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Alicja Z. Nowak

Materiały niekonieczne w księgach liturgicznych: 
objaśnienia dla kapłanów na przykładzie 
antimensionu 

Grecki euchologion przeważnie jednotomowy odpowiadał u  Słowian kil-
ku odrębnym księgom: służebnikowi zawierającemu modlitwy trzech eu-
charystycznych liturgii, trebnikowi opisującemu sposób udzielania sakra-
mentów świętych, oraz hierarszemu (archijerejski) służebnikowi, czy też 
czynownikowi ze służbami i  święceniami biskupimi 1. Ten podział utrwa-
lił się w  XII-XIII w. 2, a  zatem później niż w  łacińskim kręgu chrześci-
jaństwa, gdzie już wcześniej istniały mszał, pontyfikał, rytuał, brewiarz 3. 
 Wspomniane księgi cerkiewne występują w wersjach krótkich i obszernych, 

1 Typy bizantyńskich euchologionów wymienia R.F. Taft, a  także podaje literaturę przed-
miotu, por. Р.Ф. Тафт, Візантійський обряд. Коротка історія, Львів 2011, s. 74-80.

2 Por. hasło euchologion, w  Słowniku liturgicznym zamieszczonym przez G. Minczewa 
w Nowe Tablice, czyli o cerkwi, liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych objaśnienia Be-
niamina Arcybiskupa Niżnego Nowogrodu i Arzamasu. Wybór, tłum. I. Petrov, Kraków 2007, 
s. 275; Euchologiony nie znikają wraz ze wspomnianym podziałem ksiąg liturgicznych. Przy-
kładem może być rękopiśmienny Euchologium Slavonicum z Apostolskiej Watykańskiej Biblio-
teki (tzw. Illirico nr 15) rzadkiej katedralnej odmiany z XV-XVI w., który był prawdopodobnie 
najpełniejszym euchologionem kijowskiej Cerkwi w czasach przedmohylańskich (do 1646 r.), 
М. Ваврик, Цінний пам’ятник обрядовости київської митрополії XV-XVI ст., w: Miscel-
lanea in Honorem Cardinalis Isidori (1463-1963), Roma 1963, s. 401.

3 Zdaniem badacza zakończenie procesu podziału materiału między służebnik i  trebnik 
przypada na wiek XVII, kiedy rozpowszechniły się wersje drukowane tych ksiąg, por. P. Nowa-
kowski, Pierwsze pontyfikały obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (XVII/XVIII w.) jako przykład 
wschodniej i zachodniej tradycji liturgicznej w Cerkwi Greckokatolickiej, w: Harmonijne współist-
nienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie, red. W. Mokry, Kraków 2000, s. 106; W wielu 
XVI-wiecznych rękopiśmiennych służebnikach nadal obecny był materiał treściowy charakte-
rystyczny dla trebnika, czy też czynownika; М.М. Кольбух, Кириличні рукописні служебники 
XVI ст. у збірках Львова, w: Рукописна та книжкова спадщина України, t. 12, Київ 2007, 
s. 241-264. Bogactwo tekstów umieszczonych w jednej księdze nie zawsze było zaletą. Ilustruje 
to moskiewski służebnik z 1646 r., zawierający sporo nieuporządkowanego materiału dodatko-
wego z innych ksiąg liturgicznych zwłaszcza trebnika, Л.Д. Гуцуляк, Божественна Літургія 
Йоана Золотоустого в київській митрополії після унії з Римом (період 1596-1839 рр.), Львів 
2004, s. 97.
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takich jak mały i wielki trebnik, służebnik z czasosłowcem, czy psałterz pełny 
(z wossliduwaniami) 4.
 Księgi liturgiczne posiadają części główne, nieodzowne, jak służ-
by w Służebniku czy posługi (cs. treby) w Trebniku; istnieje jednocześnie 
duża grupa tekstów, które dopiero z czasem stawały się ich integralną czę-
ścią. Tak było m.in. z Diataksis patriarchy Filoteusza 5, który został rozpo-
wszechniony na ziemiach ruskich wraz z nową wersją służebnika przez me-
tropolitę Cypriana pod koniec XIV w. 6

 Ponadto w wymienionych księgach znajdowało się też sporo materiału 
dodatkowego, objaśniającego i nieobowiązkowego, który można umownie 
nazwać „niekoniecznym”, np. komentarze w formie pouczeń lub różnora-
kie pomoce ilustracyjne. Występowały one już w rękopisach liturgicznych 
w metropolii kijowskiej 7, ale niemal stałą ich obecność można zauważyć 
w  XVII-wiecznych księgach ruskich typografii w  Rzeczypospolitej. Te 
właśnie dodatki, mocniej związane w lokalną praktyką liturgiczno-obrzę-
dową, życiem religijnym, duchowym i kulturalnym stanowią cenne źródło 
wielu informacji. Świadczą one bowiem o problemach, potrzebach i am-
bicjach ówczesnych kapłanów, także samoświadomości głównie wyższe-
go duchowieństwa. Ilustrują starania o wyeliminowanie błędów z czynno-
ści kapłańskich, dbałość o  należyte wykształcenie kandydatów do stanu 
duchownego; są zatem wyrazem troski o odbudowę formacji kapłańskiej. 
Za przykład może tu posłużyć objaśnienie (cs. tołkowannie) istoty Ofia-
ry Eucharystycznej w przedmowie pierwszego mohylańskiego Służebnika 
(1629  r.). To kolejne kijowskie wydanie liturgiarionu, poprawione przez 
przyszłego metropolitę, zdaniem Tarasa Zemki odzwierciedla zbawcze 
działanie duchowieństwa, a dołączony przezeń komentarz skierowany jest, 
co podkreślał ze smutkiem, do bardzo licznej grupy niewykształconych po-
pów, których w te „złe czasy” Cerkiew Ruska ma pod dostatkiem 8.

4 Omówienie poszczególnych ksiąg liturgicznych por. np. К. Никольский, Краткое обоз-
рѣніе богослужебныхъ книгъ православной церкви, по отношенію ихъ къ церквоному уста-
ву, съ приложеніемъ таблицъ, изображающихъ вседневныя службы, и словаря названій моли-
тословій и пѣснопѣній церковныхъ, Санктпетербургъ 1895.

5 R. Taft, Great Entrance: A History of the Transfer of Gifts and Other Pre-Anaphoral Rites of 
Liturgy of St. John Chrysostom, Rome 1978, s. XXXV-XXXVIII.

6 М. Марусин, Чини Святительських Служб в Київському Евхологіоні з початку 
XVI ст., Рим 1966, s. 105-106. Pojawienie się porządku Filoteusza patriarchy wywołane było 
zmianą ustawu ze studyckiego na jerozolimski, М.М. Кольбух, dz. cyt., s. 242, 246.

7 Н. Красносельцев, «Толковая служба» и другія сочиненія, относящіяся къ обясненію 
богослужинія въ Древней Руси до XVIII вѣка. (Бібліографическій обзоръ), „Православный 
Собесѣдникъ” 1878, cz. 2, s. 30-32.

8 Т. Земка, Сщ̃енному читателю въ Гѣ̃ радоватися, w: Леітургїарїон си єстъ служеб-
никъ, Київ 1629, s. 10 (nienumerowana). 
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 Materiały niekonieczne w formie artykułów wstępnych, przedmów czy 
posłowi, ale często także – osobnych pouczeń i komentarzy stają się nie-
mal tradycją w XVII-wiecznych drukach w Rzeczypospolitej 9. W służebni-
kach można dostrzec także tendencję do poszerzania rubryk omawiających 
czynności liturgiczne. Dużą pomocą dla mniej wykształconych przedsta-
wicieli parafialnego duchowieństwa ruskiego musiały być także występują-
ce w księgach ilustracje i schematy. Przykładowo, w mohylańskim Wielkim 
Trebniku w  formie wykresu przedstawiono pięć stopni pokrewieństwa, 
które uniemożliwiały zawarcie małżeństwa. W  służebnikach, euchologio-
nach najczęściej znajdowały się rysunki z odpowiednio przygotowaną pros-
forą i rysunkiem pieczęci z krzyżem, właściwym rozmieszczeniem cząstek 
na dyskosie, przedstawienie tetrapodu oraz osobno krzyża, który obowiąz-
kowo znajdował się na ówczesnych antimensionach, a w księgach rękopi-
śmiennych – wzory wspomnianej chusty liturgicznej. Były to przedmioty 
najważniejsze w liturgiczno-obrzędowej praktyce kapłana. 
 W służebnikach często występowały ilustracje z  postaciami autorów 
trzech liturgii sprawowanych w obrządku bizantyńsko-słowiańskim: Jana 
Chryzostoma, Bazylego Wielkiego i Grzegorza Dwojesłowa 10. W XVII w. 
drukowanej księdze nowością w stosunku do tradycji rękopiśmiennej mi-
niaturowej było umieszczanie pod tymi wizerunkami krótkich jedno-, 
dwuzdaniowych pouczeń na temat kapłaństwa, dedykowanych ówczesnym 
duszpasterzom 11. Niewykluczone, że te przedstawienia stanowiły wzór 
dla stroju kapłańskiego i  biskupiego. Taką potrzebę potwierdził w  pew-
nym stopniu biskup Józef Szumlański, umieszczając w dziele Metryka albo 

9 Niektóre teksty wykazują pokrewieństwo z pouczeniami dla duchowieństwa wygłaszany-
mi przez władykę na rozpoczęcie synodu lub też kierowanymi do nowo wyświęconych kapła-
nów. Były one popularne w obiegu rękopiśmiennym, wpisywano je często do Kormczej. Niektó-
re zostały wydrukowane, np. Хиротонія: Поученіє новопоставленому ієреєві, Стрятин 1602; 
Поучение іерееві новосвященному, Львів 1638.

10 Papież Grzegorza Dwojesłów (Dialog) bywa zwłaszcza przez historyków sztuki mylo-
ny z Grzegorzem Teologiem, być może z tego względu, że ojciec z Nazjanzu występuje wraz 
z dwoma biskupami na ikonie Trzech Świętych Hierarchów. Pomyłka utrwala się zapewne także 
i z tej przyczyny, że wizerunek papieża z rycin cerkiewnych, niejednokrotnie służył, jako model 
w przedstawieniach Grzegorza Teologa na ówczesnych ikonach. Na temat zależności malarstwa 
ikonowego od grafiki książkowej por. R. Biskupski, Inspiracje grafiką malarstwa ikonowego XVII 
w. i poł. XVIII wieku, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” 23, 1977. Autor 
artykułu zauważył, że grafika często upowszechniała nowe tematy ikonograficzne i rozwiązania 
kompozycyjne w malarstwie cerkiewnym, a zarazem były to jedyne przedstawienia, z jakim mia-
ło styczność parafialne duchowieństwo i wiejski odbiorca; Tamże, s. 10-11.

11 Krótkie nauki znalazły się pod wizerunkami Jana Złotoustego i  Bazylego Wielkiego 
w Służebnikach Kijów 1629 r. i 1708 r. oraz Lwów 1691 r. i 1712 r.

ala
Notatka
1642
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rejestr 12 całopostaciowy wizerunek jereja, w odpowiednim dla popa stroju, 
przeznaczony, zgodnie z zawartymi w dziele wskazówkami, dla parafialne-
go duchowieństwa 13.
 Materiały „niekonieczne” z  ksiąg liturgicznych dokumentują podjęty 
przez środowiska duchowne w XVII w. trud kształcenia kapłanów, a także 
wysiłki skierowane na uporządkowanie, a czasem i ujednolicenie prakty-
ki liturgiczno-obrzędowej. To niełatwe zadanie wymagało czasu, działania 
musiały być wielotorowe, a  reformatorzy dobrze przygotowani, konse-
kwentni, ale i otwarci, zdolni do twórczej rozmowy. Jednym z tematów dys-
kutowanych wówczas była liturgiczna obecność drukowanego od XVII w. 
antyminsu i  szacunek należny chuście, której schematy pojawiały się już 
w średniowiecznych ruskich rękopiśmiennych księgach liturgicznych.

***

Antimension (cs. antymins) to początkowo drewniana płyta 14, nieco póź-
niej płócienna chusta, najpierw lniana 15, a  potem głównie  jedwabna, 

12 Йосиф Шумлянський, Метрика альбо реєстръ, для порядку Церкви Святой и снад-
нъйшой їнформацїєй, духовным свѣцким, з типографїи єпископской Лвовской, при обители 
Святаго Великаго Мученика Христова Георгїа выдана, Львов 1687.

13 Na ilustracji widnieje napis Мірскаго іерея изображенїє, ilustrację zob. І. Скочилас, Іс-
торичний нарис, w: Собори Львівської єпархії XVI-XVIII століть, Львів 2006, s. 245. Na 
okładce tej książki znajduje się także pochodzące z Metryki wyobrażenie biskupa udzielającego 
soborowych nauk.

14 Poprzednikiem antimensionu przenośnego był stolik – prestoł, który był używany w prak-
tyce polowej, w czasie wypraw wojennych prawdopodobnie już za czasów Konstantyna Wielkie-
go. Korzystali z takiego poręcznego ołtarza także misjonarze. Około 700 r. w żywocie św. Mar-
cjana z Syrakuz ten stolik został nazwany antyminsem, por. Православная Єнциклопедия под 
редакцей Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, t. 2, s. 489-493 (http://pravenc.ru/
text/190611.html). Kościół zachodni także używał przenośnych kamiennych ołtarzy zwanych 
portatylami. Wspomina o nich, jako o doskonałej alternatywie dla nietrwałego, płóciennego an-
timensionu K. Sakowicz: „Wielka w tym jest różność Ruskiey Cerkwi od Kościoła Rzymskiego, 
że w Kościele rzymskim portatele są kamienne z reliquiami świętych przystojne oprawne, na 
których Msze święte odprawują, a w Rusi kawałek płótna władyka poświęci i chryzma naznaczy 
bez reliquiy świętych, a w rzymskich portatelach zarazem nadpiszą, których świętych reliquie 
w nich będą i będzie drugi portatel kilkadziesiąt ba i  sto i więcej lat trwał”, Epanorthosis abo 
Perspektywa i  objaśnienie błędów, herezjej i  zabobonów w Grekoruskiej Cerkwi Disunickiej tak 
w artykułach wiary, jako i w administrowaniu sakramentów y w inszych obrządkach y ceremoniach 
znajdujących się, Kraków 1642, s. 49. Na ten temat por. także s. 50.

15 Symeon z  Tessaloniki w  dziele O  liturgii świętej tak objaśniał materię antymensionu: 
„Anti mensiony... wykonywane są nie z kamienia, a z płótna, głównie z lnu, dlatego że na nich 
sprawuje się pamiątkę męki i  są one niczym pogrzebowe szaty wzięte z ziemi. Len [wyrasta] 
z ziemi, a  i grób Zbawiciela w ziemi się znajduje”; Patrologia graeca, wyd. J.P. Migne, t. 155, 

http://pravenc.ru/text/190611.html
http://pravenc.ru/text/190611.html
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z  przedstawieniem samego Krzyża 16, a  następnie całych scen: Zdjęcia 
z krzyża, Złożenia do grobu i Opłakiwania oraz Króla Chwały. Na tkaninie 
w narożach znajdowały się inicjały, wizerunki, a od XVIII w. symbole czte-
rech Ewangelistów 17 w medalionach lub kartuszach oraz często dodatko-
we postaci: apostołów, Ojców Kościoła, w tym głównie Jana Chryzostoma 
i Bazylego Wielkiego, świętych 18. Na XVI-XVII w antimensionach w Rze-
czypospolitej obok podpisu, a  czasem pieczęci biskupa, który je poświę-
cił, pojawiał się, zgodnie z ówczesną modą, również jego herb 19. Antymins 
podobnie jak prestoł najczęściej posiadał relikwie, w tym wypadku wszyte 
w tkaninę 20. Słowo antimension znaczy „zamiast prestołu” [gr. anti i  łac. 
mensa], a jego liturgiczną funkcję doskonale oddają słowiańskie tłumacze-
nia: wmistoprestolije 21 i soprestolije 22. Pierwotnie przeznaczony był do od-
prawienia liturgii, gdy brakowało ołtarza, np. w domowej kaplicy, lub gdy 

rozdz.  127, k.  333-334; por też Писанія св. Отцевъ и учителей церкви, относящіяся къ 
истолкованію православнаго богослуженія, t. 2, Санктпетербургъ 1856, s. 177.

16 Istniały antimensiony bez przedstawień, krzyż na nich umieszczano już w XII w. i ta trady-
cja dotrwała do stulecia XVII, К. Никольский, Об антимінсах православной русской церкви, 
Москва 2012, s. 102-103. Pierwsze wydanie tej pracy ukazało się w Sankt Petersburgu w 1872 
r. Trójramienny krzyż z czaszką Adama, piką i trzciną – atrybutami męki wyhaftowano w 1603 
r. na chuście dla biskupa Michała Kopysteńskiego, por. A. Stepan, Antyminsy w  ukraińskiej 
sztuce graficznej XVII-XX w., w: Wschód – Zachód. Ukraina. Materiały z  sesji naukowej, red. 
T. Stegner, Gdańsk 1999, s. 151, il. 1. Dopiero w XIX –wiecznych antimensionach zdarza się, 
że krzyża brak, w jego miejscu występuje Bóg Ojciec wznoszący się na obłokach w otoczeniu 
aniołów; Tamże, s. 157.

17 Ewangeliści wraz z  symbolami pierwszy raz pojawiają się w  1680 r. na antyminsie 
wykonanym przez znanego ukraińskiego drzeworytnika mistrza Ilię dla Łazarza Baranowicza, 
О.  Сидор-Ошуркевич, Українська антиминсна гравюра XVII-XVIII століть, „Записки 
Наукового Tовариства імені Т. Шевченка”, t. ССXXХVІ: Праці Комісії образотворчого 
та ужиткового мистецтва, Львів 1994, s. 177.

18 Tak skomponowany został antimension biskupa Arseniusza Żeliborskiego (1642), na 
którym występuje postać św. Arseniusza, zapewne jako patrona biskupa, reprodukcję zob. 
О. Сидор, Святий Василій Великий в українському мистецтві, Львів 2008, il. 218.

19 Własnoręczne podpisy hierarchów znajdowały się na drukowanych antyminsach i  wy-
stępowały o  wiele częściej na Ukrainie i  Białorusi niż w  Moskwie, К. Никольский, dz. cyt. 
s. 192-193.

20 Niektóre księgi liturgiczne zalecały, aby były to relikwie świętych – męczenników, por. 
В. Прилуцкий, Частное богослужение в Русской Церкви в XVI и первой половине XVII веков, 
Киев 1912, s. 69. Zdarzały się antyminsy drukowane na papierze i płótnie bez wszytych reli-
kwii, które wolno było używać tylko w świątyni poświęconej przez arcypasterza, К. Никольс-
кий, dz. cyt., s. 37-38, przykłady takich chust w XVII w. por. s. 193-194, przyp. 221-226.

21 Antimension oznacza to samo, co Święty Stół, por. Nowe Tablice..., s. 20; por. także hasło 
antymins w słowniku dołączonym do tego wydania, s. 272; Zarówno antymins jak i prestoł jest 
świętą trapezą, К. Никольский, Пособіе къ изученію устава богослуженія праволавной цервки, 
Санктпетербургъ 1900, s. 7.

22 К. Никольский, dz. cyt., s. 7.
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ten nie był jeszcze poświęcony 23. W Kościele wschodnim antimensiony za-
częły być używane pod koniec VIII lub na początku IX wieku 24, w związ-
ku z częstym w okresie sporów ikonoklastycznych bezczeszczeniem ołtarzy 
i świątyń 25. Były nieodzowne także z tego względu, że nie wszystkie ołtarze 
posiadały relikwie, gdyż stało się to obowiązkowe po obradach VII Sobo-
ru Powszechnego w Nicei (787 r.) 26. W dawnej greckiej i ruskiej prakty-
ce wykorzystywano antyminsy wyłącznie do odprawiania liturgii na nie-
poświęconym ołtarzu, ale już w wieku XIII umieszczano je obowiązkowo 
w każdej świątyni 27. Najstarsza zachowana tkanina ruska została poświę-
cona w  latach 1148-1149 przez biskupa Nowogrodu Nifonta 28. Istnieją 
również XIV-wieczne świadectwa święcenia chust przez metropolitę Cy-
priana 29. Zapisy nicejskiego soboru zostały przywołane i zastosowane, jako 
argument w dyskusji o antyminsach, w czasach po unii w Brześciu, m.in. 
w Lithosie – słynnym XVII-wiecznym tekście polemicznym. Zdaniem au-
tora, Euzebiego Pimina [Piotra Mohyły], obwarowana kanonami koniecz-
ność umieszczania relikwii dotyczyć powinna wszystkich ołtarzy, a zatem 

23 Na pytanie arcybiskupa Konstantego Kabasilasa o  antyminsy Jan, biskup cypryjski 
(XII w.) wyjaśnił: „jeśli jakakolwiek cerkiew nie była poświęcona zgodnie z porządkiem, wtedy 
braki tego wypełnia antimins, a z tego powodu w niepoświęconej świątyni, nie może być nigdy 
zanoszona, bez antiminsu, eucharystyczna ofiara”, cyt. za: M. Filimoniuk, Historia antyminsa 
a Boska Liturgia, „Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej” 2008, z. 1 (55), 
s. 11. Podobne twierdzenia znaleźć można w pismach patriarchy konstantynopolitańskiego Ma-
nuela II (XIII w.) oraz w Syntagmie M. Blastaresa (XIV), Tamże; To ostatnie dzieło trafiło na 
Ruś w składzie Nomokanonu Focjusza w XV w., por. О. Лотоцький, Українськi джерела цер-
ковного права, Варшава 1931, s. 81.

24 H. Paprocki, hasło: antimension, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin 1985, s. 643. 
Zdaniem Nikolskiego chusty mogły być używane wcześniej, ale wzmianki o  nich pochodzą 
z przełomu VIII/IX w., К. Никольский, Об антимінсах..., s. 10.

25 И. Дмытревскій, Историческое, догматическое и таинственное изъясненіе на ли-
тургію, Мосвка 1856, s. 96. Przykładowe wzmianki w  piśmiennictwie bizantyńskim 
o antimensionach, które umożliwiały w takiej sytuacji odprawianie liturgii por. hasło: antimen-
sion w: Православная Єнциклопедия.

26 W związku z zapisem siódmego kanonu drugiego soboru nicejskiego w euchologionach 
z  czasem połączono w  jedno, dwa, dotąd osobne obrzędy liturgiczne związane z  włożeniem 
relikwii i poświęceniem ołtarza, Православная Єнциклопедия.

27 А. Петровский, „Учителное Извѣстіе” при славянскомъ Служебникѣ, „Христиан-
ское чтение” 236, 1911, cz. 1, s. 917-918.

28 Schemat tego zabytku zob.: К. Никольский, dz. cyt., il. A; Г. Суботић, Упутство за 
израду антиминса у свeтогорском рукопису XV века, „Зборник радова Византолошког ин-
ститута” 23, 1984, s. 193.

29 Zachowała się nauka Cypriana do duchowieństwa pskowskiego, w której metropolita in-
formuje o wysłaniu poświęconych antyminsów, w miejsce tych, które nieuczony biskup Nowo-
grodu zniszczył i sprofanował nakazując duchownym, aby podzielili się świętymi chustami tnąc 
je na czworo, Русская Историческая Библіотека, t. 6: Памятники древне-руссаго канониче-
скаго права, cz. 1: Памятники XI-XV в., Санктпетербургъ 1880, s. 240.
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także przenośnych i tkanych. Dlatego też, odpierając zarzuty Kasjana Sa-
kowicza o niedotrzymywanie tej zasady przez dyzunitów 30, bronił popraw-
ności obrzędowej prawosławnych, pisząc między innymi: 

A że powiadasz bez Reliquiy Świętych antimisy święcą. Którykolwiek z Epi-
skopów to czynić waży się przeciwko postanowieniu Cerkiewnemu śmier-
telnie grzeszy. Tak bowiem Kanon Siódmy Powszechnego Siódmego Syno-
du mówi: Qui autem templum confecrat fine Sanctis Reliquijs, deponatur, vt 
qui Ecclesiasticas traditiones transgressus est. Przestrzega u  nas tego kanonu 
Jego Mość Ociec Metropolit nasz, gdy tak Cerkwie jako antimisy bez reliquiy 
świętych Męczenników nigdy nie poświęca i  Episkopom swoim toż czynić 
przykazuje 31.

 Coraz obszerniejsze rubryki zamieszczane w  służebnikach wydawa-
nych w Rzeczypospolitej w wieku XVII dają pewien pogląd na zalecaną 
praktykę używania antimensionu. Takie informacje zawarte zostały po raz 
pierwszy w Nauce dla jerejów do porządnego odprawiania służby Bożej wiel-
ce potrzebnej 32 dołączonej do przygotowanego przez Lwa Kreuzę-Rzewu-
skiego i  Jozafata Kuncewicza Służebnika wileńskiego wydanego dla uni-
tów w 1617 r. przez Leona Mamonicza 33. Pod koniec XVII w. trafiła ona 
do moskiewskich liturgiarionów i w wersji zmodyfikowanej pod tytułem 
Учителное Извѣстіе była umieszczana w księgach liturgicznych przez na-
stępne stulecia 34. Nieco wcześniej w  metropolii kijowskiej zainteresował 
się tym pouczeniem Piotr Mohyła, który, co prawda, nie dołączył go w ca-
łości do żadnego ze swoich Służebników (1629 r., 1639 r.), ale niektóre 
jego treści wzbogaciły zawarte w nich rubryki. „Wileńska nauka” stanowiła 
także inspirację dla obszernych zaleceń, które metropolita umieścił w Eu-
chologionie (Kijów 1646 r.) 35. Niektórzy badacze wręcz utożsamiają obie 

30 K. Sakowicz, Epanorthosis..., s. 49.
31 Euzebii Pimin [Piotr Mohyła], Lithos abo kamień z procy prawdy cerkwie świętej prawo-

sławnej ruskiej na skruszenie fałeczno ciemnej Perspektiwy albo raczej paszkwilu od Kassiana Sa-
kowicza, Kijów 1644, s. 126-127.

32 Наука іереомъ до порядного отправованя службы Бж̃ое велце потребная, w: Книга слу-
жебникъ, Вілно 1617.

33 П. Ґаладза, Літургічне питання і розвиток богослужень напередодні берестейскої унії 
аж до кінця XVII століття, w: Берестейська унія та внутрішне життя Церкви в XVII 
століття. Матеріали Четвертих „Берестейських читань”, red. Б. Ґудзяк, О. Турій, Львів 
1997, s. 9.

34 А. Петровский, dz. cyt., t. 235, cz. 2, s. 552-572.
35 Tamże, s. 562.
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wersje 36. W służebnikowym komentarzu dla jerejów poświęcony antimen-
sion otwiera listę rzeczy niezbędnych na ołtarzu do odprawienia liturgii: 

Потребный єстъ олтар и много речей до него. А̃ Антиминсъ посщ̃енный, 
без которого єслибы хто служылъ, грѣшилъбы смертелне. Такъже теж 
єсли бы не былъ пос̃щенный, абовѣмъ без него жаднымъ способомъ не 
можеся служыти, бы тежъ за дозволенємъ єпископа 37.

 Wersja przenośna chusty, podobnie jak biskupie błogosławieństwo są 
nieodzowne kapłanowi sprawującemu liturgię w  niepoświęconej cerkwi 
lub poza nią. Komentator wspomina o tym w kontekście innych wymo-
gów i czynności wstępnych, koniecznych w powyższych sytuacjach: 

Єсли будетъ ієрей мѣти благословеніе и антиминсъ подвижный литур-
гисати въ церкви непосвященной еще, або вдому приватномъ, тогда 
маєтъ предъ зачатемъ проскомидіи промовити первей молитву писанную 
в требниках на священіе домовъ, потомъ водою освященною храмъ по-
кропившы проскомидію и литургію зачынати 38.

Zbliżone wskazówki zawiera rozdział pt. O  kanonicznym albo zgodnym 
z prawem słudze Bożych sakramentów Ciała i Krwi Bożej i o tym, jak po-
winien przygotowywać się do godnego odprawiania Boskiej Liturgii i udzie-
lania Bożych Chrystusowych Sakramentów umieszczony w części pierwszej 
mohylańskiego Euchologionu 39:

Хотяй оубо іерей не на сщ̃енномъ Пр̃тлѣ вне осщ̃енной Цр̃кви, или 
в особном дому Бж̃твенную совершити службу, неточїю особное досто-
ит єму на сіє имѣти Єпп̃ское бл̃веніє, но и Антімисъ подвижнъй, всяко 
нужно потребно єстъ имѣти. Кромѣ бо Антімиса никакоже достоитъ єму 
служити” 40.

 Praktyka liturgiczna pokazuje, że istniały dwie wersje liturgicznych 
chust: najpierw przenośna tzw. podwyżnyj antymins 41 oraz związana na 

36 М. Соловій, Божественна літургія, історія  – розвиток  – пояснення, Львів 1999 
[reprint wyd. Rzym 1964], s. 73.

37 Наука іереомъ, k. 5v.
38 Tamże, k. 5; por. А. Петровский, dz. cyt., t. 235, cz. 2, s. 559.
39 О правилномъ или законном служители Бж̃твенныя Тайны Тѣла и Крве Гд̃ней, 

и о єже како подобаетъ сему предъ оуготовляти себе къ достойному служенїю Бж̃твенныя 
Литургїя, и Причащенїю Бж̃твенныхъ Хв ̃ыхъ Таинъ, w: Еухологіонъ албо молитословъ или 
требникъ, Києв 1646.

40 Tamże, s. 231.
41 Tamże, s. 232.
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 stałe z  prestołem 42, zwłaszcza pierwsza posiadała wszyte relikwie, a  obie 
były święcone przez biskupa z danej eparchii 43.
 Pierwsze ruskie chusty z relikwiami wykonane były z płótna lnianego 
i opisane tuszem. Antimensiony zanim dopuszczono je do użytku liturgicz-
nego musiały być odpowiednio przygotowane, zapewne dlatego ich wzo-
ry rysowano w rękopiśmiennych księgach liturgicznych 44. Dla przykładu 
w kijowskim Euchologionie Slavonicum z XV-XVI w. znajdował się sche-
mat antyminsu (il. 2) wraz z dokładnymi objaśnieniami dotyczącymi wy-
konania jego nieodzownych elementów 45. Tej kwestii poświęcono dwa 
krótkie rozdziały: Спосіб виготовлення Антимінсів (fol. 201) oraz Фор-
мула  напису на Антимінсах (fol. 202) 46. Na schematycznym rysunku an-
tyminsu widać umieszczony na nim trójramienny krzyż wraz z  inskryp-
cjami po jego obu stronach 47, a zalecona do wpisania na chuście formuła 
brzmi: 

Освятися олтар вeликаго Бога і Спаса нашего Ісуса Христа. Во імя свята-
го (імярек) преосвященном (імярек) митрополитом кіевським і всея Русі 
при великом князі (імярек) а положен бисть зді. Во літо індикта, місяца 
которого на памят святаго настоящаго (імярек) 48.

42 Наука іереомъ, k. 5v; por. А. Петровский, dz. cyt., s. 555.
43 W  biskupich przysięgach składanych w  trakcie uroczystej chirotonii zawarte są m.in. 

obietnice wyświęcania diakonów, kapłanów i służby cerkiewnej jedynie we własnym obszarze 
jurysdykcyjnym. W  rękopiśmiennym Euchologionie Slavonicum z  XV-XVI w. oraz w  hierar-
szym służebniku (tzw. Archijeratykon) końca XVI w., przysięgi zawierają również oświadcze-
nie o  niepoświęcaniu poza eparchią antiminsów: „через мою епископїю, ставлениковъ мы 
не ставыти, ни дїакона, ни попа [...] ни антимисовъ недавати [...] ни інная дѣла цр̃ковная 
недѣлати ми кормѣ еп̃скопїи данное ми”; za: О. Лотоцький, Український Архієратикон, 
„EΛΠΙΣ” VI, 1932, z. 1-2, s. 163; zbliżona formuła por. М. Ваврик, До історії єпископської 
присяги в XV-XVI вв., w: Miscellanea in Honorem Cardinalis Isidori (1463-1963), Roma 1963, 
s.  368; М. Марусин, Чини Святительських Служб в Київському Евхологіоні з  початку 
XVI ст., Рим 1966, s. 35.

44 Wzory antyminsów z manuskryptów athoskich zob.: Г. Суботић, dz. cyt., s. 185, 208; 
Православная Єнциклопедияi, t. 2 (http://www.pravenc.ru/text/115730.html). Schemat an-
tyminsu z tzw. Archijeretykonu końca XVI w, który został spisany dla biskupa Cyryla Terleckie-
go, zob. О. Лотоцький, dz. cyt., s. 184.

45 Jest to Euchologium Slavonicum, nr 15 z Watykańskiej Biblioteki, por. М. Марусин, dz. 
cyt., s. 1.

46 Por. spis treści Euchologionu w: М. Марусин, dz. cyt., s. 200. Te dwa artykuły objaśniają-
ce występowały często w ówczesnych euchologionach, analogiczne porady zawiera XV-wieczny 
rękopis z Góry Athos, por. Г. Суботић, dz. cyt., s. 183-184.

47 Podobny trójramienny krzyż w kształcie litery T z umieszczonymi po bokach piką i trzci-
ną, a pod nim czaszką Adama znajduje się w XVI-wiecznym rękopiśmiennym czynowniku bi-
skupa Cyryla Terleckiego, zob. il. 3.

48 М. Марусин, dz. cyt., s. 66.

http://www.pravenc.ru/text/115730.html
Ala
Notatka
il. 1 

Ala
Notatka
il. 2 



156 Alicja Z. Nowak

 Jak widać, na tkaninie tej musiało znaleźć się potwierdzenie jej poświę-
cenia, bo dopiero wtedy stawała się dla kapłana gotowym do użytku litur-
gicznego świętym prestołem. Oprócz uwiecznionego imienia kijowskiego 
metropolity (lub częściej biskupa), który dokonał poświęcenia i dokładnej 
daty wydarzenia, często zostaje także wskazane przeznaczenie antimensio-
nu dla danej świątyni. Poświadczano w  ten sposób dopuszczenie cerkwi 
do sprawowania eucharystii. W związku z tym, że antymins był wręczany 
nowo wyświęconemu kapłanowi 49, zapis ten mógł także potwierdzać bi-
skupie pozwolenie na sprawowanie liturgii w konkretnej parafii, do której 
został on oddelegowany 50. 
 W tym Euchologionie opisany został także antymins przenośny nazywa-
ny podróżnym, na którym zapisywano nie cerkiew, dla której był przezna-
czony, ale, w której go poświęcano: 

Подвижний святий престол великаго Господа Бога і Спаса нашего Ісуса 
Христа. Во імя святаго (імярек) освящен єсть во граді (імярек) і во церкві 
(імярек) преосвященном митрополитом кіевським і всея Русі при вели-
ком князі (імярек), в літі, індикта і місяца которого напамят настоящаго 
святаго (імярек) (fol. 207) 51.

Wzór tekstu, który umieszczano na chuście wraz z  rytem jej poświęce-
nia można znaleźć także w księgach Kormczych 52. Napisy, stanowiąc nie-
jako „metrykę” antimensionu były istotne. Zapewne z tego względu Piotr 
Mohyła w liturgicznym komentarzu dużą uwagę poświęcił również ich sta-
nowi zachowania. Zakazał bowiem wykorzystywania tych z nieczytelny-
mi, zamazanymi napisami, co zapewne podyktowane było koniecznością 
weryfikacji prawego pochodzenia i  poświęcenia antimensionu 53. Chusty, 

49 Wydaje się, że jest to zwyczaj starszy od wręczania nowym kapłanom służebnika, co jest 
wzmiankowane od XVI w., ale badacz nie określił niestety, do jakich czasów odnosi się wspo-
mniana praktyka, М. Марусин, dz. cyt., s. 65.

50 Kanonista Teodor Balsamon (XII w.) pisał, w komentarzach do 31 kanonu Trullańskiego 
Soboru, że antimension dokumentuje biskupie pozwolenie na liturgię, И. Дмытревскій, Исто-
рическое, догматическое и таинственное изъясненіе на литургію, Мосвка 1856, s. 95. Ko-
mentarz ten po polsku brzmi: „Antiminsy przygotowywane są przez sprawującego jurysdykcję 
w diecezji Arcypasterza, na moment poświęcenia Cerkwi, aby były one położone na świętych 
ołtarzach w świątyniach, aby poprzez to było zrozumiałym, że posługa kapłańska jest wypełnia-
na za zgodą Biskupa”, cyt. za: M. Filimoniuk, dz. cyt., s. 12; por. także А. Петровский, dz. cyt., 
t. 236, cz.1, s. 931. 

51 М. Марусин, dz. cyt., s. 69.
52 Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w  Polsce. Katalog, oprac. A. Naumow, A. Kaszlej we 

współprac. E. Naumow, J. Stradomskiego, Kraków 2004, nr 446.
53 „Антіминсъ аще будетъ раздранный, дѣравый, или велми оубруканый, яко-

же писменамъ на немъ сущимъ не познаватися, никакоже на немъ сулжити достоитъ”, 
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a także dokumenty potwierdzające chirotonię były przeglądane przez bi-
skupów w trakcie tradycyjnie odbywanych w pierwszą niedzielę Wielkiego 
Postu spotkań synodalnych 54. 
 Wspomniany Euchologion Slavonicum zdaniem M. Wawryka, był 
wykorzystywany przez hierarchów kijowskich w  2. połowie XVI w., ale 
mógł być w użytku i w kolejnym stuleciu 55. W związku z tym, że jest to 
rzadka odmiana katedralna tej księgi liturgicznej, na wzorcowych anty-
minsach umieszczono imię kijowskiego metropolity, nie zaś biskupa 56. 
W tym wypadku to metropolita zlecał ich wykonanie, a następnie osobi-
ście je święcił w trakcie specjalnego obrzędu, zbliżonego do poświęcenia 
trapezy i  cerkwi 57. Prestoł i antymins – jak pisał nieco później Mohyła – 
różnią się materią, ale jeśli chodzi o poświęcenie to 

jednakiej jest wagi. Zaczym jak na kamieniu Msza, tak na płótnie według zwy-
czaju porządnie poświęconym Służba Boża bez wszelkiego skrupułu przystoj-
nie się odprawuje i odprawować może 58.

Na ogół jednak antimension, podobnie jak świątynia i prestoł, poświęcany 
był przez biskupa, w żadnym wypadku przez prezbitera. Ten nakaz wsparł 
Mohyła w komentarzu do obrzędu poświęcenia nowej cerkwi obszernym 

О правилномъ..., s. 232; Biskup unicki Innocenty Winnicki nakazał sprawdzać stan antymin-
sów częściej niż raz w roku na soborze eparchialnym i scedował w związku z tym ten obowiązek 
na dziekanów, którzy mieli to czynić, co trzy miesiące, I. Winnicki, Ustawy Rządu Duchownego 
in ritu graeco unito dioecesii przemyskiey na congregacij soborney uchwalone (Kraków 1694), w: 
Ustawy rządu duchownego i inne pisma biskupa Innocentego Winnickiego, oprac. W. Pilipowicz, 
Przemyśl 1998, s. 54-55.

54 Podczas soborów władykowie oglądali antyminsy, które świadczyły o kanonicznej podle-
głości parafii względem swojego biskupa. Praktyka rozdawania antyminsów dawała możliwość 
kontrolowania nie tylko liturgicznego, ale i  całościowego życia parafii i  była szeroko rozpo-
wszechniona tak wśród prawosławnych, jak i unickich hierarchów. Na przykład diecezjalny so-
bór w Sanoku w 1635 r. został specjalnie zwołany przez namiestnika metropolity Piotra Mohy-
ły po to, aby dokonać rewizji antyminsów i dokumentów instalacyjnych, I. Skoczylas, Sobory 
eparchii chełmskiej XVII wieku. Program religijny Slavia Unita w Rzeczypospolitej, Lublin 2008, 
s. 51; por także Tenże, Собори..., s. XLVII.

55 М. Ваврик, dz. cyt., s. 438.
56 Tamże, s. 401. Ten trebnik był przeznaczony dla metropolity, przekonują o  tym także 

nabożeństwa, w których mówi się o metropolicie zamiast ogólnego terminu swjatytel, tamże, 
s. 435-436.

57 В. Прилуцкий, dz. cyt., s. 70; К. Никольский, Пособіе..., s. 8, przyp. 1; М. Марусин, dz. 
cyt., s. 67; por. Чин посвячення переносних Антимінсів (fol. 202), a tuż przed nim obrzęd po-
święcenia cerkwi i trapezy (fol. 187), tamże, s. 200.

58 Lithos..., s. 126.
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cytatem z dzieła o Hierarchii kościelnej 59. Następnie zaś raz jeszcze podkre-
ślił zawarte w cytowanym fragmencie dzieła prawdy o zawarowanym dla bi-
skupa poświęceniu cerkwi, ołtarza, mirry i wyświęcaniu kapłanów słowami 
innych cieszących się autorytetem komentatorów pism, Pseudo-Dionizego 
Areopagity – Maksyma Wyznawcy oraz Jerzego Pachimeresa 60. Metropo-
lita wyraził jednak zgodę na pewne odstępstwo od tej reguły. W rzadkich 
wypadkach, gdy przybycie biskupa nie było możliwe, dopuszczał poświęce-
nie świątyni przez protopopa albo innego dostojnika cerkiewnego. Jednak 
musiał on być specjalnie wyznaczony do tego zadania przez biskupa i po-
winien mieć poświęcony na tę okoliczność antymins 61. Jednocześnie nie 
mogło być mowy o takim odstępstwie w przypadku poświęcenia antymin-
su, którego mógł dokonać jedynie hierarcha, nigdy zwykły kapłan. Niegdyś 
odbywało się to przy okazji poświęcenia nowej świątyni, albo też osobno 
w Wielki Czwartek w katedralnej lub innej cerkwi. Antymins był gotowy 
do użytku i przekazywany kapłanowi dopiero po 7 dniach od poświęcenia. 
Przez tydzień bowiem każdego dnia odprawiano na nim liturgię, a dopie-
ro wówczas zaszywano relikwie 62. Taki porządek przewiduje m.in. Obrzęd 
poświęcenia antimensionu z  rękopiśmiennego archijerejskiego Służebnika 
i Trebnika należącego do metropolity Piotra Mohyły 63.

59 Cytowany w Euchologionie fragment tak określa kompetencje biskupa w stosunku do ka-
płana: „Bo chociaż kapłani mogą wypełniać niektóre czcigodne obrzędy kultowe, to jednak ka-
płan nie może nigdy udzielić sakramentu świętego odrodzenia w Bogu bez najświętszego oleju 
ani spełnić misterium świętej komunii, nim nie położy na wcześniej poświęconym najświętszym 
ołtarzu symboli tego sakramentu. Co więcej, nie zostanie on księdzem, jeżeli nie powoła go do 
tej godności swoimi święceniami biskup. Zgodnie bowiem z prawem Bożym, tylko natchnieni 
biskupi posiadają sakramentalną władzę wyświęcania kapłanów i  konsekracji boskiego oleju, 
i sprawowania rytu poświęcania boskiego ołtarza”, Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologicz-
ne, tłum. M. Dzielska, Kraków 2005, s. 188; por. Чинъ бл̃гвенїя новыя цр̃кве, w: Еухологіонъ 
албо молитословъ или требникъ, Києв 1646, cz. 2, s. 73-74.

60 Tamże, s. 74. Mohyła powołuje się prawdopodobnie na dzieło Mystagogica lub Prothe-
oria Maksyma Wyznawcy i Komentarze do Hierarchii Kościelnej Dionizego Areopagity Jerzego 
Pachimeresa.

61 Tamże, s. 75. Praktykowane w ruskiej Cerkwi tzw. małe poświęcenie świątyni i ołtarza 
z antyminsem bez biskupa, ma odzwierciedlenie w zwyczajach greckich, na co wskazują pisma 
takich kanonistów jak Nicefor Wyznawca (VIII-IX w.) czy Teodor Balsamon, choć sam po-
rządek poświęcenia nie został opisany w greckich euchologionach. W rękopiśmiennych służeb-
nikach z  ziem polsko-litewskich poświęcenie z  antyminsem, inaczej niż u  Mohyły, było roz-
wiązaniem tymczasowym, umożliwiało bowiem odprawianie na ołtarzu do czasu pełnego 
poświęcenia przez biskupa, por. В. Прилуцкий, dz. cyt., s. 31-66.

62 М. Марусин, dz. cyt., s. 17, 66; В. Прилуцкий, dz. cyt., s. 51.
63 Ten obrzęd znajduje się na ręcznie numerowanych kartach 391-395, cały zabytek zob. 

<http://irbis-nbuv.gov.ua/>, bywa on nazywany także księgą Iwana Bojarskiego, por. О. Си-
дор, Святий Василій Великий в українському мистецтві, Львів 2008, s. 48. Specyfikę ruską 
obгzędu poświęcenia antyminsów omawia В. Прилуцкий, dz. cyt., s. 68-72, por. także К. Ни-
кольский, dz. cyt., s. 813-815.

http://irbis-nbuv.gov.ua/
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 Nie ma natomiast tego obrzędu w  drukowanym Trebniku kijowskim 
mohylańskiej redakcji, co jeszcze raz potwierdza, że pewne czynności nie 
mogły być wykonywane przez zwykłego kapłana. Stąd obecność obrzę-
du chirotonii czy poświęcenia antyminsu jedynie w księgach liturgicznych 
przeznaczonych dla archijerejów, a  zatem głównie w  czynownikach, słu-
żebnikach biskupich lub katedralnych euchologionach. Zdarzało się, że pa-
triarcha przysyłał antimension, tak jak w przypadku daru, który otrzymało 
w 1509 r. wileńskie bractwo Matki Bożej 64.
 W drukowanych w Rzeczypospolitej w wiekach XVI-XVII liturgiario-
nach nie występują schematy antimensionu. Być może nie były już potrzeb-
ne, a wzoru dla ich kompozycji mogły dostarczać obecne w grafice książ-
kowej tego okresu Król chwały (Chrystus w grobie), Złożenie do grobu lub 
Opłakiwanie 65. Antyminsy dotąd malowane tuszem 66, tempe rą 67 albo wy-
szywane 68(il. 1) wraz z rozpowszechnieniem sztuki drukarskiej na ziemiach 
ruskich w Rzeczypospolitej zaczęły być wykonywane  najpierw w technice 
drzeworytu, a następnie miedziorytu na płótnie. Badacze przypuszczają, 
że najwcześniejsze drukowane antimensiony mogły powstawać już w ostat-
nich dziesięcioleciach wieku XVI w środowisku lwowskim, choć najstar-
sze zachowane pochodzą z typografii pieczerskiej w Kijowie. W 1621 roku 
został tam wykonany antimension kijowskiego  metropolity Hioba Borec-
kiego z przedstawieniem Jezusa, który stoi w sarkofagu wsparty na nim rę-
kami, spod żebra wypływa do kielicha krew, a obok stoi dwóch aniołów 
z  włócznią i  trzciną (il. 4). Kompozycja Król chwały  znalazła się następ-
nie na chustach biskupa Ezechiela Józefa Kurcewicza z  lat 20.  XVII  w. 
oraz Sylwestra Kosowa z 1637 r. i biskupa Atanazego Puzyny z r. 1640 69. 

64 K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska 1370-1632, Warszawa 1934 
[reprint 2005], s. 124. Zgodę na wykorzystanie tego płóciennego prestołu przez kapłana w trak-
cie podróży do innowierczych krain wydał bractwu metropolita Józef I Sołtan; О. Лотоцький, 
Українськi..., s. 156; tekst dokumentu w: Акты, относящіеся къ исторіи западной Россіи, t. 2: 
1506-1555, Санктпетербургъ 1848, s. 66-67.

65 A. Gronek, Ikony Męki pańskiej. O przemianach w malarstwie ikonowym ukraińsko-pol-
skiego pogranicza, Kraków 2007, s. 138-143.

66 Ilustracja ze staroruskim antimensionem w: M. Filimoniuk, dz. cyt., s. 11.
67 W  tej technice wykonane były dwa antimensiony biskupa Małachowskiego, zob.: 

О. Юрчишин, Антимінси XVII століття єпископів перемиських, самбірських та повіту 
сяніцького зі збірки національного музею у Львові, w: Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej. 
Materiały konferencji naukowej 25-26 marca 1995 roku, Łańcut 1999, s. 161-162; J. Giemza, 
Antyminsy władyków przemyskich w Muzeum Greckokatolickiej Archieparchii Przemysko-War-
szawskiej, „Бюлетень” 9, 1(9) грудень 2007, s. 81-82.

68 A. Stepan, dz. cyt., s. 149. W zbiorach muzealnych zachował się wyszywany antymins bi-
skupa Michała Kopysteńskiego, por. О. Сидор-Ошуркевич, dz. cyt., s. 172.

69 О. Сидор-Ошуркевич, dz. cyt., s. 175, zob. ilustracje s. 176, nr 14; zob także il. w: A. Ste-
pan, dz. cyt., s. 162; W. Deluga, Grafika z kręgu Ławry Pieczerskiej i Akademii Mohylańskiej 
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W  latach  40. na antimensionach dominowała scena Złożenia do grobu 
i Opłakiwania, która była rezultatem twórczych inspiracji ówczesnych ar-
tystów sztuką bizantyńską, zwłaszcza wzorami z płaszczanic (gr. epitafion) 
i  pokrowców (gr. aer) 70, oraz zachodnioeuropejską, np. przedstawieniami 
Piety 71. Najstarszym przykładem takiej kompozycji jest chusta biskupa Ar-
seniusza Żeliborskiego z 1642 r 72. W XVII wieku obok Matki Bożej po-
jawia się na ogół od 2 do 6 postaci, są to Jan, dwie Marie, Maria Magdale-
na, Józef z Arymatei i Nikodem, po bokach archanioł Gabriel i Michał 73. 
Tak wygląda kompozycja Opłakiwania z drzeworytu znanego mistrza Ilii 
na chuście dla biskupa Łazarza Baranowicza (il. 5) z roku 1680 74. Na tym 
tle niezwykle zwięzła i lakoniczna, ale w swojej powściągliwości porusza-
jąca jest scena Złożenia do grobu z czterema aniołami unoszącymi na chu-
ście ciało Chrystusa, autorstwa monogramisty LT, odbita na tkaninie dla 
Piotra Mohyły 75 (il. 6). Jak widać, kompozycje na antimensionie nie zasty-
gły w wybranej formie, zmieniały się w zależności od stylu i estetycznych 
upodobań epoki 76. Nie było jednego nakazanego odgórnie modelu przed-
stawień, zależały one zapewne w jakiejś mierze od oczekiwań biskupów, czy 
nawet patriarchów 77, którzy je zamawiali, ale przede wszystkim były swo-
bodną interpretacją głównego motywu przez artystów 78.

XVII i XVIII wieku, Kraków 2003, s. 77. Drukowany antimension ze zbiorów Muzeum Etno-
graficznego w Krakowie por. <http://www.drzeworyty.eu/awers/antymension-zamiast-stolu.
html>.

70 Na ten temat por. Р. Косів, Плащаниці у церковній традиції: символіка, походження 
та іконографія, w: Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe, red. A. Gronek, Kraków 2009, 
s. 435-458; por. także Р. Косів, Літургійні покрови на чашу та дискос, Київ 2013.

71 О. Сидор-Ошуркевич, dz. cyt., s. 174-176; A. Stepan, dz. cyt., s. 153-154; antimen-
sionem z  przedstawieniem Piety posługiwał się np. greckokatolicki biskup przemyski Je-
rzy Winnicki; Л. Ошуркевич, До питання вивчення й каталогізації збірки антимінсів 
українських ієрархів із колекції національного мезею у Львові ім. А. Шептицького, w: Збе-
реження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, 
мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності, Львів 2013, s. 370.

72 Zob. ilustrację w: О. Сидор, dz. cyt., s. 433, nr 218.
73 Zdaniem A. Stepana była tendencja do zwiększania liczby postaci, w XVIII w. było ich 

wraz z Matką Bożą od 3-7, w XIX nawet 9-10 osób, por. A. Stepan, dz. cyt., s. 157.
74 Zob il. О. Сидор-Ошуркевич, dz. cyt.
75 Zob. il. tamże.
76 A. Stepan, dz. cyt., s. 158.
77 Iwan Szczyrski we współpracy z Leoncjuszem Tarasewiczem i mistrzem Fedorem tworzył 

chusty dla wielu dostojników, w tym także dla patriarchy moskiewskiego Adriana. Omówie-
nie oraz ilustracje tych antyminsów zob. Д. Степовик, Українська гравюра бароко, Київ 2013, 
s. 425-435; Л. Ошуркевич, dz. cyt., s. 363-365.

78 A. Stepan, dz. cyt., s. 154. Skostnienie, a nawet upadek tej dziedziny sztuki cerkiewnej 
przypada, zdaniem badacza, na przełom XIX/XX, s. 154-156.
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 Niemal równocześnie z pojawieniem się drukowanych antimensionów 
ukazują się księgi liturgiczne uzupełnione rubrykami, a czasem obszerny-
mi komentarzami, które pozwalają wnosić o ówczesnej praktyce obrzędo-
wej. Również ówczesne teksty polemiczne między katolikami a  prawo-
sławnymi – to doskonałe źródło informacji o paramentach i utensyliach 
niezbędnych do odprawy liturgii. Za przykład może służyć dyskusja Kasja-
na Sakowicza z Piotrem Mohyłą. Gdy pierwszy z nich wysunął propozycję 
nierozkładania chusty podczas Służby Bożej 79, prawosławny metropolita 
stwierdził, że na nierozwiniętej chuście patena i kielich się nie zmieszczą, 
a co gorsza, „że nie na antimisie swiaszczennik Służbę Bożą odprawować 
będzie śmiertelnie grzeszyć by musiał” 80. Niezaprzeczalnie antimension był 
konieczny w  liturgii, ale w  pewnym stopniu zagadką jest jego położenie 
względem innych spoczywających na prestole chust 81. Nawet w pierwszym 
kijowskim podręczniku liturgiki z roku 1667 ojciec Teodozy Sofonowicz 82 
nie wyszczególnił obrusów ołtarzowych, stwierdzając jedynie, w ślad za Sy-
meonem z Tessaloniki, że są symbolem tajemnic, których istoty nie sposób 

79 K. Sakowicz, Epanorthosis..., s. 50.
80 Lithos..., s. 128.
81 Mohyła w Trebniku nazywa owe chusty obrusami: spodnim i wierzchnim albo indytio-

nami. Pierwszy obrus to tzw. katasarka, wierzchni zaś trapezoforion. Według komentarzy li-
turgicznych Symeona z Tessaloniki pierwszy „oznacza [kładziona wprost] na ciało”, „jest jak-
by całunem, w który owinięto zmarłego”, a drugi – „jakby uroczystą szatą, jak pokazuje pieśń 
[wykonywana] przy nakładaniu go, mówiąca: Pan króluje, oblókł się w majestat (Ps 93 (92), 1), 
Symeon z Tessaloniki, O świątyni Bożej, tłum. A. Maciejewska, Kraków 2007, s. 41. Katasarka 
nazywana jest także wierwicą, O. Narbutt, Historia i typologia ksiąg liturgicznych bizantyńsko-
słowiańskich. Zagadnienie identyfikacji według kryterium treściowego, Warszawa 1979, s. 120, 
124; K. Nikolski tłumacząc znaczenie greckiego terminu katarsarka podaje słowiańskie okre-
ślenie sraczycia, nazywa chustę pryplotijem. Trapezoforion zwany jest także indytionem i jest to 
błyszcząca jasna szata, która przypomina przemienionego na Tabor Chrystusa, albo jak ujął to 
badacz „sławę tronu pańskiego”, Пособіе къ..., s. 6. Był to zwykle obrus bogato zdobiony, leżący 
na katasarce pod ilitonem, Nowe tablice..., s. 286.

82 G. Minczew omawiając recepcję i przekłady dzieła Symeona z Tessaloniki na języki sło-
wiańskie, wspomina o kijowskim tłumaczeniu na język cerkiewnosłowiański z roku 1667, do 
którego nie udało mu się dotrzeć por. G. Minczew, „Cała świątynia staje się mieszkaniem Boga”. 
Bizantyńskie mistagogie – wykładnia i komentarz liturgii niebiańskiej, [w:] Symeon z Tessaloni-
ki, dz. cyt., s. 25. Chodzi tu prawdopodobnie o pracę Teodozego Sofonowicza, która w znacz-
nym stopniu jest przekładem, a  czasem streszczeniem dzieła Symeona, ale są też fragmenty 
znacznie odbiegające od pierwowzoru. Np. w części, która w dziele Symeona został poświęcona 
polemice z katolikami odrzucającymi sens epiklezy, Sofonowicz idąc w ślad za tradycją mohy-
lańską umieścił obronę słów ustanowienia, jako wystarczających dla przemiany darów eucha-
rystycznych. Rzecz wymaga zatem osobnych badań, por. G. Minczew, „Cała świątynia staje się 
mieszkaniem Boga”. Bizantyńskie mistagogie – wykładnia i komentarz liturgii niebiańskiej, w: Sy-
meon z Tessaloniki, dz. cyt., s. 25.
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ogarnąć w sposób rozumowy 83. W XVII-wiecznych źródłach liturgicznych 
istnieją rozbieżności, zwłaszcza w kwestii użycia i rozmieszczenia antimen-
sionu symbolizującego całun (sindon) oraz ilitonu (eiliton), również ozna-
czającego szaty grobowe 84. Ta ostatnia tkanina z  czasem interpretowana 
była głównie jako sudarion 85, a przesunięcie znaczeń następowało w związ-
ku z koniecznością złożenia darów na nowym całunie – antyminsie 86. Jed-
nak w  Obrzędzie błogosławienia ilitonu z  Trebnika Mohyły wspomniane 
są, zgodnie z dawną tradycją, obie szaty zmarłego Chrystusa, które oznacza 
święcona tkanina: sudarion i  sindon 87, a metropolita, chyba nie przypad-
kowo, proponuje odmienne niż większość ówczesnych służebników (także 
i tych przezeń redagowanych!) rozmieszczenie chust na ołtarzu.

83 „[...] которыи на нем [престолі] таемници справуются, не всі сут открыты и до по-
знаня розумови людскому трудны барзо; для тогож прикрыт престол”, Феодосій Софоно-
вич, Выклад о Церкві Святій, упор. Ю. Мицик, Київ 2002, s. 20; Sofonowicz posłużył się 
dziełem Symeona z Tessaloniki, gdzie wyjaśnienie brzmi: „Obrusami zaś jest nakryty i ozdobio-
ny [Święty Stół], bo to, co się na nim dzieje, jest trudne do pojęcia i nie dla wszystkich uchwyt-
ne”, O świątyni Bożej, s. 42.

84 Iliton to lniany lub jedwabny obrus leżący na prestole zwykle pod Ewangeliarzem. Bada-
cze liturgiki wiążą symbolikę ilitonu z  całunem, np. Nikolski, pisze, że oznacza jednocześnie 
pieluszki, którymi po narodzeniu owinięto Jezusa i całun, którym spowito jego ciało w grobie, 
Пособіе..., s. 7. Podobnie Lenczewski tłumaczy, że oznacza on płótno, którym Józef z Arymatei 
owinął ciało Jezusa, Tenże, Liturgika czyli nauka o nabożeństwach, Warszawa 1981, s. 120. Ta-
kie rozumienie symboliki ilitonu jest starsze i pochodzi m.in. z komentarzy liturgicznych Jana 
Postnika (VI w.), Sofroniusza, patriarchy jerozolimskiego (+636) i św. Germanosa, patriarchy 
konstantynopolitańskiego (VIII w.). Chusta ołtarzowa, na której w trakcie liturgii złożone zo-
stają Ciało i Krew Chrystusa zgodnie ze słowami Izydora z Peluzjum (IV-V w.) jest całunem, w: 
И. Дмытревскій, dz. cyt., s. 97-98.

85 Według Symeona z Tessaloniki (XV w.) iliton symbolizuje tylko sudarion – chustę, którą 
owinięto głowę złożonego do grobu Chrystusa ( Jan 20, 7) i to na nim sprawowana była Eucha-
rystia, por. J. Tofiluk, Historia rozwoju i kształtowania się płaszczanicy (epitafionu), „EΛΠΙΣ”, 
V (XVI), 2003, z. 7-8 (20-21), s. 11-13; por. Symeon z Tessaloniki, dz. cyt., s. 56; o ilitonie Sy-
meon pisał także w dziele O liturgii świętej. W tej pozycji obszerniej wyjaśnił znaczenie terminu 
i powód wykorzystania chusty w trakcie liturgii: „Kładziony jest na Świętym stole iliton na znak 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusowego, ponieważ apostołowie po zmartwychwstaniu wi-
dzieli wśród innych pogrzebowych płócien chustę, która była oddzielnie zwinięta w  jednym 
miejscu ( Jan 20, 7). Dokładnie tak samo iliton jest zwijany na Stole, a miejsce Zbawiciela zajmu-
je na Stole Ewangelia”, cyt. za: Nowe Tablice..., s. 20. Iliton po grecku znaczy „opaska”, ale i do-
słownie „zwinięte”, por. słownik w cytowanym wydaniu, s. 277; takie znaczenie Symeon poda-
wał także w innych swoich pracach, por. Писанія св. Отцевъ и учителей церкви, относящіяся 
къ истолкованію православнаго богослуженія, t. 3, Санктпетербургъ 1857, s. 154.

86 J. Tofiluk, dz. cyt., s. 16.
87 „Гд̃и Іи̃с Хє ̃ наш [...] бл̃говоли нинѣ низпослати бл̃венїє твoє ст̃оє на Илітонъ сей, 

и бл̃ви, и ос̃ти єго Дх̃омъ твоимъ ст̃ымъ, въ окропленїи Воды сея сщ̃енныя, якоже ост̃илъ 
єси ст̃ыя Твоя гробныя пелены, въ єже быти єму новому судару, и синдону Прс̃тому Тѣлу 
и Крвє твоея чст̃ныя”, Еухологіон албо молитословъ или требникъ, Київ 1646, cz. 2, s. 92. 
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 Również poszczególne wydania liturgiarionów wykazują rozbieżności 
w  zalecanej praktyce używania ołtarzowych tkanin, dostrzegalne nawet 
w ramach jednej księgi. W najstarszym drukowanym Służebniku ruskim 
(Wilno 1583) w komentarzach do liturgii Jana Chryzostoma wymieniony 
jest kilkakrotnie iliton 88. W rubrykach Służebnika stratyńskiego Gedeona 
Bałabana z 1604 roku, w liturgii św. Jana Złotoustego i Bazylego Wielkie-
go wspominany jest jedynie rozkładany w trakcie liturgii iliton, a w służ-
bie Uprzednio Poświęconych Darów  – zdaniem badaczy  – antimension 89. 
Podobnie jest w wileńskim służebniku z 1617 r., z tą różnicą, że w litur-
gii Grzegorza Dialoga wspominana jest czynność rozkładania antimensio-
nu, ale także złożenia ilitonu pod koniec służby 90. Nie ma jedności także 
w rubrykach ksiąg kijowskich. Wydanie pierwsze z 1620 r., przygotowane 
dzięki staraniom Elizeusza Pleteneckiego, powiela schemat służebnika wi-
leńskiego, ponadto we wstępnym ustawie przygotowania agnca mowa jest 
tylko o antymensionie 91. Wydaje się, że rzadkie wzmianki o antimensionie 
świadczą, że zajmował on miejsce pod obrusami lub był zawinięty w  ili-
ton, wraz z którym go rozwijano w odpowiednim momencie liturgii, czę-
sto nie opisując tego w samym tekście. W drugim kijowskim, a pierwszym 
mohylańskim Służebniku z 1629 r. iliton jest wymieniony w rubrykach Li-
turgii Jana Złotoustego i  Bazylego Wielkiego, wraz z  nowym komenta-
rzem zawierającym informację o złożeniu darów na tej właśnie chuście 92. 
W  Liturgii Grzegorza Dialoga ponownie wymieniony jest osobno roz-
wijany podczas służby antimension oraz zwijany pod jej koniec (zapewne 
wraz z  antimensionem) iliton 93. Natomiast w  poprawionej przez Mohyłę 
drugiej edycji Służebnika z  1639 roku wskazano, że w  czasie wszystkich 

88 Komentowane jest rozkładanie ilitonu, wycieranie nim asterysku i  dłoni kapłana, por. 
k. 61, 77, 97. (na stronie <www.liturgy.org.ua> w dziale Dawne teksty liturgiczne jest udostęp-
niony tekst Liturgii Jana Złotoustego).

89 К. Никольский, Об антимінсах..., s. 98-99; Игуменъ Филарет, Чинъ литургіи св. 
Іоанна Злотоустаго по изложенію старопечатныхъ, новоисправленнаго и древлеписьмен-
ныхъ служебниковъ, Москва 1899, s. 79; Л.Д. Гуцуляк, dz. cyt., s. 263. 

90 Por. Книга служебникъ, Вілно 1617, s. 38, 41, 76, 168, 295, 322. W Służebniku z Jewia 
z  r. 1641 w „Ustawie Boskiej Liturgii” wspomniany jest antymins, w  liturgiach porządek jak 
w wydaniu Wilno 1617 r.; К. Никольский, dz. cyt., s. 97-98.

91 Божествъныя литургїя, Киевъ 1620, s. 38, 51, 54, 211, 215, 336, 363-364. Ustaw 
„О святѣмъ Агнци”: „Развивше антимис, и камень плитянъ малъ положив на немъ”, k. nr 2 
pierwszej numeracji. Zdaniem badacza ten schemat powiela także wydanie wileńskie z 1638 r., 
Игуменъ Филарет, dz. cyt., s. 79. 

92 Леітургїарїон си єстъ служебникъ, Киевъ 1629, s. 31 i 156: „Вшедшима же въ олтаръ 
Ієрей поставляєт Ст̃ый Потиръ на Ст̃ѣй Трапезѣ, на Илитонѣ [...]”, iliton wspominany jest 
także na stronach: 139, 143, 172.

93 Tamże, s. 248, 283. Ihumen Filaret i Ł. Huculak wspominają jedynie o  antimensionie; 
por. Игуменъ Филарет, dz. cyt., s. 79; Д. Гуцуляк, dz. cyt., s. 264. 

http://www.liturgy.org.ua
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trzech  obrzędów eucharystycznych antimension jest zawinięty w  iliton. 
W  rubrykach Liturgii Złotoustego i  Bazylego Wielkiego opisano czyn-
ności: umieszczenia Ewangelii za antyminsem 94, rozkładania obu chust 95, 
następnie stawiania kolejno czaszy i  pateny na antyminsie 96, wycierania 
asterysku o kraj antyminsu 97, wycierania czaszy po komunii kapłana i dia-
kona przy użyciu antyminsowej gąbki 98, oraz zamieszczono ostrzeżenie, by 
po zsunięciu gąbką cząstek do czaszy nie pozostawić okruchów na anty-
minsie, nie uronić nań także kropli z kielicha 99. W proskomidii wymienio-
na jest antyminsowa gąbka, a w samej Służbie uprzednio poświęconych da-
rów wspomniano o rozłożeniu antymensionu, a następnie złożeniu ilitonu, 
w który jest on zawijany 100. We lwowskiej wersji księgi z 1637 r. w litur-
gii Złotoustego i Bazylego opisane jest rozpościeranie ilitonu 101 oraz wy-
cieranie o  jego kraj asterysku, a  w  służbie papieża Grzegorza rozkładany 
jest antymins 102. Późniejsze służebniki mohylańskiej tradycji, a zatem słu-
żebnik kijowski z  1653 r. oraz wydania lwowskie z  1646, 1666, 1681  r. 
dotrzymywały zapisów zawartych w księdze z 1639 roku 103. Wbrew twier-
dzeniom Ławrentego Huculaka, wydanie lwowskie z  1691  r. i  edycja 
bliźniacza z roku 1712, dla których w dużym stopniu wzorcem był Służeb-
nik kijowski wcześniejszy z 1629 r. 104, także powtarzają formułę o ilitonie 
i schowanym w nim antimensionie 105. Rubryki wymienionych służebników 
tradycji mohylańskiej zgodnie opisują proces układania najpierw czaszy, 

94 Леітургіаріон си єстъ cлужебникъ, Киевъ 1639, s. 442.
95 Tamże, s. 270-271, 273, 450, 455.
96 Tamże, s. 291, 292, 476, 477.
97 Tamże, s. 311, 500.
98 Tamże, s. 371, 565. Ta gąbka służyła głównie do wycierania dyskosu, a  do czaszy była 

przeznaczona osobna gąbka; К. Никольский, Пособіе..., s. 18; Nazywano tę drugą gąbkę pro-
skomidijną, ponieważ służyła do wycierania czaszy po komunii wiernych i była przechowywa-
na na proskomidionie – żertwienniku, Ю.Я. Катрій, Пізнай свій обряд, (różne wydania, tu za:)
Нью-Йорк-Рим 1982, s. 197. Mohyła wspomina tę drugą gąbkę opisując czynność osuszania 
czaszy i zalecając użycie w tym celu gąbki lub czystej chustki, którą należy zostawić w czaszy, 
О правилномъ..., s. 251.

99 Tamże, s. 374-375, 579-581, 598.
100 Tamże, s. 635, 674.
101 Леітургіаріон си єстъ служебникъ, Лвовъ 1637, k. 40, 46, 47, 65v, 113, 115.
102 Tamże, k. 167.
103 Por. Леітургіаріон си єстъ cлужeбникъ, Лвовъ 1646, k. 121, 130, 197, 199, 209, 274, 

291; Леітургіаріон си єстъ служебникъ, Лвовъ 1666, k. 130-131 (powinno być 130-130v), 
215; por. także Леітургіаріон си єстъ служебникъ, Лвовъ 1681, k. 133, 217. O Służebniku Ki-
jów 1653 r, por. К. Никольский, Об антимінсах..., s. 97.

104 Л.Д. Гуцуляк, dz. cyt., s. 263-264.
105 Por. Леітургіаріон си єстъ служебникъ, Лвовъ 1691, Лвовъ 1712, k. 94 (powinno być 

k. 92v i 93), 144, 152-152v.
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a następnie pateny na uprzednio rozłożonym wraz z ilitonem antyminsio-
nie. Liturgii na antymensionie broni polemiczny Lithos, w którym metro-
polita w związku z zamieszczoną w dziele Epanorthosis (1642 r.) propozy-
cją katolika, by użyć ilitonu bez antyminsu 106 pisał w 1644 r., że „litony nie 
dla Służby Bożej na nich odprawowania bywają […] ale dlatego, aby w nie 
antimisy obwijano” 107.
 Zastanawiające jest jednak, że w  Nauce dla jerejów (1617 r.), która 
w  pewnym stopniu zdradza katolickie wpływy, w  części określającej po-
stępowanie, gdy krew z kielicha wyleje się lub skropi obrusy, wśród nara-
żonych na to przedmiotów nie wymieniono antimensionu, a  jedynie ka-
płańską ryzę i  iliton 108. Co więcej, szczególny status ilitonu potwierdza 
instrukcja, w której jedynie on oraz szata kapłana polane krwią z kielicha 
nie podlegały procedurze osuszania, wykrawania splamionego fragmentu, 
a następnie palenia i chowania popiołu pod ołtarzem 109. W przypadku po-
lania tych dwóch szat zalecano je jedynie obetrzeć, tak jak wystarczające 
jest obmycie rąk przez (wyświęconego przez biskupa!) kapłana, który trzy-
ma podczas liturgii przemienione dary 110. W innym miejscu, opisującym 
czynność wycierania asterysku, często wzmiankowaną także w rubrykach, 
autorzy zalecają wykorzystanie do tego celu gąbki umieszczonej w  ilito-
nie 111, choć zazwyczaj przechowywana była w  antyminsie 112. Dla porów-
nania, w  Liturgii Złotoustego ze Służebnika lwowskiego (1637 r.) aste-
rysk miał być wycierany o kraj ilitonu, a gąbka służyła do zsuwania cząstek 
z dyskosu do kielicha i, co ciekawe, została nazwana świętą 113. Wydaje się 
to wskazywać na jej obecność w antimensionie, który był prawdopodobnie 
jedyną poświęcaną wówczas tkaniną ołtarzową. 
 W Nauce dla jerejów z 1617 r. w części omawiającej elementy koniecz-
ne do odprawiania liturgii czytamy, co prawda, że niezbędny jest „poświę-
cony antymins, iliton, kielich” i  inne naczynia, ale nie ma pewności, że 

106 „[...] tym czasem wy popowie te antimisy, kiedy są [...] podwizne, doczasne tedy na 
wierzchu prestoła pod Ewangelia położywszy, nigdy ich nie rozwijajcie ani zwijajcie, ale korpo-
rały to jest litony czyste cienkie i dobrze wykrochmalone na ołtarzu miewajcie, na których paty-
na i kielich stawiajcie jako czynią w Kościele Rzymskim”, K. Sakowicz, Epanorthosis..., s. 50-51.

107 Lithos..., s. 128.
108 Наука іереомъ..., k. 19v; por. А. Петровский, dz. cyt., t. 235, cz. 2, s. 557.
109 Наука іереомъ..., k. 18.
110 Tamże, k. 19v.
111 Tamże, k. 8.
112 Zdaniem K. Nikolskiego gąbkę antyminsową czasem nazywano ilitonową z tego wzglę-

du, że była wraz antyminsem weń zawijana, Tenże, Пособіе къ..., s. 18.
113 Леітургіаріон си єстъ служебникъ, Лвовъ 1637, k. 65v, 90v; takie określenie występuje 

także we wcześniejszych służebnikach, por. Книга служебникъ, Вілно 1617, s. 116; Божествъ-
ныя литургїя, Киевъ 1620, s. 152.
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to „poświęcenie” odnosi się do wszystkich wymienionych po antyminsie 
przedmiotów użytku liturgicznego 114. Tym bardziej, że wiele lat później 
Kasjan Sakowicz w Epanorthosis czynił Rusinom wyrzuty właśnie z  tego 
tytułu, pisząc: 

A nie tylko wiele Cerkwi nie poświęconych w Rusi jest, ale też i wszystkie ap-
paraty Presbyterskie i  naczynia cerkiewne kielichi, patyny, krzyżezć nie po-
święcone (prócz samych antimisów) i nie masz bo dotąd modlitw w mszałach 
abo trebnikach ruskich wydrukowanych, przez które by się te cerkiewne na-
czynia y ryzy popowskie poświęcali 115.

Sam Mohyła, broniąc w Lithosie praktyki odprawiania liturgii na antymin-
sie, przyznawał, że iliton nie był chustą poświęcaną, gdyż służył jedynie do 
zawijania tej pierwszej: 

Pokaż mi, gdzie jest poświęcenie litonów. Ale wiem, że w Cerkwi Wschodniej 
nie pokażesz, bo litony nie dla Służby Bożej na nich odprawowania bywają, 
gdyż rzecz jest niepoświęcona, ale dlatego aby w niej antimisy obwijano. Pier-
wej tedy sam się naucz, co jest antimins i liton, a dopiero śmiej ważyć się uczyć 
drugich, jako z nimi sobie mają postępować 116.

 Warto jednak podkreślić, że w 1646 r., a zatem dwa lata po wydaniu 
Lithosu w części drugiej mohylańskiego Euchologionu umieszczone zosta-
je specjalne błogosławieństwo ilitonu 117 i osobne dla pozostałych obrusów 
liturgicznych. Podobny obrzęd nie występował dotąd ani w  ruskich, ani 
w greckich księgach liturgicznych 118. Decyzja o  jego wprowadzeniu była 
zapewne powiązana z  nowym zalecanym tu układem obrusów ołtarzo-
wych, który, co warto jeszcze raz podkreślić, pozostawał w kolizji w rubry-
kami służebników tradycji mohylańskiej. 
 W tym cieszącym się ogromnym autorytetem dziele liturgicznym, we 
wspomnianej osobnej części, inspirowanej pouczeniem ze Służebnika wi-
leńskiego (1617 r.) sporo miejsca poświęcono użyciu i rozmieszczeniu an-
timensionu na prestole 119. Metropolita wymienił trzy obrusy – indytiony. 
A antimension w świetle komentarza powinien się znaleźć na Świętym Sto-
le pod wierzchnim obrusem, na nim zaś – rozłożony iliton: 

114 Наука іереомъ..., k. 5-6, s. 555.
115 K. Sakowicz, Epanorthosis..., s. 110.
116 Lithos..., s. 128.
117 Чинъ Бл̃свенія илитона, w: Еуѕсологіонь..., Киев 1646, t. 2,90-92.
118 В. Прилуцкий, dz. cyt., s. 111.
119 W Nauce dla jerejów autorzy zalecali, aby na prestole znalazły się dwa obrusy albo przy-

najmniej jeden, ale złożony na dwoje, na nim zaś iliton; Наука іереомъ..., k. 5v-6.
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На Пр ̃толѣ тремъ Индитїямъ, или Убрусомъ подобаєтъ быти, a  поне 
двомъ, сіестъ, на первой Индитїи єдиному сугубо съгбенному: верху же 
сихъ да будетъ Илітонъ, от тенкаго и густаго платна двопядную мѣру 
в  широту и вдолготу имѣяй. Антіминсъ оубо под верхнимъ Убрусомъ 
распростертъ всегда да будетъ, Илітонъ же верху всѣхъ убрусовъ 120.

W Euchologionie Mohyły zalecano, aby w razie polania którejkolwiek tka-
niny ołtarzowej krwią po przeistoczeniu, wpierw ją odessać ustami z wil-
goci, a następnie obetrzeć gąbką, która, w przeciwieństwie do wskazówek 
w wileńskim Służebniku, znajdowała się w antyminsie. Ponadto po liturgii 
należało materiał wypłukać po trzykroć wodą nad pateną do antidoronu, 
a następnie wlać wodę do rzeki lub pod prestoł. Zalecenia te dotyczyły nie 
tylko ilitonu i szat kapłańskich, jak w nauce z 1617 r., ale co istotne antimen-
sionu. Natomiast w wypadku innych niepoświęconych płócien i dywanów 
należało postąpić tak, jak opisano to w wileńskim Służebniku, włącznie ze 
spopieleniem zaplamionych skrawków 121. Jeśli antimension znajdował się 
albo miał znaleźć się pod obrusem wierzchnim i pod ilitonem, to z jakiego 
powodu Mohyła w ogóle wymieniał go wśród zagrożonych skropieniem 
tkanin? Dlaczego w końcu, opisując przypadek odłamania się i upadku ka-
wałka konsekrowanego chleba, dodawał, że płukać tkaniny należy jedynie 
wtedy, gdy spadnie on obok antyminsu (sic!) na obrusy ołtarzowe? 122 Czy 
zatem wskazane miejsce dotyczy obszaru poza obrębem schowanej chu-
sty? Mohyła wspominał tę tkaninę także w wielu innych miejscach. Pisał 
np. o konieczności rozłożenia antimensionu w trakcie osuszania darów dla 
chorych 123, należało weń zawinąć dary w razie pożaru podczas liturgii 124. 
Zobowiązywał jerejów, aby po odprawieniu służby uważnie obejrzeli anti-
mension albo iliton, nie powinny bowiem pozostać na nim nawet najmniej-
sze okruchy świętych darów 125.

120 Por. О правилномъ..., s. 231-232. 
121 Tamże, s. 247.
122 Tamże, s. 248.
123 Tamże, s. 262-264.
124 Tamże, s. 250. W wileńskiej „nauce dla jerejów” w takim wypadku zalecone zostało zawi-

niecie darów w Iliton; por. k. 23. Znamienne, że w nauce ze Służebnika z 1617 r. nie ma wzmian-
ki o konieczności dokończenia przerwanej liturgii. Jest ona w nauce z Euchologionu, ponieważ 
można było spełnić ten warunek jedynie wynosząc zagrożone dary w antyminsie – przenośnym 
ołtarzu.

125 Tamże, s. 251. Mohyła użył tu spójnika или, który może wskazywać rozmieszczenia dys-
kosu na antyminsie albo ilitonie, lub też znacząc i, sugerować, że na ilitonie zazwyczaj większym 
od antimensionu również mogły znajdować się wspomniane okruchy.
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 Jednocześnie wskazany w  Euchologionie układ chust, zakładający 
umieszczenie antimensionu między dwoma obrusami potwierdza Petrow-
ski, opisując praktykę przytwierdzania związanego na stałe z prestołem an-
tyminsu do chusty spodniej, czyli katasarki 126. Marusyn uważa wskazany 
porządek tkanin za tradycyjny dla metropolii kijowskiej i, jak przekonuje, 
był to zwyczaj praktykowany również w Grecji 127. Natomiast Pryłucki, któ-
ry dysponował XVII-wiecznymi rękopiśmiennymi czynownikami ustalił, 
że w trakcie obrzędu poświęcenia świątyni antimension, inaczej niż współ-
cześnie w cerkwiach moskiewskich, był rozkładany wraz z ilitonem i spo-
czywał na indytionie 128. Jednocześnie praktykę chowania antymensionu 
na stałe pod indytionem badacz określił jako dawną 129. Ihumen Filaret do-
konując przeglądu dawnych słowiańskich XII-XVII-wiecznych służebni-
ków ustalił, że w tych księgach, w których w ogóle wspominane są zwykle 
pomijane w rubrykach, chusty ołtarzowe, w XII-XV w. najczęściej mowa 
jest o ilitonie, a w XVI wieku w niemoskiewskich wersjach o antimensionie 
i ilitonie jednocześnie. W nielicznych służebnikach np. w wydanych przez 
mnicha Pachomiusza w Wenecji w roku 1519, 1527 i 1554 wyszczególnio-
ny jest sam antymins 130. 
 Pozostaje zatem pytanie, na ile rubryki z  XVII-wiecznych służebni-
ków odzwierciedlają lokalną tradycję. Ważne jest również, w jakim stop-
niu bliski jest jej mohylański Euchologion, pełen liturgiczno-obrzędowych 
innowacji i  uzupełnień, uczynionych także pod wpływem sugestii Sako-
wicza. W Moskwie w wyniku reformy Nikona wprowadzono obowiązek 
rozwijania dotąd ukrytego pod obrusami antimensionu w  trakcie litur-
gii przed wielkim wejściem 131. W Kościele unickim, zgodnie z ustalenia-
mi Synodu zamojskiego 1720 r., zdecydowano, by kłaść kolejno dwa ob-
rusy, antimension i  wierzchni obrus, co, zdaniem Huculaka, mogło być 

126 А. Петровский, dz. cyt., s. 932. K. Sakowicz pisał „wy popowie te antimisy, kiedy są nie-
podwizne na prestole je przybijajcie”, Epanorthosis..., s. 50.

127 Marusyn dz. cyt., s. 65.
128 В. Прилуцкий, dz. cyt., s. 49; Ł. Huculak mylnie zinterpretował opis W. Pryłuckiego 

dotyczący zwyczaju umieszczania antimensionu między katasarką a indytionem, jako kijowski, 
podczas gdy dotyczył on praktyki opisanej w zabytkach moskiewskich, por. Л.Д. Гуцуляк, dz. 
cyt., s. 265.

129 В. Прилуцкий, dz. cyt., s. 69.
130 К. Никольский, Об антимінсах..., s. 99; Игуменъ Филарет, dz. cyt., s. 77-79. Nikol-

ski zauważył jednak, że w grecko-łacińskim służebniku z 1528 r. także wydanym w Wenecji, 
podobnie jak w Euchologionie Goara w liturgii Złotoustego wspomniany jest tylko iliton, Ten-
że, Об антимінсах..., s. 94.

131 Tego nakazu nie przyjęli staroobrzędowcy, którzy kontynuowali dawny, choć nie po-
wszechny na Rusi zwyczaj przyszywania antimensionu do katasarki, Никольский, Об анти-
мінсах..., s. 94-95.
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odzwierciedleniem zwyczajów przyjętych na terenach białoruskich i litew-
skich metropolii kijowskiej 132. To wyjaśniałoby także fakt, że antimension 
nie był  wymieniony wśród zagrożonych bezpośrednio polaniem przed-
miotów znajdujących się na bądź obok prestołu już w Służebniku wileń-
skim z 1617 r., który był pierwszym liturgiarionem dla unitów. Należy pa-
miętać, że decyzja ta była podyktowana w  pewnym stopniu względami 
praktycznymi. W  synodalnych dokumentach ten porządek uzasadniony 
został pragnieniem ochrony niszczonego ciągłym składaniem antimensio-
nu 133. O nietrwałości antimensionów, które często trzeba było wymieniać, 
pisał kąśliwie Sakowicz, twierdząc, że biskupi czerpią z tego faktu poważ-
ne finansowe korzyści 134. Gdyby przyjąć, że zgodnie z  tradycją kijowską 
albo ruską w ogóle 135 chowano antymins pod obrusami, to wówczas uwa-
gi Sakowicza byłby bezpodstawne. Równocześnie rubryki ze wspomnia-
nych służebników, opisujące rozłożenie ilitonu wraz z antimensionem lub 
samego antimensionu byłyby martwym komentarzem albo dotyczyłyby je-
dynie odprawiania liturgii z użyciem chust w wersji przenośnej. Nikolski 
ustalił, że na Rusi zdarzały się cerkwie poświęcone przez arcykapłana bez 

132 Tamże, s. 266. Dziś prawosławni umieszczają antymins na stałe między obrusami 
spodnim i wierzchnim lub jest on złożony wraz z ilitonem i spoczywa bezpośrednio pod Ewan-
gelią, por. М. Комар, Cловник літургійних термінів, w: М. Гоголь, Роздумування про боже-
ственну літургію, Львів 2003, s.102. Także poradniki unickie odzwierciedlają różne praktyki, 
np. Jurij Fedoriw wspomina kolejno: katasarkę, indition, a potem iliton i w niego schowany an-
timension, który należy rozłożyć pod koniec liturgii katechumenów, Ю. Федорів, Пояснення 
церковних богослужень і святих тайн, Львів 1999, s. 25-26; natomiast Julian Katrij, wspo-
mina tylko iliton, który się rozkłada pokazując, że zaczyna się kolejna część liturgii (ofiara), 
Ю.Я.  Катрій, Божествення літургія-джерело святости, Торонто-Нью-Йорк-Львів 2001, 
s. 85. Antimension nie jest tu wymieniony, zapewne z tego względu, że na stałe spoczywa pod 
obrusami, jak opisał to Katrij w innej swojej pracy, Пізнай свій..., s. 191.

133 Л.Д. Гуцуляк, dz. cyt., s. 266.
134 «Drudzy zaś popi miasto litona albo korporała zawsze antimisu przy służbie rozwija-

jąc go zażywają i tak go za krótki czas zemnie, zabruka, woskiem pokapa, że snadnie może mu 
dać władyka naganę i tamten wziąć, a swój inszy na prestoł położyć, a za to kilka kop musi dać 
pop, więc że to płótno materia słaba prędko się może zwątlić, naruszyć, przeto też do częstej od-
miany te antimisy muszą przychodzić i popów do kosztów przywodzić, że i drugiego popa do 
dwudziestu do trzydziestu lat kilkadziesiąt złoty te antimisy będą kosztować nawet, i te jeszcze 
na biednych popów łakomi władykowie wymyślili, że na sobory swoje każą popom z anitisem 
się stawić i te antymisy lustrują, rewidują i lada przyczynkę antimisowi dawsze z popa winą we-
zmie”, K. Sakowicz, Epanorthosis abo Perspektywa..., s. 50.

135 Zdaniem Katrija wszyscy Rusini zarówno w Rzeczypospolitej, jak i w Moskwie składali 
święte dary na ilitonie, dopiero po soborze moskiewskim w 1655 r. zdecydowano, że antimen-
sion powinien być rozkładany w trakcie liturgii i na nim są umieszczane dary. Badacz powołu-
je się na pracę archimandryty Gabriela Nauka o prawosłanym bohosłużenni wydaną w Twerze 
1886, Ю.Я. Катрій, Пізнай свій..., s. 191; Badacz – liturgista O. Narbutt twierdzi, że tradycja 
ukraińska przewiduje ulokowanie antyminsu między leżącą na spodzie bezpośrednio na presto-
le katasarką a indytionem, por. hasło trapeza w: O. Narbutt, dz. cyt., s. 136.
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antyminsów. W tych świątyniach, gdzie były obecne albo chowano je na 
stałe pod indytionem, jeśli były małych rozmiarów; chusty dużych rozmia-
rów rozkładano podczas liturgii na ilitonie. Pierwsza praktyka zdaniem ba-
dacza jest charakterystyczna dla okolic Moskwy, druga dla Kijowa 136. Wy-
gląda na to, że we wspomnianym okresie zwyczaje liturgiczne nadal były 
znacznie zróżnicowane, co ilustrują także inne przypadki 137. 
 Ostatnią omawianą w komentarzach dla duchowieństwa kwestią była 
cześć i  szacunek należny tak prestołowi, jak i  wszystkim spoczywającym 
na nim przedmiotom, o  które należało dbać, utrzymując je w  czystości. 
Autorzy nauki dla jerejów zalecali kapłanom przywdziewanie szat całych, 
nieposzarpanych i niezbrukanych 138, naczynia liturgiczne: kielich, dyskos 
i  asterysk należało zaś chronić przed rdzą. Gąbka, którą kapłan zsuwa 
okruchy z dyskosu do kielicha, podobnie jak iliton i chustka do wyciera-
nia kielicha musiały być czyste, niepodarte i przechowywane w odpowied-
nim miejscu 139. Iliton wraz chustką do kielicha kapłan lub diakon powi-
nien osobiście oczyścić poprzez trzykrotne wypłukanie, a wodę wolno było 
wylać na czyste cerkiewne miejsce. Obrusy należało prać, bo „jeśli o swoją 
odzież codzienną człowiek dba, to tym bardziej o cerkiewną pilnie starać 
się musi” 140. Antimensionu nie wolno było prać ze względu na umieszczo-
ne w nim relikwie, a w wileńskiej nauce zalecano jedynie, aby nie był on 
bardzo zniszczony 141. Piotr Mohyła w  artykule z  Euchologionu również 
podkreślał, że antymins nie może być dziurawy, podarty, brudny, z zama-
zanymi napisami. Wymaga tego powaga, z jaką powinno się traktować płó-
cienny ołtarz wypełniony świętymi relikwiami; należało pamiętać, że jest 
to także dokument, którego „metryka” powinna być czytelna 142. Metropo-
lita zobowiązywał do utrzymywania w  dobrym stanie także pozostałych 
obrusów. Apel ten skierował szczególnie do duchowieństwa parafialnego, 
które  prawdopodobnie wykazywało mniejszą dbałość w tej materii, przy 

136 К. Никольский, Об антимінсах..., s. 96.
137 Przykładem są np. różne schematy rozmieszczenia cząsteczek na dyskosie, por. np. Бо-

жествъныя литургїя, Киевъ 1620, s. 24; Леітургїарїон си єстъ служебникъ, Киевъ 1629, 
s. 121.

138 Наука іереомъ..., k. 5v.
139 Tamże, k. 7.
140 Tamże, k. 8-8v.
141 Tamże, k. 5v.
142 „Kiedy kapłan otrzymuje prawo do używania antiminsu od biskupa, staje się celebran-

sem Świętej Liturgii, posiada materialne świadectwo kanonicznej jedności i  godności, ale 
przede wszystkim, czuje obecność biskupa, który uświęca każdą Eucharystyczną Synaksę po-
przez swoje prawo do stanowienia; jednocześnie kapłan dzieli z nim i w nim apostolską sukce-
sję i związek z Jedyną, Świętą, Powszechną i Apostolską Cerkwią Chrystusową”, M. Filimoniuk, 
dz. cyt., s. 12.
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jednoczesnym braku świadomości, że takie postępowanie ściąga na duszę 
śmiertelne zagrożenie 143. Wszystkie przedmioty użytku cerkiewnego win-
ny być czyste i nieskazitelne niczym sumienie samego kapłana, który ma 
z nimi dotykowy kontakt w trakcie liturgii:

Убрусы и Илітонъ на Престолѣ иже єстъ Бж̃ая Трапеза сущїя, всяко чс̃ты 
и ц̃лы да будутъ, ибо Іереємъ всѣмъ изряднѣє же Парохїалнымъ, якоже 
самым совѣсть чистую и непорочную всегда всяко имѣти (яко служите-
лемъ и приставникомъ Бж̃твенных Таинъ) сице и в Цр̃кви и въ Олтари, 
якоже в дому и на Трапезѣ Бж̃ієй, вся чст̃а цѣла, бл̃гообразна же и честна 
имѣти достоитъ 144. 

Krótki i bardzo praktyczny komentarz podobnego charakteru poprzedza 
Obrzęd błogosławienia ilitonu z trzeciej części Euchologionu. Metropolita 
nakazywał, aby chusta była wykonana z cienkiego, lnianego i gęsto tkane-
go płótna, o  szerokości i  długości łokcia. Zanim zostanie on rozciągnię-
ty na prestole i pobłogosławiony przez upoważnionego przez biskupa ka-
płana powinien być porządnie wykrochmalony 145. Komentarz ten łudząco 
przypomina analogiczne słowa z porad udzielonych popom przez Kasja-
na Sakowicza w Epanorthosis, w dziele, które prawdopodobnie inspirowa-
ło Mohyłę do wprowadzenia powyższego błogosławieństwa do Wielkiego 
Trebnika 146.
 Podobne szczegółowe zalecenia w  naukach dotyczą schludnego i  od-
powiedniego wyglądu samego kapłana, utrzymania porządku na prestole 
oraz w całej świątyni, co ma znaczenie higieniczne, estetyczne, ale przede 
wszystkim jest kwestią kultu, szacunku należnego rzeczom świętym i od-
powiedniego sławienia Boga. Odprawiający służbę duchowny winien dbać 
o nieskazitelną czystość materii, która stanie się narzędziem przemiany eu-
charystycznej 147. Sprawowanie liturgii na zniszczonym i zabrudzonym an-
timensionie było traktowane jak zniewaga świętego sakramentu, a kapłan, 
który poważył się to uczynić, popadał w  grzech ciężki i  podlegał karze 
biskupiej 148.

143 О правилномъ..., s. 232.
144 Tamże.
145 Чинъ Бл̃свенія илитона, w: Еухологіонъ албо молитословъ или требникъ, Києв 1646, 

cz. 2, s. 90. Na s. 96-97 znajduje się także obrzęd poświęcenia innych obrusów, które spoczywa-
ją na prestole i żertwienniku.

146 „Litony czyste cienkie i  dobrze wykrochmalone na ołtarzu miewajcie”, K. Sakowicz, 
Epanorthosis..., s. 51.

147 Наука іереомъ..., k. 6.
148 О правилномъ..., s. 232.
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 Wszystkie poddane analizie komentarze liturgiczne opisują antimen-
sion jako nieodzowny element dopuszczający sprawowanie liturgii eu-
charystycznej na poświęconym ołtarzu, a  nawet, gdy go brak. Zarówno 
płócienny tkany, jak i kamienny ołtarz zawiera relikwie, którym należy od-
dawać cześć; ponadto ten pierwszy jest ważnym dokumentem kapłańskich 
święceń. Dalszych badań wymaga natomiast trudna do rozstrzygnięcia, 
w oparciu o wskazane źródła, kwestia umiejscowienia rozkładanego pod-
czas liturgii antimensionu na ilitonie lub pod ołtarzowymi obrusami. Ist-
nieje jednocześnie prawdopodobieństwo, że w XVII wieku, pomimo prób 
uporządkowania sfery obrzędowo-liturgicznej, nie było w tej materii jed-
nej obowiązującej praktyki.

Unnecessary Materials in Liturgical Books: Explanations 
for Priests (on the example of the antimension)

17th-century prints of euchologies or liturgiarions feature numerous additions and 
commentaries regarded as redundant, such as forewords with teachings for priests and 
numerous illustrations (schemas of diskos or tetrapods, etc.).
 Such unnecessary materials from liturgical books are evidence that Orthodox cler-
gy elites had partaken of debates over responsible priesthood and the number of ed-
ucational and publishing activities for the reconstruction of the ethos of Orthodox 
pastors. They also describe attempts at arranging and unifying liturgical practice. One 
of the themes was obligatory liturgical presence and respect for the antimension whose 
schemas can be found in medieval manuscript books. During the 17th century, this 
important liturgical text was printed in the Kiev Pechersk Lavra.
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1. Schemat antimensionu z Euchologium Slavonicum nr 15 
z Watykańskiej Biblioteki (XV-XVI w.), wg М. Марусин, 
Чини Святительських Служб в Київському Евхологіоні 
з початку XVI ст., Рим 1966

2. Schemat antimensionu z Czynownika biskupa Cyryla Ter-
leckiego (koniec XVI w.), wg О. Лотоцький, Український 
Архієратикон, ELPIS 1-2 Warszawa 1932

3. Antimension drukowany dla metropolity Hioba Boreckiego, wg К. Никольский, 
Об антимінсах православной русской церкви, Москва 2012
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4. Antimension drzeworytnika Illi na chuście 
dla biskupa Łazarza Baranowicza, wg Скарби 
Киево-печерскої Лаври. Альбом, Київ1998, 
il. 124

5. Antimension wykonany przez monogrami-
stę LT dla Piotra Mohyły, wg Скарби..., il. 122

6. Antimension haftowany dla biskupa Mi-
chała Kopysteńskiego (1603  r.), wg Р.  Косів, 
Літургійні покрови на чашу та дискос, Київ 
2013




