdy przydę, namilejszy, k tobie
DG, w. 63: Ale gdyć przydę namyślnie k tobie
Skazanije, k 49r: Коли прїидут любимїи к тебѣ
W tych przykładach autor Dwojakich gadań zmienia tekst. W (8a) i (8b) systematycznie zastępuje czasownik ‘ukazać się’ czasownikiem ‘zjawiać się’, co mogło odpowiadać jego upodobaniom. Na podstawie (8c) mogła być odrębna lekcja w protografie,
prawdopodobnie wskutek innego rozszyfrowania tesktu rękopiśmiennego przez autora
14
15

W rękopisie znak jest dość niewyraźny, chociaż naszym zdaniem podobniejszy jest do innych znaków ѧ.
Spójnik „бо” jest na lewym marginesie.
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Dwojakich gadań, z przestawką dwu liter i dodaniem ‘n’. W tym samym ustępie są jednak przypadki, w których tekst Dwojakich gadań jest bliższy staroruskiemu.
9)
Prologus, w. 72: Otbędziesz swej miłośnice
DG, w. 74: Zapomnisz swej miłośnice
Skazanije, k. 49r: и забудеши своя любовникы
10)
Prologus: brak
DG, w. 80: Mam ci powiedzieć nowe wieści
Skazanije, k. 49r: Хощеши ли слышати новыя повѣсти
Znaczenie czasowników w (9) jest identyczne tylko w Dwojakich gadaniach
i w tekście staroruskim. Przykład (10) jest szczególnie ciekawy. Odnalezienie drukowanego przekazu zawierającego wiersz o podobnym sensie oraz o zbieżnej końcówce
w porównaniu z tekstem staroruskim sugeruje, że płocki rękopis pomija tu cały dwuwiersz, który musiał znajdować się w protografie. Z analizy (10) wynika także, że znajduje potwierdzenie tendencja ruskiego redaktora do ślepego naśladownictwa tekstu
polskiego w częściach, które on zachowuje i które nie wymagają zmian z powodów
kulturowo-ideologicznych.
W następnej replice Śmierci i w opisie reakcji Mistrza tekst staroruski zbliża się do
przekazu rękopiśmiennego:
11)
Prologus, w. 103: Darma, Mistrzu, twoja mowa
DG, w. 117: Prozna, Mistrzu, twoja mowa
Skazanije, k. 49v: Дарма мистре твои гл҇и [=глаголи]
12)
Prologus, w. 111: Wstał Mistrz jedwo lelejąc się
DG, w. 127: Wstał Mistrz nie spiesząc sie
Skazanije, k. 49v: Въсталъ мистръ едва живъ
Podobieństwo ogranicza się do ogólnego sensu i do używania pojedynczych słów,
współbrzmiących z polskimi, przy czym ze względu na metodę pracy ruskiego redaktora
są to jednak już sygnały bardzo znaczące.
Pytanie Mistrza do Śmierci o jej pochodzenie jest natomiast zgodne z Dwojakimi
gadaniami:
13)
Prologus, w. 114: Dawnoliś się urodziła?
DG, w. 130: Dawnoliś sie narodziła?
Skazanije, k. 49v–50r: Давно ли ся еси народила
W replice, zawierającej początek odpowiedzi Śmierci na to pytanie, przejawiają się
różne tendencje.
14)
Prologus, w. 120: Adamowi ku radości
DG, w. 136: Adamowi ku miłości
Skazanije, k. 50r: от кости адамовы в радость
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15)
Prologus, w. 136: Śmiałość uczyniła
DG, w. 152: Przeciw Bogu śmiałość wzięła
Skazanije, k. 50r: противъ б҇га смѣлость взяла
W (14) są zgodne ze sobą tekst rękopisu i ruskiej przeróbki: w starodruku zamiana radości miłością jest zapewne wyborem autora XVI-wiecznego, który podkreśla Boże miłosierdzie, możliwość rozmnażania się, daną plemieniu ludzkiemu poprzez stworzenie
kobiety, ale który nie kładzie nacisku na radość człowieka, tym bardziej, że w utworze
pojawiają się nuty wyraźnie mizoginiczne – a więc białogłowa niekoniecznie przynosi
mężczyźnie szczęście, raczej przysparza mu przykrości. Natomiast w (15) tekst ruski
odtwarza dosłownie polski starodruk, co znaczy, że istniał przekaz z tą właśnie konstrukcją, a kopista płocki skrócił wers albo był on taki w jego protografie.
Długa i arcyzabawna tyrada Śmierci o tym, jak zaskakuje swoje ofiary, została całkowicie przekreślona przez ruskiego redaktora, który uważał ją za niestosowną i streścił
w jednym zdaniu: „nikt ode mnie nie ucieka”. W starodruku ta część jest o wiele szersza
niż w kodeksie płockim. Zresztą, nie jest to wcale zadziwiające, bo właśnie takie sceny
pobudzały potencjał twórczy autora, tworzyły szereg otwarty, który można było przedłużać do woli. Sposób wybrany przez ruskiego redaktora, by podsumować ten długi ustęp,
miał się brać z polskiego tekstu: teraz można to ustalić na podstawie starodruku:
16)
Prologus: brak
DG, ww. 185–186: Gdy sie imę z kosą wściekać, / Żadny nie umie przed nią
uciekać.
Skazanije, k. 50v: и никтож от мене ѹбѣгает
Według swego zwyczaju, redaktor, gdy coś zmienia, modyfikuje polski tekst, jednocześnie szukając oparcia w polskiej wersji, nie ujawniając szczególnej weny twórczej.
Z tego możemy wnioskować, że w. 186 był obecny w przynajmniej jednym z polskich
wariantów, i jak z tego wynika – musiał istnieć także w. 185 – w postaci mniej lub bardziej zbliżonej do brzmienia starodruku.
W tej samej części, jak w urywku z opisem Śmierci, porządek wersów w rękopisie
płockim oraz w Dwojakich gadaniach różni się, przy czym staroruski przekaz wiernie
odtwarza kolejność tekstu manuskryptu. Przestawienie poszczególnych wersów służyło
więc zamiarom twórczym autora Dwojakich gadań. To zjawisko dotyczy ww. 185–212
drukowanej wersji. Kilkudziesięciu wersów, o które starodruk jest większy niż rękopis
w tej partii, brakuje również w wariancie staroruskim, co potwierdza tezę o ich innowacyjnym charakterze. Tam, gdzie Śmierć zaczyna opowiadać o swojej klęsce, a także
o swej roli w Dniu Sądu i w życiu pozagrobowym, staroruski tekst jest częściej zbieżny
ze starodrukiem:
17)
17a)
Prologus, w. 206: Ja Judasza obiesiła
DG, w. 267: Jam Judasza udawiła
Skazanije, k. 51r: Азъ Іюду обесила
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17b)
Prologus, w. 206: Alem kosy naruszyła
DG, w. 269: Alem kosy naszczerbiła
Skazanije, k. 51r: и ту есми свою косу нащербила
17c)
Prologus: brak
DG, w. 267: Ledwom sie nań ostraszyła
Skazanije, k. 51r: едва есмь на него ся опустила
W (17a) staroruska przeróbka zaświadcza to samo słowo, które zawiera staropolski dialog, zaś w (17b) w starodruku widzimy ten sam czasownik, co i w utworze staroruskim, natomiast w (17c) starodruk i ruski dialog posiadają wers, którego
brakuje w rękopisie płockim, co oznacza, że został on tam ewidentnie opuszczony.
Treść w. 271 z Dwojakich gadań i tekstu staroruskiego jest odmienna, ale struktura
zdania nie wykazuje różnic, a pierwsze słowo to dosłowne staroruskie tłumaczenie
polskiej wersji.
Ostatnia część wywodu Śmierci, chwalącej się swoją siłą oraz udzielającej przestrogi
Mistrzowi, w starodruku stanowi odrębną replikę, autor bowiem zamieszcza dodatkowo
krótką wypowiedź Mistrza, której nie ma ani w rękopisie, ani w ruskim dialogu. Zapewne jest to innowacja, mająca ożywić tekst, a także zniwelować monotonię przydługiego
monologu. Tutaj tekst staroruski jest po części bardziej podobny do starodruku, a po
części – do rękopisu.
18)
18a)
Prologus, w. 221: Powiem ci o mej kosie
DG, w. 289: Jeszczeć powiem o mej kosie
Skazanije, k. 51r: еще повѣм ти о своеи косѣ
18b)
Prologus, w. 224: Zapłacze nad tobą siostra
DG, w. 292: Zapłacze nad tobą mać i siostra
Skazanije, k. 51v: Но заплачет над тобою брат и сестра
18c)
Prologus: brak
DG, w. 296: Radzęć, zawżdy bądź bez grzechu
Skazanije, k. 51v: и тогды буди без грѣха
W (18a) tylko w starodruku występuje słowo ‘jeszcze’. W (18b) podmiot zdania
jest dwuczłonowy zarówno w staroruskiej przeróbce, jak i w Dwojakich gadaniach. We
wszystkich trzech utworach występuje „siostra”, ale w tłumaczeniu i w wersji drukowanej
nie ona sama będzie opłakiwała Mistrza-nieboszczyka – w ruskim dialogu zapłacze z nią
brat, a w polskim druku – matka. Występowanie podmiotu złożonego w dwóch tekstach
z trzech zachowanych nasuwa myśl, że taka właśnie była struktura nieznanej nam wersji
staropolskiej. Kopista płocki mógł uprościć konstrukcję ze względu na metrum (albo ta
operacja została wykonana już w jego protografie): rzeczywiście, dwuczłonowość podmiotu czyni wers hipermetrycznym – 10-zgłoskowcem rymowanym z 8-zgłoskowcem.
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Samo odtwarzanie w ruskiej przeróbce tej struktury, przy zachowawczej postawie redaktora w ideologicznie neutralnych partiach, zdaje się sugerować, że właśnie tak wyglądał oryginał. Nie ma powodów, by ruski „tłumacz” miał wnosić jakiekolwiek zmiany
w składzie członków rodziny, skoro są tu reprezentowane postaci o tym samym stopniu
pokrewieństwa, zestaw jest więc logicznie dobrany. Bardzo prawdopodobne zatem, że
autor polskiego starodruku parę „brat i siostra”, zamienił na „mać i siostra”, czyli wybrał
słowo tak samo jednosylabowe, ale pogłębiające patetyzm sceny, gdyż odnosiło się do
rodzicielki Mistrza. Jest to świadomy zabieg stylistyczny, całkiem zgodny z postępowaniem autora w stosunku do całego tekstu.
W (18c) znowu trafiamy na wers zapełniający lukę w rękopisie płockim. Treść niesie
ze sobą ważne przesłanie (ostrzeżenie) dla Mistrza, a wraz z nim dla wszystkich słuchaczy lub czytelników utworu. Kierując się starodrukiem, możemy stwierdzić, że nie
jest to samowolny dodatek ruskiego redaktora. Protograf płockiego kopisty musiał być
w tym miejscu nieczytelny, inaczej nie da się wytłumaczyć opuszczenia całego dwuwiersza, zawierającego tak istotne treści.
We wskazanych niżej miejscach tego fragmentu to płocki wariant, nie starodruk, wykazuje bliższe podobieństwo do ruskiej przeróbki, por. cytaty:
19)
19a)
Prologus, w. 231: Zawżdy wsłynie moja siła
DG, w. 301: Stądci słynie moja siła
Skazanije, k. 51v: Всегда силна есми
19b)
Prologus, w. 232: Jam obrzymy pomorzyła
DG, w. 302: Jam obrzymy potopiła
Skazanije, k. 51v: Азъ мудрых поморила
W obu cytatach występują słowa, będące dosłownym tłumaczeniem z języka polskiego (всегда – zawżdy), a nawet wyrazy podobne brzmieniowo (поморила – pomorzyła).
Inne zmiany trudno wyjaśnić – czy zostały wprowadzone umyślnie, czy są raczej skutkiem niewłaściwego odczytania i zrozumienia polskiego tekstu.
O wiele ciekawszego materiału dostarczają inne cytaty (19c):
19c)
Prologus, ww. 237-238: Ja się nad niemi pomściła, / A swą kosę ucieszyła.
DG, ww. 307-308: Jam sie nad nimi pociła, / Swoję kosę barzo stępiła.
Skazanije, k. 51v: и азъ ся над ними ѹтѣшила
Starodruk oddala się tutaj znacznie od rękopisu. W manuskrypcie Śmierć to mścicielka, rozkoszująca się swoją pracą, przejawiająca własną inicjatywę. W starodruku natomiast trudzi się, pełni wiernie swą służbę, ale zemsta nie jest jej wyborem, ona tylko wykonuje powierzone sobie obowiązki. Wprawdzie, w w. 628 starodruku pojawia się czasownik ‘pomścić’, jednak w formie bezosobowej: „Będzie to wszytko objawiono / I barzo ciężk[ieg]o pomszczono” (DG, ww. 627-628). Zgodnie z Biblią (np., Rzym. 12,19),
pomsta przynależy tylko do Pana: autor XVI-wieczny pamięta to dobrze i modyfikuje
tekst właśnie w tym kierunku, aby zapobiec przywłaszczaniu sobie Bożych prerogatyw
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przez Śmierć. Wobec zbieżnego brzmienia pierwszego wersu omawianego dwuwiersza
różnica w dwóch polskich wariantach daje się wytłumaczyć odrębnym rozszyfrowaniem
protografów – mimo to jesteśmy zdania, że zmiana została wprowadzona umyślnie. Ruska przeróbka niewiele tu pomaga, ponieważ brak tłumaczenia w. 237 względnie. 307.
Przekład drugiego wersu z tych cytatów w przeróbce ruskiej jest bliższy rękopisowi.
Staroruski czasownik ‘утѣшитися’ nie całkiem jednak odpowiada znaczeniu polskiemu.
W polskim rękopisie czasownik ma dopełnienie bliższe („kosę”) i obejmuje swoją siatką
znaczeń także odcień radości. Śmierć mówi o sobie metonimicznie, poprzez odwołanie
się do swego narzędzia pracy. W tekście ruskim czasownik jest zwrotny i, jak można
sądzić na podstawie słowników historycznych i podkorpusu historycznego Korpusu Narodowego Języka Rosyjskiego16, jego zakres znaczeniowy obejmował ‘pocieszyć się’,
‘uspokoić się’, lecz nie dochodził do sensu ‘obradować się’ (ucieszyć się), chyba że
w jednym i to wątpliwym przypadku17. Ruski redaktor po prostu użył czasownika, który
wyglądał jak transkrypcja polskiego oryginału, a w dodatku był mu znaczeniowo bliski,
chociaż utracił jeden z ważnych odcieni znaczeniowych. Zresztą, ta utrata mogła mu się
nawet wydać korzystna, ponieważ tłumiła niestosowną żartobliwość polskiej rozmowy. Co prawda, zachowanie struktury polskiego zdania stwarza raczej sztuczny efekt
w brzmieniu staroruskiej frazy18, ale nie jest niedopuszczalne.
Odnalezienie tekstu drukowanego oraz jego porównanie ze staroruską przeróbką pozwala stwierdzić obecność w oryginale dwuwiersza, którego brakuje w płockim
rękopisie:
20)
Prologus: brak
DG, ww. 309–310: Co jest żywych pod niebiosy, / Żadny nie ujdzie mojej kosy.
Skazanije, k. 51v: Что есть под н҇бсемъ никтож не ѹбѣжит моея косы.
Także w tym przypadku ruski redaktor nie trudził się samodzielnym wynajdywaniem
podsumowującej sentencji...
Zresztą, właśnie takiemu podejściu zawdzięczamy możliwość odtwarzania końcowej
części polskiego tekstu. Nowo odkryty starodruk jest ewenementem w badaniach nad
literaturą staropolską również z tego powodu, że zawiera część finałową, ale XVI-wieczny autor właśnie tu traktuje materiał treściowy dość swobodnie. Pod tym względem po
odnalezieniu drukowanej wersji utworu staroruska przeróbka wcale nie traci na znaczeniu, przeciwnie – pozwala wyrobić sobie pojęcie o interwencjach autora.
16
‘Утѣшити’, [w:] Словарь старославянского языка, t. 4: С-Ѵ, репринтное издание, Санкт-Петербург 200,
s. 722; ‘Утѣшитисѧ’, [w:] И. И. Срезневский, Материалы для словаря древне-русскаго языка по письменным
памятникам, t. 3, Санкт-Петербург 1912, kol. 1325. Wyniki poszukiwania dla słowa ‘утешитися’ – Национальный корпус русского языка – Исторический подкорпус – Модернизированная орфография, <www.ruscorpora.
ru> (01.02.2019).
17
Żitije Andrieja Jurodiwogo, <http://search1-beta.ruscorpora.ru/search.xml?mode=old_rus&text=lexgramm&sort=
gr_created&lang=ru&doc_docid=1%7C16%7C7%7C4%7C2%7C5%7C3%7C6%7C10%7C11%7C13%7C0%7C
15%7C8%7C14%7C12%7C9&parent1=0&level1=0&lexm1=%F3%F2%E5%F8%E8%F2%E8%F1%FF&parent2=0&level2=0&min1=1&max1=1&docid=2&sid=756> (01.02.2019).
18
Czasowniki wyrażające działania lub uczucia wobec kogoś, używane z konstrukcją ‘надъ + narzędnik’ to raczej:
‘плакати’, ‘пѣти’, ‘радоватися’, ‘учинити волю свою’, ‘молитву творити’: Национальный корпус русского
языка – Исторический подкорпус…
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Profesor Wiesław Wydra opublikował paralelny tekst starodruku ze słynną rekonstrukcją finału autorstwa Łosia, przeprowadzoną na podstawie ruskiego wariantu dialogu. Tu pragniemy przytoczyć staroruską przeróbkę, paralelnie do tekstu Dwojakich
gadań, i wskazać kilka ciekawych faktów:
Реклъ мистръ:
Mistrz
«Повѣжь ми милая см҇рть,
633
Powiedz mi, miła Śmierci,
что бых азъ хотѣлъ вѣдати,
Co bych ja chciał wiedzieci.
вѣм иже всему конець будеть.
635
Wiem, iż temu koniec będzie,
Коли б҇г на судѣ сядет,
Gdy Pan Krystus na Sąd siędzie.
повѣжь ми, где ты будешь тогда.
Powiedz mi, gdzie ty będziesz,
Za się w dostojeństwie czujesz,
Iż się tak mocno mocujesz,
или и ты на судѣ сядешь, иже такъ 640
Czy li w niebie z świętym siędziesz?
велми насилуешь?»
Śmierć
Смрть рекла:
Kto ma rozum dostateczny
«Кто аще имѣет разум совершенъ
Wie, iż Bog jest żywot wieczny,
и вѣсть, иже б҇г живот вѣчныи,
Bowiem kędy Krystus kroluje,
тамо бо гдѣ Х҇ѹ [=Христу]
Śmierć tam juże nie panuje.
црс҇твовати,
645
Gdy Pan Krystus będzie grzeszne sąсм҇рть ѹже там не црс҇твует.
dzić,
Коли бг҇ъ будет грѣшным сѹдїа,
Ja je mam do piekła wpędzić.
а язъ имамъ к мукам погнати.
Kiedy je do piekła wpędzę,
А егда будут в муках,
Będę s nimi cierpieć nędzę.
тогда имут терпѣти великыя скорби,
Co swe męki cierpieć mają,
что их мучити имам.
Patrząc na się, zęboma zgrzytają,
650
Na mię często wołając,
И тогда на мя имут часто вопити,
Zgładzenia duszy i ciała żądając,
Rzekąc: Śmierci, nie uciekaj,
гл҇я [=глаголя]:
Morz nas groźno i ro<z>siekaj!
Prosimy cię, by nas umorzyła
655
молим тя, да бы еси нас ѹморила,
A z takich mąk wybawiła.
и таковых мукъ нас избавила.
Ja sie od nich będę chronić,
А язъ имам тогда хранитис҇,
Nie będę chcieć od mąk bronić.
и не имамъ их от муки боронити.
Przeto, Mistrzu, patrz o sobie,
Того ради мистре внимаи себѣ,
Strzeż się w czas, radzę tobie.
660
стрежися смотри поражу тебе.
Służ Bogu we dnie i w nocy,
Служи въ дн҇и и в нощи б҇у
A tak możesz ujć piekielnej mocy.
и тако избавишися мукы.
Możesz mię dobrze uznaci,
Можешь от мене добрѣ разумети,
Wszak ci mowię dobrze w oczy.
а что ти гл҇ю [=глаголю], того добрѣ
Przeto chciej to ode mnie baczyć
665
смотри.
I drugiego w tym nauczyć.
Jednoć sie wtore zjawię,
Егда ти ся второе явлю,
Pewno cię żywota zbawię.
конечне тя живота избавлю.
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Тогда мистръ возопилъ велїимъ гласом,
иже юж видѣлъ достовѣрно тым часомъ
и рече: «Ѹже намъ всѣмъ горе,
см҇рть нас влечет яко море,
погубилъ есми вся своя лета
на временном сем свѣтѣ!»

880

885

Kmotr
Kmotr wielkim głosem zawołał,
Bo za czasu pewno uznał,
Iże śmierć człowieka każdego
Rozłączy duszę z ciałem, przyjaciela
miłego.
Także nam wszystkim gorze!
Śmierć sie burzy jako morze.
Strawiłem wszytki swe lata
Na marnościach tego świata.

W tekście polskim Śmierć wpędza grzeszników do piekła. Termin ‘piekło’ w ruskiej
wersji jest systematycznie opuszczany lub zastępowany słowem męki (‘мукы’). Wynika to z różnych koncepcji życia pozagrobowego i losu dusz po zgonie w prawosławiu. Oprócz tego, w staroruskim dialogu Śmierć nie bierze udziału w mękach wspólnie
z grzesznikami (por. stp.: „Będę s nimi cierpieć nędzę”, w. 648), jest ona tylko obojętnym widzem. Trzeba jednak pamiętać, że w polskim tekście współcierpienie Śmierci
z grzesznymi oznacza jedynie, że będzie ona przebywała w tym samym miejscu, bo ma
inną rolę do odegrania, według wskazań kontekstu. Gdyby polski oryginał brzmiał tak
jak w starodruku – czego niestety nie możemy wiedzieć na pewno – to ten wers byłby nie
do przyjęcia, bo mógłby nasuwać myśl, że Śmierć w jakiś sposób dzieli nieszczęsny los
dusz potępionych, co przeczyłoby ogólnej postawie tej postaci, która nie lituje się nad
potępionymi, ani nie chce słuchać ich próśb.
Okrucieństwo ruskiej Śmierci podkreśla także inny ciekawy punkt:
21)
DG, w. 660: Strzeż się w czas, radzę tobie.
Skazanije, k. 52r: стрежися смотри поражу тебе.
Znowu, wobec braku trzeciego tekstu, który mógłby służyć za porównanie, jesteśmy
skazani na przypuszczenia. W tym ustępie Śmierć udziela Mistrzowi rady, aby poprawił
swe życie i zasłużył na zbawienie, chociaż w końcu wypowiedzi jeszcze raz przypomina,
że przyjdzie go zabić. W ruskiej wersji w (21) zamiast ‘radzić’ występuje inny czasownik. Forma z dopełnieniem bliższym19 sugeruje, że chodzi tu o czasownik ‘поразити’, tj.
‘uderzyć, zabić’20. Dla czytelnika z Rusi Moskiewskiej taka interpretacja była jednoznaczna. Nie możemy jednak oprzeć się pokusie zadania sobie pytania: czy taka zmiana była
świadomym wyborem ruskiego redaktora, czy wynikała raczej z nieporozumienia? Forma
„поражу” jest pierwszą osobą liczby pojedynczej czasownika поразити. Trzeba jednak pamiętać o oscylującym charakterze kontynuantów prasłowiańskiego *dj na wschodniosłowiańskim areale21, gdzie ta zbitka mogła przejść w ž albo dž (ta ostatnia forma szczególnie
na obszarze południowo- i zachodnioruskim). W Słowniku staroukraińskiej mowy XIV–XV

W ruskim rękopisie występuje właśnie forma ‘тебе’, nie jest to rezultat uproszczonej transkrypcji Dmitrijewej.
‘Поразити’, [w:] И. И. Срезневский, Материалы для словаря древне-русскаго языка…, kol. 1206.
21
Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Москва 20093, s. 289.
19
20
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st.22 poświadczone są przypadki, w których ta oscylacja pojawia się w hasłach, mających
jako ekwiwalent polską formę z afrykatą dz, np. ‘зрѧженье’. Słownik ten poświadcza
hasła ‘радити’ (z imiesłowem przymiotnikowym biernym ‘ражено’)23 i ‘порадити’24, ze
znaczeniem bliskim polskiemu. Teza o zachodnioruskim pośrednictwie została wysunięta
już na początku studiów nad staroruskim dialogiem i nie budzi sprzeciwu25. Niewyjaśniona
pozostaje istota tego pośrednictwa: czy tłumacz-redaktor sam był Rusinem lub czy na Ruś
Moskiewską trafił zachodnioruski egzemplarz?
Istnieje również możliwość, że przeróbka powstała za sprawą osoby z Rusi zachodniej, a potem egzemplarz uległ dalszej adaptacji do wschodnioruskiego uzusu językowego. Dmitrijewa widzi ślady takiego procesu w glosach z ruskich rękopisów26. Taki
przypadek jak (21) naszym zdaniem przemawia akurat za dwuetapowym przystosowywaniem tekstu: zachodnioruski „tłumacz” mógł przetłumaczyć polski tekst dosłownie,
czerpiąc ze znanego sobie słownictwa (w zakres którego wchodziły też czasowniki ‘радити’, ‘порадити’) z zamiarem zachowania sensu oryginału; na gruncie wschodnioruskim forma ‘поражу’ została zinterpretowana jednoznacznie jako pochodna od bezokolicznika ‘поразити’, skoro czasownik ‘порадити’ nie był już brany pod uwagę, a zatem
dopełnienie zostało dopasowane do nowego znaczenia i przybrało formę biernika/dopełniacza (a więc ‘тебе’ zamiast ‘тебѣ’).
Ostatni fakt, na który pragniemy zwrócić uwagę, jest obecność w finale – zarówno
w wersji polskiej, jak i ruskiej – porównania Śmierci do morza:
22)
DG, w. 884: Śmierć sie burzy jako morze.
Skazanije, k. 52v: см҇рть нас влечет яко море,
Występowanie takiego obrazu na gruncie staroruskim, mimo że z innym czasownikiem,
wyklucza możliwość, że wprowadził go samowolnie „autor” XVI-wieczny, ma on więc
średniowieczne pochodzenie. W łacińskich prozatorskich wersjach rozmowy Polikarpa ze
Śmiercią brak jakiegokolwiek odwołania do morza. Morze jest jednak wymienione w średniowiecznym Dialogus mortis cum homine, do którego Jacek Sokolski nawiązuje w związku z opisem Śmierci, precyzując słusznie, że autor Rozmowy mógł nie znać tego konkretnego
tekstu27. Niemniej, dialog ten zawiera motywy, które mogły być obiegowe w kręgu twórczości na temat śmierci. Wzmianka o morzu pojawia się jednak w innym kontekście: „Sive
sit in aere, / terra vel in mari”28. Istnieje w związku z tym duże prawdopodobieństwo, że
porównanie z morzem to owoc wyobraźni polskiego autora oryginału Rozmowy. Przypadki
współbrzmienia ze sobą tekstu ruskiego i starodruku, a nie rękopisu płockiego, oraz odwrotСловник староукраїнської мови XIV–XV ст.: У 2 т., Київ 1977–1978.
Ibidem, pod hasłem ‘радити’.
24
Ibidem, pod hasłem ‘порадити1’.
25
A. C. Croiset van der Kop, Altrussische Übersetzungen aus dem Polnischen…, s. 22–24 i przypisy do tekstu;
nowsza literatura: Турилов, Переводы с латынского и западнославянских языков…, s. 61.
26
Дмитриева, Русский перевод…, s. 307–309.
27
J. Sokolski, „Jako samojedź krzywousta…” Kilka uwag o wizerunku śmierci w „Rozmowie mistrza Polikarpa”,
„Pamiętnik Literacki”, CVIII (2017), z. 3, s. 138.
28
Dialogus Mortis cum Homine, [w:] Analecta hymnica Medii Aevi, herausgegeben von C. Blume und G. M. Dreves,
XXXIII: Pia dictamina, VI, Leipzig 1899, s. 288.
22
23
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nie, tzn. współbrzmienie ruskiej przeróbki z zaginionym manuskryptem, pozwala stwierdzić,
iż omawiane trzy wersje dialogu powstały odrębnie od siebie.
Tam, gdzie ruski tekst zgadza się ze starodrukiem, nie z rękopisem, porównanie pozwala wykluczyć, że lekcja Dwojakich gadań jest owocem wyobraźni twórczej polskiego „autora”; co umożliwia prześledzenie pracy nad tekstem starodruku. Zestawienie obu
utworów dostarcza stosunkowo pewnych danych do interpretacji treści rękopisu płockiego: daje szansę bardziej wiarygodnego odtworzenia brakującego tekstu manuskryptu
– por. np. (16), (18c) i in. – oraz podania w wątpliwość niektórych jego lekcji – np.
w (15). Odkrycie prof. Wydry pozwala też lepiej zrozumieć tekst ruski: dzięki niemu
można potwierdzić ogólne tendencje w pracy nad nim, zauważone wcześniej przez badaczy, tzn. brak ambicji twórczych oraz dążenie do usuwania treści uznanych za niestosowne w środowisku docelowego odbiorcy. Takie przypadki jak (18a), gdzie dodano słowo ‘еще’, stanowią wierne odzwierciedlenie hipotetycznie zastanego polskiego tekstu.
W miejscach, gdzie ruski utwór bardziej zbieżny jest z rękopisem płockim, mamy
prawo się domyślać twórczej interwencji autora Dwojakich gadań, choć w zasadzie nie
można wykluczyć istnienia nieznanej nam dzisiaj redakcji polskiego tekstu, która zawierała te właśnie odmienne lekcje, występujące w zaznaczonych przez nas cytatach. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę jawną skłonność pisarza szesnastego wieku do innowacji,
raczej upatrujemy w tych lekcjach przejawów jego własnej inicjatywy.
Finał polskiego utworu nadal pozostaje tajemnicą. Przed odnalezieniem starodruku ruski tekst stanowił jedyny ślad jego istnienia i brzmienia. Teraz możemy porównać utwór
z nowym źródłem, ale tu zachodzą na siebie, z jednej strony, skłonności polskiego XVIwiecznego pisarza do znacznego rozszerzenia wzorca, a z drugiej, inklinacja ruskiego
redaktora do dużych skrótów. Replika Mistrza w tym kształcie, jaki zyskała ruska przeróbka, jest literacko uzasadniona, okrzyk przestraszonego Polikarpa buduje patetyczną
kulminację dialogu. Wnioski rozmowy bohaterów w tekście ruskim pojawiają się jako
cytaty z tekstów autorytetów moralnych. W Dwojakich gadaniach opowiada się dłużej
o rozmyślaniach Mistrza i o tym, jak konkretnie poprawił on swoje życie. W odróżnieniu od dialogów łacińskich, przytoczonych przez Czesławę Pirożyńską, Polikarp nie staje
się zakonnikiem, ale wiadomości, choć ogólnikowe, o jego dalszych losach zostały przez
autora uwzględnione. Na końcu zresztą występuje także inny motyw, który ma odpowiednik w zabytkach łacińskich – mianowicie prośba grzeszników do Śmierci, aby zabiła ich
ponownie, kładąc kres wiecznym cierpieniom. Ten motyw zaświadcza również wersja ruska. I tu musimy się przyznać do pewnego zakłopotania: jeżeli koniec ruskiego tekstu
pokrywa się z końcem tekstu polskiego, a pozostałe wersy są późniejszym dodatkiem, to
trzeba zadać pytanie: po co polski autor, który znał (chociaż pośrednio) wersje łacińskie,
zrezygnował z tak pouczającego fragmentu? Może dysponował nieznanym współcześnie
zdefektowanym egzemplarzem, w którym akurat brakowało zakończenia? A jeżeli to ruski
redaktor opuścił finał, to w jakim celu? Skoro wprowadził podczas adaptacji odpowiednie
zmiany, dostosowując dialog do potrzeb prawosławnego czytelnika (mam na myśli zamianę słow ‘piekło’ na ‘мукы’), mógłby dać sobie radę także z resztą końcówki. Opowieści
o skruszonych grzesznikach nie były obce prawosławnemu piśmiennictwu, logicznie więc
byłoby spodziewać się jakiegoś bardziej zwięzłego zakończenia, ale żeby pominąć wszelką
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wzmiankę na ten temat, to faktycznie zaskakujące. Czy należy dopuścić istnienie niepełnej
polskiej kopii oryginału, która zawierała także informacje o losie Polikarpa? Jednym słowem: czy możemy z całą pewnością twierdzić, że znane dziś wersy zakończenia dialogu są
wyłącznie dziełem szesnastowiecznego autora? Albo może zakończenie już istniało, mimo
że nie tak rozwinięte jak w nowo odkrytym starodruku? Niestety, nie jesteśmy w stanie
odpowiedzieć na te pytania. Zresztą, nie tylko na te... Pozostaje tylko żywić nadzieję, że
odnajdą się jeszcze inne warianty tego arcydzieła staropolskiej literatury.
Tablica podsumowująca29
Nr

Prologus

Skazanije

DG

2)

Kogokoli Śmierć udusi
(13)

егда коликого см͠рть
закусит (48r)

A kogożkolwiek Śmierć
zakusi (13)

1)

Polikarpus, tak wezwany (19)

Поликарпъ нѣкто нарицаем (48r)

Polikardus, tak imieniem
wezwany (19)

3)

Obraza wielmi skaradego (27)

образом велми шкаредна (48v)

Obraza wielmi srogiego
(27)

4)

Brak

тѣло ся на неи сморщило (48v)

Czoło sie jej barzo
zmarszczyło (35)

5)

Upadł ci jej koniec
nosa (31)

конець носа еи отпало
(48v)

Upadło jej koniec nosa
(41)

6)

Jako samojedź krzywousta (34)

крива ѹста (48v)

Jako samojedź ziewała
usty (32)

7a)

Miece oczy zar[z]acając (37)

мещет очима закалающе грозно (48v)

Miotała oczyma poglądając (37)

7b)

Wypięła żebra i kości
(41)

вып[я? а?]ла свои кости
(48v)

Wypięły sie jej żebra,
kości (43)

8a)

Abych ci się ukazała
(53)

да бых ти с͠ ѹказалъ
(48v)

Abych ci sie w postaci
zjawiła (55)

8b)

Każdemu się tak ukażę
(57)

всякому [бо] ся тако
указати имам (48v)

Każdemu sie tako zjawiam (59)

8c)

Gdy przydę, namilejszy, k tobie (61)

Коли прїидут любимїи
к тебѣ (49r)

Ale gdyć przydę namyślnie k tobie (63)

Eż ci z ciała pot poskoczy (64)

даже ис тѣла потъ выскочит (49r)

Aż ci z czoła pot poskoczy (66)

Otbędziesz swej miłośnice (72)

и забудеши своя любовникы (49r)

Zapomnisz swej miłośnice
(74)

9)

Lista cytatów – według porządku występowania w rękopisie płockim. Numeracja odpowiada używanej przez nas
w artykule (dlatego nr 2 występuje przed nr 1 oraz jest przykład nienumerowany). W nawiasach po cytatach polskich
podajemy numer wersu według wydań Wiesława Wydry, zarówno dla transkrypcji rękopisu, jak i dla starodruku.
Szare tło obejmuje te wersy, które w wariantach polskich odpowiadają staroruskiej przeróbce. Podkreślono wyrazy,
które korespondują między sobą. Uwzględniono partię tekstu do punktu, w którym rękopis płocki się urywa.
29
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Nr

Prologus

Skazanije

DG

10)

brak

Хощеши ли слышати
новыя повѣсти (49r)

Mam ci powiedzieć nowe
wieści (80)

11)

Darma, Mistrzu, twoja
mowa (103)

Дарма мистре твои гл҇и
[=глаголи] (49v)

Prozna, Mistrzu, twoja
mowa (117)

12)

Wstał Mistrz jedwo
lelejąc się (111)

Въсталъ мистръ едва
живъ (49v)

Wstał Mistrz nie spiesząc
sie (127)

13)

Dawnoliś się urodziła?
(114)

Давно ли ся еси народила (49v–50r)

Dawnoliś sie narodziła?
(130)

14)

Adamowi ku radości
(120)

от кости адамовы в радость (50r)

Adamowi ku miłości
(136)

15)

Śmiałość uczyniła
(136)

противъ б҇га смѣлость
взяла (50r)

Przeciw Bogu śmiałość
wzięła (152)

16)

brak

и никтож от мене
ѹбѣгает (50v)

Gdy sie imę z kosą wściekać,
Żadny nie umie przed nią
uciekać. (185–186)

17a)

Ja Judasza obiesiła
(206)

Азъ Іюду обесила (51r)

Jam Judasza udawiła
(267)

17b)

Alem kosy naruszyła
(208)

и ту есми свою косу
нащербила (51r)

Alem kosy naszczerbiła
(269)

17c)

brak

едва есмь на него ся
опустила (51r)

Ledwom sie nań ostraszyła (271)

18a)

Powiem ci o mej kosie
(221)

еще повѣм ти о своеи
косѣ (51r)

Jeszczeć powiem o mej
kosie (289)

18b)

Zapłacze nad tobą siostra (224)

Но заплачет над тобою
брат и сестра (51v)

Zapłacze nad tobą mać
i siostra (292)

18c)

brak

и тогды буди без грѣха
(51v)

Radzęć, zawżdy bądź bez
grzechu (296)

19a)

Zawżdy wsłynie moja
siła (231)

Всегда силна есми
(51v)

Stądci słynie moja siła
(301)

19b)

Jam obrzymy pomorzyła (232)

Азъ мудрых поморила
(51v)

Jam obrzymy potopiła(302)

19c)

Ja się nad niemi pomściła, A swą kosę
ucieszyła. (237–238)

и азъ ся над ними
ѹтѣшила (51v)

Jam sie nad nimi pociła,
Swoję kosę barzo stępiła.
(307–308)

brak

Что есть под н҇бсемъ
никтож не ѹбѣжит
моея косы. (51v)

Co jest żywych pod niebiosy,
Żadny nie ujdzie mojej
kosy. (309–310)

20)
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SUMMARY
Viviana Nosilia
East-Slavic Polikarp and Polish Polikardus, or What the Old-Russian Reworking Still Has to Tell about the Old-Polish Work De Morte. Prologus.
Keywords: Old-Russian translations, old-Polish literature, De Morte. Prologus, conversation between the man and the Death
In 2018 prof. Wiesław Wydra found out an old printed version of the famous old-Polish work De Morte. Prologus. This epoch-making finding creates new opportunities for
research on this text. The printed version contains the conclusion of the dialogue, which
was omitted in the only witness known so far. Nevertheless, the printed version is rather
a reworking, than a faithful reproduction of a pre-existing text. It corresponds neither
to the transcription of the lost scroll nor to the old-Russian translation, which is in turn
evidence of an active attitude of the translator towards the original text, so that it does
not testify completely to the Polish original.
The author compares the three extant versions of the work (the two old-Polish versions and the old-Russian one), and focuses on what this comparison can tell about the
work with the text accomplished by the editor of the printed version, as well as the attempts at reconstructing the original medieval version.
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Apokryficzne Proroctwo o Chrystusie
w pogańskiej świątyni boga Apollona i jego znaczenie
dla badań nad związkami literatury ruskiej z Bałkanami

G

dy w 1998 roku Profesor Aleksander Naumow zaproponował mi udział w opracowaniu katalogu rękopisów cerkiewnosłowiańskich w Polsce, nie przypuszczałem, jak daleko idące skutki będzie to miało dla mojej przyszłej drogi naukowej.
Praca nad katalogiem dała mi nie tylko wyobrażenie na temat rozmiarów i znaczenia
zbiorów cyrylików znajdujących się w naszym kraju, ale też wkrótce uświadomiła,
że to nie stare druki, nad którymi wówczas pracowałem, ale właśnie manuskrypty
staną się moją prawdziwą pasją naukową. W tym początkowym okresie, świadom
ogromu własnej niewiedzy i nikłych wciąż kompetencji kodykologicznych, pilnie
rozglądałem się za rękopisami zawierającymi przede wszystkim materiał apokryficzny. Uznałem bowiem, że uczniowi Profesora – wybitnemu znawcy problematyki
biblijnej tekstu kanonicznego i pozakanonicznego – po prostu nie wypada takich nie
znać. W ten sposób zwróciłem już wówczas uwagę na znajdujący się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie kodeks o sygnaturze Akc. 2743 (dziś już 12245 III,
koniec XVI w.), który wydał mi się ciekawy nie tyle z powodu obiecującego opisu
katalogowego, co faktu, że jako jeden z niewielu, obok klasyfikacji typologicznej,
posiadał też… nazwę własną – Kodeks z Bonarówki1. Intuicja mnie nie zawiodła
(wsparta zresztą konsultacjami i rekomendacją samego Mistrza) i od tamtej pory
tzw. Kodeks z Bonarówki (dalej: Bon.) zajmuje ważne miejsce w moich zainteresowań badawczych. Wprowadzony szerzej do literatury naukowej, wielokrotnie dostarczał (nie tylko mnie zresztą) atrakcyjnego materiału źródłowego, który pozwalał
na odniesienie się do wielu wątków skomplikowanych, aczkolwiek również pasjonujących, związków południowosłowiańskiej (i athoskiej) tradycji piśmienniczej
z terenami szeroko rozumianej Rusi. Mam nadzieję, że poniższy tekst będzie tego
kolejnym przykładem.
*
W 1984 roku Krasimir Stanczew opublikował artykuł, w którym poinformował świat
nauki o nieznanym dotąd fragmencie cyrylickiego rękopisu z drugiej połowy XIII wieku, który zachował się w zbiorach Seminarium filologii bizantyńskiej i nowogreckiej

1
Zob. Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, oprac. A. Naumow i A. Kaszlej, przy współpracy E. Naumow
i J. Stradomskiego, wyd. 2, Kraków 2005, nr 1047, s. 489–490; por. Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu, oprac. A. Kaszlej, (Inwentarze rękopisów Biblioteki Narodowej 2), Warszawa 2011, s. 196.
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na uniwersytecie w Atenach2. Znalezisko okazało się interesujące i ważne dla paleoslawistyki, gdyż kilka ocalałych kart zawierało znane z tradycji bizantyńskiej teksty apokryficzne o tematyce nowotestamentowej. Serbska redakcja języka zabytku sugerowała jego miejscowe, tj. bałkańskie, pochodzenie, a to znów pozwalało przypuszczać, że
pisma mogły zostać przełożone bardzo wcześnie i mieć jakiś związek ze skryptoriami
pierwszego carstwa bułgarskiego. Wkrótce dowiedziono, że odkryte przez Stanczewa
fragmenty stanowią część innego również fragmentarycznie zachowanego rękopisu ze
zbiorów Biblioteki Narodowej w Belgradzie. Rękopis wprawdzie spłonął w 1941 roku
w czasie bombardowania miasta, jednak istniejące już wówczas opisy katalogowe, a nawet częściowe edycje jego tekstów pozwoliły na w pełni wiarygodną identyfikację3.
Całość stanowiła niegdyś dwa kolejne zeszyty tego samego kodeksu, który najpewniej
zawierał uporządkowane w kalendarzowym układzie oraz zagadnieniowo pisma o tematyce biblijnej4. W centrum zachowanego korpusu, rozwijającego wątki charakterystyczne dla okresu Bożego Narodzenia (dogmat o wcieleniu, dziewictwie i pochodzeniu
Maryi), znajduje się Opowieść Afrodycjana o cudzie, jaki dokonał się w ziemi perskiej
(Narratio Aphroditiani, BHG 806, CANT 55) – dobrze znany nauce i popularny w średniowieczu apokryf, który z racji odnalezienia we wspomnianych rękopisach najstarszej kopii słowiańskiej na nowo wzbudził zainteresowanie badaczy5. W części ateńskiej
rękopisu, zaraz po finalnym fragmencie Opowieści Afrodycjana, znajduje się krótki
2
К. Станчев, Един неизвестен фрагмент от апокрифен сборник и някои проблеми на апокрифната литература, „Старобългарска литература”, 15, 1984, s. 126–143.
3
В. Макушев, О некоторых рукописях Народной библиотеки в Белграде (Окончание). II. Рукописи сербскаго
письма, „Русский филологический вестник”, 1882, № 1, s. 1–29 (o interesującym nas rękopisie zob. s. 7–12);
А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана” в литературе и книжности Древней Руси. Исследование и тексты, Санкт-Петербург 1994, s. 22–26; К. Станчев, Към реконструкцята на един апокрифен сборник, [в:] Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на
проф. Донка Петканова, София 1998, s. 219–226. Na marginesie warto zauważyć, że jest to jeden z ciekawszych
przykładów paradoksalnie pożytecznej dawnej praktyki dzielenia kart rękopisów, która pozwoliła na ocalenie przynajmniej części jednego z nich.
4
А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…, s. 21–22; К. Станчев, Към реконструкцята…,
s. 219–224.
5
Dzięki odnalezieniu ateńskiego fragmentu możliwe zostało uzupełnienie brakującego w rękopisie belgradzkim
zakończenia Opowieści Afrodycjana. Część belgradzką opublikował W. Makuszew (Макушев, О некоторых рукописях, s. 9–12), natomiast ateńską (ok. 1/3 końcowej partii tekstu, k. 7a–2b) K. Stanczew (К. Станчев, Един
неизвестен фрагмент…, s. 135–136). Ze studiów nad Opowieścią Afrodycjana do najważniejszych opracowań
należą z pewnością: П. Е. Щеголев, Очерки истории отреченной литературы Сказание Афродитиана. I–IV,
Санктпетербург 1899; E. Bratke, Das sogenannte Religionsgespräch am Hof der Sassaniden, „Texte und Untersuchungen zur Geschichte altchristlichen, Literatur“, Bd. 19, H. 3, Leipzig 1899, s. 1–305; P. Bringel, Une polémique
religieuse à la cour perse: le De gestis in Perside. Histoire du texte, édition critique et traduction, (thèse soutenue
à l’Université Paris IV) 2007; K. Heyden, Die “Erzählung des Aphroditian“: Thema und Variationen einer legende im Spannungsfeld von Chritentum und Heidentum (Studien und Texte zu Antike und Christentum, 53), 2009;
W. R. Veder, The Slavonic Tale of Aphroditian: Limitations of Manuscript – Centred Textology, [w:] Търновска
книжовна школа, т. 9, Велико Търново 2011, s. 343–357; И. Трифонова, „Narratio Aphroditiani” или Сказание
на Афродитиан за чудото, което стана в персийската земя (Издание на текста по НБКМ № 432 от XVI
век), „Име и святост”, 13, 2014, 130–148; I. Trifonova, „Narratio Aphroditiani“ and ts third Slavonic Translation,
„Palaeoslavica” 23, 2015, vol. 1, s. 144–158; И. Трифонова, Сказанието на Афродитиан – нови данни за ръкописната традиция на текста (Преписът в Сборник Akc. 2743 от Народната библиотека във Варшава),
„Palaeobulgarica – Старобългаристика”, 39, 2015, кн. 3, s. 71–96 (z wydaniem tekstu Opowieści Afrodycjana
z Kodeksu z Bonarówki).
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tekst zatytułowany Proroctwo o Chrystusie w pogańskiej świątyni boga Apollona (k.
2b–3a)6.
Publikacje Stanczewa i Bobrowa wpisały się doskonale w trwającą od dłuższego czasu
dyskusję na temat repertuaru literatury starobułgarskiej w kontekście funkcjonowania w niej
znacznie liczniejszych niż pierwotnie sądzono tekstów pozakanonicznych i pozaoficjalnych.
Obecność i znaczenie tej grupy dzieł, określanych bardzo szerokim terminem „apokryfy”, interesowało uczonych od dawna, jednak lata 70-te i 80-te przyniosły szereg studiów podnoszących badania nad problematyką koegzystencji tekstu biblijnego i apokryficznego w tradycji
słowiańskiej na znacznie wyższy i bardziej syntetyczny poziom7. Przy okazji po raz kolejny
ujawnił się problem skąpej bazy źródłowej zabytków piśmiennictwa z wieków X– XIV. Podstawowym zadaniem badawczym stało się zatem opracowanie metod poszukiwania reliktów
starej tradycji literackiej w nowszych rękopisach. Niejako pośrodku studiów nad Opowieści
Afrodycjana i badaniami nad archaicznymi rdzeniami struktur kodeksów z XV– XVII wieku
znalazły się prace Williama R. Vedera, który zwrócił m.in. uwagę na tzw. Kodeks Mielecki
(Мелецкий сборник, Мел. м./п. 119 (Aa 1285), koniec XVI w. – dalej: Mel.), którego bogata zawartość pozwala na rekonstrukcję przypuszczalnego składu niektórych starobułgarskich
kodeksów o stałym (powtarzalnym) układzie treści8. W przypadku kodeksu Mel., podobnie
jak w rękopisach z Aten (Athina 39 (41) – dalej: Ath.) i Belgradu (НБ 305 – dalej: Bel.),
w części apokryficzno-egzegetycznej (k. 133–266) znalazły się sąsiadujące ze sobą odpisy
Opowieści Afrodycjana oraz Proroctwa o Chrystusie. Nie są to odosobnione przypadki takiego właśnie układu tekstów i wiele wskazuje na to, że oba posiadają wspólną tradycję tekstologiczną. Choć fakt obecności Proroctwa o Chrystusie w rękopisach zawierających Opowieść Afrodycjana jest dość często odnotowywany w literaturze9, to sam tekst i jego historia
nie były dotychczas przedmiotem osobnych badań. Mamy wszakże podstawę przypuszczać,
że oba apokryfy zostały przetłumaczone w tym samym czasie i z tego samego greckiego
protografu, tak więc uwagi o tekstologii każdego z nich mogą służyć wzajemnie odtworzeniu
ich wspólnej (przynajmniej do pewnego momentu) tradycji historyczno-literackiej10.
6
Dalsze teksty to: „O usposobieniu, wyglądzie i wieku Bogurodzicy; Epifaniusza mnicha i prezbitera” (3b–4b);
„O wyglądzie zewnętrznym Jezusa Chrystusa” (4b–5a); „Tegoż Epifaniusza mnicha, o pochodzeniu (genealogii)
Bogurodzicy” (k. 6a–b–8a–b).
7
Niewątpliwie istotne znaczenie mają tu dwie systematyzujące książki A. Naumowa (idem, Apokryfy w systemie
literatury cerkiewnosłowiańskiej, Wrocław 1976; idem, Biblia w strukturze artystycznej utworów cerkiewnosłowiańskich, Kraków 1983), będące podsumowaniem ówczesnego stanu badań nad chrześcijańską tradycją odrzuconą
(pozakanoniczną).
8
У. Р. Федер, Мелецкий сборник и история древнеболгарской литературы, „Palaeobulgarica-Старобългаристика”, VI (1982), кн. 3, s. 154–165; por. Д. М. Буланин, Неизвестнынй источник Изборника 1076 г., „Труды
Отдела древнерусской литературы”, т. XLIV, Ленинград 1990, s. 161–178.
9
Zob. np. К. Станчев, Един неизвестен фрагмент…, s. 132–133, 141; idem, Към реконструкцята…, s. 222;
А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…, s. 26, 51, 69, 83, 84, 93; Н. А. Казакова, „Пророчества еллинских мудрецов” и их изображения в русской живописи XVI—XVII вв., „Труды Отдела древнерусской литературы”, т. 17, Ленинград 1961, с. 362.
10
Studia Bobrowa nad rękopisami z tekstem Opowieści Afrodycjana pokazały, że w słowiańskiej tradycji piśmienniczej
istniały dwa przekłady tego utworu i oba miały południowosłowiańskie pochodzenie: pierwszy przekład został wykonany w X lub XI w. (najpewniej w Bułgarii) i znany jest z dwóch wersji zachowanych w kopiach z XIII w. (pierwsza
tworzy tzw. grupę „serbską” i „nowogrodzką” – obie nazwy są umowne i odnoszą się do proweniencji najstarszych
zachowanych odpisów; druga stanowi bazę dla pozostałych, najbardziej rozpowszechnionych kopii ruskich); drugi przekład dzieła jest najprawdopodobniej zasługą serbskich tłumaczy z poł. XIV w. i znany jest w jednej tylko redakcji. Zob.
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W odróżnieniu od Opowieści Afrodycjana, dla którego tekst grecki stanowił podstawę przekładu, do dziś nie udało się wskazać innej niż słowiańska tradycji Proroctwa
o Chrystusie, co sugeruje możliwość jego powstania już na tym gruncie. Jednak koegzystencja obu apokryfów w grupie rękopisów najstarszego przekładu Opowieści (poświadczona już we wczesnej kopii Ath.), a także pewne charakterystyczne cechy tekstologii
zabytków, o których powiemy niżej, pozwalają sądzić, że Proroctwo o Chrystusie jest
również pismem przełożonym z greki.
Proroctwo o Chrystusie w pogańskiej świątyni boga Apollona to dość krótki i z pozoru
mało znaczący tekst, który porusza problematykę dwóch głównych dogmatów chrześcijaństwa – wcielenia Chrystusa, prawdziwego i jedynego Syna Bożego, oraz dziewictwa
jego Matki. Apokryf opowiada o tym, jak w ziemi greckiej nastał wielki głód, tak więc
ateńczycy – domyślając się, że jest to wyraz niezadowolenia któregoś z ich bogów – zbudowali wspaniałą świątynię wotywną. Nie wiedząc jednak, komu ma zostać poświęcona,
udali się do Teb, aby w tamtejszej wyroczni Apollona11 uzyskać potrzebne im wskazówki. Odpowiedź udzielona wysłannikom przez bóstwo (nazywane w tekście demonem lub
diabłem – бѣсь) jest ubrana w profetyczny język enigmy. Apollon (w domyśle jego idol),
przymuszony jakąś niewyobrażalną siłą zewnętrzną, przepowiada, że świątynia ma zostać
poświęcona „trójjedynemu Królowi z niebios, który noszony będzie w łonie Dziewicy,
i który cały świat pozyska i przyniesie swemu Ojcu w darze”. Imię zaś tej Dziewicy jest
„dwakroć siedemdziesiąt sześć, co wykłada się Maria”12. Ateńczycy bardzo poważnie potraktowali tę przepowiednię i – jak się domyślamy – rzeczywiście dokonali konsekracji
świątyni „Trójjedynemu Bogu”, skoro apokryf kończy się informacją o wykuciu tekstu
proroctwa na marmurowej płycie po to, by pamięć o nim nie zaginęła13.
А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…, s. 19–42; por. A. de Santos Otero, Die handschriftliche
Überlieferung der altslavischen Apokryphen. Band II, Berlin–New York 1981, s. 33–48; F. Thomson, Review articles.
Apocrypha Slavica: II [Rec. ad op.: Santos Otero A. de], The Slavonic and East European Review, 1985, 63, 1, s. 73–98.
O istnieniu również trzeciego przekładu Opowieści Afrodycjana, wplecionego w homilię na Boże Narodzenie autorstwa
Jana z Eubei (Йоан Евбейски), niedawno poinformowała bułgarska badaczka Iwa Trifonowa (zob. I. Trifonova, „Narratio Aphroditiani“…, s. 144–158). Zakładając silny związek historycznoliteracki między tekstami Opowieści Afrodycjana
oraz Proroctwa o Chrystusie i dla zachowania utworzonej już w pracach badawczych „normy” terminologicznej i abrewiacyjnej, będę używał względem rękopisów zawierających kopię Proroctwa takich samych określeń, jak w cytowanej
pracy Bobrowa z 1994 r., dzieląc je na przynależne do grupy „serbskiej” i „nowogrodzkiej”.
11
Główna wyrocznia Apollona była w Delfach (Δελφοί), jednak Teby (Θήβαι, Θήβα) oddalone są od Aten o jakieś
dwa dni drogi marszu (ok. 70 km), a zatem dwa razy bliżej. W Tebach znajdowała się jedna ze świątyń poświęconych Apollinowi (Ισμηνίου Απόλλωνος), o której wspomina w swoim opisie antyczny grecki geograf Pauzaniasz
(Periegesis tes Hellados (Wędrówki po Helladzie) IX, 10, 2–3). W 1910 roku grecki archeolog Antonios Keramopulos dokonał odkrycia pozostałości tej świątyni, która miała znaczne rozmiary (21,6 x 9,3 m) i imponującą kolumnadę (12 x 6). Zob. Το επιστημονικό έργο, < www.mthv.gr/el/to-mouseio/to-epistimoniko-ergo/>.
12
Dostrzegamy tu niewątpliwie ślady, znanej z kabalistyki, tradycji traktowania imion jako cyfrowego symbolu,
co umożliwiał hebrajski, grecki, a potem również słowiański system zapisu wartości liczbowych za pomocą liter.
W tradycji biblijnej takim najbardziej znanym przykładem jest werset Apokalipsy odnoszący się do „liczby i imienia
Bestii” (Ap 13, 17–18). W naszym przypadku imię Maria (zarówno w greckim, jak i słowiańskim zapisie alfabetycznym) należy przeliczyć następująco: m (40) + a (1) + r (100) + i (10) + a (1) = 152, co stanowi iloczyn wspomnianej
w wersie frazy „dwakroć siedemdziesiąt sześć”.
13
Warto zauważyć, że niedaleko Aten znajdowało się antyczne Eleusis, które było jednym z najważniejszych centrów
kultu bogini Demeter i gdzie odbywały się słynne misteria. Kult Demeter był drugim, obok Apollona, najbardziej popularnym kultem w Tebach, niewątpliwie miał też istotne znaczenie dla ateńczyków. Mimo oficjalnego zakazu odprawiania misteriów eleuzyjskich wydanemu przez cesarza Teodozjusza Wielkiego (391), pozostałości kultu utrzymywały
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Z tekstu dowiadujemy się więc, że uznawane za potężne bóstwo pogańskie nie tylko
zapowiedziało przyjście na świat Syna Bożego, zrodzonego z Dziewicy, ale też uznało jego
wyższość i rzeczywiste panowanie nad światem14. Ujawnia się tu judeochrześcijańska wizja
kosmicznej historii, w której w jedną opowieść, przedstawioną głównie w tekstach biblijnych, ujęte są wydarzenia spięte klamrą czasową początku i końca dziejów. Z tej perspektywy również świat pogański, historycznie przypisany przede wszystkim do okresu sprzed
Wcielenia Boga-Słowa, ma swoje znaczenie i udział w utwierdzaniu nowotestamentowych
prawd wiary. To dlatego cieszący się autorytetem antyczni filozofowie, pisarze, a nawet
wieszcze, herosi czy bogowie mogą (wręcz muszą) przepowiadać Chrystusa, dostarczając
nie tylko poganom, ale też już wierzącym, kolejnych dowodów na prawdziwość dogmatów
trynitarnych, inkarnacyjnych i soteriologicznych. W konsekwencji w literaturze chrześcijańskiej (gł. syryjsko-greckiej, słowiańskiej, ale też łacińskiej) pojawia się szereg tekstów
o charakterze apokryficznym, prezentujących rzekomo antyczne przepowiednie o Chrystusie i jego Matce. Teksty te funkcjonowały najpewniej paralelnie z oficjalną literaturą egzegetyczną i homiletyczną, na co wskazuje umieszczanie ich w rękopisach w jednym cyklu
„bożonarodzeniowym” najczęściej pod datą 25 XII lub tuż za nią15. Wiele wskazuje na to, że
taka tendencja do umieszczania tekstów apokryficznych w formie dodatków do pism cieszących się autorytetem pisarzy chrześcijańskich jest wyrazem labilności granicy między tekstem kanonicznym i pozakanonicznym (lub oficjalnym i pozaoficjalnym) w średniowieczu
i obserwujemy ją już w księgach bardzo wcześnie używanych przez Słowian. Ślady takich
cykli narracyjnych znajdujemy w rękopisach takich jak Bel. i Ath., ale też znacznie od nich
młodszych, jak Mel. czy Bon. Analiza zestawu pism dwóch ostatnich kodeksów ujawnia, że
jedynie w części związanej z szeroko rozumianym „cyklem bożonarodzeniowym” Bon. posiada aż jedenaście tekstów wspólnych z Mel. Struktura obu rękopisów, choć nie identyczna,
świadczy o związkach z tradycją południowosłowiańską, mimo iż ukazuje również zmiany repertuaru i języka, które zaszły w procesie kopiowania ksiąg na przestrzeni wieków16.
W obu przypadkach Opowieści Afrodycjana towarzyszy tekst Proroctwa o Chrystusie17, co
się długo. Kościół z różnym skutkiem usiłował z nim walczyć, dostrzegając w kulcie Demeter (żeńskim i związanym
z narodzinami) pogańską konkurencję dla kultu Maryi Bożej Rodzicielki. Nie jest też kwestią przypadku zbieżność
tradycyjnych przedstawień tronującej Demeter (jak również Cecery, Kybele czy Izydy) z późniejszą ikonografią Bogurodzicy. Kulty te nakładały się również na płaszczyźnie dogmatycznego boskiego dziewictwa.
14
W tym sensie (zapowiedzi przyjścia wcielonego Boga i przejęcie przez Niego władzy w pogańskich miejscach
kultu) fabuła Proroctwa wpisuje się inny apokryficzny cykl narracyjny, którego tematyka dotyczy (samo)zniszczenia pogańskich idoli (Romulusa, Artemidy itp.) w noc narodzin Chrystusa lub w Jego imię. Zob. np. П. Е. Щеголев,
Очерки истории…, s. 42–43.
15
W XVI w. repertuar proroctw w literaturze ruskiej wzbogaca się poprzez migrację do niej również łacińskich
źródeł tego typu. Do najważniejszych należą Opowieść o dwunastu Sybillach, a także Proroctwa helleńskich mędrców, które przekładane były i przepisywane w ramach XVI- i XVII-wiecznych chronografów ruskich, a także
wchodziły w skład różnych zborników tematycznych. Zob. Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 2 (вторая половина XIV – XVI в.). Часть 2: Л — Я, Ленинград 1989, s. 305–306, 390–391; Н. А. Казакова,
„Пророчества..., s. 362.
16
Mel., jak już wspomnieliśmy, stanowi kompilację, której podstawą było przynajmniej sześć korpusów tekstów
starobułgarskich zborników tematycznych i kalendarzowych (zob. У. Р. Федер, Мелецкий сборник…, s. 154–155),
natomiast w przypadku całości kodeksu Bon. liczba takich „stałych jąder tekstowych” jest inna, podobnie jak i repertuar tekstów.
17
Bon.: Opowieść Afrodycjana Persa o cudzie w ziemi perskiej, inc. Ѿ пръсъ ѹвдѣнⸯ бы҇ⷭ хс спръва, не ѹтаѧеⷮ
бо сѧ нчто ѿ нⷯ...; s. 191–195, Mel. (Veder 1982 nr 1028); Proroctwo o Chrystusie w bałwochwalczej świątyni
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– jak już wspomnieliśmy – jest pewną regułą znajdującą potwierdzenie w innych rękopisach.
W chwili obecnej posiadam informacje na temat obecności tekstu Proroctwa o Chrystusie
w 15 rękopisach cyrylickich. Są to:
1. Ateny, Biblioteka Narodowa, Zbiory seminarium filologii bizantyńskiej i nowogreckiej, nr 39 (41), 2 poł. XIII w., Zbornik apokryfów (fragm.), k. 2b–3a (po Opowieści
Afrodycjana)18 – dalej: Ath.
2. Sankt Petersburg, Rosyjska Biblioteka Narodowa РНБ, (dawniej Państwowa Biblioteka Publiczna im. Sałtykowa-Szczedrina – ГПБ), F. I. 202, XIV w. (lata 90-te),
k. 207 (po Opowieści Afrodycjana), kopista inok Sawa19 – dalej: Saw.
3. Zagrzeb, Jugosłowiańska Akademia Nauk, JАЗУ, IV, d. 114, 1 poł. XV w., tzw.
Studenicki zbornik, k. 179v (po Opowieści Afrodycjana)20 – dalej: Zag.
4. Sankt Petersburg, Rosyjska Biblioteka Narodowa РНБ, ф. 905 (НСРК), 1946,
№ 35/2 F, XV w. (koniec lat 70.), Zbornik Złataja Matica, k. 220v–221 (po Opowieści
Afrodycjana)21
5. Sankt Petersburg, Rosyjska Biblioteka Narodowa РНБ, Собр. ОЛДП, F. 26, kon.
XV w., Paraenesis Efrema Syryjczyka, z dodatkami, k. 242 (po Opowieści Afrodycjana)22 – dalej: РНБ 26
6. Sankt Petersburg, Rosyjska Biblioteka Narodowa РНБ, ф. 784, Толст. отд. I, 195
(F. I. 202), XV w., k. 206 (po Opowieści Afrodycjana)23
7. Sankt Petersburg, Biblioteka Rosyjskiej Akademii Nauk – БАН, Арханг. Д. 107,
kon. XV w., Paraenesis Efrema Syryjczyka, z dodatkami, k. 493v–494v (po Opowieści
Afrodycjana)24 – dalej: БАН 107
helleńskiego boga Apollona, inc. Бъвⸯшѫ гладѫ въ еллньстѣ странѣ велк ѕѣло...; s. 195–195v, Mel. (Veder
1982 nr 1029).
18
Utracony w 1941 r. początkowy fragment rękopisu (Bel.) zawierał m.in. brakującą w Ath. część Opowieści Afrodycjana. Opisy zob.: В. Макушев, О некоторых рукописях, s. 7–12; К. Станчев, Един неизвестен фрагмент...,
s, 132–133, 136–137; К. Станчев, Към реконструкцята, s. 219; А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…, s. 19–26.
19
А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…, s. 15, passim.
20
Zob. np. V. A. Mošin, Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije. I. Opis rukopisa, Zagreb 1955, s. 69.
21
Zob. А. Г. Бобров, Т. В. Черторицкая, К проблеме Златой матицы, ТОДЛ XLIII, 1990, s. 341–358 (s. 356);
А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…, s. 149–157.
22
Х. М. Лопарев, Описание рукописей императорского общества любителей древней письменности, ч. 1.
Рукописи в лист. Санкт-Петербург, 1892, s. 75–77 (z edycją tekstu).
23
К. Ф.Калайдович, П. М. Строев, Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве в библиотеке графа Ф.А. Толстова, Москва 1825, s. 118; Santos Otero, A. Die handschriftliche…, s. 40.
24
Kodeks należał niegdyś do cerkwi pw. św. Piotra i Pawła w Wirmie. Po raz pierwszy opisany przez G. K. Bugosławskiego (idem, Рукописные книги XVI—XVII в.в. Виремской Петро-Павлоѳской церкви Архангельской
губерніи, „Архангелские епархиальные ведомости”, 1909, год. XXII, № 15, s. 486), wraz z pozostałymi rękopisami zgromadzonymi przez Archangielski Cerkiewno-Archeologiczny Komitet w latach 30-ch XX w. zostały
przekazane do Oddziału rękopisów Biblioteki Akademii Nauk w Petersburgu (wówczas Leningradzie), gdzie znajduje się do dziś. Zob. Л. Б. Белова, Н. А. Ефимова, Рукописные книги церковных приходов в Архангельском собрании Библиотеки Российской академии наук, in: Книжные собрания русского севера: проблемы изучения,
обеспечения сохранности и доступности. Сборник статей, Вып. 6, Архангельск 2013, bez paginacji (www.
aonb.ru/upload/publication/KnS_6.pdf); Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР, т. 8,
вып. 1: Рукописи Архангельского собрания, сост. А. А. Амосов, Л. Б. Белова, М. В. Кукушкина, Ленинград
1989, s. 123.
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8. Moskwa, Rosyjska Biblioteka Państwowa – РГБ (dawniej ГБЛ), ф. 113 (Собр.
Иосифо-Волоколамского монастыря) № 124.1(464.1), 2 poł. XVI w., Paraenesis Efrema Syryjczyka, z dodatkami, k. 483 (po Opowieści Afrodycjana)25 – dalej: TSL 124
9. Kijów, Biblioteka Narodowa Ukrainy im. Wernadskiego – НБУВ (dawniej ЦБАН
УССР), Мел. м./п. 119 (Aa 1285), kon. XVI w., tzw. Zbornik Melecki, k. 1029 (po Opowieści Afrodycjana)26 – dalej: Mel.
10. Warszawa, Biblioteka Narodowa, BN 12245 (dawne Akc.2743), kon. XVI w.,
tzw. Kodeks z Bonarówki, k. 195–195v (po Opowieści Afrodycjana)27 – dalej: Bon.
11. Kijów, Biblioteka Narodowa Ukrainy im. Wernadskiego – НБУВ, ф. 313 (Собр.
Почаевской лавры) № 16 (101), XVI w., Zbornik o treści mieszanej, k. 216v (po Opowieści Afrodycjana)28.
12. Lwów, Biblioteka Państwowego Uniwersytetu im. I. Franko, Рук F. I.15, 1 poł. XVII
w., tzw. Zbornik Zamojskiego, s. 779–780 (po Opowieści Afrodycjana)29 – dalej: Zam.
13. Moskwa, Państwowe Muzeum Historyczne – ГИМ, Царск. No 420, XVII w., Zbornik, konwolut, k. 20–21 (po Słowie Grzegorza z Nyssy o znalezieniu Mandylionu)30.
14. Kijów, Biblioteka Narodowa Ukrainy im. Wernadskiego – НБУВ ф. 312 Соф.
578 (357), Zbornik homiletyczny, z dodatkami, 1 poł. XVII w. (lata 40.), k. 159v–160
(po O mędrcach helleńskich, którzy prorokowali o bóstwie Chrystusa i jego narodzinach
z Bogurodzicy)31.
15. Kijów, Biblioteka Instytutu literatury im. T. Szewczenki Akademii Nauk Ukrainy,
ф. 3 (Фр.), No 4760, poł. XVIII w., tzw. Zbornik Jaremeckiego-Bilachewicza, s. 404–
40532 – dalej: Jar.
Rękopisy wskazują, że tekst Proroctwa znajduje się bardzo często w kodeksach zawierających Paraenesis Efrema Syryjczyka jako jeden z dodatków. Drugie
(Иеромон. Иосиф) Опись рукописей перенесенных из Библиотеки Иосифова монастыря в Библиотеку
Московской Духовной Академии, Москва 1882, s. 86.
26
Н. И. Петров, Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве, вып. 1. Собрание рукописей
Московского митрополита Макария (Булгакова), Мелецкого монастыря на Волыни, Киево-Братского монастыря, Киевской духовной семинарии, Москва 1891, s. 225; У. Р. Федер, Мелецкий сборник и история древнеболгарский литературы, „Palaeobulgarica – Старобългаристика”, VI (1982), кн. 3, s. 158, 163.
27
Rękopisy cerkiewnosłowiańskie…, nr 1047, s.489–490; Inwentarz rękopisów…, s. 196.
28
В. Березин, Описание рукописей Почаевской Лавры. Хранящихся в библиотеке музея при Киевской Духовной академии, Киев 1881, s. 34.
29
Publikacja tekstu, І. Я. Франко, Апокрифи і легенди з українських рукописів, т. 2: Апокрифи новозавітні.
А. Апокріфічні євангелі, Львів 1899, s. 2–3.
30
П. М. Строев, Рукописи славянские и российские, принадлежащие И. Н. Царскому, Москва 1848, s. 513;
zob. też. Т. Н. Протасьева, М. В. Щепкина, Сокровища древней письменности и старой печати: Обзор рукописей русских, славянских, греческих, а также книг старой печати Государственного исторического музея,
ред. Т. В. Дианова, Москва 1995 (2-e изд.).
31
Н. И. Петров, Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве, вып. 3, Библиотека КиевоСофийского Собора, Москва 1904, s. 251; В. Н. Перетц, Новые труды по источниковедению древнерусской
литературы. Критико-библиографический обзор. I–VIII, Киев 1905, s. 37.
32
Kodeks należał do o. Eljasza (Ilji) Jaremeckiego-Bilachewicza i został spisany częściowo w monasterze Putna na Bukowinie, należący do Iwana Franki i opisany przez niego [w:] И. Франко, К истории южнорусских апокрифических
сказаний, „Киевская старина” 1894, т. 47. кн. 12 s. 425–444 (przedruk w: І. Я. Франко, Зібрання творів у 50-и томах,
т. 29, Киев 1981, s. 337–347); І. Франко, Карпаторуська література XVII–XVIII віків, [w:] idem, Карпато-руське письменство XVII–XVIII вв., Львів 1900, s. 103–116 (o Proroctwie s. 113). Tekst wykorzystany został do porównania lekcji
w edycji І. Я. Франко, Апокрифи і легенди... (z podanymi jednak błędnie, jak się zdaje, numerami stron – 398–399).
25
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spostrzeżenie dotyczy faktu, że niemal w każdym przypadku tekst Proroctwa znajduje się zaraz za Opowieścią Afrodycjana, ale w jego bardzo konkretnej, tj. tak zwanej
„serbskiej” i „nowogrodzkiej” redakcji33. Jedynie w dwóch przypadkach tekst jest
wyizolowany, ale dotyczy to stosunkowo późnych rękopisów (z XVII w.) o charakterze kompilacyjnym, przy czym pierwszy z nich to konwolut składający się z wielu
fragmentów (nr 13), a drugi (nr 14) to homiletyczny zbornik o treści mieszanej z dodatkami34. Należy sądzić zatem, że w XVII w. pojawia się już praktyka kopiowania
tekstu Proroctwa oddzielnie, co może być wynikiem znajomości pisma Maksyma
Greka, oceniającego treść Opowieści Afrodycjana jako niewiarygodną i szkodliwą,
oraz wprowadzenia nazwy/tytułu apokryfu do ruskich indeksów pism zakazanych
(„fałszywych”)35.
Poniższe uwagi o charakterze tekstologicznym oparłem na analizie kopii Proroctwa
o Chrystusie z 9 wymienionych tu rękopisów (nr. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15), a ponieważ
wśród nich istotne znaczenie zdaje się mieć kopia Bon., dlatego przytaczam niepublikowany dotąd tekst tego rękopisu w pełnej postaci36.
Warszawa, BN 12245 (dawne Akc. 2743), k. 195–195v
Прореченїе ѡ хѣ въ кѹмирници елꙿлиньска ба. αполона. блⷭви влⷣко
Zob. też: А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…, s. 26, 51, 69, 83; W. R. Veder, The slavonic
Tale…, s. 348.
34
Osobne zagadnienie stanowi wykorzystanie tekstu Proroctwa jako jednego ze źródeł O mędrcach helleńskich
(Ѡ елꙿлинꙿскихъ мꙋдрецѣхъ), utworu znanego w dwóch redakcjach z chronografów ruskich oraz rękopiśmiennych
zborników od pocz. XVI w. (zob. И. Трифонова, „За елинските мъдреци” в НБКМ 774, [w:] Сборник доклади и материали от заключителната конференция. София, 29–30.06.2015, София 2015, s. 198–210; tam też
główna literatura przedmiotu). W tym przypadku możemy jednak mówić zaledwie o kontekstualnym, albo aluzyjnym wykorzystaniu fabuły Proroctwa dla stworzenia przepowiedni Apollona wplecionej w ciąg logiów antycznych
filozofów i sławnych postaci, bowiem bezpośrednich zależności tekstowych tu nie ma. Utwór występuje zresztą
w tradycji rękopiśmiennej w wielu wariantach i jego historia nie jest w pełni wyjaśniona. Artykuł O mędrcach helleńskich wszedł w późniejszym czasie w skład tzw. Cyrylowej księgi (Кириллова книга) wydrukowanej w Moskwie
w 1644 r. (k. 115v–117v). W tym przypadku Proroctwo w pełnej postaci (k. 117v–118) stanowi kontynuację i tematyczne uzupełnienie obszernego korpusu przepowiedni (biblijnych i pozabiblijnych) oraz egzegez o Chrystusie
(k. 102–118v). Tekst Proroctwa oparty jest na „serbskiej” redakcji i jest niemal identyczny, jak ten w rękopiśmiennym kodeksie Jar., gdzie również znajduje się tuż za artykułem O mędrcach helleńskich (zob. И. Франко, К истории..., (ed. 1981), s. 346; idem, Апокрифи і легенди…, t. 2, s. 33–35). W obu przypadkach (Cyrylowa księga
oraz Jar.) przedłużeniem Proroctwa jest, stanowiący z nim narracyjną całość, krótki fragment o trzech magach
(mędrcach) perskich, którzy przyszli pokłonić się nowo narodzonemu Chrystusowi i przynieśli mu dary. Uzupełnienie to niewątpliwie inspirowane jest Opowieścią Afrodycjana, na co wskazują przytoczone imiona magów, obecne
w drugim, tzw. „serbskim” przekładzie z 2 poł. XIV w. (por. А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…, s. 41, 94, zob. ed. tekstu na s. 130). Ten krótki pasaż został dostrzeżony już przez I. Franko i opublikowany
w oparciu o kopię z kodeksu Jar. (zob. І. Я. Франко, Апокрифи і легенди…, t. 2, s. 18).
35
Zob. Ю. Бегунов, Новонайденное апокрифическое „Слово о звезде Ираньи”, „Zeitschrift für Slawistik”, 28,
1983, 2, s. 240; А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…, s. 83–87. W zbiorach rękopisów
cerkiewnosłowiańskich w Polsce znajduje się pełna kopia tego polemicznego słowa, demaskującego nieprawdziwe
wiadomości zawarte w Opowieści Afrodycjana, w rękopisie o sygn. 378 (k. 52v–66) ze zbiorów Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w całości poświęconemu oryginalnej i przekładowej spuściźnie Maksyma
Greka. Ten obszerny kodeks (455 k.) datowany jest na 2 poł. XVI w. i należy do jednego z najstarszych (niemal
współczesnych autorowi) rękopisów zawierających pisma słynnego uczonego mnicha. Opisy zob. Я. Н. Щапов,
Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики, ч. 2,
Москва 1976, s. 17–23 (nr 108); Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce…, s. 342 (nr 717).
36
Tekst Opowieści Afrodycjana z tego rękopisu został omówiony i opublikowany w cytowanej już pracy Iwy Trifonowej (eadem, Сказанието на Афродитиан – нови данни…, s. 71–96).
33
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Бывꙿшѫ гладѫ въ елꙿлиньстѣи странѣ велик ѕѣло. и не бывши помощи ни
ѿ единого ба имь. и храⷨ сътворꙿше въ градѣ афинѣ великь и красень. и въпрашахѹ
шеⷣша въ кмирницю въ фивы ѿ // аполона. коемѹ бѹ нарещи храⷨ ꙸ. въпрашахѫ б̏ѣ
ѡ въсемь дѣемѡⷨ. и ѿвѣщаше иⷨ ис кѹмира бѣⷭ. ннѣ же въпрашаѫщиⷨ ихь, и глѧщиⷨ.
прорци намь пррⷪче крѣпꙿкыи, афонѣискы̏ аполоне. чїи бѫдеть съ̏ храⷨ. и чемѹ еⷭ быти
аполонѹ же не попѹщаѫщѫ млъчати нѹженꙿномѹ ѡбоиѹдѹ ѿ неизглемыѧ силы
ѿвѣща иⷨ глѧ сице. елико еⷭ на добрь нравь на красѹ наречено творѣте. аз бо проповѣдаѫ
три̏единаго вышнѧго црѧ и ба. его же слово беⷥ истлѣнїа въ чистѣи двици бѫдеть. егоⷤ
слово акы̏ рожаникь ѡгнень посрⷣѣ въздѹха прошеⷣ. и веⷭ мирь ѹловиль и ѡцю своемѹ
принесе дарь. томѹ бѫдеть храⷨ. имѧ же двици двакраты сеⷣмьдесѧть шесть. се̏ же имѧ
протлъкѹет сѧ мрїамь. се̏ же прореченїе въ ваано еⷭ афинѧны̏ въ мраморѣ поⷣбоѧ. въ
незабываемѫѧ памѧⷮ. на славѫ и похвалѹ стѣи трⷪци и прⷭтѣи бци. еѧ же млтваⷨ подажⷣь
намь. причастникѡⷨ быти црⷭтвїа твоего. ннѣ и прⷭно и въ вѣкы вѣкѡⷨ. аминь
Porównując kopie Proroctwa w wymienionych wyżej rękopisach można stwierdzić,
że wszystkie odwołują się do tego samego tekstu bazowego, a pewne różnice w odpisach
nie mają większego znaczenia dla sensu przekazu. Jeśli się już pojawiają, to wynikają
zarówno ze znacznej rozpiętości czasowej zabytków (2 poł. XIII – poł. XVIII w.), jak
też ich zależności względem oddzielnych tradycji (gałęzi) kopiowania. Tekst najstarszej
zachowanej kopii Proroctwa (Ath.) posiada jednak pewne opuszczenia i zmiany, które
można uznać za lakuny lub redukcje, wynikające być może ze zdefektowanego antygrafu. Dostrzegł je już Stanczew w swoim artykule z 1984 roku; zostały też odnotowane
w uwagach edytorskich do wydania Bobrowa37. Nie posiadając greckiej podstawy tekstowej, trudno odpowiedzieć na pytanie, czy opuszczenia te wynikają z procesu kopiowania, czy też kształtu tekstu archetypicznego. Szczególnie frapujący w tym aspekcie
jest fragment zapisany w kopiach tzw. grupy „serbskiej” w postaci: имень же двци .о҃.ѕ҃. се
же по два крати (Ath., Zag.); имѧ же двци дважди семьдесѧть дважди шесть. (Jar.)38.
W pozostałych kopiach, należących do tzw. grupy „nowogrodzkiej”, ta sama fraza
brzmi następująco: (Saw.) имень же девци двократы седмьдесять шесть. Се же имя
протолкуется Мария; (РНБ 26) имѧ же двци дво̏краты̏ седьмьдесѧть и шесть. се же
имѧ протолꙿкꙋетсѧ мрїѧ; (БАН 107) имѧ же двци два̏краты седмьдесѧтъ шесть. сеⷤ
имѧ протолкѹетсѧ мрїа; (TSL 124) имѧ же двци двакраты седмьдесѧтъ шесть. се̏ же
имѧ протолкѹетсѧ мрїѧ; (Bon.) имѧ же двици двакраты сеⷣмьдесѧть шесть. се̏ же имѧ
протлъкѹет сѧ мрїамь; (Zam.) имѧ же двци двакрати семьдесѧть шесть. се же имѧ
протолкѹет сѧ Мр҃їа.
Zwróćmy uwagę, na dwie różnice: 1) w kopiach „serbskiej” grupy zastosowano zapis
literowy dla liczby 76, natomiast „nowogrodzkich” słowny, 2) w kopiach „nowogrodzkich”
37
К. Станчев, Един неизвестен фрагмент…, s. 132; А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…,
s. 137–138 (por. też uwagi do Opowieści Afrodycjana z fragm. Ath. i Bel. na temat redukcji względem tekstu greckiego, idem, s. 23–25).
38
W przypadku rękopisów Zag. oraz Saw. opieram się na komentarzach do cytowanych wyżej edycji Bobrowa
z 1994 r., natomiast w przypadku Jar. na uwagach do edycji Iwana Franki z 1899 r., które stanowią tylko warianty
lekcyjne względem podstawowego tekstu Zam. Z tego też powodu nie mam pewności, czy również w odpisie Jar.
nie znajduje się zapis literowy liczby (дважди о҃. дважди ѕ҃.), co stanowiłoby kolejną analogię względem tekstu
Proroctwa wydrukowanego w Cyrylowej księdze.
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pojawia się imię dziewicy w najbardziej popularnej postaci Maria (мрїа), natomiast w grupie „serbskiej” imię jest zupełnie pominięte. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jedynie w kopii Bon. została użyta forma Mariam (мрїамь), co jest zgrecyzowanym wariantem semickiej postaci tego imienia (aram.  םירמMariam; gr. Μαριάμ, Mariám; arab. ميرم
Marjam). Ponieważ jest to jedyny znany mi przypadek obecności takiej formy imienia
Matki Chrystusa w tekście Proroctwa, pojawia się pytanie: dlaczego w odpisie została
użyta aramejska, a nie bardziej popularna grecka postać imienia Bogurodzicy? I nadto,
czy w archetypicznym tekście w tym miejscu było Maria (Μαρία), czy Mariam (Μαριάμ),
i czy w ogóle jakieś było? Dla rozwiązania tej zagadki znaczenie może mieć zapis liczbowy imienia, znajdujący się w tekście. Poświadczona we wszystkich odpisach wartość
liczbowa 76 (о҃.ѕ҃.) zdaje się potwierdzać, że w przypadku Bon. musimy mieć do czynienia
z hiperpoprawnością lub zwykłą pomyłką, ponieważ przy użyciu formy Mariam fraza traci
sens39. Zwróćmy jednak uwagę, że w najstarszej kopii Ath. (i pochodnej jej Zag.) imię nie
pojawia się wcale, a liczba zapisana jest za pomocą liter z tyldami. Wyjaśniając tę łamigłówkę przyjmijmy hipotezę, że postać Mariam w Bon. nie jest omyłkowa i odzwierciedla
pierwotny kształt tekstu greckiego. Imię Mariam w odniesieniu do Matki Jezusa z Nazaretu nie jest obce chrześcijańskiej tradycji biblijnej. Występuje w greckiej wersji Ewangelii wg Łukasza oraz Dziejach Apostolskich i to regularnie (Łk 1,27.30.34.38.39.46.56;
2,5.16.19,34; Dz. 1,14). Sam tekst trzeciej ewangelii synoptycznej, choć znany dziś z językowej wersji w koine, przepełniony jest do tego stopnia hebraizmami, że istnieją przypuszczenia o jego hebrajskiej lub aramejskiej podstawie dialektalnej40. Jeśli więc przyjmiemy,
że autorem Proroctwa był ktoś zaznajomiony z greckim tekstem Ewangelii wg Łukasza,
to jest oczywiste, że skłonny byłby raczej użyć imienia w postaci Mariam, a nie Maria.
Wówczas symboliczny ekwiwalent liczbowy enigmy w tekście Proroctwa musiałby być
„dwakroć 96”41, co wiązało się z użyciem archaicznej litery koppa (Ϙ)42. Koppa przejęta została przez Greków z milecko-jońskiego systemu liczbowego, opartego znów na
wzorcach hebrajskich43, i z czasem ewoluowała w rękopisach do postaci innych grafemów
( , ), jednak we wszystkich swych formach była w użyciu aż do późnego średniowiecza44. Na oznaczenie wartości liczbowej 90 we wczesnym okresie istnienia cyrylicy koppa
posiadała ekwiwalent graficzny w postaci (Ҁ)45, ale przy niewyraźnym zapisie mogła być
z pewnością mylona z cyrylickim (О). Być może tak też było w tym przypadku i prawidłowa grecka wartość 96 w słowiańskiej kopii Proroctwa uległa zamianie na 76, wszak
39
W takiej sytuacji powinno być 2x96 (m(40) + a(1) + r(100) + i(10) + a(1) + m(40) = 192:2 = 96), bowiem iloczyn
imienia Maria (2x76) to 152.
40
R. Meynet, Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej, Kraków 2001, s. 23, 148, 188, 198; F. Mickiewicz,
Nowy komentarz biblijny, t. 3, cz. 1: Ewangelia według świętego Łukasza, Częstochowa 2011, s. 47–65.
41
Należy wykluczyć oboczną formę Miriam, ponieważ nie występuje w greckim tekście Nowego Testamentu, a ponadto nie da się jej zapisać jako iloczyn liczb naturalnych, ponieważ iloraz stanowi wartość ułamkową (201:2=100 ½).
42
Zob. E. M. Thompson, An introduction to Greek and Latin palaeography, Oxford 1912, s. 81, 91.
43
Model zakłada użycie 9 liter na oznaczenie liczb 1–9; następne 9 na oznaczenia dziesiętne 10–90 i kolejne 9 na
setki 100–900.
44
S. Chrisomalis, The Egyptian origin of the Greek alphabetic numerals, ‘Antiquity’ vol. 77, issue 297, September
2003, (Cambridge University Press), s. 485–496; por. M. Everson, On greek letter koppa, 1998, <http://std.dkuug.
dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n1938.pdf >.
45
Старославянски словарь, Москва 1994, (tabl. s. 56–57).
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pomyłki w zapisach liczbowych w rękopisach słowiańskich, jak wiadomo, nie należą do
rzadkości. Jeśli zaś przyjmiemy bardzo wczesny przekład tekstu Proroctwa, jeszcze w głagolickim środowisku piśmienniczym (w Bułgarii?), wówczas pierwotnie zapisana wartość liczby dziesiętnej przy użyciu litery P (Ⱂ = 90), mogła zostać równie łatwo pomylona
w rękopisie z literą N (Ⱀ = 70). Nieobecna w kopiach Ath. i Zagr. egzegeza tej liczby,
odsłaniająca zagadkowe imię Dziewicy, mogła być kiedyś jedynie glosą, znajdującą się
na marginesie tekstu, która nie została dostrzeżona przez trzynastowiecznego kopistę lub
celowo przezeń pominięta, gdy imię Mariam nie zgadzało się już z wartością 2x76. W ten
sposób w słowiańskich kopiach Proroctwa mogła zaistnieć wartość liczbowa 76, przy jednoczesnym braku imienia Dziewicy w kopiach grupy „serbskiej”.
Jednak, jak pamiętamy, tekst Proroctwa pojawia się również w kodeksach „nowogrodzkiej” redakcji Opowieści Afrodycjana i kopie tej grupy różnią się od „serbskich”.
Skoro więc „nowogrodzka” redakcja Opowieści Afrodycjana przedstawia najstarszy słowiański przekład apokryfu poddany wtórnie korekcie względem greckiego oryginału46,
mamy prawo sądzić, że podobnemu zabiegowi poddano również tekst Proroctwa o Chrystusie. Ślady takiej weryfikacji widoczne są w kopiach „nowogrodzkich” (Saw., РНБ 26,
БАН 107, TSL 124, Bon., Zam.), gdzie znajdują się frazy, nieobecne w grupie „serbskiej”
(Ath., Zag., Jar.), a czyniące tekst bardziej zrozumiałym i literacko lepiej ukształtowanym
(np. kształt zakończenia). Proces weryfikacji odbył się najprawdopodobniej na Bałkanach
– nie wykluczone, że na Górze Athos – i dotyczył obu tekstów. Być może wówczas została
wciągnięta do tekstu glosa z imieniem Dziewicy i to w pierwotnej postaci: Mariam, którą
potwierdza późna kopia Bon. Korektor nie poprawił natomiast wartości liczby z 76 na 96
w tekście głównym (w greckim źródle zapisanej zapewne łudząco podobnie, jak w słowiańskim – gr. (ϙ̄ς), cs. (о͂ѕ)), nie sprawdzając, czy fraza nadal ma sens47. Zapis słowny
liczby w późniejszych kopiach słowiańskich (двакраты седмьдесѧть шесть) ujawnił tę
niezgodność, ale wówczas brzmienie glosy zostało już dopasowane do liczby, a nie liczba
do imienia. Dokonano więc redukcji formy Mariam do Maria, znacznie bardziej popularnej nie tylko w greckiej, ale przede wszystkim w słowiańskiej tradycji chrześcijańskiej,
bo przecież korekty tekstu dokonać musiał ktoś znający oba języki. Taką postać tekstu
Zob. argumenty przedstawione przez Bobrowa, idem, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…, s. 23–26,
60–75, 82, 93.
47
Enigma „dwa razy siedemdziesiąt sześć” w odniesieniu do Matki Jezusa została użyta jeszcze w innym bizantyńskim tekście (V w.), znanym jako Spór religijny na dworze Sasanidów (De Gestis in Perside). W tym przypadku
tekst Opowieści Afrodycjana stanowi tylko część większego dzieła, w które jest wkomponowany. Grecka podstawa
utworu jest znana i została opublikowana przez E. Bratke w oparciu o rękopisy z X–XVII w. w cytowanej już pracy
z 1899 r. (s. 1–45). Należy zakładać, że istnieje jakiś związek pomiędzy Proroctwem o Chrystusie oraz jednym
z fragmentów Sporu religijnego na dworze Sasanidów, ponieważ w obu przypadkach pojawia się wątek przemawiającego w świątyni Apollona, a także przepowiedni o mającej porodzić Dziewicy i jej enigmatycznym imieniu
„dwa razy siedemdziesiąt sześć” (zob. Bratke, s. 8.11–9.5; zwł. s.9,3 – zapis liczbowy a nie liczebnikowy!). Możemy jednak mówić tu zaledwie o migracji wątku lub o inspiracji motywem profetyczno-kabalistycznym, ponieważ
teksty znacznie się od siebie różnią i inny jest też kontekst oraz okoliczności wypowiedzenia przepowiedni. Nie
można zatem uznać, że w Sporze religijnym na dworze Sasanidów określona została grecka podstawa Proroctwa.
Należy nadmienić, że w greckim tekście Opowieści Afrodycjana Dziewica przedstawia się magom imieniem Mariam (Μαριάμ – ibidem, s. 17.7), a nie Maria (Μαρία), tak więc bizantyńska tradycja literacka Opowieści utrwala
tę właśnie semicką formę, czego ewidentnym odgłosem są zapisy Bon. oraz drugiego (tzw. serbskiego) przekładu
Opowieści Afrodycjana.
46
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Proroctwa spotykamy już w rękopisach od końca XIV wieku (Saw.) oraz młodszych, natomiast Bon. jest przykładem późnego odpisu (kon. XVI w.) wczesnej postaci tekstu apokryfu, z okresu weryfikacji z greckim oryginałem. Odgłosem korekty (redukcji) imienia Dziewicy na gruncie słowiańskim jest powtórzenie go w pierwszej formule doksologicznej,
ale tylko w niektórych kopiach. W gałęzi odpisów „serbskich” imię znów nie pojawia się
wcale (Ath., Zag., Jar.), w pozostałych zaś fraza brzmi: на славѹ стѣи трици. и на похвалѹ
бци мрїи (TSL 124). Jedynie znów w kopii Bon. zamiast „Bogurodzica Maria” użyto wyrażenia „Przeczysta Bogurodzica”, co wydaje się działaniem intencjonalnym, pozwalającym uniknąć potencjalnej niezgodności postaci tego samego imienia. Jednak wyjaśnienie
użycia tytułu „Przeczysta Bogurodzica” może być też inne i świadczyć o pierwotnej postaci tekstu w tym miejscu, bowiem większość kopii słowiańskich podkreśla postać imienia
Bogurodzicy, idąc za wykładnią liczbowej enigmy, natomiast wariant Bon. akcentuje fakt
dziewictwa i niepokalania Matki Jezusa, co jest przecież dogmatyczną treścią apokryfu
i lepiej oddaje jego sens. Bez bazowego tekstu greckiego Proroctwa nie jesteśmy w stanie
rozstrzygnąć tej niezgodności.
Imię Maria i odpowiadająca mu wartość двакраты сеⷣмьдесѧть шесть były z kulturowego punktu widzenia bardziej atrakcyjne i mogą mieć związek ze średniowieczną
apokryficzną praktyką sporządzania wykazów imion Bożych (oraz imion Bogurodzicy), których zgodnie z tradycją jest jednak 72, a nie 7648. Zainteresowanie tego typu
wykazami pojawia się na skutek popularyzacji traktatów Pseudo-Dionizego Areopagity
(O imionach Bożych, O hierarchii niebieskiej, O hierarchii kościelnej, O teologii mistycznej). W dziełach tych został wyłożony rozbudowany i harmoniczny system teologiczny, gdzie jednym z fundamentów kosmicznego porządku świata jest symboliczne
postrzeganie rzeczywistości mającej niemal ikonograficzne odzwierciedlenie w imionach i pojęciach. Wiara w siłę imienia Boga zawarta jest też w dwóch podstawowych
i najczęściej używanych symbolach chrześcijańskich – modlitwie Ojcze nasz (Mt 28:19,
ale też por. Flp 2:9–11, J 3,18; Dz 4,12; 1Kor 6,11; Łk 1,31) oraz formule trynitarnej;
ma też bardzo szeroką podbudowę nowotestamentową49. Zauważmy, że słowiański przekład dzieł Pseudo-Dionizego został wykonany w czasach drugiego carstwa bułgarskiego
(najpóźniej w 2 poł. XIV w. – przekład mnicha Isaji Serskiego, najstarsza kopia РНБ,
48
Liczba 72 jest czysto symboliczna i odpowiada pewnym sakralnym wartościom, takim jak liczba imion Bożych
w judaizmie czy liczba ksiąg kanonicznych Biblii. W rzeczywistości średniowieczne wykazy imion Boga i Bogurodzicy w rękopisach i amuletach prawie nigdy nie odpowiadają wartości 72, co znajduje też potwierdzenie w późniejszej tradycji druku cyrylickiego. Wykaz imion Boga znajduje się obok modlitw apokryficznych w tzw. Berlińskim zborniku z pocz. XIV w. (Zob. Х. Миклас, Л. Тасева, М. Йовчева, Берлински сборник. Среднобългарски
книжовен паметник от начало на XIV век с допълнения от други ръкописи, София-Виена 2006, s. 216–218)
natomiast najstarszy znany dziś rękopis zawierający wykaz imion Boga i Bogurodzicy to serbski zbornik z końca
XV w. (1498 r.) № 22 ze zbiorów Biblioteki Patriarchatu w Jerozolimie. Zob. Б. Минчева, Списъците с имена
на Бог и Света Богородица в южнославянската книжовна традиция през ХVI и ХVII век, «Библиотека»
6 (2015), s. 2, 11–12. Zagadnieniu temu poświęcona jest też osobna monografia, zob. V. Izmirlieva, All the Names
of the Lord, Lists, Mysticism, and Magic, Chicago 2008 (zwłaszcza Part Two: A Magical Alternative: The 72 Names
of God, s. 69–150).
49
Por. Б. Минчева, Списъците с имена…, s. 1–2. Imię Jezus jest w przekazie Dobrej Nowiny symbolem-kluczem,
które pozwala na wypędzanie złych duchów (np. Mk 9,38; Dz 16,18), dokonywanie cudów i uzdrowień (np. Mk
9,39; Mt 7,22; Dz 3,16), gwarantuje wysłuchanie próśb (J 14,13n;), daje nadzieję zbawienia (Dz 2,21; Rz 10,13), jest
też imieniem pracy ewangelicznej apostołów i źródłem nawrócenia narodów (Łk 24,47).
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Гильф. 46) i zbiega się w czasie ze wspomnianymi tu zmianami w tekście Proroctwa.
Dzięki cerkiewnej i literackiej działalności metr. Cypriana, południowosłowiański przekład dzieł Pseudo-Dionizego Areopagity dotarł bardzo szybko na Ruś, czego dowodem
jest zachowany rękopis РГБ, ф. 173.I (Собр. библ. МДА) № 144, połowa XV wieku50.
Tak więc podczas weryfikacji tekstu Proroctwa ze źródłem greckim dokonano też zapewne korekty zakończenia utworu, które w odpisach „serbskich” brzmi: ва анонѣ речено ѥсть.
и то ѥ(с) вь мраморныхь подьбоихь вьписано. вь незабываѥмꙋю паметь i nie posiada pierwszej formuły doksologicznej. W kopiach grupy „nowogrodzkiej” postać tego fragmentu jest
następująca: се же прореченїе въваꙗно еⷭ афїненмі. въ мраморѧны пѡⷣбѧ
ⷪ вне забываемѹ памѧⷮ.
на славѹ стѣи трици. и на похвалѹ бци мрїи (TSL 124, por. Bon.). Zwróćmy uwagę na
zmianę czasownika, który bardziej precyzyjnie określa wykonaną czynność „wyrzeźbienia,
wyrycia” tekstu przepowiedni, a nie ogólnego tylko „wypisania” (вьписано > въваꙗно), co
może być kolejnym śladem korekty względem tekstu greckiego.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że semicka postać imienia Matki Jezusa – Mariam,
pojawia się jednokrotnie w Opowieści Afrodycjana we wspomnianym już tzw. drugim
przekładzie z drugiej połowy XIV wieku, wykonanym przez słowiańskiego (serbskiego)
tłumacza w Konstantynopolu lub na Górze Athos51. Co ciekawe, imię Mariam odnajdziemy również w Opowieści Afrodycjana z kopii kodeksu Bon. (k. 194v), który – jak wspomnieliśmy – należy przecież do tzw. „nowogrodzkiej” redakcji tekstu, gdzie w tym miejscu regularnie pojawia się Maria52. Szczegół ten jest kolejną cechą wyróżniającą teksty
kodeksu Bon. i wiążącą jego historię z Bałkanami. Niewątpliwie użycie formy Mariam
w Opowieści Afrodycjana z rękopisu Bon. świadczy o obecności w protografie kodeksu
bardzo wczesnego wariantu późniejszej redakcji „nowogrodzkiej” tego apokryfu, poddanego weryfikacji ze źródłem greckim, ponieważ imię Bożej Rodzicielki występuje w nim
w takiej właśnie postaci53. Korekcie poddano więc oba utwory – Opowieści Afrodycjana
oraz Proroctwa o Chrystusie – i to najpewniej w tym samym czasie oraz miejscu.
Jak już wspomniałem, wariant tekstu Proroctwa, reprezentowany przez kopię Bon., pozostał niszowy i nie był często kopiowany54. Ponadto, zdaje się, pierwotnie funkcjonował
na innym obszarze literackim niż pozostałe kopie ruskie i dotarł na tereny Rzeczypospolitej Obojga Narodów zapewne z południa poprzez ziemie mołdawsko-wołoskie55. TekstoИером. Дионисий (Шлёнов), «Ареопагитики», [w:] Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, т. 3, s. 195–214.
51
А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…, s. 41, 94. Matka Jezusa przedstawia się magom
(mędrcom) używając imienia Mariam (zob. ed. na s. 131), natomiast w swej późniejszej relacji magowie nazywają
ją już Maria (zob. s. 132).
52
Por. А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…, s. 104. Znanym mi wyjątkiem jest tu kodeks
Zam., gdzie w Opowieści Afrodycjana w tym miejscu również pojawia się imię Mariam (zob. Франко, Апокрифи
і легенди…, t. 2, s. 7). Tekstologia obu kodeksów (Bon. i Zam.) najprawdopodobniej zazębia się, co wymaga osobnego zbadania.
53
Zob. И. Трифонова, Сказанието на Афродитиан…, s. 85 (tam też paralelny tekst grecki za wydaniem E. Bratke,
Das sogenannte Religionsgespräch am Hof der Sassaniden, in: Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Bd. 19, Leipzig 1899, s. 11–19). Por. też uwagi Bobrowa do rosyjskiego przekładu Opowieści
Afrodycjana autorstwa Szczegolewa (А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…, s. 136, p. 17).
54
Nie można wykluczyć odnalezienia innych kopii podobnych do Bon., choć obecnie takie nie są znane.
55
Zob. uwagi o języku Bon., zachowującym wyraźne ślady średniobułgarskiej (tyrnowskiej) normy ortograficznej,
w pracach: И. И. Илиев, Иполитовото Тълкувание на Книга на пророк Даниил в ръкопис 741 от Букурещкия
50
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logicznie Bon. reprezentuje zatem nieco inną i bardziej archaiczną gałąź kopii Proroctwa
(jak również Opowieści Afrodycjana) związanych z weryfikacją obu tekstów z greckim
oryginałem. Proces korekty tekstów dokonał się najpewniej na Górze Athos i zapewne
z udziałem bułgarskich redaktorów/tłumaczy związanych ze szkołą tyrnowską, na co odpis
Bon. daje nam jeszcze inną poszlakę. W rękopisie czytamy: прорци намь пррчⷪ е крѣпꙿкыи,
афонѣискы̏ аполоне. чїи бѫдеть съ̏ храⷨ. и чемѹ еⷭ быти. Jest to znów jedyny znany mi przypadek, gdy Apollon został nazwany „atoskim”, a nie „tebańskim” lub – jak w kopiach grupy „serbskiej” – bez przydawki (Ath.: ѡ Аполоне; Saw., Zag., Jar.: Аполоне, vs. TSL 124:
авифиискыи аполоне; РНБ 26: ѡ фивейскы̏ аполоне; БАН 107 ѡ фивѣискыи аполоне; Zam:
ѡ фивьскый Аполоне). Określenie Apollona „tebańskim” jest zupełnie zrozumiałe ze względu
na treść i kontekst apokryfu. Dlaczego więc redaktor/kopista wariantu Bon. użył w tym miejscu przydawki „atoski”? Odłóżmy na bok nasuwające się w pierwszej kolejności, a jednocześnie najbardziej banalne wyjaśnienie o błędzie kopisty i zastanówmy się, czy przypadkiem
nie jest to kolejny ślad prowadzący na Górę Athos? Dla mieszkańca Świętej Góry powinno
być oczywiste, że region Chalkidiki był silnie związany z kultem Apollona. W czasach antycznych półwysep nosił nazwę Apolloniada i znajdował się na nim świątynia Apollona,
a także ołtarz ofiarny poświęcony Demeter. Później na szczycie góry zbudowano świątynię
ku czci Zeusa, nazywaną Athos, od której utrwaliła się późniejsza postać toponimu. Ponadto niedaleko wejścia na półwysep znajdowało się duże antyczne miasto Apollonia, jedno
z głównych miast regionu Chalkidiki56. Skojarzenie pogańskiego boga – Apollona, prorokującego narodzenie z Dziewicy Syna Bożego, z rejonem Athosu mieści się, moim zdaniem,
w granicach recepcji i wiedzy historycznej mnicha ze Świętej Góry, natomiast wydaje się
bardzo wątpliwe w przypadku ruskiego korektora, gdyby weryfikacja Proroctwa z tekstem
greckim miała zostać wykonana gdzieś pod Nowogrodem57. Taka przydawka mogła być
czytelna jedynie w bałkańskim obszarze kulturowym (niezależnie od tego, czy przymiotnik „atoski” był użyty już w greckim kodeksie z Athosu, czy też wprowadził go słowiański
korektor apokryfu albo jeden z późniejszych bałkańskich kopistów). Nie dziwi więc fakt, że
държавен архив, „Bulgaria Mediaevalis”, 4–5/2013–2014 (Studies in honour of Professor Vassilka Tăpkova-Zaimova), Sofia 2014, s. 248–250); И. Трифонова, Сказанието на Афродитиан, s. 75–78.
56
W zasadzie w tym rejonie było kilka miast o tej nazwie, położonych bardzo blisko siebie, choć istniejących w różnym czasie, począwszy od Apolloni Chalcydyckiej (zburzonej ok. poł. IV w. p.n.e.), przez Apolonię Mygdońską
(V w. p.n.e.– VIII w. n.e.), po istniejące do dziś, choć mające późnoantyczne korzenie – Apollonię (Απολλωνία)
i Nową Apolonię (Νέα Απολλωνία). Do jednego z tych miast, w drodze z Amfipolis do Tessaloniki, przyszedł św.
Paweł Apostoł, by głosić Ewangelię, choć bez powodzenia (Dz 7,1). Jednak już w czasach Konstantyna Wielkiego
w rejonie tym było wielu chrześcijan i w Apollonii został powołany pierwszy biskup. Wkrótce zbudowano pierwsze
świątynie oraz najprawdopodobniej również klasztory, dając tym samym początek tradycji monastycznej w rejonie
Athosu jeszcze przed formalnym utworzeniem wspólnoty Świętej Góry, Zob. Порфирий (Успенский), История
Афона, ч. 2, Киев 1877, s. 110–112, 134–135; W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography: AbacaenumHytanis, Boston 1854, s. 161; M. Zahrnt, Olynth und die Chalkidier. Untersuchungen zur Staatenbildung auf der
Chalkidischen Halbinsel im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., München 1971, s. 155–158.
57
Mylący może być utworzony przez Bobrowa termin „nowogrodzka redakcja”, który odnosi się do najstarszej
zachowanej kopii Opowieści Afrodycjana (Saw.). Odpis został sporządzony w Klasztorze pw. Narodzenia NMP
w Nowogrodzie (tzw. Monaster Lisicki) w latach 90-ch XIV w., czyli niedługo po utworzeniu tego istotnego centrum piśmiennictwa i kultury cerkiewnej. Jednocześnie badacz podaje w wątpliwość prawdopodobieństwo korekty
słowiańskiego tekstu Opowieści z greckim w tym monasterze i za bardziej prawdopodobnie miejsce takiej pracy
uznaje rejon Góry Athos, z którym, notabene, mnisi Monasteru Lisickiego utrzymywali ożywione kontakty. Zob.
А. Бобров, Апокрифическое „Сказание Афродитиана”…, s. 60–75 (zwł. s. 69, 75).
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odpisy ruskie szybko korygują to wyrażenie do oczekiwanej w tym miejscu i logicznej formy
„tebański”. Zwróćmy uwagę, że kopie grupy „serbskiej” nie identyfikują Apollona, tak więc
nie możemy mieć pewności, czy postać tekstu z przydawką jest pierwotna czy wtórna. Przy
okazji można wspomnieć jeszcze jeden, mogący mieć znaczenie, szczegół grafologiczny, widoczny również jedynie w kopii Bon. W tytule (tzw. nasłowie) tekstu Proroctwa, dla zapisania imienia Apollona, użyto wystylizowanej greckiej litery alfa. W innych tekstach kodeksu
Bon. w podobnych sytuacjach kopista stosuje zwyczajne cyrylickie „A”, co nakazuje sądzić,
że taki zapis z alfą znajdował się protografie (lub protografach) dla Bon. i musiał być na tyle
wyrazisty, że go regularnie kopiowano.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że analiza porównawcza kilku kopii Proroctwa, pozwala sądzić, że – przynajmniej dla części tradycji słowiańskiej – tekst stanowi
integralną całość z tzw. „serbską” i „nowogrodzką” grupą Opowieści Afrodycjana, oraz
że ich tekstologię należy badać w powiązaniu. Proroctwo jest, moim zdaniem, utworem
należącym bez wątpienia do bizantyńskiej tradycji literackiej, którego greckiego tekstu
należy poszukiwać. Powstanie takiego apokryfu dopiero na gruncie słowiańskim wydaje
się wątpliwe z wielu powodów. Sama treść Proroctwa sugeruje, że powstanie apokryfu może być bardzo wczesne i wiązać się z obszarem, na którym obecne były choćby
pozostałości wiedzy i wiary w wyrocznie. Kontekst fabuły Proroctwa pasuje do kultury świata greckiego basenu Morza Śródziemnego, a tekst powstał na greckojęzycznym
obszarze Azji Mniejszej (podobnie jak Opowieść Afrodycjana, tereny Syrii ok. III–IV
w. n.e.), być może w rejonie Miletu, na co wskazywać by mogła semicka forma imienia
Bogurodzicy oraz liczbowy zapis przy użyciu archaicznej koppy. Tekst Proroctwa został przełożony na język słowiański wraz z Opowieścią Afrodycjana bardzo wcześnie,
w okresie pierwszego carstwa bułgarskiego (X–XI w.), gdzie nowa religia nadal zmagała
się z pozostałościami pogaństwa i gdzie wiara w wieszczów, wyrocznie i przemawiające ludzkim głosem idole była zapewne jeszcze silna. Pełne zrozumienie treści apokryfu wymaga znajomości kontekstu historyczno-kulturowego, a ten jest wyraźnie bizantyński, a nie ruski. Najprawdopodobniej też tekst Proroctwa został przełożony wraz
z Opowieścią Afrodycjana z tego samego greckiego kodeksu, w którym znajdowały się
tematycznie ułożone nowotestamentowe apokryfy. Pierwszy przekład Proroctwa mógł
posiadać pewne cechy dowolności, na co wskazują kopie grupy „serbskiej”, bądź też został wykonany z uszkodzonego archigrafu. W czasie późniejszej weryfikacji Opowieści
Afrodycjana (nie później niż pod koniec XIV w.) sprawdzono też Proroctwo o Chrystusie, opierając się na greckim źródle, zawierającym oba teksty ułożone obok siebie58. Po
tej korekcie przekład słowiański uzyskał najpełniejszą, znaną nam dziś, postać literacką,
ze słownym zapisem liczby siedemdziesiąt sześć w enigmie oraz wciągniętą do tekstu
głównego glosą z imieniem Bogurodzicy (Mariam zredukowane do Maria); dokonano
też pewnych uzupełnień w tekście głównym oraz zakończeniu (np. doprecyzowanie informacji o proroctwie wyrytym w marmurowej płycie czy dodatkowa formuła doksologiczna). Zdecydowana większość znanych dziś kopii grupy „nowogrodzkiej” prezentuje
Niewykluczone, że ma to związek z nowym (drugim) przekładem Paraenesis Efrema Syryjczyka, które zostało
wykonane mniej więcej w tym czasie i miejscu (Athos, kon. XIV w.), co też wyjaśniałoby do pewnego stopnia częste
występowanie wszystkich tych pism w tych samych kodeksach.
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już zweryfikowany z greckim oryginałem wariant ruski z wtórnymi korektami (dopasowanie imienia do liczby, utrwalenie przydawki „tebański”), natomiast odróżniający się
odpis Bon. (z przypuszczalnie archaicznymi cechami) należy do odrębnej tradycji południowosłowiańskiej, która dotarła na tereny zachodniej Rusi najpewniej z obszaru mołdawsko-wołoskiego, gdzie bytowały rękopisy bułgarskie z okresu drugiego carstwa.
W zakończeniu należy jeszcze podkreślić, że przedstawione tu uwagi stanowią jedynie hipotetyczny scenariusz tekstologii Proroctwa o Chrystusie w pogańskiej świątyni
boga Apollona oparty na analizie dziewięciu (z piętnastu) dostępnych mi odpisów tekstu
tego apokryfu i z pewnością muszą zostać zweryfikowane z pozostałym materiałem źródłowym. Jeśli moje wnioskowanie okaże się słuszne i znajdzie potwierdzenie w innych
kopiach, wówczas niniejsze studium stanowić będzie nieznaczny wkład w badania nad
literackimi związkami bizantyńsko-słowiańskimi i bałkańsko-ruskimi w okresie długiego słowiańskiego średniowiecza. Ostateczne potwierdzenie etapów ewolucji tekstu i dokonywanych korekt wymagałoby odnalezienia greckiego teksty oryginału Proroctwa, co
do którego istnienia w przeszłości, jak dotąd, nie mam żadnych wątpliwości59.

SUMMARY
Jan Stradomski
Apocryphal “Prophecy About Christ in the Pagan Temple of Apollo”
and its Significance for Studies on Relations Between
Ruthenian Literature and the Balkans
Keywords: Christian Apocrypha, prophecies about Jesus Christ, Byzantine and Slavic literature, translations, Cyrillic manuscripts
The “Tale Afroditian” is one of the most popular Christian Biblical apocrypha in the
Byzantine-Slavic literature. In the Medieval Cyrillic manuscripts, it is accompanied by
a brief text entitled “Prophecy About Christ in the Pagan Temple of Apollo.” There are
assumptions that both texts have a common origin, even though the Greek text of the
“Prophecy” has not been found to date. Thanks to the analysis of several copies of the
“Prophecy”, it is possible to reconstruct the common history of both apocrypha in the
Church-Slavonic literature, which once again confirms durable relations of the literature
of the former Ruthenia with the Balkans. Copies of both apocrypha from the handwritten
“Bonarówka Code” are very helpful in re-tracing some unclear moments in the textology
of the “Tale of Afroditian” and the “Prophecy About Christ”.
59
Serdecznie dziękuję Krasimirowi Stanczewowi, Sergiuszowi Temczinowi oraz Iwie Trifonowej, pierwszym czytelnikom i krytykom tego artykułu, za ich cenne podpowiedzi i inspirujące uwagi.
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W czytaniu ksiąg trzeba się lubować
– Michał Ślozka o księgach*

M

ichał Ślozka rozpoczął pracę drukarską od trzech cyrylickich ksiąg religijnych, przygotowanych dla stauropigialnego bractwa lwowskiego: Kanonów
Bogarodzicy i Psałterza z 1634 roku1 oraz Ewangeliarza wydanego dwa lata później.
Działalność własnego warsztatu drukarz zainicjował w roku 1638 (niezachowany
Bukwar) lub rok później wydaniami cyrylickimi: Pouczenie dla nowo wyświęconego księdza (broszura) i Apostoł2. Nie zrywał on wszakże kontaktów z typografią
konfraterni, dla której mimo wielu konfliktów dotyczących praw wydawniczych i finansów, przygotował kilka edycji dzieł religijnych, głównie liturgicznych3. W 1639
roku Ślozka otrzymał przywilej drukarski od rzymskokatolickiego arcybiskupa diecezji lwowskiej i zrealizował pierwszy w swojej karierze łacińskojęzyczny druk, a w
kolejnych latach także prace polskojęzyczne. Druki w języku polskim wypuszczał
również z własnej inicjatywy. Ponadto w latach 40. przyjął zlecenie na przedruki
peczerskich ksiąg liturgicznych dla lwowskiego prawosławnego biskupa Arseniusza
Żeliborskiego (Nomokanon i Służebnik z 1646 r.), co ściągnęło na niego ekskomunikę metropolity. Życie Ślozki było zatem wypełnione wydawniczą, drukarską i księgarska pracą4, która według badaczy uczyniła go człowiekiem zamożnym5. Księgi
lwowskiego typografa wyróżniała bogata szata graficzna i okazała oprawa, wskutek

* Вꙿ читаню Книгъ кохатисѧ потреба – fragment przedmowy Apostoła z 1654 roku, w którym Ślozka zachęca odbiorców do lektury, w myśl zaleceń dotyczących pożytku z czytania zawartych zarówno w księgach świeckich, jak
i w pismach apostolskich, por. Міхаилъ Сліоска, Побожномꙋ и Хрⷭтолюбивомꙋ чителникови Тѵпоґрафъ, при добромъ
здорови, Ласки, Блⷭвенїа ѿ Г҃а҃ Бг҃а ѹпрейме зичитъ, [w:] Апостолъ, Лвовъ 1654, k. 6.
1
Księgi nie zachowały się do naszych czasów.
2
W liście dedykacyjnym do Piotra Mohyły Ślozka pierwszym dziełem swojej typografii nazywa Apostoł wydany
w 1639 roku, por. „[…] зꙿ тымꙿ Тѵпоґрафїи моеѣ першимъ дѣломꙿ”, М. Сліоска, Ꙗсне вꙿ Хрⷭтѣ Превелебнѣйшомꙋ
Господинꙋ и Ѿц҃ꙋ Єго Млⷭти Господинꙋ Ѿц҃ꙋ Петрꙋ Могилѣ, [w:] Апостолъ, Лвовъ 1639, k. 10v.
3
Spis wszystkich prac drukowanych przez Ślozkę w: Я. Исаевич, Типография Михайла Слезки и ее роль в межславянских культурных связях, „Федоровские чтения 1973”, 1976, s. 54–58.
4
W celach handlowych Ślozka kupował książki m.in. w typografii kijowsko-peczerskiej (m.in. tysiąc egzemplarzy
Triodonu postnego z 1640 roku), prawdopodobne zaangażował się w dystrybucję Krótkiego katechizmu (1646), bywał też częstym uczestnikiem jarmarków, zob. Я. Исаевич, Типография Михайла Слезки…, s. 45, 53; Я. Ісаєвич,
Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми, Львів, 2002, s. 214; <http://litopys.org.ua/isaevych/is18.
htm> (20.06.2019). Księgarską działalność Ślozki krótko charakteryzuje Iwan Ohijenko, por. І. Огієнко, Історія
українського друкарства, Київ 2007, s. 148–149.
5
Na ten temat por. І. Огієнко, Історія…, s. 147–166.
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czego stanowiły one konkurencję dla znacznie uboższych edycji dystrybuowanych
przez bractwo stauropigialne6.
Produkcja wydawnicza ruskich typografii sprzyjała rozwojowi religijnemu i kulturalnemu w metropolii kijowskiej. Ślozka przysłużył się Cerkwi dostarczając ksiąg niezbędnych w codziennej praktyce sakramentalno-liturgicznej oraz tych pogłębiających
życie duchowe prawosławnych chrześcijan. Niektóre tytuły, jak oktoich i psałterz przewidziane były jednocześnie jako pomoce do nauki dla dzieci i młodzieży.
Analizie warto poddać także inny przejaw reformatorskiej aktywności drukarza,
a mianowicie jego spuściznę piśmienniczą. Należą do niej artykuły wstępne7: przedmowy i listy dedykacyjne, zdaniem badaczy – także epigramaty herbowe8, otwierające ramę wydawniczą cyrylickich druków samodzielnie wydanych przez Ślozkę oraz
tych, które przygotował dla bractwa. Być może był on autorem polskojęzycznej panegirycznej kompozycji Aurora9 na cześć biskupa Jeremiasza Tysarowskiego, której
egzemplarza do dziś nie udało się odnaleźć10. W tekstach dedykacyjnych przedstawiał wspaniały obraz cerkiewnych dostojników, zaangażowanych w rozwój duchowy i umysłowy chrześcijańskiej wspólnoty (np. w edycję potrzebnych w cerkwiach
i szkołach ksiąg11). Oprócz celów doraźnych, takich jak podziękowanie za wsparcie
sztuki drukarskiej, zaskarbienie sobie przychylności świeckich patronów, a przede
wszystkim kościelnych dostojników, laudacje te pełniły społeczną funkcję. Konsolidowały odbiorców ksiąg, a zatem wiernych oraz duchowieństwo, wokół wskazanych
moralnych przewodników i nauczycieli, modelowały wizerunek idealnego biskupa,
wzmacniały autorytet hierarchy, rozbudzały poczucie dumy z jego czynnego udziału
w życiu społecznym Rzeczypospolitej, a głównie z realizowanego przezeń programu
odnowy Kościoła12.
Warto jednak zwrócić uwagę także na pochwały, których obiektem była sama księga.
W dedykacjach dla patrona współwystępowały one z mowami na cześć osoby, która
Ibidem, s. 161–162.
Pod koniec życia Ślozka napisał posłowie do Triodonu kwietnego z 1666–1667 roku. Być może jest on autorem
krótkiego słowa do „czytelnika prawosławnego”, które znalazło się w końcowej części reedytowanego przezeń
w 1663 i 1665 roku zbioru kaznodziejskiego Klucz rozumienia Joannicjusza Galatowskiego .
8
Isajewicz, por. wiersze i komentarze do nich w: Українська Поезія. Середина XVII ст., oprac. В. І. Крекотень,
М. М. Сулима, Київ 1992, s. 591.
9
Pełny tytuł: Aurora na horyzoncie lwowskim świecąca przeoświeconemu exarsze świętego tronu apostolskiego constantynopolitańskiego. Badacze przypisywali panegiryk Cyrylowi Trankwilionowi Stawroweckiemu, por.
І. Огієнко, Історія…, s. 150.
10
Drukarz został ukarany za tę pracę. Uchwała łacińskiego konsystorza określiła wysokość mandatu, wprowadzając
zakaz wydawania podobnych prac oraz nakaz zniszczenia nakładu Aurory, Я. Исаевич, Типография Михайла
Слезки…, s. 48–50; Я. Ісаєвич, Українське книговидання…, s. 215; Zdaniem Wołodymyra Aleksandrowicza, który
odnalazł dokumenty wyjaśniające tę sprawę, można żywić nadzieję, że nie wszystkie egzemplarze zostały spalone,
В. Александрович, Нововіднайдені джерельні матеріали до біографії львівського друкаря Михайла Сльозки,
„Джерелознавчі студії. Вісник Львівського Університету”, Серія книгознавство, 2007, seria 2, s. 174–176;
tekst konsystorskiej uchwały, por. ibidem, s. 181–183.
11
List dedykacyjny do Piotra Mohyły: М. Сліоска, Ꙗсне вꙿ Хрⷭтѣ Превелебнѣйшомꙋ Господинꙋ и Ѿц҃ꙋ Єго Млⷭти
Господинꙋ Ѿц҃ꙋ Петрꙋ Могилѣ […], [w:] Апостолъ, Лвовъ 1639.
12
Temat ten podjęłam w osobnym artykule: A. Z Nowak, Laudacje dla biskupów w spuściźnie pisarskiej i działalności Michała Ślozki – świeckiego wydawcy, „Latopisy Akademii Supraskiej” , t. 9: Rola laikatu w życiu Cerkwi,
2018, s. 61–72.
6
7
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przyczyniła się do wydania danego dzieła drukiem, zaś przedmiotem osobnej uwagi
były w przedmowach do czytelnika. Pochwała księgi mogła zatem wypełniać przestrzeń
całego paratekstu, albo stanowić jego część.
Laudacja, wyrastająca z retoryki starożytnej, z rodzaju wymowy, który nazywano genus demonstrativum w obrębie teorii retorycznej w Grecji, a następnie w Rzymie otrzymała zestaw reguł konstrukcyjnych, które następnie zostały rozwinięte w średniowieczu
i czasach nowożytnych13. Podobnie jak w przypadku tekstu opiewającego osobę, w słowach na cześć przedmiotów, wykorzystywano pewien zasób elementów wspólnych (loci
communes), powtarzających się już we wprowadzeniach do średniowiecznych dzieł rękopiśmiennych. Rzecz jasna nie wykluczało to inwencji, bowiem zdolniejsi autorzy, jak
Ślozka, nawiązywali do tego zasobu w sposób twórczy.
Integralną częścią laudacji na cześć osoby była biografia obejmująca informacje
o przodkach bohatera, jego młodości spędzonej na kształceniu albo rozwijaniu talentów i nabywaniu umiejętności. W przypadku pochwały dzieła przedstawiano pochodzenie autora/-ów, tłumaczy lub redaktorów, którzy na ogół byli znani i cieszyli się wśród
czytelników autorytetem. Ponadto opisywano dzieje powstania księgi oraz historię jej
rozpowszechnienia na ziemiach słowiańskich lub/i ruskich, a także jej przeznaczenie.
Celem tak prowadzonego wywodu było ukazanie szczególnej wartości księgi.
Tego typu przedmowa znalazła się w Triodionie kwietnym z 1642 roku. Ślozka opisywał dzieje modlitewnych pieśni i hymnów. Zaczął od świadectw biblijnych: wspomniał
starotestamentową poezję króla Dawida, przytoczył fragment z Księgi Powtórzonego Prawa: „nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana” (8,3)14; następnie – nowotestamentowe zalecenia z listów św. Pawła do
Efezjan: „[…] napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach
i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach”
(5, 18–19) i Kolosan: „[…] z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie
przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych
sercach” (3, 16). W ten sposób w swoich rozważaniach doszedł do czasów, gdy zwyczaj
wyśpiewywania chwały Bogu i świętym przejął Kościół, najpierw w Egipcie, a następnie tradycja rozpowszechniła się dzięki św. Ignacemu, „apostolskiemu ojcu”, jak pisze,
na terenie Antiochii15. W kolejnych stuleciach do jej popularyzacji przyczynili się święci ojcowie, poeci i hymnografowie, wśród których wymienia panegirysta św. Atanazego
(Aleksandryjskiego), Jana Złotoustego, Efrema (Syryjczyka), Sofroniusza – patriarchę Jerozolimy, Romana (Melodosa). Powstanie triodionu, Ślozka określił na okres po siódmym
13
Por. H. Dziechcińska, Panegiryk, [w:] Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 2002,
s. 613–614.
14
Ślozka twierdzi, że cytuje Księgę Wyjścia, w istocie znajduje się tam inny passus dotyczący pokarmu Bożego
– manny zsyłanej wybranemu ludowi przez Boga: „Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb
z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej” (por.
16,4). Wszystkie cytaty biblijne w artykule podaję za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. czwarte, Poznań–Warszawa 1995.
15
Uważano go za twórcę śpiewu antyfonowego. Ślozka, nazywa go trzecim po św. Piotrze biskupem, co nie znajduje
potwierdzenia w faktach, ale długo było powtarzane w literaturze przedmiotu, por. np. sylwetkę tego Ojca Kościoła
w: Филарет (Гумилевский), Историческій обзор пѣснопѣвцев и пѣснопѣнія греческой церкви, С.-Петербургъ
1902, s. 47.
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soborze powszechnym (787 r.)16, zaś za jej autorów uznał kilku twórców różnych czasów:
Teodora Studytę, Józefa z Sycylii (Józefa Pieśniarza, Hymnografa), Kosmasa z Majumy,
Teofanesa (Wyznawcę), Andrzeja Jerozolimskiego (z Krety), Anatola (patriarchę konstantynopolitańskiego), Jana Damasceńskiego, Marka Mnicha17.
Ta enumeracja autorów nie kończyła dziejów powstania triodionu, Ślozka uważał,
że dopełnieniem historii księgi było pojawienie się egzemplarza wypuszczonego z jego
drukarni. Związał zatem powstanie dzieła, skomponowanego przez otaczanych na Rusi
kultem Ojców ze współczesnym mu aktem błogosławieństwa otrzymanego od Piotra
Mohyły. Wskazał też rangę tego aktu nazywając metropolitę całej Rusi godnym kontynuatorem w wierze i moralności samego Chrystusa, Jego Matki oraz założycieli ruskiego monastycyzmu, świętych przewodników i nauczycieli: Antoniego i Teodozego
Peczerskich. Była to zatem okazja do przypomnienia chwalebnych i wypełnionych świadectwami świętości korzeni rodzimego prawosławia:
Но понеже сіѧ Тріодь Цвѣтнаѧ за ѡскꙋдѣнїемъ єй, Бл҃годатїю Жениха Хрⷭта и Мл҃твами
пребл҃гославенныѧ Влⷣчци нашеѧ Бц҃а и всѣхъ Препⷣбныхъ Ѡтєцъ нашихъ, найпаче же
преⷣводителей и наставникѡвъ Антѡнїѧ и Ѳеѡдосїѧ Печерскиⷯ, повеленїемъ же Бл҃гословенїемъ
и Исправленїемъ наслѣдника ихъ, правовѣрїемъ и нравы ближайша Преѡсщ҃еннагѡ Архїеппⷭа
и Митрополита всеѧ Рѡссїи Киръ Петра Могилы, зꙿ Типоґрафїи моей въ свѣтъ издаетъсѧ18.

Warto podkreślić, że „metryka” księgi, co dobrze ilustruje zacytowany fragment,
miała w czasach reformy cerkiewnej szczególną wartość poznawczą, bywała częścią
definicji danego tytułu, obejmującej informacje na temat przeznaczenia i założonych odbiorców pracy. Podobna przedmowa znalazła się w kijowskich drukach:
Czasosłow (1616), Służebnik (1629), lwowskim brackim Oktoichu (1639) i innych
księgach.
W paratekstach otwierających księgę stałym elementem opisu są informacje na temat
powodu druku danego tytułu. Często wskazywaną motywacją były niedobory książkowe. Wyżej zacytowany fragment zawiera krótką wzmiankę o deficycie triodionów („за
ѡскꙋдѣнїемъ”) na rynku księgarskim.
Obszerną analizę dostępności ksiąg cerkiewnych w metropolii kijowskiej zawiera
słowo do „czytelnika pobożnego” w Apostole z 1639 roku19. Był to zarazem manifest
drukarza, zapowiadający kierunek jego działalności wydawniczej. Ślozka wyraził w nim
W VIII i IX w. księga ta jeszcze nie istniała, por. M. Kuczyńska, Południowosłowiańska poezja liturgiczna w zbiorach bibliotek polskich, Szczecin 2003, s. 28.
17
Informacje o księdze i jej autorach por. m.in. К. Никольский, Краткоє обозрѣніе богослужебныхъ книгъ
православной церкви, С.-Петербургъ 1895, s. 100–102; Филарет (Гумилевский), Историческій обзор
пѣснопѣвцев и пѣснопѣнія…, s. 298–299; E. Wellesz, The History of Byzantine Music and Hymnography, Oxford
1962, s. 141; O. Narbutt, Historia i typologia ksiąg liturgicznych bizantyńsko-słowiańskich. Zagadnienie identyfikacji
według kryterium treściowego, Warszawa 1979, s. 58–59; M. Lenczewski, Liturgika czyli nauka o nabożeństwach,
Warszawa 1981, s. 193–194.
18
Міхаилъ Сліоска, Православномꙋ и любовномꙋ читателю благословенїѧ, спⷭенїѧ здравїѧ и многоденствїѧ ѿ вышнеѧ
десници, тѵпоґраф ѹсердне желаетъ, [w:] Тріѡдіон си єстъ Трипѣснецъ, Лвовъ 1642, k. 5v.
19
J. Isajewicz twierdzi, że w pisaniu tej przedmowy mógł brać udział współpracujący wówczas ze Ślozką Andrzej
Skulski – typograf i pisarz, por. Я. Исаевич, Типография Михайла Слезки…, s. 51. Я. Ісаєвич, Українське книговидання…, s. 216.
16
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wolę służenia Cerkwi prawosławnej drukiem potrzebnych ksiąg religijnych, wskazując
jednocześnie te pozycje książkowe, na które jest największe zapotrzebowanie w środowiskach duchownych i świeckich:
[…] давши покой незличонымꙿ Ст҃ыхъ Бг҃оносныхъ Ѿц҃ѡⷡ Бг҃одꙋхновеннымъ писмѡмъ, на
которыѣ єще окѡ Cлавенское Cлавенскимꙿ вꙿзрокомъ не смотрило, возмѣмо то тыⷧкѡ преⷣ
себе, ꙗкъ бы было ѡбфитое жниво зꙿ Самого Писма Бж҃ого Старогѡ и Новогѡ Тестаментꙋ,
Бібліѣ, мовлю: которои, праве со слезами нароⷣ нашъ Хртⷭїанскїй жадаєтъ. Жадаетъ немнѣй
дꙋховенство Книгъ ѹчителныхꙿ, посполите, Постиⷧль реченыхъ; Правилъ и Соборѡвъ Ст҃ыхъ
Бг҃оносныхꙿ Ѿц҃ѡвъ, Жїтїй ст҃ыхъ Бж҃їихъ. Не споминаю инныхъ велице потребныхꙿ, иле
ѿ людїй слыхиваю, книгъ. Не вспоминаю, мовлю, ꙗкъ бы ихъ типоⷨ выдаючи, и єдина
и дрꙋгаѧ десѧтерица Тѵпоґрафїй не ваковала. Єщеть заправды и вꙿ самыѣ цр҃ковныѣ Тѵпомъ
свѣтꙋ поданыи Книги, не барзѡ богаты єстесмо. Єще Минеи мѣсѧчныѣ вꙿ Тѵпоґрафїахꙿ нашихꙿ
Рѡссійскихꙿ нѣ вспомнены коли сꙋть ѿ кого. Зачимъ не лѣнивомꙋ Тѵпоґрафномꙋ тщателю,
и тыѣ бы порожнетꙋ и тескность до часꙋ перервати могли20.

Wedle relacji drukarza w końcu lat 40-ch XVII wieku istniała grupa ksiąg wciąż niedostępnych w języku słowiańskim. Jak metaforycznie wyraził to przedmówca, były to te
dzieła, na które „słowiańskie oko nie spojrzało jeszcze słowiańskim wzrokiem”. Kolejna kategoria to pozycje takie jak Biblia, pisma Ojców Kościoła, zbiory kaznodziejskie,
hagiograficzne, księgi prawa kościelnego nadal trudne do zdobycia. Dzięki wysiłkom
typografów zdecydowanie łatwiej było nabyć czasosłow i psałterz, ale apostoł, którego
egzemplarzy przez pewien czas nie brakowało, ponownie należał do ksiąg poszukiwanych, zwłaszcza w wiejskich parafiach. Dlatego faktem wyczerpania nakładu poprzednich edycji21 tej oczekiwanej w środowisku duchownym księgi Ślozka uzasadniał fakt
przygotowania nowej edycji we własnym warsztacie w 1639 roku:
В часословы, ѱалтиры, и тымъ подобныѣ книги, ижъ за ласкою Бж҃ею а тщателнымꙿ
трꙋдолюбїемꙿ Тѵпоґрафѡвꙿ, и села ѡбфитꙋютꙿ. Ѻбфитовали, вꙿ правдѣ и вꙿ книги Апⷭлы
названыѣ, але за давнымꙿ ихꙿ выданіемъ ижъ многїѣ поветꙿшѣли, многїѣ попсовалисѧ,
и старожитности стрꙋхлѣли, пристоѧло абымъ и ѧ зꙿ ними, ꙗкѡ первѧстками зꙿ дѣтиньства
працовите набытогѡ ремесла моегѡ, преⷣ олтаръ Бж҃їй и преⷣ ласкавый Конспектъ твой, Чителникꙋ
побожный ставиⷧсѧ22.

Ślozka, wydając rok później oktoich, w przedmowie do „pobożnego czytelnika”
przekonywał, że do pracy skłonił go brak nowszych wydań tego zbioru. Kłóci się to
z faktem, że rok wcześniej (1639) z prasy lwowskiego bractwa wyszedł nieco zmieniony
wariant Oktoicha wydanego tamże w 1630 roku, a przygotowany przez Iwana Kunotowicza. Drukarz argumentował jednak, że nadal brakuje księgi w ubogich cerkwiach,
a jednocześnie jest na nią ogromne zapotrzebowanie z racji jej podwójnej funkcjonalnej
wartości. Umożliwia ona duchowieństwu sprawowanie nabożeństw, a całej wspólnocie
М. Сліоска, Чителникови Побожномꙋ и ласкавомꙋ тѵпоґрафъ, при добромъ здорови ласки и багⷭтва Бж҃его оупрейме
зычи(т), [w:] Апостолъ, Лвовъ 1639, k. 11v–12.
21
Apostoł został wydany jeszcze w XVI w. przez Iwana Fedorowa we Lwowie (1574), braci Mamoniczów w Wilnie
(1591 i ok. 1592, po 1595), Spirydona Sobola w Kijowie (1630), Kuteinie (ok. 1632) i Mohylowie (1638). Apostoł
Ślozki to pierwsza w XVII wieku lwowska edycja tej księgi.
22
Ibidem, k. 12.
20
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oddawanie chwały Bogu; jednocześnie – zwłaszcza w wersji krótkiej, niedzielnej – jest
podstawą szkolnego kształcenia dzieci i młodzieży:
Межи иншими єднакъ до того побꙋдками, двѣ ѡсобливе речи причиною ми были. Давное
виданѧ Книги тоей, за котрымъ змеⷩшеніесѧ оноижъ настꙋповало, и потреба конечнаѧ, такъ
вꙿ наꙋцѣ Школной молоди истиннѡ и бл҃гочестнѡ працꙋючой на посполитꙋю вꙿ Цр҃кви Бж҃ой и на
ѡсобнꙋю Правила потребꙋ, а ѡсобливе вꙿ нищетѣ законꙋ Бж҃омꙋ оучачисѧ трваючой, ꙗкѡ тежъ
и пречⷭтого сщ҃енства саномъ почтеннымъ при оубогихъ цр҃квахъ вꙿ недостаткахъ живꙋчиⷨ,
которыи и длѧ оуставичныхъ працъ своихъ и длѧ тескности людской до слꙋханѧ хвалы Бж҃ей,
досытъ вꙿ тымъ повинности своей выгожаютъ, кгды днѧ принамнѣй єдного вꙿ тыждень
звыклое набоженство пристойне ѿправѧтъ, и длѧ тогожъ Сꙋббѡтные и Нлⷣные Канѡны, чинне
вꙿ Гѵмнахъ цр҃ковныхъ сꙿ Книги Канѡновъ бл҃жеⷩнаго Іѡаⷩна Дамаскина вычерпнꙋвши предо мною
бывшихъ Книги тоей выдателевъ наслѣдовалемъ. Ѻсобно зась всѣмъ днемъ седмичнымъ,
съ Тропарѧми, и Кондаками Апⷭтолы, и Єѵⷢлїа слꙋжачїє придалемъ, которыхꙿ Хрⷭтолюбивый
милостникъ цр҃ковный на потребꙋ кромъ жадного смꙋщенїа заживати можетъ23.

Powyższy cytat dowodzi, że Ślozka, uzasadniając decyzję o druku Oktoicha (podobnie w innych paratekstach) wskazywał funkcjonalną wartość danej księgi, ważnej dla
prawosławnej społeczności w życiu duchowo-religijnym, ale też kulturalnym.
W jego piśmienniczej spuściźnie pojawiły się też wątki autobiograficzne, m.in.
niezwykle popularny motyw talentu otrzymanego od Boga24. Jak przekonywał nieco patetycznie i być może nawiązując do paratekstów Iwana Fedorowa25, jest to dar,
którego nie należy marnować, ale rozwijać przede wszystkie z myślą o duchowym
pożytku bliźnich: prawosławnych chrześcijan, którym pragnie służyć umiejętnościami: „Ачколвекъ Чителникꙋ ласкавый, много причинъ до виданѧ Книги тоей мѣлемъ,
которыми притисненый праве бꙋдꙋчи, талантꙋ ѿ Бг҃а мнѣ данного тратити, албо тежъ
беⷥ пожиткꙋ Православниыхъ христїанъ дармо затримавати не хотѣлемъ”26. Znacznie
szerzej kwestia została omówiona w Apostole z 1639 r., który Ślozka anonsował jako
pierwszy samodzielny druk w nowo założonej typografii. W liście dedykacyjnym do
Piotra Mohyły biblijna przypowieść o talentach, stała się częścią wyznania, w którym
М. Слозька, Чителникови побожномꙋ и ласкавомꙋ тѵпоґрафъ, при добромъ здорови ласки и блⷭвенства Бж҃ого
оупрейме зычитъ, [w:] Октѡихъ сирѣчѣ Ѡсмогласникъ. Творенїе Прпⷣб ѿца Іѡанна Дамаскина и проч҃ С҃ ѡц҃ъ,
Лвовъ 1640, 3v–4.
24
O wędrówce tego motywu, obecnego już w ruskich księgach rękopiśmiennych, a następnie w paratekstach ksiąg
drukowanych na terenach ukraińskich metropolii kijowskiej, w tym także u Ślozki, por. Л. И. Сазонова, Украинские старопечатные предисловия конца XVI – первой половины XVII в. (особенности литературной формы),
[w:] Тематика и стилистика предисловий и послесловий. Русская старопечатная литература XVI – первая
четверть XVIII в., Москва 1981, s. 162–164.
25
Podobieństwo zauważył Jarosław Isajewycz: Я. Исаевич, Типография Михайла Слезки…, s. 50. Na temat motywu powołania w paratekstach I. Fedorowa: A. Naumow, Teologiczny aspekt druku (na materiale najstarszych wydań
cerkiewnosłowiańskich), [w:] Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej, red.
J. Rusek, W. Witkowski, A. Naumow, Kraków 1993, s. 89–91; polskojęzyczne posłowie I. Fedorowa do Apostoła
(1574) w tłumaczeniu Aleksandra Naumowa, por. Appendix, [w:] A. Naumow, Domus Divisa. Studia nad literaturą
ruską w I Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 223–228; o tym motywie w pismach obu drukarzy por. także Л. И.
Сазонова, Украинские старопечатные предисловия…, s. 163; Т. М. Росовецька, Михайло Сльозка – друкар,
письменник, бібліофіл та його бібліотека як джерело творчості, „Рукописна та книжкова спадщина
України” 2004, cz. 9, s. 61–62, <http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2004_9_> (20.07.2019).
26
М. Слозька, Чителникови побожномꙋ и ласкавомꙋ тѵпоґрафъ…, [w:] Октѡихъ…, k. 3v.
23
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drukarz przekonywał, adresata listu i odbiorców księgi, że świadomie wybrał profesję
i zamierza dochować wierności temu posłannictwu27:
Ктожꙿ прошꙋ, назватисѧ можетꙿ слꙋгою, зыскъ Панꙋ своемꙋ зꙿ Талантѡвꙿ взѧтыхъ чинѧчимꙿ,
єсли не той колꙿкѡ, который Таланты, то єстꙿ, дары Бж҃їи, (ꙗкѡ то Розꙋмꙿ, хꙋть, памѧтꙿ, дꙋшѣ
и тѣла здолꙿности, силы, наꙋки, ѹмѣєтности, и всѣ цноты) добре ѹправꙋетъ, и ихъ на доброе
заживаетъ. Ꙗкѡ Іеронѵмъ Ст҃ый мовитъ: Впѧти, и вꙿ двохъ, и вꙿ єдномъ Талантѣ, либѡ
розныѣ ласки быти розꙋмѣймо, которыи каждомꙋ сꙋть даны, лыбѡ, же вꙿ первшомꙿ всѣ чꙋвства
або змыслы были еѯамѣнованы, вꙿ дрꙋгомъ ѹмѣетность и дѣла, вꙿ третемъ Розꙋмъ толꙿкѡ,
которымсѧ люде ѿ бестїй дѣлѧтъ28.

Ślozka przywołał wypowiedzi autorytetów dotyczące pomnażania „talentów”: komentarz Jana Złotoustego o dobru, które przejawia się rozmaitymi pracami na rzecz
bliźnich, rodzaj tej służby zależy od możliwości człowieka i nabytych przezeń umiejętności. Zdaniem kolejnego przywołanego w paratekście świętego Ojca – Anastazego
Nicejskiego – przypowieść o talentach opowiada o wszelkich dawanych ludziom darach
Bożych, które muszą w sobie rozpoznać, aby móc je następnie pomnażać dla dobra
innych. Każdy człowiek otrzymał talent od Boga, jak pisał Ślozka, przechodząc do opowieści o sobie i o swoim powołaniu do pracy drukarskiej. Gdyby go nie podjął, upodobniłby się do ptaka, który nie lata:
[…] разꙋмѣлемꙿ и ꙗ ѡ собѣ, жемꙿ не чꙋждъ Талантꙋ ѿ Бг҃а ми дарованогѡ зосталъ, бꙋдꙋчи
ѿ дѣтинꙿства моего при знаменитомꙿ, а Цр҃кви Бж҃ей Бл҃гопотребномъ, и многѡплодномꙿ
дѣлѣ Тѵпоґрафскомъ выхованыи, и пѡ мѣрѣ дарованїѧ Хв҃а, вꙿ немъ выцвѣчоный. В котороⷨ
пристойне и порѧдне (на чесꙿть Бг҃ꙋ вꙿ Тройци Єдиномꙋ, на созиданїе Цр҃ковное, на ползꙋ ближниⷯ,
и на поцтивое, на томъ мѣзерїй полномъ свѣта выгнаню, свое выживенїе и выхованїе) не
знайдоватисѧ, и не працовати, нѣчого инного чинити не розꙋмѣлъ бымъ себе: толꙿкѡ на
подобенꙿство стрꙋса (длѧ тогѡ самогѡ, не чистогѡ и на ѡфѣрꙋ Бг҃ꙋ не згожогѡ птака) скрыдла
маючи, по земли валенсатисѧ, а взгорꙋ намнѣй не подноситисѧ и не лѣтати, и што наⷣто не
вдѧчнымъ, злослывымъ, лѣнивымъ и неключимымꙿ рабомъ зоставши, Талантꙿ Пана своегѡ
вꙿ земли закопати. А за тымꙿ и слꙋшне оного помененого ѡчекивати вырокꙋ29.

Ślozka uważał, że ludzie, którzy porywają się na dzieło niezgodne ze swoim posłannictwem i możliwościami, są niczym mitologiczny Ikar z drewnianymi skrzydłami, porównywał ich daremne wysiłki do tych czynionych przez bohatera bajki Ezopa
– żółwia, który pobierał naukę latania od orła. Dlatego, jak konstatował, zamierza
być wierny drukarstwu, które nazywa dziełem świętym, od dzieciństwa mu bliskim.
Uważał, że dzięki pomnażaniu talentów będzie mógł wspomagać Rzeczpospolitą
i Cerkiew jednocześnie – tę służbę traktował poważnie, jako obowiązek i przekonywał o swoim szczerym pragnieniu i zapale do wykonania zamierzonej pracy („serce
gorące i ochocze”):
Być może dodatkową motywacją Ślozki przy wyborze tego motywu był fakt, że adresat listu – Piotr Mohyła
w przedmowie do Służebnika (Kijów 1629) nazywał księgę m.in. „dziesięciną od powierzonej winnicy” i „zapowiedzią lichwy od wręczonego talentu”, por. A. Naumow, Księgi w Ławrze Kijowskiej, [w:] Domus Divisa…, s. 95.
28
М. Сліоска, Ꙗсне вꙿ Хрⷭтѣ Превелебнѣйшомꙋ Господинꙋ и Ѿц҃ꙋ Єго Млⷭти Господинꙋ Ѿц҃ꙋ Петрꙋ Могилѣ, [w:]
Апостолъ, Лвовъ 1639, k. 2r–v.
29
Ibidem, k. 3r–v.
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[…] за дѣло Тѵпоґрафское, дѣло Ст҃ое, а мнѣ зꙿ дѣтинꙿства привыклое взѧлемъсѧ.
И любѡ самъ вѣдомымъ и ѹпевненымꙿ не єстемъ, штобымъ преⷥ то, чи сѣно, чи дрова
чили тежъ камѣнїе до бꙋдованѧ Цр҃кве несꙿл: ѹмыслꙿ єднакꙿ заисте ѡхотный и срⷣце горѧчѡ
склонное, прихилꙿное и пилꙿное кꙋ ней вꙿ собѣ чꙋю, знаю и ѡказꙋю. И здаетꙿ ми сѧ, же ꙗкѡ
вꙿ добре постановленой и порѧдной Речипосполитой, шпетнаѧ бы речъ была, абы, гды дрꙋгіѣ
бꙋдꙋютъ, и вꙿ иншихꙿ роботахъ своихъ знайдꙋютсѧ, нѣкоторыѣ гнꙋсностю, недбалꙿствомꙿ
и проживаніемꙿ бавили сѧ, тѣшили сѧ и вꙿ немсѧ занꙋривши тквѣли и ѹтапали. Такъ
и вꙿ Речи Посполитой цр҃ковной, шпетнаѧ была бы речъ, абы, гды иншїѣ, ведле злецоноѣ
собѣ ѿ Бг҃а и старшихъ своихъ повинности, свои речи справꙋютъ, любѡ вꙿ дꙋховныхꙿ, любо
тежъ вꙿ свѣцкиⷯ забавахъ працꙋючы, єслибымъ ꙗ вꙿ прожнотѣ погрешисѧ талантъ ѿ Бг҃а
повѣреный закопалꙿ […]30.

Jest to prawdopodobnie najdłuższy fragment paratekstu o charakterze autobiograficznym w spuściźnie Ślozki. Opisał w nim swoją niedolę i prześladowania, związane z prowadzoną działalnością. Nie wymienił swoich prześladowców, ale metropolita
zapewne znał lwowski zatarg z bractwem dotyczący monopolu na druk ksiąg cyrylicą
w tym mieście, tym bardziej, że stauropigia interweniowała w tej sprawie zarówno u lokalnych hierarchów, jak i samego patriarchy31.
Po kilku latach przerwy w wydawaniu cyrylickich książek we własnym warsztacie32,
Ślozka raz jeszcze w 1654 roku wypuścił Apostoł, a po kolejnych 10 latach – ponownie
Triodion postny (1664) oraz kwietny (1666–1667). Dołączył do ksiąg parateksty, które
różnią od tych towarzyszących wydaniom z lat 30-ch i 40-ch. W dojrzałym okresie twórczości Ślozka traktował list dedykacyjny i przedmowę jako medium, dzięki któremu
docierał do odbiorców, wchodząc w rolę nauczyciela, a nawet mentora33. Były one nie
tylko bogatsze w środki retorycznej perswazji, co jest świadectwem wyrobienia literackiego, ale i głębsze od poprzednich. Znamienny jest fakt, że rozważania świeckiego
autora na temat roli księgi w życiu duchowieństwa i wiernych nabrały wymiaru religijnego, a nawet teologicznego.
Główne wątki w paratekstach, takie jak poczucie posłannictwa, chęć służenia księgami prawosławnej Cerkwi, spełnianie czytelniczych oczekiwań34 nadal są obecne w twórczości Ślozki. Towarzyszy im jednak uzasadnienie rozległe, przemyślane i umieszczone
w nieco szerszym kontekście duchowo-religijnym.
Ibidem, k. 3v–4.
І. Огієнко, Історія українського друкарства…, s. 152–153.
32
W 1646 roku wydał dwie księgi na zamówienie biskupa Żeliborskiego, a pięć lat później Antologion dla lwowskiego bractwa (1651).
33
Nietypową problematykę podjął Ślozka w przedmowie do kleru, dołączonej do drukowanego dla bractwa lwowskiego Liturgiarionu. Była ona ujęta w formę nauki o tematyce moralnej, dyscyplinarno-organizacyjnej, związanej z praktyką liturgiczną, drukarz wkraczał tym samym w kompetencje biskupa, który miał obowiązek pouczania duchowieństwa na synodach i podczas chirotonii, por. М. Слозка, Преѡсщ҃еннымъ єже ѡ Хрт
ⷭ ѣ, и въ Бл҃гочестїи Аплⷭ скиⷯ оученїй,
и ст҃ыхъ оц҃ъ догма(т) и преданїй доблимъ хранителемꙿ, ст҃ыѧ соборныа Аплⷭ скїѧ Восточныѧ Цр҃кве, Архїєреємъ
и Пастырємъ, и всего чинꙋ цр҃ковного ѿц҃емъ и братїѧⷨ дх҃овнымъ, ѿ всесилнаго Бг҃а въ Трц
ⷪ и славимаго: миръ, здравїе,
долгоденьствїе, провоправѧщиⷨ и дш҃євное спасенїе, [w:] Леітꙋргіаріон си єстъ слꙋжебникъ, Лвовъ 1637, k. 2–4v.
34
Por. Міхаилъ Сліоска, Ꙗсне вꙿ Хрⷭтѣ Превелебномꙋ Єгѡ Млⷭти Господинꙋ Ѿцꙋ Арсенію Желиборскомꙋ, зꙿ Ласки Бж҃ей
Єпископꙋ Лвовскомꙋ, Галицкомꙋ и Каменца Подолꙿскаго и проⷱ, Православномꙋ Ѿцꙋ Панꙋ Пастыреви и добродѣеви
моємꙋ велице млⷭтивомꙋ, [w:] Апостолъ, Лвовъ 1654, k. 2v.
30
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Podobnie jak w pierwszej edycji Apostoła, w dedykacji z drugiego wydania Ślozka
informował o zgłaszanym przez parafie deficycie tej księgi, tym razem był on spowodowany zniszczeniami po najazdach wrogów:
[…] побꙋдкою желающихъ сегѡ рꙋкодѣлѧ моего, вꙿ потребꙋ цр҃квамъ, ѡсобливе настоѧщыхꙿ
времени, вꙿ Книги ѿ наѣздѡвъ непрїателскихъ ѡбнищеннымꙿ, ꙗкѡ тежъ возванїа моегѡ ради,
нездаючисѧ дарованїа мнѣ вꙿ прожитое, ѿ Ѻц҃а, и питателѧ Нбⷭнаго данаго, запомнѣлымъ35.

Natomiast w przedmowie tej księgi pisał o powołaniu i pragnieniu spełnienia oczekiwań księgarskich środowiska świeckiego i duchowieństwa:
[…] дѣло доброе, вꙿ очахъ кождого видимое ѡдержꙋетъ свою похвалꙋ. Ровнымъ способоⷨ подлꙋгъ
возванїа моего ѿ Га҃ Ба҃ врꙋченнаго за побꙋдкою многихꙿ побожныⷯ Православныⷯ дх҃овнаго Клирꙋ,
и свѣцкаго Сана людей, выправꙋючи на свѣтъ, зꙿ Прасы Тѵпꙋ моегѡ ѹпривилїеваного36.

W obydwu paratekstach był to zaledwie początek obszernego wywodu na temat
szczególnej wartości tej „błogosławionej” księgi, zawierającej fragmenty z Pisma
Świętego. Sięgając po motywy roślinne drukarz wysławiał słowa tej księgi, wypełnione zbawczą mocą, „kwitnące niczym oliwki” i będące „latoroślami, zdobiącymi
dom Boży”37. Przypominał, że na nich opierają się nauki Ojców Kościoła i kaznodziejów, którzy zapewniają ciągłość nauczania. Zostało to pokazane z wykorzystaniem
niezwykle często występujących już w rękopiśmiennych księgach średniowiecznych,
biblijnych toposów niewyczerpanego źródła wody żywej, słodszego od plastrów miodu pokarmu pochodzącego z rajskiego kwiecia (Ps 19(18), 11), promieni słonecznych
oraz motywu opoki:
Тыи то алꙿбовѣмъ Бжⷭтвенныѧ апⷭлскїѧ Книги, которїи своими сп҃сителꙿными писанꙿми, ꙗкѡ
маслина плодовита въ домꙋ Бж҃іиⷨ процвитаютꙿ, Цр҃ковъ С҃ бл҃говонными, чтенїа бг҃одꙋхновеннаⷢ
расли ѹкрашаютꙿ. На тыⷯ ꙗкоже на крѣпкомъ основанїи ст҃ыи Вселеснкїи Ꙋчителїе своѧ поꙋченїа
созидаютꙿ, зꙿ ниⷯ мⷣрость источника нбⷭнагѡ, ꙗкѡ з Оцеанꙋ непребраннагѡ, дѣйствоⷨ С҃ Дх҃а
черплюще, на всю Вселеннꙋю изливаю(т), зꙿ нихꙿ Бг҃огласнїи проповѣдници, слово Бжїе, ꙗкѡ зꙿ
цвѣтѡⷡ Райскиⷯ, брашно, и питїе дш҃евное паче меда, и сота, сладчайшее собирающе, ѹмъ дх҃овный
насыщаю(т). Тыи то достохвалнїи Книги, которїѣ ꙗко сл҃нце непомраченными свѣтилами,
всю Вселеннꙋю проходѧще, зꙿ темности невѣрїѧ освѣщающе, вꙿ свѣтъ Вѣры Православной въ
водѧтъ38.

W przedmowie nawiązując do motywu życia jako duchowej walki z nieprzyjacielem,
Ślozka nazywał księgę orężem, uważał, że po ten rodzaj duchowej broni sięgać powinni
zarówno wykorzystujący ją w trakcie nabożeństw księża, jak i wierni – do samodzielnej
lektury, służącej dobru własnemu i bliźnich:
[…] намꙿ, вꙿ семъ воюющимꙿ и нн҃ѣшнемꙿ житїи дочаснѡмъ подобаєтъ, вꙿ орꙋжїа противко
дш҃евномꙋ непрїѧтелю приспособлѧтисѧ. Где тойже Ѹчитеⷧ С даетꙿ намъ дх҃овнꙋю презꙿ
Ibidem.
Міхаилъ Сліоска, Побожномꙋ и Хрⷭтолюбивомꙋ чителникови Тѵпоґрафъ…, k. 6.
37
Drzewo oliwne, pszenica i winna latorośl to ważne rośliny, z których przygotowuje się dary eucharystyczne oraz
materię sakramentu, D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 171, 180.
38
Міхаилъ Сліоска, Ꙗсне вꙿ Хрⷭтѣ Превелебномꙋ Єгѡ Млⷭти Господинꙋ Ѿцꙋ Арсенію Желиборскомꙋ…, k. 3–3v.
35
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Єфесїанѡвъ пересторогꙋ, мовѧчи: Облецѣтесѧ въ всѧ орꙋжїѧ Бж҃їѧ, ꙗкѡ возмощы вамꙿ стати
противꙋ кознемꙿ дїаволскимъ. Ѹважай же Чителникꙋ, ꙗкѡ речъ велце до спⷭнїа єстъ полезнаѧ,
нетолко чтенїѧ зꙿ ѹстъ инныхъ сиⷯ Бг҃одх҃новенныхꙿ Книгъ Апⷭлскиⷯ слꙋхати, але барзѣй Гды
можешъ ѡные самъ исчитовати вꙿ памѧть и наꙋкꙋ дх҃овнꙋю брати кꙋ збꙋдованю такꙿ себе
самагѡ, ꙗкѡ и твоего ближнѧгѡ39.

W przedmowach i listach dedykacyjnych wydanych wcześniej w Kijowie Triodionów postnych (1627, 1640, 1648) przewijał się motyw duchowej strawy. Ślozka nawiązał do niego i rozwinął w paratekstach Triodionu postnego z 1664 roku: w ofiarowaniu
dla biskupa Atanazego Żeliborskiego i w przedmowie, która jest w istocie przedrukiem
wstępu Piotra Mohyły do edycji kijowsko-peczerskiej tej księgi z 1640 roku, o czym
drukarz nie informuje w ramie wydawniczej40.
Przedmowa Mohyły wkraczała w obszary chrześcijańskiej antropologii, metropolita
opisywał „szlachectwo” obdarowanego „obrazem Bożym” człowieka, którego godność
w związku tym darem nie jest niższa od anielskiej, wskazał też odwiecznego wroga
ludzkości – szatana, czyhającego na leniwą duszę41. Jedyną skuteczną obroną przed jego
atakami była czterdziestodniowa pokuta, obejmująca całą psychofizyczną istotę ludzką, a więc nie tylko to, co w niej cielesne (np. poprzez ograniczenie jadła), ale i to, co
duchowe („ѹмнѣ постити”) i odnosi się do całej osoby42. Duchowy post – jak objaśniał – polega na wystrzeganiu się grzechu, a Triodion, to przewodnik, który wspiera
człowieka w realizacji tej ważnej w planie zbawczym praktyki („Królestwo niebieskie
osiągniesz”), zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu:
Постꙿ тежꙿ заховати, не тылꙿко встрымываючисѧ ѿ покармꙋ неналежного, и ѿ Цр҃кви Ст҃ой
заказаного, але теⷤ и ѹмнѣ, не тылко телесне, повиⷩнихмо постити, выстерѣгаючисѧ абыхмы
анѣ мыслили штобы зꙿ образою Бж҃ею было […] Чителникꙋ ласкавий, всѣ дх҃ѡвныи Цноты
заховꙋючи ѿправовати, латвосѧ вꙿзбꙋдишъ до розмышлѧнѧ добродѣйствъ Бж҃ихъ, латво
прійдешъ въ покаѧнїе, латво заправишꙿсѧ дх҃овне, же иншихъ часѡвъ ѡхотнѣй бꙋдешꙿсѧ
брати до покꙋты ст҃ой, и до постерѣганѧ сꙋмненѧ твоего, маючи то все на памѧти, што той
Великій ст҃ый Постъ намъ ѹказꙋетъ. Ꙗковымъ бы засе порѧдкомъ мѣли тыи мл҃твы ст҃ыи
ѿправоватисѧ вꙿ той Постъ, порѧдне маешъ росположеныи, такъ же ѹказꙋетъсѧ кождого
днѧ, ꙗкій маютъ быти читаныи, што гды выконаешъ, безъ похибы ѡдержишъ пожитокъ
Міхаилъ Сліоска, Побожномꙋ и Хрⷭтолюбивомꙋ чителникови Тѵпоґрафъ…, k. 6v.
Ślozka prawdopodobnie nie miał oficjalnego pozwolenia na przedruk przedmowy nieżyjącego metropolity. Prawa autorskie nie podlegały wówczas odgórnej regulacji. Drukarze działali w oparciu o przywilej królewski, grodzki albo biskupi. W swoim druku Ślozka zmienił grafikę inicjału, usunął też ostatnie zdanie paratekstu
– błogosławieństwo metropolity dla użytkowników księgi, a pod tekstem zamieścił podpis: „We Lwowie Michał
Ślozka”, co wskazywało ogólny udział lwowskiego drukarza w powstaniu tej księgi, ale mogło też wprowadzać
w błąd czytelników, sugerując autorstwo Ślozki. Prawdopodobnie drukarz uznał swoje prawo do dowolnego korzystania z wersji peczerskiej, wtedy gdy kijowska typografia sprzedała mu część nakładu Triodonu z 1640 roku oraz
udostępniła deski z kartą tytułową i ilustracjami.
41
[Piotr Mohyła], Предмова до Ласкавогѡ Чителника, [w:] Триѡдїѡнъ си єстъ трїпѣснецъ, Лвовъ 1664, k. 6.
42
Um czyli w języku greckim nous, odnosi się do sfery duchowej (pneumatikos) i ma szersze znaczenie niż łac. ratio. Wiąże się z trychotomiczną koncepcją człowieka, który ma w sobie ciało, duszę, ale i ducha. Pojęcia nous, które
trudno adekwatnie przetłumaczyć na język polski, jest według Władimira Łosskiego najbliższe znaczeniu osoby.
Zdaniem Johna Meyendorffa, nous jest nie tyle częścią człowieka, co zdolnością do transcendowania siebie, aby
mieć udział w Bogu, jest jednością złożonej natury, wolnością człowieka, por. J. Meyendorff, Teologia bizantyjska.
Historia i doktryna, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1984, s. 182–183.
39
40
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дх҃овный, не иншїй тылко ласкꙋ Бж҃ꙋю, а за тою, гды не ѹтратишъ презъ грѣхъ Црⷭтво Нбⷭное,
полꙋчишъ43.

Ślozka nie tylko przedrukował naukę Mohyły, ale kontynuował zawarte w kijowskich triodionach rozważania dotyczące duchowej strawy – Słowa Bożego – w liście
dedykacyjnym. Odwołując się do wersetu z Ewangelii św. Mateusza: „Nie samym
chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (4,4),
nauczał odbiorców o istocie duchowego pokarmu, wskazując na triodion jak na bogate
jego źródło:
Бг҃ даѧй пищꙋ всѧкой плоти, даетъ пищꙋ и дꙋхови. [...] Такъ каждый дх҃ъ албо дх҃овный
чл҃вкъ, маетъ Покармъ дх҃овный, даный собѣ ѿ Бг҃а. Покармъ той, Покарм єст҃ъ гл҃ъ Бж҃їй
посилѧючїй дш҃ꙋ чловечꙋю, ведлꙋгъ наꙋки Сп҃сителѧ нашегѡ. Не ѡ хлѣбѣ єдиномъ живъ
бꙋдетъ чл҃вкъ, но ѡ всѧкомъ глаголѣ исходѧщемъ изꙿ ѹстъ Бжїихъ (Маѳ. глаⷡ 4). Такимъ
Покармомъ, и Посилкомъ, постѧщимъсѧ презꙿ дній Четырдесѧтъ Великагѡ Поста єстъ книга
сіѧ названаѧ, ТРЇѠДЬ Постнаѧ44.

Obszerny wywód Ślozki dotyczył walorów duchowego pokarmu. Drukarz przywoływał obrazy ze Starego Testamentu i innych źródeł, które pozwalały mu wyrazić wartość
zawartych w triodionie krzepiących duchowo słów Bożych. Opisując słodycz pokarmu
duchowego, przywołał m.in. zagadkę Samsona przeznaczoną dla gości weselnych oraz
jej rozwiązanie (Sdz 14, 18–19): „Cóż słodszego niż miód, a cóż mocniejszego niż lew”.
Filistyńska odpowiedź w czasach łaski wymagała według przedmówcy aktualizacji,
bowiem słodkie „niczym miód dla ust prawowiernych” są Słowa Boże wypowiadane
ustami Ojców świętych w Triodonie: „Покармъ той єстъ солодкїй. […] словеса Гдⷭнѧ
ѹсты Ѻц҃евъ Ст҃ыхъ глаголаные, вꙿ Книзѣ сей найдꙋючыесѧ сꙋтъ, паче меда ѹстѡмъ
Правовѣрныхъ. […] Дознаютъ солодкости паче меда смакꙋючи потравꙋ Постнꙋю словесъ
Дх҃а Ст҃огѡ, вꙿ Книзѣ сей ѡбрѣтающихъсѧ45. Pokarm duchowy jest też drogocenny,
niegdyś w czasach Kleopatry wydawało się, że nie ma cenniejszej strawy niż ta z drogiej perły, zdjętej z królewskiej nausznicy, którą przygotowano w czasie uczty na cześć
Antoniego Rzymianina. Jednak zawarte w triodonie słowa, wypływające z ust Ojców
pod natchnieniem Bożym, przewyższają wartość perłowej potrawy i wszelkich innych
drogocennych kamieni czy złota. Z duchową strawą nie można konkurować także pod
względem smaku, o czym najlepiej wiedzą ludzie, którzy wybierają żywot wypełniony
postem, tzn. mnisi:
Покарм єстъ той дорогій. […] Любо слова, которые Ѻц҃ы ст҃ыи презꙿ Дх҃а Ст҃ого вⷯ Книзѣ
сей написали и подали Правовѣрнымꙿ сꙋть наⷣ онꙋю потравꙋ Перловꙋю, и наⷣ вшелѧкїй Камень
дорогоцѣнный, наⷣ вшелѧкое злото. […] Которыи Постническїй животъ ѡббираютъ собѣ,
чытаючи словеса, и спѣваючи Пѣсни Бг҃одх҃новенные вꙿ Книзѣ сей, любовъ маютъ до нихъ паче
злата и тѡпазїѧ, и смакꙋютъ надꙿ Потравꙋ Перловꙋю46.
Ibidem, k. 6v.
М. Сліозка, Ꙗсне Превелебномꙋ вꙿ Бг҃ꙋ Єго Млⷭти Господинꙋ Ѿцꙋ Аѳанасїю Желиборскомꙋ…, k. 2.
45
Ibidem, k. 2 r.–v.
46
Ibidem, k. 2v.
43
44
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Według Ślozki, opisywany pokarm jest niezwykle sycący, posila duszę i krzepi ciało,
jak niegdyś manna Izraelitów podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej. Święte pisma, takie jak te z triodionu, wzmacniają człowieka przez okres Wielkiego Postu, ale – co istotne – powodują, że chrześcijanie nie opadają z sił w trakcie całej życiowej pielgrzymki
do Boga, którego pragną oglądać twarzą w twarz:
Покармъ той єстъ силный, и велце посилѧючїй, Тѣло и дш҃ꙋ: Силнымъ Покармомъ, Манною
нбⷭною, хлѣбомъ Аггⷭкимъ посилѧлисѧ Їи҃лтѧне на дорозѣ, преⷥ лѣтъ Четырдесѧтъ, нѣмъ
пришли до земли ѡбѣцанной, медѡмъ и млекомъ плынꙋчей. […] Которыи сꙋтъ на дорозѣ
житїѧ тогѡ дочасногѡ, и котрый сꙋтъ на дорозѣ Великой четырдесѧтници, нѣмъ приходѧтъ
до земли ѡбѣцанной вѣчной нбⷭной, плынꙋчей медѡмъ и млекомъ сладкаго виденїѧ лица Бж҃їѧ,
нѣмъ приходѧтъ до Горы не подвижимой Сіѡнской. Ꙗкъ инными сщ҃енными Писанїи, такъ
и сими Тріпѣснꙿцами, кꙋ хвалѣ Трⷪци Прⷭтой зложеными ѿ Ѻц҃ъ ст҃ыхъ, посилаютꙿсѧ, и въ
крѣпости ꙗди тоѧ идꙋчи намнѣй не ѡслабѣваютъ47.

Ważną cechą duchowego pokarmu jest jego nieśmiertelność (Покармъ той єстъ
несмертелный, k. 2v–3). Przedmówca ostrzegał przed śmiercią, która czyha na człowieka w rozmaitych wymyślnych potrawach. Jako przykład posłużyła opowieść o zatrutej
potrawie z Drugiej Księgi Królewskiej (4, 38–41). Polecanym czytelnikowi źródłem
nieśmiertelnego pokarmu była księga, dająca dostęp do Bożej potrawy i duchownego
stołu, których istotą jest życiodajne Słowo:
Смерть єстъ въ кѡнобѣ чл҃че Бж҃їй. Такъ и вꙿ розмаитыхъ вымыслꙿныхъ потравахъ
бываетъ смерть, але не вꙿ потравѣ Гл҃ъ Бж҃їхъ, на Трапезѣ Дх҃овной. Гл҃ы ꙗже азъ гл҃ю вамъ
(мовитъ Спⷭтлъ) Дх҃ъ сꙋтъ и Животъ сꙋтъ. Дхъ сꙋтъ и Животъ сꙋтъ Гл҃ы Дх҃а Ст҃аго,
ѹсты Ѻц҃евъ Ст҃ыхъ вꙿ Книзѣ сей всѣмъ, который прилѣплѧютъсѧ Гдⷭеви и єдинъ дх҃ъ
сꙋтъ съ Гдⷭемъ48.

Ślozka podobnie jak intelektualiści (redaktorzy, tłumacze, edytorzy) skupieni w środowisku ławry Kijowsko-peczerskiej postrzegał wydawanie ksiąg liturgicznych jako
wymóg zbawczy49. Wywód na temat duchowej strawy, podobnie jak w przypadku ówczesnych mów i kazań, Ślozka poprowadził w sposób charakterystyczny dla barokowego stylu. Wybrał wyjściowy obraz pokarmu (w innych pracach – rośliny, talentów itp.),
a następnie dobierał celnie odpowiednie egzempla z Biblii i innych świeckich źródeł.
Jeśli nie zapożyczył gotowych fragmentów z innych tekstów, co wymaga jeszcze badań,
należałoby go uznać za zdolnego pisarza, a przynajmniej erudytę50. Bez względu na
stopień jego piśmienniczej samodzielności z pewnością jednak był dobrze zorientowany w literackich gustach wyrobionych odbiorców. Inspirowały go z pewnością panegiryki polsko- i łacińskojęzyczne, które wydawał na zlecenie katolików, a w zakresie
poetyki inwencyjnej wzorem mogła być nauka Joannicjusza Galatowskiego dotycząca
komponowania kazań (pierwsze wydanie 1659 r.), którą dwukrotnie wydał we własnej
Ibidem, k. 2v–3.
Ibidem, k. 3.
49
Na ten temat w oparciu o parateksty druków typografii peczerskiej, por. A. Naumow, Księgi…, s. 93–107.
50
O lekturach, które Ślozka przywoływał we własnych paratekstach: Т. М. Росовецька, Михайло Сльозка – друкар,
письменник, бібліофіл…, s. 67–69.
47
48
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typografii (1663, 1665) wraz z Kluczem rozumienia – zbiorem homilii, skomponowanych wedle zawartych w niej reguł51.
Swój talent pisarski, drukarski i księgarski Ślozka wykorzystał w sposób, który
przyniósł mu dochody, a Kościołowi – potrzebne księgi wraz z naukami wskazującymi
ich wartość. Był bez wątpienia obrotnym przedsiębiorcą, zdolnym drukarzem, wydał
dwadzieścia osiem cyrylickich ksiąg religijnych, w tym dwadzieścia jeden w swojej
typografii52. Większość z nich wzbogacił własnymi paratekstami: listami dedykacyjnymi i przedmowami. Nie sposób dociec, czy rzeczywiście kierował się wewnętrzną
potrzebą realizacji życiowego posłannictwa, czy jedynie chęcią pomnożenia majątku.
Zresztą, jedno nie wyklucza drugiego. Nawet gdyby wyznania dotyczące druku i ksiąg
nie były szczere, w co jednak nie ma potrzeby wątpić, to jednak niezaprzeczalnie były
mądre i głębokie. Czytelnik, zapewne w większości wywodzący się ze środowisk duchownych, czerpał z nich wiedzę na temat roli księgi w życiu religijnym, duchowym
i kulturalno-oświatowym, uczył się szacunku dla ksiąg i wiedzy. Poznawał twórców
najważniejszych ksiąg wykorzystywanych w cerkwi i tych przeznaczonych do indywidualnej modlitwy lub pogłębiania chrześcijańskiej formacji. Działalność Ślozki
niewątpliwie sprzyjała odnowie życia religijnego i kulturalnego w metropolii kijowskiej. Dlatego warto zwrócić uwagę na jej wieloaspektowe przejawy i pogłębić wiedzę
na temat tego świeckiego reformatora cerkiewnego, którego dzieło nie doczekało się
jeszcze naukowej monografii.

SUMMARY
Alicja Zofia Nowak

Вꙿ читаню Книгъ кохатисѧ потреба – Mikhailo Slozka about books
Keywords: book, print, paratext, preface, letter of dedication, Church
Mikhailo Slozka, Lviv printer, was the author of many paratexts (prefaces, letters of
dedications, heraldic verses) in Cyryllic religious books, mainly liturgical ones. There
were books printed on their own initiative and prepared in his typography and those ordered by local Orthodox brotherhood. The reader (mostly clergyman), gained form them
51
Zbiór kaznodziejski Galatowskiego charakteryzuje Marzanna Kuczyńska por. Ruska homiletyka XVII wieku
w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku – specyfika funkcjonalna, Szczecin 2004, s. 80–126.
52
Według rachunków Isajewicza, por. Я. Исаевич, Типография Михайла Слезки…, s. 54–59. Należy również pamiętać o tych polskojęzycznych drukach, które przeznaczone były także dla prawosławnych czytelników, jak np. panegiryki, sławiące biskupów: Aurora (1639), Żniwo cnót (1665), czy też Krótki katechizm (1646), który z pewnością
dystrybuował, ale mógł też przedrukować, co podejrzewają niektórzy badacze, por. Ф. П. Максименко, Кириличні
стародруки українських друкарень, що зберігаються у львівських збірках (1574–1800), Львів 1975, s. 30;
Я. Исаевич, op. cit., s. 43–44.
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knowledge about the role of the book in religious, spiritual and cultural-educational life,
he learned respect for books and knowledge. He got to know the creators of the most important books used in the Church and those intended for individual prayer and deepening
of the Christian formation. The activities of Slozka undoubtedly favored the renewal of
religious and cultural life in the Metropolitanate of Kyiv and are worth further scientific
research.

Ежи Остапчук
Христианская богословская академия в Варшаве

Предисловие блаженного Феофилакта Болгарского
к Евангелиям в Киевских Евангелиях тетр 1697 и 1712 гг.

В

богослужебных Евангелиях тетр кроме четырех евангельских книг есть и другие тексты1, которые относятся ко всем Евангелиям или к каждому из них отдельно2. Среди них можно указать на расположенные в начале всех четырех Евангелий3, составленные на греческом языке в XI в., предисловия Феофилакта архиепископа Болгарского. В славянские Евангелия они начали постепенно вводиться
в переводе на церковнославянский язык только в XIV в.4 Начиная с XV – начала
XVI в.5 эти предисловия составляли уже обязательную часть Евангелий тетр. Только некоторые рукописные тетры, датируемые серединой XVI в.6, могут служить
исключением из этого правила. Все старопечатные кириллические Евангелия тетр,
из которых первое было издано в 1512 г. в Тирговиште, имеют предисловия Феофилакта архиепископа Болгарского ко всем четырем Евангелиям, во втором7 южнославянском переводе (редакции).
Е. Дограмаджиева, Особености в структурата на славянските четириевангелия през XV век,
[w:] ред. Б. Христова, Българският петнадесети век: Сборник с доклади за българската обща и културна история през XV век. Научна сесия организована от Народната библиотека Св. св. Кирил и Методий
и Българската археографска комисия, София 19–21.10.1992, София 1993, c. 201–202.
2
Ср. E. Дограмаджиева, Състав на славянските ръкописи четвероевангелия. „Palaeobulgarica”, 17 (2), 1993, c. 3–21;
oна же: Структура на славянските ръкописни четвероевангелия, „Славянская филология”, 21, 1993, c. 22–30.
3
Предисловия к Евангелиям, как правило, всегда помещались в их начале. См. E. Дограмаджиева, Състав
на славянските ръкописи… c. 11.
4
E. Дограмаджиева, Състав на славянските ръкописи…, c. 11; M. Varpio, Evangelium Cyrillicum Gothoburgense. A Codicological, Paleographical, Textological and Linguistic Study of a Church Slavonic Tetraevangel
(Lunds Slavonic Monographs, т. 9), Lund 2005, c. 63; Е. Л. Немировский, Начало книгопечатания в Валахии
(Начало славянского кирилловского книгопечатания XV-начала XVII века, т. III), Москва 2008, c. 486.
5
Е. Л. Немировский, Начало книгопечатания…, c. 486.
6
Как пример можно указать на Евангелие из Церковно Историко-Археологического Музея в Софии № 569,
датируемое сер. XVI в., в которым предисловия Феофилакта, первоначально отсутствующие, были добавлены позже (другим почерком). См. E. Дограмаджиева, Състав на славянските ръкописи…, c. 11.
7
О количестве редакций перевода предисловия Евангелия от Матфея см. M. Varpio, Evangelium Cyrillicum
Gothoburgense… c. 63; E. Дограмаджиева, Състав на славянските ръкописи…, c. 11; Евангелие от Матфея в славянской традиции (Novum Testamentum Palaeoslovenice II), Сост. A. A. Алексеев, И. В. Азарова,
Е. Л. Алексеева, М. Б. Бабицкая, Е. Л. Ванеева, А. A. Пичхадзе, В. А. Ромодановская, Т. В. Ткачева, СанктПетербург 2005, c. 172–175.
Первая древнерусская или восточнославянская редакция перевода Предисловия Евангелия от Матфея имеет
следующий инципит: первиѥ оубо закона они божествении мꙋжи, ни грамотою ни книгами оучахоу сѧ, но чистоу имꙋщи
мысль, а вторая южнославянская: иже оубо прѣжде закона ѡни божтс҃внии мѫжїе. не пысанми и кныгами просвѣщаахѫ
сѧ нѫ чъсть имѣще съмысль.
1
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Из почти 1208 старопечатных (т.е. выпущенных до 1800 г.) кириллических
богослужебных Евангелий киевские тетры занимают только 8,5 %. До 1800 г.
текст всех четырех Евангелий в одной книге, без других ново- и ветхозаветных
книг, печатался в Киеве только 10 раз; впервые9 в 1697 г., т.е. спустя почти
80 лет после появления лаврской типографии. Это издание является единственным киевским богослужебным Евангелием тетр XVII в.10 В следующем – XVIII
– столетии в Киеве литургические тетры печатались уже чаще – всего 9 раз.
Они выпускались в следующих годах: 1712, 1733, 1737, 1746, 1752, 1759, 1771,
1773 и 1784.
Среди небольшого количества киевских богослужебных Евангелий особое
место занимают первые два. Их изучение имеет большое значение для истории
кириллического книгопечатания, исследований в области славянских переводов
Священного Писания, развития православной литургики.
Первое киевское Евангелие тетр большого11 формата, изданное в 1697 г.,
стало непосредственным образцом для второго киевского Евангелия 1712 г.
благодаря высокому уровню полиграфического исполнения и изысканному
внешнему оформлению. В первом из них текст украшен 27 гравированными
изображениями, выполненными на 24 досках, а во втором текст сопровождается 30 гравюрами, которые были вырезаны на 25 досках. На эти два первые киевские Евангелия тетр большого формата были ориентированы и четыре другие большие киевские Евангелия, напечатанные в 1733, 1746, 1771 и 1773 гг.
Надо подчеркнуть, что гравюры к евангельскому тексту иногда помещались
и в Евангелиях тетр, напечатанных в других местах, т.е. во Львове и Почаеве, причем самое большое12 их количество насчитывают львовские Евангелия13
– около 6014. По количеству гравюр к евангельскому тексту, два киевские Евангелия тетр 1697 и 1712 гг. занимают второе место среди всех старопечатных
кириллических Евангелий.
Текстологическое исследование небольшой части евангельского текста, то
есть первых девяти зачал Евангелия от Марка (1,1-2,22), показало, что в двух древнейших киевских богослужебных тетрах находится некоторое количество разночтений, не повторяющихся ни в одном другом из привлеченных к исследованию
8
J. Ostapczuk, Sobotnie i niedzielne perykopy liturgiczne z Ewangelii Mateusza w cerkiewnosłowiańskich lekcjonarzach krótkich, Warszawa 2013, c. 137–148.
9
На титульном листе Евангелия 1697 г. и в предисловии написано: первое тѵпомъ издасѧ, а на титульном листе
Евангелия 1712 г.: второе тѵпомъ издаде сѧ.
10
В XVII в. в Киеве был напечатан Новый Завет, впервые в 1658 г.
11
Т.е. 2о; в 8о были напечатаны Евангелия 1752, 1759 и 1784 гг.
12
Иногда указывается на 60 гравюр к евангельскому тексту, выполненных на 53 досках (Я. П. Запаско,
О. Я. Мацюк, Львівські стародруки: Книгознавчий нарис, Львів 1983, c. 40).
13
В почаевских Евангелиях тетр находится 8 гравюр к евангельскому тексту, выполненных на 6 досках,
J. Ostapczuk, Stare druki tetraewangelii lwowskich i ich miejsce wśród innych cyrylickich ksiąg z tekstem Dobrej
Nowiny, [w:] pед. M. Kuczyńska, J. Stradomski, Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe
(Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, т. 12), Kraków 2017, c. 142.
14
В львовском Евангелии 1636 г. находится 56 гравюр к евангельскому тексту, во втором издании 1644 г. – 61,
а в третьем – только 18, J. Ostapczuk, Stare druki tetraewangelii lwowskich..., c. 142–143.
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Евангелий тетр, в том числе в остальных восьми киевских изданиях Евангелия.
В большинстве случаев эти разночтения касаются помещенных на полях слов
или предложений, относящихся к евангельскому тексту или поясняющих его. Например15, в Евангелии тетр 1697 г. к тексту Мк 1,6 и ꙗдыи акридꙑ и медъ дивии
на полях добавлено зелїе вкѹшенїю прїѧтное и дикий лѣсный; к Мк 1,45 не мощи емоу
ꙗвѣ во градъ внити на полях добавлено іи҃сꙋ, а к Мк 1,24 гл҃ѧ, остави что намъ и тебѣ
на полях добавлено греческое слово e;a. Только в двух местах исследованного
евангельского текста были выявлены разночтения, а именно для Мк 1,19 и та въ
корабли строѧщѧ мрежѧ – строѧxoy, и для Мк 2,22 но вино ново въ мѣхы новы вълиѧти
– влиѧно быти иматъ16.
Находящийся в конце богослужебных Евангелий тетр литургический аппарат в первых двух киевских Евангелиях тоже имеет свои особенности17, которые не повторяются ни в одном другом из исследованных печатных тетров.
Считается, что среди сохранившихся рукописных Евангелий XI–XIII в. нет
двух тождественных месяцесловов18, а похожие очень редки19 и встречаются
в Евангелиях начиная лишь с XIV в.20. Разнообразие в составе месяцесловов
как рукописных, так и старопечатных Евангелий тетр зависело от различий использованных источников и особенностей местного богослужебного календаря21. Из литургических указаний, характерных только для месяцесловов первых двух киевских Евангелий тетр, на основе исследованного Оксаной Панкратьевой пока еще неопубликованного материала, можно заметить следующие
упоминания о днях памяти святых: 5 сентября: в тоиже дн҃ь и оубіеніе ст глѣба
кн҃зѧ рос҃; 3 декабря: и прпдбнагѡ оц҃а нашегѡ Ѳеѡдꙋла, быв҃шаго епарха констан҃ грд;
13 декабря: и прпдбнагѡ оц҃а нашегѡ арсеніа, иже въ латрѣ и в конце февраля: в лѣто
четвертое, егда висектъ бываетъ, тогда к҃ѳ составлѧетсѧ, и кассіанꙋ слꙋжба поетсѧ. Стоит отметить, что дни памяти многих местных киево-печерских святых – на что
указывает исследование О. Панкратьевой – впервые были занесены в месяцесловы Евангелий тетр двух древнейших киевских изданий, а затем перепечаты-

J. Ostapczuk, Евангелие от Марка в старопечатных изданиях богослужебных Евангелий, [w:] ред. А.А. Алексеев, Славянская Библия в эпоху раннего книгопечатания. К 510-летию создания библейского сборника Матфея Десятого, Санкт-Петербург 2017, c. 365.
16
J. Ostapczuk, Евангелие от Марка в старопечатных изданиях..., c. 365.
17
В киевских тетрах Евангелия различны на всяку потребу следуют московским тетрам, печатавшимся
с сер. XVII в. J. Ostapczuk, Ewangelie czytane na wszelką potrzebę, różnorodne w cyrylickich starych drukach
tetraewangelii, [w:] pед. M. Kuczyńska, J. Stradomski, Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, т. 11), Kraków 2015,
c. 118.
18
Сергий архиеп. (Спасскiй), Полный месяцеслов Востока, т. 1, изд. 2, Владимир 1901, c. 28; Л. П. Жуковская, Еще о текстологии месяцеслова Евангелия (по датированным древнерусским апракосам XI–XII вв.),
„Труды Отдела древнерусской литературы” 48, 1993, c. 81–87.
19
O. В. Лосева, Русские месяцесловы XI–XIV веков, Москва 2001, c. 5.37; она же: Периодизация древнерусских месяцесловов ХI–XIV в. „Древняя Русь”, 4, 2001, c. 14.
20
О. В. Лосева, Периодизация древнерусских месяцесловов…, c. 14.
21
О. В. Лосева, Русские месяцесловы…, c. 5, 44; она же: Периодизация древнерусских месяцесловов…, c. 20.
15
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вались только в киевских тетрах без изменений22 или с большими сокращениями23 и иногда с добавлениями24.
Предварительное исследование текста первого предисловия Феофилакта архиепископа Болгарского тоже выявило существование в нем текстологических разночтений, отсутствующих во всех других исследованных печатных тетрах25. Среди
них можно указать не следующие разночтения: просвѣщахꙋ сѧ – наставлѧхꙋ сѧ; самомоу ономоу – самомоу бг҃ꙋ; того хотѣниꙗ – бж҃їѧ хотѣнїѧ; отъричетъ – рече; въꙁрѣвыи на
женоу – ꙗкѡ всѧкъ иже воꙁритъ на женꙋ; преоукаꙁа – оукаꙁавъ; отъ давида – отъ авраама
и давида; не раꙁликоуютъ – не раꙁнствꙋютъ.
Присутствие в тексте церковнославянского перевода Евангелия, в месяцеслове и в предисловии Феофилакта архиепископа Болгарского к Евангелию
от Матфея чтений, характерных только для первых двух киевских Евангелий тетр, изданных в 1697 и 1712 гг., предполагает, что похожая ситуация
наблюдается и в других частях этих богослужебных тетров, в том числе
и в предисловиях.
Целью исследования является попытка выявить текстологические разночтения
всех четырех предисловий Феофилакта архиепископа Болгарского, характерных
только для двух древнейших киевских тетров. В данном исследовании внимание
сосредоточено на заглавиях, инципитах и эксплицитах, пропусках, добавлениях
и текстологических разночтениях, характерных исключительно для тетров, изданных в Киеве в 1697 и 1712 гг. Благодаря этому возможна текстологическая характеристика небольших по объему текстов, которые находятся в разных частях
Евангелия всех старопечатных кириллических богослужебных тетров, что в свою
очередь позволит подтверить или опровергнуть результаты ранее проведенных
предварительных текстологичксих наблюдений.
В исследовании были использованы тетры, изданные в Тирговиште (1512), Руяне (1537), Сибиу или Сибине (1546), Белграде (1552), Брашове (1561/62), Мркшиной Цркви (1562), Москве (42 издания)26, Вильнюсе (1575, 1600, ок. 1620 и 1644),
Алба Юлии (1579), Шебеше (1579 и 1583), монастыре св. Иоанна около Бухареста (1582), Нижнем Новгороде (1613), Львове (1636, 1644, 1665, 1670, 1704, 1722
Например, 19 ноября: и прпдбнагѡ оц҃а нашего варлаама печерскагѡ; 2 декабря: и прпдбнагѡ аѳанасіа затворника
печерскагѡ.
23
Например, указание на 15 октября в тоиже день и кн҃зѧ ніколы, нарицаемагѡ свѧтоші, внꙋка свѧтославова, брата
владимерова и свѧтослава, иже по л҃ лѣтѣхъ преставив сѧ и погребенъ быс҃ честно в пещере кіевскои в киевских тетрах
начиная с 1733 г. было сокращено до и прпдбнагѡ ніколы свѧтоши, кн҃зѧ черниговскаго, печерскагѡ чꙋдотворца; или
указание на 11 декабря и прпдбнагѡ оц҃а нашегѡ многострадальнагѡ нікѡна черноризца печерскагѡ в киевских тетрах начиная с 1733 г. было сокращено до и прпдбнагѡ нікѡна сꙋхагѡ печерскагѡ.
24
Например, 29 декабря к св. Марку Печерскому (и прпдбнагѡ оц҃а нашего марка печерскагѡ) был добавлен еще
и св. Феофил (и прпдбныхъ печерскихъ марка и ѳеофіла).
25
J. Ostapczuk, Предисловие Феофилакта архиепископа Болгарского до евангелия от Матфея и житие
ев. Матфея св. Софрония в старопечатных кириллических богослужебных Евангелиях, Доклад прочитанный на Восьмых Римских Кирилло-Мефодиевских чтениях, Рим – Флоренция, 5–10 февраля 2018 г.
26
Из московских тетров исследовались следующие издания: 1553/54 (узкошрифтное), 1558/59 (среднешрифтное), 1563/64 (широкошрифтное), 1606, 1627, 1628, 1637, 1640, 1644, 1648, 1651, 1657, 1663, 1668, 1677, 1681,
1685, 1688, 1689, 1694, 1703, 1716, 1717, 1744, 1745, 1748 (март), 1753, 1757, 1762, 1771 (январь и май), 1774,
1775 (январь), 1779 (июнь и август), 1784, 1785, 1786 (ноябрь), 1789 (август и ноябрь), 1791 и 1796.
22
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и 1743), Почаеве (1759, 1768, 1771 и два издания 1780), Клиньцах (1786) и Киеве
(1733, 1746, 1759, 1771, 1773 и 1784)27. Было исследовано 78 из приблизительно
12028 Евангелий, что составляет 65 % всех изданий старопечатных кириллических
богослужебных тетров, выпущенных до 1800 года.
Как уже было упомянуто, все старопечатные кириллические тетры, в том числе
и киевские Евангелия 1697 и 1712 гг., содержат предисловия Феофилакта архиепископа Болгарского. В двух киевских древнейших изданиях предисловиям предшествуют следующие заглавия:
Мф29: ст҃го ѳеоѳилакта архиепископа болгарскаго предословиѥ на еѵаггелиѥ христово,
отъ ста҃го матѳеѧ списаное;
Мк30: предословиѥ еѵаггелиꙗ ста҃го отъ марка;
Лк31: предословиѥ отъ лоуки ст҃аго еѵаггелиꙗ;
И32: предословиѥ бла҃женнаго ѳеоѳилакта архіепископа болгарского на еѵаггелиѥ ст҃аго
иѡанна.
Во всех четырех заглавиях двух древнейших киевских тетров, как и львовских
(кроме последнего 1743 г.), вместо слова предисловиѥ везде стоит предословиѥ.
Заглавие первого предисловия киевских Евангелий 1697 и 1712 гг. открывается
и заканчивается добавлением прилагательных: ст҃го – в начале (т.е. ст҃го ѳеоѳилакта)
и списаное33 – в конце.
В двух древнейших киевских тетрах вторая часть заглавий всех четырех предисловий имеет четкие отличия от заглавий, присутствующих в большинстве
исследованных тетров, т.е. вместо текста еже отъ матфеꙗ/марка/лоуки/іоанна ст҃аго
еѵаггелиꙗ в них стоит: на еѵаггелиѥ христово, отъ ста҃го матѳеѧ [списаное] – в первом,
еѵаггелиꙗ ста҃го отъ марка – во втором, отъ лоуки ст҃аго еѵаггелиꙗ – в третьем и в четвертом на еѵаггелиѥ ст҃аго иѡанна, в котором после существительного предословиѥ
добавлено еще бла҃женнаго ѳеѡѳилакта архіепископа болгарского.
Предисловия в двух киевских Евангелиях тетр 1697 и 1712 гг. имееют следующие инципиты:
Мф: иже бѣша прежде закона они божественнии мꙋжие;
Мк: отъ марка ст҃ое еѵаггелиѥ по десѧтихъ лѣтѣхъ;
Лк: лоука божественныи антиохиꙗнинъ оубо бѣ родомъ;
И: доуха сила въ немощи совершаетъ сѧ.
Киевские издания 1737 и 1752 гг. не привлекались.
Не исследован один тетр из Сибиу (1551 г.), один из монастыря св. Иоанна около Бухареста (после 1582 г.)
и около 30 московских.
29
Следующее заглавие: Ѳеофилакта архиепископа болгарскаго предисловиѥ еже отъ матфеꙗ ст҃аго еѵаггелиꙗ присутствует в большинстве исследованных тетров.
30
Следующее заглавие: предисловиѥ еже отъ марка ст҃аго еѵаггелиꙗ присутствует в большинстве исследованных
тетров.
31
Следующее заглавие: предисловиѥ еже отъ лоуки ст҃аго еѵаггелиꙗ присутствует в большинстве исследованных
тетров.
32
Следующее заглавие: предисловиѥ еже отъ іоанна ст҃аго еѵаггелиꙗ присутствует в большинстве исследованных
тетров.
33
Надо подчеркнуть, что только в заглавии Жития св. Евангелиста Марка тоже в конце добавлено списанное,
т.е. житиѥ ста҃го еѵг҃листа марка ѿ бл҃жен҃нагѡ іеронима списанное.
27
28
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Сравнение инципитов старших киевских изданий с инципитами, читающимися
в большинстве исследованных тетров, выявило очень небольшие различия, только
в трех местах. В первом предисловии бѣша стоит вместо оубо, во втором и в четвертом предисловиях в самом начале пропущены еже и ꙗже.
Предисловия в двух киевских Евангелиях тетр 1697 и 1712 гг. имееют следующие эксплициты:
Мф: начьнѣмъ оуже начало34 книги сице35. книга родства іис҃а36 хрс҃та37;
Мк: слыши оубо что рече ꙁачало еѵаггелиꙗ іи҃са38 хрс҃та39;
Лк: ꙗко сего ради роди сѧ господь ꙗко да естество и законъ освѧтитъ;
И: да начнетъ сѧ же глаголомъ еѵаггелскимъ разноутие.
Сравнение эксплицитов старших киевских изданий с эксплицитами большинства исследованных тетров также выявило небольшие текстологические разночтения. В эксплиците первого предисловия пропущены: частица же40 (после глагола
начьнѣмъ) и в самом конце два существительных сн҃а дв҃два (после слов іис҃а хрс҃та),
что повторяется и в некоторых других тетрах41. Самые яркие разночтения находятся в эксплиците предисловия к четвертому Евангелию. В нем в конце пропущено начало первого стиха Евангелия от Иоанна въ началѣ42 бѣ слово, к которому
иногда добавлялась его вторая часть и слово бѣ оу бг҃а и бг҃ъ бѣ слово. На месте эксплицита четвертого предисловия, присутствующего в двух старших киевских тетрах да начнетъ сѧ же глаголомъ разноутие рядом с добавленным прилагательным
еѵаггелскимъ (после слова глаголомъ) в большинстве исследованных Евангелий тетр
стоит да начнемъ оуже и глаголомъ разъгноутие. Во втором и третьем эксплиците разночтения отсутствуют.
Ни в одном из четырех предисловий Феофилакта архиепископа Болгарского
двух древнейших киевских богослужебных Евангелий тетр не подтверждено пропусков или добавлений43 больших частей текста, не известных по другим исследованным Евангелиям.
Пропущенный во втором предисловии киевских тетров 1697 и 1712 гг. фрагмент
текста, начинающийся словами тѣмъ же нѣцыи аще и испытнѣишѣ мнитъ сѧ… и заканВыявлено разночтение: почало.
Выявлено разночтение: сиѥ.
36
Выявлены разночтения: іс҃, іу҃ и іс҃ъ.
37
Выявлены разночтения: х҃ва и хрс҃та.
38
Выявлены разночтения: іу҃, іс҃, іс҃ъ, іс҃са и іс҃а.
39
Выявлены разночтения: ха҃, хрс҃та, хв҃а и добавление слов сн҃а божиꙗ.
40
Пропуск же выявлен и в Евангелии 1537 г. из Руяна.
41
Пропуск слов сн҃а дв҃два выявлен в Евангелиях из Московы 1553/54 г., Шебеша 1579 и 1583 гг., монастыря
св. Иоанна около Бухареста 1582 г. и Вильнюса 1575 и 1600 гг.
42
Выявлено разночтение: въ начѧло.
43
Например, в Евангелии из монастыря св. Иоанна около Бухареста (1582) выявлены добавления следующих
фрагментов текста: инакоже д҃, сѫть єѵг҃лїа, ими же стлъпи сѫть мирꙋ. мирꙋ бо четири страны имѧщꙋ. въстѡкъ ꙁападь.
сѣверь. и полꙋдн҃е. подѻбааше быти и четиремь стлъпѻм и съблюдшииⷨ бѫдѫща бл҃гаа ѡбѣщавает сѧ. а не вѣровавшимь
оубо оученїю и ꙁаповѣди, которые в двух почаевских Евангелиях 1780 гг. переданы так: и инакоже четыри сꙋть
бл҃говѣстіѧ, зане столпы сꙋть сіѧ міра, міра же четыре страны имꙋщагѡ, востокъ, западъ, сѣверъ и полꙋдень. подобаше быти
и столпѡмъ четыремъ и хранѧщымъ бꙋдꙋщаѧ бл҃гаѧ ѡбѣщаваютъ. не оувѣровавшымъ же догматѡмъ или заповѣди.
34
35
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чивающийся …начинаетъ оубо марко еѵⷢлиѥ отъ предтечева пребываниꙗ и покаꙁаниꙗ44, отсутствует45 также в Евангелиях вильнюских, львовских, московских (начиная с издания 1657 г.), а также в почаевских. Находящийся в третьем предисловии двух
древнейших киевских тетров относительно большой текст, начинающийся словами тридесѧтолѣтенъ оубо сыи господь крс҃ти сѧ… и заканчивающийся …ꙗко да естество
и законъ освѧтитъ46, присутствует47 также во всех московских, остальных киевских
и почаевских изданиях. Находящийся в четвертом предисловии киевских тетров
1697 и 1712 гг. большой фрагмент текста, начинающийся словами люблѧше же сѧ
паче всѣхъ оученикъ іоаннъ… и заканчивающийся …се бо рече мати твоꙗ и понеже сиѧ
сице имоутъ48, тоже присутствует49 в тетрах среднеболгарского и сербского изводов,
а также московских и остальных киевских и почаевских.
Текстологическое исследование главного текста предисловий Феофилакта архиепископа Болгарского указывает на существование разночтений, характерных
исключительно для первых двух богослужебных киевских Евангелий тетр 1697
тѣмъ же нѣцыи аще и испытнѣишѣ мнитъ сѧ сице оубо некоую мысль рѣшѧ о еѵⷢлистехъ иже на хѣроувимѣхъ сѣдѧи
богъ ихъ же четвероличны писаниѥ глаголетъ предастъ намъ четверообраꙁное еѵⷢлиѥ. единѣмъ доухомъ съдржимо ꙗко же
бо оубо хероувимомъ коемоуждо едино оубо лице рѣшѧ подобно львѹ ино же чл҃коу ино орлоу и ино тельцоу сице еѵⷢальскиꙗ
проповѣди коуплѧ еже оубо отъ иоанна еѵⷢлиѥ имать лвово лице. цр҃ьско бо левъ и владычьствено. такожⷣе оубо и иоаннъ
отъ црⷭкаго и влⷣческаго сана божества словоу ꙁачатъ рекъ въ начaлѣ бѣ слово. а еже отъ матѳеѧ, члколично отъ еже бо по
плоти рожⷣениꙗ и въчл҃чениꙗ словоу начатъ отъ марка же, орлоу прикладаемо отъ пророчества бо начатъ иоаннова. пророческа же благодaть провидителна соущи, и остродалнaꙗ видѧщи, орелъ есть. рѣшѧ бо орла острозрителна быти ꙗкоже
и единъ точию отъ инхъ животныхъ къ солнцоу мощи въꙁирати не помыꙁаѧ телцоу же подобно еже отъ лоуки тѣмъ же
и отъ свѧщенства ꙁахарина начатъ, о грѣсѣхъ людскихъ кадѧщоу и телецъ же бѣ жремъ тогда о грѣсѣхъ начинаетъ оубо
марко еѵⷢлиѥ отъ предтечева пребываниꙗ и покаꙁаниꙗ.
45
Он присутствует в тетрах среднеболгарского и сербского изводов и московских до 1653 г.
46
тридесѧтолѣтенъ оубо сыи господь крс҃ти сѧ понеже тои возрастъ съвершеныи въ немъ чл҃къ есть или искоусенъ или не искоусенъ родослови бо того лоука и въꙁьпѧть матѳеи ꙗко да ꙗвитъ ꙗко иже нынѣ родивыи сѧ по плоти отъ бога есть виждь
оубо родословиѥ како съвершаетъ сѧ на бога и ꙗко да оувѣмы ꙗко все иже по средѣ отьца къ богоу възведетъ и сынѡве
творитъ сего ради воплоти сѧ имать же ино рещи не вѣроваше сѧ рожество господне понеже безсѣменно соуще хотѧ оубо ꙗвити
благовѣстникъ ꙗко и иногда без сѣмене бысть члв҃къ отъ долнихъ восходитъ къ адамоу и къ богоу точию не глаголѧ намъ
аще не вѣроуеши како вторыи адамъ бысть без сѣмене възыди ми оумомъ къ первомоу адамоу и обрѧщеши того без сѣмене
бывша отъ бога и прочее не невѣроуи ищоутъ же нѣцыи како оубо матѳеи иосифа иꙗковлѧ гле҃тъ быти сына лоука же, илии не
возможно же тогоже двѣма отъцема быти сына гл҃ѧ оубо къ семоу ꙗко иꙗковъ и илии единоматернѧ братиꙗ иного же и иного
отъца оумеръ оубо илии безчаденъ приведъ женоу его иꙗковъ дѣтотворитъ отъ неѧ и тако глаголетъ сѧ иосифъ иꙗковлъ сыи
сынъ по естествоу и илии по законоу иꙗковъ оубо естествомъ того роди и по истинѣ и по естествоу прочее сынъ того есть илии же
по законоу точию быстъ сынъ ибо законъ повелѣваше аще кто оумретъ безчаденъ семоу женоу съпрѧжати сѧ братоу его и еже
отъ него рождьшее сѧ мнимо соуще оумершаго аще и по естествоу живаго бысть тѣмъ же добрѣ бл҃говѣстницы глаголютъ и не
съпротивлѧютъ сѧ матѳеи оубо естественаго отьца иосифова восписоуетъ лоука же иже по законоу отьца его вмѣнѧетъ си рѣчь
илии ꙗко да ꙗвѧтъ обои ꙗко сего ради роди сѧ господь ꙗко да естество и законъ освѧтитъ.
47
Он отсутствует в тетрах среднеболгарского и сербского изводов, вильнюских и львовских.
48
люблѧше же сѧ паче всѣхъ оученикъ іоаннъ господомь ꙗко простъ же и кротокъ и блг҃онравнѣишии и ꙗко чистъ сердцемъ,
си рѣчь дв҃ьственикъ егоже ради дарованию въвѣренъ бысть не видимꙑми многими таинствы насладивъ сѧ бл҃женни бо
рече чистии сердцемъ ꙗко тии бога оузрѧтъ бѣ же оубо и сродникъ г҃ви и како слыши iосифъ иже прѣсс҃тѣи богородицы
оброучникъ имѧше отъ первыѧ жены дѣтеи седмь четыри моужескии полъ и три женескъ марѳу есѳирь, и соломию сеѧ оубо
соломии сн҃ъ бѣ Іоаннъ сеи обрѣтаетъ сѧ оубо г҃ь оунецъ емоу сыи понеже бо ѿц҃ъ гв҃и іосифъ сего же иосифа дщ҃и соломиѧ
сестра оубо гв҃и сиѧ вмѣнѧетъ сѧ тѣмже и сеѧ сн҃ъ іоаннъ сестричищь гв҃и не не-подобно же васнь и имена матери же его :
и самомоу еѵаггелистоу разгноути ибо мт҃и оубо соломиѧ нарицаемаѧ толкоуетъ сѧ мирнаꙗ іоаннъ же бл҃годать еѧ да вѣсть
оубо всѧка доуша ꙗко ꙗже мирна къ чл҃кѡмъ и по дш҃и отъ страстеи мати бываетъ бж҃с҃твенныѧ бл҃годати смотримъ же
и нѣчто чюднѣише слоучившее сѧ о семъ ст҃омъ еѵаггелистѣ точию бо сеи три мтр҃и ꙗвлѧетъ сѧ имыи естественноую соломию
и громъ сынъ бо громовъ еѵаггельскаго ради велегласиꙗ богородицоу се бо рече мати твоꙗ и понеже сиѧ сице имоутъ.
49
Он отсутвтвует в тетрах вильнюских, львовских и почаевских.
44
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и 1712 гг. Большое количество текстовых разночтений подтверждено только в первом и четвертом предисловиях, а во втором и третьем они почти не встречаются.
Их распределение указано в четырех следующих таблицах.
Предисловие Феофилакта архиепископа Болгарского к Евангелию от Матфея
не писанми и книгами просвѣщахꙋ сѧ

не писанми и книгами наставлѧхꙋ сѧ

самомоу ономоу бесѣдоующоу

самомоу бг҃ꙋ бесѣдꙋющꙋ

понеже иꙁнемогошѧ чловѣцы

по сеⷨ же ꙗко50 иꙁнемогошѧ чловѣцы

поне сими въспоминаютъ того хотѣниꙗ

поне сими въспоминаютъ бж҃їѧ хотѣнїѧ51

єгда глаголеть г҃ь не боите сѧ отъ оубивающихъ тѣло дш҃оу же не могоущихъ
оубити

на полях добавлено: маⷴ і҃.
и немного дальше таⷨже

боудѣте моудри ꙗко ѕмїѧ и цѣли ꙗко

на полях добавлено: лꙋ ⷦ ѕ҃.

цѣломоудрию ꙗкоже єгда отъричетъ52
въꙁрѣвыи на женоу къ еже въждѣлѣти тоу

цѣломоудрию же53 єгда рече
ꙗкѡ всѧⷦ иже воꙁриⷮ на женꙋ къ еже
въждѣлѣти тоу

боудоущими претѧще моуками

боудоущими претѧтъ моуками

благо и добрѣ или бл҃ги и добри
или бл҃ги и добрѣ

бл҃ги и добро

или отъ своихъ исправлении сиѧ приѧхомъ

или отъ нашихъ исправлении сиѧ приѧхомъ

написа еѵⷢлиѥ <…>
ко иже56 отъ евреи вѣровавшимъ57

написа еѵⷢлиѥ <…>
къ тѣмъ иже отъ евреи вѣроваша

истинны блгⷣть58 преоукаꙁа59

истинны блгⷣть оукаꙁавъ

почиваетъ60 оубо61 июдеи
егда слышить ꙗко отъ давида

доволенъ оубо естъ вѣровавыи отъ иꙋдеи62
егда слышить ꙗко отъ авраама и дв҃да

54

55

Чтение выявлено и в львовском Евангелии 1743 г.
Выявлено следующее разночтение: бж҃їѫ волѧ.
52
Выявлены следующие разночтения: ꙗвлѣеть и вѣщаетъ.
53
Пропуск же выявлен и в Евангелии из монастыря св. Иоанна около Бухареста (1582).
54
Выявлены следующие разночтения: бѫдѫщаа и боудоущимъ.
55
Выявлены следующие разночтения: прѣтещи, претѧща, прѣтѧтъ и прѣтѧтъ сѧ.
56
Выявлены следующие разночтения: къ иже, къ еже и къ.
57
Выявлены следующие разночтения: вѣровавшимъ отъ евреи.
58
Выявлены следующие разночтения: блaгодaть, блⷣгти, блaгодѣти и блaгодѣть.
59
Выявлены следующие разночтения: воспрїѧвъ и исповѣда.
60
Выявлены следующие разночтения: почиваѫтъ и почитаетъ.
61
Выявлено следующее разночтение: бо.
50
51
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нъ глаголеши63 ми ꙗко не довлѣ ли единъ
бл҃говѣстникъ слыши ꙗко довлѣаше

нъ глаголеши ми ꙗко не довлѣлъ ли единъ
бл҃говѣстникъ слыши ꙗко довлѣлъ бы

въ ноужднеишихъ бо и истиннѣишихъ64
не раꙁликоуютъ65 и аще въ ноужднѣишихъ
и истиннѣишихъ66 не раꙁликоуютъ67

въ ноужднеишихъ бо и истиннѣишихъ
не раꙁнствꙋютъ и аще въ ноужднѣишихъ
и истиннѣишихъ не раꙁнствꙋютъ

въꙁнепщевати сѧ хотѧше68

въꙁнепщевати сѧ можаше

съсѣдошѧ сѧ дрꙋгъ дрꙋгꙋ

съсѣдше дрꙋгъ дрꙋгꙋ

мнѧтъ сѧ въ нѣкыихъ раꙁликовати

мнѧтъ сѧ въ нѣкыихъ раꙁнствовати

и сиѧ оубо сице начьнѣмъ же оуже

и сим оубо сꙋщымъ тако начьнѣмъ оуже

69

70

Предисловие Феофилакта архиепископа Болгарского к Евангелию от Марка
приблиꙁь же71 по вьсѣмъ72 маѳеови сътичетъ73 сеи еѵⷢалистъ

приблиꙁь же по вьсѣмъ маѳеови
пишетъ сеи еѵⷢалистъ

Предисловие Феофилакта архиепископа Болгарского к Евангелию от Луки
понеже тои возрастъ съвершеныи въ немъ
чл҃къ есть

понеже въ тои возрастъ съвершеныи
чл҃къ есть

родослови бо того лоука и въꙁьпѧть
матѳеи

родослови бо того лоука и въꙁглашаетъ
матѳеи

Предисловие Феофилакта архиепископа Болгарского к Евангелию от Иоанна
ꙗже доуха сила въ немощи74 совершаетъ сѧ

доуха сила75 въ немощи совершаетъ сѧ
с добавленным на полях а҃ кор҃ в҃і

Чтение выявлено и в почаевских тетрах 1768 и 1780 гг., в которых после отъ иꙋдеи добавлено вѣровавшии.
Выявлено следующее разночтение: речеши.
64
Выявлено следующее разночтение: главнѣишихъ.
65
Выявлено следующее разночтение: не различествꙋютъ.
66
Выявлено следующее разночтение: и главнѣишихъ.
67
Выявлено следующее разночтение: не различествꙋютъ.
68
Выявлены следующие разночтения: въꙁмнѣли сѧ би и възмнѣли сѧ бы быша.
69
Выявлены следующие разночтения: съсѣдошѧ и сосѣдѣвше.
70
Выявлено следующее разночтение: дроугъ съ дроугомъ.
71
Выявлены следующие разночтения: съгласнѣ же и в малѣ же.
72
Выявлены следующие разночтения: по вьсѣхъ и и не во всемъ.
73
Выявлено следующее разночтение: согласꙋетъ.
74
Выявлено разночтение въ немощехъ.
75
Чтение выявлено и в тетрах почаевских 1780 гг.
62
63

123

Ежи Остапчук

паче же отъ иже о великомъ бг҃ословѣ76
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сестра оубо гв҃и сиѧ вмѣнѧетъ сѧ
тѣмже и сеѧ сн҃ъ іоаннъ

сестра гдс҃ви вмѣнѧетъ сѧ
тѣмже и сн҃ъ еѧ іоаннъ

и самомоу еѵаггелистоу разгноути

и самого еѵг҃листа иꙁѧснити

ꙗко ꙗже мирна къ чл҃кѡмъ
и по дш҃и отъ страстеи

ꙗко мирна та сꙋщи къ чл҃кѡмъ
и свободна отъ страстеи

и понеже сиѧ сице имоутъ88

но сіе въ предословіи рещи довлѣетъ

Присутствие во всех четырех предисловиях Феофилакта архиепископа Болгарского текстологических разночтений, характерных только для первых двух древнейших богослужебных Евангелий тетр, напечатанных в Киеве в 1697 и 1712 гг.,
указывает на то, что все они подвергались правке. Многочисленность вариантов
текста в предисловиях к Евангелиям от Матфея и Иоанна указывает на их большую и тщательную обработку, в противоположность двум другим предисловиям
к Евангелиям от Марка и Луки, в которых выявлено всего 6 разночтений. Почему
детальной редактуре подвергся именно текст первого и четвертого предисловий,
на основе выявленного текстологического материала ответить невозможно. Решение этого вопроса требует, наверное, привлечения к исследованию рукописных
славянских источников и проведения последующих исследований с учетом данных из других областей, т.е. греческой рукописной и печатной традиции.
Сопоставление результатов исследования первого предисловия Феофилакта
архиепископа Болгарского к Евангелию от Матфея с некоторыми другими старопечатными кириллическими книгами, содержащими не только четыре Евангелия,
но и Деяния Апостолов, послания Апостолов, Апокалипсис и иногда даже Псалтирь, показало, что только одно киевское издание Нового Завета 1703 г. следует
текстологической редакции предисловий двух древнейших киевских богослужебных Евангелий 1697 и 1712 гг. Киевские издания Нового Завета с Псалтирью 1658
и 1692 гг. имеют общие чтения в первом предисловии со львовскими Евангелиями
тетр, а новозаветные киевские издания 1727, 1732 и 1741 гг. – чтения московских
Евангелий.
Текстологическое исследование предисловий Феофилакта архиепископа Болгарского подтвердило, что все тексты, образующие одно целое, независимо от их
объема (большого или малого), заслуживают подробного исследования и всегда
должны рассматриваться как отдельные исследовательские единицы. Они – даже
в своем небольшом объеме – служат иногда толчком для следующих научных
работ.

88

Выявлено разночтение и оубѡ сіѧ предглаголашѧ сѧ бл҃говѣстію.
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SUMMARY
Jerzy Ostapczuk
Introductions to the Gospels by St. Theophylact, Archbishop of Bulgaria,
in Kiev tetraevangelions from 1697 and 1712
Keywords: Introduction, St. Theophylact Archbishop of Bulgaria, cyrillic early
printed book, tetraevangelion, Kiev, 1697, 1712
The article is devoted to the textology of the Introductions to every Gospel written by
St. Theophylact, Archbishop of Bulgaria, in two early printed Cyrillic tetraevangelions
issued in Kiev in 1697 and 1712. All textological variants characteristic only to these
two earliest kievian editions that are presented in this publication prove that these four
texts, that precede every Gospel book, undergone redaction (especially the first and the
fourth).
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O emigracji duchowej, czyli wychodźstwie „ze świata”
(próba interpretacji fenomenu kobiecej anachorezy)
Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich
(Ps 84, 3)
i spędziła lat dostatecznie wiele na pustyni, słowem i czynem życie upiększając
(Żywot św. Paraskiewy-Petki)

Z

godnie z elementarną, słownikową formułą migracja to opuszczenie ojczystego
kraju na czas określony lub na stałe z różnorakich, skomplikowanych przyczyn,
najczęściej zaś z pobudek politycznych, ekonomicznych, religijnych czy kulturowych;
zwykle oznacza ona przemieszczenie, osiedlenie się w innym, nowym, wybranym,
nieznanym, obcym miejscu1. Jednak u podstaw leksykalnej definicji zjawiska legło
o wiele szersze pojęcie wędrówki (łac. migratio od migro ab, ex, de, re, in, ad), odzwierciedlające psychofizyczne właściwości i predylekcje jednostki lub grupy, określające wszelkie akty przejścia, przeniesienia, przekroczenia, wykroczenia, odejścia,
opuszczenia czy wycofania2. Ten rozległy zakres znaczeniowy obejmuje aktywność
zarówno w sensie dosłownym – fizycznym, jak też psychicznym – mieszcząc w sobie ideową typologię emigracji jako zmiany miejsca czy też przemiany stanu ducha.
Mowa tu więc o wychodźstwie zewnętrznym oraz wewnętrznym, wyjściu i wejściu,
a wręcz o swoistej transgresji – przekroczeniu granic zarówno czysto fizykalnych,
materialnych, jak symbolicznych, metafizycznych, emocjonalnych czy duchowych.
Zjawisko emigracji można odczytywać na wielu poziomach semantycznych, sytuować
w rozmaitych dyskursach, omawiać w zróżnicowanych kategoriach, choćby historyczno-politycznych, gospodarczo-społecznych, religijno-kulturowych lub też rozpoznawać bezpośrednio i pośrednio w przestrzeni ideowej, duchowej, emocjonalnej, intelektualnej itd.
Nie unikając oczywistości, stwierdzić należy pierwotną, głęboko zakorzenioną
i długotrwałą zdolność i dążność człowieka ku zmianie – migracji – permanentną
cechę poszukiwania pożądanych, optymalnych warunków egzystencji, wychodzenia
czy wykraczania poza wyznaczone, przydane, rozpoznane wzorce i ramy aksjonormatywne. Ta szczególnego rodzaju skłonność jest wszak komponentą szeroko rozumianego habitusu społeczno-kulturowego, dyspozycji dobrego działania (w ujęciu
1
2

Zob. Encyklopedia popularna PWN, red. J. Kofman, Warszawa 1992, s. 208.
Zob. Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1995, s. 309.
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Arystotelesowskim), zaadaptowanej i rozwiniętej w myśli chrześcijańskiej (zwłaszcza
za sprawą Tomasza Akwinaty) oraz doposażonej w sprawności natury nadprzyrodzonej, tj. cnoty teologalne – wiarę, nadzieję, miłość (1 Kor 13,12-13). To właśnie kontekst aretologiczny stał się w tradycji chrześcijańskiej kluczowy, a wręcz nieodzowny
w procesie pojmowania, definiowania postawy człowieka jako istoty religijnej, określania jego bycia/bywania w świecie i poza nim, ujmowania działań i dążeń w kategoriach wyraźnie teleologicznych. Cnoty teologalne legły u podstaw tożsamości
chrześcijańskiej, której determinantą jest nieustanna tęsknota – pragnienie osiągnięcia
celu ostatecznego utożsamianego z życiem wiecznym, udziałem w Królestwie Bożym.
Ową identyfikację, jak wskazywał Mircea Eliade, należy definiować w kategoriach
„egzystencji otwartej”, podatnej ontologicznie, cechującej się „strukturą nadludzką”,
tj. nieograniczonej wyłącznie do „ludzkiego sposobu bycia”, lecz predysponowanej
do przekroczenia – uświęcenia3. Wynika z tego, że jej zasadniczym substratem jest
specyficzne ukierunkowanie na sferę sacrum, skłonność i predyspozycja do religii,
o których Rudolf Otto pisał, że te „spontanicznie mogą stać się instynktownym przeczuciem i poszukiwaniem czegoś, niespokojnym szukaniem po omacku i pełnym tęsknoty pożądaniem”4. W aspekcie religijnej natury człowieka synonimem owego poszukiwania i pożądania jest pragnienie, które Eliade nazwał wprost „tęsknotą za rajem”
określającą sytuację istoty ludzkiej we wszechświecie, pojmując tę jako specyficzne
dążenie do znalezienia się „w sercu świata, rzeczywistości i świętości”, dodając, że
jest ona tym samym, co „pragnienie przekroczenia w sposób naturalny ludzkiego sposobu życia i uzyskania boskiego sposobu życia, co chrześcijanin określiłby jako osiągnięcie stanu ludzkości przed grzechem pierworodnym”5.
Ta szczególnego typu orientacja czy tożsamość człowieka religijnego, znamienna
i manifestowana zwłaszcza w kulturach przednowożytnych, zawiera więc oczywisty
imperatyw transcendencji i transgresji, zmiany – przemiany, przekraczania i pokonywania granic świata oraz ograniczeń bytu fizykalnego, psychosomatycznego, duchowego. Jako ilustrację warto przytoczyć kilka podstawowych definicji, choćby na
początek samej transcendencji, która najogólniej, słownikowo ujmowana jest jako
„istnienie poza granicami bytu lub poza granicami ludzkiego poznania”, nieco inaczej
zaś ukazywana w podręcznikach medycznych, psychologicznych jako „zdolność do
wzrostu i wykraczania poza”, „wznoszenie się ponad uprzednio postrzegane granice lub ograniczenia”, „«wznoszenie się» ponad podstawowe potencjały biologiczne,
stawanie się bardziej uduchowionym, posiadanie «wyższych» celów, osiąganie głębszego zrozumienia; proces wychodzenia poza obecny kształt życia, który jest w obecnym stanie odpowiedni i harmonijny do bardziej pożądanego stanu”6. Portretując
człowieka dawnego w aspekcie prakseologicznym, próbując uchwycić głębszy sens
M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. R. Reszke, Warszawa 1996, s. 136–137.
R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł.
B. Kupis, Warszawa 1999, s. 136.
5
M. Eliade, Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, wstęp L. Kołakowski, posłowie S. Tokarski, Warszawa 1993, s. 368.
6
Cyt. za: J. Piotrowski, Transcendencja duchowa. Perspektywa psychologiczna, Warszawa 2018, s. 21.
3
4
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jego motywacji i działania, trafniejszy od filozoficznego czy teologicznego wydaje
się przeto opis psychologiczny, który otwiera szerszy horyzont znaczeniowo-funkcjonalny. W pojęcie homo religiosus wpisuje się bowiem koncepcja homo transgressivus, gdyż aktywność religijna wypływając między innymi z motywacji hubrystycznej
(rozumianej jako „trwałe dążenie człowieka do potwierdzania i powiększania swojej
wartości (ważności)”7), łączy się zwykle z aktami o charakterze transgresyjnym, które
Józef Kozielecki uznaje za
działanie twórcze, innowacyjne i ekspansywne – zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, które
przekracza dotychczasowe granice ludzkich osiągnięć materialnych, symbolicznych, społecznych i kulturowych. Wykonując je, człowiek wychodzi poza swoje ograniczone możliwości,
poza swoją niedoskonałość, poza swoją skończoność i dzięki temu tworzy nowe wartości oraz
realizuje nowe interesy8.

Istotna byłaby tu jedna z dwóch kluczowych typów przekroczenia: transgresja indywidualna (jednostkowa), która zdaniem badacza „występuje […] w sytuacjach, w których jednostka intencjonalnie wychodzi poza to, czym jest i co posiada, rozszerza własne
terytorium, dokonuje wynalazków i tworzy siebie według własnego projektu”9. W pewnym sensie zgodzić się można, że na sylwetkę homo religiosus składa się rejestr właściwości homo transgressivus i homo hubris, zespół przejawów i skłonności do przekraczania, przełamywania granic i poszerzania możliwości, zdolności do wyczynu i osiągania
celu10. Predylekcja ku swoiście pojętej trans-migracji czy też może, unikając zbytniego
uwikłania i kontrowersji semantycznych, transcendo- i transgresso-migracji jest zatem
zasadniczym kontekstem dla postawy chrześcijańskiej, pryzmatem stosunku człowieka
dawnego wobec świata i własnego miejsca, percepcji zarówno w odniesieniu do doczesnej, jak i niebiańskiej rzeczywistości.
Człowiek dawny (homo religiosus pierwszych wieków chrześcijaństwa i epoki średniowiecza) to istota będąca w nieustannym ruchu, migrująca w doczesności – pielgrzymująca ku wieczności, to homo viator o suplementacyjnym potencjale homo transgressivus, zdolny i skłonny do permanentnej przemiany, przekraczania danego stanu rzeczy,
wykraczania poza normy społeczne i kulturowe. Wszystkie cechy, których nośnikami są
wymienione modele antropologiczne, mieszczące się także w dyskursie psychologicznym, wydają się semantycznie i funkcjonalnie bliskie terminowi emigracji wewnętrznej
czy też bardziej może tu adekwatnemu, tytułowemu pojęciu emigracji duchowej. Warto
przypomnieć, że zgodnie z najogólniejszą definicją emigracja wewnętrzna to wycofanie
się jednostki z udziału w życiu publicznym, zaś gwoli poszerzenia jej ram konotacyjnych dodać można, że zwykle to swoiście eskapistyczny akt niezgody na panujący ład
– świadome wycofanie z nieakceptowanego porządku, decyzja motywowana względami
natury religijnej, ideologicznej, psychologicznej, tudzież jeszcze innej. Mowa tu zatem
J. Kozielecki, O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, Warszawa 1988, s. 57.
J. Kozielecki, Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Warszawa 2004, s. 45.
9
J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka, Warszawa 1987, s. 11.
10
Zob. K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice 2002, s. 43–47.
7
8
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o postawie emigracyjnej w często spotykanym wymiarze kontestacji, nierzadko radykalności czy wręcz anarchizmu, o wysoce emocjonalnym stosunku wobec dominującego
wzoru kulturowo-społecznego; mowa tu jednocześnie o bezkompromisowej potrzebie,
imperatywnym pragnieniu osiągnięcia określonego – projektowanego celu. Zdaniem Tadeusza Palecznego
w wielu skrajnych przypadkach wycofanie i ucieczka, zwłaszcza dla ochrony własnych wartości religijnych, przybiera postać introspekcji, medytacji i mistycyzmu […] Wiele kategorii
religijnych «uciekinierów» od społeczeństwa korzysta przy tym z pewnego immunitetu, chroniącego ich przed negatywnymi sankcjami. Można mówić nawet o powszechności i uniwersalności roli społecznej szamana, czarownika, pustelnika, zakonnika czy świętego męża, którzy
naznaczeni zostają przez akt poszukiwania bezpośredniego kontaktu z Bogiem czymś w rodzaju charyzmy i autorytetu11.

Warto jednak przypomnieć, chwilowo tylko zbaczając ze ścieżki idealistycznych
dywagacji, że wcześni chrześcijańscy emigranci buntowali się najczęściej przeciwko
konkretnym, dominującym i nierzadko opresyjnym instytucjom – państwowym i kościelnym, wyrażali niezgodę na cykliczne fale demoralizacji instytucjonalnej i moralno-społecznej oraz wynikającej z niej zależności i podległości. Natomiast powracając
na drogę nieco bardziej wzniosłych rozważań, trzeba uznać, że owe problematyczne
interwały w dziejach wczesnochrześcijańskich czy średniowiecznych dodatkowo tylko
wzmacniały postawy rewolucyjne – cechujące się „radykalizmem ewangelicznym”12,
zaledwie w jakiejś tylko mierze zasilały bowiem ideowe stanowiska i postanowienia
opuszczenia świata; w opinii Andreasa-Abrahama Thiermeyera w znakomitej większości wychodźcy – emigranci duchowi
próbowali realizować zasady chrześcijaństwa pierwotnego, które wydawało się już zapomniane. Wyrzekali się zatem zwyczajowych form życia miejskiego, wiejskiego i kościelnego […]
Tworzyli w ten sposób własny kontekst życia i próbowali w świecie zorientowanym całkowicie
na teraźniejszość wieść – jak powiadano – angelikos bios, ‘życie anielskie’13.

Wymienione wcześniej typy osobowości czy wzorce osobowe (pustelnika, mnicha,
świętego męża), w dawnej kulturze funkcjonujące i rozpoznawalne jako odsłony parenetyczne – matryce postaw kształtowane na gruncie aretologicznym i społecznym,
zawierające aksjomat o dobrych czynach dzięki zdobytym cnotom, a także związane z postrzeganiem i odgrywaniem określonych ról w danej zbiorowości14, wykazują
właśnie specyficzny potencjał transgresyjności, skłonność do swoistego eskapizmu
kulturowego, ukazują się jako „jednostki nonkonformistyczne, twórcze, innowacyjne, awangardowe, nieznajdujące akceptacji i zrozumienia dla swych odmiennych od
T. Paleczny, Interpersonalne stosunki interkulturowe, Kraków 2007, s. 157–158.
H. Dybski, Geneza monastycyzmu na Wschodzie w świetle źródeł patrystycznych II–V wieku, „Studia Teologiczne:
Białystok–Drohiczyn–Łomża” 26, 2008, s. 196; zob. też: idem, Początki anachoretyzmu w Egipcie w świetle nauczania Ojców Kościoła IV i V wieku, „Studia Teologiczne: Białystok–Drohiczyn–Łomża” 27, s. 205–207.
13
Ojcowie Pustyni i Matki Pustyni, [w:] Materikon. Mądrość Matek Pustyni, oprac. M. Bagin, A.-A. Thiermeyer,
przeł. B. Widła, Warszawa 2010, s. 13.
14
Szerzej hasło: parenetyczna literatura, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 2008, s. 373.
11

12
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panujących konwencji stylów życia i sposobów realizacji potrzeb”; stąd też – jak dodaje Tadeusz Paleczny – takie „typy postaw polegające na wycofaniu, ucieczce, unikaniu podporządkowania się dominującej kulturze poprzez rezygnację z uczestnictwa
prowadzą bardzo często do wyjazdu i emigracji”15. W odniesieniu do tradycji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej, zaś dokładnie do samego zjawiska anachorezy
– odosobnienia urzeczywistnianego właśnie w formie pustelnictwa, monastycyzmu
i ich pośrednich odmianach, rzecz tu oczywiście o swoistym wychodźstwie mentalnym, emigracji psychosomatycznej bliskiej pojęciu emigracji wewnętrznej, aczkolwiek w pewnym sensie wykraczającej poza ramy znaczeniowe, dlatego też rozumianej
tu jako jej szczególny – duchowy – wariant.
Fenomen anachorezy (od gr. anachorein – ‘usuwać się, uchodzić’ lub anachoreo
– ‘oddalam się’)16 zrodził się we wczesnych wiekach chrześcijańskich, stanowił rozpoznawalny komponent ówczesnej duchowości, oznaczał odejście/oddzielenie od świata,
śmierć dla świata doczesnego, od którego należało się wyzwolić, z którym trzeba było
radykalnie zerwać. Porzucenie – wyjście ze świata ziemskiego/materialnego/społecznego równało się z akceptacją życia w odosobnieniu, samotności, bycia na marginesie,
na pograniczu, w stanie martwym; oznaczało wejście na pustkowie (na pustynię, do
samotni, do eremu), co w podstawowym wymiarze wszak odpowiada każdemu aktowi
emigracji wewnętrznej, która zdaniem Palecznego
jest zawsze ruchem «skądś», wynikającym ze stanu organizacji społeczeństwa i kształtu norm
kulturowych. Nonkonformizm, alienacja, marginalizacja czy krytycyzm nie tyle poprzedzają
akt emigracyjny, ile mu współtowarzyszą […] Niemniej emigracja nie jest jedynie ruchem
«skądś», lecz także prowadzi «dokądś»17.

Sformułowanej przez św. Pawła idei „śmierci dla świata/dla grzechu” (zob. np. Rz
6,7, 1J 2,15)18, projektującej się właśnie w akcie wychodźstwa na pustynię – swoistej
emigracji duchowej – towarzyszyło poczucie niezgody, percepcja kontestacyjna, imperatyw wycofania z dominującego ładu społeczno-kulturowego pojmowanego w czasach
wczesnochrześcijańskich, a potem średniowiecznych głównie przez pryzmat wszelakich
koncepcji dualistycznych, postrzegania świata ziemskiego w aspekcie zła, jako tego,
który „leży w mocy Złego” – 1J 5,19). Nade wszystko zaś o czynie wyjścia sumarycznie
decydowały sfery tzw. życia wewnętrznego – duchowego – pokłady psychiczne (pragnienia, upodobania), dyspozycje intelektualne (myśli, idee) oraz zdolności wolitywne
(wybory, decyzje), których nadrzędnym celem pozostawało osiągnięcie wiecznej szczęśliwości, uczestnictwo w Królestwie Bożym. W tym świetle pustynia była miejscem
poza porządkiem ludzkim, bytowaniem – w ujęciu Eliadowskim – odsłaniającym „pragnienie przekroczenia w sposób naturalny ludzkiego sposobu życia i uzyskania boskiego sposobu życia”19. Wreszcie była ona tą przestrzenią, w której doświadczenie utraty
T. Paleczny, op. cit., s. 158.
Na temat terminologii zob. H. Dybski, Początki anachoretyzmu w Egipcie…, s. 208.
17
Ibidem, s. 159.
18
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. 3, Poznań–Warszawa 1997.
19
M. Eliade, Traktat o historii religii…, s. 368.
15
16
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„tego” świata, stawało się odzyskaniem „tamtego” świata; przebywanie na odludziu
– w przemyśleniach choćby św. Bazylego – polega zatem
na staniu się człowiekiem bez ojczyzny, bez domu, nie szukającym swego, nie goniącym za
przyjaciółmi, człowiekiem bez dobytku, bez środków do życia, bez pracy najemnej, bez znajomości, niepodatnym na pouczenia ludzkie, gotowym natomiast na rozumowe przyjęcie wskazań, jakie wywodzą się z nauk Bożych20.

Powołując się zresztą na tego właśnie Ojca wschodniego monastycyzmu, Ryszard
Przybylski tę specyficzną emigrację duchową ujmuje niezwykle trafnie i obrazowo, pisząc, że
pustelnicy wierzyli tedy, że anachoreza to wejście do przedsionka domu Pana. Niektórzy badacze uważają, iż to uwolnienie się od zwykłej egzystencji dawało im możliwość «doświadczenia
już w doczesności przedsmaku życia wiecznego». Wydawało im się, że ze swego odosobnienia,
z pustyni, dzięki ascezie i modlitwie, dojrzą chociażby rąbek rzeczywistości zbawionej. Opuszczając cywilizację, eremita żywił więc przekonanie, że rozpoczyna najbardziej szaloną grę,
jaką może podjąć człowiek: grę o wieczność poza czasem21.

Owa gra o wieczność poza czasem, dodać należy, że w jakimś sensie także poza przestrzenią, rozgrywała się na wielu płaszczyznach, przybierając rozmaite, choć pokrewne
semantycznie formy – bywając stanem hesychii (wyciszenia, duchowego pokoju, wewnętrznego skupienia, czujności, modlitewnego uniesienia), apathei (beznamiętności,
niewzruszoności, afektacji) czy też anapausis (wytchnienia od trosk, odpoczynku wiodącego ku Pleromie – Pełni doskonałości); toczyła się ona jako nieustanna psychosomatyczna i psychomatyczna batalia w przestrzeni pośredniej, granicznej, hybrydycznej.
Jako taka bowiem była pustynia postrzegana jednocześnie w kategoriach pogranicza
„tego” i „tamtego” świata, swoistej antycypacji raju, a zarazem obszaru zmagania ze
złem, nieustannego czasu próby; najogólniej zaś mówiąc, była przyczółkiem z różnych
pobudek pożądanym, choć najczęściej stawała się miejscem przejściowej – doczesnej
– emigracji duchowej.
W okresie wczesnochrześcijańskim i w wiekach średnich pustynia była mieszkaniem
ludnym, a niekiedy nawet tłocznym, pełnym wychodźców, uciekinierów, emigrantów
duchowych poszukujących ukojenia, schronienia, samotności, choć powody ich bywania poza światem nie były li tylko religijne, zdarzały się bowiem i zgoła inne, negatywne
motywacje; pustynia jawiła się tedy jako przybytek wielce egalitarny, miły nie tylko
pustelnikom czy mnichom, ale nierzadko też wszelkiego rodzaju buntownikom, łotrom
i nikczemnikom. Stanowiła więc obszar niemalże w pełni demokratyczny, równościowy,
nade wszystko zaś, jak się wydaje, wolny od podziałów, nieuwikłany w sieć proweniencji, predyspozycji, właściwości i pozycji społeczno-kulturowych. Żyli nań liczni eremici
i mnisi, mężczyźni i kobiety, nazywani Ojcami i Matkami Pustyni; jednak jak podkreśla
John Chryssavagis
20
Aby Bóg zamieszkał we mnie? List 2 św. Bazylego Wielkiego do Grzegorza, przyjaciela, przeł. W. Krzyżaniak, „W drodze” nr 11 (75), 1979, s. 104; zob. też Św. Bazyli Wielki, Listy, red. i przeł. W. Krzyżaniak, Warszawa 1972, s. 30–37.
21
R. Przybylski, Pustelnicy i demony, Kraków 1994, s. 35.
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teoretycznie na pustynię mógł iść każdy […] Teoretycznie pustynia wykluczała więc jakikolwiek rodzaj dyskryminacji. Teoretycznie, gdyż Matki i Ojcowie Pustyni nie zawsze potrafili
zerwać z dyskryminacją, jaka obowiązywała w świecie. Toczyła się jednak ciągła walka, życie na pustyni było nieustannym sprawdzianem stopnia, w jakim eremitom udało się porzucić
ograniczenia narzucane przez społeczeństwo. Jedynie sama pustynia, jej duchowa moc, była
w stanie pokonać świat i jego ignorancję22.

Na podstawie tej opinii można zatem, choćby preliminarnie, wnosić, że kobieca
anachoreza w jakimś stopniu była też wyborem wolności, aktem emigracji nie tylko
duchowej, ale też społeczno-kulturowej, wynikiem niezgody na dominujący porządek
spychający kobietę w sferę peryferyjną, ograniczający jej możliwości i kompetencje,
wyznaczający wąski zakres aktywności czy wręcz redukujący wolicjonalność do aktów
odtwarzania w ramach dyktowanych wzorów zachowań. Paradoksalnie odejście kobiety
na pustynię było wyborem swoistego marginesu nadrzędnie projektującego osiągnięcie
celu poprzez transgresję i wiodącego ku transcendencji, sekundarnie zaś transgresyjnym
włączeniem do krainy specyficznie odłączonej od świata i ex definitione wyłączającej
narzuconą konwencję, szczególnego rodzaju anabasis – wstąpieniem w przestrzeń antycypującą, a zarazem już w doczesności imitującą pełnię wyzwolenia; Chryssavagis
w swej refleksji o tzw. pustynnej duchowości dalej tę tezę niejako potwierdza, konstatując dość prostolinijnie, że
osiedlenie się na pustyni oznaczało przekroczenie progu krainy wolności: wolności od niewolnictwa, od przymusowej podległości, od wyzysku, a zwłaszcza od posiadania. Kobiety
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa na ogół nie dysponowały sobą; nie miały kontroli ani
nad swoim życiem, a ni nawet nad swoim ciałem. Ich losem kierował ktoś inny, zazwyczaj
mężczyźni, których były własnością: mogli to być ich ojcowie, mężowie lub, jeśli były niewolnicami, ich panowie. Na pustyni kobiety mogły jednak odrzucić te ograniczenia. Pustelnice
mogły tam żyć, troszcząc się jedynie o królestwo Boże, nie poddając się mocom i okolicznościom świata23.

Była więc pustynia wielką szansą dla kobiet, pewną nawet możliwością emancypacji społeczno-kulturowej, nade wszystko zaś okolicznością sprzyjającą rozwojowi
duchowemu, doskonaleniu wewnętrznemu; sankcjonującą urzeczywistnienie idei powszechnego zbawienia bez względu na płeć i status społeczno-kulturowy. Była anachoreza i w tym przypadku wolną od nałożonych, habitualnie ustanowionych różnic,
uniwersalną predylekcją ku zmianie, motywowaną fundamentalnym pragnieniem – tęsknotą za rajem (utraconym i obiecanym), którą uznać można za swoistą emigrację
duchową, wybieraną i percypowaną jako stan pośredni, przejściowy, jako soteriologicznie naznaczone stadium oczekiwania; arena żarliwej „gry o wieczność”, jako niejednokrotnie afektowane, dramatyczne, pełne iluzji i wiary „wejście do przedsionka
domu Pana”24.
22
J. Chryssavagis, W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek Pustyni, przedmowa B. Ward, przeł. M. Chojnacki,
Kraków 2007, s. 84.
23
Ibidem, s. 85.
24
Zob. przyp. 16.
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W kontekście atrakcyjności i dobrodziejstwa wyboru pustynnego życia rodzi się
przeto szereg pytań o frekwencję, faktyczny w nim udział kobiet, nade wszystko powstaje gąszcz problemów i wątpliwości dotyczących specyfiki kobiecego modus vivendi,
jego odmienności i oryginalności, tudzież nadmiar supozycji o uniwersalności i pewnej
jednak schematyczności percepcyjnych, imagologicznych czy nawet imagistycznych
struktur i pokładów mentalnych związanych z takim właśnie a nie innym życiem.
Na podstawie zachowanych źródeł wczesnochrześcijańskich, a także zabytków średniowiecznych, wypada odnotować stosunkowo niemały udział kobiet czy też nawet
znaczący ich ślad w przekazach o ówczesnych środowiskach eremickich. Warto przy
tym nadmienić, że faktyczna obecność kobiet choćby na wczesnej pustyni chrześcijańskiej mogła być o wiele większa, o czym świadczyłyby istniejące najstarsze, niestety
niezachowane, wersje Materikonu – zbioru żywotów i pouczeń świątobliwych pustelnic i mniszek. Zachował się natomiast zbiór – w formie florilegium – mnicha Izajasza
z przełomu XII i XIII wieku, będący kompilacją apoftegmatów przypisywanych wczesnochrześcijańskim ascetkom, sentencji pochodzących z anonimowych kolekcji syryjskich i koptyjskich, przekazów żywotowych oraz pouczeń dodanych przez samego autora tej kolekcji25. Księga zaprojektowana jako lektura duchowa zadedykowana została
mniszce Teodorze – córce cesarza bizantyńskiego Izaaka II Angelosa, lecz jej wartość
dalece wykracza poza ramy standardowego przewodnika religijnego, dowodzi bowiem
nie tylko wielkiej aktualności, żywotności, ciągłości myśli i tradycji ascetycznej, ale też
na szeroką skalę popularyzuje same sylwetki wielkich pustelnic i mniszek, takich jak
choćby święta Synkletyka, Sara, Teodora, Melania, Pelagia, Maria czy Matrona.
Na kartach historii duchowości chrześcijańskiej zapisało się wiele świątobliwych
ascetek, pustelnic i mniszek – tzw. chrześcijańskich dziewic i wdów, spośród których
największą sławę zdobyły trzy Matki Pustyni: amma Synkletyka (z IV w.), amma Sara
Egipska (z IV w.) i amma Teodora Aleksandryjska (z V w.). Jedno z najważniejszych
świadectw o ich świętym życiu stanowi Księga starców (Gerontikon) – Apoftegmaty
Ojców Pustyni, zbiór pouczeń i sentencji pustelniczych, w którym znalazły się właśnie
relacje i wypowiedzi sapiencjalne autorstwa owych trzech wyjątkowych niewiast26. Ponadto źródłem wiedzy o nich są przekazy żywotowe, legendarne oraz rozmaite kompilacje opisujące losy i postawy starochrześcijańskich eremitów, jednak podstawowym rezerwuarem informacji pozostaje właśnie kolekcja tekstów apoftegmatycznych.
Z dostępnych dokumentów wyłania się zaledwie kilka faktów z ich życia, pomimo to
25
Dzieło mnicha Izajasza zostało przełożone m.in. na język cerkiewnosłowiański i stało się bardzo popularne na
szerokim obszarze słowiańskim; dostępne jest też jego polskie tłumaczenie: Materikon. Mądrość Matek Pustyni,
oprac. M. Bagin, A.-A. Thiermeyer, przeł. B. Widła, Warszawa 2010.
26
W języku polskim dostępne są zbiory źródeł wczesnochrześcijańskich sentencji i pouczeń Ojców i Matek Pustyni
np. Abba, powiedz mi słowo: wybór apoftegmatów, wyb. L. Regnault, przeł. M. Borkowska, Kraków 1997; Apoftegmaty Ojców Pustyni, przeł. M. Borkowska, M. Starowieyski, M. Rymuza, (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy
33), z. 1–2, Warszawa 1986; Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 1: Gerontikon. Księga starców, przeł. M. Borkowska,
oprac. M. Starowieyski, (Źródła Monastyczne 4), Tyniec, Kraków 1994, 2004; Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 2:
Kolekcja systematyczna, przeł. M. Kozera, (Źródła Monastyczne 9), Tyniec, Kraków 1995; Pierwsza Księga Starców: Gerontikon, przeł. M. Borkowska, oprac. M. Starowieyski, Biblioteka Ojców Kościoła 2, Kraków 1992; Druga
Księga Starców: Verba Seniorum, przeł. M. Kozera, (Biblioteka Ojców Kościoła), Kraków 1996; Księga Starców
(Gerontikon), przeł. M. Borkowska, oprac. M. Starowieyski, (Ojcowie Żywi 5), „Znak”, Kraków 1983.
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zawierają one wiele ważnych treści religijnych, a wśród nich właśnie egzegezę idei wyboru „wychodźstwa ze świata” i trwania na pustyni, a także duchowych przemyśleń,
emocjonalnych wizji, wyobrażeniowych koncepcji itd. Z relatywnie skromnego korpusu danych wyrastają absolutnie fantastyczne biografie pustelnic, które wszak o sobie
samych mówiły niewiele. O św. Synkletyce wiadomo względnie najwięcej, a to dzięki
całkiem sporej liczbie zachowanych wypowiedzi (28 „słów” wśród wszystkich narracji apoftegmatycznych), a także poświęconemu jej żywotowi autorstwa św. Atanazego
z Aleksandrii. Prawdopodobnie pochodziła ona z zamożnego i pobożnego rodu aleksandryjskiego, miała być solidnie wykształcona, a po śmierci rodziców, rozdawszy majątek
ubogim, wraz z ociemniałą siostrą zamieszkać w krypcie poza miastem. Według przekazów, w niezwykle surowej ascezie dożyła sędziwych – 84 – lat, otoczona licznymi
uczniami i uczennicami. Stała się matką duchową wielu pustynnych pokoleń, zasłynęła
wytrwałością i żarliwością nauczania, w którym podkreślała istotność takich cnót, jak
cierpliwość, powściągliwość i uprzejmość; miała posiadać również dar widzenia i rozróżniania duchów27. Niepomiernie mniej informacji zachowało się natomiast o św. Sarze, wiadomo o niej tylko tyle, że pochodziła z Egiptu, wiodła życie ascetyczne na krawędzi urwiska w pobliżu Nilu; sława powodowała, że jej pustelnię nawiedzały rzesze
pielgrzymów i adeptów duchowych, zwłaszcza tych poszukujących wsparcia w walce
z demonami. Zasadniczo cała wiedza o niej pochodzi z kilku zachowanych wypowiedzi
(zaledwie 9 „słów” – apoftegmatów). Wreszcie nieco więcej wiadomo o św. Teodorze,
która zgodnie z przekazami miała opuścić małżonka i w męskim przebraniu ukrywać
się przed nim i światem, wiodąc samotne, surowe życie w jednym z męskich klasztorów niedaleko Aleksandrii. Zasłynęła z umartwień, lecz wiele cierpień miała doznać ze
strony świata i społeczeństwa doczesnego, od którego wszak uciekła, oskarżona została
bowiem o grzech nierządu i ojcostwo pewnego dziecka. Wygnana z klasztoru, przez
siedem następnych lat miała owo dziecko wychowywać w pustynnym szałasie. Dopiero
po jej śmierci, w trakcie przygotowań do pochówku, odkryto, że była kobietą, o czym
wzmiankuje choćby relacja o abbie Bessarionie, który ów fakt skonstatował w obecności swego ucznia, mówiąc: „Oto w jaki sposób kobiety walczą na pustyni z szatanem”28.
Teodorze przypisuje się 10 „słów” – apoftegmatów, które stanowią istotne świadectwo
jej świątobliwych czynów na pustyni.
Warto przypomnieć, że początkowo nie same apoftegmaty jako takie, lecz właśnie „zbiór kwiatów” – średniowieczna antologia autorstwa mnicha Izajasza najbardziej przyczyniła się do szerszej promocji duchowych pouczeń i wizerunków wczesnochrześcijańskich anachoretek, sama zresztą zyskała wielką popularność w świecie
chrześcijańskim wieków średnich i późniejszych, przez co doczekała się przekładów
na wiele języków, w tym także kilku tłumaczeń słowiańskich. Zrazu sława i kult ascetek znacząco wzrosła, ich gloria promieniowała z wczesnej pustyni na cały ówczesny
i późniejszy obszar chrześcijański, przyczyniając się do systematycznego powiększania wielonarodowego zgromadzenia „ziemskich aniołów – niebiańskich kobiet”,
27
28

J. Chryssavagis, W sercu pustyni…, s. 28–29; Pierwsza Księga Starców…, s. 328.
Apoftegmaty Ojców Pustyni…, nr 159b.
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poszerzania zbiorowości czcigodnych Matek Pustyni o kolejne pokolenia świętych
eremitek. Nie inaczej było na terenie Słowiańszczyzny, zwłaszcza wschodniej i południowej części tworzącej konfesyjno-kulturową wspólnotę Slaviae Orthodoxae. W jej
przestrzeni silnie zakorzeniła się zachowująca pierwotny charakter tradycja pustelnicza i mnisza, rychło bowiem pojawili się adepci i właśnie adeptki trudnej sztuki anachorezy, niejako w nawiązaniu czy za pośrednictwem pierwszych wieków realizujący
Pawłowy ideał „śmierci dla świata”.
Jedną z najsłynniejszych świętych, otoczoną silnym kultem w Kościele prawosławnym, czczoną przede wszystkim na słowiańskich Bałkanach, ale cenioną również na obszarze wschodniosłowiańskim, jest Paraskiewa Epiwatska, znana jako Petka, nazywana
również Tyrnowską, Bułgarską, Serbską czy Jasską. Pomimo potężnych rozmiarów kultu świętej, jej trwałej obecności w pamięci, kulturze, literaturze i sztuce Słowian prawosławnych, wiedza o niej jest relatywnie niewielka. Prawdopodobnie żyła na przełomie
X i XI wieku, miała pochodzić z trackiego Epiwatu, niedaleko Kalikratii w Azji Mniejszej
i całe swoje życie spędzić na pustyni. Zasadniczo jej kult rozkwitł dopiero po śmierci (tzw. narodzinach dla nieba), a w kolejnych wiekach sukcesywnie ewoluował, rozwijając się zwłaszcza na Bałkanach, o czym w dużej mierze zdecydował kontekst polityczny i historyczny.
Znane pozostają losy jej relikwii, wielokrotnie przenoszonych – z Kalikratii do Tyrnowa za
czasów tzw. drugiego państwa bułgarskiego (w XIII w.), po najeździe tureckim z Tyrnowa
do Widynia i dalej do Belgradu (w XIV w.), Konstantynopola (w XVI w.), wreszcie do mołdawskich Jass (w XVII w.). Lektura tekstów poświęconych słynnej Matce „południowosłowiańskiej pustyni” przywodzi na myśl, niejako w trybie konwencji, zasadę podobieństwa czy
wprost naśladownictwa wzorców – wówczas już percypowanych jako parenetyczne – wczesnochrześcijańskich, znanych i pamiętanych postaci wielkich anachoretek29.
Z wypowiedzi sławnych pustelnic, zawartych w apoftegmatach, a także z żywotowych przekazów o nadzwyczajnych czynach wczesnochrześcijańskich i średniowiecznych eremitek, wyłaniają się sylwetki kobiet silnych i niezależnych, występujących
w roli matron pouczających, co ciekawe niejednokrotnie udzielających wskazówek/
porad duchowych nie tylko kobietom, ale też mężczyznom. Taką ich akceptowaną
i ważną pozycję można interpretować w aspekcie właśnie aktu emigracji duchowej
– „wychodźstwa ze świata” i związanej z nim zdolności transgresyjnej, pojmowanej
jako swoiste wykroczenie poza dominujący – patriarchalny – porządek, jako przekroczenie granic habitusu społeczno-kulturowego nałożonego na kobiety w drodze
męskiej nadrzędności i tzw. przemocy symbolicznej30. W odniesieniu do kobiecej
29
Wiele informacji, nierzadko zrewaluowanych ideologicznie, znajduje się w kilku zabytkach literackich poświęconych Paraskiewie-Petce, a mianowicie w: greckim żywocie pióra diakona Bazylika (z 2 poł. XII w.), obszernym
tekście żywotowym autorstwa Eutymiusza Tyrnowskiego (z 2 poł. XIV w.), w dwóch opowieściach o peregrynacji
relikwii – pochodzącej prawdopodobnie z XIII w. (choć znany jest tylko odpis z 2 poł. XIV w.) oraz w tzw. suplementacji i w korpusie hymnograficznym w różnych redakcjach języka cerkiewnosłowiańskiego; zob. szerzej np.
Ziemscy aniołowie – niebiańscy ludzie. Anachoreci w bułgarskiej literaturze i kulturze, wyb. i wstęp G. Minczew,
red. G. Simeonowa-Konach, Białystok 2002.
30
Zob. P. Bourdieu, Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Warszawa 2004; zob. też I. Lis-Wielgosz, Tworzona
przez mężczyzn – odtwarzana przez kobiety. Kultura i literatura staroserbska, [w:] Męskie światy w życiu kobiet.
Literatura – historia – język, red. B. Walęciuk-Dejneka, Kraków 2018, s. 199–214.
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emigracji na pustynię, kwestię samej motywacji niezwykle trafnie ujęła Katarzyna
Sokołowska, podkreślając, że wówczas, tj. w pierwszych wiekach chrześcijaństwa,
„marginalizacja kobiet w sferze publicznej skierowała energię niektórych spośród
nich ku życiu ascetycznemu. Droga przez trudy ascezy pozwalała im zakosztować nie
tylko równości, ale i wolności w społeczeństwie żądającym od kobiet bezwzględnej
uległości i podporządkowania”31. Należy podkreślić jednak, że sam czyn tzw. wyjścia
– ucieczki z/od świata nie gwarantował natychmiastowego przyzwolenia i wyzwolenia, o czym przypomina choćby historia ammy Teodory, żyjącej w pełni surowej ascezy i przez cały ziemski czas ukrywającej się w męskim przebraniu oraz w klasztorze.
W wielu przypadkach wszakże kobiety niejako okrywały się metaforycznym woalem,
manifestując posiadane – męskie – przymioty ducha, takie jak heroizm, odwaga, wytrwałość, nieustraszoność itp.; nieraz zresztą w taki właśnie sposób były postrzegane
przez samych mężczyzn. Warto przy tym nadmienić, że zarówno w piśmiennictwie
starochrześcijańskim, jak i średniowiecznym tego typu strategia przedstawiania kobiet
była dość częsta i charakterystyczna, zwłaszcza w opisach postaw świętych pustelnic
i mniszek, chrześcijańskich dziewic i wdów. Mowa tu oczywiście o symbolicznej maskulinizacji, prezentacji kobiecych bohaterek za pomocą szczególnego typu upodobnienia – imitacji ideału męża świętego (homo sanctus), co służyć miało waloryzacji,
ekspozycji ich wybitnego potencjału duchowego. Ponadto ów zabieg pozwalał wyrazić radykalną negację somatycznej kobiecości, sprzyjając przy tym manifestacji teospołecznej równości czy równowartości w wyzwalaniu siebie z własnej cielesności
(płciowości); to z pewnością miała na uwadze Sokołowska, konstatując, że „wybór
trudów życia ascetycznego i swoiste zanegowanie ciała pozwalało kobietom pustyni
na zrzucenie jarzma płci, zbliżało je to do ascetycznego ideału bios angelikos – życia
na wzór aniołów”32. Zdarzało się również, że ową taktykę stosowano niczym oręż
w przestrzeni interpersonalnej, symbolicznej, słownej, w sferze napięć wprost wynikających z dominujących wzorców społeczno-kulturowych, od których wszak nie była
wolna i sama pustynia, co trafnie ujął już Chryssavagis, stwierdzając, że „teoretycznie
na pustynię mógł iść każdy […] Teoretycznie pustynia wykluczała więc jakikolwiek
rodzaj dyskryminacji. Teoretycznie, gdyż Matki i Ojcowie Pustyni nie zawsze potrafili
zerwać z dyskryminacją, jaka obowiązywała w świecie”33. Potwierdzeniem pewnej
właśnie teoretyczności wyzwolenia z habitualnych ram, tj. kulturowo-społecznych
norm na pustyni może być choćby apoftegmat opowiadający o spotkaniu ammy Sary
z dwoma czcigodnymi ojcami; w tekście znajduje się taka oto relacja:
Kiedyś znów przyszli do niej dwaj starcy, wielcy pustelnicy z okolic Peluzjum. A po
drodze mówili jeden do drugiego: «Upokórzmy tę staruchę». I powiedzieli jej: «Uważaj, żebyś się nie wynosiła i nie mówiła sobie: Oto pustelnicy przychodzą do mnie,
kobiety!» – Odpowiedziała im amma Sara: «Ciałem jestem kobietą, ale nie duchem
[…]34.
K. Sokołowska, Mistrzynie Pustyni, „Znak” nr 689, Kraków 2012 [dostęp online].
Ibidem.
33
Zob. przyp. 17.
34
Pierwsza Księga Starców…, nr 887.
31
32
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Inny zaś apoftegmat zawiera wyjątkowo ciętą, aczkolwiek głęboko duchową, a zarazem społeczno-kulturową wypowiedź tejże ammy Sary, w której dosadnie określa ona
samą siebie właśnie w ramach strategii imitacji ideału męża świętego; „Powiedziała znowu do braci: «Jestem mężem, wy jesteście kobietami»”35. Rzecz tu oczywiście z jednej
strony o waloryzacji własnej pozycji, z drugiej zaś o swoistej antytezie postaw moralnych, przy jednoczesnym jednak nieprzezwyciężonym uwikłaniu świadomości w sieć
reguł dominującego porządku, od którego uciekały zwłaszcza pustelnice, a który wciąż
był przez nie odtwarzany; mówiąc wprost, chodzi o powielanie matryc percepcyjnych,
szablonów wytwarzanych przez mężczyzn, które są zwykle – zdaniem Pierre’a Bourdieu
– „wykorzystywane do postrzegania i opisu rzeczywistości (także relacji władzy) przez
same kobiety”36. Warto jednak zauważyć, że owa taktyka maskulinizacyjna była również
przez mężczyzn – zwłaszcza narratorów dzieł literackich – niejednokrotnie stosowana
jako funkcjonalny schemat ekspozycji świętości kobiety, ukazywania jej cnót jako tożsamych nie z żeńskimi, lecz właśnie męskimi cechami. Doskonałym przykładem jest
tu choćby opinia bułgarskiego patriarchy Eutymiusza o duchowych przymiotach Matki
„południowosłowiańskiej pustyni” – Paraskiewy-Petki; w poświęconym jej żywocie pisze on wprost:
Lecz ja nie uważam, żeby wielebna ta w czymkolwiek ustępowała dawnym i sławnym wszędzie świętym […] Tak ona w swojej żeńskiej postaci męski przybrała rozum […] Tak więc
zdobyła się ponad swą naturę i przyozdobiła duszę […] takie są bohaterskie czyny wielebnej
Paraskewy, takie walki duchowe matki, które w tym krótkim czasie na ziemi podjęła i wycierpiała, a przez nie wielką na niebiosach sławę zyskała37.

Przesłanie jest tu oczywiste, zawiera ono czytelną aluzję do równości kobiety
i mężczyzny w aspekcie powołania do świętości oraz wybraństwa, ale też wyraźnie
jest naznaczone piętnem społeczno-kulturowej percepcji roli i pozycji samej kobiety,
która w stanie dziewictwa i odosobnienia pojmowanym jako stan dojrzałości duchowej – symbolicznego męstwa, mogła być nobilitowana jedynie poprzez nadanie jej
męskich przymiotów ducha, poprzez nałożenie woalu powagi dawnych i sławnych
świętych mężów.
Sfera komunikacji interpersonalnej to istotna, choć nie jedyna płaszczyzna pustynnego zmagania, dużo ważniejsza, czy wręcz priorytetowa, była walka z imaginowanym
wszechogarniającym złem, zarówno wewnętrznym – drzemiącym w samym człowieku
– jak też zewnętrznym – podstępnie i nieustannie wdzierającym się w krainę samotności
i wyciszenia. Wspólnym motywem, charakterystycznym dla życia na pustynnej emigracji, był bój z własnym grzesznym ciałem i wszechobecnymi demonami. W wypowiedziach i opisach czynów Matek Pustyni zmagania psychosomatyczne i psychomatyczne
to zgoła lejtmotyw ilustrujący istotę życia na pograniczu, przebywania w stanie pośrednim; to kluczowy komponent tożsamości wszystkich wczesnochrześcijańskich eremitek,
Ibidem, nr 991.
P. Bourdieu, Męska dominacja…, s. 45–46.
37
Żywot św. Paraskiewy (Petki), przeł. B. Kotyk, [w:] Ziemscy aniołowie – niebiańscy ludzie. Anachoreci w bułgarskiej literaturze i kulturze, wyb. i wstęp G. Minczew, red. G. Simeonowa-Konach, Białystok 2002, s. 102–105.
35
36
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to imperatyw moralny warunkujący osiągnięcie ostatecznego celu. W odnoszących się
do ich postaw apoftegmatach znajdują się więc barwne eksplikacje typu:
Powiedziała amma Teodora: „Trzeba walczyć o to, by wchodzić przez ciasną bramę. Bo jak
drzewa bez burz i dreszczów zimowych nie mogą owocować, tak i my. Zimą jest ten świat: i nie
możemy zostać dziedzicami Królestwa Niebieskiego inaczej, jak przechodząc przez wiele utrapień i pokus […]”; Powiedziała także [amma Teodora]: „Dobrze jest żyć w odosobnieniu i skupieniu; praktykuje te rzeczy człowiek roztropny. Zaiste ważna to rzecz tak żyć dla dziewicy
lub mnicha, a zwłaszcza dla młodych. Wiedz jednak, że gdy tylko ktoś zdecyduje się na życie
w odosobnieniu i skupieniu, przychodzi diabeł i obciąża jego duszę smutkiem, zniechęceniem
i pokusami […]; O ammie Sarze opowiadano, że przez trzynaście lat cierpiała straszne ataki
demona nieczystości, a nigdy się nie modliła, żeby ataki ustały, ale raczej mówiła: „«Boże, daj
mi siłę!»”; Kiedyś ten sam demon nieczystości zaatakował ją [ammę Sarę] szczególnie silnie,
podsuwając marne rozkosze świata. Ale ona nie przyzwalała, broniąc się bojaźnią Bożą i ascezą. I rano wyszła na dach swojej celki, żeby się modlić. Wtedy duch nieczystości pokazał się
jej ucieleśniony i powiedział: „Zwyciężyłaś mnie Saro!” Ona zaś odrzekła: „Nie ja Cię zwyciężyłam, ale Pan mój Chrystus”; Powiedziała także [amma Synkletyka]: „Liczne są podstępy
szatana. Nie powalił duszy przez nędzę, to podsuwa na przynętę bogactwo; nie przemógł przez
obelgi i zniewagi, to przynosi pochwały i sławę. Pokonany w zdrowiu, wpędza ciało w chorobę, bo skoro nie zdołał uwieść przez rozkosze, próbuje sprowadzić na manowce przy pomocy
narzuconych cierpień […] Jeżeli więc ty, będąc grzeszny, cierpisz takie rzeczy, przypomnij
sobie o przyszłym karaniu, o wiecznym ogniu i sprawiedliwej odpłacie, i nie zniechęcaj się
z powodu tego, co się dzieje. Raduj się, że Bóg wejrzał na ciebie[…]”; Powiedziała znowu
[amma Synkletyka]: „Trzeba abyśmy zawsze byli uzbrojeni przeciw szatanom. Przychodzą
bowiem z zewnątrz albo z wewnątrz […]”38.

Podobną dialektykę ascetycznego życia utożsamionego z teleologicznie pojmowanym cierpieniem zawiera średniowieczna opowieść o słowiańskiej świętej Matce – Paraskiewie-Petce; mowa tu zarówno o motywach wyboru pustynnej emigracji, jak też o wysokiej stawce w prowadzonej „grze o wieczność”, cenie jaką „duchowej emigrantce”
przyszło zapłacić za przyszłe obywatelstwo – utraconą, lecz obiecaną, a nade wszystko
upragnioną, przynależność do ojczyzny niebiańskiej:
[…] ku apostolskiemu życiu zapałała ochotą, postem i czuwaniem opanowując ciało, oddając
się cierpieniom i leżeniu krzyżem. Zapaławszy pobożnym pragnieniem, od tej pory nie powstrzymywała się nie szczędzić siebie, ale wszystkich razem porzuciwszy, podjęła ucieczkę
i dotarłszy do pustelni, tam nieziemskie i anielskie podjęła życie. Usilnie naśladowała oglądającego Boga Eliasza pobyt na pustyni, albo prawdziwej mówiąc, we wszystkim naśladowała Jana
Chrzciciela, postem i czuwaniem się udręczając, zielem pustynnym żywiąc się skąpo i mało,
na chłód i żar się wystawiając, i ku Jednemu tylko wyglądając […] Któż zatem opowie o tym
źródle łez, częstych jękach i bezustannym leżeniu krzyżem, o mękach codziennych, któż opowie? Albowiem nie było tam nikogo innego, kto mógł ją widzieć, a tylko wszechwidzące oko
Opatrzności […] Tym zajętej i zatroskanej nie przestał Zły mamić rojeniami i przywidzeniami.
Gorzej, że w różne zwierzęta przemieniał się, by skłonić ją do ucieczki. Lecz mężna Paraskewa
obrała Najwyższego za swoje schronienie […] i wciąż toczyła z oczu swych strumień łez. Tak
ona w swojej żeńskiej postaci męski przybrała rozum, niczym pajęczynę rozbiła wszystkie
wrogie sztuczki […]39.
38
39

Pierwsza Księga Starców…, nr 310, 311, 884, 885, 898, 998.
Żywot św. Paraskiewy (Petki)…, s. 103–104.
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Zarówno w tych przytoczonych, jak i wielu innych apoftegmatycznych wypowiedziach i żywotowych opisach zawiera się głęboki sens egzystencji pustynnej, a de facto istota emigracji duchowej; ich stałą wykładnią jest bowiem idea dobrowolnego cierpienia (białego męczeństwa),
koncepcja nieustannych ćwiczeń duchowych, zaprawiania ciała i duszy w cnotach: roztropności, wielkoduszności, łagodności, pokory, cierpliwości, oddania ludziom i Bogu, powściągliwości, ascezy itd. Niejednokrotnie więc refleksje wczesnochrześcijańskich Matek Pustyni
przybierają formę barwnych pouczeń, nazywanych zresztą potem przez mnicha Izajasza – autora Materikonu – „bezkresnymi łąkami kwiatów”, „kwiatami wszelkich cnót”, „najdoskonalszymi duchowymi kwiatami niebiańskiego błonia raju”40:
Powiedziała także [amma Teodora]: „Dobrze jest żyć w odosobnieniu i skupieniu; praktykuje
te rzeczy człowiek roztropny […]”; Ta sama [amma Teodora] powiedziała także: „Nauczyciel powinien być wolny od żądzy władzy, pozbawiony chełpliwości, daleki od pychy, nie
dający się uwieść pochlebstwem ani zaślepić darami, nie ulegający łakomstwu, nie unoszący
się gniewem: ale wielkoduszny, łagodny, a zwłaszcza pokorny; wypróbowany i cierpliwy, troskliwy i miłujący dusze”; Powiedziała także [amma Sara]: „Dobrze jest dawać jałmużnę także
i z ludzkich pobudek; bo chociaż to jest dla spodobania się ludziom, powoli dochodzi się także
i do podobania się Bogu”; Powiedziała także [amma Synkletyka]: „My, którzyśmy podjęli to
powołanie, powinniśmy zdobyć doskonałą powściągliwość”; Powiedziała także [amma Synkletyka]: „Jeśli dokucza nam choroba, nie trapmy się tym […] Bo to właśnie jest wielka asceza:
trwać mężnie w chorobie i zwracać do Boga hymn dziękczynienia […]”41.

Ze swoiście pojętą emigracją pustynną – stanem przejściowym, pośrednim – ściśle powiązany jest w przekazach apoftegmatycznych i hagiograficznych motyw drogi
(ścieżki, bramy, drabiny, żeglugi, ucieczki), nieustannego dążenia do ostatecznego celu,
okupionego cierpieniem, niepewnością i łzami. Pojawiają się więc pouczenia i relacje
niezwykle plastyczne, a zarazem głęboko przejmujące, naznaczone gorzką świadomością trudu pustelniczego – emigracyjnego bytowania, takie jak np.:
Powiedziała amma Teodora: „Trzeba walczyć o to, by wchodzić przez ciasną bramę […]”; Powiedziała także [amma Sara]: „Stawiam stopę na szczeblu drabiny, by wejść na górę, a zanim tam
dojdę, rozpamiętuję śmierć”; Powiedziała znowu [amma Synkletyka]: „Nie osiągniemy tu życia
bez trosk […] Płyniemy wśród niepewności: morzem bowiem jest nasze życie, jak powiedział
święty Psalmista. Ale na morzu bywają miejsca skaliste, inne pełne dzikich zwierząt, inne jeszcze spokojne. My, jak sądzę płyniemy po spokojnej części morza, ci zaś, którzy żyją w świecie
– wśród rozszalałych fal. My płyniemy dniami prowadzeni przez słońce sprawiedliwości […] My
natomiast, którzy przebywamy na cichym morzu, gubimy nasz statek z powodu niedbałości porzucając ster sprawiedliwości; wszystkich razem porzuciwszy, podjęła ucieczkę i dotarłszy do pustelni, tam nieziemskie i anielskie podjęła życie […] postem i czuwaniem się udręczając […]42.

Motyw drogi – permanentnego dążenia i poszukiwania – nade wszystko wyraża tu
sedno emigracji duchowej, rozumianej jako tymczasowe dobrowolne wygnanie i porzucenie świata, jako dojrzewanie do osiągnięcia ostatecznego celu, wzrastanie do chwili
narodzin dla nieba; o tym zresztą miała między innymi żarliwie nauczać amma Synkletyka, prawiąc:
Materikon. Mądrość Matek Pustyni…, s. 65.
Pierwsza Księga Starców…, nr 311, 313, 890, 893, 899.
42
Pierwsza Księga Starców…, nr 31, 889, 999; Żywot św. Paraskiewy (Petki)…, s. 103.
40
41
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[…] sami dobrowolnie zesłaliśmy się na wygnanie, to znaczy znajdujemy się poza granicami
tego świata. Staliśmy się przeto wygnańcami, dlatego nie powinniśmy szukać ponownie tego,
co mieliśmy wcześniej; znajdujemy się na tej ziemi jak w swego rodzaju matczynym łonie, by
się narodzić do życia niebieskiego. Jak dzieci najpierw kształtują się w łonie matki, aby później
osiągnąwszy dojrzałość, przyjść na świat, tak również sprawiedliwi wydoskonalają się przez
swoje trudy i dzięki łasce Bożej, aby się w końcu dostać do nieba […]43.

Drogę można tu więc pojmować także jako swoiste centrum świata przedstawionego, osnowę fabuły, a przede wszystkim sygnaturę ludzkiej postawy; jak zauważa Anna
Wieczorkiewicz, „«droga» jest wyraźnie określona – to pewien z góry wyznaczony szlak
przygotowany do tego, by po nim iść. Oznacza właściwie «sposób» (życia, zachowania…). Wiąże się z pojęciem wyboru”44, dodać należy, że w tym przypadku wyboru emigracji duchowej – stanu pośredniego, percypowanego w kategoriach imagologicznych
jako czasoprzestrzeni rozpostartej między doczesnością a wiecznością.
Poza uniwersalnym wymiarem, warto zauważyć także zakres pewnej odmienności
czy oryginalności pouczeń i opisów czynów Matek wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej pustyni dotyczących swoiście emigracyjnego modelu życia ascetycznego,
zwrócić uwagę na te elementy wypowiedzi i prezentacji, które niejako odkrywają kobiece autorstwo lub też eksponują kobiecą perspektywę. Mowa tu przede wszystkim
o wysokiej metaforyczności, określonym doborze wyrażeń obrazowych stanowiących
linearne asocjacje z konkretnymi rolami społeczno-kulturowymi, co można uznać za
rodzaj przeniesienia dominujących wzorców świata ziemskiego i ich przenośnego użycia w opisie rzeczywistości anielskiej, zarówno pustynnej, jak i przyszłej – niebiańskiej.
Wielokrotnie występują bowiem eksplikacje odwołujące się do macierzyństwa, domowego ogniska, prac domowych czy kanonu piękna, niewieściej fizjonomii itd.; rzec można wręcz o swoiście kobiecym modelu percepcyjnym, który wyłania się z wielu relacji
takich, jak choćby poniższe przykłady:
[…] znajdujemy się na tej ziemi jak w swego rodzaju matczynym łonie, by się narodzić do
życia niebieskiego. Jak dzieci najpierw kształtują się w łonie matki, aby później osiągnąwszy
dojrzałość, przyjść na świat, tak również sprawiedliwi wydoskonalają się przez swoje trudy
i dzięki łasce Bożej, aby się w końcu dostać do nieba […]; Jak habit, gdy się go wypierze i wyżmie, staje się czysty i biały, tak dusza, która żyje w dobrowolnym ubóstwie, staje się coraz
bardziej niezachwiana; Mieszkanie swojej duszy należy nieustannie sprzątać i uważać, czy nie
ma w nim robactwa, to jest grzesznych myśli lub niewłaściwego nastroju. Dlatego mieszkanie
to należy zawsze wykurzać kadzidłem modlitwy […]; Jeżeli jesteśmy w drodze na spotkanie
z Chrystusem, naszym prawdziwym Oblubieńcem, powinnyśmy się stale przyozdabiać, aby
wyglądać pięknie i podobać się Mu. Zamiast szlachetnych kamieni wkładajmy koronę z wiary, nadziei i miłości. Wokół szyi zawieśmy kosztowny łańcuch, czyli pokorę. Niewinność to
pas naszego ciała; a nasze skromne ubóstwo, niczym kosztowna szata! A na uczcie weselnej
zaproponujmy Mu potrawy, które się nigdy nie psują, to jest modlitwę i śpiew […]; nie miała
tam troski o woły robocze, ani o konie złotouzde, ani o szaty i pościele, ani o domostwo i sługi,
a tylko duchowe oczyszczenie, o wezwanie na sąd ostateczny, o spotkanie z Oblubieńcem […]
I często tęskniła za tym, jak przyozdobi lampę, jak napełni ją oliwą, jak z dziewicami mądrymi
43
44

Cyt. za: Materikon. Mądrość Matek Pustyni…, s. 122, 123.
A. Wieczorkiewicz, Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz i włóczęga, Gdańsk 1996, s. 150.

141

Izabela Lis-Wielgosz
razem się raduje, jak Oblubieńca rozkoszuje się widokiem, Jego pięknem, chwałą, światłością,
z nim przebywaniem, Jego błogosławieństwem. O to tylko serce ją bolało, dlatego tylko oczy
ciemniały od łez […]45.

Niezależnie jednak od owych drobnych osobliwości kobiecej percepcji przeznaczenia czy powołania, nade wszystko zaś świadomego wyboru pustynnej – duchowej
– emigracji, wskazanych tu jedynie gwoli podkreślenia dodatkowej atrakcyjności i poetyckiej głębi omawianych tekstów, należy stwierdzić nadrzędny uniwersalny wymiar
i sens pouczeń owych wielkich ascetek. Ich przemyślenia spaja bowiem w pierwszej
kolejności kategoria emigracyjnej tęsknoty, w tym przypadku równoznacznej z pragnieniem raju, dostąpienia udziału w wiecznej szczęśliwości niebiańskiej ojczyzny
– niczym nieograniczonego bytowania w Królestwie Bożym. Przywołane tu apoftegmaty i relacje żywotowe są zarówno świadectwami realiów wczesnych i średnich wieków chrześcijańskich, jak i dokumentami świadomości i wrażliwości, postaw „mężnych” kobiet, których wybór i trud wychodźstwa „ze świata” stał się inspiracją dla
kolejnych pokoleń eremitek i mniszek. Odziedziczone, pozostawione przez wczesnochrześcijańskie Matki Pustyni sentencje, egzegezy, wskazówki duchowe zyskały status kanonicznego przewodnika, co wyeksponował, najwyraźniej rozmiłowany w ich
urodzie duchowej, a może nawet średniowieczny feminista (?), mnich Izajasz – autor
Materikonu – kiedy zwracając się do adresatki ułożonego przez siebie przewodnika
duchowego, rzekł:
[…] naśladuj te czyny i módl się za mnie. Jedynie Bóg wie, jak wiele trudu kosztowało mnie
zebranie tego wszystkiego i spisanie dla ciebie. Obawiam się, że znajdą się ludzie, którzy mnie
potępią: odkąd świat istnieje, nikt jeszcze nie napisał księgi dla kobiet. Jednak gardzę każdym
zarzutem i myślę tylko o twoim zbawieniu […] Popatrz, moja droga pani i siostro, jak wiele
zniosły święte niewiasty i jak Pan otoczył je chwałą, nie tylko na tym świecie, ale też w świecie
przyszłym. Dlatego nie możesz mówić, że tylko mężczyźni ze względu na swoją naturę mogą
praktykować te ascetyczne ćwiczenia […] Meterikon ten niech będzie dla ciebie, jak światło,
powinien on rozjaśniać twą ziemską drogę, aż dane ci będzie wejść w nieprzemijającą światłość
naszego umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa46.

Skądinąd tożsame stanowisko, odnośnie do wielkich wartości oraz korzyści płynących z wyborów i postaw słynnych pustelnic – duchowych emigrantek – wyraził inny
średniowieczny twórca, admirator świętości i patriarcha Eutymiusz, rozpoczynając opowieść o wielebnej Paraskiewie-Petce, Matce „południowosłowiańskiej pustyni”, tymi
oto słowy:
Zaprawdę przykazanie miłości, które każe umiłowanych pamięć wspominać i o wyglądzie ich
i czynach, i słowach świadczyć, a nawet wizerunki ich malować, znaczne jest, bardziej jednak pożytecznym będzie i milszym Bogu wybrańców Jego z uwielbieniem czcić, ich pamięć
i czyny ku pożytkowi opowiadać. Niemałą bowiem przynosi słuchaczom korzyść słowo pożyteczne. Jak bowiem słońce porą wiosenną promienie rozpościera po wszystkiej ziemi i stworzenia wszystkie rosną i ożywiają się, i krzepną, i poddają się odnowie, tak i opowieść duchowa
45
46

Cyt. za: Materikon. Mądrość Matek Pustyni…, s. 123, 113, 116, 122–123; Żywot św. Paraskiewy (Petki)…, s. 104.
Ibidem, s. 157–159.
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wiedzie dusze zgromadzonych słuchaczy ku weselu i obłok smutków skutecznie rozwiewa
i odpędza. Jaśniejsza od słońca będzie pamięć o Petce, jeżeli szczegółowo opowiemy o jej
życiu, czynach i tułaczkach podjętych dla miłości Chrystusowej47.

*
Zaproponowana perspektywa czy też próba interpretacyjna fenomenu kobiecej
anachorezy, odczytanie bądź co bądź konkretnie i tradycyjnie nacechowanej koncepcji
w supozycyjnej kategorii emigracji duchowej, to nie jedyna, lecz jedna z możliwych
ścieżek deskrypcji i deszyfracji, choć, jak się wydaje, niepozbawiona pewnej atrakcyjności. Połączenie obu tradycji – pustelniczej i mniszej – z problematyką emigracyjną wydaje się bowiem umożliwiać poszerzenie tradycyjnie definiowanych pojęć,
ułatwiać choćby chwilowe wyjście poza utarte schematy i ustalone czy nawet wąskie
nurty objaśniania. Wobec tego celem było przede wszystkim ukazanie anachorezy
jako zjawiska emigracji duchowej, w jakimś sensie bliskiej emigracji wewnętrznej;
wyeksponowanie modelu życia pustelniczego jako aktu nieoczywistego, obejmującego nie tylko powszechnie znane idee i koncepcje, ale też rzadziej uwydatniane
predylekcje i mechanizmy psychologiczne o charakterze transcendentalnym i transgresyjnym. Istotne stało się tu zatem zdefiniowanie emigracji duchowej realizowanej
jako swego rodzaju „wyjście ze świata” – wychodźstwo na pustynię, określenie jej
w kategoriach pewnej sumy, na którą składa się społeczno-kulturowe pojęcie emigracji wewnętrznej i emigracji najogólniej pojmowanej jako ruch i zmiana, motywowanej projektowaną lub wtórnie osiąganą satysfakcją, szczęśliwością, doskonałością
itp. Ponadto w refleksji kluczowe zdało się ujęcie fenomenu kobiecej anachorezy
jako aktu symbolicznego wykroczenia – wyjścia poza ramy habitusu społeczno-kulturowego, jako czynu odrzucenia i w efekcie, pomimo paradoksalnie ciągłego powielania matryc dominującego porządku, pewnego rozluźnienia habitualnego gorsetu.
Swoistą ramą rozważań pozostaje jednak uniwersalna koncepcja ideału życia pustelniczo-mniszego, typologia postaw duchowych kształtowanych i implementowanych
w różnych kontekstach czasoprzestrzennych. W zamyśle i rezultacie więc refleksja
mieści się w nurcie powszechnie orzeczonych rudymentów, posiada wymiar linearny
i konceptualny, łącząc wzorce wczesnochrześcijańskie i średniowieczne, wyrastając
na gruncie zróżnicowanego i oddalonego od siebie czasowo, choć ideowo bliskiego
korpusu tekstów kultury.
Ad extremum niniejsze rozważania mają charakter tradycyjnie anamnestyczny oraz
memorialny w aspekcie kulturowym, intelektualnym i emocjonalnym, służą bowiem
wspomnieniu postaw i rzeczy wzniosłych, pięknych, dobrych; i choć może skromnie
obdarzone, a raczej umiarkowanie „znane z daru słowa”, „nawet jeśli kunsztu [nieposiadające]”, to są one powodowane niewymuszoną potrzebą, aby „coś pięknego […]
ofiarować”, „dług oddając”, zadedykować „mowę przepiękną [z nadzieją na uznanie
jej za takową – I.L.-W.], miast innych ziemskich rzeczy” Profesorowi Aleksandrowi Naumowowi, Nauczycielowi i Wędrowcowi, Przewodnikowi w fascynującej naukowej peregrynacji wielu pokoleń, do których Autorka niniejszej enuncjacji z dumą
przynależy.
47

Żywot św. Paraskiewy (Petki)…, s. 101.
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SUMMARY
Izabela Lis-Wielgosz
On spiritual emigration namely, discarding “the world”
(an attempt to interpret a phenomenon of female anachoresis)
Keywords: hermit-monkish tradition, female anachoresis, spiritual emigration, symbolic transgression, socio-cultural habitus, Early Christian Literature, Old Church Slavonic Literature
In the article, a perspective of interpretation of the phenomenon of female anachoresis (departure to the desert as a gesture of discarding “the world”), slightly different from
traditional one, has been proposed. The hermit-monkish tradition has been shown in reference to the psycho-transgression theory and the concept of socio-cultural habitus. The
main goal was recognition of the anachoresis as a phenomenon of spiritual emigration, in
a certain sense close to the internal emigration, and exposition of the model of hermit’s
life as an unobvious act which involves not only ideas commonly known but also less
frequently emphasized predilections and psychological mechanisms of a transcendental
and transgression nature. For that reason, the fact of defining spiritual emigration turned
out to be important, since it was realized as a kind of way out of the world: migration to
the desert which was to reflect the socio-cultural notion of internal emigration, broadly
understood as movement and change, motivated by projected or secondary achieved
satisfaction, happiness, perfection, etc. In the presented reflection, an approach to the
phenomenon of female anachoresis as an act of symbolic transgression was crucial, since
it was conceived as going beyond the socio-cultural habitus framework, and a s a rejection action resulted, despite the paradoxically continuous duplication of dominant order
matrices, in some loosening the habitual corset. An universal concept of the ideal of
hermit-monkish life along with typology of spiritual attitudes shaped and implemented
in various spatiotemporal contexts have remained, however, a peculiar frame of consideration discussed in the article. In intention and result, the reflection is in the current of
commonly accepted rudiments, and has a linear conceptual dimension combining early
Christian and medieval patterns, and growing out of the ground of diverse and time-differentiated, however, ideally close or even common body of cultural texts.
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Św. Paraskiewa-Petka z Epiwatu – kilka uwag o serbizacji kultu*

P

araskewa1-Petka, święta pustelnica, jak można się domyślać na podstawie ilości
przydomków – Epiwatska, Tyrnowska, Bułgarska, Jasska, Młodsza, Bałkańska,
Belgradzka, Serbska – należy do najbardziej czczonych świętych na terenie Słowiańszczyzny (w tym w Polsce2 i Rosji), oraz w Rumunii, gdzie dzisiaj leży jej ciało. W ciągu
ostatnich lat, po okresie pewnej marginalizacji, kult nabiera coraz ciekawszych rysów,
a świętu Paraskewy przywrócona została wysoka ranga w kalendarzu (oznaczone jest na
czerwono). Postać pustelnicy od początku łączona była przez Słowian z męczennicami
o tym samym imieniu – Paraskiewą Rzymianką (26 VII) i Paraskiewą Ikonijską (28 X)3,
co musiało przyśpieszyć proces przyjmowania jej kultu. Serbski kalendarz liturgiczny
z 1900 roku uwzględniał wszystkie te święte. Mniej więcej do końca XX wieku w części kręgów cerkiewnych pomijano sierpniowe obchody ku czci Paraskiewy Rzymianki,
które obecnie przywracają niektóre serbskie parafie4. Jest to znaczące święto cerkiewne
z uroczystymi obchodami. Trudno dziś określić, kiedy nastąpiło wymieszanie kultu pustelnicy z męczennicami5. Można się domyślać, że od początku obecności ciała Petki
pustelnicy w Serbii (1398) celowo łączono niektóre święta, by wzmacniać znaczenie
świętych szczątków i dni ku jej czci w ramach kalendarza liturgicznego. Tak musiało być z dniem pamięci przeniesienia relikwii świętej, który i w serbskich rękopisach,
i w starodrukach jest tożsamy ze świętem Paraskiewy Rzymianki6.
Peregrinatio świętych szczątków Petki po terenie Bałkanów – od bułgarskiego Tyrnowa do rumuńskich Jass – pobudzało nie tylko życie duchowe wiernych, ale także
*
Tekst powstał w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki „Preludium 15” nr 2018/29/N/HS2/00340 pt.: Kobieta – Państwo – Kościół. Serbskie święte w tradycji i kulturze duchowej narodu. Strona projektu: <www.kobietapanstwo-kosciol.edu.pl>.
1
W odniesieniu do serbskiego kultu używam serbskiej wersji imienia świętej.
2
Nie tylko w Cerkwi prawosławnej, ale również greckokatolickiej.
3
M. Kuczyńska, Południowosłowiańska poezja liturgiczna w zbiorach bibliotek polskich, Szczecin 2003, s. 126–187;
J. Stradomski, Święta Paraskiewa (Petka) w literaturze, kulturze i duchowości Słowian południowych i wschodnich,
[w:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Europy, red. W. Stępniak-Minczewa, Z. Kijas, Kraków
1999, s. 84.
4
В. Никчевић, Пренос моштију Преподобне Петке Српске, [у:] Света Петка – слава и заштита верних,
уред. Р. Никчевић (протој.), Цетиње 2009, s. 73.
5
Преподобна мати Параскева. Житије, акатисти, чудеса, духовне песме светитељки, прир. C. Лазаревић,
Рума 2014, s. 183.
6
И. Руварац, Критика. I – О раду Милоша С. Милојевића у Гласнику, Летопис МС, књ. 115, Нови Сад 1873,
s. 172–178. Artykuł dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: <https://archive.org/details/ZbornikIlarionaRuvarca/page/n95> (s. 62) (dostęp: 28.12.2018).
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działalność literacką. Plastyczna i skonwencjonalizowana formuła świętości Paraskewy
stanowiła doskonałe tworzywo literackie.
W porównaniu z innymi kultami świętych kobiet, kult Petki ma wyjątkową i rozbudowaną oprawę literacką. Takiego bogactwa materiału nie spotykamy nawet u największych
serbskich świętych, w tym św. Savy. Utwory ku czci Petki powstawały w różnym czasie
– od średniowiecza po współczesność – reprezentują różne gatunki twórczości liturgicznej: hagiografię, hymnografię, euchografię. Zdecydowanie najbogatsza i najciekawsza
jest hymnografia. Teksty mają pochodzenie bizantyńskie, bułgarskie i rodzime, serbskie.
W 2009 roku wydano dość obszerne ilustrowane opracowanie pt.: Света Петка – слава
српска и заштита верних (уредник протојереј Радомир Никчевић, Цетиње 2009), którego promocja odbiła się szerokim echem w mediach jako przykład przywracania pamięci
o prawdziwych duchowych wartościach7. Książka jest doskonałym obrazem „serbizacji”
kultu świętej i włączania jej w historię serbskiej świętości poprzez m. in. wskazywanie na
podobieństwa z Jovanem Vladimirem. W samym 2014 roku wyszło drukiem kilka różnych
żywotów Paraskewy, w tym jeden autorstwa św. Justyna Popovicia i jeden z myślą o dzieciach, ilustrowany (Света Петка. Преподобна мати Параскева, Ниш 2014)8. Najobszerniejszą książkę z literaturą dedykowaną świętej ułożył Sreten Lazarević9, uwzględniając hymnografię i euchografię, a także katalog cudów10. Jest to do dziś najobszerniejsze
wydanie tekstów liturgicznych Paraskewy w języku serbskim. Zawiera żywoty 3 świętych
(św. Paraskiewy Ikonijskiej, św. Paraskiewy Rzymianki, św Paraskiewy-Petki) noszących
to imię: akatysty (serbski oraz przekład na serbski z języka rumuńskiego), modlitwy poświęcone świętej, świadectwa cudów spisane w serbskich i rumuńskich źródłach, a także
utwory poetyckie napisane ku czci świętej.
Najstarszy zachowany serbski odpis służby ku czci pustelnicy pochodzi z XIII wieku, (nr 361 Archiwum SANU), powstał najprawdopodobniej w monasterze Studenica11. Tekst jest niepełny – urywa się na początku trzeciego troparu dziewiątej pieśni12.
Pod względem struktury jest zbieżny ze służbą z minei Dragana13. Rękopis dowodzi,
że kult Paraskewy rozwijał się w zasadzie synchronicznie na obszarze całych Bałkanów, co zauważa Radosława Trifonowa14. Badania nad rękopisami służby św. Petki
7
Монографија о Светој Петки, <www.rts.rs/page/stories/ci/story/8/kultura/245851/monografija-o-svetoj-petki.
html> (dostęp: 10.05.2019);Света Петка – српска слава и заштита верних, <http://www.spc.rs/sr/sveta_petka_
srpska_slava_zastita_vernih> (10.05.2019).
8
Zestawienie jest dostępne na stronie: <www.mikroknjiga.rs/store/find.php?find=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D
1%82%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&x=12&y=19> (5.02.2019).
9
Zainteresowanie tematem świętej pustelnicy protoprezbitera Lazarevicia należy przypisać służbie przy świątyni
pod wezwaniem Paraskiewy-Petki w Novej Pazovie.
10
Преподобна мати Параскева. Житије, акатисти, чудеса…
11
Т. Суботин-Голубовић, Утицај преноса моштију св. Петке у Деспотовину на развој њеног култа у српској
средини, [у:] България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация, София 2005, s. 343–354.
12
Ibidem, s. 347.
13
Tekst służby w zestawieniu z wariantem z minei Dragana opublikowała Trifonowa: Р. Трифонова, Српски препис на най-ранната служба за св. Петка Търновска, [w:] Търновска Книжовна Школа, т. 7, Велико Търново
1999, s. 181–198.
14
Ibidem. Zob. też Д. Чешмеджиев, Бележки за култа на св. Параскева-Петка у българите и сърбите през
XIII–XIV в., [w:] Манастир Бањска и доба краља Милутина. Сборник са научног скупа одржаног од 22. До
24. Септембра 2005. године у Косовској Митровици, ур. Д. Бојовић, Ниш 2007, s. 275–285.
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podjęte przez bułgarską badaczkę, w Serbii kontynuowała Tatjana Subotin-Golubović.
Do tej pory udało jej się znaleźć piętnaście rękopiśmiennych ksiąg, zawierających
służbę świętej, datowanych od XIII do XVIII wieku15. W pierwszym trzydziestoleciu
XV wieku służby starszego typu wypiera nowsza wersja, dostosowana do wymogów
rytu jerozolimskiego (mała i duża wieczernia, jutrznia). Do upowszechnienia tego wariantu służby przyczyniła się dodatkowo jej publikacja w minei świątecznej Božidara
Vukovicia w 1536–1538 roku16. W serbskiej tradycji literackiej nabożeństwo bywa
nazywane Służbą ku czci translacji relikwii św. Petki (Služba prenosu moštiju svete
Petke)17. Przeróbkę kompozycji serbscy badacze przypisują Grzegorzowi Cambłakowi. Jego domniemane autorstwo dotyczy w szczególności czterech sticher litijnych,
włączonych do wielkiej wieczerni18.
Literacka działalność Cambłaka w Serbii przypada mniej więcej na lata 1402 do
1405 lub 1409 i czas panowania despoty Stefana Lazarevicia. Cambłak podczas swojego pobytu w despotowinie mieszkał w monasterze Dečani, w którym pod koniec XIV
wieku znajdowali schronienie bułgarscy mnisi emigrujący z kraju po upadku Wielkiego Tyrnowa (1393)19. Swoją twórczość literacką w Serbii Cambłak poświęcił przede
wszystkim Stefanowi Dečanskiemu (żywot i służba) – królowi męczennikowi, fundatorowi monasteru Dečani – oraz św. Paraskewie-Petce, przyczyniając się do umocnienia
jej kultu20, a także do rozpowszechnienia go na terenie wschodniej Słowiańszczyzny
i I Rzeczypospolitej. Z serbskiego okresu działalności pisarskiej Cambłaka pochodzi opis
translatio relikwii świętej z Tyrnowa do Widynia (Slovo o prenosu moštiju svete Petke iz
Trnova u Vidin i Srbiju), a następnie do Belgradu, datowany na ok. 1404/5 rok. Najstarsza
zachowana kopia tego tekstu pochodzi z Panegiryku rylskiego z drugiej połowy XV wieku21. Jak pisze Jan Stradomski, zamierzeniem autora było „stworzenie opowiadania dopełniającego tekst Żywota [Eutymiusza – przyp. D.G.] i przeznaczonego do odczytywania
w odpowiednim miejscu, który nie stanowiłby jednak samodzielnego utworu”22.
Poza utworami Cambłaka twórczość poświęcona św. Petce na terenie Serbii ma charakter kompilacyjny. W głównej mierze dokonywano redakcji, przeróbek i uzupełnień
żywotów i służb już istniejących, dostosowując je do serbskich warunków religijno-politycznych. Jako przykład mogą posłużyć dwa rękopisy z żywotem autorstwa Eutymiusza23
T. Суботин-Голубовић, op. cit., szczegółowa lista znajduje się na stronach 345–346.
Wschodniosłowiańska literatura hymnograficzna poświęcona św. Petce jest nawet bogatsza niż bałkańska, ponieważ dynamicznie rozwijała się od XV wieku aż do połowy XX wieku. Na Bałkanach nie wszystkie typy nabożeństw
(5), wyróżnionych w pracy Marzanny Kuczyńskiej są znane, zob. eadem, Służba ku czci św. Paraskiewy-Petki Tyrnowskiej, [w:] Południowosłowiańska poezja liturgiczna w zbiorach bibliotek polskich…, s. 126–187.
17
Ђ. Трифуновић, Служба преносу моштију свете Петке, [у:] Зборник Владимира Мошина, прип.
Д. Богдановић, Ђ. Трифуновић, Б. Јовановић-Стипчевић, Београд 1977, s. 203.
18
Szerzej: ibidem, s. 129.
19
Григорије Цамблак. Књижевни рад у Србији, прир. Д. Петровић, прев. Л. Мирковић, Д. Богдановић,
Ђ. Трифуновић, Д. Петровић, Београд 1989, s. 13.
20
Ibidem, s. 20.
21
К. Иванова, Стара българска литература, т. 4. Житиеписни творби, София 1986, s. 626.
22
Tekst translatio miał być odczytywany po opisie przeniesienia relikwii św. Petki do Tyrnowa zawartym w żywocie
Eutymiusza, a przed uroczystą pochwałą, zob. J. Stradomski, op. cit., s. 88.
23
Д. Поповић, Реликвије свете Петке: Gloria Bulgariae – Gloria Serviae, [у:] eadem, Под окриљем севтости.
Култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији, Београд 2006, s. 292.
15
16
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– nr 56 z 1509 roku (Rosyjska Biblioteka Narodowa w Petersburgu), do którego włączono m.in. informację, że relikwie św. Petki przeniesiono do „przesławnej ziemi serbskiej” oraz nr 89 z XVI wieku (Rosyjska Biblioteka Narodowa w Moskwie), w którym
fragmenty dotyczące bułgarskiego cara zostały zamienione na „pobożnego pana naszego
despota Đurđa”24. Szczegółowo temat ten opracowała Klimentyna Ivanova25.
Współczesne wersje żywotów Paraskewy napisali Nikolaj Velimirović (1881–1956)
(Ohridski prolog, 1928, pod datą 14 X) oraz Justin Popović (1894–1979) (Žitija svetih za
oktobar, 1973, pod 14 X26). Krótki żywot zamieszczony w Prologu wzbogaca modlitewny liryczny epilog wysławiający Petkę jako opiekunkę w ziemskich nieszczęściach:
Чисто срце Господ жели,
Јеванђеље тако вели:
Чиста дева ти остаде,
Чисто срце Богу даде —
О предивна светитељко,
Наш узоре, света Петко!
Ум пречисти Господ тражи,
Без маштања и без лажи:
Ти му даде ум пречисти.
К’о анђелски — такав исти.
О предивна светитељко,
Чуј нам молбе, света Петко!
Душу чисту Господ иште
К’о небеско светилиште;
Такву душу ти одгаји,
Што на небу сад се сјаји,
О предивна светитељко,
Помози нам света Петко!
Помози нам молитвама
У животним невољама:
У облачној земној тузи
Засветли нам слично дузи —
О предивна чедна дево,
Света мајко Параскево?27

Oba teksty hagiograficzne, Velimirovicia i Popovicia, czerpią inspirację z Żywota
Eutymiusza i mają charakter typowo historyczny, bez rozbudowanej topiki ogólnochrześcijańskiej. Velimirović podaje podstawowe fakty z życia świętej, natomiast Popović
wzbogaca i rozbudowuje opowieść o Petce o dodatkowe szczegóły dotyczące np. jej
dzieciństwa, wylicza cuda, które miały miejsce przy relikwiach w pałacu sułtana Sulejmana II (1494–1566).
Ibidem, s. 292.
К. Иванова, Житието на Петка Търновска от Патриарх Евтимий, „Староблгарска литература” 8 (1980),
s. 28–35.
26
Cytuję za: Преподобна мати Параскева..., s. 11–16.
27
З. Перић, Света Петка – Преподобна Мати Параскева, <www.crkvaub.rs/crkva/zitija_svetih/item/2223sveta-petka-prepodobna-mati-paraskeva> (dostęp: 13.01.2019).
24
25
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Najnowsze teksty dedykowane Petce należą do gatunków hymnograficznych (liturgiczna poezja hymniczna) – to przede wszystkim akatysty i kanon. W 1960 roku mniszka
Evpraksija z monasteru św. Paraskiewy-Petki Izvorskiej28 w Paraćinie napisała akatyst
ku czci świętej po cerkiewnosłowiańsku. Miał on służyć lokalnym, monasterskim potrzebom liturgicznym i wzbogacić uroczystość przeniesienia fragmentu relikwii świętej
do tamtejszej cerkwi29. Na współczesny język serbski tekst przełożył Životije Milojević30
i w tej formie jest on szeroko rozpowszechniony wśród wiernych, wydawany odrębnie
(w formie mini modlitewnika31) i w zbiorach poświęconych św. Petce32.
We wczesnej fazie rozwoju serbskiego kultu wizerunek św. Petki stanowi w znacznej mierze odwzorowanie obrazu ukształtowanego na terenie Bułgarii. Wraz ze złożeniem świętych szczątków w Belgradzie (1398) Paraskewa-Petka zaczyna funkcjonować
w świadomości wiernych jako Belgradzka lub Serbska, podobnie jak wcześniej w przypadku państwa bułgarskiego –Tyrnowska. Po upadku Bułgarii pod naporem państwa
osmańskiego dzięki ochronnej mocy relikwii Petki to Serbia staje się przedmurzem
chrześcijaństwa i ostoją prawosławia:
Доласком светих твоих моштију
Српска земља обогати се,
и Христова црква примивши их
миро точећи украшава се (на литии стихире, глас 133).

Ale Serbia także stoi przed niebezpieczeństwem tureckiego najazdu – w obliczu tego
zagrożenia Petka ukazywana jest przede wszystkim jako patronka i opiekunka Serbii.
Święte relikwie mają chronić przed wrogiem i wybawiać z niedoli:
Српска земља сада нађе
богатство непоторшиво
са светим моштима
скровиште многовредно
и свету ковчег неисцрпни,
воде исцељења точећи
и чудесима благодат облину (слава, глас 8)34.

Po sprowadzeniu relikwii do stolicy kraju kult otrzymuje charakter państwowy
i realizuje cele polityki dynastycznej serbskich władców – sankcjonuje panowanie
Lazareviciów, uświęca przestrzeń stolicy i państwa (slava, glas 5: „Земљи српској
Przydomek świętej pochodzi od serbskiego słowa izvor, czyli źródło. Według legendy pierwsze święte źródła
pojawiły się w czasie, kiedy relikwie św. Petki spoczywały w cerkwi w pobliżu Paraćina podczas ich przenosin
do Belgradu (1398). Później słowem izvor nazwano również samą wioskę. Манастир света Петка Изворска,
<www.svetapetkaizvor.com/crkva/> (dostęp: 29.09.2019).
29
Евпраксија, Акатист, [у:] Преподобна мати Параскева…, s. 56–64.
30
Nie udało mi się ustalić daty przekładu.
31
Акатист Светој Петки, уред. Ј. Тодоровић, Београд 2014.
32
Między innymi w: Преподобна мати Параскева…, op. cit.; Света Петка – слава српска и заштита
верних…
33
Григорије Цамблак…, s. 125.
34
Ibidem, s. 126.
28
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помоћница”35). Czerpie z bogatego imaginarium tekstów poświęconych członkom
pierwszych dynastii. Jest darem zesłanym Serbii przez Boga (kanon 2, pieśń 6 – „Као
дар освешстани отачаству дајеш се, Параскево [...]”) i przydaje rangi Serbii wśród
innych państw chrześcijańskich, podobnie jak w wiekach wcześniejszych – św. Sava
i św. Simeon.
Petka porównywana jest do najważniejszych postaci biblijnych, szczególnie Mojżesza, Bożego pełnomocnika i ustawodawcy, który dostępuje czci bezpośredniego kontaktu z Bogiem, co w kanonie poetycko zostało wyrażone za pomocą biblijnego symbolu
obłoku, który okrywa Bożych wybrańców (Wj 13,21; 16,10; 33,9; Ez 1,4) i samego
Chrystusa podczas Przemienienia (Mt 17,5):
Науком Божијега Зрака просветила си све, блажена Петка, одагнавши јеретичку злобу
сву, Христа као Животодавца песмословећи: Свет јеси, Господе!
На гору Божанствених добродетељи устекла си, Параскево, и у облак боговиђења пронкавши, са Богом се сјединила, словесне таблице закона благодатног промивши. (pieśń 2,
kanon 1).

Zgodnie z ideowym wizerunkiem utrwalonym w hymnografii, Petka, jak wszyscy
narodowi święci, ma za zadanie obronę prawosławia przed innowiercami i heretykami.
„Живописане свечасне и свештене образе усрдно си целивала, и, књиге безбожника истребљујући и њихова богомрска и безбожна учења посрамљујући, поштовање
и поклоњење образу Христовоме оглашавала јеси!” (kanon 1, pieśń 6; kanon 1, pieśń
5). Staje się gwarantem zachowania czystości wiary ojców i przekazywania jej w niezmienionym kształcie przez pokolenia:
По закону Очевом закон отачки, свеблажена, истнито држећи, на демонска си лица
пљунула, а Господњи лик благочастиво целивала, који прими Онај који се од Дјеве
Откровице јави, кога преузносимо у веке!
Умом Божанственим и Духа Пресветога харфом свездруженом, славујем краснопојним,
верних похвалом врховном, Православља стубом и утврђењем мудрим, правилом Цркве
и монахиња славом и свих Преподобниј украсом јавила си се, појући Христа у веке!
Мирохранилицом Духа Светога, милостива, јавила си се мира својих миомирних и учења
мудрих изливањем, ништећи трулежност злосмрадну прелести и благомирисавајући
природом својом, Петка, Цркву пречасну, кличући непрестано: Песмама те, Христе,
преузносимо у векове! (канон 1, песма 8).

Wobec przeciwników Cerkwi jest bezwzględną wojowniczką – dzierży „miecz ducha”, który symbolizuje siłę wiary i przepowiadanie Bożego słowa (Hbr 4, 12; Ps 45,4)36: „Облиставши
се, славна, живота исправљењем, избрушена као мач Христов јавила си се, сасецајући
лукавства демонска, укрепљивана Духом Божанственим” (kanon 1, pieśń 4).
Wraz z kolejnymi porażkami Serbii w konfrontacji z Imperium Osmańskim funkcje
polityczne – obronne i patronackie świętej wobec państwa – zaczęły ustępować miejsca
35
36

Из службе светој Петки Параскеви, [у:] Григорије Цамблак…, s. 125.
M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 120–122.
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ogólnochrześcijańskim. Powracają elementy akcentujące duchowość mniszą i pustelniczą, znane z najstarszych słowiańskich utworów dedykowanych Petce.
Analizując rozwój serbskiego kultu świętej, od jego fazy inicjalnej do czasów współczesnych, można wysunąć wniosek, że stopniowy proces „serbizacji” jest najbardziej
charakterystycznym wyróżnikiem opracowywania świętości Paraskewy przez serbskich
hagio- i hymnografów. Stosunkowo szybko w serbskiej tradycji duchowej utrwaliło się
przekonanie, że św. Petka jest nie tylko „niebiańską pomocnicą” państwa i narodu, ale
przede wszystkim wywodzi się z serbskiego rodu, wkrótce też szeroko upowszechnił się
jej nowy przydomek: „serbska”.
Paraskewa nie była połączona więzami krwi z żadnym domem panującym czy rodem
despotów, więc w bezpośredni sposób nie dało się jej włączyć w dynastyczno-mniszy
model serbskiej duchowości i zastosować typowych symboli determinujących serbskich
świętych władców. Należało poszukać nowego sposobu i dobrym rozwiązaniem okazało
się rozpowszechnienie i utrwalenie przekonania, że rodzicami Petki byli Słowianie, wywodzący się z serbskiego rodu, choć nigdy nie wskazywano, z którego. Z czasem sam
Epiwat umiejscawiano w granicach Serbii, wierząc, że nie zaszkodzi to już narodowemu
wyobrażeniu, dowodząc, że nazwa miasta wywodzi się od słowa epivate, które oznacza przystań, czy po prostu miejsce nad brzegiem: „Епивате, дакле, множина, а не
Епиватис – једнина, може бити превод типичног словенског назива за места никла
на „приступачним деловима обале” (Bailly, Dictionnaire grecque-francais, s.v. epivatis), посведоченог на обалама европских мора, река и језера, на којима су некада
живели или још увек живе расути и разједињени делови некада јединственог
словенског племена (…)37.
Jako przykład tekstu hagiograficznego poświęconego św. Petce i dostosowanego do
serbskich realiów znajduje się żywot prologowy opublikowany w zbiorze Македонска
средњовековна књижевност (Skopje 1985) bez oznaczenia źródła38. Јest to dość swobodny przekład na współczesny język serbski żywota przepisanego 1780 roku w klasztorze Grgeteg we Fruškiej Gorze (Wojwodina) przez mnicha Bartolomeusza, ruskosłowiańskim językiem39. Wersja z XVIII wieku to wariant żywota autorstwa Eutymiusza,
ale już zserbizowany, choć pominięte zostało przeniesienie relikwii do Belgradu. W obu
tych tekstach podano, że Epiwat koło Kalikratii znajdował się w ziemi serbskiej. Rangi przydano również rodowi, z którego święta się wywodziła – „z dobrego korzenia”
– ubogiej, acz bogobojnej i pobożnej rodziny. Także bułgarski car Iwan Asen II nazwany
jest nie tylko królem bułgarskim, ale też serbskim.
Mimo próby skorygowania przez Ilariona Ruvaraca40 tego mylnego i nie znajdującego odzwierciedlenia w faktach historycznych poglądu nieustannie jest on powielany
Света Петка – слава српска и заштита верних…, s. 74.
Ibidem, s. 34–35.
39
Вартоломеј (монах), Служба и житије Свете Петке, 1780, sygn. РР III 42. Rękopis jest pod adresem: <http://
digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id=2146&m=2#page/44/mode/2up> (dostęp: 28.09.2019).
40
„У свом делу Правила св. Петке Параскеве српске, у издању Српског ученог друштва, Милојевић је објавио
текст за који је тврдио да представља историјски доказ о српском пореклу ове светитељке. Иларион Руварац
је у свом чланку О раду Милоша С. Милојевића објављеном у Гласнику Матице српске из 1873. године веома
37
38
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w piśmiennictwie cerkiewnym i homiletyce. Czołowe autorytety serbskiego prawosławia – Nikolaj Velimirović i Justin Popović – w tekstach poświęconych świętej podają
informację, że Petka pochodziła z Serbii (sic!) – „Она беше српског порекла” (Prolog), „Ова славна, равноангелна светитељлка беше српскога порекла (…)” (Žitija
svetih za oktobar). Do dziś rys ten jest aktualny i najczęściej wykorzystywany w warstwie ideowej. Dzięki niemu obraz św. Petki staje się niezwykle nośny i pojemny znaczeniowo – może ona występować pod postacią matki, serbskiej opiekunki, „szybkiej
pomocnicy”, patronki państwa i prawosławia jako jej ojczystej wiary. Nawet najbardziej współczesne opracowania związane z tematem świętych, świętości czy duchowości kobiet, służące ugruntowaniu kultu, nie usiłują prostować ideowo przypisywanej
świętej „serbskości”: „После Пресвете Богородице, најпоштованија светитељка
y нашем народу, особито међу женама, свакако је Преподобна Мајка Параскева,
Света Петка. По предању, ова славна подвижница беше српског порекла”41.
I w kolejnym:
Света Параскева-Петка рођена је, према предању, крајем десетог века у јужној Србији,
у месту Епивату (Пивату) на цариградском друму, а према другом предању тај град је
био на обали Мраморног мора, недалеко од Цариграда. (…). Предање даље каже да је
кнегиња Милица успела да од свог зета, турског султана Бајазита, добије дозволу да
се мошти свете Параскеве пренесу у Србију, с обзиром на то да је она била Српкиња
и српска светитељка42.

Na szczególną uwagę ze względu na proces „serbizacji” kultu zasługuje opracowanie
wydane w 2009 w Cetinju – Света Петка – слава српска и заштита верних. Już na
pierwszych kartach autorzy za bezsporny podają fakt, że święta jest Serbką z urodzenia: „После 950. рађа се потоња Преподобна Петка, у српској породици, у селу
Епивате-Пристаништа (данас Епиватос), на трачкој обали Мраморног мора, не
много далеко од Цариграда”43. W przedmowie arcybiskup Amfilohije pisze: „Тако је
и нама, православнима Балкана, прије више од 10 вјекова послао Пеподобну мајку
нашу Петку-Параскеву, небеску човечицу и земаљског анђела, од нашег крштеног
племена, из једне од бројних српских Славинија [...]”44. W związku z tym Paraskewa jest częścią serbskiej historii świętej, co obrazuje graficzne wyobrażenie panteonu
serbskich świętych, pośród których znajduje się Petka. Podpis na jej ikonie poświadcza
оштро критиковао Милојевићеве тврдње изнете у овом делу, а такође се критички осврнуо и на Милојевићев
целокупни списатељски рад. Темељно и на научан начин Руварац је доказао да је овај спис пун анахронизама
и да је на њему Милојевић вршио недопустиве измене и допуне српске историје. Милојевић је на ову критику одговорио 1881. личним увредама упућеним Руварцу, кога је назвао бугарофилом и издајником српске
народности, међутим, без правих аргумената, Милојевић није могао да уђе у неку озбиљнију полемику с Руварцем. Милојевићев рад су још његови савременици оценили као поптпуно неоснован с историографске
тачке гледишта и без икакве научне вредности”. И. Руварац, Критика. I – О раду Милоша С. Милојевића…,
s. 172–178. Artykuł dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: <https://archive.org/details/ZbornikIlarionaRuvarca/page/n95> (dostęp: 28.12. 2018)
41
Љ. Ранковић, Жена икона цркве и благо света, Шабац 2009, s. 177.
42
Ђ. Рандељ, Светачник. Славе и верски обичаји код Срба, Нови Сад 2006, s. 125–126.
43
Света Петка – слава српска и заштита верних..., s. 12.
44
Ibidem, s. 3.
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serbskie pochodzenie, a jednocześnie przydaje świętej nowych, tym razem panprawosławnych funkcji – patronat nad całą prawosławną wspólnotą. Jako Słowianka i Serbka
pustelnica staje się symbolem wszechprawosławnej jedności i wyrazem ciągłości historii świętej prawosławnych narodów:
Између 950 и 1000 (или 1022–1050): Преподобна Петка-Параскева Српска или Београдска или Бугарска или Трновска, најстарија позната пустиножитељка српског рода, чудотворка Христова, чији култ обједињује православну земљу од Цариграда до Москве
и Минска. […]45.

Serbscy autorzy wysuwają ponadto hipotezę, że pierwszy tekst żywota św. Petki powstał w języku serbskim, dopiero potem został przetłumaczony na język grecki, na podobieństwo hagiografii Jovana Vladimira:
До 1147. прво житије Преподобне Петке Епиватске на српском и грчком језику – (као што
је и Цвети Јован Владимир поред несачуваног српског, добио и сачувано грчко и латинско
житије Летопис попа Дукљанина). Поштовање Свете Петке разраста се и снажи толико
да она добија и своје житије, написано »грубом« руком и срцем неког њеног »земљака«,
међутим, на начин који није очаравао учене Византинце, вероватно на србском језику са
напоредним грчким преводом46.

Znane historykom literatury fakty dotyczące spalenia pierwszego, ludowego, żywota zostają przekształcone w taki sposób, by odpowiadały konsekwentnie tworzonemu wizerunkowi świętej jako nierozerwalnie i od zarania złączonej z serbską ziemią
i narodem:
Када се у једном оваквом контексту прочита поново горе наведени одломак о спаљеном
и снова написаном житију »Свете Параскеве, поштоване у Каликратији«, може се наслутити да се исправљање првобитног сказања о овој Светитељки, које је записао неки
њен земљак, можда чак и црквено лице, тицало, вероватно, и бројних србизама, у које
је јамачно спадало и само Светитељкино име, али и назив њеног родног места на обали Мраморног мора – Епивате (Epivatai, дакле множина), а можда и саме Каликратије.
[...] Могућност да је спаљивање тога пражитија Св. Петке наложено због евентуалних
јеретичких ставова пишчевих искључена је из простог разлога што су Богомили одбацивали сваки култ Светаца и њихових моштију47.

Serbska pierwotnie Petka miała być więc z czasem zastąpiona grecką Paraskiewą
– nie odwrotnie – zgodnie z tą linią myślenia kulty wczesnochrześcijańskich świętych
Paraskiew męczennic traktuje się jako kulty towarzyszące pustelnicy lub zupełnie się je
usuwa, wpisując w to miejsce pamięć Petki.
Najnowszy, współczesny obraz świętej kształtowany jest przy użyciu wszystkich zasobów tradycji hagiograficzno-literackiej. Stanowi połączenie pierwotnego,
ogólnego obrazu świętości opartego na wzorze mniszki wraz z elementami patronackimi i obronnymi, głównie wynikającymi z tradycji maryjnej (święta Pokrowy)
Ibidem, s. 6.
Ibidem, s. 13.
47
Ibidem, s. 72.
45
46
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i folklorystycznej. Petka jest wzorem cnót chrześcijańskich i mniszego życia, wyrażonych między innymi w odrzuceniu dóbr doczesnych na rzecz doskonałości duchowej
(ikos 2): „Радуј се, савршени обрасцу јеванђелског самоодрицања! Радуј се, јер си
дуготрајним сиромаштвом стекла славу и вечно богатство! Радуј се, јер си заветом сиромаштва показала висину духа!”. W kondaku czwartym: „Буру садашњега
живота одбацила си, Преподобна, задобивши самовољно сиромаштво Христа
ради, великим врлинама си се обогатила, и многе у ревности начином живота си
подигла [...]”. W swoich czynach podobna jest do ojców pustyni (akatyst, kondak 6:
„Радуј се, миомирни цвете пустиње! Радуј се, најбоље васпитање пустиње!”) oraz
starotestamentowych proroków – św. Eliasza i św. Jana Chrzciciela (akatyst, kondak
6). Siła jej modlitwy pokonuje demony i nawraca innowierców (akatyst, ikos 3, ikos
10). Relikwie Petki posiadają moc uzdrawiania i czynienia cudów (akatyst, ikos 9,
kondak 10).
Nowsze teksty aktualizują także jej obraz jako strażniczki i obrończyni państwa, narodu i Cerkwi prawosławnej (akatyst, ikos 11 i 12):
„Певајући приљежно те молимо, Преподобна мати Параскево, моли се за Цркву Христову, православној вери снагу и победу над јересима подај, и нама спасење и мир испроси,
да би те са љубављу овако прославили:
Радуј се, светли украсе Цркве Христове!
Радуј се, заштитнице вере православне!
Радуј се, стено и избавитељко отаџбине наше од иноверних!
Радуј се, покрове твоје обитељи!
Радуј се, заштитнице рода хришћанскога!
Радуј се, брза помоћнице оних који са вером траже заштиту твоју!
Радуј се, Преподобна мати Параскево, утехо ожалошћених!” (akatyst, ikos 12).

Święta jako „dziecko” narodu serbskiego i największa ozdoba Belgradu nieustannie
ma stać na straży jego dobrobytu i bezpieczeństwa: „Буди и надаље престономе граду
српском, утврди га у Православљу, помози вернима, подигни недужне и тужне,
у уснулим у Господу прецима нашим, браћи и деци, измоли вечни покој и вечно
спасење, света Петко, Божија Светитељко”48.
Wątki patriotyczne utrwalane są także w codziennych modlitwach wiernych. Mimo
że święte szczątki już od kilku wieków nie spoczywają w belgradzkiej twierdzy, Petka
nadal pozostaje obrończynią stolicy i jej mieszkańców, a także jest gwarantem wierności wierze prawosławnej. Uznanie jej za „swoją” – belgradzką, serbską – świętą,
umożliwia większą bliskość i intymność modlitewnego kontaktu: „Света Петко, Божја
светитељко, моли Бога за нас. Удостојила си се гледања лица Божјег, као чедо нашег народа, славна Петко светитељко, па имамо слободу теби говорити, сродници
нашој, и тебе молити за спасење душа наших”49. O uleczenie przy jej świętych źródłach może prosić każdy – ślepy, chromy, stary czy młody – bo Petka: „Добре у добру
сложи, и свако им добро умножи”.
Преподобна мати Параскева..., s. 64.
Молитва Светој Петки Параскеви, <www.crkvaub.rs/crkva/novosti/item/2705-molitva-svetoj-petki-paraskevi>
(dostęp: 1.10.2019).
48
49
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W innych modlitwach Petka ukazywana jest jako opiekunka ogniska domowego,
rodziny oraz całego gospodarstwa:
Теби, св. Петко, упућујемо топле молитве: умоли Сина Божијег Господа Исуса Христа,
за кога си живела и чијом си се невестом назвала, да нас и наш дом благослови; да нас
сачува од сваког зла, од беде, од разних болести; да нас избави из свих невоља и недаћа,
које би нас у животу снашле. Да благослови дом наш и да све што је у њему напредује, да
се умножава на добро и на срећу нашу. Да благослови поља наша, воћњаке и винограде
да уроде добрим плодом; да благослови стоку – благо наше. Молимо Те, св. Параскево,
да нам будеш на помоћи увек: и у дому, и у пољу, и по дану и по ноћи, а ми ћемо славити
Твоју успомену сада и увек. Амин50.

Kult św. Petki na terenie Serbii rozwinął się w niezwykle interesujący sposób – od
niebiańskiej obrończyni, opiekunki, wojującej hetmanki, stała się kimś bliskim, rozumiejącym potrzeby codziennego życia. Pierwotny, uschematyzowany wizerunek pozwolił
na taką jego adaptację, by w danym momencie dziejów narodu i Kościoła odpowiadał
ich potrzebom i wspomagał głoszone idee religijno-polityczne. Stał się on jednocześnie
na tyle nośny, że nieustannie przydaje mu się nowych funkcji, a jej opieka roztacza się
na całą słowiańską i prawosławną ekumenę.

SUMMARY
Dominika Gapska
St. Parascheva of the Balkans – a few remarks on serbianisation of the cult
Keywords: St. Parascheva, female saints, Serbian female saints, Serbian hagiography, Serbian Orthodox Church, Serbian hymnography
The text discusses the problem of serbianisation of the cult of St. Parascheva of the
Balkans not yet analyzed in the studies on the saint. The discussion is based on older and
newer liturgical texts (lives, liturgical poetry), showing the various stages of the process
of incorporating the image of Parascheva into the framework of the Serbian model of
spirituality.

50
Л. Мирковић, Хеортологија или историјски развитак и богослужење празника православне источне цркве,
Београд 1961, s. 30–31.
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Święty męczennik Makary Kaniewski (Tokarzewski) (1605–1678)

Ś

wieckie imię Makarego Tokarzewskiego nie jest znane. Urodził się w 1605 roku na
Wołyniu w ruskiej rodzinie Tokarzewskich1. Nazwisko Tokarzewskich było popularne wśród szlachty ruskiej na terenie województwa brzeskiego. Tokarzewskich wymienia się w związku z monasterem kupiatyckim Wprowadzenia NMP do Świątyni.
Szlachcianka Marina Tokarzewska-Piotrkowska otrzymała tam uzdrowienie od cudownej ikony kupiatyckiej2. Makary był wychowywany w rodzinie prawosławnej. Młodzieniec w latach 1614–1620 uczył się przy monasterze Zaśnięcia NMP w Owruczu. Po
śmierci rodziców około 1625 roku przyjął śluby zakonne w monasterze owruckim. Po
uzyskaniu błogosławieństwa od biskupa pińskiego Abrahama (1621–1632) przeniósł się
do monasteru kupiatyckiego koło Pińska. Tam około roku 1630 został wyświęcony na
hierodiakona, a w 1633 na hieromnicha przez biskupa mohylewskiego Józefa Bobrykowicza (1632–1635). Inne źródło podaje inne okoliczności jego święceń3.
Z Makarym Tokarzewskim w klasztorze kupiatyckim przebywał inny znany działacz religijny – Atanazy Filipowicz. Według Diariusza w 1637 roku hieromnich Makary jeździł do metropolity Piotra Mohyły (1633–1647) z pieniędzmi na remont soboru
św. Zofii w Kijowie. Makary przedstawił metropolicie ciężkie położenie materialne
monasteru kupiatyckiego i uzyskał list Piotra Mohyły na zbiórkę pieniędzy na jego remont4. Po powrocie z Kijowa metropolita Mohyła powołał Makarego na ihumena monasteru Zmartwychwstania Pańskiego w Kamieńcu na Grodzieńszczyźnie. Makary był
ihumenem w Kamieńcu w latach 1638–1640. Po przejęciu monasteru kamienieckiego przez unitów ihumen Makary powrócił do klasztoru kupiatyckiego. W tym czasie
mnisi z monasteru brzeskiego św. Symeona Słupnika poprosili przełożonego klasztoru
С. А. Венгеров, Макарий Каневский, Критико-биографический словарь русских писателей и ученых: в 6 т.
Санкт-Петербург 1889–1904.
2
Л. Я. Лавровский, Стихотворное Житие прмч. Макария, архим. Овруцкого и каневского игумена, „Киевская Старина”, 1904, отд. 1, t. 84, nr 3, s. 419; A. Mironowicz, Święci w Kościele prawosławnym na Białorusi,
[w:] Wilno i Kresy Północno-Wschodnie. Materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14–17 IX 1994
r. w czterech tomach, t. I, Białystok 1996, s. 89.
3
Według „Ведомости о епархии Переяславской”, Tokarzewski był mnichem we Włodzimierzu Wołyńskim i został
wyświęcony na hieromnicha przez metropolitę Józefa Nielubowicza Tukalskiego. Tukalski godność metropolity pełnił
od 1663 roku i chociaż dobrze znał Makarego Tokarzewskiego, to nie wydaje mi się, że to on dokonał święceń kapłańskich przyszłego świętego. Por. A. Mironowicz, Metropolita Józef Nielubowicz Tukalski, Białystok 1998, s. 102.
4
А. Филиппович, Диариуш албо список деев правдивых, в справе помноженя и объясненя веры православное
голошеный, „Памятники полемической литературы в Западной Руси”, Петербург 1878, кн. 1, (Русская историческая библиотека, т. IV), s. 52.
1
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w Kupiatyczach, Iłariona Denisowicza, aby przysłał im na ihumena jednego z dwóch
znanych mnichów: Makarego Tokarzewskiego albo Atanazego Filipowicza. Przełożony Iłarion po naradzie z starszymi braćmi wysłał do Brześcia ihumena Klimenta
Neświckiego. Mnisi z monasteru św. Symeona odmówili przyjęcia ihumena Klimenta,
w konsekwencji do Brześcia przyjechał po 13 czerwca 1640 roku ihumen Atanazy Filipowicz5. Wydarzenie to miało swoje konsekwencje po śmierci Iłariona Denisowicza.
Mnisi z Kupiatycz wybrali na swego namiestnika Makarego Tokarzewskiego. Funkcję
tę Makary pełnił do 1645 roku.
Po 1645 roku Makary Tokarzewski został przełożonym monasteru brackiego Objawienia Pańskiego w Pińsku. Kierował monasterem do 1650 roku. Na mocy przywileju
królewskiego Jana Kazimierza z 13 stycznia 1650 roku ihumen Makary objął funkcję
przełożonego klasztoru w Owruczu i został podniesiony do godności archimandryty6. Przywilej królewski jednak oprotestowano, zrobił to ihumen klasztoru w Łucku,
Aleksander Mokosij-Denisko 15 marca 1650 roku, podważając wiarygodność dokumentu, co uniemożliwiło przyjęcie archimandrii owruckiej Makaremu. Po kilku latach
sporu Makary powrócił do monasteru kupiatyckiego (w 1654 roku) i został ponownie
przełożonym tej wspólnoty. Obawiając się przejęcia klasztoru kupiatyckiego przez
unitów, Makary poprosił przełożonego brackiego monasteru Objawienia Pańskiego
w Kijowie, Łazarza Baranowicza (1651–1657), o przechowanie cudownej ikony Matki Bożej. W końcu 1655 lub na po początku 1656 roku Łazarz Baranowicz przewiózł
cudowną ikonę kupiatycką do Kijowa i umieścił ja w soborze św. Zofii. Makary Tokarzewski po zajęciu klasztoru kupiatyckiego przez unitów wyjechał do Pińska i ponownie został przełożonym tamtejszego brackiego monasteru. Funkcję tę pełnił w latach
1656–16597.
Dopiero w 1660 roku Makary Tokarzewski mógł powrócić na archimandrię
owrucką, mnisi monasteru Zaśnięcia NMP wybrali go bowiem na swego przełożonego. Klasztor ten zmuszony był stawiać opór naciskom ze strony jezuitów, bazylianów i okolicznej katolickiej szlachty, dążącej do zajęcia jego świątyń i majątków.
Archimandryta Makary starał się ponadto bronić przed najazdem oddziału tureckiego, który próbował zrabować wyposażenie klasztorne. Z obroną murów klasztornych
wiąże się opowieść o modlitewnym wyjściu archimandryty Makarego z mnichami
poza obręb klasztoru, co skłoniło oblegających go Tatarów do rezygnacji z walki.
Monaster został zniszczony dopiero w 1671 roku, kiedy najazdu na monaster dokonały wojska polskie. Napastnicy zajęli klasztor i próbowali zmusić mnichów do
przyjęcia unii. Makary Tokarzewski odrzucił propozycję i wytłumaczył teologiczne
powody braku możliwości uznania władzy papieża8. W odpowiedzi oddział wojsk
А. Филиппович, Диариуш албо список деев правдивых…, s. 62–63; И. В. Злотникова, Макарий (Токаревский)
(1605–1678), Православная энциклопедия, ред. Алексей II, t. XLII, Москва 2016, s. 477.
6
Л. Я. Лавровский, Стихотворное Житие прмч. Макария, архим. Овруцкого и каневского игумена…, s. 422–423.
7
И. В. Злотникова, Макарий (Токаревский)…, s. 477.
8
W Żywocie świętego Makarego znajdują się cytaty z jego wypowiedzi w 1671 r. skierowane do napastników. «Вы
оставили правила Вселенских Соборов, приняли предания лжи и вместо того, чтобы быть под Главою Церкви Иисусом Христом, преклонились перед земным властителем – Римским папой». Гедеон (Вишневский),
Житие св. Прмч. Макария архим. Овручского, Переяславского чудотворца, Киев 1862.
5
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polskich wypędził mnichów a monasteru przekazał w ręce unitów9. Makary udał się
do Łazarza Baranowicza, już wtedy arcybiskupa czernihowskiego (1657–1693), pełniącego ponadto w latach 1669–1676 funkcję administratora metropolii kijowskiej.
Z błogosławieństwa arcybiskupa Łazarza archimandryta Makary trzy lata spędził
w Ławrze Kijewsko-Pieczerskiej.
Na początku lutego 1674 roku Baranowicz skierował Makarego Tokarzewskiego do
Kaniewa, aby objął tam namiestnictwo monasteru św. Jerzego. Do 1678 roku Kaniew
znajdował się w granicach Rosji i jurysdykcyjnie podlegał administratorowi metropolii
kijowskiej Łazarzowi Baranowiczowi10. Makary uzyskał również błogosławieństwo na
przełożonego monasteru kaniewskiego od metropolity Józefa Nielubowicza-Tukalskiego (1663–1675), który przebywał w granicach Rzeczypospolitej. Makary objął godność
przełożonego monasteru z tytułem „archimandryty owruckiego, ihumena pińskiego, kupiatyckiego i kaniewskiego”11.
Hetman Piotr Doroszenko (1666–1676) wspierał nominację ihumena Makarego u Józefa Nielubowicza-Tukalskiego. Makary miał wówczas duży wpływ na hetmana wojsk
kozackich. Doroszenko przebywał często Kaniewie, a w 1675 roku konsultował swoje
decyzje polityczne z Makarym. Hierarcha wywarł wpływ na zerwanie przez Doroszenkę
współpracy z Turcją i nawiązanie kontaktów z Rosją. Od 1672 roku w monasterze kaniewskim przebywał syn hetmana Bohdana Chmielnickiego – Jerzy – o imieniu zakonnym Gedeon (1663–1685).
W 1677 roku umierający przełożony monasteru św. Michała Archanioła w Kijowie
Teodozy (Safanowicz) prosił arcybiskupa Łazarza, ażeby ten mianował na jego miejsce
archimandrytę Makarego Tokarzewskiego. Hierarcha odmówił przełożonemu i na jego
miejsce posłał ihumena monasteru św. Cyryla w Kijowie – Melecjusza Dzika. Ihumen
Makary pozostał w Kaniewie. 4 września 1678 roku po zajęciu przez wojska tureckie
Czehrynia czambuły tatarskie dodarły do Kaniewa. Miasto zostało całkowicie spustoszone12. W żywocie świętego znajduje się informacja, że podczas najazdu ihumen Makary był męczony, przywiązano go do dwóch słupów, a następnie 7 września Turcy odcięli
mu głowę. Ciało mnicha wrzucili do cerkwi klasztornej wypełnionej wiernymi, świątynię zaś wraz z ludźmi podpalono13. Szczątki Makarego odnaleziono w pogorzelisku
i zakopano w części ołtarzowej świątyni 8 września 1678 roku14.
И. В. Злотникова, Макарий (Токаревский)…, s. 477.
Informacje w późniejszych źródłach bazyliańskich o rzekomym wysłaniu archimandryty Makarego do Kaniewa
przez unickiego metropolitę Cypriana Żochowskiego w 1674 r. nie mają żadnego potwierdzenia źródłowego ani
uzasadnienia logicznego. И. В. Злотникова, Макарий (Токаревский)…, s. 477.
11
A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006, s. 436–437.
12
Летопись самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о междоусобиях, бывших в Малой России по его
смерти Доведена продолжателями до 1734 года изд. 1846 года, под ред. О. М. Бодянского, Москвa 1846,
c. 69–70; Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого и о междоусобиях, бывших в Малой России
по его смерти. Доведена продолжателями до 1734 года, „Чтения в имп. Обществе истории и древностей
российских при Московском университете”, 1846, № 1, отд. II; 1846, № 2.
13
С. В. Величко, Летопись событий в Юго-Западной России в XVII-м веке, составил Самоил Величко, бывший канцелярист канцелярии войска Запорожского, t. II, Киев 1851, s. 465.
14
Гедеон (Вишневский), Житие св. Прмч. Макария архим. Овручского, Переяславского чудотворца, Киев 1862;
O innych błędnych datach śmierci ihumena Makarego, por. И. В. Злотникова, Макарий (Токаревский)…, s. 477.
9
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W 1688 roku podczas odbudowy świątyni ciało męczennika wydobyto i w obawie
przed zbezczeszczeniem 13 maja 1688 roku przeniesiono do nowo wzniesionej cerkwi
klasztornej św. Michała w Perejasławiu, w guberni połtawskiej. Po zamknięciu świątyni
4 sierpnia 1786 roku relikwie przekazano do monasteru Wniebowstąpienia Pańskiego
w Perejasławiu. W 1942 roku przeniesiono je do cerkwi św. Trójcy w Czerkasach, skąd
w 1965 roku trafiły do cerkwi Narodzenia NMP w tym mieście. Uroczyste obchody
święta ku czci męczennika Makarego obchodzone są w dzień śmierci 7 września i 13
maja na pamiątkę przeniesienia relikwii.
Źródłem do poznania działalności Makarego Tokarzewskiego był żywot męczennika
spisany w latach 1711–1713 przez biskupa perejasławskiego i boryspolskiego Zachariasza Korniłowicza (1700–1715)15. Wierszowany żywot został omówiony w relacji ihumena perejasławskiego Hermana z monasteru św. Michała do Świętego Synodu w Petersburgu z 1742 roku o Ведомости o епархии Переяславской16. Drugim źródłem jest
Житие св. прмч. Макария архим. Овручского, Переяславского чудотворца, które
zostało ułożone przez biskupa połtawskiego i perejasławskiego Gedeona Wiszniewskiego (1834–1849)17.
W 1766 roku biskup smoleński Dymitr Ustimowicz (1798–1805) zabrał żywot męczennika Makarego z monasteru Wniebowstąpienia Pańskiego w Perejasławiu i przekazał do Smoleńska. Opublikował go dopiero Ławr Ławrowski w 1904 roku18. Według
rosyjskiego badacza, żywot został napisany przez mnicha monasteru Wniebowstąpienia
Pańskiego w Perejasławiu – Fedora19. Żywot został napisany w formie wierszowanej,
a na końcu dołączono katalog cudów, które dokonały się przy relikwiach świętego w latach 1742–1750, zatem w czasie, kiedy znajdowały się one w monasterze św. Michała
w Perejasławiu.
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Святой мученик Макарий Каневский (Токаревский) (1605–1678) с 1625 года
подвизался в Купятицком монастыре, где стал известен своими подвигами,
В. В. Ластовский, Захария, Православная энциклопедия, ред. Алексией II, t. XIX, Москвa 2008, s. 699–700.
Российский Государственный Исторический Архив, Санкт-Петербург ф. 796, оп. 25, nr 723-б, l. 61–62об;
И. В. Злотникова, Макарий (Токаревский)…, s. 476.
17
Игум. Серафим (Питерский), мон. Мелетия (Панкова), Гедеон Вишневский, Православная энциклопедия,
ред. Алексей II, t. X, Москвa 2010, s. 513.
18
Л. Я. Лавровский, Стихотворное Житие прмч. Макария, архим. Овруцкого и каневского игумена…, c.
413–444.
19
Ibidem, s. 416; И. В. Злотникова, Макарий (Токаревский)…, s. 476.
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добродетелями и красноречем. В 1637 году иноки Симеоновского Брестского
монастыря избрали его себе в игумены, но митрополит Петр Могила назначил
его настоятелем Каменецкого Воскресенского монастыря (Гродненская область).
В 1642 году преподобный Макарий вернулся в Купятичский монастырь, в 1656–
1659 годы возглавлял Пинский монастырь, с 1660 года руководил братией Успенского Овручского монастыря.
В 1671 году, после опустошения Овруча татарами, Макарий был назначен митрополитом киевским Иосифом настоятелем Каневского монастыря. Скончался мученически 4 сентября 1678 г. от турок напавших на монастырь.
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Jezuici i ich świat
w rosyjskich i radzieckich wydawnictwach leksykograficznych

W

artykule podjęta została próba odtworzenia obrazu jezuity i wiedzy o zakonie
w świetle rosyjskich wydawnictw leksykograficznych. Zgromadzone materiały
ze słowników encyklopedycznych, encyklopedii i leksykonów, pogrupowane według
dat ich publikacji – od najstarszych, pochodzących z wieków XIX i XX – dowodzą, iż
znaczenie słowa „jezuita/ jezuici” wraz z hasłami im towarzyszącymi, służyło antykatolickiej propagandzie, kształtując i powielając negatywny obraz zakonu. Pewne zmiany
w konstrukcji haseł uwidoczniły się u progu XXI wieku, w sytuacji, gdy negatywna
wizja zakonu była już utrwalona.
Obraz członków Towarzystwa Jezusowego (TJ), Societas Iesu (SI, SJ), zarejestrowany w wydawnictwach słownikowych i encyklopedycznych w większości przypadków prezentuje pejoratywne cechy zakonu. Definicja słowa „jezuita” w podstawowym
znaczeniu wskazuje, że jest to członek zakonu jezuitów1. Hasło ze Słownika języka polskiego podaje informację faktograficzną wyjaśniającą, że Towarzystwo Jezusowe jest
katolickim męskim zakonem kleryków regularnych, założonym 1534 roku przez świętego Ignacego Loyolę w Paryżu, a zatwierdzonym przez papieża Pawła III w 1540 roku
w celu walki z reformacją i obrony papiestwa. Drugie podane znaczenie słowa „jezuita”,
dotyczy człowieka przebiegłego lub obłudnego2. Wykreowana wizja zyskała rangę obowiązującego wizerunku przenosząc także do języka negatywne konotacje. Ten sam Słownik podaje aż 80 synonimów słowa z podziałem na dwie najważniejsze grupy znaczeniowe, które określają jezuitę w odniesieniu do osoby świadomie wprowadzającej w błąd
oraz w odniesieniu do człowieka podstępnego. W pierwszej z nich synonimy wskazują
na kategoryzujące cechy, jak na przykład: arcyłgarz, dwulicowiec, fałszywiec, faryzeusz, hipokryta, kanciarz, kłamca, krzywoprzysięzca, manipulant, matacz, mistyfikator,
Na historię pochodzenia słowa zwraca uwagę definicja autorstwa członka zakonu Jakuba Kołacza: „Określenie jezuita jest starsze od samego zakonu, lecz w pierwszych dokumentach Towarzystwa nie było ono używane . Pojawiło
się w środowisku protestanckim ok. poł. XVI w. i wówczas miało zabarwienie pejoratywne. Przetrwało ono w wielu
środowiskach i publikacjach (zwłaszcza słownikowych i encyklopedycznych) jako – w znaczeniu przenośnym – synonim skrytości, chytrości, przebiegłości i intryganctwa […]. Do nadania mu pozytywnego brzmienia przyczynił
się Sobór Trydencki, na którym uczestniczących w jego obradach ekspertów Towarzystwa Jezusowego nazywano
jezuitami […]. Wyraz jezuita nie występuje w pismach św. Ignacego, nie został też wprowadzony do słownictwa
przez zakon”. Zob. Jezuita, [w:] J. Kołacz, Słownik języka i kultury jezuitów polskich, Kraków 2006, s. 137. Do
historii słowa odnosi się również Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac.
L. Grzebień, Kraków 1996, s. 250.
2
Jezuici, [w:] Słownik języka polskiego. Wydanie elektroniczne: <https://sjp.pwn.pl/slowniki/jezuita.html\> (12.11.2018).
1
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szalbierz, szarlatan, wiarołomca czy wilk w owczej skórze. Z kolei rozumienie hasła
jezuita jako człowieka podstępnego niesie kolejną porcję negatywnych określeń, często
pokrywających się ze znaczeniami grupy pierwszej. Są to m.in.: Barabasz, chytra sztuka, cwaniak, dwulicowiec, fałszywiec, konfident, krętacz, lawirant, mądrala, obłudnik,
pozorant, przeniewierca, spryciarz, stary lis, szpieg czy zdrajca3.
Słownikowe hasło niesie ze sobą dodatkowe kategorie semantyczne związane z zakonem, odbijając znaczenie słowa „jezuita”, które zaistniało w języku w jego potocznym
rozumieniu. Jak twierdzą badacze, zaklasyfikowanie obiektu do określonej kategorii uruchamia wiedzę kulturową o nim wraz z powiązanymi konotacjami kulturowymi. Często
są to cechy stereotypowe, nie występujące w rzeczywistości u danego obiektu (lub nie
występującymi u niego w chwili obserwacji). Wiedza ta nabywana jest raczej od innych
ludzi w procesie akulturacji – wrastania w daną kulturę i naukę jej języka. Rozpoznanie
u danego obiektu określonego zestawu cech kryterialnych, pozwalających zaliczyć go
do danej kategorii semantycznej, powoduje przypisanie mu dalszego zestawu związanych lub potencjalnie związanych z nim cech konotacyjnych4. W definicjach słownikowych przedmiotem opisu jest więc nie samo wyrażenie lecz jego desygnat, jako element
świata pozajęzykowego, do którego on się odnosi5. Przypisywanie osobom, zjawiskom
lub procesom pewnych cech wykorzystuje propaganda. Oliver Thomson wyróżnił osiem
jej kategorii, w zależności od osiąganych celów, a stanowią je kategorie: polityczna,
gospodarcza, moralna, społeczna, dyplomatyczna, militarna, dywersyjna i budząca największe emocje kategoria religijna6.
Jednym z takich przetworzonych wizerunków, wykorzystywanych w różnych okresach przez propagandę stanowi obraz jezuitów wytworzony w Europie Zachodniej w postaci czarnej legendy zakonu. Skuteczność działania rosnącego i przyciągającego kolejnych członków zgromadzenia, sprawiła, iż niebawem wytworzyła się wokół niego aura
wrogości, tym większej, że jego aktywność, czy to nakierowana na zwalczanie reformacji,
czy wzrost znaczenia wśród panujących oraz sukcesy w pracy misyjnej, przysporzyły im
wielu wrogów7. Jezuici prowadzili misje katolickie na wszystkich niemal kontynentach,
a prowadzone przez nich szkoły stały się kuźnią kadr ówczesnych społeczeństw. Sukcesy odnoszone podczas misji w Ameryce Południowej i Azji oraz funkcje spowiedników
królów i władców Europy wywoływały zarzuty, że oddziałują na ich politykę i zmierzają
w kierunku zapanowania nad światem. Prowokowało to świeckie antyjezuickie akcje
propagandowe inicjowane w epoce oświecenia. Najbardziej wrogie nastawienie wobec
zakonu prezentował portugalski polityk Markiz de Pombal (Sebastião José de Carvalho
e Melo, 1699–1782), który w latach 1750–1777 był premierem rządu i pierwszym doradcą króla Portugalii Józefa I. Swoją władzę sprawował w okresie wielkich przemian
Ibidem.
J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa: Zarys problematyki, Wrocław 1995.
5
M. Kamiński, Językowy obraz świata a opis słownikowy, [w:] Język – zwierciadło świata, t. 1, red. M. GóreckaSmolińska, J. Hajduk, Sandomierz 2013, s. 53.
6
O. Thomson, Historia propagandy, tłum. S. Głąbiński, Warszawa 2001, s. 17–25.
7
Niechęć do jezuitów podsycali początkowo sami duchowni z innych zgromadzeń zakonnych – franciszkanie i dominikanie. Zob. J. E. Franco, Le mythe Jesuite au Portugal, au Brésil, en Orient et en Europe (XVI–XX Siècles),
Paris 2008, s. 12.
3
4
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społeczno-ekonomicznych doby oświecenia. Szerzone w jego otoczeniu legendy o bogactwach materialnych zakonu, oskarżenia o pragnienie zawładnięcia światem doprowadziły do zamknięcia placówek jezuitów i wydalenia zakonu z Portugalii (1759),
a z czasem do usunięcia ich także z Hiszpanii (1767) i Francji (1764) – królestw panujących tam Burbonów8. Kulminacją procesu usuwania jezuitów było w 1773 roku rozwiązanie Towarzystwa Jezusowego przez Klemensa XIV. W brewe kasacyjnym Dominus
ac Redemptor papież zastrzegł jego moc wykonawczą uzależnioną od decyzji monarchy
danego kraju, gdyż aby uznano jego ważność, konieczne było ogłoszenie dokumentu
również przez władzę świecką. Tego, ze względu na niechęć do polityki Burbonów, nie
ogłosiło wówczas dwoje panujących w Europie władców – Fryderyk Wielki, król Prus,
oraz caryca Katarzyna Wielka. Kasata zgromadzenia czasowo tylko zablokowana przez
Fryderyka, pozwoliła przetrwać jezuitom na ziemiach podległych cesarstwu rosyjskiemu, gdzie działali aż do roku 1820, kiedy decyzją cara Aleksandra I zostali wydaleni z granic cesarstwa, mimo przywrócenia zakonu do życia decyzją Piusa VII w 1814
roku9.
Materiał z encyklopedii i leksykonów, jakie ukazywały się przez ponad sto lat w Rosji, wskazuje na budowanie bądź powielanie już skonstruowanego negatywnego obrazu
zakonu. Wydawnictwa encyklopedyczne obciążając jezuitów winą za całe zło, jakie się
działo na świecie, posłużyły się istniejącą na Zachodzie figurą jezuity jako wroga, który
nastawał na ustalony porządek i niósł zagrożenie. W artykule, ze względu na ogrom
materiału, dokonano wolnego przekładu wybranych treści z haseł, ekscerpując podstawowe informacje o jezuitach, a w uzasadnionych przypadkach dodatkowo podając tekst
oryginalny.
Rozpatrywane hasło „jezuita”/„jezuici” w publikacjach rosyjskich jest często powiązane z szeregiem innych definicji, które mają związek z nazwą zakonu. Szczególnie
bogatego materiału dostarcza rosyjski słownik encyklopedyczny (Энциклопедическiй
словарь) z 1894 roku10, w którym, poza hasłem bazowym, pojawiają się też inne. Jednym
z nich jest „jezuitka” [Iезуитка], oznaczająca rozgałęzione w górnej partii drzewo. Podanym przykładem takiej korony są jesion i klon11. Inne hasło „jezuicki orzech” [Ieзуитскiй
орехъ] objaśnia się jako „rogaty” orzech, którym jest orzech wodny kotewka. W krótkiej informacji nie zawarto opisu, że cechą charakterystyczną owocu są wykształcone,
zdrewniałe cztery rogi, które przypominać mogą okrycie głowy jezuity. W słowniku występuje też krótkie hasło „jezuicki proszek” [Ieзуитскiй порошокъ] czyli chinina. Brak
jest natomiast informacji, że to właśnie jezuici w XVII wieku dostarczali ją do Europy.
Fenomen rozprzestrzeniania się czarnej legendy jezuitów w Europie Zachodniej oraz rolę w tym procesie Pombala
przedstawia w swoim studium J. E. Franco, op. cit.
9
Britanica. Edycja polska, t. 18, Poznań 2000, s. 380.
10
Энциклопедическiй словарь, ред. К. К. Арсеньев, изд. Ф. А. Брогаузъ, И. А. Ефронъ, t. 13, С.-Петербургъ
1894, s. 624–633.
11
Polskie wydanie S. Orgelbranda, podaje hasło „jezuickie drzewo” w objaśnieniu informując, że jest to „drzewo,
które z jednego korzenia przy ziemi dwa pnie wypuszcza. Podanie między ludem, a szczególnie między leśnieczemi
a gajowemi mówi, że Jezuici kupiwszy w lasach sto drzew, ponieważ las w sosny podwójne był obfity, wybierali zamiast sto, dwieście sztuk drzewa. Tak powszechnie nazywają sosny w okolicach Warszawy, w lasach Chlewińskich
i innych około Radomia”. Encyklopedya powszechna, t. 3, Warszawa 1863, s. 340.
8
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Kolejną jednostką leksykalną jest „jezuicki styl” [Ieзуитскiй стиль], przedstawiony
jako zniekształcony barok, według którego budowano jezuickie kościoły w wieku XVII,
styl charakteryzujący się „wspaniałą dekoracją i nędzą fantazji w kompozycji całości12.
W dalszej kolejności występuje hasło „jezuicka porcelana” (Ieзуитскiй фарфоръ), co
w tym wydawnictwie objaśniane jest jako japońska (sic!) porcelana, która powstawała
w drugiej połowie XVI wieku zgodnie z zaleceniami jezuitów – zdobiona wizerunkami
Madonny, świętych i chrześcijańskimi emblematami. Jak podano, po wygnaniu jezuitów
zaniechano jej produkcji, a ocalałe egzemplarze stanowią wyjątkową rzadkość. W słowniku encyklopedycznym pojawia się również hasło „jezuicka herbata” [Ieзуитскiй или
парагвайскiй чай13], odsyłające do hasła indyjska herbata, choć odnosi się ono do herba
mate, którą, jako alternatywną dla herbat azjatyckich, jezuici zaczęli wysyłać do Europy
z paragwajskich plantacji.
Powyższe hasła, ukazujące strefy działania zakonu i powiązane z nim skojarzenia,
stanowią preludium do zasadniczego, rozbudowanego i podzielonego na sekwencje
hasła „jezuici” [Iезуиты] oraz rozwiniętego w jego obrębie hasła wewnętrznego Jezuici w Rosji (Iезуиты въ Россiи)14. Informacje wstępne prezentują daty związane
z historią zakonu, wskazując, że są to członkowie jednego z ważniejszych zgromadzeń
zakonnych Kościoła rzymskokatolickiego, którzy od papieża Juliusza III uzyskali nadzwyczajne uprawnienia i poza trzema ślubami zakonnymi wprowadzili czwarty – ślub
bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. Dalsze informacje charakteryzują zakon
jako ten, który nie podlegał żadnej świeckiej jurysdykcji, nie działał dla dobra państw
i zachowywał niezależność od biskupów. Jak podał autor, jego główny cel był nakierowany na zdławienie reformacji w obronie Kościoła katolickiego i przeciwko rozprzestrzenianiu się wątpliwości (сомненiе) i wolności myślenia (свободомыслiе). W swej
działalności jezuici mieli prześladować każdą ideę prowadzącą ku odnowie Kościoła.
Jak odnotowano, z jednej strony osiągali to poprzez kazania, spowiedź, wychowanie
dorastającego pokolenia, z drugiej zaś poprzez rozwój sposobów nauczania o grzechu,
sprawiedliwości i moralności. Według autora, podstawę dogmatyczną miało stanowić
nauczanie Tomasza z Akwinu, z jego nauką o podległości papieżowi i jego prymacie
nad władcami. Ze wskazanych tu informacji wynika podstawowa różnica z eklezjologią prawosławia, sprowadzająca się do nieuznawania i odrzucenia katolickich dogmatów o prymacie papieża i jego nieomylności15 oraz roli biskupów, którzy pełnią
funkcję następców apostołów16.
Jak wynika z dalszych wywodów autora, jezuici swoją naukę doprowadzili do skrajności, prowadząc wręcz do zmiany Pisma Świętego, a ponadto sami udzielali sobie
12
„…искаженный барок, которы iезуиты приняли в своих церковных постройках в 17 в. […] характеризуется
пышным нагромажденiем декорацiи при убогости фантазiи в композицiи цялого”. Энциклопедическiй словарь…, s. 624.
13
Wszystkie hasła pochodzą z Энциклопедическiй словарь…, s. 624.
14
А. Я. Iезуиты, s. 624–632 oraz hasło wewnętrzne w jego obrębie: В. М-нъ., Iезуиты въ Россiи, s. 632–633, [w:]
Энциклопедическiй словарь…, s. 624–633.
15
S. Kiryłowicz, Prawosławie, [w:] Zarys dziejów religii, red. J. Keller, W. Kotański, W. Tyloch, B. Kupis, Warszawa 1986, s. 694.
16
Ibidem, s. 708.
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dyspensy od postów czy codziennej lektury brewiarza. Taka postawa także kłóci się
z prawosławną doktryną, gdyż Cerkiew przyjęła dogmatykę Kościoła starożytnego, Pismo Święte natomiast stanowi jej źródło17. Dowiadujemy się również, że dla ratunku duszy papież dawał jezuitom prawo zwalniania z przysięgi poddanych wobec panujących,
sam urząd papieski pochodzi od Boga, a rządzących z woli narodu, co w konsekwencji
miało prowadzić do kontroli władców przez papieża. Stąd wynika kolejna sprzeczność,
gdyż, jak przedstawili to w swoim studium Borys Uspienski i Wiktor M. Żywow, w Rosji nastąpił proces sakralizacji władzy carskiej, wskutek czego przedstawiano go jako
Bożego „pomazańca”18.
Jezuici mieli też rozwinąć całą teorię rewolucji zgodnie z zasadą przeciwstawiania
się władzy – nawet dopuszczając tyranobójstwo (тираноубийствo), co, jak napisano,
stosowali w praktyce. W odniesieniu do teorii moralnej jezuitów autor wskazywał, że
usprawiedliwia ona oszustwo, kłamstwo, krzywoprzysięstwo, niszczy każdy szlachetny
impuls do odrodzenia i doskonalenia, rozbudzając najokropniejsze instynkty i tworząc
kompromis między prawdą Boga a ludzką nieprawdą19.
W dalszej części autor poruszył kwestie eschatologiczne, nabożeństwa i sakramentów, poddając krytyce łatwość uzyskania u jezuitów rozgrzeszenia. Wyjaśnił, że nie bez
powodu duchowni tego zgromadzenia zdobyli sławę pobłażliwych („cнисходительные
духовные”, s. 624). Sam zaś sakrament spowiedzi w obszernym opisie przedstawiony
został jako źródło mocy jezuitów. Autor stwierdził, że dzięki niemu zapanowali nie tylko nad sumieniami mas, ale i władców, wysoko postawionych osobistości i działaczy
rządowych. Wprowadzone przez nich do praktyki pokutnej nowe elementy miałyby służyć nie tylko wyznawaniu grzechów, żalowi za grzechy i rozgrzeszeniu, ale sterowaniu
umysłem penitenta dając mu możliwość stawiania pytań i proszenia o radę w związku
z jakimikolwiek wątpliwościami.
Krytyczne nastawienie wobec jezuitów widoczne jest także w następnych opisach
– dla wprowadzenia swoich teorii jezuici stosowali średniowieczną kazuistykę i probabilizm, pozbywając się wszelkich głosów sumienia i zastępując je głosami autorytetów, tj. samych jezuitów. Co więcej, posunęli się dalej niż ich dewiza, głosząca, że
cel uświęca środki, czego, jak zapisano, nie zamieszczali już w swoich podręcznikach.
Rozwijając wątek moralności, autor informował, że z probabilizmem powiązana jest
jezuicka nauka o grzechu, zakładająca, że istnieją takie, które nie wymagają pokuty. Ich
ulubioną metodą w nauce moralności miało być przeniesienie metod jurysprudencji do
dziedziny religijno-moralnej. Jak tłumaczył autor, chrześcijańskie normy moralne nie
były dla jezuitów przewodnie, co mieli wykazywać nawet w swej misyjnej działalności.
W takim kontekście pojawiło się kolejne określenie potępiające, tym razem jezuicką moralność („iезиутской морали”, s. 626), która wszystko usprawiedliwia. Zdaniem autora,
Ibidem, s. 692.
B. A. Uspienski, W. M. Żywow, Car i bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji, przeł. i wstępem
opatrzył H. Paprocki, Warszawa 1992, s. 45.
19
„Нраственныя теорiи I. oправдывають обманъ, ложъ, клятвопреступленiе, уничтожають всякое благородное
побужденiе къ нравcтенному возрожденiю и усовершенствованию, разнуздываютъ самые грубые инстинкты,
установляютъ компромиссъ между Божьей правдой и человеческой неправдою” (s. 624).
17
18
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wszelkie projekty naprawcze wśród jezuitów były niemożliwe do przeprowadzenia i w
efekcie od czasów Pawła III do Klemensa XIV nie znalazł się żaden papież, któremu
udałoby się sprzeciwić arogancji i braku pokory jezuitów. Zakon, aby umocnić zachwiany autorytet papieża z czasem zdobył wpływy i władzę w Kościele, podporządkowując
sobie nawet jego głowę, co służyć miało przede wszystkim interesom SJ (s. 625).
Dalej autor przedstawił wyróżniki, które są według niego typowe w funkcjonowaniu
jezuitów. Jednym z nich była wewnętrzna organizacja zakonu, którą można porównać do
kolczugi składającej się z silnych i sprężystych kółeczek, czyniła go ona nienaruszalnym
i elastycznym. Natomiast wola, siła i sumienie każdego członka zgromadzenia oddane
były w ręce rezydującego w Rzymie generała, zgodnie z zasadą, że w nim należy widzieć
Chrystusa. Opis wyboru generała zajmuje dużo miejsca, zwracając uwagę, że w historii
nie zdarzyło się jeszcze, by zwoływano kongregacje do jego oceny, gdyż nigdy żaden
ze sprawujących dożywotnio tę funkcję nie został jej pozbawiony (s. 626). Jezuici mieli
działać wedle zasady, że poszczególne prowincje stanowią jedno ciało. Krytyka organizacji zakonu wynika z doktryny prawosławia, gdzie Kościół jest Mistycznym Ciałem
Chrystusa20, a sama organizacja życia klasztornego odbiega zdecydowanie od katolickiej
instytucji zakonu jako zjednoczenia pewnej liczby klasztorów w jednym organizmie,
który posiadałby własną regułę21.
Odrębny rozbudowany akapit dotyczy dyscypliny zakonnej, ma ona polegać – w myśl
idei depersonalizacji – na wyrzeczeniu się własnej woli i indywidualnych dążeń w imię
interesów ogółu. W takich okolicznościach nawet prowadzenie korespondencji i działalność wydawnicza wymagały zgody przełożonych. Ściśle określony został sposób zachowania zakonników, postawa, gestykulacja i stroje, na które składa się długi czarny
ubiór oraz czarna czapka z czterema rogami, wprowadzona jeszcze przez Loyolę. Jezuita
miał mieć lekko pochyloną do przodu głowę i trzymać ją nieruchomo, oczy zaś powinny
były być spuszczone w dół, nie wolno ich było kierować powyżej dolnej części twarzy
rozmówcy. Aby zachować dyscyplinę, każdy musiał dwa razy dziennie przeprowadzać
rachunek sumienia22. Odnosząc się do reguły zakonu, autor przedstawił sytuację majątkową jego członków, podając informację, że jezuita, który powinien być zadowolony
najmniejszym, nie może mieć żadnej własności prywatnej, gdyż zakazane jest przyjmowanie wynagrodzenia za wypełnianie potrzeb duchowych, za kazania i nauczanie młodzieży. W komentarzu zauważył jednak, że decyzje papieży zwykle zmieniały tę zasadę,
co pozwoliło zakonowi zgromadzić ogromne bogactwa, a nawet tworzyć w wielu państwach kantory bankowe i domy handlowe (s. 627).
W omawianym haśle przeanalizowane i opatrzone uwagami zostały wszystkie
sfery działalności zakonu. Każda z nich – spowiedź, wychowanie młodzieży, misje,
odprawianie nabożeństw – pisano, służyć miały osiąganiu określonych celów. Krytycznie zauważono, iż podczas mszy jezuici oddziałują emocjonalnie na modlących
się, eksploatują wszystkie możliwe przesądy, szerząc kult Madonny w „najbardziej
K. Bukowski, Religie świata a chrześcijaństwo, Poznań 1983, s. 193.
S. Kiryłowicz, op. cit., s. 706.
22
„Дважды въ день I. должен испитывать свою совесть”, s. 626.
20
21
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ordynarnych jego formach”23. Autor odnotował, że stałym tematem kazań mających
ratować dusze i broszur służących nauczaniu jest podkreślanie stopnia trudności dostąpienia zbawienia – to, według nauczania jezuitów, miałoby być trudne poprzez modlitwy kierowane do Chrystusa, lecz łatwe za pośrednictwem Maryi24. Autor bardzo
krytycznie odniósł się do wprowadzonego do nauki Kościoła katolickiego kultu Najświętszego Serca, uznanego z jego pozycji światopoglądowej za jeden z najbardziej
niechrześcijańskich kultów25. Krytyka kultu niezgodnego z prawosławną doktryną
wynika z różnicy w podejściu do zagadnień zmienności dogmatu, gdyż prawosławie
nie uznaje i nie przyjmuje dogmatów katolickich rozwiniętych i ogłoszonych po VII
soborze powszechnym26. Krytyce poddane zostały również „ćwiczenia duchowe”,
którym jeszcze w 1548 roku Paweł III nadał znaczenie kanoniczne. Te, stosowane
przez jezuitów, szczególnie w domach wychowawczych, miałyby służyć niewoleniu
nowych członków zakonu.
Szkolnictwo z kolei oraz jezuickie wychowanie miałoby służyć zapanowaniu nad
umysłami młodzieży – i chociaż szkoły powinny były przyjmować dzieci wszystkich
stanów, szczególnie chętnie zapisywano do nich uzdolnionych młodych ludzi z bogatych domów, którzy stanowili idealny materiał na „przygotowanie bojowego duchowieństwa” („подготовленiе боевого духовенства”). Realizacja tego zadania byłaby
niemożliwa na poziomie kształcenia podstawowego, więc jezuici, w opinii autora,
opanowali szkolnictwo średnie i wyższe, podporządkowane średniowiecznej, rzymskokatolickiej kościelności (s. 627). W rozwiniętym opisie przedstawiono system jezuickich szkół, podlegający regułom, które w najdrobniejszych szczegółach odnoszą
się do życia wspólnotowego. Relacje międzyludzkie miałyby się opierać na systemie
donosicielstwa i obłudy, gdyż każdy uczeń ma swego towarzysza i każdy może donosić na każdego. Ostry formalizm i stosowana w kolegiach zakonnych „mechaniczna
tresura”, niszczące samodzielną myśl, to „jezuicka pedagogika”27. Jednak po przedstawieniu tych informacji w komentarzu autor zapisał, iż mimo to przez dwa stulecia
nawet protestanci oddawali do jezuickich szkół swoje dzieci, a w poziomie kształcenia
rywalizować mogli z nimi tylko oratorianie we Francji oraz pijarzy w Polsce i we
Włoszech.
W haśle szczegółowo pokazano również inny element budujący władzę jezuitów: katolicki pokój [„католическiй мiръ”, s. 628]. Z informacji wynika, że powodzenie misji
chrystianizacyjnych, uważanych przez Loyolę i jego współpracownika Franciszka Ksawerego za podstawowe zadanie jezuitów, gwarantowała prędkość działania członków
23
„[…] пускають въ ходъ симболическiя изображенiя, эксплуатирують всевозможныя народная суеверiя i съ
особенным рвенiемъ разрабатывають культъ Мадонны в найболее грубых его формах”, s. 627.
24
Prawosławie podkreśla wielkość Matki Bożej i jej wyższość nie tylko nad wszystkimi świętymi, ale także nad
najwyższymi aniołami w niebie, sytuując ją jako pierwszą po Bogu przewodniczkę i wspomożycielkę. Zob. P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 2003, s. 158–163.
25
„Они ввели въ католическое богопочитанiе одну изъ самыхъ нехрестiанских его особенностей – культъ
пресвятаго cердца, s. 627.
26
S. Kiryłowicz, op. cit., s. 693.
27
„Строгiй формализмъ, механическая дрессировка, тщательное предупрежденiе всякой самодеятельности
и самостоятельности мисли – таковы основы iезуитской педагогики”, s. 628.

169

Lilla Moroz-Grzelak

zakonu. Jednak, jak zauważono, w Chinach, Japonii, Indiach, Afryce w nawracaniu
miejscowej ludności próbowali oni łączyć obrzędowość chrześcijańską z miejscowymi
kultami, obyczajami i przesądami, siebie stawiając w roli braminów, bonzów i mandarynów. Przy tej okazji podniesiono wątek reakcji na działania Towarzystwa Jezusowego
braci innych zgromadzeń misyjnych. W efekcie w wiekach XVII i XVIII augustianie,
dominikanie, kapucyni informowali papieży o odstępstwie od wiary misjonarzy jezuickich. Jak stwierdził autor, takie skargi długo jednak pozostawały bez reakcji, co uzasadniano nie tylko odległością Rzymu od miejsc misyjnych, ale również wsparciem miejscowych władców, które zyskiwano dzięki wymianie handlowej przynoszącej jezuitom
krociowe zyski (s. 628).
Najobszerniejsze z dostępnych rosyjskich haseł z XIX wieku w sposób szczegółowy i krytyczny odnosi się do wszelkich przejawów działalności jezuitów na przestrzeni
wieków, wskazuje również na ich zmieniający się w różnych okresach stan liczebny,
zaznaczając negatywną rolę zakonu w historii, czego efektem było wypędzanie z poszczególnych królestw Europy i kasata Towarzystwa (s. 629).
Kolejne28, już nie tak rozbudowane hasło poświęcone jezuitom, znalazło się w Wielkiej Encyklopedii (Большая Энциклопедiя. Словарь общедоступных сведенiй по
всем отраслям знанiя) z 1902 roku29. Poprzedzały je tylko dwa artykuły nawiązujące do nazwy zakonu. Pierwsze z nich „jezuitki” [Iезуитки], w liczbie mnogiej, które
nie odnosi się już do rozgałęzionego drzewa z wcześniejszej publikacji, ale dotyczy
żeńskiego zakonu jezuitek krótko istniejącego w Barcelonie. Jak wyjaśniono, Ignacy
Loyola wymógł na papieżu obietnicę, że nigdy nie będzie zgody na powstanie żeńskiego
odłamu zgromadzenia. Próby powołania takiej gałęzi zakonu miały ponownie miejsce
we Włoszech i Niemczech w XVII wieku, ale papież Urban VIII uznał je za nielegalne
(s. 272). Podobnie jak wydawnictwo z 1894 roku encyklopedia zawiera hasło „jezuicki styl” [Iезуитскiй стиль], które powiela nacechowane opinie, informując, że był to
zepsuty styl baroku, wprowadzony przez jezuitów w XVII wieku, charakteryzujący się
bogatym zdobnictwem, niepodlegającym żadnym regułom, i ornamentyką nastawioną
przede wszystkim na wywołanie efektu30.
Główne hasło „jezuici” [Iезуиты], niepodpisane żadnymi inskrypcjami autorskimi,
przynosi znane już informacje historyczne o zakonie, jego założycielu i pierwszym generale Ignacym Loyoli, wskazując na wielkie przywileje uzyskane od papieża i podstawowe zadanie Towarzystwa, którym miało być „rozprzestrzenianie ogólnoświatowej
władzy papieża” (s. 273). Stwierdzono też, że w trakcie kształcenia jezuici uczą się ślepego posłuszeństwa papieżowi i wyrzeczenia się siebie. Żyją albo w domach wspólnoty,
albo udają się na misje.
28
Pomijam tu neutralne hasło, ograniczające się do podania faktów z historii zakonu, jakie na dwukolumnowych
liczbowanych odrębnie stronach ukazało się w wydaniu: Малый энциклопедическiй словарь. Съ приложенiемъ
краткихъ руководствъ по различнымъ отраслямъ знанiя и словарей иностранныхъ языков, t. 2, С.-Петербургъ
1900, s. 843–846.
29
Большая Энциклопедiя. Словарь общедоступных сведенiй по всем отраслям знанiя, ред. Ц. Х. Южаков, t.
10, С.-Петербургъ 1902, s. 272–274.
30
„[…] который отличается неподчиняющейся никаким правиламъ въ декоративныхъ украшенiяхъ и метящей
единственно на эффектъ орнаментацiей”. Iезуитскiй стиль, [w:] Большая Энциклопедiя. Словарь…, s. 272.
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Wiedza o szkolnictwie jezuickim oraz o twórcy ich pedagogiki, generale Klaudiuszu
Aquavivie, sprowadza się do autorskiego stwierdzenia o ich jasnych i ciemnych stronach. Temat nie został rozwinięty. W rysie historycznym zakonu zwrócono uwagę, że jezuici przyczynili się do pogromu hugenotów we Francji, skąd zostali wygnani, a swoim
wpływem na Ferdynanda II w Niemczech sprowokowali wojnę trzydziestoletnią. Scholastyczna metoda nauczania oraz zasady moralne wywoływały zdecydowany protest,
który skutkował usuwaniem zakonu z różnych krajów. Na temat działania SJ w Rosji
zamieszczono tylko krótką wzmiankę – że jeszcze w 1719 roku usunął go Piotr I, ale
dzięki przyłączeniu Polski do Rosji zakon znowu uzyskał dostęp do tych terytoriów. Jezuici brali ponadto udział w rewolucji w Belgii 1830 roku. Przy kolejnych datach odnotowano bez żadnych komentarzy, że przez jezuitów w 1854 roku wprowadzono dogmat
o Niepokalanym Poczęciu, a w 1870 dogmat o nieomylności papieża (s. 273).
Odmienny sposób opisu zakonu pojawił się w wydawnictwach okresu socjalizmu.
Wielka encyklopedia radziecka (Большая cоветская энциклопедия) z 1933 roku31,
podobnie jak edycje okresu carskiej Rosji, zamieszczała hasła wprowadzające, choć
odnosiły się one do innych zjawisk powiązanych ze zgromadzeniem. Pierwsze z nich:
„jezuicki teatr” [Иезуисткий театр], informowało, że założony przez członków zakonu
w drugiej połowie XVI wieku, służył ideologicznemu oddziaływaniu na masy, a jego
centra znajdowały się w Madrycie, Paryżu, Monachium i Wiedniu. Teatr stanowił jeden
z elementów działalności misyjnej, a wystawiane tam sztuki stały się częścią propagandy religijnej. Tematyka przedstawień zaczerpnięta z Biblii, żywotów świętych oraz historii Kościoła, a później także z tradycji grecko-rzymskiej ukazywała zwykle na scenie
walkę bohatera-chrześcijanina z pogaństwem lub z postacią znajdującą się we władzy
sił demonicznych. Autor opisał rozwój tego teatru z wprowadzaniem ulepszeń inscenizacyjnych związanych z elementami konstrukcji sceny i kulis, reżyserii, scenografii.
W posumowaniu stwierdził, że ich poprawa skutkowała rozkwitem teatru w XVII wieku
i jego przetrwaniem aż do kasaty32.
Drugim niewystępującym wcześniej hasłem jest „jezuickie państwo” [Иезуитское
государство]. Dane historyczne sprowadzają się w nim do faktu, że była to hiszpańska
kolonia w Ameryce Południowej pomiędzy rzekami Paragwaj, Urugwaj i La Plata, zarządzana w latach 1610–1768 przez jezuitów. Jednak, już zgodnie z duchem socjalistycznej
walki klas, autor informował, że miejscowa ludność indiańska, szczególnie w stanie São
Paulo była zamieniana w niewolników. Zapisał, że jezuici prezentami oraz obietnicą
lepszego życia po przyjęciu chrztu, mieli kusić Indian, obiecując im swą opiekę i w ten
sposób próbując zmonopolizować władzę nad nimi. Wola duchownego miała stanowić
prawo w sytuacji, gdy tuziemcy byli pół niewolnikami. Co prawda, jezuici uczyli ich
różnych rzemiosł, nie mniej jednak Indianie byli dyskryminowani, gdyż żaden z nich
nie mógł zostać kapłanem czy zakonnikiem, a już z pewnością nie jezuitą. W opinii
autora państwo stworzone przez zakon było szczególnym przypadkiem kolonialnej eksploatacji w epoce pierwotnego kapitalizmu. Wykorzystując rodowy charakter plemion
31
Большая cоветская энциклопедия, ред. О. Ю. Шмидт, t. 27, Москва 1933, s. 479–487. Tu liczbowana jest
każda z dwóch kolumn na stronie.
32
Иезуисткий театр, [w:] Большая cоветская энциклопедия…, s. 479.
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indiańskich, „za pomocą religijnej i policyjnej tresury” jezuici dążyć mieli do tego, by
„stworzyć wstrętny typ gospodarstwa pańszczyźnianego, graniczącego z niewolnictwem, gdzie Indianie byli traktowani jak niższy byt”33. Powołując się na bliżej nieokreślone źródła, autor zanegował zdanie niektórych burżuazyjnych uczonych, iż działanie
państwa jezuickiego stanowiło próbę wprowadzenia gospodarki komunistycznej34.
W haśle zasadniczym: „jezuici” [Иезуиты], na wstępie poinformowano, że są to
członkowie najsilniejszego wojującego zgromadzenia zakonnego Kościoła katolickiego, założonego przez Loyolę w epoce reformacji, kiedy pod flagą wojny religijnej trwała zacięta walka klasowa między starą szlachtą feudalną a burżuazją, którą
wspierała część szlachty powiązana ze sobą stosunkami handlowymi. W podzielonych
na części blokach tematycznych autor przedstawił historię powstania zakonu i jego
początki. Wskazał, że jądrem SJ była grupa studentów Sorbony skupiona wokół „egzaltowanego” Loyoli, który postawił sobie za cel realizowanie misji wśród muzułmanów w Palestynie. Z czasem grupa przeistoczyła się w duchowny korpus misyjny,
służący propagandzie Kościoła pod wodzą samego papieża. W tym kontekście pojawiła się informacja nieobecna we wcześniejszych wydaniach, że początkowo Paweł
III w obawie, by jezuici nie poszli drogą reformacji, zgodził się na ich działalność
pod warunkiem stałej liczby, określonej na 60 członków, co jednak zostało zmienione już w 1540 roku. Pierwsze kroki jezuitów były nakierowane na nawracanie tych,
co odeszli od katolicyzmu, a ich główną bronią była masowa propaganda, do której
autor zaliczył kazania i spowiedź. Jak odnotował w dalszej części, jezuici prowadzili
szeroką działalność charytatywną wśród sierot i kobiet upadłych, walczyli z odstępcami w północnych Włoszech oraz w powstaniu Irlandczyków przeciwko królowi
Henrykowi VIII. Zakon stał się głównym organem Kościoła w walce o jego autorytet.
Sukces kontrreformacji zmienił cele i taktykę jego działania. Od propagandy wśród
mas przeszedł do walki o monopolistyczny wpływ wśród klas panujących i powrotu
do państwa absolutystycznego jako oręż klerykalno-feudalnej arystokracji walczącej
o swoje przywileje i panowanie. Szeregi jezuitów zasilała przede wszystkim arystokracja i zamożna burżuazja. Jeszcze za życia Loyoli zakon rozpoczął walkę o młode
pokolenie, przybierając z początkiem wieku XVII charakter wojujący pod dewizą Ad
maioram Dei glariam (s. 483). W kolejnym akapicie autor przedstawił strukturę zakonu i jego zasady organizacyjne, rozpoczynając od zdania sugerującego: „Wątpliwe
czy słuszna jest opinia, że swoją organizację Loyola wzorował na bractwach muzułmańskich”35. Nie rozwijając tego tematu, informował, że członkowie rekrutowani byli
według kryterium sprawności fizycznej, intelektu, energii życiowej i dobrego pochodzenia (z dobrych domów). Wskazał przy tym, że do zakonu nie przyjmowano byłych
33
„И. г. представляло особою разновидность колонияльной эксплоатации в эпоху первоначального наклонения капитала. Иезуиты использовали родовой строй индейских племен, чтобы при помощи религиозной
и политической дрессировки создать на пользу ордена отваритительный вид крепостнического хозяйства,
граничащего с рабством”. A. Васютинский, Иезуитское государство, [w:] Большая cоветская энциклопедия…, s. 480.
34
„Совершенно искажает действительность развиваемый некоторыми буржуазными учеными взгляд на Иезуитское государство как на попытку практического осуществления коммунизма”. Ibidem.
35
„Едва ли справедливо мнение, что Лойола заимствовал свою организацию у мусульманских братств”, s. 483.
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heretyków, ludzi błądzących, ani kobiet. Generał (czarny papież) to władca prawie
absolutny, trzymający zakon w ryzach żelaznej dyscypliny36. Jak dalej informował autor, do XVIII wieku jezuici wypracowali teoretyczne zasady taktyki i strategii, własny
system moralności (jezuicka moralność, jezuityzm), nie przebierając w środkach, aby
osiągać cel (cel uświęca środki), co doprowadziło do jezuickiej kazuistyki, skutkiem
czego można było fałszywie przysięgać nie popadając w grzech37.
W kolejnym akapicie autor skoncentrował się na działalności jezuitów – powielając
wiedzę z wcześniejszych wydawnictw, tzn. że uzbrojony teoretycznie i organizacyjnie
zakon prowadził energiczną wojnę z reformacją w połowie XVI wieku, z uporem bronił
dogmatu o nieomylności papieża i jego dominacji nad władzą świecką. Był propagatorem
czułego, sentymentalnego fanatyzmu; wprowadził nowe kulty Bogurodzicy, Serca Jezusowego, nowych świętych, rozwijał religijny fetyszyzm, bronił prześladowań wiedźm
i niszczył każdą nową myśl. Szkoły i spowiedź służyły wychowaniu nowych klas. Spośród licznych zakonów cieszył się największymi przywilejami, a jego członkowie byli
zwolnieni z noszenia habitów czy obowiązku udziału we mszy świętej. W ocenie autora
jezuici brali udział we wszystkich wojnach religijnych tego okresu (hugenoci, wojna
trzydziestoletnia), byli też stronnikami okrutnego terroru wobec innowierców i zwolennikami tępienia herezji. Z czasem zakon zawładnął umysłami przedstawicieli rządów
monarszych i ich dworów, stając się tam wszechmocnym. W przypadku władców, którzy
nie chcieli się poddać ich wpływom, jezuici stosowali terror38.
W Wielkiej encyklopedii radzieckiej (Большая cоветская энциклопедия) z 1952
roku39 wiedza o zakonie przedstawiona została w znanej już konwencji walki klas.
Hasło zasadnicze poprzedził tylko artykuł na temat „jezuickiego państwa w Paragwaju” [Иезуитское государство в Парагвае]. Poza datami jego istnienia niepodpisany
autor informuje, że było to państwo w południowo-wschodnim Paragwaju, powstałe
z osad zakładanych przez jezuitów, którzy mieli szereg przywilejów otrzymanych od
hiszpańskiego króla, a jego celem było niewolenie ludności indiańskiej. Jezuici dla
wzmocnienia swej władzy stosowali przemoc i oszustwo. Zajmowali najlepsze ziemie, które były uprawiane przez zniewolone społeczeństwo. Aby tłumić indiańskie
powstania, utworzono specjalną armię, z czasem jednak na rozkaz króla hiszpańskiego zostali wygnani z Paragwaju, a zajmowane przez nich ziemie stały się własnością
państwową40.
W haśle zasadniczym: „jezuici” [Иезуиты], opracowanym w duchu dominującej
ideologii ZSRR, zdefiniowano zakon jako jedną z najbardziej reakcyjnych i wojujących organizacji Kościoła katolickiego, choć o samym założycielu tym razem pisano
bez określających go przymiotników. Powielono tu podstawowe elementy wcześniejszych publikacji, a niechęć wobec jezuitów i katolicyzmu przejawiała się poprzez
36
„[…] орден был построен на принципах единоначалия и строгого централизма, безусловно повиновения
воле старшего и железной дисциплины”, s. 484.
37
A. Васютинский, Иезуиты, [w:] Большая cоветская энциклопедия…, s. 480–485.
38
„Против тех монархов, к-рые не хотели подчиниться влиянию И., применяется террор”, s. 485
39
Большая cоветская энциклопедия, ред. Б. А. Введенский, t. 17, Москва 1952, s. 341–342.
40
Иезуитское государство в Парагвае, [w:] Большая cоветская энциклопедия…, s. 341.
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odpowiednie komentarze. Jeden z nich głosił, że zakon stał się wykonawcą najbardziej
przestępczych planów polityki papiestwa41. To jezuici mieli wypracować szczególny
system moralny, zgodnie z którym pozostawiono im swobodę w wyborze środków,
które pozwalają na osiągniecie założonych celów. Ich zwykłymi przymiotami stały
się przebiegłość, oszustwo, intrygi, wykorzystanie spowiedzi, prowokacji, spisku,
morderstw itp. Samo funkcjonowanie zakonu i metody jego działania musiały jednak budzić swoisty podziw Stalina, gdyż autor zacytował jego rozmowę z niemieckim pisarzem Emilem Ludwigiem42. Przywódca państwa sowieckiego „zauważył, że
jezuitów cechuje systematyczność, wytrwałość w pracy dla osiągnięcia złych celów,
choć ich podstawowa metoda działania to tropienie, szpiegostwo, wchodzenie w duszę, znęcanie się”43. Wspierając się autorytetem sekretarza generalnego KPZR autor
w zbliżonej konwencji przedstawiał dzieje zakonu, informując, że samo słowo jezuita
stało się – pod „maską papieskiej pobożności” – synonimem podłości, przebiegłości, wiarołomstwa. Powtarzają się tu tezy o werbowaniu członków zakonu głównie
z arystokracji, częściowo ze szczytów burżuazji i urzędników, że nie obowiązuje ich
noszenie strojów duchownych, ani udział w nabożeństwach.
Zgodnie z poetyką czasów stalinowskich, czytelnik dowiadywał się, że jezuici, służąc od początku swej działalności władzy papieskiej, dążą do narzucenia ludziom najpodlejszych przesądów i obskurantyzmu. W kontekście takich opinii mimochodem jakby
padają informacje o tym, że sobór watykański lat 1869–1870 przyjął dogmat o nieomylności papieża. Dalej czytamy, iż jezuici, nawet jeśli stworzyli sieć szkół, to chodziło
im o klasy eksploatujące, żeby wychować wojujących agentów Kościoła katolickiego
(s. 341). Zaraz po swoim powstaniu zakon rozwinął działalność w wielu krajach organizując prześladowania heretyków, czołowych myślicieli, uczonych, występując przeciwko ruchom wolnościowym. Stąd też w znacznym stopniu jezuici mieli być aktywni podczas procesów inkwizycji, ingerować w spisy ksiąg zakazanych, w XVI i XVII
wieku wpływać na życie polityczne Francji, Austrii, „feudalno-chłopskiej” Polski czy
Hiszpanii i Portugalii.
Autor uważał jezuitów za przedstawicieli skrajnej reakcji, których myśl przeniknęła
do Indii, Chin, Japonii, Abisynii i Ameryki Łacińskiej. Krótko opisał „państwo jezuickie
w Paragwaju”, podając tylko daty istnienia z komentarzem, że „teokratyczne państwo
w Paragwaju mocno eksploatowało Indian”. Za równie naganny uważał fakt, że pod
koniec XVI wieku jezuici próbowali przeniknąć na Ruś Moskiewską, a na początku
XVII stulecia brali udział w organizowaniu polsko-szwedzkiej interwencji przeciwko
Rosji. Pozytywnie oceniał usunięcie zakonu z wielu krajów w XVIII wieku, dodając,
iż stało się to pod naciskiem postępowych warstw społecznych. Wspominając kasatę
SJ poinformował, że w 1820 roku został wygnany z Rosji. Z pozycji antykatolickich
„[…] орден стал исполнителем тайных, самых преступных планов папской политики”, s. 341.
Nawiązanie do wywiadu, jaki pisarz przeprowadził w 1931 roku ze Stalinem, który wykorzystał później w jego
biografii z 1942 roku.
43
„[…] И. В. Сталин отметил, что иезуитам присущи ,,систематичность, настойчивость в работе для осуществления дурных целей. Но основной их метод – это слежа, шпионаж, залезание в душу, издевательство,
Соч., т. 13, стр. 114”, s. 342.
41
42
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objaśniał dalej, że w sytuacji, kiedy papiestwo zdobyło pozycję jednego z centrów światowej reakcji imperialistycznej, jezuici stali na czele gorszącego duchowego i fizycznego terroru imperialistów i wyższej hierarchii Kościoła katolickiego. Obciążeni zostali
winą za wszelkie zło, tym bardziej, że po rewolucji październikowej działali przeciwko
państwu, a nawet aktywnie współpracowali z faszystami, frankistami, kapitałem finansowym USA. Jak zapisał autor, szkodliwość jezuitów nie podlega żadnej wątpliwości,
gdyż ich kadry nauczycielskie tworzyły prasę katolicką i organy Watykanu, organizowały jego wywiad, uczyły dyplomatów, stając na czele agresywnej polityki amerykańsko-angielskich imperialistów, nakierowanej na wzniecenie wojny z ZSRR, gdy kraj
ten przewodzi obozowi pokoju i demokracji. Optymistyczny wydźwięk zdaje się mieć
zdanie, że w krajach demokracji ludowej jezuici zostali zdemaskowani jako uczestnicy
działań antynarodowych. Podsumowanie hasła to spis negatywnych cech członków zakonu, służących najmroczniejszym siłom imperialistycznej reakcji, podstępnych, niegodziwych wrogów całej miłującej pokój i postęp ludzkości44.
Od takiej definicji pojęcia „jezuita” nie odbiega kolejna publikacja: Słownik encyklopedyczny (Энциклопедический словарь) z 1953 roku45. Nie zamieszczono w nim żadnych haseł wprowadzających. W krótkim opisie hasła „jezuici” [Иезуиты], podając daty
założenia zakonu i jego kasaty, informuje się, że to po prostu członkowie wojującego
zakonu, na przestrzeni wieków jedna z głównych broni papiestwa w walce przeciwko
postępowym siłom społecznym. Kierując się zasadą „cel uświęca środki”, w interesie
katolickiej reakcji jezuici mieli stosować sekretne morderstwa, oszustwo, szpiegostwo,
mieszali się w sprawy wewnętrzne państw. W podsumowaniu stwierdzono, że obecnie
jest to jeden z instrumentów szpiegowskich i sabotażowych działań Watykanu, nakierowanych na walkę z siłami pokoju, demokracji i socjalizmu46.
Kolejna publikacja, Słownik współczesnego języka rosyjskiego (Словарь
современного русского литературного языка) z 1956 roku47, już tylko utrwalała negatywny obraz zakonu. W krótkich objaśnieniach podano dwa różne znaczenia słowa
„jezuita” [Иезуит], zapisując, że jest to członek zakonu katolickiego, wojującej duchownej organizacji powstałej w XVI w., będący filarem papiestwa i reakcji („служивший
опорой папства и реакции”). Drugie znaczenie słowa to przebiegły i obłudny człowiek
(„o хитром и лицемерном человеке”). Poza tym hasłem w słowniku znalazł się derywat: „jezuityzm” [Иезуитизм], w pierwszym znaczeniu stanowi on „ruch religijno-polityczny”, który miał w swej organizacji jezuitów, w drugim ma „to samo znaczenie co jezuictwo”. Pojawił się też przymiotnik odrzeczownikowy „jezuicki” [Иезуитский] jako
odnoszący się do jezuitów z typowymi dla nich cechami („свойственный им”). Hasło
odrzeczownikowe „jezuicki” [Иезуитски], które nie znajduje zróżnicowania w języku
polskim wyjaśniono krótko: postępować po jezuicku. W tym źródle występuje także
44
„И. – коварные, злобные враги всего миролюбивого и прогресивного человечества, служащие самим тёмным силам империалистической реакции”, s. 342.
45
Энциклопедический словарь, ред. А. Б. Введенский, t. 1, Moсква 1953.
46
„В наст. время орден И. – одно из орудий шпионско-диверсионной деятельности Ватикана, направленный
на борьбу с силами мира, демократии и социализма”. Иезуиты, [w:] Энциклопедический словарь…, s. 663.
47
Словарь современного русского литературного языка, t. 5, Москва 1956, s. 75.
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słowo „jezuictwo” [Иезуитство] tłumaczone jako udawanie, obłuda, hipokryzja, przebiegłość (притворство, дуличие, лицемерие, коварство) oraz trudne w przekładzie na
język polski „jezuitstwować”, [Иезуитствовать], w znaczeniu działać jak jezuita, postępować podstępnie, dwulicowo48.
Takie rozumienie pojęcia powtarza się w Małej encyklopedii radzieckiej (Малая
советская энциклопедия) z 1959 roku49, choć zaistniał tu pewien nowy element. Anonimowy autor stwarzając pozory obiektywizmu w haśle „jezuici” [Иезуиты], przypomniał, że według ich zasad, głównym zadaniem jest walka o ochronę katolickiej nauki
Kościoła, jej rozpowszechnianie i wzmocnienie nieograniczonej władzy papieskiej.
Jednak zaraz po wskazaniu tych celów poinformował, że z praktyki działania jezuitów
wynika ich moralność, polegająca na tym, że wszystkie środki, w tym morderstwa czy
klątwy, są dobre dla osiągnięcia celu. Do tezy, że jezuici to najważniejsze narzędzie
papiestwa w walce z reformacją, dochodzi informacja, że wykorzystywani byli także
do walki z oświeceniem50. Kasatę zakonu i jego wygnanie z Rosji 1820 roku (mimo
odnowienia w Europie Zachodniej po roku 1814) tłumaczy się szkodliwymi działaniami Towarzystwa i mieszaniem się w życie polityczne Europy XVI–XVIII wieku.
Zdanie końcowe, jakby dla utrwalenia zagrożenia ze strony jezuitów, głosi, że „są
najmocniejszym i najbogatszym z działających katolickich zakonów”, który w 1953
roku liczył 32 tysiące członków w 58 prowincjach, stanowiąc jeden z najważniejszych
organów Watykanu51.
Powielając negatywną ocenę zakonu w wielotomowej Wielkiej radzieckiej encyklopedii (Большая советская энциклопедия52) z 1972 roku, przed hasłem zasadniczym
zamieszczono dwa rozbudowane hasła poprzedzające. Pierwsze, „jezuickie wychowanie” [Иезуитское воспитание]53, informujące o systemie edukacji wypracowanym
przez zakon, opisuje zasady jego funkcjonowania w oparciu o Ratio atque institutio
studiorum Societas Jesus, które zatwierdzić miał generał Aquaviva w 1599 roku. Podobnie jak w hasłach wcześniejszych po opisie wprowadzającym przedstawiono system
nauczania, przypominając o wzajemnym szpiegostwie wśród uczniów, które można było
stosować dzięki temu, że funkcjonowali oni w grupach lub parach. Metodyka podejścia
do uczniów opierała się na współzawodnictwie, systemie kar i nagród, które realizowano
poprzez specjalne miejsca w klasie czy stosowanie czapek z oślimi uszami za występki
przeciwko religii oraz kary cielesne, które wykonywały osoby świeckie. W rozwinięciu
hasła pojawia jednak niewystępujący wcześniej element podziwu dla pracy jezuitów.
Wzbudziły go piękne, zadbane szkoły, w których panował porządek i czystość oraz troska o rozwój fizyczny uczniów, co przyciągało dzieci z arystokratycznych rodzin. Godne
uwagi stało się również to, że w wieku XVIII wprowadzono kursy języków ojczystych.
Przegląd liczebności szkół i uniwersytetów wraz z reformą nauczania, jak konstatował
48
Иезуит. Иезуитизм. Иезуитский. Иезуитски. Иезуитство. Иезуитсвовать, [w:] Словарь современного…,
s. 75.
49
Малая советская энциклопедия, ред. Б. А. Введенский, t. 3, Москва 1959.
50
„Орден был важнейшим орудием папства в борьбе с Реформацией, Просвещением”, s. 1223.
51
Иезуиты, [w:] Малая советская…, s. 1223–1224.
52
Большая советская энциклопедия, ред. А. М. Прохоров, t. 10, Москва 1972.
53
А. И. Пискутов, Иезуитское воспитание, [w:] Большая советская…, s. 44.
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autor, doprowadziły do tego, że od XX stulecia szkolnictwo jezuickie zostało dostosowane do profilu potrzeb i miejscowych warunków, mocno oddziałując na kształcenie
w licznych krajach kapitalistycznych.
Drugie hasło zostało poświęcone „jezuickiemu państwu w Paragwaju” [Иезуитское
государство в Парагвае]54. Poza wiadomościami, jakie pojawiały się już wcześniej,
dodano, że państwo zostało założone w XVI w. w celu eksploatacji Indian „pod pozorem przeobrażenia ich w rolników”. Jak informuje autorka, jezuici stworzyli szeroką
organizację feudalną z elementami niewolnictwa i stosunków patriarchalno-rodowych.
Pozbawili przy tym Indian jakiejkolwiek osobowości, nakazując im ciężką pracę w polu
i rzemiosłach, dzięki czemu przysporzyli ogromnych bogactw zakonowi, którego średnioroczny dochód szacowano na około 3 mld dolarów. Na zakończenie podano informację, że Indianie wymierali z powodu chorób, głodu, pracy i ginęli w wyniku jezuickich
wojen przeciwko niepokornym plemionom. Nie odniesiono się przy tym żadnym słowem do wojen portugalsko-hiszpańskich w koloniach zamorskich, tylko jednym zdaniem zaznaczono, że jezuici zostali wygnani z Paragwaju z powodu wielkiego bogactwa
w 1768 roku.
Hasło zasadnicze: „jezuici” [Иезуиты]55 informuje, że zakon powstał w okresie znaczących sukcesów reformacji, stając się główną siłą „organizowania kontrreformacji”.
W informacjach historycznych pojawiają się nowe dane. Jednym z nich jest wskazanie,
iż dla skutecznego osiągania celów jezuici mogą prowadzić świecką formę życia, ochraniając tajemnicę przynależności do zgromadzenia. Kolejne informacje, nacechowane
ideologiczne, przypisują jezuitom po roku 1814 takie główne zadania, jak walka z rewolucją czy w XX stuleciu ochrona klerykałów, imperializmu oraz najbardziej reakcyjnych
kręgów walczących z socjalizmem i komunizmem. Jak odnotowano, zakon współpracował z Hitlerem i Mussolinim, pozostając aktywnym uczestnikiem wojny ideologicznej z ZSRR i państwami socjalizmu. Prowadząc walkę przeciwko marksizmowi, jezuici
uznają go za doktrynę przestarzałą albo próbują jednoczyć marksizm z katolicyzmem.
Część ogólną hasła kończy informacja, że zakon posiada kapitał ok. 5 miliardów USD
(1958). W dalszej części wyszczególniony został krótki akapit poświęcony jezuitom
w Rosji (Иезуиты в России) – od pierwszych prób ich osiedlenia się tam podczas wojen
lat 1558–1583, przez zakładanie szkół w Wilnie czy Połocku, misję Antonio Possevino,
który 1581 roku przybył do Rosji z zamiarem uzyskania dla papieża zgody na budowę
kościołów katolickich w imperium, wygnanie Towarzystwa przez Piotra I, jego powrót
dzięki Katarzynie II, która nagrodziła go za lojalną służbę („За ревностную службу”,
s. 45), po wypędzenie na mocy dokumentu z 13 marca 1820, podpisanego przez Aleksandra I.
Słowniki i encyklopedie doby państwa radzieckiego wymową haseł poświęconych
jezuitom realizowały leninowskie założenia wobec religii i wszystkiego, co miało z nią
związek. Uzasadniany walką klas program zwalczania religii miał być realizowany
przez partię, a stając się zadaniem wszystkich proletariuszy, służyć miał „rozjaśnieniu
54
55

Н. Р. Матвеевa, Иезуитское государство в Парагвае, [w:] Большая советская…, s. 44.
Б. Я. Рамм, Иезуиты, [w:] Большая советская…, s. 44–45.
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ekonomicznych korzeni religijnej mgły”56. Nie bez powodu w objaśnieniach słownikowych występują odniesienia do wyzysku i bogactw jezuitów z podawaniem w dolarach wartości ich majątku. Stąd też hasła zdominowało podkreślanie znaczenia walki
klas i eksploatacji przez zakon społeczeństw i ukazywanie jego członków jako eksploratorów dążących do zapanowania nad innymi. Wskazówki zawarte w artykule Lenina Socjalizm i religia z 1905 roku stały się naukowym fundamentem polityki KPZR
i radzieckiego państwa w stosunku do Kościoła i wiernych, a jezuici byli częścią tej
sfery.
Inny obraz jezuitów wyłania się z prac wydawanych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Znaczącym modyfikacjom uległ on już w encyklopedii z początku XXI
wieku: Wielka encyklopedia rosyjska (Большая российская энциклопедия57). Poza
hasłem zasadniczym zamieszczono w niej kilka innych, pozbawionych propagandowego języka walki klas. Jednym z nich było „Jezuickie państwo 1601–1767” [Иезуитов государство 1610–1767]58, w którym o rok przesunięto okres istnienia państwa59.
Autor skrupulatnie informował o zasadach jego funkcjonowania, zaznaczając, że miało
ono wzmacniać wpływy króla Hiszpanii w dolinie rzek Parana i Urugwaj, czyli w terenie, do którego pretendowała też Portugalia. Celami jezuitów miała być chrystianizacja i edukacja Indian Guarani oraz zapobieżenie ich wytrzebieniu przez kolonistów
portugalskich. W opisie przedstawiono liczebność osad i sposoby ich funkcjonowania
w oparciu o Indian, których jezuici zachęcali do kierowania redukcjami60, tworzyli
z nich oddziały zbrojne wykorzystywane do podboju innych plemion oraz do pracy
w rolnictwie i rzemiośle (herbata, skóry, tytoń, wełna, owoce, wyroby rzemieślnicze).
Wewnętrzna sytuacja w osadach miała sprzyjać Indianom Guarani, którzy posługiwali
się swoim językiem, a w kontakcie z wyższą kulturą chrześcijańską przyswajali sobie
nowe narzędzia pracy i formy działalności produkcyjnej. Z czasem jednak niezależność państwa jezuitów straciła aprobatę władzy hiszpańskiej. W 1750 roku królestwo
zawarło z Portugalią umowę, na mocy której przekazało jej 7 redukcji pod warunkiem
przesiedlenia się ich mieszkańców do redukcji hiszpańskiej. Faktycznie oznaczało to
podział państwa jezuitów i jego likwidację. Indianie, nie chcąc porzucać swych dotychczasowych siedzib, zareagowali protestem zbrojnym i walką z wojskami hiszpańsko-portugalskimi. W wyniku wojny guarańskiej lat 1753–1756 oddziały Indian
zostały rozgromione, w 1767 Karol III wydał dekret o wygnaniu jezuitów z Hiszpanii
i wszystkich jej kolonii. Państwo zakonu przestało istnieć, a Indianie stali się poddanymi hiszpańskiego władcy (s.708).
Hasło „jezuicki dramat” [Иезуитская драма] odsyła do hasła „szkolny dramat”
[школьная драма]. Omówiono natomiast pojęcie „jezuickie misje” [Иезуитские
56
Социализм и религия, [w:] Православие. Словарь атеиста, ред. Н. С. Гордиченко, Мoсква 1988,
s. 226–227.
57
Большая российская энциклопедия, ред. Ю. Ц. Осипов, Москва 2008, t. 10.
58
Иезуитов государство 1610–1767, [w:] Большая российская…, s. 708 .
59
Jest on zgodny z dokumentami dotyczącymi historii Kościoła w Ameryce łacińskiej. Zob. Redukcje jezuickie
(1609–1767). Wybrane dokumenty, red. P. Nawrot, Poznań 2009.
60
Redukcjami nazywano osiedla indiańskie istniejące w koloniach hiszpańskich i portugalskich w Ameryce Południowej, nad którymi kontrolę i opiekę roztaczały najczęściej zakony katolickie.
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миссии]61, według autora były to osady na terytorium byłych kolonii hiszpańskich
i portugalskich, a także państw wchodzących w strefę misyjnej działalności zakonu. Jak
podano, zachowane plany tzw. „redukcji” i ich ruiny w szeregu państw centralnej i południowej Ameryki pozwoliły na odtworzenie zabudowy osiedli, ukazując ich obronny
charakter. Jak zauważono, misyjna działalność jezuitów służyła rozwojowi kontaktów
kulturalnych w zakresie malarstwa i architektury, pozwoliła funkcjonować Indianom,
rozprzestrzeniać miejscowe warianty baroku jezuickiego, szerzyć edukację, a w Chinach
doprowadziła m.in. do rozpoczęcia produkcji porcelany. Odnotowano również, że po kasacie zakonu i rozwiązaniu misji, osiągnięcia jezuitów w Ameryce Południowej zastały
zaprzepaszczone, (s. 708).
W haśle „jezuici” [Иезуиты]62, doprowadzonym do czasów najnowszych, nieobciążonym autorskimi komentarzami, mającym pozytywny lub neutralny wydźwięk,
pojawiły się dodatkowe informacje na temat zakonu, m.in. o pierwotnych planach
Loyoli dotarcia do Ziemi Świętej, które nie zostały zrealizowane z powodu wojny
Republiki Weneckiej z Osmanami. Uwagę przyciągnęły natomiast kwestie nadzwyczajnych przywilejów Towarzystwa – wyjaśniono, iż to papież Juliusz III dał im prawo
tworzenia nowego teologiczno-apologetycznego fundamentu wiary katolickiej, zdolnej do walki z reformacją. Obszernie omówiono znaczenie soboru trydenckiego, który
doprowadził do wzmocnienia pozycji jezuitów w drugiej połowie XVI wieku w Niemczech i Francji. Opisano sieć szkół, z uwzględnieniem miejsc i dat, przedstawiono obszary ich funkcjonowania. Odniesiono się również do roli jezuitów w polityce. Podano
informacje dotyczące rugowania zakonu z różnych państw, jego kasaty, późniejszego
odrodzenia oraz roli, jaką odegrał w dyskusjach teologicznych toczonych podczas
I. Soboru Watykańskiego za pontyfikatu Piusa IX stawiając się w pozycji obrońcy
Kurii Rzymskiej.
Ostatnim rozpatrywanym przeze mnie wydawnictwem jest Nowa encyklopedia rosyjska (Новая росийская энциклопедия) z 2010 roku63. Tu także pojawiło się hasło „jezuickie państwo” [Иезуитское государство]64 przynoszące informację o jego liczącej
ok. 180 tys. km2 powierzchni i ustroju, który zajmowanych przez zakon ziem nie czynił
państwem z mocy prawa. Życie mieszkańców podlegało ściśle ustalonym regułom jezuitów, którzy opracowali gramatykę języka Guarani do sprawowania liturgii. W obliczu zawartych porozumień hiszpańsko-portugalskich jezuici okazali nieposłuszeństwo
i podjęli walkę z królewskimi wojskami. Hasło zasadnicze „jezuici” [Иезуиты]65, podobne jak artykuł wyżej, pozostawione bez komentarzy autora, ogranicza się do prezentacji dziejów jezuitów od ich zawiązania po kasatę SJ.
Przedstawione pokrótce wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne dokumentują
sposoby kreowania propagandowego obrazu jezuitów. W ośmiu z dziesięciu jest to wizja
negatywna, wpisująca się w czarną legendę, wykreowaną kilka wieków wcześniej na
Л. И. Тананаева, Иезуитские миссии, [w:] Большая российская…, s. 708.
Е. В. Калиниченко, Иезуиты, [w:] Большая российская …, s. 708–710.
63
Новая росийская энциклопедия, в 12 томах, ред. А. Д. Некипелов, t. 6 (2), Москва 2010.
64
Н. Ю. Кудеярова, Иезуитское государство, [w:] Новая росийская…, s. 184.
65
Ф. Г. Овциенко, Иезуиты, [w:] Новая росийская…, s. 184–185.
61
62
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zachodzie Europy. W edycjach końca XIX i początków XX wieku wizja ta odzwierciedlała wrogość prawosławia wobec katolicyzmu reprezentowanego przez jezuitów.
W wydawnictwach doby państwa radzieckiego wpisywała się w ramy socjalistycznej
walki klas, nastawionej na niszczenie każdej religii. Tylko dwie z omawianych encyklopedii, wydane w XXI wieku, napisane zostały z pozycji neutralnych, ograniczając
hasłowe definicje do faktów z historii zakonu.

SUMMARY
Lilla Moroz-Grzelak
Иезуиты и их мир
в русских и советских лексикографических публикациях
Ключевые слова: иезуит, черная легенда об иезуитах, Россия, православие,
католицизм
Проведенный анализ показывает, что негативный образ иезуитов в словарях
и энциклопедических статьях XIX и начала XX веков вытекает из общей религиозной установки – негативного отношения православия к католицизму и к иезуитам,
как представителям этой конфессии. Источником отрицательности дефиниций советского периода является социалистическая идеология и борьба c религией вообще. Нейтральность определений понятия иезуит в словарях XXI века, сто лет
после возникновения негативного образа иезуитов, не имеет значения, так как она
не может уже изменить, заложенного веками в памяти общества представления.
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Към въпроса за Българската емиграция в земите
Хабсбургската монархия в първите десетилетия
след Чипровското въстание от 1688 година

на

Т

емата на настоящата статия е посветена на определени аспекти от историята
– социална, културна, икономическа и политическа на българските общности,
емигрирали след Чипровското въстание през 1688 г., наричано от някои съвременни историци и Западнобългарско, поради неговия широк обхват1. Това важно събитие в историята на България от ХVII в. и последвалото разселване на българските
бежанци на териториите под юрисдикцията на Хабсубргската монархия, са обект
на редица научни изследвания. Съществуващият научен свод говори за сериозния
интерес към събитията от края на XVII в., интерес, подхранван и от наличието
на автентични документи от епохата, съхранявани в чуждестранните архиви: австрийски, унгарски, дубровнишки, италиански, румънски. В сравнение с други миграционни процеси през Българското Средновековие, за които поради прекъснатия
държавен континуитет, нямаме почти никакви сведения, съдбата на тази българска
емиграция е сравнително добре документирана, благодарение на историческите
релации на свидетелите, както и на архивите на новосъздадените български общини в тогавашна Южна Унгария, Седмиградско (Трансилвания) и Банат. В речника на разглежданата епоха, терминът емигрант не съществува, лице с подобна
съдба и статут се е определяло като беглец, бежанец2. От историческа гледна точка
в огромното число случаи е ставало въпрос за политически емигранти, понякога
цели народностни групи, преследвани по религиозни или политически причини,
които поради гоненията на завоеватели или иноверци са били принудени да напуснат своята родина и да търсят закрила и покровителство в други страни, днес
бихме казали, политическо убежище.
1
През последните две десетилетия на XVII в. се разраства антиосманската съпротива в западните български
земи. Войните на Свещената лига начело с император Леополд I (1658–1705) с Османската империя събуждат надеждите за освобождение на българите. В Северозападна България избухва Чипровското въстание
(1688), в Североизточна Македония – въстанието на Петър Карпош и Страхил войвода (1689–1690), през
1689 г. Видин и видинският край са обхванати от бунтове. Вж.: I. Pârvev, Habsburgs and Ottomans between
Vienna and Belgrade 1683–1739, т. 431. East European monographs, University Michigan Press 1995, р. 345;
П. Павлов, Сто неща от българската история, ч. 2, Световна библиотека 2008.
2
Нем. – der Flüchtling, фр. – le réfugié.
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Чипровската катастрофа от 1688 г.3 предизвиква повсеместна емиграция на
българи от Северозападна България. Причината се корени в жестокия погром на
въстанието и масовите репресии от страна на Османската империя, наказателните
акции на турската армия и нерегулярни военни части срещу цялото християнско
население от региона. На миграцията и съдбата на българските бежанци, оцелели
след разгрома на въстаническите сили и унищожението на селищата на българитекатолици, посвещават изследванията си бележити български учени4. От гледна
точка на икономическата, обществената и юридическата история на българските
емигрантски групи и търговски компании в Седмиградско, Унгария и Влашко голяма научна ценност представляват работите на Карол Телбизов, по произход банатски българин, потомък на емигранти от Чипровския край, който години наред
е проучвал документи в унгарските и румънските архиви5. Въпреки че католичеството в българския Северозапад, дейността на ръководителите на въстанието, неговият ход и исторически контекст са известни, все още има неизяснени моменти
в по-нататъшната съдба на бегълците (особено на православните), на новосъздадените български емигрантски общности, както и реализирането им в стопанската, културна и политическа история на новите им отечества. Запазените архивни
материали, релациите на участниците в събитията, административните документи
на българските общини зад граница (прошенията за даване и запазване на привилегии от българските общини в Седмиград и Банат отправени към австрийските
императори), дават представа за техния живот, духовни интереси, икономически
и политически стремежи и цели.
При нашите проучвания по темата получихме достъп и сме ползвали архивни документи от Виенския държавен архив (Haus-Hof und Staatsarchiv Wien
и Österreichische Geheime Staats – registratur) т.е. фондовете на т.нар. Тайна държавна регистратура, наричани още Repertorium N и Ragusa, както и от Австрийския
финансов архив. В неговия фонд се съхраняват два финансови документа за предисторията на събитията от 1688 г. и дипломатическите усилия на Петър Парчевич
(1612–1674) за създаване на антитурска коалиция като ръководител на посолството
на императора на Свещената римска империя Фердинанд III (1637–1657) при хетмана Богдан Хмелницки (1595–1657) през 1657 г.6. Историческият контекст на тези
Хр. Кесяков, Стари пътувания през България, [в:] СбНУНК, кн. ХI, 1894, с. 155–195; Л. Милетич, Заселението на католишките българи в Седмиградско и Банат, [в:] СбНУНК, кн. XIV, 1897, с. 284–543.
4
Започвайки от края на XIX в., изпъкват имената на Любомир Милетич, първият изследовател на историята,
езика и книжнината на българите-католици и миграционните вълни през XVIII в. Научен принос в следващите десетилетия към темата имат Александър Теодоров-Балан, Йордан Иванов, Йордан Захариев, Петър
Ников, Иван Дуйчев, Никола Милев, Петър Динеков, в по-ново време Васил Гюзелев, Йоанна Списаревска,
Михаил Йонов, Свилен Станимиров, Лилия Илиева, Йорданка Гешева, виенската историчка Искра Шварц
и други автори.
5
Карол Телбизов (1915–1994) е роден в град Стар Бешенов, Австро-Унгария, днес в Румъния. Завършва
право в университета в Клуж (1938), защитава докторат по право в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ през 1943 г. Установява се да живее във Варна, където е професор във Висшия институт за народно стопанство.
6
В тях става въпрос за закупуване на допълнителни подаръци от епископ Парчевич за хетмана и неговото
семейство, какъвто е бил дипломатическият обичай. Вж. също: И. Шварц, Нови документи за Петър Парче3
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събития и въстанието са войните водени от Свещената лига, сформирана срещу
Османската империя, като за българите най-важни са действията на Хабсбургската
монархия и театърът на военните действия в земите по средното и долното течение на река Дунав7. Напредването на армията на император Леополд I Хабсбург
(1658–1705), неговият апел към християнските народи на Балканите за подпомагане на австрийските войски, обещавайки им в замяна помощ, защита, освобождение
и различни правдини, завземането на Белград (1688), преминаването на Дунава
и навлизането от военни части на австрийския генерал Фридрих Амброс Ветерани в българските земи, участието на български военни отряди в сраженията (на
Георги Пеячевич и полковника от австрийската армия Богдан Маринов), засилват
надеждите на българите от северозападното краище за освобождение и ускоряват
въстанието8. Но фактически то избухва без никакви гаранции от страна на Австрия
и другите християнски държави за конкретна помощ, остават само нереализираните обещания на европейските монарси.
В споменатите архиви е запазена релация за събитията в Чипровския край със
заглавие: Релация представена от агента на Дубровнишката република, тръгнал
от Одрин още на 12 октомври и пристигнал в Дубровник на първи ноември 1688 г.9.
Въпреки че е анонимна, най-вероятно тя е излязла изпод перото на дубровнишкия
търговец, дипломат и австрийски агент в Константинопол Лука Барка. Преминал
през българските земи, авторът предава впечатленията си за въстаналите българи, за
невъзможността да издържат самостоятелно „без никаква помощ от християнските
войски“ и за разгрома10. Населението е подложено на поголовна сеч, селища, църкви
и манастири са сринати със земята, северозападните български покрайнини са опожарени и опустошени от турска редовна и сборна войска, предвождана от Йеген
вич, [в:] Нови документи за Чипровското въстание и събитията на Балканите през 1688 г., ред. Ек. Вечева,
И. Шварц, М. Георгиева, „Известия на Исторически музей в Чипровци“, Чипровци 2014, с. 60, 185.
7
За историческия фон на събитията съществува значителен корпус изследвания. Вж.: История на българите. т. II, Късно Средновековие и Възраждане, под ред. на чл. кор. на БАН проф. Георги Марков, София
2004, с. 238–279; М. Йонов, Османо-австрийските войни през втората половина на XVII век, [в:] Чипровци
1688–1968. Материали от научната сесия по случай 280-годишнинага на Чипровското въстание, ред. Ив.
Дуйчев, С. Дамянов, Г. Нешев, София 1971, с. 45–47; М. Йовевска, Балканските провинции на Хабсбургската държава. Граници и държавно управление от края на Х век до 1918 г., ПИК, Велико Търново 1999.
8
Й. Списаревска, Българите и българската история в архивите на Ватикана, БАН, София 1988, с. 90–94.
Българските конни и пехотни дружини, начело с осемте ръководители на въстанието („капитаните“) се спускат по течението на Дунава и се установяват на лагер край Кутловица (днес Монтана), към тях се присъединяват хиляди българи от страната. Според Петър Чолов броят на българите в християнската армия по
време на военната кампания достига до 15000 души. Фелдмаршал Енео Силвий Капрара обаче не изпълнява
заповедта на император Леополд I да зимува с войските си в Северозападна България, а генерал Ветерани се
изтегля отвъд Дунава, всички тези действия имат трагически последици.
9
Haus-Hof und Staatsarchiv Wien и Österreichische Geheime Staats-registratur, фонд Ragusa, картон 1, фолио 124.
10
Лука Барка посещава след разгрома региона на въстанието и отбелязва в своя доклад: „разбунтувалите се
поданици са напълно погубени“ от „неферни“, т.е. сборни турски войски от София и Пловдив. Както изтъква
проф. Искра Шварц от Виенския университет, източникът хвърля светлина върху събитията, тъй като дълго
време се е смятало, че военните части на граф Тьокьоли са основните извършители на погрома по нареждане
на централната турска власт. Срв.: Ек. Вачева, И. Шварц, М. Георгиева, Нови документи за Чипровското
въстание и събитията на Балканите през 1688 г., „Известия на държавните архиви“, № 76, София 1998,
с. 181–215. В посоченото издание е публикуван и превод на Релацията…, направен от Магделина Георгиева
от италиански език, с. 202–207.
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паша, от татарски орди и частите на граф Емерих (Имре) Тьокьоли, унгарски калвинист, наемник и съюзник на турския султан11.
Синтезирано: пътят на бягството на оцелелите българи12 се осъществява по три географски емиграционни направления: 1) Една част тръгва на Запад под предводителството на Георги Пeячевич (1655–1725)13 и под закрилата на австрийските войски се
насочва към тогавашна Южна Унгария. Тя се състои от спасилите се български бойци,
около 600 души и останалите живи от техните семейства; 2) Най-многобройната група
бежанци и част от чипровското католическо духовенство поема на север, през Западна
Стара планина към Дунава и Влашко (основното ядро е ок. 3000 души според релацията на архиепископ Стефан Кнежевич). Има исторически данни, че преди въстанието
средновековният Чипровец е поддържал под някаква форма военен съюз с влашките
князе за борба срещу турците, чипровчани са търгували с влашките земи, както личи
от запазените влашки хрисовули, писани на среднобългарски език; 3) Трета група оцелели българи се укрила в непристъпните по това време, покрити с „непроницаеми“
гори, планини на Северозападна България14; 4) Най-малобройната група потегля на
юг, към Албания15. Северозападният ъгъл на България, както го нарича Милетич, по
горното течение на река Огоста, Чипровският край до Белограчишко е бил напълно
обезлюден, а разорените и изгорени селища остават пусти16. Сред отстъпващите на
Запад българи са ръководителите на въстанието и представителите на най-видните
чипровски фамилии Парчевичи, Пеячевичи, Кнежевичи и други17. Тази емигрантска
българска общност е най-добре позната, благодарение на запазените документи в австрийските, унгарските и хърватските архиви, както и от историческите съчинения на
Вж.: Бл. Клайнер, История на България, съставена от Блазиус Клайнер в 1761 г., София 1977.
Ив. Дуйчев, Описание на Царство България от 1640 г. на архиепископ Петър Богдан, „Архив за поселищни изследвания“, кн. 2 (1939/1940), с. 179–210. Според сведенията на Петър Богдан от 1640 г. Чипровец/
Кипровец наброявал 4100 души, от които 2140 католици и 2000 православни, Железна е била с население
– 640 човека (440 католици и 200 православни), несъществуващото вече селище Клисура 303 души (203
католици и 100 православни), Копиловец – повечето католици. Сведението е публикувано най-напред от
Еузебио Ферменджин (светско име: Марин Луков Ферменджин, също потомък на чипровски бежанци), E.
Fermendžin, Acta Bulgariae ecclesiastica: аb аnno 1565 usque ad annum 1799, Zagreb 1887. Л. Милетич изказва
предположение, че населението на Чипровец в годината на въстанието е било 8000 души, „загиналите католици от селището са ок. 2000 и почти толкова православни...“, [в:] Заселението на католишките българи
в Седмиградско и Банат, СбНУНК, кн. XIV, 1897, с. 310.
13
Родом от Чипровци, военен ръководител на въстанието, командир на българския конен отряд, участва
в действията на австрийската армия при Белград, Ниш, Драгоман и във Влашко.
14
Д. Маринов, Из историята на град Лом, [в:] СбНУНК, кн. ХI, 1894, с. 254. Историята на потушаването
на Чипровското въстание показва, че това е една страховита военно-наказателна операция на турската власт,
подсилена от неуспеха ѝ във войните с Австрия, така че ожесточението на турците към християните е било
в апогея си. По силата на Карловацкия мирен договор (1699) от Османската империя завинаги се откъсват
Трансилвания и Маджарско. Освен всички други отрицателни последици за българите, прогонените оттам
турци се заселват в западните български области (ломския и видинския край и във Влашко) и както отбелязва
Димитър Маринов, „дали им земи, села и заживели бейско-княжески живот“, вж.: Д. Маринов, ibidem.
15
Й. Списаревска, Положението на българския народ през последните десетилетия на XVII в. в неиздадени
писма и релации на изтъкнати католически дейци, „Известия на държавните архиви“, кн. 52, София 1986,
с. 387–406.
16
Й. Захариев, Поселищно-географски проучвания и исторически бележки, София 1938, с. 65.
17
И. Луканова, Емигрантски фамилии от Чипровско, удостоени с благороднически титли и звания от австрийския императорски двор през първата половина на XVIII в., „Родознание“, кн. 1–2, 2002, с. 18–22.
11
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потомците на водачите на въстанието. Георги Пеячевич, който като австрийски агент
през 1707 г., тайно посещава „съвършено опустошения“ Чипровци и за последен път
вижда неговите руини, много лаконично и сугестивно отбелязва в свое писмо от 1725
г.: „Няколко хиляди въстаници ожесточено се сражаваха, но не можаха да издържат напора на неприятелите. Поради това бяха избити заедно със своите семейства, а други
бяха отведени в робство“18.
След установяването си в земите под юрисдикцията на Хабсбургите, за военните си заслуги към австрийската корона, участието във войните с Османската
империя и борбата срещу турците, споменатите по-горе родове получават благороднически титли. Пеячевичи са притежавали документи за своя произход, според
тях родът им има благородно потекло от времето на средновековното българско
царство, произхождали от стар търновски род. За това българско болярство пише
наследникът на Георги Пеячевич – Франц Ксавер Пеячевич19 (професор във Виена
и Любляна, ректор на университетите в Линц, Загреб, Печ, Пожега и Грац през
1750–1760 г.) в историческото си съчинение Книга от завещанието на светейшия
абат Францискус Ксаверий Пеячевич, поверена при смъртта му на Георги Баряктари – 5 октомври 1781 г.20. Авторът представя Пеячевичи като българска аристократическа фамилия, напуснала Търново през 1399 г. Това тяхно българско болярство по-късно е признато от император Карл VI (1711–1740) за баронство. Георги
Пеячевич, оставил значими следи в българската история, е потомък на двата знатни
чипровски рода – Пеячевичи и Кнежевичи. Той става член на Придворния съвет на
Хабсбургската държава и ѝ служи, изпълнявайки важни задачи като дипломат, императорски пратеник и разузнавач по време на мисиите си в Цариград, изпълнявал
е и функциите на заместник-губернатор на Бачкия комитат в Унгария. Георги Пеячевич се обръща два пъти с прошения (1707/8 г.) към император Йосиф I (1678–1711)
за признаване на благородническо звание и правдини като компенсация за военните му заслуги и изгубеното богатство21. През 1712 г. Георги Пеячевич е удостоен
с баронска титла (freiherren) заедно с братята си Никола, Иван и Марко, а през 1772
г. фамилията е нобилитирана от императрица Мария Терезия (1761–1827) с титлата граф22. Тъй като животът и генеалогическото дърво на известните чипровски
18
К. Телбизов, Разселване на чипровчани след въстанието от 1688 г., [в:] Чипровци 1688–1968. Материали от научната сесия по случай 280-годишнина на Чипровското въстание, ред. Ив. Дуйчев, С. Дамянов,
Г. Нешев, БАН, София 1971, с. 65–66.
19
За генеалогичното дърво и историята на рода Пеячевич виж на български език: Й. Гешева, Фамилия графове Пеячевич между легендите и реалността (втората половина на XVII–XX век). Историко-генеалогическо
изследване, Дио Мира, София 2012.
20
Вж.: Obitelj Pejačević i Bugarska, ed. M. Pejačević, M. Kavran, print Vjesnik d.d., Zagreb 2015. Трудът е открит
през 1976 г. Изложението в ръкописа на Франц К. Пеячевич проследява българската история от най-ранни
времена, от появата на първобългарите (както той ги нарича) и славяни и завършва на 1685 г. За първи път
в него е публикуван именник на „Царете на България“ с начало 499–502 г.
21
Ив. Дуйчев, Описание на Царство България от 1640 г...., Ibidem. Годишният данък, плащан на турците от
чипровчани, е възлизал на 600 000 аспри. Чипровци и околните селища забогатяват от търговия и експлоатация на сребърните и железни рудници; вж. също: S. Lučevnjak, Grbovi obitelji Pejačević – trgovi postojanja,
„Našički zbornik”, 2002, br. 7.
22
K. von Wurzbach, Pejachevich, die Grafen. Genealogie in Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich.
21 Theil. Kaiserlich-Konigliche Hof-und Staatsdruckerei, Wien 1870, с. 435–436.
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родове: Парчевичи, Пеячевичи (в последствие играли важна роля в историята на
Хърватско, където са обект на многобройни изследвания)23, Кнежевичи, Черкини,
Тома-Гьоновичи, Маринови, Станиславови и други заслужили за Хабсбургската
династия и държава, са по-широко известни – интерес представлява съдбата на
бежанците, поели през планините и река Дунав към Влашко и Седмиградско. Това
е най-голямата българска бежанска общност и тя е и най-комплицирана. Думата
емиграция звучи твърде безметежно, за да илюстрира пътя на тяхното бягство, изпитанията и премеждия24. Преминавайки Дунава, спасилите се българи се оказват
в епицентъра на редица европейски политически събития, регионални религиозни
войни, ново татарско нашествие в отвъддунавските територии в края на XVII и началото на XVIII в. Първоначално търсят убежище във Влахия, но тя е опустошавана непрекъснато, а населението избивано, не само поради войните на Хабсбургите
с турците, но и в резултат на бунтовете на унгарските протестанти и татарските
набези. Десет години след 1688 г. все още няма трайно заселване на българската
емигрантска общност, поради войните, преследванията, променливите граници на
империи и княжества, и етническите катаклизми. Българите се надявали и на благополучна развръзка и освобождение поне на северозападните земи, надявали се
да се върнат в родината си. Военният комендант на Седмиградско генерал Фридрих
А. Ветерани25, който по време на Чипровското въстание командва австрийските
войски, позволява на бежанците да се заселят, като през 1690 г. ги взема под свое
покровителство. В Хрониката на някогашната българска францисканска община
на град Алвинц (Херманщат, Седмиградско, от 1920 г. – в Югозападна Румъния,
днес Винцул де Жос) има запазена релация за премеждията и злините по пътя26.
23
Вж.: J. Pejacsevich, Forschungen uber die Familie der Freiherren und Grafen Pejacsevich und die stammverwandten Freiherren von Parchevich, Knezevich, Thoma-Gionovich und Czerkizcy zur naheren Erlauterung der im
Jahre 1876. Zusammengestellten grossen Stammtafel von Julian Pejacsevich, Wien 1976. Наследниците на графовете Пеячевич, понастоящем живеят в Хърватско, активно поддържат връзки с България и всяка година
посещават Чипровци. Потомството по мъжка линия на Георги Пеячевич се прекъсва със смъртта на внука
му Георги (починал през 1769 г. в Любляна). От семейството на Никола Пеячевич произхожда проф. Яков
Пеячевич – духовник, професор по философия. Иван Пеячевич има седем деца, с Франц Ксавиер неговият
клон угасва. Днешното графско семейство Пеячевич води потеклото си от Марко Пеячевич, малкия брат
на Георги. Семейство Пеячевич е дало бележити интелектуалци, професори, висши сановници и военни
на Австро-унгарската империя и Хърватско, достатъчно е да бъдат споменати само неколцина от тях: Иван
Пеячевич – историк и писател, ректор на университета в Грац, Линц, Загреб и др., професор по философия;
Марко Пеячевич – велик сремски жупан; Матей Ксавиер Пеячевич – професор по теология и философия;
генерал Антон Трети Пеячевич, разбива турците в битката при Червения поток; Петър Пеячевич – велик
вировитички жупан; Ладислав Пиячевич – бан на Хърватско, Славония и Далмация; Гавраил Пеячевич кандидатира се за княз на България след Освобождението; Юлиан Пеячевич, автор на историята и родословното
дърво на рода, предава трудовете си на Константин Иречек, така стават известни историята на българското
въстание и неговият край; Дора Пеячевич – хърватска композиторка и други.
24
К. Телбизов, Разселване на чипровчани след въстанието от 1688 г..., с. 65. Според Телбизов „от катастрофата са засегнати най-малкото 4000 души – избити или заробени“ и още толкова емигрират. „Броят на
загиналите и избягали православни е не по-малък, като се има предвид, че турците еднакво са преследвали
и едните, и другите“, ibidem.
25
За тези събития виж: I. Schwarcz, St. Spevak, Ek. Veceva, Hoffnung auf Befreiung: Dokumente aus österreichischen Archiven zur Geschichte Bulgariens (1687–1690), „Miscellanea Bulgarica“, bd. 15, 2004, с. 120–121.
26
К. Телбизов, Български търговски колонии в Трансилвания през 18 век. Към историята за разселването на
българския народ през време на османското владичество, БАН, София 1984, с. 65–66.
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Бягащи от турците, те са нападани от разбойници, убивани, ограбвани, отвличани
в плен, страдали от глад и жажда, обърквали пътя из планините. След почти месец
гонения стигат до Дунава и Влашко, където за тях започва нов цикъл преследвания
от страна на унгарските войници-калвинисти и татарите. В същата хроника е поместен разказ за събитията през пролетта на 1689 г., когато чипровската колония
в Къмпулунг е нападната и ограбена от татари, „някои отвели в плен отвъд Черно
море, а други изклали“27. Търсейки спокойствие, една част от бежанците начело
с архиепископ Кнежевич, отиват във влашката част на Трансилвания, която отскоро е минала под австрийска власт (1688 г.). Техните нещастия и тук продължават,
тъй като през 1703 г. в Седмиградско избухва антихабсбургското въстание на Ференц Ракоци (1676–1735), княз на Седмиград. Войските му унищожавали привържениците на хабсбургската монархия и католицизма, преследвали българските
колонии в Седмиград, основани с благоволението на австрийския двор. След стабилизирането на властта на австрийския император и мирния договор от 1711 г.
с бунтовника Ракоци, колонистите се завръщат в Седмиградско и се установяват
в двата града Алвинц и Дева (известен като „привилегирования български град
Дева“). Още през 1700 г. българите издействали от император Леополд I диплома
със специални привилегии и място за заселване в Албинц, по течението на река
Муреш. Колонията в Дева се установява около 1712– 1715 г. и тогава се заселват
най-много български семейства28. Първоначално тези две бежански общности са
под покровителството на генерал Стефан фон Щайнвил, а през 1714 г. австрийският император Карл VI им издава диплома за привилегии. Обединени в своите
търговски корпорации те започват да се занимават отново с търговия, както в своя
роден край29.
Така в края на второто десетилетие на ХVIII в., с изключение на потърсилите убежище в Албания, емигриралите българи се оказват под австрийска власт. Те основали пет български общини: две в Седмиградско – в градовете Албинц и Дева, три във
Влашко – в Крайова, Римник, Брадичени и близо 20 по-малки колонии в Трансилвания: в района на Сибиу, по течението на река Муреш, както и в тогавашната Южна
Унгария – Нови Сад, Осиек. Поданици на императора станали повече от 500 български семейства, пръснати на обширна територия под неговата юрисдикция30. През
30-те и 40-те г. на XVIII в. в селищата в Банат (по това време австрийско владение):
Винга (впоследствие голяма българска община с привилегии, културна и обществена дейност), Бешенов и други се установяват нови колонисти – католици, правоК. Телбизов, Разселване на чипровчани след въстанието от 1688 г..., с. 69. Вж. също: Л. Милетич, Заселението на католишките българи в Седмиградско и Банат, СбНУНК, кн. XIV, 1897, с. 318, 326. Милетич
изследва пътя на емигриралите във Влашко. Българите католици в Седмиград били гледани с ненавист от
немците протестанти, а останалите във Влашко били преследвани от местното влашко население. Религиозното противопоставяне в този период е било толкова силно, че немските протестанти не позволили през 1690
г. на българските бежанци католици да пренощуват в Сибиу.
28
К. Телбизов, Разселване на чипровчани след въстанието от 1688 г..., с. 70–72.
29
Ibidem, с. 72. Вж. също: Ек. Вечева, Търговията на Дубровник с българските земи (XVI–XVIII век), БАН,
София 1982, с. 159–165.
30
Ibidem, с. 68–78.
27

187

Галя Симеонова-Конах, Теодора Конах

славни и павликяни. Миграциите на българите – не по собствена воля, а вследствие
на политическите и верски преследвания в Османската империя – са от българските
земи към чужбина и вътре в пределите на тогавашните хабсбургски територии с цел
да се спасят от нови страдания и запазят живота, и имуществото си. В този период
Австрия води целенасочена политика и се стреми да привлече население от българските земи, главно от долното течение на Дунава, павликяни от Никополско и Свищовско, които да се заселва в обезлюдените земи на империята. Част от достъпните
архивни документи, хвърлящи светлина върху устройството и живота на българските
колонии в Унгарския държавен архив, са проучени и публикувани от проф. К. Телбизов. Развитието на българските общини и търговски компании, на отделни фамилии
и лица в условията на мирен живот и дадените им привилегии от австрийските императори, е възходящо. Архивните документи са свидетелство за високите интелектуални и стопански умения на тези хора, образовани още в средновековния Чипровец
и другите северозападни български „градовце“, показват техните способности да се
самоорганизират и самоуправляват в условията на по-стабилен и цивилизован мирен живот. По силата на дипломите за заселване на българските бежанци им се дават
земи и дворни места31 и им се признават привилегии за водене на стопанска дейност
от двама австрийски императори Леополд I и Карл VI, дипломите от 1700 и 1714 г.
(Communitas bulgarorum Alvincziensis, Communitas bulgarorum Devensis).
Заселилите се в Алвинц и Дева българи създават институции, църкви, училищни и църковни фондации, подпомагащи техните нужди от духовен характер,
а самите български общини в Алвинц и Дева придобиват правата на камералните
привилегировани градове и се управляват съгласно принципа lex specialis derogat
generali32. В следващите десетилетия дипломите за препотвърждаване на привилегиите вземали предвид и обстоятелства от стопанско естество – „mit der Handlung
und Kaufmannschaft“. Властите гледали благосклонно на дейността на българските
търговци, тъй като имало големи постъпления във виенската хазна33. С актовете за
правдини се признава религиозна и културна автономия на общностите, първата
диплома от 1700 г. им дава право техните свещеници да са само от български произход. Както и в своята родина, почти всички българи в Седмиградско и във Влашко се занимават и препитават с търговия. Горепосочената диплома е призната въз
основа на двустранното съглашение на българските бежанци, сключено с генерал
Ветерани, който познавал героичната борба и страданията на въстаниците и техните семейства, а тази от 1714 г. е подписана с висшите императорски чиновници
31
Интересно съвпадение, а може би и не случайно действие от страна на австрийските власти, представлява
фактът, установен от авторките на статията, че на част от българските бежанци е предоставена възможност да се
заселват в Западна Трансилвания, земите, където са били владенията на последния престолонаследник на българския трон, княз Фружин (? –1460), дадени му от унгарския крал и немски император Сигизмунд Люксембургски
(1368–1437) през 1426 г. за участието му в антиосманските войни – замък и земи в комитата Темеш заедно с град
Липа (Липова), от 1920 г. – в Румъния. За княз Фружин вж.: Ал. Гюров, Наследство на столетията. Следите на
българите в унгарските земи, Унгарски културен институт, София 2003. П. Николов-Зиков, Княз Фружин и неговите наследници в историята на Унгария и България (XV–XVI в.), [в:] Културното наследство в съвременния
град. Юбилеен сборник, посветен на 85-годишнината на ст.н.с. Магдалина Станчева, София 2011.
32
К. Телбизов, Български търговски колонии в Трансилвания през 18 век..., с. 63.
33
Ibidem, с. 120.
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граф Стефан фон Щайнвил, генерал-губернатор на Трансилвания, и директора
на императорската Съкровищница Хаан. Юридически Алвинцката и Девинската
български колонии в точка 4 на документа са определени като societes communites,
в смисъл на сдружение, компания с привилегии. С уговорката, че тези привилегии
не са отстъпени на самите селища, а на обединенията на българските търговци, на
които е предоставено и право да си основават общини на отредените им за заселване места. Българските търговски компании – Алвинцката и Девенската, по-късно
прерастват в политически общини34. Компаниите са професионални търговски организации, внасят данъци в държавната хазна, разрешават спорове, налагат глоби,
представят членовете си пред държавната власт, т.е. изпълняват административни
функции. На тях им се отстъпва правото на свободна търговия не само на територията на Трансилвания, но и във всички останали австрийски наследствени провинции при нужното съдействие от страна на императорската власт и държавните
органи (т. 5)35. За периода от 1718 до 1738 г. западната част на Влашкото княжество
е под австрийска власт и стратегическият път до Виена, по долината на река Муреш се е използвал почти изключително от българските търговци и техните кервани със стоки за австрийската столица. През тези години натрупали богатствата си
семействата Бибичеви, Качамагови, Прентичови, Пуенини, Томянини. Също така
благодарение на правото си за общинско самоуправление, българите можели да
избират и назначават съдии и съдебни заседатели, влизащи в състава на градската
управа (т. 6)36. Самоуправлението се основавало на посочените още в старите дипломи от 1700 и 1714 г. органи: съдии – judex, judex primarius, и съдебни заседатели – magistratus, senatus. В продължение на целия XVIII в. за съдии и съдебни заседатели са избирани по правило само лица от български произход. От архивните
материали разполагаме с имената на българските съдии и на съдебните заседатели
от 1700, 1717, 1742, 1751 г. и до края на столетието, общо до средата на XVIII в. 68
българи са изпълнявали тези функции. Изброените права и свободи представляват
значителна придобивка за българските заселници и облекчават живота им на новите места. Дванадесет години след напускането на родината актовете за привилегии
им дават възможност да живеят постоянно в Трансилвания, да останат свободни
от закрепостяване, да имат български селища, да упражняват желаната от тях стопанска дейност и да подредят живота си според своите традиции37. Притежават
и привилегията да наемат фискални имения и в този контекст във финансовите
документи са споменати имената на заселниците: Антон, Михаил Прентич, Лука,
Якоб Бибич, Матей Качамаг, Тома Томянин, Марко Пуенин, още Георги Терин
Според унгарското законодателство и досега българската общност в Унгария има право на един представител в унгарския парламент по силата на старите дипломи за привилегии (бел. на авторките).
35
Ibidem, с. 38–40. Българските търговци придобили изключителните привилегии за производство на спиртни напитки, облага, дадена единствено на Епископията в Алвинц, както и за доставките на месо в австрийската столица. Извозването се осъществявало почти всяка седмица с наемани от българските общини волски
коли и конна охрана по пътя от Сибиу през Буда до Виена.
36
Ibidem, с. 38.
37
Ibidem, с. 38. Вж. също: К. Телбизов, Общинското самоуправление на банатските български общини под
австрийска и унгарска власт (правно-историчеки аспекти), Варна, 1945.
34
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и Стана Булгарул. От един ранен доклад за състоянието на българските алвинцки
търговци38 става ясно, че именно благодарение на търговската си дейност 43 семейства са в добро материално положение, в бедно и прехранващи се с милостиня
3 семейства, вдовици и нетъргуващи – 4 семейства. Констатацията е, че българите
не се занимават със земеделие, а преди всичко с търговия39. Заселниците са активни политически, бранят своите привилегии и автономията на общините си, за
което свидетелстват многобройните преписки с различни административни органи
и императорския двор. В писмото на „българския народ“ от град Дева до „височайшия император“ от 1711 г. и особено в прошението от 1729 г. до император Карл
VI за препотвърждаване и даване на привилегии, исканите правдини са развити
в 22 точки, разпределени в 6 глави, написани в много изискан стил на изложението, добра юридическа обосновка, отлично познаване на материалните и духовни интереси и потребности на българските заселници40. Много съдържателни са
съжденията на авторите за стопанството, търговията и индустрията и се вижда, че
имат богатия политически опит на хора, които векове наред са се самоуправлявали, което право защитават и в новите си поселища. По мнение на Телбизов това
прошение е забележителен книжовен паметник на Българското Възраждане, показател на общата и политическата култура на българите и на тяхното родолюбие:
винаги се определят с етнонима българи („български народ“) и говорят от името
на българския народ, „заселил се по благоволението на императора и по заслуги
за борбата му с варварите“41. За кратко време двете колониите в Алвинц и Дева се
утвърждават като важни стопански и културни центрове42, основани първоначално
като български национални общини, съгласно актовете от 1700 и 1714 г. По-късно,
към средата на ХVIII в., в тях навлизат и лица от друг произход – унгарци, германци, власи, главно чрез смесени бракове или наемане на работа, както е отбелязано
в документ от църковния архив на Алвинц по повод на наемни отношения – „слугуване у българско семейство“43.
Преминалите в благородническото съсловие българи, придобиват друго юридическо положение, а именно на граждани-благородници. Издигането в благороднически сан ставало за заслуги във войните на Хабсбургите с турците
Ibidem, с. 119.
Невинаги привилегиите са спазвани, както личи от многобройните оплаквания за незачитането им в прошенията до императорите. Ibidem, с. 29.
40
К. Телбизов, Български търговски колонии в Трансилвания през 18 век..., с. 54–57. В изданието е публикуван преводът на прошението на девинските българи от 1729 г. до император Карл VI за препотвърждаване
и даване на привилегии.
41
Ibidem, с. 59. В документите (преведени от К. Телбизов) може да се проследи като пример фискалното
имение Плоп по долината на река Черна. В т. 3 на дипломата за привилегии се казва, че територията принадлежи само на заселилите се българи, които имат право да купуват и продават – били те благороднически или
не – къщи, чифлици, лозя, ливади, реки, замъци, да избират съдия и десет заседатели от тяхната народност
и умиращите там духовници „да оставят всичко на българския народ“.
42
Ibidem, с. 113.
43
Ibidem, с. 70. Приемането на нови членове можело да става по решение на общинската управа и с разрешение на българския свещеник. Лицата наемани на работа в българските привилегировани общини, ако са
били крепостници, се освобождавали от властта на своя феодален собственик.
38
39

190

Към въпроса за Българската емиграция в земите на Хабсбургската монархия...

и Османската империя44. Оформянето на благородничеството се осъществявало
със специални дипломи litera armales и такива лица се наричали „армалисти“ .
Първите фамилии, които се сдобиват с документи на армалисти са четири рода
от Дева (Франковичи, Бабичи, Каролеини, Митровичи) и един род от Алвинц
(Прентичи), а през 1725 г. родовете Джоджини и Пешини – също от Дева. След
като турците вторично завладяват някои земи във Влашко (1738), една голяма
част от българите избягали и се заселили в Банат (след 1920 г. в Румъния). В новото поселение Винга, българската община също получава правдини, а няколко фамилии са издигнати в благородничество (родовете Томянини, Качамагови,
Андренини и Станиславичи). Българите с благороднически сан се освобождават
от юрисдикцията на родната им община и задължението към нея да плащат годишни данъци. Новият им по-висок обществен статус им осигурява обществен
напредък: могат да заемат длъжности в императорската австрийска администрация, да придобиват и владеят имения с крепостници. Важни административни
длъжности получават благородниците Якоб Бабич (представител на едно от разклоненията на рода на Петър Парчевич) – подуправител на Арадския комитат от
1735 до 1746 г. и действителен имперски съветник, членовете на рода Прентич
са назначени на високи постове във финансовите и съдебните институции на
Трансилвания. Франциск Станиславич изпълнява функциите на главен секретар
на Арадския комитат, а Григорий Андренин – на императорски съдия в Арадския
комитат и др. Почти всички български благородници притежават имения, закупени от държавата или от частни лица. Споменатият Якоб Бабич владеел в Западна
Трансилвания и Банат девет имения с крепостници, фамилията Прентовичи притежавали обширни владения в Хунядския комитат и др45.
В началните десетилетия на XVIII в. австрийските власти заселват българските
бежанци на придобитите от тях и обезлюдени от векове територии, които имат потенциал за икономическо развитие и впоследствие, благодарение на уменията и качествата на новите заселници, стават сериозен източник на доходи за австрийската държава. Българите получават привилегии заради бойния си принос, хилядите
жертви и тежките материални загуби по време на въстанието от 1688 г. Благодарение на заслугите си към австрийската корона и получените дипломи за правдини,
те са подчинени само на централната власт, свободни са и се самоуправляват. В новите отечества, благодарение на подкрепата от страна на Хабсбургската династия
се дава простор на тяхната предприемчивост, извоюваните различни привилегии
осигуряват просперитет на българските общности, а някои техни членове са нобилитирани с благороднически звания и висок обществен статус.
Österreichsches Adels-Lexikon. Des Achtzehnten u. Neunzehnten Jahrhunderts enthaltend alle von 1701 bis 1820
von den Sondernen Österreichs regen ihrer Verdienste um den Kaiserstaat in die verschiedenen Grade deutscherblandischen oder Reichs-Adels, изд. Morschuner und Jasper, Wien 1822, с. 59, 157, 233. Изданието е изготвено
от директора на архивите Йохан Георг Мегерле (Johann Georg Megerle).
45
K. Telbizov, Liste des chartes de privileges octroyees au XIXe siecle aux companies commerciales de Bulgares
de Ciproves dans la principaute de Roumanie, en Transylvanie et au Banat XII, „Etudes balcaniques”, BAN, nr 4,
Sofia 1976, с. 64–78.
44
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SUMMARY
Galia Simeonowa-Konach
Teodora Konach
Kwestia emigracji bułgarskiej na ziemiach monarchii Habsburgów
w pierwszych dziesięcioleciach po powstaniu cziprowskim 1688 roku
Słowa kluczowe: Cziprowci, powstanie 1688 roku, historia bułgarskiej emigracji,
Pejačević, monarchia Habsburgów, szlachectwo
W artykule przeanalizowane zostały niektóre aspekty społecznej, kulturalnej,
gospodarczej i politycznej historii wspólnoty bułgarskiej, która wyemigrowała z północnozachodnich ziem bułgarskich z powodu represji tureckich po powstaniu w Cziprowcach
w roku 1688. Wyeksponowano kwestię rozwoju kolonii bułgarskich w Siedmiogrodzie,
w miastach Alvintz i Deva („uprzywilejowane bułgarskie miasta Deva i Alvintz”), a także
szlacheckich rodów bułgarskich w Austrii na przestrzeni XVIII wieku. Uciekający
Bułgarzy zostali przyjęci na ziemiach monarchii Habsburgów, nadano im różne prawa,
zaszczyty i przywileje. Intensywnie rozwijali tam życie duchowe oraz gospodarcze
(założyli m.in. własne korporacje handlowe, które otrzymały wyłączność na handel
w Wiedniu niektórymi towarami; rozwijali własny system edukacyjny, aby zachować
tożsamość; aktywnie uczestniczyli w wojnach toczonych przez koronę austriacką
z Imperium Osmańskim). Niektórym bułgarskim rodom (Parczewicz, Pejaczewicz,
Knezewicz i in.) za zasługi wojenne i służbę dyplomatyczną nadano szlacheckie tytuły
(edykty austriackich władców z roku 1700, 1712 i 1772). Inni (zajmujący się handlem)
otrzymali tytuł „mieszczanin-szlachcic” i prawo do własnych posiadłości. W artykule
wykorzystano niektóre nowo odkryte dokumenty z austriackich archiwów (Haus-Hof
und Staatsarchiv Wien i Österreichische Geheime Staats-registratur), a także szereg
opracowań bułgarskich naukowców, w tym wieloletnie badania Karola Telbizova,
poświęcone historii Bułgarów w Banacie i Siedmiogrodzie (Transylwanii).
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raffiti, czyli ryte napisy osób postronnych pozostawiane w różnym czasie w miejscach publicznych, często, niestety, na obiektach o wielkim znaczeniu dla kultury
i dziedzictwa światowego, jak dotąd stanowią problem nieco marginalizowany, ewentualnie traktowany jako nic nie znaczące akty wandalizmu różnych epok. Zajmująca się
tym tematem Véronique Plesch podkreśliła zaniedbania w zakresie inwentaryzacji tych
napisów, co pozbawia nas istotnej wiedzy o kontekstach znaczeniowych, kluczowych
dla właściwego rozumienia dzieł sztuki1, wykraczających poza zwyczajowe traktowanie
ich jako aktów wandalizmu2. Swoje przemyślenia na ten temat Plesch zawarła m.in.
w jednym z artykułów do oratorium San Sebastiano w piemonckim Arborio i jego XVwiecznych malowideł3. W odniesieniu do napisów w kościołach polskich już w 1975
roku prof. Barbara Trelińska stwierdziła, że „sądzić należy, iż było w zwyczaju podpisywanie się na murze kościelnym, tym bardziej że był to często jedyny bardzo trwały
obiekt w okolicy, a więc gwarantował przetrwanie zamieszczonej w nim informacji”4.
Jak uznała Grażyna Jakimińska, pewna część mogła powstać w wyniku pielgrzymek do
miejsc kultowych5.
Poniżej dokonany zostanie krótki przegląd zespołów graffiti wykonanych w różnym czasie i w różnych świątyniach ortodoksyjnych Europy Środkowo-Wschodniej
z próbą wysunięcia wniosków natury bardziej ogólnej, jak i w odniesieniu do intrygujących zabytków z terenu Polski. Podejmując kwerendę związaną z tą grupą zabytków, starałem się dociec, jaki charakter mają napisy, z jakiego pochodzą czasu i jakie
są w nich treści dominujące, czyli w efekcie – jakiej można je poddać klasyfikacji6.
V. Plesch, Beyond Art History: Graffiti on Frescoes, [w:] Understanding Graffiti, red. T. Lovata, E. Olton, Walnut
Creek 2015, s. 54.
2
Eadem, Destruction or Preservation? The Meaning of Graffiti on Paintings in Religious Site, [w:] Art, Piety and Destruction in European Religion, 1500–1700, red. V. Raguin, Farnham 2010 (Visual Culture in Early Modernity), s. 137.
3
Ibidem, s. 137 i nast.; Eadem, Come capire i graffiti di Arborio? [w:] Immagini efficacy, red. M. Leone [wyd.
specjalne „Rivista di semiotica” 16–17 (2014)], s. 127–47.
4
Corpus Inscriptiorum Poloniae 1, z. 1, Miasto Kielce i powiat kielecki, wstęp i komentarz B. Trelińska, Kielce
1975, s. 27, cyt. Za G. Jakimińska, Napisy na ścianach kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim, [w:] Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Historia, teologia, sztuka, konserwacja. Materiały z sesji zorganizowanej
w Muzeum Lubelskim 24–26 kwietnia 1997 roku, red. B. Paprocka, J. Sil, Lublin 1999, s. 87–88.
5
G. Jakimińska, op. cit., s. 89.
6
Uprzejmie podziękowania za pomoc bibliograficzną zachcą przyjąć p. mgr Volha Barysenka i prof. Aleksander
Musin.
1
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Szczególnie ciekawy byłem, jaki charakter mają, o ile takie istnieją, inskrypcje łacińskie, zachowane we freskach ortodoksyjnych, a związane z czasami nowożytnymi, tj.
w XVII–XVIII wiekiem. Można bowiem zadać pytanie, czy wyróżniały się one czymś
osobliwym na tle cyrylickich i czy można je traktować jako przejaw swego rodzaju
przemocy na dziełach sztuki. Wnioski, wysnute na podstawie przeglądu kilku zespołów zabytkowych, gdzie inskrypcje występują, mogą też rzucić nowe światło na znane
przypadki działań na inskrypcjach w świątyniach polskich i na obrazach z naszym
krajem związanych.
1. Sobór Sofijski w Nowogrodzie
Nowogród słynął w okresie średniowiecza z wysokiego rozwoju cywilizacyjnego, z czym w parze szedł rozwój piśmiennictwa. Nie dziwi zatem wielość graffiti ruskich w głównej świątyni miasta, pochodzących z najwcześniejszego okresu,
tj. z XI–XIII wieku. Napisy te przebadała Albina A. Miedyncewa na 253 przykładach7. Do najstarszych, zapisanych jeszcze w głagolicy, należały formuły błagalne:
„Господи, спаси мя”8 („Panie wybaw/zbaw mnie”)9. Pewne przemieszanie napisów
cyrylickich z głagolickimi w nsapisach XI–XII w. wskazuje na znajomość obu alfabetów w środowisku nowogrodzkim, jak i intensywny proces przepisywania ksiąg
napływających z Południa10. Na koniec XIII, początek XIV wieku datowana jest suplika: „Господи, помози рабу своему Лазореви”11 („Panie, wesprzyj sługę swojego
Łazarza”). Do szczególnie ciekawych, czy wręcz humorystycznych, należy napis na
chórze (XI–XII w.): „Это Влас писал, убогий, а грехами богатый”12 („To Włas
pisał, ubogi, lecz grzechami bogaty”). Generalnie, z tego okresu brak innych napisów aniżeli głagolicko-cyrylickie, te pierwsze nieliczne, ustępują mnogim suplikom
i modlitwom cerkiewnosłowiańskim, rozmieszczonym w całej świątyni, z przewagą
na ścianach południowych13. W monografii im. poświęconej nie odnotowano przykładów łacińskich.
2. Zabytki Kijowa
Świątynie kijowskie, a zwłaszcza świątynia Mądrości Bożej, należą do tych,
które wyróżniając się znaczeniem, kryją w sobie jednocześnie ogromną ilość graffiti. Ponad dwudziestoletnie badania nad tymi i innymi napisami w kijowskich
zabytkach podsumował w monografii wydanej w 1985 roku Siergiej A. Wysockij 14. Autor wskazał, że jego opracowanie stanowi dopełnienie osobnych tomów
poświęconych graffiti w soborze Mądrości Bożej, tj. opublikowanych już napisów
А. А. Медынцева, Древнерусские надписи новгородского Софийского собора XI–XIV века, Москва 1978, s. 190.
Ibidem, s. 26.
9
To i następne tłumaczenia – M. P. Kruk.
10
А. А. Медынцева, op. cit., s. 31.
11
Ibidem, s. 68.
12
Ibidem, s. 113.
13
Ibidem, s. 190.
14
С. А. Высоцкий, Киевские граффити XI–XVII вв., Киев 1985.
7
8
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staroruskich XI–XIV wieku 15, następnie średniowiecznych z XI–XVII wieku 16.
Zatem także w Kijowie, i także w budowlach o charakterze quasi-sakralnym, jak
Złota Brama, odnalezione zostały wezwania modlitewne z prośbą o pomoc Boga
z XI–XII wieku 17. Jak wskazał autor, ten rodzaj napisu nakazuje powiązać go
z kaplicą nadbramną pw. Zwiastowania Bogurodzicy. Do ciekawych przykładów
należy połączenie wezwania modlitewnego z rysunkiem centaura18 z czasu, gdy
podobny motyw pojawił się w posadzce tzw. wiślickiej (między 1166 a 1177) 19.
Wtedy motywy o charakterze orientalizującym (np. gryfy) stały się niezmiernie
popularne zarówno w sztuce polskiej20, jak i ruskiej21 (XI–XII w.). Generalnie,
graffiti w Złotej Bramie wyróżnia fakt, że choć jest ich mało, to niemal każdemu
towarzyszy rysunek.
W soborze kijowskiej Sofii uwagę zwraca napis, który mógł być wykonany w trakcie
liturgii przez członka chóru: „писал, поющи алелоуиа” („napisał, śpiewający Alleluja”) i pozostawiony w apsydzie22. Tu również nie brakowało suplik modlitewnych, np.:
„Господи, помози рабу своему Василию грешному” („Panie, wesprzyj sługę swojego, grzesznego Wasyla”), rozpoznanemu w apsydzie kaplicy św. Michała, datowanej
na XII, początek XIII wieku23. Podobne prośby umieszczano na wizerunkach świętych,
np. Onufrego lub świętych Czterdziestu Męczenników z Sebasty24. W cerkwi Kiriłłowskiej (sw. Cyryla) jeden z napisów zawierał prośbę skierowaną bezpośrednio do patrona: „Святой Кирилл прости меня грешн[аго]...”25 („Święty Cyrylu przepuść mnie
grzeszn[emu]…”).
Niezmiernie ciekawe są nowożytne supliki autorów armeńskich, z datami odnoszącymi się do XVI i XVII stulecia. Autor jednej z nich – Safarszach – był synem kupca,
który tradycyjnie określił się jako sługa Jezusa Chrystusa26. Autor innego graffiti, Garik z Kaffy, kupiec lub duchowny, pozostawił pamiątkę po swoim pobycie w Kijowie
w 1577 roku27. Szereg podobnych napisów przypomniało o istniejącej w Kijowie w tym
czasie znaczącej gminie ormiańskiej, a wiele takich (m.in. w Kamieńcu Podolskim czy
Lwowie) pośredniczyło w handlu czarnomorskim z miastami Rzeczypospolitej i Rusi.
Supliki cyrylickie odnalezione zostały również na ścianach soboru Michajłowskiego
(św. Michała Archanioła) monasteru Wydubickiego28, Spasa (Zbawiciela) na BerestoIdem, Древнерусские надписи Софии Киевской XI–XIV вв., Киев 1966.
Idem, Средневековые надписи Софии Киевской XI–XVII вв., Киев 1976.
17
Idem, Киевские граффити…, s. 11.
18
Ibidem, s. 33, tabl. V, 1, 2.
19
T. Mroczko, Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1988, s. 137 i il. na s. 136.
20
Ibidem, il. 48–51.
21
Мистецтво найдавніших часів та епохи київської Русі, [w:] Ιсторія українського мистецтва, red. М. П.
Бажан, t. 1. (red. Ю. Ю. Aсеев, В. Й. Добженок, М. С. Коломець), Київ 1966, Il. 309.
22
С. А. Высоцкий, Киевские граффити…, s. 24; tabl. VIII, 1, 2.
23
Ibidem, s. 31; tabl. XI, 1, 2.
24
Ibidem, s. 33.
25
Ibidem, s. 97.
26
Ibidem, s. 35, tabl. XVI, 1.
27
Ibidem, s. 36, tabl. XVI, 2.
28
Ibidem, s. 49 i nast.
15
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wie29 i w cerkwi Kiriłłowskiej30. Napisy ze średniowiecza oraz późniejsze wzywają pomocy i zmiłowania dla sług bożych wymienionych z imienia.
Do najstarszych kijowskich świątyń należał Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy, czyli
Uspieński, założony w 1073 roku za ihumena Teodozego, jednego z założycieli Ławry
Pieczarskiej – zdaniem Wysockiego, najstarsze graffiti można odnieść do czasów jego
budowy31.
W graffiti ze świątyń kijowskich uwagę zwraca brak jakichkolwiek napisów łacińskich, co do pewnego stopnia może tłumaczyć fakt, że wkraczające do miasta wojska
cudzoziemskie traktowały obiekty sakralne z szacunkiem lub też tam nie stacjonowały. Poza tym największa liczba napisów pochodzi z XI–XII wieku, z czasów rozkwitu
kultury Rusi Kijowskiej, omawiane graffiti mogą więc być rezultatem tego rozwoju.
Analiza objęła 10 napisów w Złotej Bramie, 21 – w cerkwi św. Michała, 16 – w ruinach
cerkwi Uspieńskiej (Zaśnięcia Bogurodzicy) i w pobliskich pieczarach, 222 – w cerkwi
na Berestowie, 27 – w cerkwi Kiriłłowskiej i 10 – na przedmiotach rzemieślniczych
związanych z Kijowem32.
3. Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Połocku
Do lepiej przebadanych pod tym względem należą freski cerkwi Zbawiciela w Połocku. Podobnie jak w innych wypadkach odkrycie i opis tego typu zabytków okazało
się łatwiejsze dzięki szeroko zakrojonym pracom konserwatorskim, które przywróciły
blask oryginalnych, średniowiecznych malowideł. Pracom tym towarzyszą na ogół
nowe, naukowe opracowania, zawierające fotografie fragmentów ścian z napisami,
które w zależności od nasilenia są bardziej lub mniej widoczne, w związku z czym
mniej lub bardziej utrudniają percepcję treści ikonograficznych oryginalnej warstwy
malowideł.
Cerkiew Preobrażeńsko-Spasska (Przemienienia Pańskiego) monasteru św. Eufrozyny w Połocku po odkryciu i konserwacji fresków doczekała się obszernej monografii Władymira D. Sarabjanowa33. Dwa lata wcześniej artykuł dotyczący zachowanych
na jej północno-wschodnim filarze graffiti opublikowała Ina L. Kaleczyc34, zaś Igor
Z. Zaliłow poświęcił osobną monografię tego typu napisom w cerkwi35. To rzadki
przypadek, by wtórnym inskrypcjom poświęcona została cała książka, lecz wyniknął
on z bogactwa i „starożytności” rytów pochodzących z wielu stuleci – od początku
(XII wieku) po XVII stulecie i, co należy podkreślić, są to przede wszystkim ryty
cyrylickie, z których wiele ma charakter suplik modlitewnych. Jest to zrozumiałe z racji położenia Połocka w głębi ziem ruskich oraz znaczenia samej świątyni. Kaleczyc
rok później napisała artykuł o niebadanym wcześniej graffiti w celi św. Eufrozyny
Ibidem, s. 75 i nast.
Ibidem, s. 87 i nast.
31
Ibidem, s. 59.
32
Ibidem, s. 133.
33
В. Д. Сарабьянов, Спасская церковь Евфросиниевского монастыря в Полоцке, wyd. 3 uzup., Полоцк 2016.
34
І. Л. Калечыц, Графіці XII–XVIII ст. з паўночна-ўсходняга слупа Спаса-Праабражэнскай царквы г. Полацка: праблемы вывучэння і інтэрпрэтацыі, „Беларуская даўніна” 1 (2014), s. 7–28.
35
И. З. Залилов, Граффити Спасо-Преображенской церкви в Полоцке XII–XVII вв., Полоцк 2014.
29
30
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ze wspomnianej cerkwi36 oraz opracowanie na temat graffiti z cerkwi św. św. Borysa
i Gleba w Grodnie 37.
Graffiti w cerkwi Przemienienia Pańskiego tworzy wyjątkowo bogaty zespół reprezentowany przez ponad dwa tysiące przykładów38. Świątynia została wzniesiona z inicjatywy Eufrozyny Połockiej już w XII wieku. Zachowanym w niej graffiti z okresu nowożytnego poświęciła, jak wspomniano, osobny artykuł Ina L. Kaleczyc 39. Intrygujące, że
o ile w dolnej części cerkwi istnieje pewna równowaga napisów cyrylickich i łacińskich,
o tyle w partii górnej łacińskie przeważają40. Ich obecność wiązana jest ze zdobyciem
Połocka przez wojska króla Stefana Batorego w 1579 roku41 i przekazaniem monasteru
jezuitom w 1582 roku42. Cerkiew powróciła do prawosławnych po przejęciu Połocka
przez wojska cara Aleksego Michajłowicza w 1654 roku43, który miał przebywać w niej
osobiście44. Wtedy też miał tam zostać przeprowadzony remont, a stare freski (często
nieumiejętnie) poprawione po formie – nastąpiło zatem tzw. „поновление”45. Napisy na
długi czas popadły w zapomnienie po tym, jak w latach 30. XIX wieku46 ściany cerkwi
pokryte zostały olejną farbą. Inne partie fresków wykonano w roku 188547.
Autorka wskazała podstawową różnicę w charakterze napisów cyrylickich i łacińskich – te pierwsze miały na ogół charakter suplik, te drugie – przybierały postać autografów poświadczających obecność w świątyni ich autorów48. Było to zarazem pochodną faktu, że dla prawosławnych była to nadal świątynia, budowla o charakterze sakralnym, łacinnikom natomiast nie przeszkadzało to w umieszczaniu napisów na twarzach
i figurach świętych. Do szczególnie wyrazistych należy autograf „Laurentius Kowalski
auditor eloquentia” zachowany na ścianie południowej49. Autorka wskazała, że ten tytuł
otrzymywali wyróżniający się uczniowie kolegium jezuickiego, w tym wypadku – krasomówstwa. Podobnie postanowił utrwalić pamięć o sobie Filip Azarowicz, audytor
poetyki. Do charakterystycznych należy stwierdzenie „tu byłem”, jak w przypadku Wencesława Hubickiego: „Hic fuit Wencleslaus H // Hubicky An҇o Dm҇i 1587”50, niekiedy
po autorze pozostawały jedynie monogramy: „F B 1670”51.
І. Л. Калечыц, Графіці келлi прападобнай Еўфрасiннi ў Спаса-Праабражэнскай царквы г. Полацка: першая
спроба абагульнення i iнтэрпрэтацыi, „Бєларуская даўніна” 2 (2015), s. 86–97.
37
І. Л. Калечыц, Древнейшие граффити Борисо-Глебской Коложской церкви в г. Городно, „Бєларуская
даўніна” 2 (2015), s. 74–85, s. 74–85.
38
І. Л. Калечыц, Графіці келлi…, s. 86.
39
І. Л. Калечыц, Графіці XII l–XVIII ст…, s. 7–28.
40
Ibidem, s. 7.
41
Ibidem, s. 8.
42
І. Л. Калечыц, Графіці келлi…, s. 87.
43
Ibidem, s. 88.
44
В. Д. Сарабьянов, op. cit., s. 34.
45
Ibidem.
46
Калечыц podała datę 1832, (І. Л. Калечыц, Графіці XII–XVIII ст.…, s. 8) następnie 1833 (І. Л. Калечыц,
Графіці келлi…, s. 88), zaś Sarabjanow – 1834 (В. Д. Сарабьянов, op. cit., s. 41).
47
В. Д. Сарабьянов, op. cit., il. 17–20, 22–23.
48
І. Л. Калечыц, Графіці XII–XVIII ст.…, s. 8.
49
Ibidem, rys. 12 na s. 27.
50
Ibidem, rys. 11 na s. 26.
51
Ibidem, s. 19.
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Imiona i nazwiska łacińskie są zapisane również na ścianach celi św. Eufrozyny Połockiej, np. „Stephanus // Biesiadzec, Markianus // Woiciehowicz, Ioan // Kaluski”52. Nie są
one jednak tak liczne jak na filarach, zwłaszcza na filarze południowo-zachodnim. Autorka
zwróciła uwagę na obecność również imion żeńskich, choć występują rzadziej, np. „Mathias
// Sabina // 1604”53. Należą do nich m.in. „Beata // Tyszkiewiczowa”, a także „Kristina”
i „Zofia”. Do najwcześniejszych należy napis z datą roczną odnoszącą się do zajęcia miasta
przez Batorego: „Ro 1579 // Pan Bogna… wicz // tu (był)”54. Szereg napisów utrwalono
w 1584 roku na ścianach sanktuarium: „Luder Ronneken” i „Iochim Sonenbom”55. Należy
się zgodzić z autorką, że w tym przypadku nie chodziło o uczniów kolegium, lecz raczej
o żołnierzy króla Stefana Batorego, jako że w późniejszych wpisach brak jest imion i nazwisk o charakterze „niemieckim” i „holenderskim”56. Należy przy tym zwrócić uwagę, że
w armii Batorego już w czasie wojny z Gdańskiem w latach 1576–1577 piechota rekrutowała
się z ludności polskiej i węgierskiej, zreformowana rok później według wzorów węgierskich
i zatwierdzona przez Sejm w 1578, by nowo utworzona piechota wybraniecka była w stanie
sprostać oblężeniom dobrze ufortyfikowanych miast. Służyć w niej mieli chłopi z dóbr królewskich, zobowiązani do służenia z własnym uzbrojeniem i ekwipunkiem57.
W przypadku szeregu postaci, których imiona i nazwiska znalazły się na ścianach
cerkwi w XVII w. udało się potwierdzić ich historyczne umocowanie, np. „Petrus Rosz//
czewsky 1635”, zapisany na północnej ścianie był bratem burmistrza Bazylego Roszczewskiego, zajmując jego miejsce po 1650 roku58. „Stanislaus Cyhanowicz” zapewne
syn Łukasza, który w 1633 odnotowany był jako urzędnik miejski, brat rajcy Marcina;
„Petrus Storymowicz A 1651”, pozostawał w bliskiej zapewne relacji z burmistrzem
Krzysztofem Starymowiczem, utożsamiony z ławnikiem połockim w latach 70. i 80.
XVII wieku59. Do szczególnie ciekawych należą graffiti aktualizacyjne, powstałe „czasu
obliężenia // Połocka // Eustafius”, tzn. odnoszone do połowy XVII wieku i oblężenia
miasta przez wojska cara Michajłowicza60.
4. Cerkiew św. św. Borysa i Gleba w Grodnie
W cerkwi św. św. Borysa i Gleba, datowanej na lata 80. XII wieku graffiti zachowały
się w niewielkiej ilości, głównie na ścianie północnej61. Dominują cyrylickie napisy z końca XIX, początku XX wieku – z tego też czasu pochodzi nazwisko o brzmieniu polskim,
lecz zapisane cyrylicą, z dodaną datą: „С. Цибульский 1888”62 („S. Cybulskij”). Z okresu
nowożytnego pochodzi zapis imienia, prawdopodobnie „Kazimierz”, co wynika z domnieІ. Л. Калечыц, Графіці келлi…, s. 88.
Ibidem, s. 88.
54
Ibidem, s. 89.
55
Ibidem.
56
Ibidem.
57
T. Nowak, J. Wimmer, Historia oręża polskiego 963–1795, Warszawa 1968, s. 175.
58
І. Л. Калечыц, Графіці келлi…, s. 91.
59
Ibidem, s. 91–92.
60
Ibidem, s. 93 i rys. 6.
61
І. Л. Калечыц, Древнейшие граффити…, s. 74.
62
Ibidem, s. 77, rys. na s. 83.
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mania autorki artykułu na podstawie widocznych liter: „Caz… Ba…”63. Zwraca uwagę inskrypcja cyrylicka o charakterze modlitewnym, być może jeszcze z XIII stulecia, z prośbą
o zmiłowanie nad grzesznym suplikantem, z dość prymitywnymi rysunkami trzech postaci
w pozach modlitewnych, w których autorka rozpoznała Symeona z Chrystusem i Anną64.
5. Malowidła ortodoksyjne czasów Jagiellonów w Polsce
Malowidła ortodoksyjne z XV stulecia w gotyckich kościołach katolickich I Rzeczypospolitej, czyli m.in. w Wiślicy65, Sandomierzu66, Lublinie67 i w kaplicach przylegających do katedry krakowskiej68 to swoisty fenomen, który ma bogatą literaturę69. Prócz
nich zachowały się freski w cerkwiach wznoszonych w regionach zdominowanych przez
ekumenę ruską, m.in. w świątyni pw. św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej70, cerkwi
w Supraślu71 – zachowane w postaci reliktów po zniszczeniu świątyni w 1944 roku – czy
też freski w Ławrowie k. Sambora72.
Osobną uwagę poświęcono jedynie napisom w kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, a wydaje się, że zjawisko to zasługuje na szczególną uwagę, zwłaszcza wobec
wielości późnośredniowiecznych fundacji jagiellońskich, które z konieczności musiały
budzić różne emocje w środowisku katolickim. Liczne graffiti (ponad 200) z kaplicy
zamku lubelskiego we freskach ufundowanych przez króla Władysława Jagiełłę i ukońIbidem, s. 76, rys. na s. 82.
Ibidem, s. 81, rys. na s. 85.
65
A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła ścienne w kolegiacie wiślickiej, „Folia Historiae Artium”
1965, z. 2, s. 47–82.
66
A. Różycka-Bryzek, Cykl maryjny we freskach ‛graeco opere’ fundacji Władysława Jagiełły w katedrze sandomierskiej, „Modus. Prace z historii sztuki” 7 (2006), s. 33–52; M. Smorąg-Różycka, Bizantyńskie malowidła
w prezbiterium katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu: odkrycia niespodziewane
i doniosłe, „Modus. Prace z Historii Sztuki”, 12–13 (2013), s. 53–72; eadem, Bizantyńskie freski w sandomierskiej
katedrze: królewski dar na chwałę Bożą czy odblask idei unii horodelskiej?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2014, nr 141, z. 2, s. 235–255.
67
A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, Warszawa 1983; eadem, Freski
bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy Zamku Lubelskiego, Lublin 2000.
68
A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła ścienne w Kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu, „Studia do
Dziejów Wawelu” 3 (1968), s. 175–287.
69
Zob. M. P. Kruk, Malowidła <Graeco Opere> fundacji Jagiellonów jako postulat unii państwowej i kościelnej
oraz jedności Kościoła, [w:] Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej: dziedzictwo średniowiecza XV–XVI wieku, red. W. Walecki (Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu
z Europą. Hermeneutyka wartości V, red. A. Nowicka-Jeżowa), Warszawa 2017, przyp. 1. Syntetyczny przegląd
malowideł zachowanych i utraconych: A. Różycka-Bryzek, Malowidła ścienne bizantyńsko-ruskie, [w:] Malarstwo
gotyckie w Polsce, Dzieje sztuki polskiej t. 2, cz. 3, red. A. P. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, s. 155–184.
70
A. Różycka-Bryzek, Program ikonograficzny malowideł cerkwi w Posadzie Rybotyckiej, [w:] Symbolae historiae
atrium: studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, red. J. Gadomski, A. Małkiewicz, M. Porębski,
A. Różycka-Bryzek, K. Żurowska, Warszawa 1986, s. 349–365; A. Gronek, Opuszczone dziedzictwo: o malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej, Kraków 2015.
71
A. Siemaszko, Malowidła ścienne cerkwi Zwiastowania w Supraślu: rekonstrukcja programu ikonograficznego,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z historii sztuki” 21 (1995), s. 13–63; A. Siemaszko, Freski z Supraśla. Unikatowy zabytek XVI-wiecznego pobizantyńskiego malarstwa ściennego. Frescoes from Supraśl.
Unique specimen of 16th century post-Byzantine mural painting, Białystok 2006.
72
A. Рогов, Фрески Лаврова, [w:] Византия, южные славяне и Древняя Русь, Западная Европа. Искусство
и культура. Сборник статей в честь В. Н. Лазарева, red. В. Н. Гращенков, Москва 1973, s. 339–351; Н. Козак,
Втрачені фрагменти стінопису церкви св. Онуфрія в Лаврові, „Бюлетень Львівського філіалу Національного
науково-дослідного реставраційного центра України” 9 (2007), s. 34–43.
63
64

199

Mirosław P. Kruk

czonych 10 VIII 1418 roku zostały skrupulatnie zinwentaryzowane. Znamienne, że dostrzegane
prze zwiedzających budzą emocje współcześnie i są powodem
do częstego wszczynania alarmów z powodu domniemania, iż
dochodzi do współczesnych aktów wandalizmu. Zgłaszający są
uspokajani, że mają do czynienia
z podpisami odnoszącymi się do
czasów nowożytnych. Na popularnym portalu internetowym
owo zjawisko opisano słowami
Zygmunta Nasalskiego, byłego dyrektora Muzeum Zamku
w Lublinie, który w rozmowie
z Tomaszem Hensem (Wiadomości24.pl) w 2009 roku stwierdził:
Zachodnia ściana Kaplicy, ta najbardziej oddalona od ołtarza i prezbiterium, jest pokryta wieloma napisami.
Wszystkie zostały zinwentaryzowane.
Jest ich ponad 200. Powstały od wieku
XVI do wieku XX. Tam znajdziemy
bardzo ciekawy i jeden z najcenniejszych napisów, związanych z Unią
Lubelską. Są dwa napisy z datą 1569.
Przy czym jeden z nich pod portretem
króla Władysława Jagiełły, wydrapany
jest w języku łacińskim. Autorem tego
graffiti Piotr Jeżewski. Napisał on, że
unia Polski z Litwą została zawarta.
I data: 1569. Obok jest jeszcze cały
szereg napisów, cały szereg dat, świadczących o tym, że ich autorzy to ludzie
z najbliższego otoczenia dworu królewskiego albo starosty lubelskiego,
który na co dzień urzędował na zamku. Przypuszczalnie napisy powstały
podczas długich mszy królewskich, a ich autorzy woleli się zasłonić centralnym filarem, podtrzymującym sklepienie nawy w kaplicy. Sama historia odkrycia fresków jest bardzo ciekawa.
Zostały one pokryte tynkiem i przez wiele lat nikt nie wiedział o ich istnieniu. Aż do momentu,
kiedy tynk zaczął sam odpadać…73.

Il. 1.

Jedyna taka kaplica, jedyne takie freski w Europie... <https://naszemiasto.pl/jedyna-taka-kaplica-jedyne-takiefreski-w-europie/ar/c11-4436700> [dostęp: 06.08.2019].
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Warto zwrócić uwagę że informacja o napisach powstałych w czasie długich mszy,
przypomina przytoczony powyżej wpis z Sofii kijowskiej, a pochodzący od członka chóru cerkiewnego. Jan Siennicki w artykule poświęconym freskom Kaplicy już w 1924
roku dostrzegł w nich, co nieco zabawne, graffiti upamiętniającego jego imiennika:
„Siennicki Ioannes 1777”74. Przypomniała o tym Grażyna Jakimińska, która dokonała
przeglądu innych tego typu pamiątek75.
Przypadki znane z Lublina czy Połocka mają analogię w pozostałościach fresków
z Supraśla. Monaster supraski założono w 1500 roku, po przeniesieniu na nowe miejsce mnichów z pobliskiego Gródka, siedziby fundatora Aleksandra Chodkiewicza; nową
świątynię wzniesiono tu w latach 1503–1510, malowidłami wypełniono między 1532
a 1557 rokiem76. Po wysadzeniu cerkwi przez Niemców w 1944 roku, zachowały się
zaledwie relikty wspaniałych fresków. Na zachowanym fragmencie postaci świętego
z filaru dostrzec możemy ryty podpis, pokrywający częściowo tło, a częściowo ramię
świętego: „MATEUSZ SYZEDZINSKI… 1726” [il. 1]77.
*
Przejrzane, nawet dość pobieżnie, świadectwa graffiti w malowidłach ściennych oraz
inne tego typu znane z literatury pozwalają na dokonanie wstępnej ich kategoryzacji. Opisany poniżej podział w gruncie rzeczy wyłania się z wcześniejszych analiz samych tylko
graffiti ruskich okresu średniowiecza w Soborze Sofii kijowskiej, przy czym w osobną
grupę wydzielono w nich „поминальные надписи, близкие к летописным”78 („napisy
wspomnieniowe, bliskie zapisom kronikarskim/latopisowym”).
6. Inskrypcje o charakterze wotywnym
Ten rodzaj wpisów ma charakter wyraźnie odróżniający te cyrylickie od łacińskich,
jako że wszelkie supliki i modlitwy zapisywano wyłącznie cyrylicą. Decydujące w tym
wypadku było poczucie przynależności do wspólnoty Kościoła ortodoksyjnego i świadomość programu malowideł, której brakowało łacinnikom, nanoszącym swoje graffiti
na postacie świętych, a nie obok nich. Podobnie czyniono w malowidłach np. Italii (zob.
niżej). Co ciekawe, napisy cyrylickie (ruskie) z okresu średniowiecza odnaleziono także
na gruncie włoskim, m. in. w katedrze św. Marcina w Lukce, jak również na marmurowej balustradzie chóru w świątyni Mądrości Bożej w Konstantynopolu79.
7. Inskrypcje o charakterze egzegetycznym
Do nich należą te, które najściślej związane są z programem malowideł. Zawierają
egzegezę tematów i w zasadzie ich sens wykracza poza ramy pojęcia graffiti jako aktu
nieoficjalnego czy wręcz destrukcyjnego. Są to próby przekazania treści odbiorcy, który
nie zna języka, w jakim opisany został oryginalny program dzieła sztuki. Świadectwem
74
J. Siennicki, Kościół Św. Trójcy w Lublinie, „Południe” 3 (1924), z. 1, s. 30. Nieco odmiennie zapisał to imię Józef
Smoliński, zob. przyp. 112.
75
G. Jakimińska, op. cit., s. 81–89.
76
A. Siemaszko, Freski z Supraśla.…, s. 16.
77
Ibidem, il. na s. 43.
78
А. А. Медынцева, op. cit., s. 16.
79
С. А. Высоцкий, Киевские граффити…, s. 5.
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tego są inskrypcje w języku polskim umieszczone wtórnie w kwaterach malowideł ortodoksyjnych w kolegiacie
sandomierskiej, przybliżające ich tematykę
polskiemu
odbiorcy,
a stanowiące w istocie
przekład z inskrypcji
zapisanych cyrylicą80.
Podobny zabieg zastosowano w wypadku roIl. 2.
mańskich Drzwi Płockich, wywiezionych z Płocka i umieszczonych w soborze Mądrości Bożej w Nowogrodzie81. Towarzyszące inskrypcjom łacińskim napisy cyrylickie wynikły niewątpliwie
z pilnej konieczności objaśnienia odbiorcy ruskiemu treści reliefów, wykonane tuż po
zdobyciu Drzwi, jeszcze zatem w okresie średniowiecza.
8. Inskrypcje o charakterze historycznym
Do nich należy niewielka ilość inskrypcji wynikłych z potrzeby utrwalenia w tej choćby postaci aktualnych zdarzeń o doniosłych tudzież dramatycznym charakterze. Wśród
nich jest zapis w cerkwi połockiej odnoszący się do oblężenia miasta. Jako jego analogia
może służyć inskrypcja na szacie św. Antoniego w XV-wiecznym Arborio z informacją
o „pestis maxima” w 1570/7, czyli „największej zarazie”, jaka nawiedziła Lombardię82,
o trzęsieniu ziemi dnia 16 V 1673 roku, upamiętnionym na szacie św. Sebastiana83, jak
również o przemarszach wojsk hiszpańskich w XVII wieku lub austriackich w wieku
XVIII84. W pobliskim Ghisralengo na Madonnie namalowanej na fasadzie domu umieszczono inskrypcję na pamiątkę wkroczenia Francuzów do Vercello w 1553 roku85. Na
podstawie tych wyrywkowych przykładów można odnieść wrażenie, że niezależnie od
Zob. A. Różycka-Bryzek, Cykl maryjny…, s. 43. Ślady inskrypcji fundacyjnej w kolegiacie sandomierskiej wskazują, że na ścianie północnej prezbiterium zapisana ona została w wersji łacińskiej, na południowej – w słowiańskiej
– M. Smorąg-Różycka, Bizantyńskie freski…, s. 253. Różycka-Bryzek podała, że podobnie było w przypadku Wiślicy; zob. eadem, Malarstwo bizantyńskie…, s. 137. Grotowski przytoczył opinię B. Wyrozumskiej i Z. Piecha, że
łacińskie opisy wiślickich kwater powstały kilkadziesiąt lat po wykonaniu fresków, co przemawiałoby za tezą, że
przynajmniej w tym przypadku miały one służyć właściwemu odczytaniu poszczególnych części obrazu przez późniejsze pokolenia (idem, On the Margin of Meaning: Some remarks on gesture as depicted in the Orthodox frescoes
of Roman Catholic churches in Poland, „Biuletyn Historii Sztuki” 70 (2008), s. 176); zob. M. P. Kruk, Malowidła
<Graeco Opere>…, s. 197.
81
Zob. przerysy napisów z Drzwi wykonane przez F. Adelunga przed 1823, R. Knapiński, Credo Apostolorum w romańskich Drzwiach Płockich, Płock 1992, il. 9–12.
82
V. Plesch Destruction or Preservation?…, s. 141; V. Plesh, Come capire…, fig. 9.
83
Eadem, Come capire…, fig. 3.
84
V. Plesch, Using or Abusing? On the Significance of Graffiti on Religious Mural Painting, [w:] Out of the Stream:
Studies in Medieval and Renaissance Mural Painting, red. L. U. Afonso, V. Serrão, Newcastle 2007, s. 52.
85
Ibidem, s. 55.
80
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miejsca ludzie potrzebowali
upamiętnienia zdarzeń szczególnie doniosłych, czyniąc
to np. na marginesach ksiąg
liturgicznych. W odniesieniu
do zabytków w Polsce do
najciekawszych należy niewątpliwie wspomnienie o zawarciu unii polsko-litewskiej
w 1569, upamiętnione przez
Piotra Jeżewskiego: „Pio[tr] [herbu Prus III] Jeżewski
/1569/ unia facta est cum ducatus Lytwanie” [il. 2], które
uznać należy za dowód docenienia ważnego aktu dziejowego przez przedstawiciela
szlachty86. Swój pobyt w kaplicy potwierdził w tym czasie Martinus Rokos, być może
biorący udział wraz z Jeżewskim w posiedzeniu sejmu lubelskiego, który tę unię zatwierdził87.
9. Inskrypcje upamiętniające pobyt
Do tej kategorii należą przede wszystkim inskrypcje łacińskie. Szereg ich przykładów odnotowano w Połocku i o nich możemy stwierdzić, że mają charakter szczególnie ponadczasowy. Niemniej, rozwinięty w okresie nowożytnym indywidualizm
był na tyle powszechny, że również w cyrylicy napisy zaczynały się niekiedy od
stwierdzenia: „Был тут…” („Był tu…”), jak w kijowskich cerkwiach Spasa na Berestowie, Mądrości Bożej88 i Kiriłłowskiej, w której upamiętnił się w ten sposób niejaki Gawrił Tyszkowicz89. Imię, nazwisko i data były utrwalane zarówno w XVI, jak
i XIX wieku. W przypadku Połocka notowano je po latach 30-ch XIX wieku, kiedy
to cały program malarski cerkwi został ukryty pod warstwą farby olejnej. Podobnie
w przypadku mołdawskiej cerkwi fundacji hospodara Stefana Wielkiego z 1488 roku
i malowidłami z XVI wieku, freski zewnętrzne pokryte zostały „kobiercem” międzynarodowych autografów pod koniec XIX wieku, wśród których dostrzec można
nazwiska polskie. Ryty napis: „Emil Brzozowski 1890” pojawił się obok św. Grzegorza Metropolity [il. 3]90, na jego brodzie dokonali wpisów państwo Pawłowscy, zaś
G. Jakimińska, op. cit., s. 85.
Ibidem, fot. 3.
88
С. А. Высоцкий, Средневековые надписи…, s. 115–116; idem, Киевские граффити…, s. 80.
89
Idem, Киевские граффити…, s. 97.
90
V. Drăgut, Pictura murală din Moldova, Bucureşti 1982, il. 179.
86
87
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pomiędzy świętym Grzegorzem a Danielem uwiecznił
się Ludwik Czop.
10. Autografy malarzy
Do najrzadszych należą napisy upamiętniające
udział w powstawaniu fresków konkretnego artysty,
np. w soborze Mądrości
Bożej w Nowogrodzie niejaki Stefan miał zapisać
(pierwsza połowa XII w.?),
że wykonywał swoje praIl. 4.
ce, w czasie gdy malowali
świętą Sofię: „Стефан писал, когда расписывали святую Софию” („Stefan pisał,
kiedy malowali świętą Sofię”)91. Tego typu zapis, lecz czerwoną farbą, pojawił się
we freskach lubelskich, w których zapisano, że (malowidła) Andrzeja wykonane są
gdzie indziej92. Na sklepieniu kaplicy utrwalili swoje imiona także Juszko i Cyryl93.
Wspomniany Stefan miał pozostawić w soborze nowogrodzkim również inne napisy,
a także rysunki, z których jeden – mnicha w kłobuku z krzyżem – jest utożsamiany
z autorem94. W innym miejscu – na chórze – znalazło się świadectwo innego mistrza,
O(E)lizeusza: „Олисей писал”, potwierdzone także w innych podpisach, a którego
aktywność odnosi się do połowy XI wieku95. Tego typu napisy w formie autografów
zdarzają się również (co prawda, bardzo rzadko) w wypadku obrazów tablicowych.
Na ikonie Hodegetrii w otoczeniu proroków z 3-ej ćwierci XVI wieku, pochodzącej z cerkwi w Moszczańcu, a przechowywanej w zbiorach Muzeum Historycznego
w Sanoku, na wysokości trzeciej pary proroków w prawej kolumnie znajduje się ledwie widoczna inskrypcja wyryta drobnym, ostrym narzędziem, jak gdyby rodzajem igły. Jest to zapis imienia i nazwiska oraz data: „Iwan Dobrzański Moszczański
1616”96. Napis ma zatem charakter jakby sygnatury autorskiej, choć jednak przeczy
temu sam sposób jego utrwalenia. U dołu z kolei monumentalnej Sądu Ostatecznego z Polany w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie są również ryte litery:
„Д…ѢГИШѦ”, składające się na wyraz lub wyrazy, których sensu, jak dotąd, nie
udało się odkryć97 [il. 4].
А. А. Медынцева, op. cit., s. 34.
A. Różycka-Bryzek, Freski bizantyńsko-ruskie…, s. 25.
93
Ibidem.
94
А. А. Медынцева, op. cit., s. 38.
95
Ibidem, s. 50.
96
M. P. Kruk, Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem w wieku XV i XVI, Kraków 2000, s. 63; poz.
kat. 37.
97
M. P. Kruk, Ikony XIV–XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. Icons from the 14th–16th Centuries in the
National Museum in Krakow. Tom I: Katalog. Catalogue, Kraków 2019, s. 433.
91
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11. Umiejscowienie
inskrypcji
Jak wyżej wskazano, graffiti rozmieszczane były dość
swobodnie, w odniesieniu do
przykładów w innych regionach zwracano uwagę na częstą
ich koncentrację wokół ołtarzy,
np. w skalnych kościołach Kapadocji98 albo średniowiecznej
Italii99, natomiast powszechną
cechą wspólną było nanoszenie
tych napisów na postacie świętych, traktowanych w ten sposób niewątpliwie jako orędownicy. Generalnie, zapisywano
je na wysokości odpowiadającej wzrostowi człowieka, jak
w kaplicy Zamku Lubelskiego,
gdzie znajdują się na wszystkich ścianach, ale akurat prezbiterium jest od nich wolne100.
W Arborio szczególnie często
Il. 5.
zapisywano inskrypcje na św.
101
św. Antonim i Sebastianie , drugi z których miał chronić zwłaszcza przed rozmaitymi
plagami. W Sofii nowogrodzkiej odkryto imiona utrwalone w pendentywach kopuły wraz
z formułami modlitewnymi, jeszcze zapewne z XI stulecia102. Niestety, jak wskazano
wyżej, łacinnicy niejednokrotnie umieszczali swoje napisy bez poszanowania wizerunków świętych. Dość wymownym przykładem jest ryte imię „JAKUBUS SMOLSKY” na
wizerunku świętego Porfiriusza z Gazy w połockiej świątyni Przemienienia Pańskiego
[il. 5]103, albo też szereg napisów na Archaniele Gabrielu i Bogurodzicy w scenie Zwiastowania104, na szatach i twarzach świętych: Mikołaja Cudotwórcy, Jana Złotoustego,
Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu105. Gęsta sieć łacińskich inskrypcji, pokrywająca scenę cudu uzdrowienia niewidomego mnicha dzięki relikwiom św. Eufrozyny
N. Thierry, Remarques sur la pratique de la foi d’après les peintures des églises de Capadoce, [w:] Artistes, artisans
et production artistique au moyen âge. Colloque international, red. X. Barral I Altet, 3, Paris 1990, s. 440–441.
99
C. Jäggi, Graffiti as a Medium for Memoria in the Early and Hight Middle Ages, [w:] Memory and Oblivion. Proceedings of the XXIXth International Congress of the History of Art held in Amsterdam, 1–7 September 1996, red.
W. Reinink, J. Stumpel, Dordrecht 1999, s. 745–751; V. Plesch, Using or Abusing?…, s. 58.
100
G. Jakimińska, op. cit., s. 82. Tam też statystyka napisów na poszczególnych elementach budowli.
101
V. Plesch, Using or Abusing?…, s. 58.
102
А. Медынцева, op. cit., s. 42.
103
В. Д. Сарабьянов, op. cit., il. 64.
104
Ibidem, il. 447–448.
105
Ibidem, il. 449–450.
98
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Połockiej, raz jeszcze dobitnie wskazuje na brak zrozumienia sensu i powagi malowideł
ortodoksyjnych przez zachodnich odbiorców106.
12. O niszczeniu malowideł i inskrypcji oryginalnych
Osobną kwestią, praktycznie nie poruszaną przy okazji analizy napisów wtórnych
w malowidłach, są działania destrukcyjne na napisach oryginalnych, przynoszące ich
zatarcie albo zniszczenie. Tu z kolei można wyróżnić te, które obejmowały wybrane
fragmenty, jak i te, które skupiały się na całkowitym zniszczeniu zastanego dzieła,
jego usunięciu oraz zatarciu jego treści. Można przy tym zauważyć, jak cienka jest
granica przebiegająca pomiędzy działaniami na wpół świadomymi, które związane
były np. z gruntowaniem ścian pod nową warstwę fresków lub zmianę gustów estetycznych ewentualnie swoiście pojętą ideą renowacji (zamalowanie farbą olejną fresków w Połocku), a działaniami intencjonalnie niszczycielskimi. Można rozważać np.
w tym aspekcie różnice w intencjach między kryciem pobiałą fresków ortodoksyjnych
w okresie nowożytnym w kościołach katolickich Małopolski z racji coraz mniejszego stopnia ich rozumienia w okresie nowożytnym, jak i tymi samymi działaniami na
Pomorzu w sytuacji, gdy treści malowideł nie mogły być dłużej akceptowane przez
środowisko protestanckie107.
Na tym tle nowego znaczenia nabierają akty destrukcji dokonane na fundatorskich
inskrypcjach cyrylickich z fresków w kaplicy Zamku lubelskiego, gdzie dotkliwa jest
zwłaszcza utrata fragmentu odnoszącego się do osoby patrona, czyli króla Polski Władysława Jagiełły. Niedługo po odkryciu malowideł (w końcu XIX wieku odsłaniane
były stopniowo spod zakrywającej je pobiały) wynikły podejrzenia, że zniszczeń dokonano umyślnie z tego właśnie powodu, że inskrypcje za inicjatora przedsięwzięcia
podawały polskiego władcę. Mieli je zrobić Rosjanie, zacierający ślady świetności
polskiego państwa i w ogóle jego obecności na Wschodzie, zgodnie z aktualną polityką caratu, nasiloną u schyłku XIX i na początku XX wieku. Potwierdzeniem niejako tych domniemań były pierwsze komentarze rosyjskojęzycznej prasy lubelskiej,
przytoczone przez Jerzego Siennickiego („Люблинскiя губернскія вѣдомости” nr
263, 285, 287 z 1903 roku i nr 1 oraz 5 z 1904). To samo stanowisko zajął autor publikacji: Памятная книжка Люблинской Губернiи z 1904 roku, w której zabytek
odniesiono do czasów Lwa Halickiego, a malowidła na żebrach sklepiennych uznano
za wtórne wobec, jak uważano, pierwotnej kopuły, która miała być zastąpiona przez
sklepienie gotyckie108. Polemikę z tymi poglądami przeprowadził Hieronim ŁopacińIbidem, il. 458.
O aktach destrukcji, zwłaszcza na rzeźbach, zob. S. Rhein, Maria zwischen bildersturm und Götzenkammer,
[w:] Maria zwischen den Konfessionen. Verhert. Geliebt. Vergessen, red. K. Schneider [katalog wystawy, 13.04–18
.09.2019, Wittenberg, Augusteum], Wittenberg 2019, s. 250–255.
108
J. Siennicki, Kościół Św. Trójcy…, s. 22–23. Udało mi się dotrzeć do następujących pozycji: Ѳ. K.,
Замеѣчательный памятникъ древней иконописи, сохранившiйся въ часовнѣ Св. Тройцы города Люблина,
„Люблинскiя губернскія вѣдомости” 263 (1903), s. 4–5; Ѳ. K., Замеѣчательный памятникъ древней иконописи, сохранившiйся въ часовнѣ Св. Тройцы города Люблина (Продoлженiе), „Люблинскiя губернскія
вѣдомости” 285 (1903), s. 3–4; Ѳ. K., Замеѣчательный памятникъ древней иконописи, сохранившiйся въ
часовнѣ Св. Тройцы города Люблина (Продoлженiе), „Люблинскiя губернскія вѣдомости” 287 (1903), s. 3–4
i Ѳ. K., Замеѣчательный памятникъ древней иконописи, сохранившiйся въ часовнѣ Св. Тройцы города
106
107
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ski w artykułach z „Gazety Lubelskiej” nr 67, 68, 69 w lutym 1904 roku109. Wymiana zdań oparta została na pierwszych ustaleniach Carskiej Komisji Archeologicznej,
kierowanej przez Piotra Pokryszkina, co niewątpliwie wpływało na krytyczną ocenę
jej prac, mimo że kontynuowała ona na dużą skalę proces czyszczenia fresków110. Dokumentacja fotograficzna z 1903 roku wykonana na zamówienie gubernatora Lublina
dla Cesarskiej Komisji Archeologicznej przez Wiktorię Sierocińską i przechowywana
w Archiwum Instytutu Historii Kultury Materialnej w Sankt Petersburgu stanowi podstawowy materiał porównawczy dla dalszych analiz111. Jego cennym uzupełnieniem
jest detaliczny opis „tablicy erekcyjnej” dokonany przez Józefa Smolińskiego, który
niedługo po jej odkryciu dostrzegł poniżej
pas czerwony, na którym wyskrobane są ostrem narzędziem podpisy w języku: polskim, rusińskim, niemieckim, greckim i łacińskim. – podpisy te, a przy niektórych i herby opatrzone
są datami odnoszącymi się od XVgo aż do początku bieżącego stulecia112.

Люблина (Oкончанiе), 5 (1904), „Люблинскiя губернскія вѣдомости”, s. 2. Z treści opisu programu fresków
wynika, że w numerze 1 (1904) „Lubelskich Wiadomości Gubernialnych” nie było nic na ich temat, natomiast
w jedynym jak dotąd dostępnym mi egzemplarzu „Księgi Pamiątkowej” (Памятная книжка…, Люблинъ 1904)
artykuł na temat fresków: Памятникъ древне-русской Иконописи сохранившiйся въ часовнѣ св. Троицы въ гор.
Люблинѣ (s. 1–26) został usunięty (ktoś go zabrał do własnych badań?), co potwierdziła odpowiedź Rosyjskiej
Biblioteki Państwowej w Sankt Petersburgu, gdy zamówiłem jego skan.
109
H. Łopaciński, Z powodu odkrycia zabytków malarstwa starożytnego w kościele Świętej Trójcy w Lublinie, „Gazeta Lubelska” 11 (24) III 1904, 67 (XXIX), s. 1–2; idem, Z powodu odkrycia zabytków malarstwa starożytnego
w kościele Świętej Trójcy w Lublinie (ciąg dalszy), „Gazeta Lubelska” 13 (26) III 1904, 68 (XXIX), s. 1–2; idem,
Z powodu odkrycia zabytków malarstwa starożytnego w kościele Świętej Trójcy w Lublinie (dokończenie), „Gazeta
Lubelska” 15 (28) III 1904, 69 (XXIX), s. 1–2.
110
Na ten temat: ks. J. A. Wadowski, Kościoły lubelskie, Kraków 1907, przyp. 1, s. 68; H. Bilewicz, Między Krakowem a Petersburgiem. Casus bizantyńsko-ruskich malowideł lubelskich w pierwszych dekadach XX wieku, [w:]
Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Historia, teologia, sztuka, konserwacja. Materiały sesji zorganizowanej w Muzeum Lubelskim 24–26 kwietnia 1997 roku, red. B. Paprocka, J. A. Sil, Lublin 1999, s. 175–207; A. Różycka-Bryzek, O freskach lubelskich ponownie: uzupełnienia i dopowiedzenia, [w:] Kaplica Trójcy Świętej na Zamku
Lubelskim. Historia, teologia, sztuka, konserwacja. Materiały z sesji zorganizowanej w Muzeum Lubelskim 24–26
kwietnia 1997 roku, red. B. Paprocka, J. Sil, Lublin 1999, s. 91–104; eadem, Freski bizantyńsko-ruskie…, s. 18;
В. М. Белковская, Архитектор П. Покрышкин и его исследования Люблинского тюремного замка, [w:] Sztuka
Europy Wschodniej, 3: Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815–1990, red. J. Malinowski et al., Warszawa–Toruń 2015, s. 121–128; А. Е. Мусин, Императорская
археологическая комиссия и Польша: материалы по истории церкви Благовещения в Супрасле в архиве
Института истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге, [w:] Monuments of archaeology in
studies and photographs (in the memory of Galina Vatslavna Dluzhnevskaya). Памятники археологии в исследованиях и фотографиях (памяти Галины Вацлавны Длужневской), red. М. В. Медведева i in., St. Petersburg 2018, s. s. 253. O działalności Komisji: М. В., Медведева, А. Е. Мусин, Императорская археологическая
комиссия: реставрация и охрана памятников культуры, [w:] Императорская Археологическая Комиссия
(1859–1917). К 150-летию со дня основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного
наследия, 1, red. Е. Н. Носов, А. Е. Мусин, Санкт-Петербург 2009, s. 926–1064.
111
Zob. przykładowe zdjęcia w: A. Różycka-Bryzek, O freskach lubelskich…, fot. 1–11.
112
Opis tablicy erekcyjnej odkrytej przez Józefa Smolińskiego (1865-1927) na tzw. baszcie w Kaplicy Lubelskiej
w dn. 22 II 1899 r., a sporządzony 22 IV 1907, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, sygn. PAUW I-139, bp.
Napisy te Smoliński uwiecznił w dwóch akwarelach zachowanych w Muzeum Narodowym w Krakowie, lecz co
ciekawe, mimo że w kartach inwentarzowych uznano je za identyczne, zachodzi między nimi ta różnica, że w jednej
wersji (sygn.. III-r.a. 8215) utrwalony został jako pierwszy napis: „MIESIĄCZKOWSKI 1811”, natomiast brak
go w kolejnej (sygn.. III-r.a. 8217), mimo powtórzenia pozostałych napisów z różnych stuleci: „EGERT 1621”;
„MARTINUS 1554”; „BORZECHOWSKI JOANES 1647”; „JCЯКИ ΛВОВЧИК ΠΟΠѢ[X]ΛЬ” (?); „(TREBICKI
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Zgodnie z informacją podaną przez Annę Różycką
Bryzek – około 1820 roku,
gdy kaplica stała się kaplicą
więzienną – wnętrze w całości
pokryto pobiałą i tynkiem, po
czym ponowiono „ten zabieg
w 1890 roku po gęstym, niszczącym freski nasiekaniu powierzchni w celu lepszej przyczepności nakładanej warstwy
zabieleń”113. Kwestia owych
zniszczeń jest bardzo niejasna.
Siennicki w artykule ogłoszonym w kwartalniku „Południe” (1924 r.), poświęconym
sztukom plastycznym i krytyce artystycznej, stwierdził:
Ponieważ przypuszczano, iż pod
warstwą tynku świeżego (z roku
1890) będą ślady malowideł, które
dadzą się jeszcze odtworzyć, przystąpiono równocześnie z naprawą
uszkodzeń do odbijania tynków.
Malowidła te, w stanie zupełnie
nadającym się do konserwacji,
były jednakże silnie uszkodzone przez władze więzienne, które
dokonały w roku 1890 ponownego otynkowania wnętrza kaplicy.
Chcąc, aby nowy tynk lepiej trzymał się na gładkiej powierzchni
fresków, pokaleczono tę ostatnią
młotkiem w dość gęstych, równych
odstępach114.

Il. 6.

Jak wynika z kontekstu, autorowi chodziło o prace naprawcze prowadzone już
w 1918 roku.
Intrygujący jest przypadek napisów z pola poniżej portretu konnego Jagiełły115 [il.
6] oraz tego ze zwoju dotąd niezidentyfikowanej postaci zza tronu Matki Bożej z Je1511)”; „Σ..Θ…”; „(SIENICKI JOANES 1711)”. Zamiast tego nazwiska zamarkowane zostały dwa herby, z których jeden zwłaszcza był niewidoczny w poprzedniej akwareli.
113
Eadem, Freski bizantyńsko-ruskie…, s. 18.
114
J. Siennicki, Kościół Św. Trójcy…, s. 26.
115
A. Różycka-Bryzek, Freski bizantyńsko-ruskie…, fot. 3.
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zusem w scenie fundacyjnej116
[il. 7]. Można odnieść wrażenie,
że omawiane napisy uszkodzone zostały celowo, ale uszkodzenia noszą inny charakter.
W pierwszym:
oryginalna powierzchnia tynku
została niemal w całości zniszczona mechanicznym przetarciem. Kto, kiedy i dlaczego
tego dokonał? Dla rosyjskich
władz więziennych treść napisu mogła być nieprawomyślna
jeszcze przed zatynkowaniem
wnętrza. Różnie uzasadniona
jest hipoteza o celowym (lub
przypadkowym?) zniszczeniu
tego fragmentu w trakcie pospiesznej eksploracji kaplicy
w roku 1903117.

Takie zdanie wyraziła Różycka Bryzek, niemniej – w świetle
tego, co już wiemy o działalności
Carskiej Komisji Archeologicznej,
Il. 7.
która niejednokrotnie zabiegała
o ratowanie zabytków na podlegającym jej terenie – tę drugą ewentualność należałoby,
moim zdaniem, wykluczyć118. Tym bardziej, że krytycznie nastawiony wobec komunikatów z posiedzeń Komisji Łopaciński zapisał w 1904 roku:
odkryte dotąd w kościele św. Trójcy i znajdujące się jeszcze pod tynkiem malowidła ścienne,
które, jak należy się spodziewać, będą tak starannie i umiejętnie odczyszczone, jak uczynił to
p. P. Pokryszkin, tak są obfite, ciekawe i artystycznie wykonane, że już teraz zupełnie słusznie
można je uważać za bardzo ważny i godny uwagi zabytek sztuki bizantyjsko-ruskiej, zachowanej do dni naszych z XIV–XV wieków119.

Na drugim z napisów widoczne są liczne nasieczenia w obszarze samej inskrypcji.
Z pozoru ich wygląd mógłby sugerować, że są to pozostałości nieregularnych uderzeń,
które występują wszędzie tam, gdzie przygotowywano ścianę pod położenie nowego
Fot. wykonałem w Archiwum IHKM w trakcie kwerendy w r. 2009.
A. Różycka-Bryzek, O freskach lubelskich…, komentarz pod fot. 3 na s. 96.
118
Zob. A. Musin, Osiemnastowieczny kościół drewniany Świętej Trójcy w Myszyńcu: ostatnia nadzieja, [w:] Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. M. Dzik, G. Śnieżko, Rzeszów 2017, s. 149–174; А. Е. Мусин, Императорская археологическая…,
s. 240–263.
119
H. Łopaciński, Z powodu odkrycia… (dokończenie), s. 2.
116
117
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gruntu. Już we wstępnym opisie tej kompozycji w „Lubelskich Wiadomościach Gubernialnych” („Люблинскiя губернскія вѣдомости”) z 1903 roku wskazywano na niemożność odczytania napisu na zwoju trzymanym przez postać „świętego”: „[…] письмена
кoего испоpчены сильно насѣчкой и сильно вытерты, такъ что чрезвычайно трудно
разобрать; только слогъ „го” отчетливо виденъ” („[ze zwojem] na którym litery zostały mocno uszkodzone przez silnе nacięcia/nasieczenia i mocno przetarte tak, że niezwykle trudno je odczytać; wyraźnie widoczna jest tylko sylaba „go”)120.
Zwraca jednakże uwagę fakt, że ubytki te występują praktycznie tylko w obrębie zwoju
z inskrypcją, zatem skupiają się na zapisanej w nim treści, skutecznie jak dotąd uniemożliwiając jej odczytanie. Nie są to zwykłe ryty, lecz ślady po uderzeniach narzędziem wąskim
a ostrym, stosunkowo krótkie, szersze w części środkowej, stąd pytanie ponowne – kto,
kiedy i w jakiej intencji je zadał? Tu znów najbardziej prawdopodobna wydaje się nieprzypadkowa, niestety, działalność służby więziennej przy okazji przygotowywania ścian
pod pobielenia w końcu XIX wieku. Podobny los spotkał np. tarcze herbowe na pięknych
drzwiach dębowych wiodących do kaplicy, zdobione orłem polskim, podwójnym krzyżem
i zamykane na wielki średniowieczny zamek, które widziano jeszcze około 1870 roku,
„przez rosyjski zarząd więzienny zniszczone, a tarcze usunięte”121.
W kontekście uwag dotyczących innych fresków można też brać pod uwagę np.
uderzenia po szabli jako jakiś rodzaj agresji przeciw obcemu piśmiennictwu, kojarzonemu ze środowiskiem aktualnie wrogim. Być może stało się to w połowie XVII
wieku, gdy Lublin zajęty został na kilka miesięcy przez wojska kozacko-moskiewskie
(1655 r.); doszło wówczas m.in. do rabunku bezcennych relikwii Krzyża Świętego
przez rosyjskiego dowódcę Piotra Iwanowicza Potiomkina122. Lecz to przypuszczenie
raczej niedorzeczne z racji umiejscowienia napisu – trzeba by specjalnych starań, aby
go dosięgnąć. Gdyby ten akt destrukcji traktować jako wymierzony przeciw temu, co
ruskie, musiałby mieć on charakter znacznie rozleglejszy, a jednocześnie wiadomo, że
powstanie Bohdana Chmielnickiego nie unicestwiało świadectw współistnienia różnych kultur i obrządków chrześcijańskich w obrębie jednego organizmu państwowego. Niemniej – jak przypomniał Łopaciński – jeszcze wówczas, tj. w połowie XVII
wieku, nadal utrzymywała się estyma wobec dawnych malowideł w stylu wschodnim:
„Należy wspomnieć tutaj, że z wizytacji kościoła św. Trójcy z r. 1603, a w szczególności 1650, odnalezionych przez ks. J. A. Wadowskiego, widać, iż wizytatorowie bardzo
cenili malowidła ścienne kościoła św. Trójcy, wykonane, jak powiedziano ˂graeco
more˃”123.
Właśnie z XVII wieku pochodzi najwięcej napisów na ścianach kaplicy, aczkolwiek
trend ten jest charakterystyczny także w innych świątyniach polskich124. Można przy
Ѳ. K., Замеѣчательный памятникъ… 263 (1903), s. 5.
ks. J. A. Wadowski, op. cit., s. 66–67; J. Siennicki, Kościół Św. Trójcy w Lublinie (Dokończenie), „Południe” 3
(1925), z. 2, s. 42.
122
Relikwie przechowywane były w pobliskim klasztorze dominikanów, ich zwrotu domagano się podczas rokowań pokojowych z Rosją w 1664 i 1667 roku, oraz w umowie z 1671. A. Pawłowski, Rabunek lubelskiej relikwii Drzewa Krzyża
Świętego w 1655 roku oraz jej zwrot do Rzeczypospolitej, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, 12 (2014), s. 17.
123
H. Łopaciński, Z powodu odkrycia… (dokończenie), s. 2.
124
G. Jakimińska, op. cit., s. 84.
120
121
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okazji pokusić się o stwierdzenie, że owa intensyfikacja utrwalania napisów łacińskopolskich w świątyniach XVII-wiecznych, znajdująca paralelę w masowym występowaniu inskrypcji cyrylickich w świątyniach ruskich w XI–XII wieku, mogło być wypadkową szczególnie bujnego rozwoju kultury literackiej obu środowisk we wskazanych epokach. Nasilenie inskrypcji występuje bliżej połowy XVII wieku i ma wyraźnie charakter
swoistej ostentacji, co każe postawić pytanie, czy nie są one również efektem sytuacji
politycznej tego burzliwego okresu.
Podobnego charakteru, aczkolwiek znów mające cechy jedynie poszlak, są działania
na obrazie z cyklu św. Katarzyny Aleksandryjskiej, autorstwa Hansa z Kulmbachu z lat
1514–1515, wykonanego dla bazyliki mariackiej w Krakowie najpewniej z fundacji Jana
Bonera125. Ostatni obraz tego cyklu zawiera inskrypcję autorską, dumnie wyeksponowaną u dołu kwatery z podkreśleniem, że autor dzieła jest obywatelem Norymbergii. Pochodzenie, poświadczone przez nazwę miasta, stanowiło przedmiot dumy i było swoistą
rękojmią jakości126. Niestety, „zapewne w latach czterdziestych XIX stulecia, zdrapano
litery składające się na słowa SUESS (w całości) i NOREMBERGENSIS (częściowo)
w przedstawieniu Przeniesienia ciała św. Katarzyny na górę Synaj”127. Zwraca uwagę
fakt, że tylko to słowo nosi ślady destrukcji, dokonywanej jakby z zamiarem zatarcia
pochodzenia malarza (odkrytego na nowo w literaturze polskiej w drugiej połowie XIX
wieku), który postrzegany był niekiedy jako twórca rodzimy. Przede wszystkim zaś
polityka austriackiego zaborcy nie służyła upamiętnianiu germańskiego rodowodu wybitnego twórcy, którego dzieła służyły za wzór studentom krakowskiej Szkoły Sztuk
Pięknych128.
Przy założeniu, że opisane akty wandalizmu, zarówno w przypadku malowideł lubelskich, jak i obrazu Kulmbacha, miały taki właśnie kontekst i służyły zacieraniu świadectw kultury wieloetnicznej, wielonarodowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej,
można wskazać na wspólne źródła owych postaw, ujawniające postępującą degradację
wartości idei swobody i tolerancji, na rzecz konfrontacji, jak również „kulturową, etniczną, a nawet językową unifikację państwa”129.

125
A. Hola, M. Sitek, Hans Suess von Kulmbach (†1522) Przeniesienie ciała św. Katarzyny na górę Synaj, Norymberga (?), 1514–1515, [w:] Mistrz i Katarzyna. Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa, red. M. P. Kruk,
A. Hola, M. Walczak, wstęp: A. Betlej, M. Jędraszewski, G. Korpal, A. Wilmering, M. Groß, [Wystawa w Muzeum
Narodowym w Krakowie: 27 września 2018 – 27 stycznia 2019], Kraków 2018, kat. 6, s. 302.
126
M. Walczak, Kraków i Norymberga – związki w dziedzinie sztuki na przełomie średniowiecza i renesansu, [w:]
Mistrz i Katarzyna…, s. 134.
127
P. Pencakowski, Dzieje ośmiu krakowskich obrazów Hansa Suessa z Kulmbachu z cyklem św. Katarzyny Aleksandryjskiej od powstania do roku 1939, [w:] Mistrz i Katarzyna…, s. 193–208, s. 198.
128
M. P. Kruk, Recepcja dzieł Hansa Suessa z Kulmbachu w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Mistrz i Katarzyna…,
s. 212 i n.
129
Zob. A. Naumow, Biblia i liturgia w systemie wartości kultury ruskiej Pierwszej Rzeczypospolitej, [w:] Między
Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia, red. M. Kuczyńska (Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu
z Europą. Hermeneutyka wartości XI, red. A. Nowicka-Jeżowa), Warszawa 2017, s. 140.
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SUMMARY
Mirosław P. Kruk
Graffiti On Orthodox Frescoes
Keywords: graffiti, Orthodox frescoes, Jagiellonian foundations, Imperial Archeological Commission
Grafitti, i.e. engraved inscriptions left at different times in public places, often unfortunately on objects of great significance for world culture and heritage, till now constitute
a somewhat marginalized problem, possibly treated as meaningless acts of vandalism of
different periods. A brief review of grafitti teams made at different times and in various
orthodox temples of Central and Eastern Europe (Novgorod, Kiev, Polotsk, Grodno) was
carried out with an attempt to pre-classify them and draw conclusions of a more general
nature, as well as in relation to intriguing monuments from Poland (Krakow, Sandomierz, Wislica, Lublin). Particularly intriguing is the presence in the orthodox paintings
of Latin inscriptions, recorded in different eras for various reasons, primarily those related to modern times, i.e. in the 17th-18th centuries. The intensification of the application
of Latin-Polish inscriptions in seventeenth-century temples is parallel to the mass occurrence of Cyrillic inscriptions in orthodox churches in the XI–XII century, which could
have been the result of the particularly lush development of the literary culture of both
environments in the indicated eras. Separate attention was devoted to attempts to blur
the inscriptions, especially in the case of Lublin paintings, sometimes crucial for reading
the foundation’s circumstances, and the these actions on the inscriptions arouse constant
emotions due to attributing political motives to them.
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Aleksander Newski – święty mnich
i bohater wschodniej Słowiańszczyzny

P

ierwszego grudnia 1938 roku odbyła się premiera filmu Sergiusza Eisensteina
– Aleksander Newski1. W filmie wystąpili znani aktorzy, m.in. Nikołaj Czerkasow
[il. 1], który zagrał rolę tytułową, muzykę napisał wybitny kompozytor, Sergiusz Prokofiew. Film spodobał się zarówno radzieckiej publiczności, jak i samemu Stalinowi,
dzieło Eisensteina doceniono zaś na tyle, że w 1939 roku reżyser otrzymał order Lenina,
w roku 1941 – nagrodę stalinowską2, a po ponad 80 latach od powstania nie ma wątpliwości, że jest to jedno z klasycznych arcydzieł kina światowego3.
Bohater filmu nie został wybrany przypadkowo; sednem obrazu Eisensteina jest
zwycięstwo wojsk ruskich, dowodzonych przez Aleksandra Newskiego, nad oddziałami
Kawalerów Mieczowych, wraz ze słynną – epicko tu wyobrażoną – bitwą na Jeziorze
Czudzkim. Sam Eisenstein relacjonował, że zamierzał w swoim filmie ukazać Aleksandra jako geniusza i wzorzec rosyjskiego patriotyzmu, i zamierzenie to – był co do tego
przekonany – udało mu się zrealizować4.
Aleksander, święty, rosyjskiej Cerkwi, został zatem bohaterem nowych, dystansujących się od cerkiewnej tradycji czasów, które potwierdziły jego szczególną rolę w historii ruskiej, nadając jej równocześnie nowe, bardzo aktualne znaczenia. To znaczenie
trwa mimo zmian, zachodzących w ciągu lat w Rosji, gdzie św. Aleksander również
dziś pozostaje jednym z najpopularniejszych świętych i bohaterów historii dawnej. Jego
postać, patrona licznych świątyń, wyobrażonego na niezliczonych ikonach, pojawia się
nie tylko w religijnym, ale też politycznym kontekście, czego widomym przejawem
są kolejne uroczyste, ogólnorosyjskie obchody ku czci księcia. W 1995 roku zgodnie
z decyzją ówczesnego prezydenta Rosji, Borysa Jelcyna, świętowano 775-lecie urodzin
Aleksandra Newskiego5. Podobne uroczystości – tym razem 800-lecia – za sprawą dekretu Włodzimierza Putina, zapowiedziane są na lata 2020–20216.
С. Эйзенштейн, Избранные произведения, в 6 томах, t. I, Москва 1964, s. 586.
Ibidem, s. 588; International Dictionary of Films and Filmmakers. Films, 4th edition, t. 1, ed. T. Pendergast,
S. Pendergast, Detroit–New York 2000, s. 28; П. Орлов, Как это снято: „Александр Невский”, <https://tvkinoradio.ru/article/article14804-kak-eto-snyato-aleksandr-nevskij> (27.04. 2019).
3
International Dictionary…, s. 30–31.
4
С. Эйзенштейн, Избранные произведения…, s. 161, 176.
5
А. А. Селезнев, Указы президента Российской Федерации о праздновании 775-летия и 800-летия со дня
рождения Александра Невского, [w:] От Александра Невского до наших дней. Материалы VIII Международных Александро-Невских чтений (г. Псков, 8–9 июня 2017 г.), Псков 2017, s. 14, fot. 1.
6
Ibidem, s. 16, fot. 3.
1
2

213

Aleksandra Sulikowska-Bełczowska

W moim artykule, dedykowanym imiennikowi świętego księcia – Aleksandrowi Naumowowi
– chciałabym przyjrzeć się postaci tego ruskiego bohatera i świętego, którego cześć wydaje się należeć do najciekawszych zjawisk
w tradycji religijnej wschodnich
Słowian i określić miejsce, jakie
w tym kulcie zajmuje ikonografia.
Opisując kult, będziemy spoglądać zarówno daleko wstecz, jak
Il. 1. Kadr z filmu Sergiusza Eisensteina
i analizować wydarzenia czasów
Aleksander Newski (1938). Nikołaj Czerkasow
nam znacznie bliższych, odnosić
jako książę Aleksander, fot. Mosfilm, Moskwa
się równocześnie do kwestii religijnych i politycznych, które w przypadku czci okazywanej Aleksandrowi wydają się nierozłączne. Warto podkreślić, że nawet w opracowaniach naukowych czynnik historyczny
i polityczny bywają nierozdzielne, o czym świadczą choćby słowa zapisane w jednym
z pierwszych artykułów dotyczących ikonografii księcia, autorstwa Ilii Aleksandrowicza
Szłapkina, wydanym w Petersburgu w 1915 roku, gdzie wspomina się, że w tych „strasznych czasach”, które nastały pamięć o świętym Aleksandrze Newskim, „pierwszym zwycięzcy nad «Niemcami»” ma stale olbrzymie znaczenie7.
Aleksander urodził się 30 maja 1220 roku w Peresławiu Zaleskim, jako syn księcia Jarosława i Teodozji Igoriewny, wnuk Wsiewołoda III Wielkie Gniazdo i prawnuk Jurija Dołgorukiego, a praprawnuk Włodzimierza Monomacha8. Był księciem
nowogrodzkim, wielkim księciem kijowskim i wielkim księciem włodzimierskim.
Wśród jego największych czynów trzeba wspomnieć wydarzenia 15 lipca 1240 roku,
kiedy to Nowogrodzianie pod przywództwem księcia u ujścia Iżory do Newy odnieśli zwycięstwo nad Szwedami9. 5 kwietnia roku 1242 z kolei, na lodzie Jeziora
Czudzkiego dowodzone przez Aleksandra wojsko zwyciężyło niemieckich rycerzy10. O tych jego triumfach wspominają przede wszystkim nowogrodzkie i pskowskie latopisy11; w kronikach z innych części Rusi odnajdziemy raczej pogłosy owych
zwycięstw, np. wtedy, gdy jak w Troickim latopisie wspomina się księcia Andrzeja
wysłanego przez ojca, by pomagał Aleksandrowi12. Często też kronikarze koncentruИ. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя Александра Невскаго, Петроград 1915, s. 3, 21.
Родословие Александра Невского, [w:] Князь Александр Невский и его эпоха. Исследования и материалы,
red. Ю. К. Бегунов, A. H. Кирпичников, С.-Петербург 1995, s. 205; Летопись жизни и деятелности Александра Невского, opr. Ю. К. Бегунов, [w:] Князь Александр Невский и его эпоха…, s. 206.
9
E. Голубинский, История канонизации святых в Русской Церкви, Москва 1903, s. 63–64; Летопись жизни
и деятелности Алексанра Невского…, s. 206.
10
Ibidem.
11
Летопись по сборнику Архивскому или Малиновского, [w:] Новгородские летописи, в 2 кн., t. 1, Рязань 2002,
s. 21; Псковская летопись, red. Н. Погодин, Москва 1837, s. 9–10.
12
М. Д. Приселков, Троицкая летопись. Реконструкция текста, Москва 1950, s. 321.
7
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ją się na nieco innych sferach działalności Aleksandra, i tak w Latopisie hustyńskim
pod datą 1252 napisano:
Aleksander Jarosławowicz, wnuk Wsiewołodowy, Moskiewski, poszedł do ordy do Sartaka,
cara Tatarskiego i wyprosił dla siebie władanie nad całą Ruską i Moskiewską ziemią i nad
wszystkimi kniaziami. I wrócił z wielką czcią, i przyszedł ku Włodzimierzowi, grodowi stołecznemu Moskiewskiemu. Wyszedł zaś mu naprzeciw metropolita Cyryl przed Złote Wrota,
z krzyżami i wszystkimi ludźmi13.

Inaczej Latopis wołogodsko-permski – nie dość, że o triumfach Aleksandra opowiada szeroko, to chwali go jako „rozumnego, krzepkiego i zmyślnego, i chrobrego”,
wskazując go jako imiennika Aleksandra Macedońskiego14. Wiele kronik wspomina,
że 14 listopada 1263 roku15 wedle Latopisu hustyńskiego „zmarł Aleksander Jarosławowicz, wielki kniaź Moskiewski i Kijowski, postrzygłszy się w schimę”16, przybierając imię Aleksy17.
Kult Aleksandra Newskiego rozpoczął się, jak się wydaje, wkrótce po jego śmierci.
Miał on jednak początkowo miejscowy charakter i był związany z klasztorem Narodzenia Bogurodzicy (Rożdiestwienskim) we Włodzimierzu, gdzie złożone zostało ciało Aleksandra18. Podczas pogrzebu, 23 listopada 1263 roku, kiedy ekonom Sebastian
i metropolita Cyryl chcieli włożyć w ręce zmarłego gramotę duchowną, „on sam, jakby
pozostawał żywy, otworzył dłoń i wziął gramotę z ręki metropolity. I ogarnęło ich przerażenie, i odstąpili od grobu jego”19. To wydarzenie zostało odczytanie jako znak świadczący o świętości zmarłego. Wkrótce też – a może raczej w ciągu około dziesięciu lat po
śmierci – powstał żywot św. Aleksandra20, zawierający jego dzieje, a także opłakiwanie
zmarłego, opis jego pochówku i wymienionego wyżej pośmiertnego cudu21. Żywot ów
włączany był często do ruskich kronik, w tym do pierwszego Latopisu Nowogrodzkiego
oraz Latopisu Ławrientiewskiego22.
Nie mamy wielu informacji na temat czci Aleksandra w ciągu XIV i XV wieku.
Istnieje jednak legenda mówiąca o tym, że w 1380 roku, w noc poprzedzającą bitwę na Kulikowym Polu – w której Dymitr, prawnuk Aleksandra, odniósł zwycięstwo
H. Suszko, Latopis hustyński. Opracowanie, przekład, komentarze, Wrocław 2003, s. 195.
Полное Собрание Русских Летописей…, t. XXVI. Вологодско-Пермская летопись, Москва 1959, s. 77.
15
E. Голубинский, История канонизации святых…, s. 65.
16
H. Suszko, Latopis hustyński..., s. 197.
17
E. Голубинский, История канонизации святых…, s. 65.
18
Святые земли русской, С.-Петербург brw., s. 96; И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго
князя…, s. 3.
19
Житие Александра Невского. Первая редакция. 1280-е годы. Реконструкция текста, [w:] Князь Александр
Невский и его эпоха…, s. 195; por. E. Голубинский, История канонизации святых…, s. 65; Святые земли
русской…, s. 96.
20
Ю. К. Бегунов, Житие Александра Невского в русской литературе XIII–XVIII веков, [w:] Князь Александр
Невский и его эпоха…, s. 163; Е. Л. Конявская, Образ Алексанра Невского в ранных летописах, „Древняя
Русь. Вопросы медиевистики”, № 2 (36), 2009, s. 80.
21
Ю. К. Бегунов, Житие Алексанра Невского в русской литературе..., s. 163.
22
Е. Л. Конявская, Образ Алексанра Невского..., s. 80; Полное Собрание Русских Летописей…, t. 1. I. II.
Лаврентевская и Троицкая летопись, Санктпетербург 1846, s. 204–207. Tekst tego żywota został wyodrębniony i zrekonstruowany przez Jurija Biegunowa. Житие Александра Невского. Первая редакция..., s. 190–195;
przekład rosyjski: s. 196–201.
13
14
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nad wojskami Złotej Ordy, przy grobie księcia miało miejsce niezwykłe zdarzenie23.
W wersji szesnastowiecznej, relacjonowanej przez Księgę stopni rodowodu carskiego,
mowa jest o tym, że pewien ponomar, który spał w cerkiewnym przedsionku, w nocy
ujrzał w cerkwi palące się świece, a także dwóch starców, modlących się do Aleksandra
i błagających go, by powstał z grobu na pomoc Dymitrowi. Aleksander w końcu rzeczywiście wstał i widzenie się skończyło24. Gdy ponomar przekazał informację o zdarzeniu „całemu soborowi”, duchowni modlili się, po czym zaczęli kopać we wskazanym miejscu, by odkryć nienaruszone relikwie Aleksandra25. Ciało księcia zostało
wówczas umieszczone w nowej trumnie26, przy której dochodziło do licznych cudów
i uzdrowień: „ślepi odzyskiwali wzrok, chromi zaczynali chodzić, opętani uzyskiwali
uzdrowienia, słabi odzyskiwali siłę, chorzy na rozliczne choroby stawali się zdrowi”27.
Wydaje się prawdopodobne, że w tym właśnie czasie, wraz z ożywieniem lokalnej
czci, mógł powstać kanon ku czci świętego, a także być może jego pierwsze (choć do
dziś niezachowane) wizerunki ikonowe28. Kolejna znana i przekazywana przez Księgę
stopni legenda o relikwiach księcia ma pochodzić z roku 1491, kiedy to ponad dachem
monasteru we Włodzimierzu doszło do objawienia „obrazu na podobieństwo” Aleksandra na koniu29. Ten znak wraz z pożarem, który później nastąpił, został odczytany
jako przejaw gniewu Bożego30, a wedle Księgi stopni pozostałością tych zdarzeń miał
być ślad ognia widoczny na relikwiach, które cudownie ocalały z pożaru31.
Wspomniane historie są znane głównie z XVI stulecia, kiedy w czasach Iwana Groźnego Aleksander stał się jednym ze świętych, których kult został oficjalnie przyjęty
w moskiewskiej Cerkwi32. Wszystko też wskazuje na to, że inicjatorami propagowania
tej czci mogli być Iwan IV oraz metropolita Makary – w dużej mierze odpowiedzialny za ówczesną „politykę historyczną”33. Z ich inicjatywy podejmowano w tym czasie
działania zarówno w sferze politycznej, jak i kulturalnej (w tym artystycznej), w których
ważne role pełnili władcy – nierzadko święci – poprzednicy Iwana. Należy podkreślić,
że car samego siebie uważał przede wszystkim za potomka wielkiego księcia Włodzimierza34, ale również następujący po chrzcicielu Rusi władcy byli w tekstach tego
23
М. Хитров, Св. Благоверный великий князь Алексанр Ярославович Невский, Ленинград 1992, s. 223–224.
И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 5.
24
Полное Собрание Русских Летописей…, t. XXI, cz. 1, Книга степенная царского родословия, С.-Петербургъ
1908, s. 294.
25
Ibidem.
26
Ibidem; por. И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 5.
27
Полное Собрание Русских Летописей…, t. XXI, cz. 1, s. 294; por. E. Голубинский, История канонизации
святых…, s. 65; Ю. К. Бегунов, Иконография святого благоверного великого князя Александра Невского, [w:]
Князь Александр Невский и его эпоха…, s. 172.
28
Ibidem, s. 172; Святые земли русской…, s. 96.
29
Полное Собрание Русских Летописей…, t. XXI, cz. 2, Книга степенная царского родословия, С.-Петербургъ
1913, s. 569; por. И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 7.
30
Полное Собрание Русских Летописей…, t. XXI, cz. 2, s. 569; por. И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 7.
31
Полное Собрание Русских Летописей…, t. XXI, cz. 2, s. 569; por. И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 7.
32
E. Голубинский, История канонизации святых…, s. 100.
33
И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 8.
34
Ibidem, s. 9–10.
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okresu wielokrotnie wymieniani jako wybitni carscy prekursorzy. Wspominana tu już
Księga stopni rodowodu carskiego nazywa Iwana Groźnego wnukiem św. Aleksandra35
i podaje, że car w drodze na Kazań (gdzie odniósł zwycięstwo w 1552 roku) wstąpił do
soboru włodzimierskiego, w którym znajdowały się relikwie św. Aleksandra i doznał
uzdrowienia, włożywszy do otworu w trumnie świętego palec, na którym była niegojąca
się od dawna rana. Miała ona odtąd zniknąć36.
Jeszcze zanim Iwan IV rozpoczął swoje panowanie, pomiędzy XV a XVI stuleciem,
powstały trzy redakcje żywota św. Aleksandra 37. Poczynając od moskiewskiego soboru
w roku 154738, ustanowienia dnia pamięci Aleksandra na 23 listopada39 i będącej tego
następstwem działalności pisarzy z kręgu metropolity Makarego, zwłaszcza WasilijaWarłaama postać Aleksandra coraz częściej pojawiała się na kartach ruskich ksiąg40.
W drugiej połowie XVI wieku powstało kolejnych pięć redakcji żywota – w tym dwie
dla wielkich Minei Czytanych, jedna do Księgi stopni, jedna do Prologu41. Hagiografia
Aleksandra rozpowszechniła się na znacznym obszarze Rusi. Postać władcy zyskiwała coraz większą powagę. Odniesienia do wielkiego księcia jako imiennika Aleksandra
Macedońskiego znane ze starszych tekstów, zyskały w nich rolę toposów42. W żywocie
z Księgi stopni wychwala się nie tylko mądrość władcy, przypominającego pod tym
względem Salomona, ale także jego fizyczne piękno: wysoki wzrost, siłę jak u Samsona,
męstwo jak Wespazjana, donośny głos i oblicze piękne jak Józefa43.
Cześć Aleksandra Newskiego należy do kultów świętych władców, które są szeroko znane na wschodniej Słowiańszczyźnie i wydają się ściśle związane z innymi kultami świętych ruskich władców. Tak więc, już w najstarszym znanym żywocie mowa
jest o interwencji Borysa i Gleba, którzy mieli wspierać Aleksandra podczas bitwy ze
Szwedami w 1240 roku44. Ten wątek podejmuje również znacznie późniejsza Księga
stopni, prezentująca losy i dokonania księcia jako etap wielkiej ruskiej historii45. To,
co wyróżnia cześć okazywaną Aleksandrowi, jest fakt, że odnosi się on bezpośrednio
do sfery cerkiewnej, ponieważ to Aleksander jest pierwszym z ruskich książąt, którzy
przed śmiercią wstąpili do klasztoru46. Gierogij Fiedotow podkreślał więc, że w kulcie Aleksandra Newskiego pojawia się szczególne połączenie heroizmu człowieka,
żyjącego w świecie, ze świętością monastyczną47. I to właśnie ostatnie akordy życia
księcia nadają mu prawdziwy sens. Można tu chyba pójść dalej i powiedzieć, że ostatПолное Собрание Русских Летописей…, t. XXI, cz. 2, s. 569.
Ibidem, s. 569–570; por. И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 9.
37
Ю. К. Бегунов, Житие Александра Невского в русской литературе..., s. 164.
38
Святые земли русской…, s. 96.
39
И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 9.
40
Арх. Макарий Веретенников, Московский митрополит Макарий и его время. Сборник статей, Москва
1996, s. 54, 56–57.
41
Ю. К. Бегунов, Житие Александра Невского в русской литературе…, s. 164;
42
Полное Собрание Русских Летописей…, t. XXVI, s. 77.
43
Полное Собрание Русских Летописей…, t. XXI, cz. 1, s. 280.
44
Житие Александра Невского. Первая редакция…, s. 191–192
45
Полное Собрание Русских Летописей…, t. XXI, cz. 1, s. 283.
46
Святые земли русской…, s. 96
47
Г. Федотов, Святые Древней Руси, Москва 1990, s. 99–100.
35
36
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nie chwile żywota Aleksandra
sakralizują tę wcześniejszą ludzką historię dzielnego i zwycięskiego władcy.
Nie można wykluczyć, jak
domniemywał w 1915 roku Ilia
Szłapkin, że to właśnie w czasach
metropolity Makarego, o którym
przecież wiemy, że zajmował się
także ikonopisarstwem, powstały pierwsze wzory wizerunków
Aleksandra48. Wśród najstarszych zachowanych ikon należy
wskazać niewielki49 wizerunek
datowany na koniec XVI wieku,
pochodzący zapewne z Moskwy,
pierwotnie znajdujący się w ikonostasie soboru Św. Trójcy Monasteru św. Hipacego (tzw. Monaster Ipatiewski)50, gdzie trafił
jako dar Godunowych [il. 2]51.
Święty został tu ukazany fronIl. 2. Ikona św. Aleksandra Newskiego, Moskwa,
talnie w szacie mniszej, ze zwokoniec XVI w., Klasztor Ipatiewski w Kostromie,
jem w dłoni. W podobny sposób
fot. Klasztor Ipatiewski w Kostromie
Aleksander był przedstawiony na
ikonie znajdującej się przy jego grobie w soborze we Włodzimierzu [il. 4–5]52. Tak samo
postać świętego wygląda na datowanej na pierwszą połowę XVII wieku ikonie z Ustiuga Wielkiego pochodzącej z cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy na Apuchtince w Moskwie,
dziś w zbiorach Galerii Tretiakowskiej. Zwraca się on tutaj w modlitwie do Matki Bożej,
trzymającej na ręku młodzieńczego Chrystusa53. Z tego samego mniej więcej czasu pochodzi ikona z Północy, ukazująca księcia jako mnicha54.
Na podstawie zachowanych, dość nielicznych zresztą, zabytków należy zatem przyjąć, że najstarsze wyobrażenia świętego, powstające od narodzin jego kultu w XIV
wieku do XVI stulecia ukazywały go podobnie: w szacie mnicha i w monastycznym
И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 12.
35,8 x 30,3 cm.
50
Костромская икона XIII–XIX веков, opr. Н. И. Комашко, С. С. Каткова, Москва 2004, kat. 36, s. 484, il. 55; А.
Г. Мельник, Пядничные иконы XVI–начала XVII в. Русских святых, „Древняя Русь. Вопросы медиевистики”,
№ 2 (44), 2011, il. 1, s. 80.
51
Костромская икона…, s. 484.
52
И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 12.
53
32 x 27 cm, В. И. Антонова, Н. Е. Мнева, Каталог древнерусской живописи. Опыт историко-художественной
классификации, t. 2: XVI–начало XVIII века, Москва 1963, kat. 1014, s. 484–485.
54
Obraz znajdował się w tej samej cerkwi, co i poprzednia ikona. Dziś również przechowywany jest w Galerii Tretiakowskiej Wielkość: 31 x 27 cm. Ibidem, kat. 1020, s. 488–489.
48
49
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Il. 3. Ikona św. Aleksandra Newskiego ze scenami z żywota, Moskwa, XVII w.,
cerkiew Wasyla Błogosławionego w Moskwie,
fot. Państwowe Muzeum Historyczne w Moskwie
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kontekście55. Taką formę ma
również tkanina nagrobna Aleksandra z lat 1642–1652 w soborze Narodzenia Matki Boskiej
klasztoru Rożdiestwieńskiego
we Włodzimierzu, będąca darem
patriarchy Josifa56, a także tkanina z lat 1695–1697, wykonana
na zlecenie cara Piotra i Iwana
Aleksiejewiczów w związku
z powstaniem wówczas nowej
trumny na relikwie świętego
Aleksandra57.
Wśród najstarszych zachoIl. 4. Ikona św. Aleksandra Newskiego ze scenami z żywota, wanych ikon Aleksandra NewMoskwa, XVII w.
skiego wymienić można jego
– fragment, cerkiew Wasyla Błogosławionego w Moskwie,
wyobrażenie znajdujące się
fot. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
w soborze Wasyla Błogosławionego w Moskwie [il. 3–5]. W centrum ikony ukazany został Aleksander w monastycznym odzieniu, stojący i podnoszący dłoń w geście błogosławieństwa. Jego
postać otoczona jest 32 klejmami ilustrującymi żywot oraz liczne cuda pośmiertne58.
Jest to ikona szczególna, prezentująca Aleksandra, podobnie jak poprzednie, jako
świętego mnicha, jednak różniąca się od nich wymiarami, rozmachem, a także wyobrażeniami scen hagiograficznych. Aż w szesnastu klejmach można zobaczyć jego
ikonę, przed którą wierni modlą się bądź doznają uzdrowień [il. 4–5], choć o obecności takiego wizerunku świętego nie wspomina datowana na 1591 rok redakcja
żywota Aleksandra Newskiego, do której obraz z cerkwi Wasyla Błogosławionego
zdaje się odnosić59. Obecność tych wizerunków wskazywać jednak może, że właśnie
taka ikona – popiersiowy wizerunek księcia jako mnicha – znajdowała się nad jego
grobem we Włodzimierzu.
Zdecydowana większość przedstawień Aleksandra Newskiego w końcu XVI stulecia oraz w wieku XVII odnosi się do czasów, kiedy porzucił doczesny świat dla
spraw duchowych. W ten sposób zalecają przedstawianie władcy także zachowane
podlinniki (w tamtym okresie mają one swoje źródła)60 – w tym siedemnastowieczny
Святые земли русской…, s. 96; И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 12, 14.
Святые земли русской…, kat. 82.
57
Ibidem, kat. 83; por. Н. А. Маясова, Одна из последних древнерусских светлиц, „Памятники Культуры. Новые Открытия” 1994 (1996), s. 389–398.
58
Ю. К. Бегунов, Житие Александра Невского в станковой живописи начала XVII в., „Труды Отдела Древнерусской Литературы”, XXII, 1966, s. 311; idem, Иконография святого благоверного великого князя..., s. 172;
В. Г. Брюсова, Русская живопись XVII века, Москва 1984, il. 5 s. 14.
59
Ю. К. Бегунов, Житие Александра Невского в станковой живописи…, s. 312, 314; idem, Иконография
святого благоверного великого князя..., s. 172.
60
Ю. К. Бегунов, Иконография святого благоверного великого князя..., s. 173; И. А. Шляпкин, Иконография
св. благовернаго великаго князя…, s. 12–14.
55
56
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podlinnik Stroganowski i oparty na materiałach osiemnastowiecznych podlinnik Filimonowa61. Tylko w nowogrodzkim podlinniku z XVI wieku
pojawia się wskazówka, żeby
przedstawiać Aleksandra „tak
jak Jerzego”, co wskazywałoby
raczej na akcentowanie świeckiej, rycerskiej szaty i obrazu
księcia jako zwycięskiego wojownika62. Równocześnie zabytki nie dowodzą znacznego rozpowszechnienia kultu św. Alek- Il. 5. Ikona św. Aleksandra Newskiego ze scenami z żywota,
Moskwa, XVII w.
sandra przed XVII wiekiem. Do
połowy XVI wieku wśród wize- – fragment, cerkiew Wasyla Błogosławionego w Moskwie,
fot. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
runków świętego zdecydowanie
dominują te ukazujące go jako mnicha, lecz w połowie stulecia, a bardziej jeszcze
w wieku XVII pojawia się nowa ikonografia św. Aleksandra – wyobrażająca go pod
postacią księcia i wojownika. Jurij Biegunow określił ją jako świecką63, choć w istocie rzeczy rola, którą gra w niej książę, świecką nie jest. Najlepszy tego przykład
stanowić może obecność Aleksandra w szacie książęcej – jako wojownika – jeszcze
w drugiej połowie XVI wieku, na ikonie noszącej tytuł Błogosławione zastępy, czy
Cerkiew wojująca, pierwotnie z soboru Zaśnięcia MB w Moskwie, a dziś w Galerii
Tretiakowskiej64. Ukazano na niej pochód prawosławnych wojsk wraz z Archaniołem Michałem i zastępami jeźdźców. Możemy zobaczyć też świętych wojowników
– Demetriusza i Jerzego – a na czele wojsk: Aleksandra Newskiego i Dymitra Dońskiego65. Przedstawienie dosiadającego konia Aleksandra może być nieco wątpliwe nie tylko z powodu jego wyglądu (niepodobnego do innych przedstawień), ale
szczególnie z powodu braku nimbu66, który pojawia się np. na licznych miniaturach
kroniki ilustrującej żywot Aleksandra (Лицевой свод)67. Szesnastowieczne ikony
ukazujące Aleksandra w szacie książęcej są bardzo rzadkie: Jurij Biegunow wspomina o dwóch takich wizerunkach, które w XX wieku znajdowały się na Zachodzie
61
И. А. Шляпкин, op. cit., s. 13; por. Е. К. Братчикова, Александр Невский и искусство палехских иконописцев,
[w:] Князь Александр Невский и его эпоха…, s. 182.
62
Ю. К. Бегунов, Иконография святого благоверного великого князя..., s. 173; И. А. Шляпкин, Иконография
св. благовернаго великаго князя…, s. 16.
63
Ю. К. Бегунов, Иконография святого благоверного великого князя..., s. 174.
64
Ibidem, s. 174; Святые земли русской…, s. 96.
65
B. Dąb-Kalinowska, „Cerkiew wojująca”. Ikona czy wyobrażenie?, „Biuletyn Historii Sztuki”, LX, 1998, nr 1–2,
s. 17, il. 1, 3; О. И. Подобедова, Московская школа иконописи при Иване IV. Работы в Московском Кремле 40-х
–70-х годов XVI в., Москва 1972, s. 28.
66
B. Dąb-Kalinowska, „Cerkiew wojująca”…, s. 17; por. И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 17.
67
Ю. К. Бегунов, Житие Александра Невского в станковой живописи…, s. 313; Святые земли русской…, s. 96.
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w środowisku rosyjskiej emigracji68. W malarstwie ściennym są one obecne od wieku
XVII – np. na malowidle z lat
1652–1666 w Archangielskim
soborze moskiewskiego Kremla69, w Sofijskim soborze w Wołogdzie70. Bez wątpienia jednak
przez cały XVII wiek ikonografia Aleksandra Newskiego jako
mnicha i księcia funkcjonowały
równolegle.
Prawdziwa zmiana nastąpiła
Il. 6. Sobór św. Aleksandra Newskiego w Tallinie
w
epoce
Piotra I i miała bezpo(1895–1898),
średni związek z założeniem Pefot. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
tersburga – miasta, które ulokowane zostało niedaleko miejsca, w którym Aleksander Newski w 1240 roku odniósł zwycięstwo nad Szwedami71. Ilia Szłapkin w 1915 roku zwracał uwagę, że dla Piotra z tego
właśnie, ale również i innych względów, święty mógł się wydać idealnym patronem
nowego miasta72. Klasztor jego imienia zaczęto wznosić na podstawie osobistej decyzji
Piotra I w 1710 roku73. Dopiero wiele lat później, 30 sierpnia 1724 roku, sprowadzono tu
relikwie księcia74. Szczątki umieszczono w okazałym, odpowiadającym nowym czasom
sarkofagu75. Aleksander stał się patronem nowej stolicy76, a klasztor jego imienia jednym
z czterech najważniejszych monasterów Imperium Rosyjskiego77. W tym czasie popularność zyskała kolejna wersja żywota Aleksandra, zapisana w popularnych w XVIII–XIX
wieku Minejach czytanych Dymitra Rostowskiego78.
Wydaje się, że w czasach Piotra I nowego znaczenia nabrały wojenne czyny świętego – stając się kontekstem dla wojny północnej79. Przybycie relikwii do miasta,
Ю. К. Бегунов, Иконография святого благоверного великого князя..., s. 173–174.
Ibidem, s. 174; О. Зонова, Художественные сокровища Московского Кремля…, il. 49.
70
Святые земли русской…, s. 96.
71
P. Klimow, Ikonografia Aleksandra Newskiego w religijnym malarstwie rosyjskim XIX i początku XX wieku.
O związkach kultu, kultury i polityki w sztuce rosyjskiej, [w:] Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789–1950, red.
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s. 608–609.
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poprzedzone ich prawie rocznym pobytem w Szlisselburgu80 zaplanowane zostało
w trzecią rocznicę podpisania pokoju ze Szwecją – 30 sierpnia 1724 roku – i stało się
świętem obchodzonym w Petersburgu regularnie, obok dnia, w którym tradycyjnie
wspominano świętego, przypadającego na 23 listopada81. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeszcze w XIX wieku popularna była w Petersburgu legenda o tym, że, kiedy,
za czasów Piotra I, w ławrze otwarto trumnę, okazało się, że jest ona pusta, a relikwie powróciły w przedziwny sposób do Włodzimierza. Sprowadzono je na nowo,
lecz sytuacja powtórzyła się jeszcze dwukrotnie. Wreszcie Piotr zamknął trumnę na
klucz, klucz wrzucił do Newy i odtąd nie bardzo wiadomo, czy relikwie te przebywały w Petersburgu, czy we Włodzimierzu82. Tym niemniej w stolicy wierzono, że są
one tam obecne i przynoszą miastu oraz całemu państwu pomyślność. Wspominany
na początku filmu Eisenstein, rola, jaką odegrał i jego popularność wskazują na to,
że w pierwszej połowie XX wieku, mimo rewolucyjnych zmian politycznych, Aleksander zachował – nawet jeśli została ona nieco zmodyfikowana – funkcję jednego
z patronów rosyjskiego państwa. Choć, oczywiście, znamienne jest, że w tym samym
czasie relikwie świętego księcia pozostawały w Muzeum Religii i Ateizmu, które znajdowało się w soborze Kazańskim83.
Wkrótce po tym, jak szczątki świętego, z inicjatywy Piotra, I zostały przeniesione do Petersburga, powstała służba świętego, w której jego czyny wydają się
przypominać wojenne dokonania Piotra84 i został sformułowany ukaz, mówiący
o konieczności wyobrażania św. Aleksandra w odzieży księcia-wojownika, nie zaś
w szacie monastycznej85. W tej sprawie 15 kwietnia 1724 roku wypowiedział się
Święty Synod, zakazujący odtąd wyobrażać świętego w postaci mnicha, a jedynie
„w wielkoksiążęcej odzieży”86. Pamiętając, o czym wcześniej była mowa, że jeszcze w końcu XVII wieku sam Piotr I wraz z bratem fundował tkaninę przedstawiającą Aleksandra w szacie mniszej, pewne wydaje się, że najważniejsze przekształcenia dotyczące kultu i ikonografii nastąpiły w pierwszej ćwierci XVIII stulecia.
Uściślając – wydaje się, że można przyjąć, że do istotnej zmiany doszło w niedługim czasie przed przeniesieniem relikwii, a zarazem kultu, św. Aleksandra do Petersburga. Swoistą kulminacją tego procesu była zmiana przedstawienia okrywającego trumnę Aleksandra na wizerunek księcia, co nastąpiło w roku 172487. W tym
samym czasie Iwan Grigoriewicz Odolskij namalował wizerunek Aleksandra
Л. Н. Семенова, Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век), Москва 1998, s. 208–211.
Святые земли русской…, s. 96.
82
И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 17–18.
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Житие святого благоверного великого князя Александра Невского, [w:] Акафисть святому благоверногому
великому князю Александру Невскому во иноцех Алексию, Санкт-Петербург 2013, s. 128.
84
A. E. Наумов, Святость…, s. 608; Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя, s. 17.
85
С. Г. Рункевич, Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург 1913, s. 265–268.
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Описание документов и дел, хранящихся в архивe Святейшего Правительствующего Синода, t. 4, СанктПетербург 1878, nr 361, 1127; Ю. К. Бегунов, Иконография святого благоверного великого князя..., s. 174;
idem, Житие Александра Невского в станковой живописи…, s. 313; A. E. Наумов, Святость…, s. 608; И. А.
Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 18.
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И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 19.
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Newskiego w szacie książęcej88, który może być traktowany jako nowy wzorzec ikonografii świętego89.
Wszystko to miało rzecz jasna związek z faktem zmiany
akcentu w kulcie św. Aleksandra – jako patron Petersburga
czczony był jako zwycięzca nad
Szwedami i Niemcami, a monastyczny aspekt nie miał w tym
kulcie tak istotnego znaczenia90.
Nakaz synodu, dotyczący jego
Il. 7. Wizerunek św. Aleksandra Newskiego
wyobrażeń,
należy do wypowienad południowym wejściem do soboru w Tallinie,
dzi szczególnych, wskazujących
fot. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
na wyraźne dążenie do sformułowania nowej, i co ważniejsze, jednolitej w Cerkwi ikonografii tego świętego. Warto
przy tym zwrócić uwagę, że w większości spraw Synod wypowiadał się negatywnie na
temat obrazów uznanych za „sprzeczne z prawdą”, jak np. Modesta ze stadami bydła
lub też Krzysztofa z psią głową91, natomiast decyzja dotycząca ikonografii św. Aleksandra w jakiś sposób zmierzała do kształtowania charakteru jego kultu.
Wszelkie decyzje, jak i nowe praktyki ikonograficzne związane z kultem św.
Aleksandra, przeniesienie akcentu z wizerunku mnicha, na jego obraz zwycięskiego władcy należy rozpatrywać szerzej w kontekście polityki religijnej prowadzonej przez Piotra I.92 Założenie ławry w stolicy imperium i przeniesienie relikwii
Aleksandra do miasta skutkowało popularyzacją jego czci, a zarazem i nowej ikonografii. Istotne znaczenie miało i to, że w XIX wieku Aleksander był patronem
trzech rosyjskich władców: Aleksandra I, Aleksandra II i Aleksandra III93. Z tym
można łączyć mnogość cerkwi, które poświęcano ich patronowi. Takie świątynie
i kaplice powstawały licznie zwłaszcza na zachodnich rubieżach Rosji w wieku XIX
i na początku XX. Wzniesiono je m.in. w Rydze (1820–1825), Wilnie (1863–1865),
Łodzi (1881–1884), Tallinie (Rewlu) (1895–1898) [il. 6–7], Tampere (1896–1898),
a wreszcie – Warszawie – jedną w Cytadeli Aleksandrowskiej (1835), a drugą na
Placu Saskim (1894–1912) [il. 8], ale także w Sofii (1904–1912)94. Wraz ze świątyniami w XIX i na początku XX wieku powstawały nowe ikony – w Rosji centralnej,
С. Г. Рункевич, Александро-Невская Лавра…, s. 169, 268; Древлехранилище Свято-Троицкой АлександроНевской Лавры, 1712–1910. Краткая опись, Санкт-Петербург 1910, s. 13, il. s. 12–13.
89
Святые земли русской…, s. 97.
90
И. А. Шляпкин, Иконография св. благовернаго великаго князя…, s. 18.
91
B. Dąb-Kalinowska, Między Bizancjum a Zachodem. Ikony rosyjskie XVII–XIX wieku, Warszawa 1990, s. 76.
92
Por. A. E. Наумов, Святость…, s. 606.
93
P. Klimow, Ikonografia Aleksandra Newskiego…, s. 118.
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P. Paszkiewicz, W służbie Imperium Rosyjskiego 1721–1917. Funkcje i treści ideowe rosyjskiej architektury sakralnej na zachodnich rubieżach Cesarstwa i poza jego granicami, Warszawa 1999, passim.
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na zachodnich jej rubieżach, w centralnej Polsce, na
Podlasiu95.
Ikonografię
Aleksandra
Newskiego z tego okresu należy rozpatrywać w kontekście
wyobrażeń świętych wojowników, choć ma ona równocześnie zdecydowanie imperialny
charakter, akcentując książęcy
strój Aleksandra – prezentuje go
jako zwycięskiego wodza. IkoIl. 8. Sobór św. Aleksandra Newskiego na Placu Saskim
ny św. Aleksandra Newskiego
w Warszawie (1894–1912),
powstające w oficjalnej Cerkwi
pocztówka sprzed 1916 roku, Biblioteka Narodowa,
są zwykle dziełami mocno nafot. Biblioteka Narodowa
znaczonymi nowym językiem
malarskim, właściwym polityce artystycznej oficjalnej Cerkwi w czasach popiotrowych.
Jest to zatem sztuka o wyraźnie petersburskim charakterze. Wyobrażenia z drugiej połowy XIX stulecia zazwyczaj przedstawiają Aleksandra w postawie stojącej, dzierżącego
miecz lub chorągiew, kładącego prawą rękę na piersiach i wznoszącego oczy ku górze96.
W lewej dłoni postać trzyma opuszczony miecz, w prawej podniesioną chorągiew z wizerunkiem Mandylionu z Edessy97. Figura księcia pojawia się często na ikonach ukazujących świętych książąt ruskich, np. na wyjątkowo dekoracyjnej ikonie z warsztatu Iwana
Afanasjewa w Chołuju, z roku 1814, noszącej tytuł Cudotwórcy Włodzimierscy, gdzie
przedstawiono Gleba, Georgija, Aleksandra, Andrzeja Bogolubskiego i św. męczennika Awramija oraz – w strefie nieba – wizerunek Matki Boskiej Włodzimierskiej. Aleksander widoczny jest w centrum tego obrazu, wyróżniony ozdobną koroną – na koniu,
z mieczem podniesionym do nieba98. Dobrym przykładem tej ikonografii na ziemiach
polskich jest ikona św. Aleksandra pochodząca z cerkwi w Topilcu. Święty ukazany został tutaj w pełnej postaci, w szacie wojownika, jego głowa jest podniesiona, ponieważ
spogląda w niebo, w lewej ręce dzierży krzyż i chorągiew z wizerunkiem Mandylionu, a prawą wyciąga przed siebie. Zarówno oblicze, jak i szata świętego malowane są
na sposób zachodni, w tle widoczny jest pejzaż z niebem rozświetlonym zachodzącym
słońcem99. W Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej przechowywana jest
Taka ikona znajduje się w soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie, a także m.in. w Topilcu. Katalog zabytków
sztuki w Polsce. Województwo podlaskie, powiat białostocki, red. M. Zgliński i K. Kolendo-Korczak, Warszawa
2016, t. I, s. 251, t. II il. 1057.
96
Na ikonie patronów rodziny cesarskiej z Irbitu, z roku 1888. Уральская икона. Живописная, резная и литая
икона XVIII – начала XX в., Екатеринбург 1998, kat. 498, il. s. 101.
97
Ikona z 1889 roku, Kurhańskie Rejonowe Muzeum Sztuki. Ibidem, kat. 496, il. s. 134.
98
О. Ю. Тарасов, Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской России, Москва 1995, il.
123, s. 310–311, 379; O. Tarasov, Icon and Devotion. Sacred Spaces in Imperial Russia, transl. and ed. R. MilnerGulland, London 2002, s. 222–223, 294, il. 87.
99
Katalog zabytków sztuki w Polsce..., t. II, il. 1057.
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natomiast niewielki wizerunek
o bardzo ciekawej ikonografii
– pokazuje on Aleksandra w szacie wojownika, który w prawej
dłoni na wysokości piersi trzyma,
niczym męczennik, krzyż, a obok
na stole widoczne jest jego książęce nakrycie głowy [il. 9]100.
Pewną rolę w spopularyzowaniu
takiego właśnie przedstawienia
władcy mogły odegrać ryciny,
które począwszy od XVIII stulecia ukazywały go w podobny
sposób, choć bez krzyża w dłoni
(np. drzeworyt przechowywany
w zbiorach Biblioteki Narodowej
[il. 10])101.
Warto także wspomnieć, że
Aleksander stał się bohaterem
mieszczącego się w zupełnie innym kanonie, malarstwa o charakterze historyczno-religijnym,
które pojawiało się we wnęIl. 9. Św. Aleksander Newski, Rosja, XIX/XX wiek,
trzach
świątyń, a niekiedy także
Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej,
na ich ścianach zewnętrznych.
fot. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
W Muzeum Rosyjskim w Petersburgu zachowały się szkice wykonane w 1876 roku przez Henryka Siemiradzkiego
dla nieistniejących już dziś malowideł ściennych w moskiewskim soborze Chrystusa Zbawiciela102. W innej, zdecydowanie bardziej „słowiańskiej”, poetyce utrzymane
były dzieła Wiktora Wasniecowa przeznaczone dla kijowskiej świątyni pw. św. Włodzimierza (1885–1893)103. W tym samym stylu utrzymany jest mozaikowy wizerunek
Aleksandra, który znalazł się nad południowym wejściem do świątyni jego imienia
w Tallinie (1895–1898), gdzie książę ukazany został w popiersiu, z prawą dłonią podniesioną w geście pozdrowienia, pod sztandarem, na którym widoczny jest wizerunek
Matki Boskiej „Znamienije”, otoczonej przez dwóch świętych książąt, zapewne Borysa i Gleba, i dwóch aniołów [il. 7]. „Z imieniem tego świętego – czytamy w apelu o pieniężne ofiary na rzecz świątyni w Tallinie w czasie jej budowy – wiążą się
wspomnienia wielkich czynów rosyjskiego oręża w walce z niemieckimi rycerzami
Rosja, XIX/XX w. 18 x 14,5 cm, nr inw. S/586/MBP.
Rosja, XVIII w., nr inw. G.69135I, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
102
P. Klimow, Ikonografia Aleksandra Newskiego…, s. 122.
103
Ibidem, s. 122–123.
100
101
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za wiarę prawosławną i niepodległość państwa”104. Taki wymiar
mają również, jak się wydaje,
wizerunki świętego powstające
w tym okresie.
Ikonografia Aleksandra Newskiego jako mnicha przetrwała
w tym czasie głównie w środowisku staroobrzędowców, którzy,
jak wiemy, nie zwykli byli przyjmować do wiadomości i stosowania ukazów synodalnych105.
Jednym z najznakomitszych tego
przykładów jest ikona św. Aleksandra ze scenami z żywota z początku XIX wieku, pochodząca
zapewne z warsztatu starowierskiego ikonopiśca – Iwana Wasyliewicza Bogatyriewa, działającego w Niewiańsku. Ikona
przedstawia postać modlącego
się Aleksandra w szacie mniIl. 10. Św. Aleksander Newski,
cha, w tle zaś widoczne są scedrzeworyt, Rosja, XVIII w., Biblioteka Narodowa,
fot. Biblioteka Narodowa
ny ukazujące jego czyny zbrojne
106
w czasach, gdy był księciem .
Jednak również w malarstwie Palechu – niekoniecznie starowierskim – takie wizerunki
Aleksandra mogły się pojawiać, stanowiąc nie tyle w pełni świadome odstępstwo od
zaleceń Świętego Synodu, co raczej powtórzenie dawnych wzorów, znanych malarzom
z istniejących w Palechu podlinników107. Niekiedy zresztą przedstawienia Aleksandra
jako mnicha wpisują się w programy ikonograficzne wyobrażeń pochodzących z oficjalnej Cerkwi. Tak jest w przypadku ikon hagiograficznych. Mogą one wyobrażać Aleksandra jako księcia, ale w klejmach ze scenami poprzedzającymi śmierć i z momentem
śmierci – ukazuje się go w szacie mnicha108. W ten sposób również wyobrażany jest na
niektórych menologionach109, np. Muzeum Narodowe w Warszawie posiada ikonę bez
większych wątpliwości pochodzącą z warsztatu pracującego dla oficjalnej Cerkwi, gdzie
Cyt. za P. Paszkiewicz, W służbie Imperium Rosyjskiego…, s. 113–114.
Костромская икона…, kat. 36, s. 484, przyp. 2; Святые земли русской…, s. 96; por. ikona ze zbiorów Państwowego Muzeum Historycznego. Ibidem, kat. 88.
106
Jekaterinburskie Muzeum Sztuk Plastycznych. Уральская икона..., il. 43.
107
Е. К. Братчикова, Александр Невский…, s. 182.
108
Ikona z Muzeum Andrzeja Rublowa, poł. XIX wieku. Музей имении Андрея Рублева. Из новых поступлений.
Каталог выставки из фондов Музея имении Андрея Рублева, Москва 1995, kat. 89, s. 50–51.
109
Е. К. Братчикова, Александр Невский…, s. 182.
104
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Il. 11. Ikona kalendarzowa: Sierpień – stan przed konserwacją, Rosja, XIX/XX wiek,
Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. Zbigniew Doliński
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w scenie odpowiadającej świętu z 30 sierpnia, przeniesienia relikwii, Aleksander ukazany został w dość neutralnej odzieży, którą można interpretować jako mniszą [il. 11]110.
Cześć św. Aleksandra Newskiego należy zatem do tych kultów ruskiej i rosyjskiej Cerkwi, które podlegają zmianie pod wpływem osobistych decyzji władców
lub ich najbliższego otoczenia. Wyraźne bodźce dla wzmocnienia tego kultu pojawiają się na wschodniej Słowiańszczyźnie dwukrotnie – w połowie XVI, w czasach
Iwana Groźnego i w latach dwudziestych XVIII stulecia, w epoce Piotra I. Wydaje
się znaczące, że znane ikony świętego datują się na okres po pierwszej z tych dat
i prezentują zwykle wizerunek Aleksandra jako mnicha. Natomiast druga data oznacza przemianę ikonografii – od tego czasu dominują wyobrażenia władcy i zwycięskiego wodza. Odpowiada to równocześnie spopularyzowaniu czci Aleksandra po
przeniesieniu jego relikwii do Petersburga i zmianie dynamiki kultu w tym czasie,
którą da się dostrzec w żywotach jemu poświęconych, a także w organizacji i oprawie artystycznej miejsc kultu. W ciągu XIX i na początku XX stulecia na terenie
całego Imperium Rosyjskiego powstają nowe liczne świątynie, a wraz z nimi ikony
św. Aleksandra o estetyce nawiązującej do wzorów zachodnich i odpowiadającej duchowi okcydentalizacji. Losy czci świętego księcia Aleksandra Newskiego, celowo
przekształcanego z kultu monastycznego w kult imperialny w sposób symboliczny
ilustrują zainicjowane przez Piotra I próby przemiany rosyjskiej kultury, poprzez
nadanie jej świeckiego charakteru. Ponieważ zaś zasadnicze zmiany obejmują przede
wszystkim ikonografię, to właśnie malarstwo rosyjskie należy uznać za tę dziedzinę,
w której przekształcenia statusu świętego stają się najlepiej widoczne.

SUMMARY
Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
Alexander Nevsky – Saint Monk and Hero of Eastern Slavdom
Keywords: Alexander Nevsky, prince, monk, Slavdom, icon, film
The article discusses the role of Alexander Nevsky – a Russian prince and a saint of
Orthodox Church. Russian writing sources describe him primarily as a winner of the battles against the Swedes in 1240 (the battle of Neva) and the forces of the Livonian Order
and Bishopric of Dorpat in 1242 (the Battle on the Ice) and prince who became a monk
before his death in 1263. The cult of Alexander began shortly after his death however, its
enormous development came only later. The popularity of saint prince increased during
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the times of Ivan Terrible – after the mid-16th century and in the age of Peter the Great
– in the 18th century. The oldest preserved icons of Alexander come from the second half
of 16th century and show him as a holy monk. In the 18th-20th centuries the art of official
church is dominated by images of Alexander as a ruler and victorious warrior.
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Graficzna teza filozoficzna Damiana Galachowskiego
ku czci Rafała Zaborowskiego. Analiza treści

W

Muzeum Narodowym w Krakowie znajduje się rzadka rycina ukazująca tzw. tezy
filozoficzne dedykowane arcybiskupowi Rafałowi Zaborowskiemu (MNK IIIryc.-29272). Jest to odbitka na karcie papierowej o wymiarach 81x62 cm, z dwóch płyt
miedzianych wykonanych w roku 1739 przez kijowskiego rytownika Hryhorija Lewickiego1. Kompozycję po raz pierwszy opisał Wiktor Askoczenski w 1886 roku2, a opublikował Dymitr Rowiński w 1884, jako XIX-wieczną odbitkę z dwóch oryginalnych płyt
przechowywanych w zbiorach Ławry Kijowskiej3. Dziś płyty te znajdują się w Bibliotece Narodowej im. Władimira Wiernadskiego w Kijowie (nr inw. 372/I i 373/I)4. Składa
się ona z trzech wertykalnych pasów. W centrum środkowego, szerszego, umieszczony
został portret biskupa w otoczeniu czterech kobiet – personifikacji cnót, nad nim znak
Boga, postaci dwóch aniołów i czworga świętych, poniżej zaś kartusz herbowy oraz napis dedykacyjny pomiędzy personifikacjami czterech nauk. W pasach bocznych znajdują
się naprzemiennie: w polach prostokątnych – głównie widoki budowli, a w okrągłych
kartuszach – emblematy; wszystkie zaopatrzone w łacińskie napisy. Każdy z motywów
tworzących tę rozbudowaną kompozycję wymaga szczegółowej analizy i dokładnego
rozpoznania. Pozwoli to nie tylko na pełne odczytanie treści utworu, ale również na zaprezentowanie postaci metropolity i oceny jego działalności dokonanej przez mu współczesnych, a zilustrowanej przez utalentowanego kijowskiego rytownika.
Rozbudowane tezy graficzne to jeden z najbardziej interesujących, a zarazem reprezentatywnych przykładów barokowego gustu plastycznego i intelektualnego, lubującego się
w wielopostaciowych, zawiłych kompozycjach i wielowarstwowej, nieoczywistej treści,
ukrytej w symbolach, alegoriach i emblematach5. Ten rodzaj wypowiedzi artystycznej powstał w środowiskach akademickich i wywodzi się od plakatu informującego o mającej
się odbyć obronie pracy magisterskiej lub doktorskiej. Obok podstawowych danych, tj.
Zgodnie z dokumentacją MNK.
В. Аскоченскій, Кіев с древнейшим его училищем Академіею, Кіев 1856, t. 2, s. 82–83.
3
Д. А. Ровинский, Материалы для русской иконографии, вып. 1, Санкт-Петербург 1884, s. 1 i nr 32.
4
Д. Фоменко, І. Цинковська, Г. Юхимець, Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–XIX ст.
у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог, Киів 2014, s. 184, nr 166.
5
Na temat tez graficznych powstała bogata literatura. Na gruncie polskim zagadnienie to ostatnio omawiały: A. Grochala, Graficzne tezy filozoficzne w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Studenci i protektorzy, rysownicy
i rytownicy, forma i treść – krótki przegląd zagadnień, [w:] Initium sapientiae humilis. Studia dedykowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. Urodzin, Warszawa 2015, s. 252–273; M. Górska, Zbawca Europy. O graficznych tezach gloryfikujących Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017, zwłaszcza s. 29–39; tam szczegółowa literatura.
1
2

231

Agnieszka Gronek

Grzegorz Lewicki, Teza filozoficzna Damiana Gałachowskiego
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miejscu, terminie, kandydacie i egzaminatorach, podawano główne tematy dysputy, ułożone zwykle w formie twierdzeń i zaprzeczeń. Dekoracja plastyczna tych afiszy zależała
od inwencji autorów, ale z czasem zamieniła się w wyszukane, skomplikowane kompozycje słowno-obrazowe, tworzone przez wybitnych grafików. Były one zwykle dedykowane
świętemu patronowi lub zacnemu protektorowi egzaminowanych studentów, a część obrazowa graficznej kompozycji stawała się jego alegoryczną apoteozą.
Graficzne tezy, zwane też konkluzjami, pojawiły się w XVI wieku i stały się popularne zwłaszcza na wydziałach filozoficznych kolegiów jezuickich6. Wkrótce rozpowszechniły się w całej Europie, docierając również na jej wschód. W Kijowie pojawiły
się w końcu wieku XVII, a bardzo popularne były w kręgu Akademii Mohylańskiej7.
Tworzyli je między innymi: Iwan Mihura8, Aleksander Tarasewicz9, Leon Tarasewicz10,
Iwan Szczyrski11, Daniel Galachowski12, Iwan Strelbicki13. Hryhorij Lewicki te swoiste
obrazowe panegiryki poświęcił nie tylko metropolicie Zaborowskiemu, ale także dwóm
archimandrytom Kijowsko-Pieczarskiej Ławry: Romanowi Kopie (1730) i Ilarianowi
Nehrebeckiemu (1738)14.
Uroczysta obrona pracy Damiana Galachowskiego pod przewodnictwem Sylwestra
Kulabki odbyła się w Kijowie 17 lipca 1739 w audytorium głównego korpusu Akademii
Mohylańskiej. Damian Galachowski pochodził z Głuchowa, na terenie Pułku Niżyńskiego, dziś w obwodzie Sumskim, i był synem protopopa Aleksego z cerkwi pw. Św.
Trójcy15. W roku 1738 miał 28 lat i z trójką swoich młodszych braci, dwudziestoletnim
Danielem, siedemnastoletnim Janem i szesnastoletnim Piotrem studiował w klasie filozofii pod kierunkiem hieromnicha Sylwestra Kulabki. Bracia kontynuowali naukę w klasie teologii prowadzonej przez tego samego nauczyciela. Trzej z nich, z wyjątkiem najbardziej zdolnego: Daniela, zaliczyli najwyżej dwa lata teologii, bo opuścili Akademię
w roku w 174116. Daniel po ukończeniu w roku 1743 wszystkich czterech lat teologii, pozostał w Akademii, gdzie jako Dosifiej uczył najpierw logiki, potem retoryki, następnie
filozofii. Był też pisarzem kijowskiej katedry, namiestnikiem kijowsko-sofijskiego monasteru17, a także ihumenem Mgarskiego Monasteru w pobliżu Łubniów, archimandrytą
M. Górska, op. cit., s. 29.
Д. Степовик, Українська графіка XVI–XVIII століть. Еволюція образної системи, Київ 1982, s. 290 i nn.;
W. Deluga, Grafika w kręgu Ławry Pieczarskiej i Akademii Mohylańskiej, Kraków 2003, od s. 85.
8
W. Deluga, op. cit., nr 54, 62.
9
Д. Степовик, Олександр Тарасевич, Київ 1975, s. 41, 43.
10
Д. Степовик, Леонтій Тарасевич і українське мистецтво барокко, Київ 1986, s. 105; idem, Українська
гравюра бароко, Київ 2013, s. 279.
11
Д. Степовик, Іван Щирський: поетичний образ в українській барокковій гравюрі, Київ 1988, s. 78.
12
Український портрет XVI–XVIII століть каталог-альбом, авт.-уклад. Г. Бєлікова, Л. Членова, Київ 2006,
s. 310, nr 413
13
Д. А. Ровинский, op. cit., nr 34.
14
Словник художників України, гол. ред. М. П. Бажан, Київ 1973, s. 130; pełny opis prac grafika przygotował
В. М. Фоменко, Каталог ілюстрацій Г. Л. Левицького (близько 1697–1769) до українских видань, „Українське
мистецтвознавство” 1969, в. 3, s. 172–192.
15
Акты и документы, относящіеся къ истории Кіевской Академии, отд. 2 (1721–1795), t. 1 (1721–1750), cz.
2 Приложения, со введ. и примѣч. Н. И. Петрова, Киев 1904, s. 97.
16
Акты и документы…, s. 141.
17
[Iаков], Катедралный Кіево-Софіискіи Монастырь и его наместники, „Кіевскія Епархіальныя Ведомости”
1864, nr 13, s. 421.
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monasteru w Słucku i ihumenem monasteru w Soroczyńcach18. Damian Galachowski
rozpoczął naukę w Akademii Mohylańskiej w 1728 i przeszedł prawie wszystkie szczeble edukacji, a więc kolejno klasy: analogii, infimy, gramatyki, syntaximy, poetyki, retoryki, trwające po jednym roku, oraz dwuletniej filozofii i rok albo dwa z czteroletniej
teologii. W 1739 bronił właśnie dyplomu z filozofii. Jak już zostało wspomniane, zakończył edukację w Akademii Mohylańskiej w roku 1741 i według sprawozdań uczelni,
wyjechał, by podjąć pracę w Generalnej Wojskowej Kancelarii w Głuchowie19. Stamtąd,
najprawdopodobniej, został wysłany na dwór cesarski, gdzie pracował jako tłumacz.
Metropolita Rafał Zaborowski korzystał z jego wstawiennictwa w stolicy przy próbie
odzyskania stałych wypłat na rzecz Akademii z kasy Wojskowej Kancelarii20. Charkowska badaczka, Swietłana Jewtuszenko, próbowała poznać koligacje rodzinne Damiana
i odnaleźć o nim informacje w źródłach. W dzienniku Mikołaja Chanenki natknęła się na
wzmianki o protopopie z Gołuchowa, Aleksym Galachowskim, któremu pamiętnikarz
w 1747 roku zostawiał listy21. Był to niewątpliwie ojciec czterech braci studiujących
w Kijowie. Samego Damiana odnalazła zaś wśród podpisujących w 1779 roku w Gołuchowie przygotowany do druku zbiór homilii Płatona Lewszyna22. Przedstawił się on
tam jako kapelan wojskowy. Oczywiście, nie można mieć pewności, że w rodzinie Galachowskich nie było innych, młodszych Damianów i że to ten sam absolwent Kijowskiej
Akademii i tłumacz pracujący przy Cesarskim Gabinecie.
Drugi uczestnik obrony to hieromnich i prefekt Akademii, Sylwester Kulabka. Urodził się w roku 1701 w Łubniach jako Symeon Petrowicz w rodzinie o kozackich tradycjach – jego dziad to Daniel Apostoł, hetman wojska zaporoskiego23. W roku 1726
ukończył edukację w Akademii Mohylańskiej, a w następnym złożył wieczyste śluby
mnisze, przyjmując imię Sylwestra. Po wyświęceniu na hieromnicha rozpoczął pracę
w Akademii jako wykładowca. Po kilkuletnim nauczaniu w młodszych klasach w latach
1732–1735 uczył w klasie retoryki, 1735–1739: filozofii, 1739–1745: teologii. Z tego
okresu zachowały się rękopisy przygotowanych przez niego podręczników do nauki retoryki (173324, 1734, 1735), filozofii (1737) i teologii (1743). Był nie tylko uznanym
i lubianym pedagogiem, ale i krasomówcą, o czym świadczy nadany mu tytuł „aureus
benedicendus magister”. Jego talent musiał być szczególny, skoro został wybrany do
wygłoszenia mowy na koronacji carycy Elżbiety w roku 1742 i w roku 1745 na ślubie
Акты и документы…, s. 306.
Ibidem, s. 141.
20
Д. Вишневский, Киевская академия в первой половине ХVIII столетия. Киев 1903, s. 52.
21
С. В. Евтушенко, „Тезис Заборовского” идентификация персонажей, „Вісник Харківської державної академії
дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура” 2012, nr 2, s. 80; por. też:<www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/Ukraine/XVIII/1740-1760/Hanenko/zagot5.htm> pod datą 31 marca i 6 kwietnia 1747.
22
Платон (архиеп), Поучительныя слова, t. 1, Москвa 1779, <http://stsl.ru/lib/platon1/34.php>.
23
Najważniejsze wiadomości o życiu i działalności Sylwestra Kulabki zebrała З. І. Хижняк, Кулябка Сильвестер,
[w:] Киево-Могилянська Академія в іменах XVII–XVIII ст. Енциклопедичне видання, red. В. С. Брюховецький, З. І. Хижняк, Київ 2001, s. 303–304; por. też: С. Кагамлик, Киево-Печерська Лавра: світ православної
духовності і культури (XVII–XVIII ст.), Київ 2005, s. 413–415.
24
Jako ciekawostkę można podać, że podręcznik ten został spisany przez Daniela Galachowskiego, młodszego
brata Damiana, por. Киево-Могилянська Академія кін. XVII – поч. ХІХ ст. Повсякдєнна історія. Збірнник
документів, opr. О. Задорожна, Т. Л. Кузик, З. І. Хижняк, М. В. Яременко, Київ 2005, s. 14.
18
19
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księcia Piotra, późniejszego cesarza Rosji, Piotra III. W roku 1737 został wybrany prefektem25, a w 1740 rektorem Akademii i ihumenem monasteru brackiego. Funkcje te
pełnił przez pięć lat, do momentu, gdy 10 listopada 1745 roku mianowano go biskupem
kostromskim i galickim, a 25 kwietnia 1750 roku – biskupem Sankt Petersburga i Szlisselburga. Zmarł 17 kwietnia 1761 roku.
Główny bohater i adresat graficznej konkluzji to Rafał Zaborowski, od 1731 arcybiskup, a od 1743 metropolita kijowski, halicki i całej Małej Rosji. Według biografów,
pochodził ze szlacheckiej rodziny polskiej26. Uczył się najpierw w którymś z kolegiów
jezuickich, następnie w Akademii Mohylańskiej i Akademii Słowiańsko-Grecko-Łacińskiej w Moskwie, gdzie znalazł się za sprawą swojego dawnego profesora, a wówczas
metropolity riazańskiego, Stefana Jaworskiego. Tam też przez kilka lat, po zakończeniu
własnej edukacji, wykładał retorykę i przyjął święcenia mnisze. Następnie pełnił funkcję
głównego kapelana rosyjskiej floty do roku 1723, kiedy to otrzymał godność archimandryty monasteru Trójcy Świętej w Kalazinie, a dwa lata później – chirotonię na biskupa
pskowskiego. Był także członkiem Świątobliwego Synodu Rządzącego. W 1731 roku,
gdy został mianowany arcybiskupem kijowskim, halickim i całej Małej Rosji przeniósł
się do Kijowa, gdzie przebywał do śmierci 22 października 1747 roku. Pochowany został w Soborze Sofijskim, a krypta, w której spoczywało jego nierozkładające się ciało,
jeszcze w XIX wieku przyciągała licznych pątników27. Opisywana rycina jest dowodem
wielkiego szacunku, jakim cieszył się za życia, co przełożyło się również na kult jego
osoby po śmierci, choć nigdy nie został oficjalnie uznany za świętego.
W górze kompozycji w otwartym segmencie nieba ograniczonym łukiem obłoków
na tle trójkątnej, rozpromienionej glorii znajduje się prostokątny kamień z wizerunkami
siedmiu otwartych oczu. Blask bijący od świetlistej glorii rozchodzi się dookoła długimi,
węższymi i szerszymi promieniami. Na najszerszym z nich, umieszczonym na osi sceny
i spływającym ku portretowi biskupa umieszczono napis z Pierwszej Księgi Samuela
(2,35): „Suscitabo mihi sacerdotem fidelem qui iuxta cor meum et animam meam faciat”
(Ustanowię sobie kapłana wiernego, który będzie według serca mego i duszy mojej postępował)28. Sens motywu kamienia z siedmioma oczami jasno tłumaczy cytat proroctwa
Zachariasza (4,10) umieszczony wokół otworu niebios: „Septem isti oculi sunt Domini
qui discurrunt in universum terram” (To jest siedem oczu Boga, które obserwują cały
świat). Stanowi więc on symbol Boga i podkreśla przede wszystkim Jego wszechwiedzę i wszechwładzę nad światem. Treści te można jeszcze wzbogacić o inne motywy
biblijne, np. o siedem aniołów i siedem Kościołów (Ap 1,20), siedem Duchów Boga
(Ap 3,1; 5,6) i siedem Darów Ducha Świętego (Iz 11,2). Zwłaszcza interesujący jest
motyw kamienia z siedmioma oczami z proroctwa Zachariasza (3,9), który zestawiony
z kamieniem węgielnym odrzuconym przez budujących z Ewangelii Mateusza (21, 42)
Киево-Могилянська Академія…, s. 49, nr 22.
З. І. Хижняк, Заборовський Михайло, [w:] Киево-Могилянська Академія в іменах…, s. 213–214; tam zebrana
najważniejsza literatura.
27
А. Макаров, Малая энциклопедия киевской старины, Киeв 2005, s. 294–295.
28
Wszystkie tłumaczenia wg Biblii Tysiąclecia, Poznań–Warszawa 1980 (wyd. III); łacińskie napisy odczytane
zostały również m. in. w: В. Аскоченскій, op. cit., t. 2, s. 82–83; Д. Фоменко, І. Цинковська, Г. Юхимець, op.
cit., s. 184–186.
25
26
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pozwala widzieć w Bogu budowniczego Kościoła, który sprawuje nad nim nieustającą
opiekę. Takie waśnie odczytanie motywu kamienia z oczami Boga, promienie biegnące
od którego oświetlają ziemię, najbardziej pasują do treści omawianej ryciny – Chrystus jako budowniczy i opiekun Kościoła, w którym posługę pasterską sprawuje Rafał
Zaborowski.
Ideę wyboru Zaborowskiego dokonanego przez samego Boga utwierdza wspomniany wyżej cytat z Księgi Samuela, ale także motyw świętych postaci, które przybyły
unoszone na obłokach, by wręczyć mu insygnia biskupie. Słowa umieszczone przy czterech z nich tworzą cytat z Listu do Hebrajczyków (7,26) „Talis nos decebat pontifex”29
(Takiego trzeba było nam arcykapłana). Rozpoznanie świętych posłańców ukazanych po
prawej stronie nie przysparza problemu. Na samej górze anioł w krótkiej tunice i metalowym półpancerzu to archanioł Michał. To on został wyznaczony, by przynieść biskupowi
mitrę. Poniżej apostoł Andrzej, z krzyżem o ramionach zbitych na skos, rozpościera na
wyciągniętych ramionach omoforion. Najniżej zaś święta Barbara z wieżą w lewej dłoni
– swoim nieodłącznym atrybutem, oraz z epigonationem w prawej. To palica, miecz biskupa – pięknie zdobiona tkanina liturgiczna i nieodłączny element uroczystego patriarszego ubioru – symbolizujący przepowiadanie Słowa Bożego. U (skrytych w obłoku)
stóp świętej unosi się wstęga z cytatem z Pieśni nad Pieśniami (1,3): Trahe me, post te
curremus in odorem unguentorum tuorum (PnP 1, 3) Pociągnij mnie, za tobą pobiegniemy do wonności olejków twoich.
Wyjaśnienie obecności właśnie tych świętych na portrecie gloryfikującym kijowskiego patriarchę jest proste. Archanioł Michał od średniowiecza był czczony jako patron
Kijowa, święty Andrzej jako apostoł ziem ruskich i pierwszy ich chrystianizator30, św.
Barbara, której ciało przechowywano w Kijowie od roku 1108, chroniła jego mieszkańców przez dżumą. W tym czasie musiano jeszcze dobrze pamiętać rok 1710, gdy ludność
stolicy dziesiątkowało morowe powietrze, a monaster św. Archanioła Michała, w którym
znajdował się sarkofag z relikwiami świętej, cudownie chronił przed śmiercią31. Warto
przypomnieć, że późniejszy biskup Zaborowski na chrzcie otrzymał imię Michał.
Rozpoznanie osób ukazanych po lewej stronie może być tylko hipotetyczne. Nie są
one bowiem ani podpisane, ani wyróżnione charakterystycznymi atrybutami. Cechy
ikonograficzne pozwalają jedynie na wskazanie pełnionych przez nich funkcji. Na samej górze na obłoku klęczy anioł z laską biskupią w jednej dłoni i z wysokim, wąskim
naczyniem w drugiej. Swietłana Jewtuszenko, uważa, że naczynie to, w formie kielicha o małej czaszy z przykrywką, służyło do przechowywania oleju32. Pozwoliło to jej
uznać, że ukazany został tu archanioł Rafał, patron między innymi chorych, lekarzy
i aptekarzy. Hipoteza ta jest przekonująca, zważywszy, że adresat omawianej graficznej gloryfikacji na święceniach mniszych przyjął imię Rafał. Tak więc, wśród boskich
posłańców wręczających biskupowi insygnia znaleźli się jego dwaj wielcy patroni,
archanioł Michał i Rafał.
Za pomoc w odczytaniu napisu bardzo dziękuję filolog klasycznej, Annie Skucińskiej.
J. Stradomski, Spory o „wiarę grecką” w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2003, s. 127–130.
31
А. Макаров, Горний город. Из православной жизни Киева XIX века, Киев 2018, s. 202.
32
С. В. Евтушенко, „Тезис Заборовского”… [cd], 2012, nr 3, s. 42.
29
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Poniżej archanioła, na obłoku, umieszczony został święty biskup z krzyżem w dłoniach. Jest to starszy mężczyzna z długą, siwą brodą. Jego godność zdradza ubiór:
mitra, sakkos, omoforion i epigonation, a świętość – nimb wokół głowy. Już Wiktor
Askoczenski wysunął hipotezę, że jest to Michał, metropolita Kijowa, nie wskazując,
który33. Swietłana Jewtuszenko uściśliła, że jest to pierwszy metropolita, żyjący za
czasów Włodzimierza34. Historycy już dawno uznali tę postać za fikcyjną, „stworzoną”
w XIII wieku35, której obecność w historiografii ruskiej została ugruntowana w wieku
XVI36. Jednak przy analizie motywów ikonograficznych na wskazanej rycinie, należy
znaleźć odpowiedź nie tyle na pytanie o możliwość obecności w XVIII-wiecznej sztuce
przedstawień metropolity Michała, ile ukazania go w tym czasie jako świętego. A więc
trzeba odszukać w źródłach wiarygodne dowody na kult tej postaci lub analogiczne
przedstawienia w sztuce. Ukraińska badaczka na potwierdzenie swojej hipotezy wskazała malowidła z tzw. kaplicy Mazepy w soborze Sofijskim w Kijowie37. Według Nadii
Nikitienko pochodzą one, w tym rozbudowana scena Chrztu kijowian i portretowe ujęcie metropolity Michała, z wieku XVIII38. Na obu przedstawieniach głowę metropolity
okala nimb. Jednak cechy stylistyczne malowideł wykluczają ich XVIII-wieczną metrykę, co potwierdzają również opinie konserwatora Jurija Korenjuka i prof. Ludmiły
Milajewej39. Warto zauważyć, że na ścianach południowej galerii znajduje się inne
przedstawienie Chrztu kijowian, na którym mimo prac restauratorskich zachowało się
sporo autentycznej XVIII-wiecznej malatury. A tu biskup Michał ukazany został bez
nimbu40. W źródłach pisanych również nie ma przekonujących dowodów, że w wieku
XVII i pierwszej połowie XVIII był on czczony jako święty. Dla przykładu, w 1621
roku w Palinodii Zachariasz Kopysteński kilkakrotnie wspominał metropolitę Michała, którego Włodzimierz „wziął od Greków” wraz z innymi „nauczycielami wiary”, tj.
biskupami, prezbiterami i mnichami41. Nie napisał jednak niczego o jego szczególnie
świątobliwym życiu, cudach, a tym bardziej o kulcie. Ale za to o innym metropolicie
Michale – postaci historycznej, poświadczonej źródłowo42, żyjącym na początku wieku XII – zanotował: Тому царикъ нагайскій татарскій давалъ дань на кождый
В. Аскоченскій, op. cit., s. 82.
С. В. Евтушенко, „Тезис Заборовского”… 2012, nr 3, passim.
35
A. Poppe, Michał, Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, red. W. Kowalenko, G. Labuda, Z. Sieber, t. 3, cz. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 242–243;
F. J. Thomson, The Bulgarian Contribution to the Reception of Byzantine Culture in Kievan Rus’: The Myths and
the Enigma, [w:] idem, The reception of Byzantine Culture in Mediaeval Russia, Aldershot– Brookfield USA–
Singapure–Sydney 1999, s. 229.
36
A. Poppe, op. cit. s. 242; G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988–1237),
Kraków 2000, s. 394, przyp. 2.
37
С. В. Евтушенко, „Тезис Заборовского”… [cd], 2012, nr 3, s. 44.
38
Н. Нікітенко, Бароко Софії Київської, Київ 2016.
39
Za pomoc w uzyskaniu opinii tych dwojga wybitnych specjalistów trzeciego maja 2019 roku dziękuję dr Wiktorii
Mazur.
40
Н. Нікітенко, op. cit., s. 144, il. na s. 149.
41
З. Копистенськи, Палінодія или Книга Обороны Кафолической Святой Апостлской Всходней Церкви…,
„Русская историческая библiотека”, 4; 1878, s. 977.
42
Latopis kijowski 1118–1158, przeł. i opr. E. Goranin, „Slavia Wratislaviensia” 86, 1995, passim; por. też: G. Podskalsky, op. cit., s. 399–400.
33
34
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рокъ ижъ цорку его уздровилъ, былъ бовемъ святый и чудотворный43. Sylwester
Kossow w Pateryku zapisał, że Michał, pierwszy metropolita leży teraz w ciele niespróchniałym w Pieczarze świętego Antoniego Pieczarskiego, iako Tabliczka z dawna
nad nim zawieszona świadczy [k. 170]44. Obecność w pieczarach św. Antoniego mogiły metropolity Michała poświadcza również Atanazy Kalnofojski. Autor ten nazywa
Michała świętym i dodaje, że on to, który był posłany od Patriarchy Caregrodzkiego
Sergiusza (lubo jak się drugim podoba) od Michała Chryzoberga z okrzczonym Włodzimierzem Światosławiczem dla okrzczenia Rusi, jakoż i okrzcił ją45. Ale metropolity Michała nie ma wśród 118 świętych kijowskich Pieczar, nie wspominają o nim
późniejsze pateryki cerkiewnosłowiańskie46. W XIX-wiecznej literaturze cerkiewnej
pojawiły się informacje o przeniesieniu ciała metropolity z miejsca pierwszego pochówku w cerkwi Dziesięcinnej na teren Ławry, do pieczar Antoniego, a w roku 1730,
z rozkazu carycy Anny, do soboru Zaśnięcia Matki Boskiej. Kult jego jako świętego
miał rozpocząć się z chwilą pierwszej translacji47. Zagadnienie to wymaga dalszych
szczegółowych badań, jednak ich obecny stan nie daje pewności, że w latach 30-ch
XVIII wieku pierwszy metropolita był czczony jako święty i przedstawiano go z nimbem. Nie można zatem bezkrytycznie przyjąć identyfikacji zaproponowanej przez
charkowską badaczkę. Poświadczony w XVII wieku kult metropolitów kijowskich:
Piotra, Aleksego, Makarego, Cypriana, Focjusza, Jony48 pozwala włączyć i ich do grona postaci możliwych do ukazania na opisywanej rycinie.
Poniżej świętego biskupa przedstawiono świętego księcia. Jest to mężczyzna w sile
wieku, o miłym wyrazie twarzy, z długimi kręconymi włosami i długą siwą brodą.
Ukazany został na wzór carów moskiewskich – w reprezentacyjnym carskim płatnie
(ros. платно), tj. długiej wzorzystej sukni z szerokimi rękawami i z haftowaną listwą
na środku, na który nałożono barmy (ros. бармы, gr. βαρμα), czyli naszyjnik w kształcie szerokiego, okrągłego pasa przykrywającego ramiona i piersi. Jego duża zamknięta
korona złożona jest z kameryzowanej opaski z akantowymi liśćmi i skrzyżowanych,
spłaszczonych kabłąków zwieńczonych małym krzyżem na globie. Władca trzyma
w prawej ręce długie berło, w lewej – dwa naszyjniki, z enkolpionem i krzyżem. Poniżej unosi się banderola z napisem Veniat dilectus meus in hortum suum (Niech wejdzie
miły mój do swego ogrodu; PnP 4, 16). Od początku badań nad tą ryciną postać ta była
З. Копистенськи, op. cit., s. 1013.
Патерікон, abo zywoty ss. Oycow pieczarskich, [w:] Н. Сінкевич, Патерікон Сильвестра Косова: переклад
та дослідженния памя’тки, Київ 2014, s. 582.
45
Τερατουργημα lubo Cuda ktore były tak w samym świętocudotwornym Monastyru Pieczarskim Kiiowskim jako
y w obydwu świętych pieczarach… przez oyca Athanasiusa Kalnofoyskiego…, Kijów 1638, s. 15; niestety, w egzemplarzu z Biblioteki Jagiellońskiej (BJ 36513 I, mf. 5766) karta ta oraz karty 51–54 z drzeworytami ukazującymi
rozkład mogił na terenie monasteru zostały wyrwane; za pomoc w uzyskaniu wskazanego cytatu dziękuję dr hab.
Alicji Z. Nowak.
46
Por. chociażby edycję z roku 1702, Патерик или Отечник Печерскій, содержаще житія святых преподобных и богоносных отец наших, просіявших в Пещерах, Київ 1702; online <http://irbis–nbuv.gov.ua/cgi-bin/
ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00001540>.
47
А. Макаров, Малая энциклопедия…, s. 295–296.
48
A. Naumow, Prawosławni święci I Rzeczypospolitej, [w:] idem, Domus divisa. Studia nad literaturą ruską
w I. Rzeczypospolitej, Kraków 2002, s. 56 i nn.
43
44
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uważana za Włodzimierza Wielkiego49 i nikt nie próbował zakwestionować tej hipotezy50. Istotnie, wydaje się ona najbardziej prawdopodobna. Choć nie ma dowodów, że
kult św. Włodzimierza narodził się w Kijowie już w X–XI wieku, to z tamtych czasów
pochodzą najstarsze przedstawienia księcia z głową otoczoną nimbem, wybijane na
monetach51. Wizerunki te były wzorowane na reprezentacyjnych portretach cesarzy
bizantyńskich, a motyw nimbu nie oznaczał świętości władcy, a boskie pochodzenie
jego władzy. Kult św. Włodzimierza narodził się zapewne w XIII wieku w Nowogrodzie52. Stamtąd pochodzą również najstarsze ikony jemu poświęcone. Najpóźniej, od
początku wieku XVII, do ksiąg liturgicznych wydawanych w Kijowie weszły na stałe
nabożeństwa ku czci św. Włodzimierza53. Z tego też czasu pochodzą pierwsze kijowskie przedstawienia księcia jako świętego54. Typ ikonograficzny ukazany na omawianej rycinie, wzorowany na portretach carów moskiewskich, pojawił się pod koniec
wieku XVII, czego przykładem jest ikona Iwana Rutkowycza z cerkwi Bożego Narodzenia w Żółkwi z lat 1697–169955. Książę ma tu nie tylko podobny ubiór, ale również
fizjonomię, długie kręcone włosy i siwą bujną brodę. Takie cechy ma Włodzimierz
namalowany w latach 20–30-ch XVIII wieku na ścianie nadbramnej cerkwi Św. Trójcy
w Ławrze Pieczarskiej. Choć tu jego głowy nie otacza nimb, to jest włączony do orszaku świętych królów (carów)56. Tak więc, zgodność ikonografii i obecny w Kijowie
w czasach nowożytnych kult Włodzimierza Światosławowicza uprawdopodabniają
jego obecność na omawianej rycinie.
Poniżej opisanych świętych postaci, które trzymają insygnia władzy biskupiej
umieszczony został portret Rafała Zaborowskiego otoczony owalną ramą z napisem
(2 Tm 3,17): „Ut perfectum sit Homo Dei ad omne opus bonum instructus” (Aby
doskonały był Człowiek Boży do każdego dzieła dobrego przysposobiony). Z ramą
połączony jest kartusz. Na jego owalnym polu wyryto litery RZDGIAKHetPR, stanowiące skrót od: Raphael Zaborowski Dei Gratia I Arhiepiskopi Kijowiensis Haliciensis et Pаrve Russiae. Na jej tle zawieszono płonące serce z wyrytym na nim krzyżem
– to godło heraldyczne Zaborowskiego. Na portrecie biskup ubrany w pełny oficjalny
strój: mitrę, omoforion, sakkos, epimanika i epigonation, z krzyżem i enkolpionem na
piersiach, w jednej dłoni trzyma pastorał, drugą unosi w geście benedicta graeca. Medalion z portretem podtrzymują unoszone na obłokach niewiasty – personifikacje cnót.
В. Аскоченскій, op. cit., s. 82.
С. В. Евтушенко, „Тезис Заборовского”…, nr 3, s. 42–44.
51
М. Б. Свердлов, Изображение княжеских регалий на монетах Влаимира Святославича, „Вспомогательные исторические дисциплины” 4, 1972, s. 151–159; М. Сотникова, И. Спасский, Тысячелетие древнейших
монет России. Сводный каталог русских монет X–XI веков, Ленинград 1983, passim.
52
Na ten temat powstała bogata literatura przedmiotu, zob. Э.П.Р., Владимир Святославич, [w:] Православная
Энцикопедия, red. Алексий II, t. 8, s. 690–718 (wersja dostępna online).
53
A. Naumow, Prawosławni święci…, s. 56.
54
Por. A. Gronek, Kształtowanie się ikonografii św. Włodzimierza w sztuce ukraińskiej XVII w., [w:] Dziedzictwo św.
Włodzimierza, red. T. Stegner, Gdańsk 2016, s. 61–74.
55
Muzeum Narodowe we Lwowie, nr inw. 36616/ i– 2383; repr. В. І. Свєнціцька, О. Ф. Сидор, Спадщина віків.
Українське малярство XIV–XVIII століть у музейних колекціях Львова, Львів 1990, il. 103; В. Откович,
В. Пилип’юк, Українська ікона XIV–XVIII ст., Львів 1999, nr 92.
56
А. Кондратюк, Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво–Печерської Лаври. Каталог, Київ 2003, s. 29–30, nr 12.
49
50
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Wszystkie ubrane są w podobne suknie: z dekoltami ozdobionymi broszami, spięte
pod biustem za pomocą pasa lub ciasnego gorsetu o formie półpancerza, w dole długie, szerokie, suto marszczone. Ich odkryte głowy zdobią wymyślne fryzury upinające
skręcone włosy i wplecione w nie długie wstążki. Reprezentują typy ikonograficzne
znane z nowożytnej sztuki zachodniej, np. z prac Marina de Vosa, Cornelisa Corta,
Fransa Florisa, Wierixów i wielu innych. Każda z nich trzyma w dłoniach atrybut,
który pomaga w pewnym rozpoznaniu jednie dwu z nich. Kobieta z olbrzymim rogiem
obfitości, to niewątpliwie Liberalitas, personifikacja hojności. Jest to również jeden
z przymiotów biskupa, który podkreślają wszyscy jego biografowie, przypominając
o dotowaniu z prywatnych i metropolitalnych funduszy inwestycji budowlanych na
terenie Akademii oraz wspomaganie finansowo uczniów i nauczycieli. Naprzeciwko
niej siedzi młoda niewiasta z gorejącym sercem. Najprawdopodobniej w ten sposób
ukraiński grafik przedstawił Charitas, a więc personifikację miłości. W nowożytnej
sztuce zachodniej ukazywano ją zwykle jako matkę z kilkorgiem dzieci, w tym często
z jednym przy piersi. Być może takie wyobrażenie zestawione z osobą nobliwego
arcybiskupa wydało się mało stosowne i Lewicki posłużył się rzadszym, ale równie
wymownym57. Rozpoznanie dwóch stojących powyżej postaci przysparza trudności.
Jedna z nich trzyma węża, druga lustro. Te dwa atrybuty wyróżniają zazwyczaj personifikację jednej z cnót kardynalnych, Prudentiae, czyli roztropności. Według opisu
Cesare Ripy winna być przedstawiana jako niewiasta z dwoma twarzami, w hełmie
na głowie, trzymająca w jednej dłoni strzałę z owiniętą wokół niej rybą w kształcie
węża, w drugiej zaś lustro58. Ryba ta, która „uczepiając się okrętu potrafi go zatrzymać,
symbolizuje opieszałość”, czyli brak pośpiechu w podejmowaniu decyzji i działaniu.
Lustro oznacza, „że człek mądry i roztropny nie może właściwie kierować swoimi
czynami, o ile nie zna i nie koryguje swoich wad”59. W nowożytnej ikonografii często
rezygnowano z części atrybutów proponowanych przez Ripę, pozostawiając np. tylko lustro i węża oplecionego wokół ramienia60. Ukazywano również kobietę o dwóch
bądź jednej twarzy, trzymającą kilka węży61. Ale niewiasta z wężem mogła oznaczać
również Providentiae, czyli uosobienie takich cech jak troskliwość i opiekę, rozumianą też jako Providentiae Dei, czyli opatrzność Bożą62. Wąż w wyciągniętej ręce obrazuje w takim wypadku niebezpieczeństwo, które zostało pochwycone i oddalone. Zatem bardzo prawdopodobne, że na kijowskiej rycinie wąż jest atrybutem Providentiae,
a lustro – Prudentiae. Pierwsza cnota wyraża stosunek Zaborowskiego do powierzonych jego opiece ludzi – wiernych i duchownych kijowskiej diecezji oraz nauczycieli
i uczniów Akademii, druga – przymioty jego umysłu i staranne wykształcenie.
57
Por. chociażby rycinę Maartena de Vosa, [w:] Hollstein’s Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts
1450–1700, t. 46, Maarten de Vos, plates, cz. 2, opr. Ch. Schuckman, Rotterdam 1995, nr 870/1, 870/a.
58
C. Ripa, Ikonologia, przeł. I. Kania, Kraków 1998, s. 363–364.
59
Ibidem, s. 364.
60
Por. Hollstein’s Dutch & Flemish Etchings…, Maarten de Vos, nr 1167; The New Hollstein Dutch & Flemish Etchings Engravings and Woodcuts, t. 4, Gerard van Groeningen, opr. Ch. Schuckman, cz. 1, Amsterdam 1997, nr 141/1.
61
The New Hollstein Dutch & Flemish…, t. 24, Henrick Goltzius, opr. M. Leesberg, cz. 1, Amsterdam 2012, nr 100;
Hollstein’s Dutch & Flemish Etchings…, Maarten de Vos, nr 1191a.
62
Hollstein’s Dutch & Flemish Etchings…, Marteen de Vos, nr 1166/1.
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Sam motyw unoszenia wizerunku to tradycyjna formuła ikonograficzna apoteozy,
tu ilustrująca niemal dosłownie wyniesienie bohatera ponad zwykłych śmiertelników,
choć jeszcze nie do grona świętych. Podział między tymi dwoma światami, poniekąd
wymuszony przez konieczność użycia dwóch płyt miedziorytniczych, jest wyraźnie widoczny. Stosunkowo szczelną wizualną granicę stanowią banderole rozciągające się po
wertykalnej, przez które przenikają tylko nieliczne promienie płynące z otwartego nieba,
w tym najszerszy wprost na portret biskupa. Odmienność tych dwóch sfer podkreśla również inne ich rozplanowanie: górną jako luźną, przestrzenną, z małymi postaciami, oraz
dolną, ciasną, z postaciami większymi, niemal rozpychającymi ramy przedstawienia.
Tak rozplanowana kompozycja niesie nie tylko treści, ale również wartości stylistyczne:
twórca zastosował bowiem jedną z nowożytnych zasad odwzorowania przestrzeni na
płaszczyźnie, gdy elementy zmniejszają się wraz z oddalaniem od planu pierwszego.
Linie perspektywy miały pokrywać się z promieniami, a punkt ich zbiegu – znajdować
w środku trójkątnej glorii. Pomysł błyskotliwy, ale nieudany. Widz nie ulega tak zbudowanej iluzji trzeciego wymiaru i głębi kompozycji, a wszystkie postaci zdają się być
umieszczone na tym samym planie. Całkiem odmiennie odbierana jest natomiast iluzja
przestrzenności realistycznie oddanego krajobrazu w najniższej partii ryciny. Tu na tle
pagórkowatego pejzażu, z małymi motywami architektonicznymi przy wysoko zakreślonej linii horyzontu, umieszczony został kartusz ozdobiony girlandami, liśćmi akantu
i muszlą z napisem:
Pium ac Debitum Musarum Kijoviensium Patri Meccenati perque novennium Nutritori Illustris: Celsis: Domino Domino Raphaeli Zaborowski Archiepiscopo Kijoviensi Halicensi et Parvae Russiae Eaqua par est submissione, cultu et reverentia monumentum Thesibus ex universa
Philosophia erectum publiceque exhibitum. Per infimum suum servum AA: LL: et Philae Auditorem Damianum Galachowskj Praeside admodum R: P: Sylvestro Kulabka P: O: P. Professore
Scholarque Praefecto Anna 1739: Julij 17 die.

Wokół kartusza stoją cztery młode niewiasty, które zgodnie rozpoznawane są
jako personifikacje nauk. Nie różnią się one zbytnio od alegorycznych postaci powyżej, noszą podobne suknie i fryzury. Są jedynie trochę większe i każda trzyma księgę
– uniwersalny symbol mądrości i wiedzy. Dodatkowymi atrybutami są pióro, luneta
i kula, które nie pozwalają, w oparciu o tradycję ikonograficzną, na jednoznaczne
stwierdzenie, które z nauk zostały tu przedstawione63. Przy próbie ich rozpoznania należy, jak się wydaje, zwrócić przede wszystkim uwagę na ich usytuowanie
względem innych motywów. Tworzą one bowiem odrębny temat przedstawieniowy, umieszczony w kompozycyjnej i treściowej strefie ziemskiej, skupiony wokół
tablicy, informującej o mającej się odbyć obronie pracy Damiana Galachowskiego
po ukończeniu klasy filozofii, kierowanej przez profesora Sylwestra Kulabkę. Są
one ściśle związane właśnie z tym wydarzeniem. Nie uosabiają zatem ani nauk,
ani sztuk, które były bliskie Zaborowskiemu, jak architektura i malarstwo, ani takich, dla których otworzył nowe katedry, jak język niemiecki, hebrajski czy łacina.
63
W literaturze przedmiotu spotyka się różne próby identyfikacji tych postaci, np. jako Filozofię, Historię, Astronomię i Teologię (Д. Фоменко, І. Цинковська, Г. Юхимець, op. cit., s. 185).
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Również nie symbolizują one kolejnych klas wyższych istniejących w Akademii kijowskiej: poetyki, retoryki, filozofii i teologii, choć taka interpretacja wydaje się bardzo kusząca. Niewiasty zebrane wokół tablicy z ogłoszeniem stają się niejako reprezentantkami owego wydarzenia. Stawiły się na nie i są jej uczestniczkami. A skoro
jest to obrona pracy z filozofii, wszystkie uosabiają właśnie tę naukę, a raczej kurs
nauczania filozofii w Akademii Mohylańskiej. Dzięki zachowanym podręcznikom
dziś można dosyć dokładnie odtworzyć zakres tematów wchodzących w skład poszczególnych kursów. W pierwszej połowie wieku XVIII w klasach filozofii uczono:
logiki, fizyki, metafizyki i etyki64. Na omawianej rycinie zostały ukazane uosobienia
właśnie tych nauk. Logika to niewiasta pierwsza z lewej, z piórem i księgą w dłoni, drugą wskazuje na głowę, którą przykrywa hełm w formie szyszaka. Hełm na
głowie personifikacji Logiki opisuje Cesare Ripa, według którego świadczy on „o
nieporuszoności i prawdziwości nauki”65. Druga z niewiast z lunetą przy oku reprezentuje Fizykę. Ukraiński grafik posłużył się tu figurą ikonograficzną właściwą
dla Astronomii/Astrologii. I choć nie było jej w programie nauczania Kijowskiej
Akademii, to jej elementy były wprowadzane właśnie w ramach kursu fizyki. Kula
bądź sfera, w której odbija się ziemia i niebo, w dłoni kolejnej z alegorycznych
postaci – to kolejny atrybut właściwy Astronomii. W tym wypadku posłużył on do
scharakteryzowania Metafizyki. Ostatnia z niewiast to zapewne personifikacja Etyki. Niestety, nie wyróżnia jej żaden atrybut, jedynie diadem na głowie. W sztuce
zachodniej ukazywana jest zwykle z lwem na postronku i z pionem murarskim przy
węgielnicy. Ale na rycinie Oleksandra Tarasewycza, stanowiącej stronę tytułową do
broszury Teodora Bilewicza, głowę personifikacji Etyki wieńczy korona, na piersi jaśnieje słońce, a atrybuty stanowią lustro i berło z wszystkowidzącym okiem66.
Według kijowskich grafików, to królowa wśród nauk filozoficznych. Nieznana jest
jednak treść dysputy, której główne tezy zapisane były na osobnej karcie dołączonej
do ryciny67, mogły być one bowiem podzielone na dyscypliny, których personifikacje tu umieszczono. Za przykład może posłużyć graficzna konkluzja przygotowana
z okazji urodzin rektora Joasafa Krokowskiego, gdzie tezy filozoficzne dotyczą logiki, fizyki i metafizyki68.
Kompozycja ryciny przypomina ikonę, na której przedstawienie główne ukazane jest
w tzw. kowczegu, czyli prostokątnym zagłębieniu w centrum deski, a sceny je dopełniające na ramie, tzw. klejmie69. Tu również, po obu stronach pola głównego, na węższych
pasach znajdują się drobne motywy dopowiadające wyrażone na nim treści. Na sześciu
М. Булгаков, История Киевской академии, Санктпетербург 1843, s. 145–148.
C. Ripa, op. cit., s. 260.
66
Д. Степовик, Олександр Тарасевич…, s. 41.
67
Український портрет XVI–XVIII століть … s. 315, nr 424.
68
С. Т. Голубевъ, Старый корпусъ Кіевской Академіи (Мазепинъ) и его реперація при архіепископе Рафаиле
Заборовскомъ, Кіевъ 1913, ryc. 2.
69
Nie jest to, oczywiście, kompozycja zarezerwowana tylko dla ikon. Według podobnego schematu Tomasz Makowski w 1604 roku ukazał konkluzję Zachariasza i Mikołaja Skorulskich, poświęconą Mikołajowi Krzysztofowi
Radziwiłłowi, por. T. Bernatowicz, Miles Christianus et Peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji nieświeskiej, Warszawa 1998, s. 18, il. 4; J. Liškevičienė, Mundus emblematum: XVII a. Vilniaus spaudinių
iliustracijos, Vilniaus 2005, s. 90, il. 90.
64
65
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okrągłych polach kartuszy zbudowanych z liścia akantu, ornamentu zwijanego, rogów
obfitości i maszkaronów umieszczone zostały emblematy: łódź, której żagle napełnia
tchnienie Ducha Świętego z mottem „Satius quam Vettis” (Lepiej niż pod tchnieniem
wiatrów)70, przechylona waga utrzymywana w ręce Boga z inskrypcją „Impar meritis”
(Nierówny/przeważający w zasługach), świątynia w typie greckiego monopterosa z siedmioma kolumnami – Septenario perfectio (Siedmiostopniowe doskonalenie), deszcz
– „Nisi pluat” – (Jeśli nie będzie padać), siewca – „Te splendente levabor” (Przy twoim
świetle wzejdę), dwie otwarte księgi – „Choro et foro” (Dla Kościoła i społeczeństwa/
życia religijnego i publicznego).
Siewca, deszcz, okręt, waga to bardzo popularne emblematy w kulturze europejskiej,
a przez to jasne i czytelne71. Wydaje się jednak, że Lewicki nie odwzorowywał ich ze
znanych podręczników, ale tworzył własne, zaopatrując w inne sentencje. Wszystkie
odnoszą się do zasług Zaborowskiego jako opiekuna i mecenasa kijowskiej uczelni, stąd
postać siewcy oświeconego słońcem i życiodajny deszcz. W ten wątek „uczelniany”
wpisują się również emblematy ze świątynią i księgami. Monopteros to świątynia grecka lub rzymska wybudowana na planie koła, bez ścian, tylko otoczona pojedynczą kolumnadą. Koło należy do figur idealnych, o bogatej symbolice, jest znakiem solarnym,
oznacza pełnię, doskonałość, nieskończoność, bieg, życie, niebo, raj, szczęście. Budowle wzniesione na takim planie mogły przejmować część tych znaczeń. Na opisywanym
emblemacie rotundę otacza siedem kolumn. Tak więc symbolika figury idealnej została
spotęgowana przez symbolikę liczby siedem, oznaczającą przede wszystkim pełnię, całość i doskonałość72. Nic zatem dziwnego, że taka budowla stała się symbolem zarówno
Marii, jak i Mądrości Bożej: „Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn” (Prz 9,1). Ale dążenie do doskonałości poprzez pokonywanie siedmiu etapów to
również główna idea nauczania w kijowskiej Akademii, w której pod koniec wieku XVII
było 7 klas: 3 gramatyczne (infimia, gramatyka, syntaksma), 2 „humaniorum” (poetyka,
retoryka) oraz dwie wyższe (filozofia i teologia)73. Do programu nauczania w Akademii,
już wtedy noszącej imię nie tylko Piotra Mohyły, ale również Zaborowskiego, nawiązuje
również emblemat z dwoma otwartymi księgami. Na kartach jednej widnieją litery greckie, na drugiej – łacińskie. Motto „Choro et foro” upewnia, że chodzi tu o podkreślenie
konieczności nauczania tych dwóch języków, a także na uniwersalny charakter edukacji
w kijowskiej szkole. Tu bowiem wykłady były prowadzone po łacinie, a uczniowie byli
zobowiązani rozmawiać tylko w takim języku. 7 października 1734 roku arcybiskup
Zaborowski przygotował regulamin obowiązujący uczniów i nauczycieli, gdzie nakazał
(pkt. 7), by wszyscy uczniowie i nauczyciele na terenie szkoły i bursy rozmawiali tylko
po łacinie, z wyjątkiem najmłodszych, z klas analogii i infimii, którzy mogli mówić
Tłumaczeń dokonała Anna Skucińska, za co serdecznie dziękuję.
A. Henkel, A. Schöne, Embemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI und XVII Jahrhunderts, Stuttgart 1967,
s. 117 i nn., 1453 i nn; P. Buchwald-Pelcowa, Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI–XVIII wieku. Bibliografia, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 1981, il. 1, 3; J. Pelc, Słowo i obraz na pograniczu
literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002, il. 114, 120.
72
M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 212–213; idem, Przesłanie
symboli w mitach, kulturach i religiach, tłum. R. Wojnakowski, Warszawa 2011, s. 201–220.
73
A. Jabłonowski, op. cit., s. 168; do tej klasyfikacji nie została włączona przygotowawcza analogia.
70
71
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po polsku74. Równocześnie z jego inicjatywy w roku 1738 została odnowiona katedra
języka greckiego, którą do 1742 prowadził Symeon Todorski, a po nim Warłaam Łaszczewski75. Problem konieczności nauczania w ruskich szkołach łaciny, greki, polskiego
i ruskiego w XVIII wieku nie był nowy, poruszany był bowiem przez przedstawicieli elit
co najmniej od dwóch stuleci76.
Kartusze ze scenami emblematycznymi umieszczone są między kwaterami z motywami pejzażowymi i architektonicznymi. Na górze po obu stronach, na tle pagórkowatego krajobrazu z ufortyfikowanymi założeniami, ukazane zostały dwie pary aniołków.
Siedzący na chmurach sypią w dół kwiaty, fruwający zaś kształtują pogodę – jeden odsłania słońce, drugi przyciąga chmurę. Miasto w dole to może być Kijów. Wiktor Askoczenski zobaczył w nim stolicę Rusi z czasów dawnych, na prawo pogańskich, gdy anioł
przegania ciemną chmurę nocy i na lewo chrześcijańską, rozświetloną słońcem77. Jednak
wśród budowli nie widać żadnej cerkwi, ani drewnianej św. Eliasza nad Ruczajem, gdzie
chrześcijańscy bojarzy pogańskiego księcia Igora przysięgali zachowanie pokoju przed
posłami cesarskimi78, ani kamiennej, pięciokopułowej, tzw. Dziesięcinnej, wzniesionej
i utrzymywanej przez chrzciciela Rusi, księcia Włodzimierza. Ich obecność mogłyby
przekonać, że istotnie został tu ukazany średniowieczny Kijów.
Nie ma natomiast takich wątpliwości przy rozpoznaniu motywów architektonicznych znajdujących się poniżej emblematu ze statkiem. Na lewo, pod napisem: „Firmabo
super te oculos meos”, Ps 32, 8 (Utwierdzę na Tobie spojrzenie moje) ukazano widok ze
wschodniego brzegu Dniepru na Ławrę Pieczarską, na cerkiew Mikołaja tzw. Wielkiego
na prawo, czyli na północ, i sobór św. Michała o Złotych Kopułach, tu częściowo ucięty
przez prawą krawędź kwatery79. Podobne ujęcie monasteru znajduje się na rycinie Leona
w Pateryku wydanym w drukarni pieczarskiej w 170280. Na opisywanej rycinie Lewickiego koło soboru Zaśnięcia Bogurodzicy stoi wysoka wieża dzwonna. Konieczność
jej wzniesienia wyniknęła po wielkim pożarze w 1718 roku, w czasie którego spłonęły
doszczętnie drewniane zabudowania Ławry. Nową dzwonnicę wzniósł w latach 1732–
1744 Johann Gotfryd Schädel według przekształconego projektu z ll. 20. petersburskiego architekta Fedora Wasyliewa81. W czasie tworzenia graficznej tezy ku czci Rafała
Zaborowskiego dzwonnica jeszcze nie była ukończona, zapewne tym należy tłumaczyć
odmienne jej ukazanie od rzeczywistego, zwłaszcza w najwyższych partiach.
Na drugiej kwaterze, pod emblematem z wagą i pod łacińskim napisem: „Si oblitus
fuero tui oblivionis detur dextra mea”, Ps 137, 5 (Jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie
moja prawica) według badaczy, ukazana zastała kijowska cytadela, sobór sofijski
В. Аскоченскій, op. cit. t. 2, cz. 3, s. 104.
З. І. Хижняк, В. К. Маньківський, Історія Києво-Могилянської академії, Київ 2008, s. 72.
76
A. Naumow, Język – deklaracja przynależności czy narzędzie?, [w:] Domus divisa…, s. 29–49.
77
В. Аскоченскій, op. cit., s. 83.
78
Powieść minionych lat, opr. F. Sielicki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 42.
79
В. Аскоченскій, Кіев с древнейшим…, s. 83; Д. Фоменко, І. Цинковська, Г. Юхимець, op. cit., s. 185.
80
Патерик или Отечник Печерскій, содержащ житія святых преподобных и богоносных отец наших,
просіявших в Пещерах, Київ 1702, k. 111v.
81
С. В. Безсонов, Архитектура Киево-Печерской лавры в ее историческом развитии, сост. О. Черняхівська,
Київ 2015, s. 203.
74
75
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z pałacem metropolity, a nawet Moskwa82. Istotnie, identyfikacja tego miejsca jest trudna i póki co musi pozostać w sferze hipotez. Przedstawiona tutaj nie jest rozstrzygająca.
Na niewysokim brzegu, otoczony drewnianą palisadą z bastionem i basztami, których
stożkowe hełmy górują nad założeniem, stoi pięciokopułowa cerkiew, obok niej druga
z wysoką wieżą, a dalej kilka budynków pokrytych dachami dwuspadowymi. Można się
domyślić, że jest to monaster położony nad Dnieprem, a zatem Michajłowski o Złotych
Kopułach, Pustynno-Mikołajewski lub Wydubicki. Dwa pierwsze ukazane zostały już na
sąsiedniej kwaterze, pozostał zatem ten ostatni. Założony został w 1070 roku przez księcia Wsiewołoda, syna Jarosława Mądrego83. Według tradycji, którą przekazano archidiakonowi Pawłowi z Aleppo, odwiedzającemu w połowie wieku XVII monaster w drodze powrotnej z Moskwy, główna cerkiew została wybudowana przez warsztat, który
wznosił sobór Michała o Złotych Kopułach, dlatego otrzymała takie samo wezwanie84.
Monaster odgrywał w średniowieczu ważną rolę polityczną i kulturalną. Zniszczony
i ograbiony w czasie najazdu tatarskiego, dosyć szybko podźwignął się z ruiny. W XVI
wieku, między innymi dzięki nadaniom króla Zygmunta I, stał się właścicielem sporego
majątku. Po zawarciu w 1596 unii brzeskiej został przekazany unitom i stanowił siedzibę
metropolity Michała Rahozy, Hipacego Pocieja i Józefa Rutskiego. W 1635 przeszedł
w ręce prawosławnych i został otoczony szczególną opieką najpierw metropolity Piotra
Mohyły, potem dowódców kozackich, Iwana Mazepy, Michała Miklaszewskiego, Daniela Apostoła, Cyryla Razumowskiego. Motywem przykuwającym uwagę na opisywanej rycinie jest obecność dwóch rzek. Ta u dołu to Dniepr, druga sprawia wrażenie jakby
wypływała ze środka monasteru, bądź spomiędzy jego umocnień. Na planie Iwana Uszakowa z 1695 roku85 wyraźnie widać, że na południe od monasteru Wydubickiego płynie
rzeka Łybid (Łybiedź), nazwana tak samo jak siostra legendarnych założycieli Kijowa.
Z rzeki tej mnisi czerpali dochody. Na mapie pułkownik zaznaczył młyny należące do
monasteru. Przy niej stała karczma oddawana przez mnichów w arendę, podobnie jak
liczne w dolinie cegielnie, będące własnością monasteru86. Na mapie Uszakowa drewniane ogrodzenie otacza jedynie najbliższe zabudowania monasteru, oddzielone od rzeki
terenem zadrzewionym. Jednak na nieco młodszej mapie, z lat 30-ch wieku XVIII, dużo
większy teren monasteru jest otoczony podwójną linią umocnień fortyfikacyjnych87. Linia zewnętrzna obejmuje znaczne tereny wzgórza, nie zaznaczono jednak, jak daleko
od nich płynie Łybid. Nie można mieć pewności, że to właśnie ona została ukazana na
rycinie. Ale jeśli tak waśnie jest, to w pięciokopułowej świątyni na pierwszym planie
można rozpoznać sobór św. Jerzego postawiony w latach 1696–1701 z fundacji pułkownika Miklaszewskiego, a w prostokątnym budynku i wieży krytej kopułą z krzyżem – refektarz (trapezę) i cerkiew Przemienienia Pańskiego wzniesioną w tym samym
82
В. Аскоченскій, op. cit., s. 81; Д. Фоменко, І. Цинковська, Г. Юхимець, op. cit., s. 185; <www.medievist.org.
ua/2015/02/blog-post_18.html>.
83
Т. С. Кілесcо, Видубицький монастир, Київ 1999, s. 11.
84
Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном,
архидиаконом Павлом Алеппским, tłum. z arab. Т. Муркос, Москва 1898, kn. 4, s. 189.
85
Т. С. Кілесcо, op. cit., s. 25, ryc. 2.
86
Ibidem, s. 24, 28.
87
Ibidem, s. 38, ryc. 6.
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czasie, z tej samej fundacji. Wiadomo, że najstarsza cerkiew św. Mikołaja stała przy
samym wschodnim urwisku (tu pominięta), a na przeciwległym krańcu, przy zachodnim
wzgórzu, nadbramna św. Daniela, nazwana tak na cześć dobroczyńcy, Daniela Apostoła.
Oprócz tego w latach 30-ch wieku XVIII były tu drewniane pomieszczenia gospodarcze,
w tym piekarnia, stajnia, warzelnia miodu88. Być może to waśnie one zostały ukazane
przez Lewickiego na rycinie. W roku 1760 w monasterze wybuchł pożar, w którym spłonęły zabudowania drewniane, a i murowane zostały uszkodzone. Te, które dotrwały do
dziś, były wielokrotnie odbudowywane i remontowane.
Na kolejnej kwaterze, poniżej emblematu z rotundą, pod napisem „Et aedificabo ei
domum Fidelem” (1 Sam. 2, 35; I zbuduję mu dom trwały) ukazana została fasada zachodnia soboru Sofijskiego. To rozpoznanie również nie jest oczywiste. Swoją ogólną
formą bardziej przypomina sobór Zaśnięcia Marki Boskiej w kijowskiej Ławrze i tak też
jest często identyfikowany89. Dopiero dokładna analiza podziałów wertykalnych fasady,
rozmieszczenia okien i szczytów, każe ten pogląd zweryfikować na korzyść cerkwi metropolitalnej90. Niestety, widok ten można porównać jedynie ze współczesnym, bowiem
nie ma innych XVII–XVIII-wiecznych wizerunków zachodniej fasady cerkwi. Abraham van Westerfeldt ukazał sobór od strony wschodniej, a od strony zachodniej jedynie zrujnowane fragmenty91. Od strony wschodniej ujęty jest też na planie Uszakowa92.
Taki kształt, jaki Lewicki ukazał na rycinie, fasada otrzymała po przebudowie soboru
za czasów i z funduszy Iwana Mazepy93. Dodanie drugiej kondygnacji nad obejściem
zewnętrznym sprawiło, że poziom poszczególnych części fasady został wyrównany.
Każda z osi kompozycyjnych została zwieńczona szczytem, tylko wieże kopułami na
bębnach. Cofnięty względem części bocznych trójosiowy środek został poprzedzony
bogato zdobionym jednokondygnacyjnym przedsionkiem. Podobne rozwiązania znane
są z realizacji Józefa Starcewa, np. w Soborze Chrztu Pańskiego w Monasterze Brackim
i św. Mikołaja w Monasterze Pustynnym. Umieszczenie wizerunku cerkwi metropolitalnej na rycinie poświęconej arcybiskupowi Zaborowskiemu nie wymaga dodatkowego
uzasadnienia, nawet jeśli główne prace odbudowy nie przypadły na czasy jego urzędowania. Ale wiadomo, że i on nie szczędził starań i pieniędzy dla upiększenia tej świątyni.
Kontynuował on prowadzone za swoich poprzedników prace malarskie wewnątrz soboru. W roku 1732 zaczęli oni pokrywać malowidłami ściany na parterze zewnętrznych
galerii94. Za czasów Zaborowskiego wyremontowano także żelazną podłogę i wyłożono glazurowanymi płytkami syntronon95. W 1744 roku, a więc już po wykonaniu omawianej ryciny, metropolita otrzymał od carycy Elżbiety 1500 złotych czerwońców na
Ibidem, s. 27.
В. Аскоченскій, op. cit., s. 83; В. Сіткарьова, Успенский собор Києво-Печерської Лаври, Київ 2000, s. 41, il.
24 a); Д. Фоменко, І. Цинковська, Г. Юхимець, op. cit., s. 186.
90
Takie rozpoznanie proponuje również Nadija Nikitenko, por. Н. Нікітенко, op. cit., s. 83.
91
Często publikowane, por. chociażby, Г. Логвин, Собор Святої Софії в Києві, Київ 2001, 2. 31–32, il. 13–32; Н.
Нікітенко, Собор Святої Софії в Києві, Київ 2000, s. 128–131, i. 34–37; eadem, Бароко Софії Київської…, s. 14.
92
Плань Кіева составленый въ 1695, br. aut. opr., Кіевъ 1895.
93
С. Павленко, Іван Мазепа як будівничий української культури, Київ 2005, s. 133; tam dalsza literatura.
94
Н. Нікітенко, Бароко Софії Київської…, s. 162.
95
Ibidem, s. 239.
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wykonanie nowego ikonostasu do Soboru Sofijskiego96. Dla tego ikonostasu ufundował
też srebrne wrota, które wykonali w latach 1747–1750 kijowscy złotnicy: Petro Wołoch
i Iwan Zawadowski według projektu Semena Tarana (Taranowskiego)97.
Trudności w rozpoznaniu przysparza także budowla na kwaterze po prawej z napisem „Sicut ablactatus est super Matre sua” (Ps 131 (130), 2; Jak niemowlę u swej
matki). Ukazany tu budynek jest trójkondygnacyjny, z fasadą podzieloną horyzontalnie przez dwa balustradowe krużganki, i wertykalnie przez cztery kolumny je podtrzymujące na dwóch dolnych kondygnacjach. Przepruwa ją 18 okien i 6 drzwi. Do niego przylega budynek ukazany fragmentarycznie, niższy, z analogicznym krużgankiem
dzielącym dwie kondygnacje. W rozpoznaniu tego założenia powinna pomóc analiza
realizacji budowlanych prowadzonych przez biskupa w latach 30-ch, problem w tym,
że niewiele o nich wiemy. Oprócz przebudowy głównego korpusu kolegium z cerkwią
Zwiastowania, o czym szerzej poniżej, Zaborowskiemu przypisuje się jeszcze wzniesienie lub remont tzw. Wielkiej Bursy98 oraz późniejszy remont cerkwi nad monasterską
trapezą99. Wiadomo też, że w 1737 roku zakończył rozbudowę pałacu metropolity na
terenie Sofijskiego Monasteru, choć wewnątrz trwały jeszcze prace wykończeniowe100.
Dodano wtedy drugą kondygnację, gdzie w północnym ryzalicie umieszczono cerkiew
Zmartwychwstania Pańskiego. W ostatnich latach odkryto oryginalną XVIII-wieczną
polichromię na jej ścianach101. Niedaleko pałacu w 1737 roku wzniesiona została kuchnia, dwukondygnacyjna z 23 oknami: 19 na parterze i 4 na piętrze102. W latach 40-ch
teren monastyru otoczono kamiennym murem, którego nową, istniejącą do dziś, bramę
nazwano imieniem metropolity i ozdobiono jego herbem. Niestety, żadna z tych budowli
nie pasuje do przedstawionej na rycinie. Wygląd fasady nie pozwala na rozpoznanie jej
jako pałacu metropolitalnego. Nie ma zaakcentowanej osi głównej, portyku wejściowego, ryzalitów bocznych. Trzykrotnie powtórzony trójosiowy, niesymetryczny moduł na
parterze wskazuje, że albo są to pomieszczenia użytkowe i gospodarcze, albo pokoje
mnichów bądź uczniów. Wiktor Askoczenski uważał, że jest to wieki korpus z sofijskiego monasteru mieszczący cele mnichów, potem przebudowany na bursę103. Budynek ten
jednak, najprawdopodobniej, został wzniesiony dopiero w drugiej połowie wieku XVIII,
z fundacji Arseniusza Mohylańskiego104. Być może jest to drewniany budynek Wielkiej
Bursy na terenach Akademii105.
Ibidem, s. 175, 189.
Словник художників України, red. М. П. Бажан, Київ 1973, s. 48, 85; І. А. Нетудихаткін, Київський
архієпископ митрополит Рафаїл Заборовський (1731–1747) та майстри його кола, [w:] Софія Київська
у новітніх дослідженнях. Колективна монографія, red. Н. М. Нікітенко, Київ 2018, s. 227–228.
98
В. Аскоченскій, op. cit., s. 81; Д. К. Вишневский, Киевская академия…, s. 59; A. Jabłonowski, Akademia Kijowsko-Mohylańska. Zarys historyczny na tle rozwoju cywilizacyi zachodniej na Rusi, Kraków 1899–1900, s. 231;
З. І. Хижняк, Заборовський Михайло, [w:] Киево-Могилянська Академія в іменах XVII–XVIII ст. Енциклопедичне видання, red. В. С. Брюховецький, З. І. Хижняк, Київ 2001, s. 213.
99
Н. Мухин, Киево-Братский училищный монастырь, Киев 1893, s. 159.
100
І. А. Нетудихаткін, op. cit, s. 213–214.
101
Ibidem.
102
Ibidem, s. 215.
103
В. Аскоченскій, op. cit., s. 83.
104
Н. М. Нікітенко, Собор Святої Софії…, s. 177; eadem, Бароко Софії Київської…, s. 240.
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Tak też rozpoznają ją niektórzy badacze, por. Д. Фоменко, І. Цинковська, Г. Юхимець, op. cit., s. 186.
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Ostatnia para kwater jest najłatwiejsza do rozpoznania, na lewo, z napisem „Muri tui
coram oculis meis semper (Iz 49, 16; Twe mury są zawsze przede mną) ukazano korpus
główny kijowskiej Akademii, naprzeciwko zaś trójkę studentów z inskrypcją z Księgi
Przysłów (8, 10) „Accipite disciplinam meam ac scientiam” (Nabądźcie moją naukę
i wiedzę).
Rafał Zaborowski zaraz na początku swojego administrowania na urzędzie biskupim w Kijowie, wykładając z własnych funduszy 1640 rubli, rozpoczął przebudowę
starego korpusu uczelni, wzniesionego jeszcze za czasów Piotra Mohyły i powiększonego przez Iwana Mazepę. W tym celu sprowadził z Moskwy wspominanego
wyżej Johanna Gotfryda Schädla. Zachowane na rycinach wizerunki korpusu, a także ostatni projekt architektoniczny, pozwoliły badaczom na analizę jego kolejnych
przekształceń106. Jednokondygnacyjny gmach z czasów Mazepy, z wysokim łamanym
dachem i arkadowym podcieniem, został podwyższony o drugą kondygnację mieszczącą pomieszczenie wykładowe, wysokie audytorium i cerkiew Zwiastowania. To
właśnie na cześć zakończenia robót w nowo wybudowanym audytorium 17 lipca
1739 odbyła się uroczysta obrona pracy Damiana Galachowskiego, co upamiętnia
opisywana rycina Lewickiego107. Na przedstawieniu tym zaznaczona została wieża
cerkwi. Najprawdopodobniej w tym czasie jeszcze ona nie istniała, ponieważ była
konsekrowana dopiero w listopadzie 1740 roku. Zgodnie z wprowadzonym przez
Piotra I prawem, na wybudowanie cerkwi kamiennej potrzebna była zgoda Świątobliwego Synodu Rządzącego. Zaborowski długo czekał na pozwolenie i uzyskał je
dopiero po ponowieniu prośby108. Korpus wraz z cerkwią istnieją do dziś, zostały
jednak znacznie przebudowane. W tym zaniedbanym założeniu trudno rozpoznać
ów „uczelniany budynek na wzór pałaców carskich”, jak go opisał rektor Kijowskiej
Akademii, Jerzy Koniskij w mowie wygłoszonej 29 listopada 1747 roku w czasie
pogrzebu metropolity Zaborowskiego109.
Podjęta próba odczytania treści konkluzji autorstwa znakomitego ukraińskiego grafika, Hryhorija Lewickiego, nie jest ani pełna, ani zamknięta, a w niektórych
przypadkach przedstawia rozwiązania jedynie hipotetyczne. Rycina została wykonana
w roku 1739, a więc osiem lat przed śmiercią metropolity Zaborowskiego, nie może
więc ukazać wszystkich zasług tego wybitnego człowieka. Niemniej jednak sama chęć
upamiętnienia biskupa w ten oryginalny sposób świadczy o wielkim szacunku, jakim
cieszył się wśród społeczności akademickiej Kijowa. Czasy się zmieniają, ale potrzeba
uhonorowania najlepszych spośród naukowców i nauczycieli w środowiskach uniwersyteckich pozostała. Dziś przybrała inną formę, Festschriftu, choć w tym wypadku,
łacińska nazwa, liber amicorum, jest bardziej odpowiednia. Vivat Academia, vivat
Professor!

С. Т. Голубев, op. cit., ryc. 1–7.
З. І. Хижняк, Заборовський Михайло…, s. 213.
108
С. Т. Голубев, op. cit., s. 39–40.
109
Слово сказанное Георгіем Конисским в Кіево–Софійском Соборе…, „Кіевскія Епархіaльныя ведомости”
1893, nr 1, s. 8.
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SUMMARY
Agnieszka Gronek
Damian Galachowski’s thesis sheet
in honor of Rafal Zaborowski. Analysis of content
Keywords: Kiev Academy, Orthodoxy, Kiev, Rafal Zaborowski, Hryhorij Lewicki,
XVIII century, Baroque art
In the National Museum in Cracow there is a rare figure showing the so-called thesis
sheet, represented the defence of the thesis by Damian Galachowski, the student of the
Kiev Academy, and dedicated to Archbishop Rafal Zaborowski. The graphic work was
made in 1739 by the Kiev engraver Hryhorij Lewicki.
The large graphic thesis sheets are one of the most interesting and representative
Baroque works, composed of many motifs, symbols, allegories and emblems. The exact
recognition of each of them allows to fully read the contents of the work. The Lewicki’s figure depicts the person of Metropolitan of Kiev and shows his achievements. In
the Ukrainian engraver’s view Rafal Zaborowski appears as one of the most prominent
representatives of the Kiev clergy of the 18th century. Thanks to him the academy has
been restored to its former glory: he expanded academic buildings and student burses,
increased professors salaries, introduced discipline and high level of teaching.
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Картината „Светите Кирил и Методий” от Ян Матейко
и нейната история

И

мето на Ян Матейко (1838–1893 г.) е добре познато във всички европейски страни. То се свързва с изграждането на академичната школа в областта на изобразителните изкуства в Краков и с утвърждаването на полската историческа монументална живопис през втората половина на ХIX в. Художникът подбира темите
и сюжетите си преди всичко от историята на Полша и в много по-малка степен – от
световната, но творбите му винаги носят посланието за силата на националния характер. Неговите платна въздействат емоционално и възвръщат вярата във възстановяването на държавната самостоятелност на поляците в епоха, когато като народ те
са лишени от нея. Настоящата статия се фокусира само върху една тема, разработена
от Я. Матейко през 1885 г., свързана с образите на създателите на славянската писменост в картината му „Светите Кирил и Методий“ (Велехрад, Чехия). Картина е добре
известна на изкуствоведите и кирилометодиевистите, защото е част от славянската
и европейската традиция в почитанието към светите братя. Както пише българският
изкуствовед Атанас Божков – изследовател на художествените им изображенията:
„Тях ги изобразяват чехи и руснаци, австрийци и поляци, италианци и сърби, немци
и българи. Изобразяват ги в течение на повече от 10 века и ги издигат все по-високо
в своите идейно-нравствени, религиозни и естетически представи“1.
„Светите Кирил и Методий“ не е сред монументалните творби на Ян Матейко,
но към нейното създаване той подхожда със същата сериозност, с която подготвя
и големите си исторически платна. Доказва го както завършената картина, така
и подготвителния ескиз2, който се съхранява в постоянната експозиция на Националния музей на Познан, който обаче и до днес остава малко познат дори на специалистите. Към идеята да осветля някои детайли от историята по създаването на
Матейковото платно ме подтикна именно този ескиз.
А. Божков, Изображенията на Кирил и Методий през вековете, София 1989, с. 7.
Макар че през 80-те години на ХIХ в. Я. Матейко създава творба като Joanna d’Arc и Dziewica Orleańska, може да се каже, че без да изоставя историческата тема, той работи по-малки формати, а наред с това
продължава тенденцията от предходното десетилетие – да се съсредоточава върху портрета. Търсенето на
романтичните елементи в по-широката славянска история (Iwan Groźny, Wernyhora и др.) и художествените
прийоми, доведени до съвършенство в жанра на портрета, определено се отразяват в изграждането на Матейковите образи на светите братя Кирил и Методий.
1
2
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Картината „Светите Кирил и Методий“ (Велехрад, Чехия, ил. 1)
Картината „Светите Кирил и Методий”“ от манастирската църква3 в днешния
Велехрад в Южна Моравия4 се помещава в параклиса на св. Вацлав, в десния страничен нев на църквата. Картината е създадена и дарена по повод 1000-годишнината
от успението на св. Методий, чествана през 1885 г. Масленото платно на Матейко
е вертикално, с размери 145 х 95 см. Изказано е мнение, че:
В художественото решение на Матейко изображението не е типично. Фронтално представените светци, стоящи пред олтара, както и симетричната композиция
показват опит за съзнателно архаизиране на светителските образи, което може да
се свърже с официалния характер на дарението и олтарното предназначение на
картината5.
Композицията е близка до познатите
ни в православния свят иконографски
изображения на светите братя и вероятно
точно това се трактува като „архаизация“.
В същото време в образите и композирането
им се наблюдава синхрон с изображенията
на св. Кирил и св. Методий, разпространени
по същото време в Западна и Средна
Европа. На това обръща внимание
А. Божков – първият български изкуствовед,
който пише за творбата на Матейко от
Велехрад:
Двамата братя са представени в случая в цял
ръст, обърнати фронтално към зрителя, с кръст
и разтворена книга в ръце, в традиционни пози
и одежди, познати от редица чешки скулптури
и гравюри, създадени през същия период. Сюжетната ситуация и детайлите от фона също
издават търсенето на метафоричност или на
монументалност и дидактично-показен синтез,
докато в моделировката на фигурите се разкрива ярко неподражаемото умение на автора
Ил. 1. Obraz „Święci Cyryl i Metody”,
да открие живот и движение във всяка гънка,
Велехрад, Чехия (1885, масло върху платно) като създаде истински празник за очите чрез
Базиликата е посветена на Успение Богородично и на светите Кирил и Методий (Bazilika Nanebevzetí Panny
Marie a svatého Cyrila a Metoděje).
4
Днешният Велехрад често погрешно се свързва с някогашната столица на Велика Моравия, в която владетелят княз Ростислав през IX в. е посрещнал славянските мисионери Константин-Кирил и Методий. Вж.
М. Деянова, Велеград, [в:] Кирило-Методиевска енциклопедия (А–З), т. 1, ред. Л. Грашева, С. Николова,
София 1985, c. 336–339; Г. Сотиров, Гроб на Методий, [в:] Кирило-Методиевска енциклопедия (А–З), т. 1…,
c. 551–553; М. Младенова, Микулчице, [в:] Кирило-Методиевска енциклопедия (И–О), т. 2, ред. Л. Грашева,
К. Иванова, С. Кожухаров, С. Николова, София 1985, c. 667–672.
5
A. Pieńkos, Welehrad, Obraz „Święci Apostołowie Cyryl I Metody” (Velehrad, J. Matejko, „Svatý Cyril A Metod”) Lokalizacja: Czechy (Czech Republic) Autor: Jan Matejko, <www.polonika.gov.pl/pages/pl/polonik.
php?id=185&name=welehrad-obraz-wieci-apostolowie-cyryl-i-metody> (17.06.2019).
3
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красивото превъплъщение на багрите в блестящи материи6.

За сравнение тук посочвам следните творби:
скулптурната композиция на Емануел Макс, изработена през 1842–1845 г. за храма „Св. Богородица“ в Прага и копието от тази скулптура, което е направил Фердинанд Нойман за базиликата
във Велехрад през 1907 г. (ил. 3), както и една
литография от май 1885 г., отпечатана в Познан,
вероятно по творбата на Емануел Макс (ил. 4).
Независимо от различните художествени техники, типологията на европейските образи от епохата е отразена по сходен начин и в платното на
Я. Матейко.
Ил. 3. Ferdinand Neumann.
Категорично може да се твърди, че при Я. МаСв. Кирил и Методий, Велехрад,
тейко (ил. 1) цялата композиция, както и детайлите
Чехия (1907) – копие
(образите и жестовете на персонажите), носят своя
на творбата на Emanuel Max
собствена художествена и символна индивидуалза храмa „Св. Богородица”
ност. За разлика от посочените на ил. 3 и 4 комв Прага (1842–1845 г.)
позиции тук св. Методий е отдясно, а св. Кирил
– отляво. Св. Кирил с едната си ръка държи отворена към зрителя книга, с другата
сочи текста в нея, погледът му е сведен към написаното в книгата. Св. Методий
гледа директно към света – държи с едната си ръка своя епископски жезъл, с другата сочи към връх му, който е във формата на кръст. Символиката е ясна: св. Кирил
затваря очите си за физическия свят, за да може да вижда по-ясно духовния; св.
Методий като духовен пастир е обърнал внимателния си взор към хората, които
трябва да поучава и напътства.
И в това изображение живописта на Матейко е разпознаваема – художникът
запазва своята експресия, много добре борави с материалността на тъканите
и не си поставя за цел сляпо да имитира иконографската техника. Поставяйки
своите персонажи на специална червена платформа, той взема под внимание
символиката на цветовете – червено в обстановката, синьо, жълто и бяло в одеждите на светците и отчетливите контрасти между тях. Картината е замислена
като олтарна, за което говори цялостното оформление – вътрешната рамка,
външната олтарна декорация, съчетанието между богатите червени оттенъци
на материите и златните елементи в метала, както и бродерията на инициалите
СМ и Sławianom (ил. 1). Налице е един цялостен олтарен ансамбъл, обмислен
пространствено. В него проличава умение на Матейко да работи не само с четката, но и с декоративните елементи, да създава дълбочината на плановете,
вписвайки ги в общото цяло: материите в картината кореспондират с материите
6

А. Божков, Изображенията на Кирил и Методий през вековете, София 1989, с. 80.
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Ил. 4. Św. Cyryl i Metody. Litografia na papierze (Poznań, 1885), wym. 35,4 x 24,5 cm
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на външния постамент; свещниците в картината – със
свещниците извън нея7. Специално внимание обаче трябва да се обърне на плановете
в живописната творба, както
и на редицата символични
нейни детайли. Долу ниско
и отпред (ил. 5-фрагмент)
е повалена култовата фигура
на езическия бог Швятовид
Ил. 5. Obraz „Święci Cyryl i Metody”,
(Światowid). Макар че позиВелехрад, Чехия (фрагмент)
ционирането на фигурата съвсем пред погледа на зрителя
по естествен начин го приковава, но едновременно с това
зрителят не е в състояние да го
идентифицира веднага. Предметът ниско долу освен че
е трудно разпознаваем е и положен в твърде специфичен
перспективен ракурс, което
допълнително създава напрежение за окото. Необходими
са исторически познания, за
да се разпознае в поваления
предмет каменният стълб от
IX в., открит през 1948 г. във
Ил. 5a. Szkic „Św. Cyryl i św. Metody”,
водите на р. Збруч в близост
Muzeum Narodowe, Poznań (фрагмент)
до с. Личковце около Хусятин
на Подоле. От 1851 г. Швятовид от Збруч се намира в сбирката на Археологическия музей в Краков. Включването на този езически символ в картината в конкретния му археологически запазен вид показва колко внимателно е проучвал
Я. Матейко епохата на Моравската мисия на светите братя Кирил и Методий.
Възможно е той да е познавал и текстовете на Пространните жития на светците,
които през втората половина на ХIX в. вече са били издавани8. И в двете жития
Известно е, че Матейко е имал особено отношение към предметите и че като колекционер е изследвал различните исторически епохи именно чрез съответстващите на тях вещи. Също така е имал опит във възстановяването на исторически паметници в Краков – светски и сакрални. Всички тези негови познания и умения
са приложени в картината, която той дарява на Велехрадската катедрала.
8
P. J. Šafařík, Památky dřevního písmenictvi jihoslovanů, V Praze 1851 (2. wyd, 1873); E. Dümmler, Die Pannonische Legende vom heiligen Methodius, Archiv für Kunde oesterreischer Geschichter Geschichtsquellen, 12,
1854; E. Dümmler, F. Miklosich. Die Legende vom heiligen Cyrillus, Wien 1870; както и по-ранният труд на
J. Dobrovsky, Curill und Method der Slawen Apostel. Ein historisch-kritischer Versuch, Prag 1823. Напълно възможно
7
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Ил. 6. Obraz „Święci Cyryl i Metody”,
Велехрад, Чехия (фрагмент)

Ил. 6a. Szkic „Św. Cyryl i św. Metody”,
Muzeum Narodowe, Poznań (фрагмент)

са отбелязани моменти на
борба с езическите практики
на славяните на територията
на Средна Европа. На втория
преден план – вляво и вдясно
са позиционирани два големи
свещника, преминавайки вертикално през цялата картина.
На тях има три запалени свещи, като символ на триединството на Бога. Постаментът,
на който светците са стъпили, формира следващ преден
план – на този кралско червен
фон и върху балдахинена възглавничка е положена династическата корона на полските
крале, която недвусмислено
напомня за средновековната
полска история и за родствената принадлежност на поляците към голямото семейство
на славяните. Светските и духовните символи, върху които
Матейко акцентува, са много
видими, макар че са разположени в задния план на картината (ил. 6-фрагмент) – на
олтарната стена, потънали
в сянка, и пресъздадени с възможно най-голяма експресия,
се различават три важни изображения: в средата е образът
на Божията Майка от Ченстохова – един от символите на
християнска Полша; отляво
е изобразен бял орел – отново

е Я. Матейко да е познавал тези издания. Както е известно, неговият най-голям брат Франчишек Едвард
Матейко през 1850–1851 г. е бил студент по класическа и славянска филология в университета в Прага,
а по-късно се изявява като изследовател в областта на славянските езици, фолклор и култура. Той е имал
силно влияние върху формирането на светогледа на Ян Матейко в неговото детство и в ученическите му
години. Всички изследователи на живота на художника са единодушни, че славянофилските идеи, които той
е изразявал, са тези, с които неговият брат го е възпитавал, вж. например M. Czapska-Michalik, Jan Matejko
[1838–1893]. Warszawa 2006, s. 13–14; L. Ristujczina, Jan Matejko, Warszawa 2018, s. 23–29.
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символ на Полша, но вече символ, свързан с държавната светската власт; отдясно е образ, който трябва да символизира Рус9 – Архангел Михаил. Изборът
на символните образи в картината на Матейко е вече тълкуван от полските изследователи, които обръщат внимание на факта, че традиционно очакваното
обединяване на Полша и Литва е заместено с обединяването на Полша и Рус:
„Тук трябва да се обърне внимание, че вдясно традиционното за литовския герб
място е заето от Архангел [Михаил], което във визията на Матейко някак издига позицията на Рус пред Литва“10. Образът на иконата е закрит от кръста, който
св. Методий държи. Освен че вгражда в своята картина регалите на властта (на
преден план – короната; на заден – гербовете), Матейко едновременно с това
сигнализира и за повече дълбочина в използваната от него символика. В олтарните изображения може да се открият повече от едно тълкувания. Ако се опитаме да свържем част от изобразените символи със староцърковнославянските
текстове за светците, не може да не споменем, че според един от тях – Похвалното слово за св. Кирил, светецът многократно е сравняван с орел. Там се казва:
„Щом чуеше някъде някаква хула за Божествения образ, той като крилат прелиташе по всички страни…; Той довършваше недовършеното от апостол Павел,
прелитайки като орел по всички страни – от изток до запад и от север до юг“11.
Това, че архангел Михаил, който по принцип е символ на активното начало,
е позициониран точно зад св. Методий, може да се тълкува и като знак за действената натура на по-големия от братята, а и да се свърже с факта, че поводът за
създаването на самата картина е честването на 1000-годишнината от смъртта
му. Символите от староцърковнославянските текстове може да са вторични, но
определено показват познаването им от тях от страна на Я. Матейко.
Като цяло може да се обобщи, че в платното „Светите Кирил и Методий“ Матейко умело обединява три насоки, като по този начин постига и своя художествен резултат. На първо място, той се придържа към историческата истина за образите, такава, каквато я познаваме от агиографските паметници. На второ място, без да изпада в имитация, се придържа към утвърдения иконографски канон
– и понеже именно иконографският канон работи със символи, Матейко много
умело вплита чрез избрани елементи своята идеологическа доктрина. На трето,
но не на последно място, – новият художествен елемент е постигнат чрез голямата опитност на Матейко в областта на портрета, която той доказва през целия
си творчески живот, но преди всички в перода от средата на 70-те до средата на
80-те години на ХIX в.
Понятието Рус (Ruś) – макар никога да не е съществувала държава с такова име – за Матейко обхваща териториите с униатско население от етнически руски произход – югозападните губернии на Руската империя,
източните части на Галиция и югоизточните губернии на Полското кралство. Оттам и етнонимът русини
(Rusini). В статията използвам формите, приети в българския език: Рус и русини.
10
A. Świątek, „Lach serdeczny”. Jan Matejko i Rusini. Kraków 2013, s. 78–79. Там той цитира мнението на
Х. Слочински, вж. H. M. Słoczyński, Dar dla Welehradu, „Przegląd Powszechny” 1987, nr 791/792, c. 158–169.
11
Климент Охридски. Похвално слово за св. Кирил Философ, [в:] Стара българска литература, т. 2: Ораторска проза, София 1982, c. 81–82.
9
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Ил. 2. Szkic „Św. Cyryl i św. Metody”, Muzeum Narodowe, Poznań (1885, масло върху дърво)
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Ескизът „Св. Кирил и св. Методий“
от Националния музей в Познан
Интересно е да се съпоставят завършеното изображение и малко известният ескиз от Познан, наречен „Св. Кирил и св. Методий“ (ил. 2), който днес се съхранява
в Националния музей на града под инвентарен № MNP Mp 1265. Той е работен
с масло върху дърво и е със значително по-малки размери от картината, 52 х 26
см. През 1887 г. ескизът е дарен от краковския граф Зигмунт Чешковски12 на Познанското общество на приятелите на науката (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, нататък PTPN) и дълги години се съхранява в художествената колекция на
Обществото, известна като Музей „Мелжински“ в Познан. От 1939 г. музейната
колекция на PTPN преминава в колекцията на новоформирания познански музей.
Така много творби на Я. Матейко, включително и ескизът за платното от Велехран,
стават неразривна част от богатството на Националния музей на град Познан13.
Макар че според някои изследователи Матейко е живописвал ескиза след занасянето на картината във Велехрад14, такова твърдение трудно може да бъде прието.
Имаме всички основания да смятаме, че ескизът е подготвителна работа – на първо
място, защото такава е практиката на Я. Матейко (както и на повечето художници)
при създаването на голяма част от платната му, и второ – защото имено на базата
на ескиза може да се проследи развитие на символната и художествената концепция, реализирани окончателно в масленото платно. И тук не става въпрос за композицията като цяло, а по-скоро за съпътстващите елементи от предния и задния
фон. За пример ще направя съответните сравнения. Зад гърба на светите братя
е маркирано само едно изображение – това на Богородица с младенеца, без в образа да се разпознава Ченстоховската мадона; епископският жезъл е по-опростен,
а св. Методий го държи с две ръце – както отбелязах по-горе в масленото платно
св. Методий го държи с една ръка, а с другата го посочва, за да подчертае значението на кръста като християнски символ; св. Кирил не е с наведен поглед, а гледа
фронтално към зрителя; светците са без нимбове; свещниците само са маркирани
в композицията (ил. 5а-фрагмент). Най-голямата разлика е в предния план, където на балдахин е поставена тиарата (ил. 6а-фрагмент). Тълкувайки композицията
на платното от Велехрад, полските изследователи Х. Слочински и А. Швьонтек
12
Не е известно как ескизът става собственост на граф Зигмунт Чешковски, може само да се предполага, че
го е получил в дар от самия Матейко, заради помощта, която му е оказал – графът оглавява делегацията до
Ватикана, свързана с освещаването на картината, а после участва и в самото пътуване до Велехрад. Вж. тук
по-надолу в текста на статията.
13
Художественото богатство на Националния музей на Познан се дължи на обединяването през 1939 г. на
няколко познански исторически и художествени колекции: „най-старата от които, Музей на полската и славянската древност във Великото Познанско княжество, принадлежи на основаното през 1857 г. Познанското дружество на приятелите на науката. Следващ принос към полагане на основите на днешния музей,
са даренията на Северин Мелжински за PTPN. През 1870 г. той купува колекциите на Едвард Раставицки,
а през 1871 г. предава на Обществото принадлежащата на неговото семейство Милославска колекция. Освен
това той закупува и терена, на който се организира изложението на събраните колекции. През 1881 г. PTPN
го нарича Музей на Мелжински (Muzeum im. Mielżyńskich)”, zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_
Narodowe_w_Poznaniu (21.06.2019).
14
A. Pieńkos, op. cit.
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възприемат короната като държавнически регал на династията на пястите, но в ескиза на Матейко короната изобщо не е индивидуализирана, така че е възможно
в първия си вариант художникът да е обмислял да изобрази не кралската корона,
а епископската тиара на Методий – факт, който се вписва в юбилейното почитание
на славянския апостол през 1885 г. В окончателния вариант на картината Я. Матейко променя идейната си концепция и на това място, под краката на светците, поставя старата езическа славянска религия, а короната е позиционирана в следващия
композиционен регистър на предния план. Определено може да се каже, че ескизът
също е ценен – показва характерния почерк на големия художник, специфичните
му експресивни колоритни решения, но също така – и етапите на идейния замисъл
за създаването на творбата „Светите Кирил и Методий“ от Велехрад.
Исторически контекст на създаването
на картината „Светите Кирил и Методий“
Освен своите художествени достойнства картината на Я. Матейко „Светите Кирил и Методий“ има своя метаартистична история. Нейното създаване трябва да
се разглежда през призмата на вековната кирило-методиевска традиция, но заедно
с това и посредством позицията на Ватикана по повод почитанието на светите братя през ХIX в., и не на последно място – посредством историята на полския народ
и своеобразния западен панславизъм на епохата.
Затова като начало трябва да се припомни, че от 70-те години на ХIX в. Ватикана въздига идеята за сближаване и обединяване на християнските църкви под
нейно покровителство. Както пише Славия Бърлиева: „Този стремеж към сближаване е насочен най-вече към Православната църква, чието единение с католицизма
до голяма степен зависи от верското единство на славяните. Икуменическите идеи
на Папския престол и славянското християнство намират пресечна точка в старата
кирило-методиевска традиция. Тя се интерпретира като символ на приобщаването
на славянството към европейската цивилизация, а Кирил и Методий се разглеждат
като символи на икуменическото единство. Това е основната идея на ецикликата
Grande munus [през 1880 г.]. С нея папа Лъв XIII обявява славянските първоучители за „апостоли на икуменическото единство“, канонизира ги и включва празника
им в Римския календар на 5 юли“15. Тази енциклика, появила се в навечерието на
1000-годишнината от успението на св. Методий, поставя темата за значението на
славянството, но наред с това с нея се активизира и полемиката между православни и католици по отношение на делото на светите братя. Юбилейните Методиеви
тържества са с два противопоставящи се центъра на католическия и православния
панславизъм: Велехрад се превръща в католически център на юбилея, подкрепен
от Ватикана, докато Киев – е православният център.
Тогавашната позицията на Русия по въпроса за юбилея на св. Методий е много
по-позната в кирилометодиевистиката, тъй като и от страна на учените-слависти,
15
С. Бърлиева, Папски енциклики и писма, [в:] Кирило-Методиевска енциклопедия (П–С), т. 3, ред. Е. Дограмаджиева, К. Иванова, С. Кожухаров, С. Николова, А. Стойкова, София 2003, c. 96.
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и от страна на актуалната тогава руска преса, тя е ясно артикулирана: в светлината на
хилядолетната църковна история, действията на Ватикана се трактуват като неоснователни претенции към православния Изток, целящи да се подрине неговият авторитет, да се унизи, раздели и отслаби славянството, с цел рано или късно да се подчини
то на Римския престол. Начало на този процес руските православни интелектуалци
свързват с времето, когато епископската катедра на Методий в Моравия е престанала
да съществува и Кирил и Методий са били трактувани като „еретици“. Като се има
предвид, че в края на XIX в. Русия вече е велика политическа сила, през 80-те години
на века в задграничния полски печат, както и във варшавския, все повече и по-ясно
започва да се налага идеята за необходимост от компромиси с Русия.
Важно е да се изясни каква е позицията на художника Ян Матейко и защо той
така емоционално поставя пред себе си ангажимента в годината на юбилея да поднесе на света своето послание чрез картината „Светите Кирил и Методий“.
Във времето, в което се подготвя тържественото честване на 1000-годишнината
от успението на Методий, в европейските страни се активизира не само паметта
към светите славянски апостоли, но и много от въпросите, свързани със славянството, актуални през целия ХIX в. През 70-те и 80-те години на века Матейко разработва сюжети, които показват неговото отношение едновременно към миналото
на Полша, но и към нейното настояще и бъдеще. Тази тема е сложна и обширна
и за щастие е разработена от А. Швьонтек, така че може да използваме неговите
изводи за светогледните позиции в творчеството на Я. Матейко. Само в тази светлина сме в състояние правилно да разберем и страстта на художника към темата за
славянските апостоли Кирил и Методий. В представите на Матейко създаването на
картината е само първата крачка, а целта, към която се стреми, е чрез нея да стане
изразител на социално-политическо становище. Движен от своите романтически
представи за политическо, социално и духовно единство, Матейко попада в сложна ситуация, в която не само поредицата от негови жестове не е разбрана, но дори
е оценена твърде негативно, поставяйки го като творец, човек и общественик за
години напред, и практическо до самата му смърт, в пълна изолация.
Художникът рисува картината с цел тя тържествено да бъде занесена във Велехрад. Преди това той прави всичко възможно платното да бъде осветено във Ватикана от папа Лъв ХIII. Начело на делегацията до Ватикана застава граф Зигмунт
Чешковски – заедно с картината, на 26 юни 1885 г. в Рим той представя и писмо от
художника. След връщането на картината в Краков се оказва, че така мечтаната от
Матейко официална държавна полска делегация до Велехрад, в която той очаква освен него да се включат епископ Албин Дунайевски, Павел Попиел, Артур Потоцки,
Станислав Тарновски, Станислав Смолка, няма да се осъществи. От една страна,
посочените личности не са особено ентусиазирани от идеята, а от друга – австрийските власти възпрепятстват пътуването, изтъквайки като претекст върлуването на
епидемия в Моравия. По тази причина празненствата в чест на 1000-годишнината от
полска страна биват проведени изключително семпло на Вавел в Краков. Но Ян Матейко не се отказва от своята идея и сам се заема да организира по-малка делегация
с почти частен характер. До Велехрад пътува той с група от 10 човека, между които
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има русински представители. Те пристигат във Велехрад на 4 октомври същата година, в последния ден от юбилейните чествания. Делегацията подписва дарствен
документ, в който се казва следното: „Тази картина, занесена в Рим от граф Зигмунт
Чешковски, е осветена от Светия отец Лъв ХIII на 26 юни във Ватикана. Предаваме
го като знак на обединението на славянските народи в Католическата църква“. Последното изречение е квинтесенция на Матейковия замисъл. То е в пълен синхрон
с дарението: картината е оформена със специално изработена, представляваща импровизиран олтар рамка, на която има голям надпис Słowianom и по-малък надпис на
чешки език: „Дар от полския народ на Велехрадската базилика“16.
Я. Матейко вдъхновено възприема юбилейното честване на славянските апостоли св. Кирил и св. Методий като възможност славянските народи да се обърнат
към романтичните обединителни идеи на А. Мицкевич, в които полският народ
има водеща роля. На равна позиция с полския народ художникът поставя братята
русини (както сам той ги нарича). Художникът е убеден, че поляци и русини могат да бъдат модел за по-нататъшното обединение на славяните под полска егида.
В художествената си трактовка той добре документира това свое убеждение, поставяйки наравно символите на Полша и Рус. Всички тези романтически Матейкови представи донякъде се градят и на факти, свързани със семейната му история
– неговият баща е чех от моравските територии. Политическата картина през 80-те
години на ХIX в. обаче е по-различна, отколкото в началото на века – русински
въпрос е много по-усложнен и полският политически елит няма интерес да се ангажира с него, нито да идентифицира поляци и русини като равни сили в борбата
за независимостта на Полша. Синтезирайки всичко това, А. Швьонтек много точно
формулира визията на Матейко за Полша:
Полша за Матейко е страна на поляци, русини и литовци – готова под опеката на Божият
промисъл да реализира своята историческа мисия в Европа. В тази визия няма да открием народностен сблъсък между поляци и русини, но затова откриваме многобройни примери за събития, личности, символи, които обединяват жителите на многоетническата
държава, и ако в картините на Матейко се появяват теми, свързани с конфликти между
двете народности, за художника те са инцидентни, а причините за тях той определя като
външни – включително подчертава значението на московската интрига17.

Всеки, който се е опитал да разплете историята около инициативата на Матейко, свързана с Методиевия юбилей през 1885 г., неизменно попада на интересните
факти от нехудожествен характер, свързани с писмата, които се появяват от името на художника в руската преса и по-точно в петербургския вестник „Минута“.
Попаднали в журналистическия дискурс те пораждат неразрешима конфликтна
Често Матейко си служи не само с художествени образи и символи, но и със словото в лапидарна форма.
Това се отнася до художествените му проекти, които по един или друг начин се допират до приложните
изкуства, както е в случая с неосъществените му проекти за паметник на А. Мицкевич. В известен смисъл
работата по картината на светите братя Кирил и Методий и работата по проекта за паметника на Мицкевич
относно тема, замисъл, идеен заряд и период на създаването им трябва да се разглеждат успоредно – и в двата случая става въпрос за обединяване на славянството чрез емблематични за него фигури.
17
A. Świątek, op. cit., s. 9.
16

262

Картината „Светите Кирил и Методий” от Ян Матейко и нейната история

ситуация, от която Матейко излиза напълно съкрушен. Фактите резюмира в своята
книга А. Швьонтек, но на въпроса се спират и други автори18. В политико-литературният петербургски ежедневник вестник „Минута“ се публикуват своеобразни
отчети за дейността на проведения през 1885 г. Славянски конгрес, в който вземат
участие и русини като представители на Галиция, но липсва присъствието на образования полски елит. В редакцията на „Минута“ е получено писмо с благодарствен
характер, в което се извежда тезата, че съгласието с Русия е необходимост, която
може да се осъществи единствено на основата на взаимни компромиси, подписано
от Я. Матейко и неговия секретар Мариан Гожковски. Изследователите на тази
открита за читателите кореспонденция стигат до извода, че Матейко не е автор
на това първо писмо от 16 юни 1885 г., че вероятно го е подписал, без да прочете
и да вникне в написания на руски текст, за който отговорност трябва да поеме
единствено неговият секретар. Всичко, което се случва след това обаче изцяло
е насочено към художника – оскърбленията и обвиненията в угодничество пред
Имперска Русия, в отстъпничество и съзнателно унижение към собствения си народ падат главно върху именития художник. Положението далеч не се подобрява,
когато Матейко се опитва да отговори на сериозните обвинения и критики с ново
писмо – в него независимо, че признава своята грешка, изказва становището си
за необходимост от разбирателство с Русия и руския народ. Това е позиция, която до момента Матейко е подкрепял и защитавал с творчеството си, но вербалното им артикулиране довежда до съвсем различна от очакваната реакция. Имайки
предвид, че руският печат като цяло трактува 1000-годишнината от успението на
св. Методий, като средство да утвърди идеята за славянско единство под егидата
на руския император, стремящ се към разширяване на влиянието на Русия върху
Хабсбургската империя, разбираме защо двете писма на Я. Матейко са получили
отзвук и в руския печат, и в Краков. Но по различен начин. В рубриката „Дневник писателя“ на в. „Минута“ редакторът Иван Андреевич Баталин, под псевдонима „Оса“, публикува статия, с която уведомява читателите за своята преписка
„с влиятелни поляци“ от Краков, които признават първенството на Русия в честваната Методиева годишнина, но в същото време изказва предположението, че те са
изиграли двойствена роля. Това отново поставя под лупа острия спор за полския
въпрос. Препечатани и в полската преса, писмата настройват поляците от Краков
срещу Матейко (и отчасти срещу неговия секретар). Изправен пред необходимостта да се защитава пред своите, Матейко е силно огорчен, и то най-вече, защото обвиненията в това, че е проруски настроен, не отговарят еднозначно на истината.
Както се вижда, с реализацията на своя проект художникът си поставя много
по-значими цели и с това затвърждава мнението на изследователите, че „Картините на Ян Матейко е трудно да се оценяват единствено в чисто художествени
категории“19. Възстановяването на метаисторията около създаването на картината
показва, че тя е замислена от романтична душа на артист, но като политически акт.
18
19

S. Tarnowski, Matejko, Kraków 1897; A. Świątek, op. cit., c. 9; L. Ristujczina, op. cit., s. 222–224.
M. Czapska-Michalik, op. cit., s. 7.

263

Мая Иванова

И именно заради този идеалистичен подтик, с който художникът вярва, че ще разреши политическите въпроси, замисълът му е обречен на неуспех.
Остават обаче две прекрасни творби – във Велехрад и в Познан, които обогатяват художествените традиции на ХIX в. в почитанието към светите братя Кирил
и Методий.

SUMMARY
Maya Ivanova
Obraz Jana Matejki „Święci Cyryl i Metody” i jego historia
W artykule omówiono dzieje obrazu „Święci Cyryl i Metody” znanego polskiego
artysty, Jana Matejki. Dzieło powstało 1885 roku w związku z 1000-leciem śmierci św.
Metodego i zostało podarowane świątyni klasztornej w dzisiejszym Welehradzie w południowo-wschodnich Czechach, w dolinie Morawy; tam znajduje się do dziś. Artystyczna
oraz ideowo-symboliczna wartość obrazu analizowana jest w kontekście jego mało znanego szkicu, przechowywanego obecnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W swoim
wyobrażeniu Matejko umiejętnie łączy trzy nurty – prawdę historyczną o Apostołach
Słowiańszczyzny znaną z tekstów hagiograficznych, kanon ikonograficzny i nowe artystyczne elementy. Oryginalność obrazu została osiągnięta dzięki wielkiemu doświadczeniu malarza w zakresie portretu, które udowodnił we wszystkich swoich dziełach,
lecz szczególnie w latach 70–80-ch XIX stulecia. Jednym z najbardziej interesujących
faktów związanych z obrazem jest jego metamalarska historia. W okresie obchodów
jubileuszu śmierci św. Metodego w europejskich krajach nie tylko przypominano pamięć o Świętych Braciach, ale również poruszano wiele kwestii odnoszących się do Słowiańszczyzny, szczególnie aktualnych w wieku XIX. Zainspirowany nimi Matejko za
prawdopodobne uznał idee zjednoczenia Słowian w kontekście romantycznych wspólnotowych idei Mickiewicza, opartych na wierze w przywódczą rolę narodu polskiego.
Równorzędną pozycję z Polakami oddał artysta „braciom Rusinom”. W 1885 roku idee
Matejki zostały wykorzystane przez publicystów petersburskiej gazety „Minuta” („Минута”), oraz szeregu innych tytułów prasowych, wywołując falę negatywnych reakcji.
Wracając do tych zdarzeń, można zobaczyć, jak za pośrednictwem sztuki Matejko podjął
próbę rozwiązania politycznych problemów, co stało się przyczyną upadku jego inicjatywy. Niemniej jednak po tym porywie pozostały wspaniałe płótna – w Welehradzie
i w Poznaniu – wzbogacają one artystyczne osiągnięcia XIX wieku, tworzone w hołdzie
Świętym Braciom Cyrylowi i Metodemu.
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Spotkanie sacrum i profanum
w przestrzeni cerkwi św. Jerzego we wsi Złatolist w Bułgarii

C

erkiew św. Jerzego we wsi Złatolist znajduje się niedaleko Mełnika, najmniejszego bułgarskiego miasta, w okręgu Sandanski (południowo-zachodnia Bułgaria),
na pograniczu z Grecją i Macedonią Północną. Złatolist zamieszkuje obecnie około
10 osób. W czasie świąt i dni wolnych od pracy ściągają tu tysiące pielgrzymów, by
odwiedzić świątynię, w której przez kilkadziesiąt lat mieszkała i przyjmowała wiernych prorokini prepodobna1 (baba)2 Stojna. Jest to miejsce szczególne, znane głównie
dzięki kultowi tej nieoficjalnej świętej. Sytuując w centrum swoich rozważań problematykę spotkania sacrum i profanum w przestrzeni cerkwi, chciałabym zgłębić jego
trzy przejawy: kult prepodobnej (baby) Stojny, przestrzeń sakralną i obrzęd oraz ikonografię cerkwi.
Kult prepodobnej (baby) Stojny
Stojna Dimitrowa pojawiła się po raz pierwszy w cerkwi świętego Jerzego na początku wieku XX, twierdząc, że sam patron świątyni przywiódł ją na to miejsce. Urodzona
w 1883 roku we wsi Haznatar (obwód Seres, na terenie teraźniejszej Grecji), żyła 50
lat, wiodła życie mnisze. W siódmym roku życia oślepła po chorobie i od tego czasu
posiadła dar przepowiadania przyszłości oraz uzdrawiania. Podobno sama baba Wanga, później słynna prorokini bułgarska, twierdziła, że jej poprzedniczka miała trzy razy
większą od niej moc3. W 1903 roku rodzina Stojny opuszcza miejsce dotychczasowego
zamieszkania i osiedla się w mieście Petricz. Stojna jednak na miejsce życia wybiera Złatolist (dawniej Dolna Suszica), wprowadzając się do balkonowej części cerkwi,
gdzie przebywać będzie do śmierci – w grudniu 1933 roku4. W tym miejscu, w pokoju,
który do dziś jest zachowany i odwiedzany, przyjmowała pielgrzymów (fot. 3). Tu wierni mogą zostawiać swoje zdjęcia lub zdjęcia bliskich, tak, by moc prepodobnej mogła
„Prepodobna” w dosłownym tłumaczeniu znaczy „wielebna”, ale również jest to określenie używane w odniesieniu do świętego mnicha i ascety (pustelnika). Zob. преподобный [w:] В. М. Живов, Святость. Краткий словарь агиографических терминов, Москва 1994, s. 57; Словарь агиографических терминов, <https://azbyka.ru/
svyatost-kratkij-slovar-agiograficheskix-terminov#n31> (29.06.2019).
2
„Baba” w języku bułgarskim oznacza „babcię”, ale powszechnie stosuje się to określenie zwracając się z szacunkiem do starszej kobiety.
3
Чудодейната Преподобна Стойна и нейните предсказания, <www.edna.bg/astrologia/chudodejnata-prepodobna-stojna-i-nejnite-predskazaniia-4649936> (08.05.2019).
4
З. Петричка, Житие на Преподобна Стойна от град Серес, s. 2, bez daty i miejsca wydania.
1
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oddziaływać z daleka (fot. 4). W przedsionku znajduje się zeszyt z modlitwami
i prośbami do Stojny (fot. 2). Na balkonie
świątyni można przenocować, korzystając
z koców i poduszek ustawionych w stosach w tym celu. Charakterystyczną cechą
balkonu są malowidła ścienne z półnagą
kobietą i nietypowe przedstawienia diabłów w scenach rodzajowych (fot. 18,19),
wskazywane jako jedyne takie wyobrażenia w chrześcijańskich świątyniach.
Fot. 3. Pokój Stojny
Obecnie spisana już została i wydana w formie małych książeczek historia
życia baby Stojny, która, według podań,
była m.in. obdarzona nie tylko darem jasnowidzenia i uzdrawiania, ale również
lewitowania5.
Ortodoksyjny nurt Cerkwi prawosławnej ostrzega przed bałwochwalstwem i herezją wiążącą się z jej kultem,
a jednocześnie nie podejmuje działań
przeciwko oddawaniu czci Stojnie przez
tysiące osób odwiedzających to miejsce
Fot. 4. Zdjęcia pielgrzymów na suficie
i traktujących Stojnę jak świętą. Dopokoju Stojny
kumenty mówią, że początkowo, choć
nazywana przez miejscowego księdza
„prepodobną”, uważana była jedynie za
jasnowidzkę i znachorkę. Dopiero kilkadziesiąt lat po śmierci, w latach 80-ch
XX wieku, zaczęto okazywać Stojnie
cześć. Pojawiły się podstawowe elementy kultu: grób na dziedzińcu cerkwi
św. Jerzego stał się celem pielgrzymek,
napisano żywot w dwóch redakcjach,
czytany przez duchownego w dniach poFot. 2. Balkon, wejście do pokoju Stojny,
święconych jej pamięci, wykonano dwie
zeszyt z modlitwami do Stojny
ikony, przedstawiające Stojnę pod postacią świętej, przed którymi wykonuje się określone czynności rytualne6. Od tego czasu,
przypuszczalnie, kult podlega aktywizacji, imię Stojny się upowszechnia, wchodząc
także do popkultury – stała się ona m.in. główną bohaterką książek beletrystycznych:
5
Р. Стоянова, Църквата „Свети Георги” и чудесата на Преподобна Стойна, <www.cluborfei.com/bg/product/Църквата-Свети-Георги-чудесата-на-Преподобнa>, 2014 (08.05.2019).
6
В. Измирлиева, П. Иванов, Сушишката светица Стойна. I. Житие, „Български фолклор” 3, 1990, s. 75.
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Съвършената. Преподобна Стойна,
неканоничната светица („Съвършената” – роман в две части: за Стойна Преподобна – вечното безсмъртие
на Духа; и за любовта – временното
безсмъртие на телата), której autorką
jest Неда Антонова, czy Албум поема
за Преподобна Стойна, którego autorami są Пламен Капитански, Неда Антонова, Румен Леонидов. Zaczęto również produkować wodę mineralną o jej
Fot. 18. Ikonostas – ujęcie z boku
imieniu. W internecie krąży mnóstwo
filmów i nagrań z wizyt wiernych w cerkwi św. Jerzego, istnieją fora dyskusyjne
oraz profil społecznościowy, poświęcony cudom dokonanym przez prorokinię.
W przycerkiewnym sklepiku sprzedaje
się ikonki podróżne z wizerunkiem Stojny (fot. 5), a na dziedzińcu można korzystać ze źródełka cudownej wody, któremu patronuje Stojna (fot. 6).
Kult prepodobnej (baby) Stojny i obrzędowość z nim związana ujawnia swoFot. 19. Ikonostas – ujęcie na wprost
iste „mistyczne napięcie między Ja i Ty”,
o którym pisze Rudolf Otto, zastanawiając
się nad przeżywaniem „posiadania Boga”.
Bazujące na tym „napięciu” „spotkanie”
daje bodziec do rozczytywania „kodu”
między bytem ziemskim (wiernymi Kościoła) i niebiańskim (Bogiem i jego reprezentantami na ziemi, w tym prepodobną
Stojną). W trakcie kontaktu między tymi
dwoma sferami dochodzi również do uzewnętrznienia się intuitius mysticus7, dzięki
pośrednictwu i m.in. wierze w cuda prepodobnej Stojny. Mircea Eliade zwraca uwaFot. 5. Souveniry cerkiewne
gę na to, że człowiek wykazuje sprzeczne
reakcje znajdując się w obliczu sacrum, które go pociąga i odrzuca zarazem: z jednej
strony chce on nawiązać jak najbardziej „realny” kontakt z hierofaniami i kratofaniami,
z drugiej obawia się definitywnej utraty owej „realności” przez swe zintegrowanie z płaszczyzną ontologiczną przerastającą jego świecki stan. „Pragnąc przekroczyć swój stan,
7

R. Otto, Mistyka Wschodu i Zachodu, tłum. T. Duliński, Warszawa 2000.
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człowiek nie może go jednak całkowicie
opuścić”, stwierdza Eliade8. To ambiwalentne doświadczenie jest charakterystyczne również dla najbardziej rozwiniętych
form religijnych. W sferze doświadczania sacrum dokonuje się współcześnie
szereg przemian. Klasyczne definicje sacrum, którego znaczenie zostało określone
w pracy Rudolfa Otto oraz Eliade, zdają
się nie przystawać do opisu współczesnej
„nowej duchowości”. Tradycyjnie sacrum
rozumiane jest jako coś transcendentnego,
przekraczającego byt ludzki: „To, co przekracza człowieka, nie jest poza nim, nie jest
źródłem mocy, nie wywołuje w człowieku
uczucia tremendum. To ‘coś więcej’ nawet
nie zawsze jest ponadnaturalne czy transcendentne. Jest immanentne, jest zadane
do odkrycia i odpowiedniego przeżywania,
trzeba się go w jakiś sposób nauczyć lub
Fot. 6. Źródełko z cudowną wodą
odkryć je w sobie”9. W ujęciu socjologicznym mówi się o tzw. prywatyzacji religii, która wytwarza nową „bezwyznaniową religijność”. Człowiek w obliczu nieskończoności wyborów staje się twórcą swojej religijności10. Jak wobec tych faktów można sytuować kult prepodobnej Stojny?
Bułgarska etnografka, Ałbena Georgiewa, w Ludowych wymiarach chrześcijaństwa11 podkreśla, jak wielką rolę odgrywa folklor w bułgarskiej „religii przeżywanej”12. Mówi, że wieloletnie badania terenowe utwierdziły ją w przekonaniu, że „religia jest żywa i efektywna dzięki trwałym ludowym mechanizmom jej przyjmowania
i adaptowania”. A te mechanizmy przetrwały przez wieki, przyjmując wpływy różnych ideologii i filozoficznych doktryn. Jak twierdzi badaczka: „udowodniły też swoją
elastyczność i adekwatność w uzewnętrznianiu zakamarków psychiki ludzkiej, a także
pokazały swoje możliwości bycia instrumentem do specyficznego oswajania świata
i walki człowieka z jego problemami”13. I chociaż religia chrześcijańska funkcjonuje
na terenie Bułgarii od więcej niż tysiąca lat, badania terenowe i obserwacje pokazują,
jak mocno współżyje ona z szeregiem przedstawień i wierzeń odziedziczonych po
M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. W. Kowalski, Warszawa 2000, s. 35.
K. Leszczyńska, Z. Pasek, Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, Kraków
2008, s. 14.
10
S. Grotowska, Religijność subiektywna: studium socjologiczne na podstawie wywiadów narracyjnych, Kraków
1999, s. 54.
11
А. Георгиева, Фолклорни измерения на християнството, София 2012.
12
Terminu używam za: A. Niedźwiedź, Od religijności ludowej do religii przeżywanej, [w:] Kultura ludowa. Teorie
– praktyki – polityki, red. B. Fatyga, R. Michalski, Warszawa 2014, s. 331.
13
А. Георгиева, op. cit., s. 13.
8
9
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pogaństwie, często przez nią zawoalowanych. Walcząc o dominującą rolę, miała
ogromny wpływ na folklor i zmieniła go,
ale nie mogła w całości podporządkować
swojej logice i dogmatom, bo folklor
jest zmienny w swoich formach i przejawach, i występuje w wielu wariantach,
jednym słowem – jest „tkanką żywą”14.
Georgiewa stwierdza:
Zastępując starsze mitologiczne i pogańskie obrazy oraz nadnaturalne istoty, chrześcijańskie postacie i obiekty
kultu przejmują część ich witalności
i trwałych przedstawień z nimi związanych. W najbardziej udanych przypadkach chrześcijańskie miejsca sakralne
udowadniają swoją efektywność jako
symbole zdolne konsolidować ludzi
w momentach kryzysu – politycznego,
społecznego lub ekonomicznego i przekształcają się w emblematyczne, przyciągające centra pielgrzymowania15.

Fot. 7. Cerkiew św. Jerzego z datą budowy

Ta rola jednoczenia i solidaryzowania
społeczeństwa, pisze dalej badaczka, czyni je znaczącymi również dla jednostek,
które szukają w nich oparcia w swoim
borykaniu się z przeciwnościami życia
– chorobami, cierpieniami, codziennością. Wydaje się, że wszystkie wyżej
wymienione funkcje pełni miejsce kultu
prepodobnej Stojny i wiara w jej cudowną
moc. Jaką rolę odgrywa zatem przestrzeń,
którą stanowi cerkiew św. Jerzego we wsi
Złatolist dla społeczności pielgrzymów
odwiedzających ją oraz ludzi trafiających
tam indywidualnie?
Przestrzeń sakralna i obrzęd
Cerkiew św. Jerzego została zbudowana w 1857 roku (fot. 7–11), jeszcze za
czasów Imperium Osmańskiego, na co
14
15

Fot. 8. Wejście do cerkwi

Ibidem.
Ibidem, s. 14.
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wskazuje również fakt, że jej architektura
odpowiada obowiązującym wówczas wytycznym dla chrześcijan – wnętrze ma poniżej poziomu ziemi tak, by nie przewyższała bryłą minaretu16. Zgodnie z terminologią Pseudo-Dionizego Areopagity17,
Bóg jest Hiper-Ikoną, a jego świątynia
stanowi imago mundi, które jest omphalos, kosmicznym centrum o przestrzeni
zabudowanej i uporządkowanej: „Mieszkanie Boga” miało być dla Bizantyńczyków porozumieniem „między naturalną
skalą pierwiastków ludzkich a transcendentną skalą nieskończoności”18. Wszelkie
symbole i obrzędy związane ze świątynią
sprowadzają się ostatecznie do pradoFot. 9. Boczna nawa cerkwi
świadczenia świętej przestrzeni – „Dzięki
świątyni świat jako całość jest na nowo
uświęcany. Jakkolwiek byłby nieczysty,
nieustannie oczyszcza go świętość świątyń”19. Świątynia bizantyńska (a na takiej wzorowane są cerkwie prawosławne
w Bułgarii), jest przesycona szczególną
symboliką, wskazującą na oddzielenie
przestrzeni sacrum od profanum przez
ikonostas, którego carskie wrota uchylają jakby drzwi do raju w wybranych momentach liturgii i świąt. Ołtarz mieszcząFot. 10. Tylna część cerkwi z partią balkonową
cy się za tymi drzwiami jest zorientowany
na wschód, ku Światłu Boskiemu, a nawa
dla świeckich wiernych na zachód, ku ciemności. Ten układ wyznacza u podstaw zachowania wiernych w kościele i kieruje ich obrzędowością obfitą w bogatą symbolikę,
często sięgającą do korzeni pogańskich. I tak jest w cerkwi w Złatoliście: pielgrzymi
odwiedzający cerkiew w pierwszej kolejności ustawiają się w kolejce do marmurowej
płyty z dwugłowym orłem symbolizującym patriarchat konstantynopolitański (fot. 12,
13). Znajduje się ona na podłodze pod kopułą, naprzeciw ikonostasu. Pielgrzymi wierzą,
że płyta stanowi energetyczne centrum, a stąpając na nią gołymi stopami, można doładować się „energią z kosmosu”. Żywe jest ponadto przekonanie, że gdy spogląda się z niej
W tym czasie korpusy świątyń wkopywane były do połowy w ziemię, a kopuły ukrywano pod wspólnym dachem.
Zob. D. Tenew, Dzieje sztuki w Bułgarii, tłum. K. Minczewa-Gospodarek, Warszawa 1989, s. 145.
17
Por. P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, tłum. M. Żurowska, Warszawa 2010, s. 177.
18
P. Evdokimov, op. cit., s. 127.
19
M. Eliade, Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej, tłum. B. Baran, Warszawa 2008, s. 61.
16
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na ikonę Chrystusa Pantokratora z ikonostasu (fot. 18) i „otworzy On oczy”, gwarantuje to oczyszczenie z wszelkich grzechów. Po niedługiej medytacji zostawia
się pieniądze – na płycie, przy ikonostasie, na pulpicie z ikonami lub też w innym
miejscu świątyni.
W cerkwi, w zasadzie, wszędzie leżą
banknoty i monety, raz na jakiś czas ofiarowywane biednym lub dawane za posługę duchownemu, przyjeżdżającemu tu
raz na tydzień. W zwyczaju cerkiewnym
jest również zostawianie różnego rodzaju darów przy ikonach z prośbą o wstawiennictwo – najbardziej popularne to:
olej, wino, skarpety lub ręczniki. Jak pisałam, kapłan odprawia liturgię raz w tygodniu, a także przy okazji świąt, może
też przyjechać na specjalne zamówienie.
Szczególnie obchodzonym tu świętem
jest 6 maja (zamiast 23 IV), dzień św. Jerzego – patrona cerkwi – oraz urodziny
baby Stojny: 9 września. Nabożeństwa
te ściągają wyjątkowo wielu turystów,
pielgrzymów, wiernych, proszących
o łaski świętego oraz prepodobną Stojnę.
Następnie odbywa się wielkie parafialne święto, z tzw. kurbanem („курбан”),
czyli ofiarą parafialną i/lub indywidualną, a także ze wspólnym biesiadowaniem
na zewnątrz cerkwi.
Zwłaszcza podczas świąt wizyta w pokoju Stojny jest obowiązkowa. Wierni
wpisują wtedy do specjalnych zeszytów
modlitwy kierowane do uzdrowicielki,
a także zostawiają zdjęcia swoje i bliskich
z prośbą o wstawiennictwo. Niebagatelną
rolę w rytuałach związanych z miejscem
pełni dziedziniec cerkwi, gdzie znajduje
się źródełko z cudowną wodą oraz ponad
tysiącletnie drzewo, na którym zamontowane są drewniane huśtawki, z których
chętnie korzystają kobiety, wierząc w ich

Fot. 12. Kolejka pielgrzymów do płytki
marmurowej

Fot. 13. Płytka marmurowa z dwugłowym
orłem – symbolem Patriarchatu
Konstantynopolitańskiego

Fot. 15. Zabytkowy platan z huśtawkami
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Fot. 14. Grób Stojny Dimitrowej

lecznicze działanie w przypadku wszelkiego rodzaju żeńskich chorób (fot. 15).
Na tyłach dziedzińca, tuż za cerkwią, znajduje się grób prepodobnej Stojny, również
obowiązkowo odwiedzany (fot. 14). Leżą
na nim banknoty zostawiane przez wiernych. Położenie samej cerkwi – otoczonej
górami, ze źródełkiem, tysiącletnim platanem – może też wskazywać na związek
z miejscem kultu z czasów przedchrześcijańskich, które mogło się tu znajdować.
Ida Ciesielska, analizując kompleks Rupite (nota bene oddalony o kilkadziesiąt kilometrów od wsi Złatolist) i kult dużo bardziej znanej prorokini bułgarskiej – baby
Wangi – wskazuje na taką zależność20.

Ikonografia cerkwi
„Sztuka milcząca potrafi mówić”, to
słowa św. Grzegorza z Nyssy 21, a Wunenburger w Filozofii obrazów podkreśla, jak ważną rolę pełnią one w życiu
duchowym: „Znać jego miejsce, funkcję, rozpoznawać go, kontrolować, poszerzać – wszystko to określa jakość żyFot. 16. Malowidła ścienne w nawie bocznej
cia duchowego” 22. Ikona – z gr. „eikon”
– to obraz będący manifestacją sacrum, który jest zarazem „oknem ku wieczności”,
dzięki któremu dokonuje się spotkanie Boga z człowiekiem, natury z nadprzyrodzonością, ułomności grzechu ze świętością, konkretnego czasu ludzkiego z wiecznością Boga Trójjedynego. „Ikona jest widzialnością niewidzialnego” i w niej zostaje
przedstawiony żyjący w widzialnym ciele niewidzialny duch23, dlatego też jest łącznikiem w komunikacji między człowiekiem i Bogiem, a dzięki temu staje się „pretekstem” do spotkania sfery sacrum i profanum. Wymienione cechy pozwalają rozpatrywać ją na wielu innych płaszczyznach, a także umożliwiają dyskusję na temat
wielu w niej „spotkań”: elementów chrześcijańskich i pogańskich, religii i magii,
ortodoksji i heterodoksji, ducha i materii, transcendencji i immanencji, ortoikoniczności i nie-ortoikoniczności.
Wszystkie definicje zjawiska religijnego, według Mircea Eliade, mają wspólną cechę: każda przeciwstawia na swój sposób sacrum (sakralność, świętość) i profanum
I. Ciesielska, Kompleks Wanga w Rupite jako sanktuarium religijne, „Slavia Meridionalis” 16, 2016, s. 595.
P. Evdokimov, op. cit., s. 132.
22
J.-J. Wunenburger, Filozofia obrazów, tłum. T. Stróżyński, Gdańsk 2011, s. 215.
23
S. Bułgakow, Ikona i kult ikony. Zarys dogmatyczny, tłum. H. Paprocki, Bydgoszcz 2002, s. 60.
20
21
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(powszedniość i świeckość). Trudnością
jest natomiast ustalenie zakresu tych
dwóch pojęć, gdyż zawsze mamy do czynienia ze zjawiskami złożonymi, noszącymi piętno długiej ewolucji historycznej. Każdy dokument (więc także ikonę),
można uważać za hierofanię, o ile wyraża
on pewną odmianę sacrum i jakiś odcinek jego historii, tzn. jakieś jedno przeżycie sacrum spośród niezliczonych jego
wariantów, pisze dalej Eliade. Tak więc, Fot. 20. Malowidła ścienne w części balkonowej
– diabły w scenach rodzajowych
każdy dokument po pierwsze ujawnia
nam pewną odmianę sacrum, po wtóre
określoną postawę człowieka wobec sacrum. Hierofania natomiast (w naszym
przypadku ikona) zakłada zawsze wybór
i wyraźne oddzielenie przedmiotu hierofanicznego od otaczającej go reszty.
Ciekawym zagadnieniem jest też rodowód słowa „święty”, na co zwraca uwagę Eliade, powołując się na Wergiliusza
i Eustatiosa: z łac. „sacer” może oznaczać
„święty” i jednocześnie „przeklęty”, a z
gr. „hagios” – „czysty” i „splamiony”, co Fot. 21. Malowidła ścienne w części balkonowej
może być kolejną inspiracją do rozpatry– naga kobieta i jeździec
wania interesującej nas problematyki na
przykładzie ikony oraz omawianego tu kultu „nieoficjalnej świętej”.
Ikonografia ścienna cerkwi św. Jerzego w Złatoliście powstała w 1876 roku, w ważnym dla Bułgarii okresie Odrodzenia Narodowego i wyzwalania się spod jarzma tureckiego, które zakończyło się 1878 roku, po 500 latach niewoli. Nie posiada ona jednolitego
stylu. Oryginalnością wyróżnia się malarstwo ścienne, autorstwa, według tradycji, Teofila Minowa ze znanej rodziny lokalnych ikonografów. Gdyby tak jednak było, w chwili
wykonywania pracy Teofil musiałby mieć 11 lat. Władimir Dimitrow, historyk sztuki,
autor artykułu Malarstwo ścienne w świątyni św. Jerzego we wsi Złatolist k. Mełnika jest
przekonany, że autorem był starszy syn rodziny Minowów, Marko24. Przedstawienia są
nietypowe, bogate w elementy kultury ludowej, opatrzone napisami w języku cerkiewnosłowiańskim i starogreckim. Przy drzwiach, po lewej stronie świątyni widzimy działającą na wyobraźnię scenę Sądu Ostatecznego, a za nią ciąg postaci świętych, w tym św.
Krzysztofa z psią głową, św. Haralampiusza, św. Stylianosa, św. św. Cyryla i Metodego
i innych (fot. 16). Nad nimi górują przedstawienia scen biblijnych, a pod nimi wydruki
В. Димитров, Стенописите в храма „Св. Георги“ в село Златолист, Мелнишко, [в:] Докторантски четения, Департамент История на културата, София 2008.
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ikon przynoszone przez wiernych. Na posadzce stoją również ikony kanoniczne,
m.in. ikona św. Niedzieli i św. Paraskiewy-Petki. Ikonografia ścienna po przeciwnej stronie jest w dużym stopniu uszkodzona bądź nieczytelna z uwagi na zadymienie. Ciekawa może być interpretacja
przedstawienia po zewnętrznej stronie
balkonu, na którym powtarza się motyw
dwugłowego orła z marmurowej płyty.
Ikonostas również uległ wpływom kultury ludowej – zarówno w rzeźbieniach,
jak i w kwiatowych formach zdobień jego
dolnej i górnej części. Rząd ikon świątecznych nad rzędem głównym stanowią
ikony, które są zwykłymi nadrukami.
Jednak rząd główny ikon to przynajmniej
stuletnie dzieła wielkiego kunsztu, wykonane w sposób ortoiknoniczny, zgodnie ze
sztuką bizantyńską.
Największą ciekawostkę ikonograFot. 1. Najstarszy zachowany portret Stojny
ficzną cerkwi stanowią malowidła ścienne z górnej części świątyni, na balkonie,
obok pokoju prepodobnej Stojny. Są to
przedstawienia diabłów w scenach obyczajowych, świeckich postaci w scenach
rodzajowych (również wyznania muzułmańskiego, co sugeruje ubiór), w tym
półnagiej kobiety odsłaniającej piersi
(fot. 20 i 21) oraz pejzaże w stylistyce
zbliżonej do naturalizmu. Zarówno pokój Stojny, jak i balkon, wyposażone są
Fot. 11. Główna nawa cerkwi
w ikony – dary odwiedzających, w większości przedstawiające samą babę Stojnę
w aureoli, jak świętą. Nie istnieje jeszcze jeden wzorzec ikonograficzny Stojny. Ikony
jednak wyraźnie odwzorowują najstarszy zachowany czarno-biały wizerunek uzdrowicielki – jest to niewidoma postać z zamkniętymi oczami, chustą na głowie i ciemną szatą
w całości zasłaniającą ciało (fot. 1).
Patrząc z balkonu, można uświadomić sobie regularny plan świątyni, zbudowanej
według prawosławnych wzorców, dobrze obejrzeć nawę główną i dwie boczne (fot. 11).
Po zwiedzeniu całości kompleksu badaczowi towarzyszy niezmiennie uczucie „przebodźcowania” – oszołomienia, zachwytu, niepokoju, napełnienia niewytłumaczalną
energią. Jest tu mistycyzm, naiwność, kicz, prymitywne piękno, ludowość, feeria barw,
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ale również tajemniczość i zagadkowość. I jakkolwiek miejsce to wywołuje ambiwalentne uczucia, jest przesycone czymś pierwotnym, głęboko zakorzenionym w kulturze, fascynującym, co przenika, przebija utarte schematy, normy, kanony, dostarczając
więcej pozytywnych niż negatywnych wrażeń, głównie ze względu na swoją prostotę,
„naturszczykowość” oraz brak duchowego i estetycznego wyrachowania.
Jeśli poważnie traktować myśl, że „kultura, której wytworem najwięcej mówiącym
o społeczeństwie w całym jego przekroju i jego zbiorowych doświadczeniach jest IKONA” 25, to w cerkwi św. Jerzego ze Złatolistu możemy otrzymać tego namacalny dowód,
na skutek przenikania się (w dosłownym tego słowa znaczeniu) sfery sacrum i profanum. Ich „spotkanie” uzewnętrznia ikonografia cerkwi, obrzędowość związana z samą
cerkwią i kult prepodobnej (baby) Stojny, jako „nieoficjalnej świętej”. Spektrum spotkań
tych dwóch sfer na wielu płaszczyznach semiotycznych, pozwala nam również na wielowymiarowe badanie przenikania wartości rozwiniętych na gruncie wiary prawosławnej
w Bułgarii i bułgarskiej kultury ludowej.

SUMMARY
Aleksandra F. Michalska
The meeting of sacred and profane in the space
of the church of Saint George in the village of Zlatolist in Bulgaria
In my work I analyse the meeting of the sacred and profane categories in three of its
various forms: the cult of Reverend (baba) Stoyna; sacred space and rite of the church;
and iconography. The orthodox church of St. George in the village of Zlatolist is located near the Melnik, the smallest town in Bulgaria. Zlatolist lies in the district of Sandanski in southwestern Bulgaria, on the border with Greece and Northern Macedonia.
The population of the village is approximately 10 people, however, during the holidays
thousands of pilgrims come here to visit the church of Saint George. For several decades, this was where prophetess Reverend (baba) Stoyna lived and received the faithful.
The above-mentioned categories of sacred and profane, interpenetrating on many levels,
serve me in the analysis of this church, where, like in the microcosm, a spectrum of
various “meetings” of values developed based on the Orthodox faith in Bulgaria and
Bulgarian folk culture.
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R. Cormack, Malowanie duszy. Ikony, maski pośmiertne i całuny, tłum. K. Kwaśniewicz, Kraków 1999, s. 20.
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Aevi. F. V. Mareš Sexagenario Oblatae. Red. J. Reinhart (=Sagners Slavistische Sammlung 8), München, s. 231-240.
– Metody jako święty, „Cerkiewny Wiestnik. Miesięcznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” XXXI, 4-12, s. 36-44.
– Терминология описания книг Священного Писания. Проект для Комиссии по рукописям CIBAL (z A. A. Aleksiejewem i M. Capaldo), „Polata Knigopisnaja” 14-15, s. 4-7.
– Święty Metody i jego testament, „Tygodnik Polski-Tygodnik Podlaski” I, 16 (128)
z 21 kwietnia, s. 7.
– Święty Cyryl-Apostoł Słowian, „Tygodnik Polski-Tygodnik Podlaski” I, 20 (132)
z 19 maja, s. 11.
– Święty Klemens z Ochrydu – sługa dobry i wierny, „Tygodnik Polski-Tygodnik
Podlaski” I, 29 (141) z 21 lipca (Prawosławie 4), s. 7.
– Piękny jubileusz [o Eugeniuszu Naumowie], „Tygodnik Polski-Tygodnik Podlaski”
I, 37 (149) z 15 września (Prawosławie 6), s. 12.
1986
– Болгарский апостол XIII века – рукопись Дечани-Црколез 2. Исследование
и микрокарточное воспроизведение рукописи (=Balcanica III, Etudes et documentes
5, z D. Bogdanoviciem i B. Wełczewą), София, ss. 81-146.
– Нови сведения за кирилски ръкописи в Полша. Берлинската сбирка в Краков,
„Palaeobulgarica- Старобългаристика” X, 1, s. 73-75.
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– Славянските ръкописи в Полша и някои терминологични проблеми при описването им, Кирило-Методиевски студии 3, София, s. 280-283.
– Veselije i věnecъ radosti, czyli o niektórych koncepcjach Riccarda Picchia, w tomie: Studia Slavica Mediaevalia et Humanistica Riccardo Picchio dicata. Red. M. Colucci, G. Dell’Agata, H. Goldblatt, Roma, t. II, s. 527-538.
– Bolesne straty paleoslawistyki jugosłowiańskiej [o D. Bogdanoviciu, B. Grabar i o.
J. Tandariciu], „Rocznik Slawistyczny” XLVII, 1, s. 91-92.
1987
– Il vino liturgico nella letteratura slavo-ecclesiastica, w tomie: Atti della V. Settimana di studi: Sangue e Antopologia – Riti e culto. Red. F. Vattioni, Roma, t. 3, s. 13671377.
– Предварителен списък на славянските кирилически и глаголически ръкописи
в Полша до края на XV век, „CIBAL – Информационен бюлетин” 11, s. 30-37; to
samo w wersji francuskiej: „CIBAL – Bulletin d’information” 11, s. 29-36.
– Metody jako święty, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej
Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXIX,1-2, s. 95.
– Berlińskie slavica w Bibliotece Jagiellońskiej, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXIX, 1-2, s. 101-102
(z W. Twardzikiem).
– Nowy serbski przekład Nowego Testamentu, „Pamiętnik Słowiański” XXXVIXXXVII, 1986-87, s. 37-44.
– Служба као жанр, w tomie: Научни састанак слависта у Вукове дане. Реферати и саопштења, XVI, Београд, s. 5-18.
– Двустранно сътрудничество за проучване на славянските ръкописи в Полша,
„Българистика” 4, s. 7-9 (z K. Stanczewem).
– Liturgia bizantyńska we Włoszech, „Tygodnik Podlaski” 3, 5: Prawosławie 26 z 17
maja, s. 5.
– Malarstwo bizantyńskie na ziemiach polskich, „Tygodnik Podlaski” 3, 8: Prawosławie 29 z 16 sierpnia (z K. Mamajko), s. 7.
– Klasztory Bułgarii, „Tygodnik Podlaski” 3, 9: Prawosławie 30 z 20 września 1987
r., s. 4-5.
– Święci Cerkwi Bułgarskiej, „Tygodnik Podlaski” 3, 9: Prawosławie 30 z 20 września 1987 r.
– Bizancjum a Słowianie, „Tygodnik Podlaski” 3, 10: Prawosławie 31 z 18 października, s. 5.
1988
– Службата на св. Кирил Философ в един кирилски ръкопис от Люблин, w tomie: Studies on the Slavo-byzantine and West-european Middle Ages. In memoriam Ivan
Dujčev (=Studia Slavico-byzantina et mediaevalia europensia t. 1), Sofia, s. 293-299.
– Review of the Church Slavonic Manuscripts, w tomie: The Paul M. Fekula Collection. A Catalogue, New York, s. XXIII-XXV.
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– Развитие на българистичното литературознание и фолклористика в Полша, w tomie: Втори международен конгрес по българистика. Доклади, т. 22:
Българистика. Състояние и перспективи, София, s. 201-205.
– Русские фрески как пример византийской живописи на польских землях, „Грани” XLII, 149, s. 240-248.
– Jubileusz 1000-lecia Chrztu Rusi 988-1988 (odpowiedź na ankietę), „Tygodnik
Podlaski” 4, 4 (37), s. 7.
1989
– Предварителен списък на славянските кирилски ръкописи в Полша, създадени
през XVI век, „CIBAL – Информационен бюлетин” 13, s. 112-122; to samo w wersji
francuskiej: „CIBAL – Bulletin d’information” 13, s. 110-119 (z Ewą Naumow).
– Акатистите в чест на Кирил и Методий и въпросът на съвременното черковнославянско творчество, w tomie: Втори международен конгрес по българистика. Доклади, т. 21: Кирило-методиевски симпозиум, София, s. 359-363.
– О przekładaniu starych tekstów cerkiewnych na język polski, „Zeszyty Naukowe
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka”, t. 6, s. 195-201.
– Letteratura bielorussa. Letteratura ucraina, w tomie: Letteratura russa e altre letterature slave (Strumenti di studio. Guide bibliografiche), Torino, s. 108-110.
– Najnowszy serbski przekład Nowego Testamentu, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXI, 1, styczeńczerwiec 1987, s. 97.
– Słowiańska hymnografia w rękopisach cerkiewnych w Polsce, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXI, 1,
styczeń-czerwiec 1987, s. 100.
– Wino liturgiczne w piśmiennictwie cerkiewnosłowiańskim, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXI, 2,
lipiec-grudzień 1987, s. 36-37.
1990
– О ideologicznych funkcjach XVII-wiecznej hagiologii ruskiej, „Ricerche Slavistiche”
XXXVII: La percezione del Medioevo nell’ epoca del Barocco. Polonia, Ucraina,
Russia. Atti del Congresso tenutosi a Urbino 3-8 luglio 1989. Red. G. Brogi-Bercoff,
Roma, s. 323-331.
1991
– Metody jako święty, w tomie: Cyryl i Metody Apostołowie i Nauczyciele Słowian.
Studia i dokumenty. Cz. 1: Studia. Red. J. S. Gajek i L. Górka (=Teologia w dialogu 6),
Lublin, s. 27-34.
– Hymnografia i polityka, „Slavia” LX, 2, s. 8-11 (i separatum: Mity narodowe w literaturach słowiańskich).
– Препис Даниловог зборника који је био у Лавову (BUL 198 III), a данас се чува
у Варшавској Народној Библиотеци (Akc. 10780), w tomie: Архиепископ Данило II
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и његово доба. Међународни научни спуп поводом 650 година от смрти (децембар
1987) (=Научни скупови САНУ, књ. 58, Одељење историјских наука, књ.17). Београд, s. 211-216.
– Над нашими старими рукописами, Церковний календар 1991, Sanok, s. 136-141.
– Mit Kosowa dzisiaj, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej
Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXIII, 2, lipiec-grudzień 1989, s. 319-320.
1992
– Hymnografia i polityka, w tomie: Mity narodowe w literaturach słowiańskich.
Studia poświęcone XI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Bratysławie. Red.
M. Bobrownicka (=Zeszyty Naukowe UJ MLX, Prace Historycznoliterackie LXXXI),
Kraków, s. 19-24.
streszczenie: Hymnografia i polityka, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXIV, 1-2, styczeń-grudzień
1990, s. 67-68.
– Молитва, w tomie: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник.
Red. D. Petkanowa, София, s. 273-274.
– За спецификата на църковнославянската литература в Жеч посполита,
„Palaeobulgarica-Старобългаристика” XVI, 2, s. 82-87.
– O nowszej literaturze cerkiewnosłowiańskiej, w tomie: Studia porównawcze z literatur słowiańskich. Red. Z. Niedziela. R. Łużny (=Prace Komisji Słowianoznawstwa
PAN 49), Kraków, s. 23-30.
streszczenie: O nowszej literaturze cerkiewnosłowiańskiej, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXIV, 1-2,
styczeń-grudzień 1990, s. 85-86.
– Białoruska Komisja Biblijna pracuje, „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 12
(90), s. 7.
– (R) R. Picchio, Letteratura della Slavia ortodossa (IX-XVIII sec.), „Slavia Orientalis” XLI, 4, s. 127-129.
1993
– Про богословськi погляди перших руських друкарiв, Церковний календар 1993,
Sanok, s. 143-147.
– Union religieuse: le déchirement au sein d’une culture, w tomie: Regions, regionalismes et conscience regionale face à l’integration europeenne. Red. J. Wyrozumski,
Kraków, s. 81-89.
– Unia religijna jako rozdarcie kultury, „Slavia Orientalis” XLII, 2, s. 203-209.
przedruk: ts., „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 12 (102)/1993, s. 13-15; ts. w:
O naszym Prawosławiu (Przegląd Prawosławny – wybór tekstów 1985-2010), Białystok
2010, 337-341.
– Unia religijna jako podział kultury, w tomie: Unia brzeska z perspektywy czterech
stuleci (= Teologia w dialogu 8). Red. J. S. Gajek, S. Nabywaniec, Lublin 1998, s. 179188.
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– Св. Кирилл Туровский и Священное Писание, w tomie: Philologia slavica. К 70летию академика Н. И. Толстого. Red. W. N. Toporow, Москва, s. 114-124.
– Teologiczny aspekt druku (na materiale najstarszych wydań cerkiewnosłowiańskich), w tomie: Rękopis a druk. Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej. Materiały z sesji Kraków 7-10 XI 1991. Red. J. Rusek,
W. Witkowski i A. Naumow, Kraków, s. 79-91.
przedruk:„Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1993,
2, s. 9-18.
– Parafrazy cerkiewnosłowiańskich tekstów liturgicznych, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXV, 1-2,
styczeń-grudzień 1991, s. 114-116.
– Kultura prawosławna w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (XIV-XVII w.), „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 3, s. 7-12.
– Нови информации за балканското православје од почетокот на XVII век,
“Спектар. Списание за литературна наука” 21-22, s. 5-14.
– (R) Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, на четырех языках: элленском,
славянском, российском и белорусском, с параллельными местами, „Slavia Orientalis” XLII, 3, s. 449-451.
– Pożegnanie Profesora Dinekowa, „Ruch Literacki” 1993, z.1-2, s. 186-187.
1994
– Свята Гора Афон в Палинодії Захарії Копистенського (1621), Церковний календар 1994, Sanok, s. 117-120.
– Cerkiewnosłowiańska hymnografia unitów, w tomie: Unia brzeska – geneza, dzieje
i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Red. R. Łużny, F. Ziejka i A. Kępiński,
Kraków, s. 337-344.
– Rozmyślanie przemyskie w kontekście apokryfów cerkiewnosłowiańskich, w tomie:
Studia Historycznojęzykowe, 1. Red. M. Kucała i Z. Krążyńska (=Prace Instytutu Języka
Polskiego 90), Kraków, s. 133-139.
przedruk: „Teksty Drugie” 1994, 3, s. 165-174.
– Търновската традиция в кирилските ръкописи, съхранявани в Полша, w tomie: Търновска книжовна школа 5: Паметници. Поетика. Историография, В. Търново, s. 377-382.
– O specyfice literatury cerkiewnosłowiańskiej w Rzeczypospolitej, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie”
XXXVI, 1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 96-98.
– Jubileusz św. Sergiusza z Radoneża, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie” XXXVII, 1, styczeń-czerwiec
1993, s. 64-65.
– Być prawosławnym to ogromny obowiązek [wywiad A. Radziukiewicz], „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 3 (105), s. 6-9.
przedruk w: O naszym Prawosławiu (Przegląd Prawosławny – wybór tekstów 19852010), Białystok 2010, s. 63-67
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– (R) S. Senyk, A History of the Church in Ukraine. Vol. 1: To the End of the Thirteenth Century (OchA 243), „Slavia Orientalis” XLIII, 4, s. 545-547.
1995
– Krakowskie cyrillomethodiana, Кирило-Методиевски студии 10, София, s. 138-144.
– Czy język jest konfesyjny? Uwagi przy przekładaniu Franciszka Skoryny, „Roczniki
Humanistyczne KUL” XLIII, 7, s. 151-163.
– Siedemnastowieczne trawestacje cerkiewnosłowiańskich tekstów liturgicznych,
„Roczniki Humanistyczne KUL” XLIII, 7, s. 151-163 [+ ros. streszczenie];
– Средневековая литература и богослужение, „Ricerche Slavistiche” XLII: Cultura letteraria medievale slava fra Bisanzio e Roma: prospettive di ricerca. Atti del Convegno di Castel Ivano, 24-25 settembre 1993, s. 49-59.
– Ћирилски рукописи у Пољској и Јужни Словени, w tomie: Проучавање
средњовековних средњовековних јужнословенских рукописа. Зборник радова са 3.
Међународне хиландарске конференције одржане од 28. до 30 марта 1989. Red.
P. Ivić, Београд, s. 323-329.
– Liste preliminaire des manuscrits slaves cyrilliques en Pologne couvrant la periode
du XVIII au XX siècle, CIBAL, Bulletin d’information 15, s. 29-49 [z Ewą Naumow].
– Сянiк як центр духовного життя православних в першiй половинi XVI столiття, Церковний календар 1995, Sanok, s. 81-83 [z Ewą Naumow].
– Sanok w I poł. XVI wieku: w centrum życia duchowego, „Orthodoxia – Przegląd
Prawosławny” 4 (118), s. 17 i 29.
– [Głos z dyskusji panelowej:] Sesja naukowa „Jan Paweł II wobec Wschodu chrześcijańskiego. W 15-lecie pontyfikatu Papieża-Słowianina”, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 3-4/1994-1995, s. 83-88.
– Złączone wiarą i losem, „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 3 (117), s. 17-18.
przedruk w: O naszym Prawosławiu (Przegląd Prawosławny – wybór tekstów 19852010), Białystok 2010, s. 346-348.
– Odnowiciel modlitwy Jezusowej, [wprowadzenie do książki:] Święty Paisjusz Wieliczkowski, O modlitwie umysłu albo modlitwie wewnętrznej, przełożył J. Kuffel, Białystok, s. 5-6.
– Nasze liturgiczne tradycje, „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 6 (120), s. 28-29;
7 (121), s. 18-19; 8 (122), s. 27-28; 10 (124), s. 31-32; 11 (125), s. 31-32; 12 (126), s. 31-32.
– Wspomnienie o moim Ojcu, „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 8 (122), s. 42.
– [tłumaczenie] Przedmowy Iwana Fiodorowa i Grzegorza Chodkiewicza, w: J. Łabyncew, Ł. Szczawinska, W mieście zwanym Zabłudowem, Białystok, s. 61-73.
1996
– Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polskolitewskich (= Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne. Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim 1), Kraków, ss. 215.
– Kultura prawosławna w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej: kwestia odrębności, „Zeszyty Naukowe UJ” MCXCIV, Studia Religiologica 29, s. 1-7.
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– Teologia bożonarodzeniowych pieśni Bohohłasnyka, w tomie: Z kolędą przez wieki.
Kolędy w Polsce i krajach słowiańskich. Red. T. Budrewicz, S. Koziara i J. Okoń, Tarnów, s. 463-470.
– Liturgiczny wizerunek arcybiskupa Jozafata (Kuncewicza) – wzorce biblijne,
„Roczniki Humanistyczne KUL” XLIV, 7: Słowianoznawstwo, s. 71-80.
– Функции на библейските елементи в художествената структура на Йоан
Екзарховите слова, w tomie: Преславска книжовна школа. Т. 1: Изследвания и материали. Red. M. Tichowa, P. Dimitrow, София, s. 131-138.
– Nasze liturgiczne tradycje, „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 1 (127), s. 3132; 2 (128), s. 31-32; 3 (129), s. 31-32.
– Trudna sztuka przekładania, „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 3 (129), s. 15-17.
– Mołdawia na skrzyżowaniu kultur, „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 5 (131),
s. 27-29.
– 350-лiття Великого Требника митрополита Петра Могили, Церковний календар 1996, Sanok, s. 103-108.
1997
– О wileńskich służebnikach 1691 i 1692 roku, w tomie: Słowianie Wschodni. Duchowość
– mentalność – kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu
w siedemdziesięciolecie urodzin. Red. A. Raźny, D. Piwowarska, Kraków, s. 31-36.
– Przedmowy metropolity Cypriana Żochowskiego w wileńskim służebniku z 1692
roku, Acta Polono-Ruthenica II, Olsztyn, s. 81-90.
– Przemiany w ruskiej kulturze unitów w XVII wieku, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze 5-6/1996-1997, s. 141-146.
– Na opoce wiary. O dwóch utworach hymnograficznych św. Piotra (Mohyły), „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 4-5, s. 182-186.
– Synaksa (sobór) Świętych Białoruskich, Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej
PAU 4. Red. R. Łużny, A. Zięba, Kraków, s. 141-149.
– Czuły stróż Cerkwi Bożej, „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 1 (139), s. 3-5.
– Czy Jagiełło tolerował prawosławie? „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny”
6 (143[144]), s. 6-9.
– Kryzys ekumenizmu – i co dalej?, „Życie Duchowe” X, 4, s. 61-66.
– (R) Il barocco letterario nei paesi slavi [...], Roma 1996, „Slavia Orientalis” XLVI,
3, s. 477-479.
1998
– О modlitwie spowiednej i pokucie eremickiej, w tomie: Studia slawistyczne. Z okazji XII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Krakowie (=Prace Instytutu Filologii
Słowiańskiej UJ nr 17). Red. H. Mieczkowska, J. Kornhauser, Kraków, s. 115-120.
– Święci łączą czy dzielą? Perspektywa prawosławna, w tomie: Święci a pojednanie
Kościołów. Święci łączą czy dzielą? Red. Z. J. Kijas, (Biblioteka Ekumenii i Dialogu 4),
Kraków, s. 75-81, 103-104.
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– Cerkiewnosłowiańskie akatysty maryjne z ziem Rzeczypospolitej, w tomie: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej. Łódź, 14-17 maja
1996. Red. J. Okoń, Łódź, s. 80-87.
– Berło innowiercy, w tomie: Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich.
Red. T. Dąbek – Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Warszawa, s. 15-21.
– Liturgiczny żywot Pisma Świętego, w: Citazioni e reminiscenze bibliche nella letteratura  slava ortodossa. Tavola rotonda. XII Congresso Internazionale degli Slavisti.
Cracovia – 31 Agosto 1998, Napoli, s. 7-24.
streszczenie w: XII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Kraków 27 VIII-2 IX 1998.
Streszczenia referatów i komunikatów. Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze. Oprac. L. Suchanek, L. Macheta, Warszawa, s. 313.
– Biblijny budulec modlitw św. Cyryla biskupa Turowa, w tomie: Biblia w literaturze
i folklorze narodów wschodniosłowiańskich. Red. R. Łużny, D. Piwowarska, Kraków,
s. 73-78.
– Sofiologia w Akatyście ku czci Bogurodzicy, „Slavia Orientalis” 47, nr 3, s. 365-370.
– Służebnik jako księga  natchniona, w tomie: Tematy. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Leszka Moszyńskiego (=Slawistyka nr 9), Gdańsk, s. 375-381.
– O cлужби светом кнезу Лазару, w tomie: Слово и культура. Памяти Никиты
Ильича Толстого. Red. T. A. Agapkina, t. 2, Moskwa, s. 349-353.
– O dwóch kodeksach z anonimową  Modlitwą spowiedną, w tomie: Русь и южные
славяне. Сборник статей к 100-летию со дня рождения В. А. Мошина (1894-1987).
Red. W. M. Zagrebin, Sankt-Petersburg. s. 314-321.
– (R) Die grossen Lesemenäen des Metropoliten Makarij. [...] B. 1: Uspenskij spisok,
1-11 März (=MLS 39), Weiher-Freiburg i. Br. 1997, „Slavia Orientalis” 47, nr 1, s. 113-114.
– (R) G. Giraudo, G. Maniscalco Basile, Lessico giuridico politico ed ecclesiastici
della Russia del XVI secolo [...], Roma 1994, „Slavia Orientalis” 47, nr 1, s. 114-115.
1999
– Święci Cyryl i Metody w polemice wyznaniowej, w tomie: Środkowoeuropejskie
dziedzictwo cyrylo-metodiańskie. Międzynarodowa konferencja naukowa. Red. A. Barciak, Katowice, s. 173-184.
– Współczesna rekonstrukcja macedońskiego procesu historycznego i literackiego,
w tomie: Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991
roku, Kraków, s. 57-69.
– Nieprawosławni w Trebniku metropolity Piotra Mohyły, w tomie: Unia Brzeska
1596-1996. Sesja gdańska z okazji 400-lecia (=Slawistyka nr 8), Gdańsk, s. 14-21.
– Władysław II Jagiełło wobec prawosławia, w tomie: Kaplica Trójcy Świętej na
Zamku Lubelskim. Historia, teologia, sztuka, konserwacja. Materiały sesji zorganizowanej w Muzeum Lubelskim 24-26 kwietnia 1997 roku, Lublin, s. 17-24.
– Prawosławni święci I Rzeczypospolitej, w tomie: Święci w kulturze i duchowości
dawnej i współczesnej Europy. Red. W. Stępniak-Minczewa, Z. J. Kijas, Kraków (=Biblioteka Ekumenii i Dialogu 9), s. 21-29.
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– Tradycja kijowska w prawosławiu polskim, w tomie: Prawosławie. Światło wiary
i zdrój doświadczenia. Red. K. Leśniewski, J. Leśniewska, Lublin, s. 449-471.
– Król w polsko-litewskim piśmiennictwie prawosławnym pierwszej połowy XVII
wieku, [+ ros. streszczenie], Zeszyty Naukowe UJ 1237, Studia Religiologica 32: Kościoły Wschodnie. Red. J. Drabina, s. 125-135.
– (R) Aksinija Dżurowa, Въведение в славянската кодикология [...], Sofija 1997,
„Byzantinische Zeitschrift” 92/1, s. 112-114.
2000
– Началото на Възраждането като преломен момент в литературната традиция, w tomie: Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата
на Българското възраждане. В чест на 70-годишнината на проф. Дочо Леков.
Sofia 1998 [2000], s. 163-166.
– Piśmiennictwo ruskie w Rzeczypospolitej między Wschodem i Zachodem, w tomie:
Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11-14 maja 1999
r. Red. E. Woźniak, Łódź, s. 35-45.
– Święta Góra Athos, „Peregrinus Cracoviensis” VIII, s. 39-54.
– Europa benedyktyńska i Europa cyrylometodiańska, w tomie: Studia z historii literatury i kultury Słowian [+Summary, +Zusammmenfassung], (=Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1850). Red. B. Czapik-Lityńska, Z. Darasz, Katowice, s. 33-41.
– L’aspetto sofianico della mariologia nei testi liturgici bizantino-slavi, w tomie: Sophia – la Sapienza di Dio. Red. G. Cardillo Azzaro, P. Azzaro, Milano, s. 37-40.
– Praskie przemyślenia Franciszka Skoryny o słowie i piśmie, w: Studia z filologii
słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś. Red. H. Wróbel, [J. Hornik], Kraków, s. 191-194.
– Rozważania o. Zachariasza Kopysteńskiego o języku i narodzie słowiańskim,
w tomie: Съкровище словесьное. Studia slawistyczne ofiarowane profesorowi Jerzemu
Ruskowi na 70. urodziny. Red. W. Stępniak-Minczewa, W. Boryś, Kraków, s. 117-121.
– Piśmiennictwo czyli w kręgu kultury Logosu/Literature or the culture of the written word Logos – wraz z A. Radziukiewicz, w tomie: Prawosławie w Polsce/ Orthodox
Christianity in Poland. Red. A. Radziukiewicz, Białystok, s. 237-250.
– Современное православное монашество в Польше, ”Новая Польша. Общественно-политический и литературный ежемесячник” 12(15), декабрь 2000, с. 44-46.
– Пољско-литванско православље и Света гора – Атос [wraz z D. Gil], w tomie:
Осам векова Хиландара. Историја, духовни живот, уметност и архитектура ((=Научни скупови САНУ, књ. 58, Одељење историјских наука, књ.27)., Београд, s. 101108 [i ros. streszczenie].
– The Church of Poland. Historical Overview, w tomie: The Splendour of Orthodoxy.
2000 Years History – Monuments – Art. Vol. II: Patriarchetes and Autocephalous
Churches, Ateny, s. 482-485; ts. po grecku w: O Thēsauros tēs Orthodoxias. 2000
chronia: Istoria – Mnēmeia – Technē.
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2001
– Święci lokalni w myśli kijowskiej pierwszej połowy XVII wieku, w tomie: Ars Graeca
– Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek., Kraków,s. 199-206.
– Inwektywy w ruskich utworach polemicznych z początku XVII wieku. Nad Palinodią
Zachariasza Kopysteńskiego, w tomie: Między kulturą „niską” a „wysoką”. Zjawiska
językowe, literacie, kulturowe. Pamięci prof. dr hab. Teresy Dąbek-Wirgowej. Materiały
z Konferencji Naukowej, Łódź, 28-29 marca 2000 r., Red. M. Korytkowska, Z. Darasz,
G. Minczew. Łódź, s. 103-112.
– Język – deklaracja przynależności czy narzędzie? Z dylematów I Rzeczypospolitej, w tomie: Collectanea Polono-Bulgarica, t. 1, red. M. Walczak-Mikołajczak, UAM,
Gniezno s. 19-32.
– Nauka tolerancji, „Tygodnik Powszechny” 8 z 25 lutego 2001, s. 10; przedruk: „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 2001: 3 (189), s. 38-39 [i „Życie” w maju 2001].
– Refleksja czytelnika, posłowie do: Z. J. Kijas, Przebóstwienie człowieka i świata,
Kraków, s. 225-227.
2002
– Domus divisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej (= Biblioteka Tradycji Literackich Nr XVIII) Collegium Columbinum, Kraków, ss. 220 + Appendix ss.180.
– Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, Scriptum, Kraków, ss. 517
(przy współpracy A. Kaszleja, E. Naumow i J. Stradomskiego).
– National Consciousness – Religious Identity – Civic Loyality (From the Dilemmas of the Polish-Lithuanian Commonwealth), w tomie: Idea narodowa jako problem
badawczy. Red. J. Sujecka, Warszawa, s. 65-74.
– Чинъ на исходъ души от св. Петър (Могила), „Кирило-Методиевски Студии”
14: Език и история на бьлгарските средновековни текстове. Сборник в чест на
Е. Дограмаджиева, s. 227-230.
– Dinekow, Georgijew i Kujew a stara literatura bułgarska, w tomie: Bułgarzy na
Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie międzywojennym. Red. J. Rusek, W. StępniakMinczewa, Kraków, s. 25-29.
– Пољски акатист у част светих Ћирила и Методија, w tomie: Словенско
средњовековно наслеђе, Red. Z. Vitić, T. Jovanović, I. Špadijer, Београд, s. 385-389.
– Aniołowie w prawosławiu, w tomie: Księga o aniołach. Red. H. Oleschko, Kraków,
s. 264-270.
– Библия. IV. Переводы. На славянские языки. Польский, Православная энциклопедия, т. V, Москвa, с. 152-153.
– Panel Tożsamość Europy w dialogu wschodniej i zachodniej tradycji chrześcijańskiej, „Fundamenta Europaea” 1, Gniezno, s. 63-73 (passim).
2003
– O bezradności anioła z nieba, w tomie: Ekumeniczna odpowiedzialność na początku trzeciego tysiąclecia. Red. L. Górka, S. Pawłowski, KUL, Lublin, s. 19-53.
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– Liturgiczne wspomnienia soborów a kwestia powszechności Kościoła, w tomie:
Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej (z A. Dejnowicz). Red.
A.W. Mikołajczak, M. Walczak-Mikołajczakowa, Gniezno, s. 47-61.
– Библейская поэзия и литургическая поэзия, w tomie: La poesia liturgica slava antica. XIII Congresso Internazionale degli Slavisti (Lubiana, 15-21 Agosto 2003).
Blocco tematico 14. Relazioni, Roma-Sofia, s. 23-29.
– Wiedząc, że wszelkie nauki przemijają...  Franciszek Skoryna o edukacji, w tomie:
Języki i tradycje Słowian. Red. E. Tokarz (=Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach nr 2095), Katowice, p. 353-359.
– Moлитва, w tomie: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст.
Д. Петканова. Второ преработено и допълнено издание, В. Търново, Абагар, с. 303-304.
– Distretti del sapere nell’Europa dell’Est (wraz z G. Giraudo), Università Ca’ Foscari – Unindustria Venezia, pp. 81.
2004
– Idea-immagine-testo. Studi sulla letteratura slavo-ecclesiastica. Red. Krassimir
Stantchev, Alessandria: Edizioni dell’Orso, pp. 224.
– Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog. Wydanie drugie zmienione.
Oprac. A. Naumow oraz A. Kaszlej przy współpracy E. Naumow i J. Stradomskiego,
Kraków, Scriptum, ss. 572.
– Kult świętego Mikołaja w tradycji prawosławnej. Wybór i opracowanie A. Dejnowicz. Red. A. Naumow i M. Walczak-Mikołajczakowa. Biblioteka Duchowości Europejskiej nr 1, Gniezno 2004.
– Култ светог Бенедикта Нурсијског код православних Словена, Црквене
студије/Church Studies, бр. 1, Ниш, s. 95-104.
– Teologiczna antropologia społeczna: perspektywa prawosławna, w: Kościół w życiu
publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. Materiały VII Kongresu
Teologów Polskich, t. I: Wykłady i wprowadzenia do dyskusji, Lublin, s. 291-294.
– Wprowadzenie do: M. Gogol, Rozważania o boskiej liturgii. Tłum. W.M. Korzyn,
Kraków (=Biblioteka Ekumenii i Dialogu, t. 21), s. 5-7.
2005
– За служебните минеи в краковските библиотеки, (wraz z K. Stanczewem w:
Acta Palaeoslavica, vol. 2 (in honorem professoris Angelinae Minčeva), Sofia, s. 47-53.
– Мощите на св. Кирил и тяхната прослава през вековете, (wraz ze S. Byrlijewą), Старобългарска литература, кн. 33-34: Филологически изследвания в чест на
Климентина Иванова за нейната 65-годишнина, София, с. 126-144.
– Echa IV krucjaty w dawnej literaturze ruskiej, (z J. Stradomskim) w tomie: IV
krucjata. Historia – reperkusje – konsekwencje. Red. Z.J. Kijas i M. Salamon, Kraków,
s. 238-251.
– Monaster supraski jako jeden z głównych ośrodków kulturalnych Rzeczypospolitej w tomie: Z dziejów Monasteru Supraskiego, Red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk,
W. Walczak, Białystok, s 105-116.
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– Gli echi della IV crociata presso gli slavi ortodossi, „Studi Ecumenici” XXIII,
2 (aprile-giugno 2005), s. 241-249.
– Il calendario nella vita ecclesiastica e quotidiana della Slavia Ortodossa, „Slavia.
Rivista trimestrale di cultura” XIV/1, gennaio-marzo 2005, s. 10-19.
– La Bibbia nella letteratura rutena del primo Seicento, w tomie: Memoria biblica
e letteratura. Atti del Convegno Internazionale “All’eterno dal tempo”, Terza Sessione
– Milano 5-7 settembre 2000. Red. V. Placella, Napoli, s. 439-446.
– Prospettive di comparatistica nello studio delle letterature slave: Forum, “Studi
slavistici” II, s. 282-284.
– [R] Cataloghe of Early Printed Books in the Cyrillic Alphabet in the Collection of
the National Library, w: Polish Libraries Today, vol. 6: Foreign Collections in Polish
Libraries, Warszawa, s. 118-119.
2006
– Święty Benedykt w tradycji chrześcijaństwa Zachodu i Wschodu. Wybór i opracowanie A. W. Mikołajczak i A. Naumow. Pod redakcją A. Naumowa i M. Walczak-Mikołajczakowej, Gniezno (=Biblioteka Duchowości Europejskiej nr 2).
– Wstęp do encykliki Slavorum Apostoli, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, Kraków, s. 145-150.
– Definizione delle aree culturali slave medievali tra mondo bizantino e mondo romano-germanico, w tomie: Lo spazio letterario del Medioevo. III. Le culture circostanti. 3.
Le culture slave. Red. Mario Capaldo, s. 51-74.
– Kosovo of Serbs and Albanians, w: Christian Heritage of Kosovo and Metohija – Shared Responsability, Białystok, s. 3-12; (ts. po polsku: Kosowo Serbów i Albańczyków, w:
Chrześcijańskie dziedzictwo Kosowa – wspólna odpowiedzialność, Białystok, s. 3-12).
– Богородичне иконе и ритуализација одбране града, Црквене студије/Church
Studies 3, Ниш, s. 187-198.
– Święty Mikołaj w Bari jako argument w polemice wyznaniowej, w tomie: Instaurare
omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicę urodzin, Red. P. Kantyka, Lublin, s. 577-589.
– Strossmayer e il dialogo ecumenico – nel centenario della morte di Josip Juraj
Strossmayer, Vescovo di Ðakovo (+15 aprile 1905). Atti del Convegno internazionale
di studi, Venezia 14-15 febbraio 2005. Red. A. Naumow, M. Scarpa, Venezia (=CISB.
I Balcani tra Oriente e Occidente. Collana di Atti congressuali, 1).
2007
– Franciszek Skoryna z Połocka – życie i pisma. Wybór tekstów, przekład i opracowanie M. Walczak-Mikołajczakowa i A. Naumow, Gniezno, ss. 232; (Biblioteka Duchowości Europejskiej nr 3).
– Święci południowosłowiańscy w ruskiej tradycji liturgicznej w państwie polsko-litewskim, w tomie: The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition. Red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak, Białystok, s. 189-196.
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– Служба св. Милутину, Краљу Бањском – проблеми теологиje и поетикe, w tomie: Манастир Бањска и доба краља Милутина. Зборник са научног скупа одржаног од 22. до 24. септембра 2005. године у Косовској Митровици, Red. Д. Бојовић,
Ниш / Косовска Митровица/Манастир Бањска, с. 229-237.
– „Nieprzyjaciółmi człowieka są domownicy jego”. Kult św. Wacława w najdawniejszej tradycji cerkiewnosłowiańskiej, w tomie: Amoenitates vel lepores philologiae (Venceslao Durano vulgo Twardzik dicto septuagenario tota philologorum turba gratulans
dedicat), Red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków, s. 428-434.
– Руската служба за равноапостолните Методий и Кирил, учители славянски,
Кирило-Методиевски студии, кн. 17: Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на
българската култура през IX-X в., София, c. 496-504.
– Ikony w rosyjskiej polityce dawnej i nowej, w: ZN UJ XCCXCVII, Studia Religiologica 40: Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej. Red. J. Drabina,
Kraków, s. 9-20.
– O specyfice ruskich tekstów liturgicznych z terenów państwa polsko-litewskiego,
w tomie: Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. Red.
Микола Крикун, Остап Середа. Львів, 2006-2007 (=Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць Інституту
українознавства ім. І. Крип’якевича НАНА України. Вип. 15), s. 243-249.
2008
– Ikony Matki Bożej w obronie grodów, „Orthodoxia. Przegląd Prawosławny”
1 (271), styczeń, s. 19-21.
– I martiri atoniti del XIX secolo e la loro lotta contro l’assimilazione etnica e religiosa, w tomie: Integrazione, assimilazione, esclusione e reazione etnica. Red. A. Pavan,
G. Giraudo, Napoli, vol. II, s. 133-147, vol. I, s. CXXVI (wersja elektroniczna); ts.w
wersji papierowej: Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2012, vol. II, s. 143-158; vo1. I,
s. 141, 217.
– W poszukiwaniu utraconej tożsamości – nowi męczennicy atoscy (1590-1830), w tomie: Religijna mozaika Bałkanów, Red. M. Walczak-Mikołajczakowa, Gniezno, s. 43-54.
– La salvezza viene da Est – una missione universale, „Rezzara Notizie” [Vicenza]
XXXVIII, n. 4, s. 1.
– Состояние Православной церкви в эпоху князя K. B. Острожского, http://
www.pravoslavye.org.ua:80/index.php?r_type=article&action=fullinfo&id=21028
– Dall’Illuminismo alla Rinascita: il crescente ruolo di Mosca, w tomie: Storia religiosa di Serbia e Bulgaria. Red. L. Vaccaro, [Milano], s. 269-290. (=Europa Ricerche 13).
– Święty Klemens Rzymski we wczesnym prawosławiu słowiańskim, w tomie: Wiara
i poznanie. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Eminencji Profesorowi Sawie (Hrycuniakowi), Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski. Red. H. Paprocki
ed al., Białystok, s. 418-430.
– Obrządek słowiański – czy jest i dla kogo?, w tomie: Bunt tradycji – tradycja buntu.
Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu. Red. M. Bogusławska.
G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa, s. 265-271.
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– Unikalne święto ku czci św. Konstantyna-Cyryla Filozofa u katolików bułgarskich,
w tomie: Różnić się w zgodzie. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi
Leonardowi Górce SVD z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej (Pieniężno-Lublin 1968-2008). Red. S. Pawłowski, Lublin, s. 307-315
– Współczesna hymnografka między tradycją a wyzwaniami świata, w tomie: Nel
mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff. Red. M. Di Salvo, G. Moracci, G. Siedina, Firenze, vol. II, s. 391-403.
– [tłum., kom.] List okrężny wojewody kijowskiego, księcia Konstantego (Bazylego)
Ostrogskiego do duchowieństwa i wiernych w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie
Litewskim, z dnia 24 czerwca 1595 roku, w: Książę Konstanty Bazyli z rodu Ostrogskich
1526-1608. Folder wystawy (Supraśl-Białystok sierpień-wrzesień 2008), Białystok,
s. 25-30.
2009
– Старо и ново. Студије о књижевности православних Словена. Red. Драгиша
Бојовић, Ниш, ss. 207.
– Особености на местната богослужебна традиция в православната книжнина на
Полско-литовската държава, Годишник на Софийския университет „Климент Охридски“. Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ 96 (15), 93-98.
– Europa benedettina e/o Europa cirillo-metodiana, w tomie: L’eredità di Cirillo
e Metodio. Omaggio a Vittorio Peri. Atti del 41° convegno, Gorizia, 22-24 novembre
2007. Red. C. Alzati, M. Grusovin, S. Tavano, Gorizia, s. 433-441.
– О związkach świętego Stefana Deczańskiego ze św. Mikołajem, Ikonotheka 21. Tom
dedykowany Profesor Barbarze Dąb-Kalinowskiej, Warszawa, s. 153-169.
– Апокрифы в книжности Древней Руси – общие положения, w tomie: Biblia
Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum, Red. Georgi Minczew, Małgorzata
Skowronek i Ivan Petrov, Łódź, s. 315-319.
– Pani Athosu i Jej ruskie włości, w tomie Święta Góra Athos w kulturze Europy,
Europa w kulturze Athosu. Red. M. Kuczyńska, Gniezno, s. 21-30.
– Matka Boska Częstochowska jako zbawczyni Rosji, w tomie: Szczelina światła.
Ruskie malarstwo ikonowe. Red. A. Gronek, Kraków, s. 499-507.
– I nomi del potere nel mondo slavo, w tomie: Semantiche dell’Impero. Atti del Convegno
della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Università Ca’ Foscari Venezia, 21.02.2008,
14-15.05.2008. Red. A. Ferrari, F. Fiorani, F. Passi, B. Ruperti, [Napoli], s. 45-56.
– Franciszek Skoryna z Połocka jako biblista, Кирило-Методиевски студии 18:
Средновековието в огледалото на един филолог. Сборник в чест на Светлина Николова, Sofia, с. 166-173.
– Св. св. Кирил и Методий сред светците – покровители на Европа, (ze Slaviją
Barlievą), „Аз-Буки. Национален седмичник за образование и наука“, nr 21, s. 11.
– Aneks do: P. Nazaruk, Prawosławne oblicze Italii, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2009: Liturgiczne hymny prawosławne ku czci świętych włoskich
(wybór), s. 105-114, Od tłumacza, s. 115-117 (przedruk w „Przegląd Prawosławny”
8 (290), sierpień 2009, s. 30-31) [oraz konsultacja naukowa tomu].
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– recenzja do: Д. Бојовић, Трпеза Премудрости, Београд-Ниш, (skrzydełko)
2010
– Nasze dziedzictwo, „Orthodoxia – Przegląd Prawosławny” 2 (296), s. 22-24.
– La presenza di sant’Ambrogio nella tradizione slava ortodossa. Slavica Ambrosiana 1: Sant’Ambrogio e i Santi Cirillo e Metodio. Le radici greco-latine della civiltà
scrittoria slava. Red. M. Ch. Pesenti e K. Stantchev Milano, s. 3-17.
– Lingua, confessione, cultura: il caso ruteno del Seicento (z Vivianą Nosilia), w tomie:
Zrozumieć Słowiańszczyznę. Prace poświęcone profesor Marii Bobrownickiej w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków, s. 37-45; ts. w tomie
Pluringuismo nelle letterature slave. Red. F. Ferluga Petronio, Trieste, s. 21-31.
– Confini Est-Ovest: una storia di incontri e di scontri, w tomie: Europa: radici -confini -prospettive. Red. P. Agostini, G. Canteri, Verona. s. 268-281.
– Харковският митрополит Никодим като автор на служби. (Принос към историята на съвременното църковнославянско творчество, w tomie: Пıние мало
Георгию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. Red.
M. Йовчева, И. Добрев, А. Турилов, Е. Трайчев, София, с. 277-284.
– O naszym Prawosławiu (Przegląd Prawosławny – wybór tekstów 1985-2010), Białystok: Być prawosławnym to ogromny obowiązek, s. 63-67; Nasze dziedzictwo, s. 147152; Unia religijna jako rozdarcie kultury, s. 337-341; Złączone wiarą i losem, s. 346348.
– Jedność procesu historycznoliterackiego starszych literatur słowiańskich, w tomie: Zmierzch Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki. Materiały z konferencji naukowej (22-23 marca 2010 roku) zorganizowanej przez Katedrę Slawistyki Instytutu
Filologii Polskiej i Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego
przy współudziale Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Red. naukowa
J. Baluch, A. Pająk, Opole, s. 133-145.
– La figura di s. Pietro l’Athonita nei testi liturgici, Црквене студије/Church Studies
7, Ниш, s. 191-200.
– Святитель Николай и святой Стефан Дечанский, w tomie: Добрый кормчий.
Почитание святителя Николая в христианском мире. Red. А. В. Бугаевский,
Moсква, s. 188- 91.
– [red. serii] Uczniowie Apostołów Słowian – Siedmiu świętych mężów. Red.
M. Skowronek, G. Minczew. Red. serii A. Naumow, W. Walecki, Kraków (=Biblioteka
Duchowości Europejskiej 4).
2011
– Церковнославянская служба равноапостольному Науму Охридскому: Index
hymnorum, w tomie: Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир Свети
Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традициjа (организиран по повод 1100-годишнината од смртта на св. Наум Охридски), Охрид, 4-7
ноември 2010. Red. И. Велев, Скопje, s. 93-104.
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– I Balcani e i francescani: un’introduzione, w tomie: I francescani nella storia dei
popoli balcanici (nell’VIII centenario della fondazione dell’Ordine). Red. V. Nosilia,
M. Scarpa, Venezia, s. VII- XI.
– Кирило-Методиевските традиции в църковнославянските ръкописи в Полша,
(wraz z Janem Stradomskim), Кирило-Методиески студии, кн. 20: Кирило-Методиевското културно наследство и националната идентичност / Cyrilo-Metodské kultúrne dedičstvo a národná identita, София, s. 150-165.
– Se e come esiste la letteratura slavo-ecclesiastica, Studi slavistici VIII, s. 305-316.
– Utwory południowosłowiańskie w cerkiewnosłowiańskim piśmiennictwie w Rzeczypospolitej, Latopisy Akademii Supraskiej 2: Kościół prawosławny na Bałkanach i w Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna tradycja. Red. U. Pawluczuk, Białystok, s. 27-34.
– Słowiańskie drukarstwo renesansowe w sławnym mieście weneckim, „Pamiętnik
Słowiański” 61, zesz. 2, s. 3-23.
– Святость в эпоху Петра Первого, w tomie: Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации, т. 2. Red. Т. Р. Руди, С.А. Семячко, Санкт-Петербуг,
s. 603-610.
2012
– Miłosz biblista, w tomie: Wenecja Miłosza. Red. Francesca Fornari, Kraków-Budapeszt, s. 57-66.
– Ksenofobia i nieufność jako mechanizmy współżycia chrześcijan, w tomie: Chrześcijański  Wschód – Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci. Red. W. Jóźwiak, I. Lis, Poznań, s. 87-97.
– Obraz Mazepy w cerkiewnych tekstach  obrzędowych, w tomie: Z Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej z Ukrainą i Stolicą Apostolską. Red. M. R.
Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok, s. 641-656.
– Нови черковнославянски творби в чест на св. мъч. Людмила, w tomie: Словеса
прѣчюднаꙗ. Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Буюклиев (по случай неговата
75-годишнина). Red. А-М. Тотоманова, Р. Влахова-Руйкова, София, s. 86-92.
– Le traduzioni della Bibbia presso gli slavi ortodossi dei Balcani, w tomie: La parola di Dio nella vita spirituale. Atti del XIX Convegno ecumenico internazionale di
spiritualità ortodossa – Bose, 7-10 settembre 2011. Red. Sabino Chialà, Lisa Cremaschi,
Adalberto Mainardi, Bose, s. 213-240.
– Переводы Франциска Скорины в контексте церковнославянского перевода
Библии, w tomie: Translation and Tradition in Slavia Orthodoxa. Red. Valentina Izmirlieva, Boris Gasparov, Wien, s. 10-25. (Series Slavische Sprachgeschichte 5).
– Il culto di san Clemente di Roma nell’antica Rus’, w tomie: Multa et varia. Studi
offerti a Maria Marcella Ferraccioli e Gianfranco Giraudo. Red. Florina Creţ Ciure,
Viviana Nosilia, Adriano Pavan (=Chaos kai Kosmos. Incontri e scontri di civiltà I),
Milano, s. 85-96.
– Picchio a paleoslawistyka polska, “Ricerche slavistiche” 10 (56), s. 5-19.
– Język modlitwy jako deklaracja?, Latopisy Akademii Supraskiej 3: Języki naszej
modlitwy – dawniej i dziś. Red. U. Pawluczuk, Białystok, s.105-110.
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– [red. serii i tomu] К. Станчев, Исследования в области средневековой литературы православного славянства, Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 7,
Kraków.
2013
– Święty Metody i jego testament, „Orthodoxia-Przegląd Prawosławny” 4 (334), s. 34-35.
– Św. Konstantyn Cyryl Filozof Apostoł Słowian, „Orthodoxia-Przegląd Prawosławny” 5 (335), s. 28-29.
– Małżeństwo w rodzimym piśmiennictwie Słowian prawosławnych, w tomie: Cum
reverentia, gratia, amicitia... Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi
Walczakowi. Red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań, t. II, s. 463-475.
– ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ в древнеславянской письменности, w tomie: Saint
Emperor Constantine and Christianity. International Conference Commemorating the
1700th Anniversary of the Edict of Milan 31 May – 2 June 2013/ Свети цар Константин и хришћанство. Међународни научни скуп поводом 1700. годишњице Миланског едикта 31. мај – 2. јун 2013. Red. Dragiša Bojović, Niš 2013, vol. II, s. 341-350.
– Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – „dwa mosty Wschód i Zachód łączące”, w tomie: Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – patroni Wschodu i Zachodu. Tom I: Apostołowie Słowian w dawnej Europie, s. 11-20 (Biblioteka Duchowości Europejskiej 5/1).
– Constantino il Grande nella letteratura serba antica, Slavica Ambrosiana, vol. 4:
La figura di Costantino Imperatore e l’ideologia imperiale nella storia culturale, religiosa, civile dei Paesi slavi. Red. F. Braschi, M. Di Salvo, Milano, s.113-122.
– La santità all’epoca di Pietro I, w tomie: I testi cristiani nella storia e nella cultura. Prospettive di ricerca tra Russia e Italia. Atti del convegno di Perugia-Roma, 2-6
maggio 2006 e del seminario di San Pietroburgo, 22-24 settembre 2009, Red. S. Boesch
Gajano, E.G. Farrugia, M. Pliukhanova, Orientalia Christiana Analecta 294, s. 265-274
(przekład B. Sulpasso).
– La Madre di Dio di Częstochowa come nuova salvatrice della Russia, w tomie:
I testi cristiani nella storia e nella cultura. Prospettive di ricerca tra Russia e Italia. Atti
del convegno di Perugia-Roma, 2-6 maggio 2006 e del seminario di San Pietroburgo,
22-24 settembre 2009, Red. S. Boesch Gajano, E.G. Farrugia, M. Pliukhanova, Orientalia Christiana Analecta 294, s. 321-330 (przekład V. Nosilia).
– Łączenie dat stałych z cyklami ruchomymi w praktyce prawosławia, Latopisy Akademii Supraskiej 4: Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty, red. M. Kuczyńska, U. Pawluczuk, Białystok, s. 155-162.
– Aniołowie w cerkiewnosłowiańskiej hymnografii, „Rocznik Teologiczny” LV, zesz.
1-2, s. 67-89.
– Problem regionalizmu w tradycji cyrylometodejskiej, Krakowsko-Wileńskie Studia
Slawistyczne 8: Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim. Historia, tradycje, odwołania. Red. M. Kuczyńska, J. Stradomski, Kraków, s. 139-155.
– Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie jako składnik kulturowego uniwersum
Rzeczypospolitej, w tomie: Pogranicza, Kresy, Wschód a idea Europy. Seria I: Prace
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dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko. Idea i wstęp J. Ławski. Red. naukowa
A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski (Colloquia Orientalia Bialostocensia: Literatura/
Historia III), Białystok, s. 55-61.
– Апостол Франциска Скорины и его судьбы, Studies on Language and Culture in
Central and Eastern Europe 21: Славянский Апостол: История текста и язык. Red.
M. Bobrik, Berlin, Washington, D.C.S., s. 185-194.
– Семейният живот на православните славянски светци според балканската
агиография, Старобългарска литература, кн. 48: Светци и свети места на Балканите 2, София, s. 157-164.
– Службата на преподобната Филотея Темнишка като отражение на православната духовност през ХІІІ в., w tomie: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ. Юбилеен сборник
в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов. Red. В. Панайотов
et al., Шумен, s. 426-432.
– [red. serii i tomów] Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – patroni Wschodu i Zachodu. Tom I: Apostołowie Słowian w dawnej Europie, t. II: Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie, Kraków, ss. 254+338 (Biblioteka Duchowości Europejskiej 5/1-2).
2014
– I monasteri slavi del monte Athos. Centro d’integrazione etno-culturale ed epicentri di norme letterarie durante il medioevo (z K. Stantchevem), w tomie: Kesarevo
Kesarju. Scritti in onore di Cesare G. De Michelis. Red. M. Ciccarini, N. Marcialis,
G. Ziffer, Firenze, s. 399-410 (Biblioteca di Studi slavistici 23).
– Metropolita kijowski Grzegorz (Cambłak) na soborze w Konstancji (1418), Latopisy Akademii Supraskiej 5: Synody Cerkwi Prawosławnej w I. Rzeczypospolitej. Red.
M. Kuczyńska, U. Pawluczuk, Białystok, s. 41-56.
– Alcuni problemi dell’interpretazione della Vita Methodii. L’Antico Testamento
nella Vita di Metodio, w tomie: ΦΙΛΟΙΝ. Scritti in onore di Mario Enrietti e Renato
Gendre. Red. M. Muscariello, “Alessandria. Rivista di glottologia”, 6-7, (2012-2013),
s. 365-372.
– Święty jako zabójca (na materiale literatury cerkiewnosłowiańskiej Słowian południowych), Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 9: Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancji i waśni religijnych. Red. M. Kuczyńska, D. Gil, Kraków, s. 85-98.
– [red. tomu] J. Stradomski, Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w. (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 10).
2015
– Manoscritti e libri a stampa nella tradizione rutena (XV-XVI sec.), Slavica Ambrosiana, vol. 5: Libro manoscritto e libro a stampa nel mondo slavo (XV-XX sec.), Red.
R. Marti, M.Ch. Pesenti, Milano, s. 17-26.
– Fate, politics and forgeries – the case of the relics of SS Cyril and Methodius, (ze
S. Barlieva), w tomie: Contested Heritage and Identities in Post-socialist Bulgaria. Red.
Ana Luleva, Ivanka Petrova, Slavia Barlieva, Sofia, s. 15-31.
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– Gli alfabeti slavi nelle polemiche ottocentesche – appunti, w tomie: Studi cirillometodiani. Nel 1150° anniversario della missione tra gli Slavi dei santi Cirillo e Metodio,
Red. K. Stantchev, G. Ziffer, Milano, s.243-252 (Fonti e Studi 22).
– Мoдели византијско-словенских књижевних веза, Црквене студије/Church Studies 12, s. 17-23.
– Relikwie Cyryla i Metodego jako świadectwo dynamiki życia religijnego, (wraz ze
S. Barlievą), Latopisy Akademii Supraskiej 6: Cerkiew w drodze. Red. M. Kuczyńska,
Białystok, s. 31-42.
– Wojna w Trebniku św. Piotra (Mohyły), Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne
11: Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym pismiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze, Red. M. Kuczyńska, J. Stradomski, Kraków, s. 23-34.
– Teksty anagraficzne (przedmowy, posłowia i kolofony) z południowosłowiańskich
cyrylickich inkunabułów i starodruków w przekładzie na język polski, w: I. Petrov, Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego
(koniec XV-początek XVII wieku), Łódź, s. 199-260.
2016
– Le traduzioni bibliche in serbo, bulgaro e macedone (XIX-XXI sec.), Slavica Ambrosiana, vol. 6: Traduzioni e rapporti interculturali degli Slavi con il mondo circostante, Red. M. Di Salvo, G. Zifer, Milano, s. 55-66.
– Modlitwy za Ukrainę i o pokój „w czas próby i rozdziału”, Poznańskie Studia
Slawistyczne 10: Relacja państwo – Kościół w historii i kulturze. Red. M. Kuczyńska,
s. 197-211.
– Rola dziedzictwa kulturowego św. św.  Braci Cyryla i Metodego w uwarunkowaniach współczesnej Europy, w: Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Biuletyn Informacyjny 2 (72), s. 21-23, 3 (73), Białystok, s. 24-27.
– Biblia w kulturze Rusi Polsko-Litewskiej w XVI wieku, Slavia Meridionalis 16
(2016): Tekst biblijny w literaturach południowosłowiańskich od średniowiecza do nowoczesności [Biblical Text in the South Slavonic Literatures from the Middle Ages to the
Modern Times]. Red. A. Stoykova, s. 32-51.
– Kwestie teologiczne w przedmowach i posłowiach wydań Božidara Vukovicia, Latopisy Akademii Supraskiej 7: Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy.
Red. M. Kuczyńska, Białystok 2016, s. 37-49.
– Палеославистиката в служба на идеята, Кирило-Методиевски студии, кн.
25: 100 години кирилометодиевистика в България. Идентифициране на еврейски
и християнски модели в литературата. Red. Славия Бърлиева et al., София, s. 4049.
2017
– San Clemente di Ocrida e la Bibbia, Slavica Ambrosiana, vol. 7: San Clemente di
Ocrida: allievo e maestro. Nell’undicesimo centenario del beato transito (916-2016).
Red. K. Stantchev, M. Calusio, Milano, s. 51-60.
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– Богородичные уделы, w tomie: Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации, т. 3. Red. Т. Р Руди, С.А. Семячко, Санкт-Петербург, s. 599-603.
– Biblia i liturgia w systemie wartości kultury ruskiej Pierwszej Rzeczypospolitej,
w tomie: Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia. Red. M. Kuczyńska,
Warszawa, s. 121-140 (seria Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą.
Hermeneutyka wartości, tom XI).
– Św. Kliment Ochrydzki jako duszpasterz, Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 12: Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe, Red. M. Kuczyńska, J. Stradomski, Kraków, s. 43-51.
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