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Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej

Wstęp

Prezentowane tu Studia… są kolejną, po Roli monasterów w kształtowaniu 
kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX (Kraków 2014), publikacją przygotowa-
ną z  inicjatywy pracowników Katedry Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów 
Międzynarodowych i  Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, skupiającą 
swoją uwagę na dziedzictwie kulturowym prawosławnej i  greckokatolickiej 
społeczności dawnej Rzeczypospolitej. Do współpracy przy niniejszym tomie 
zaproszeni zostali także badacze z  innych ośrodków krajowych, jak również 
z Ukrainy i Rosji, którzy w swoich zainteresowaniach naukowych koncentru-
ją się na dziejach Cerkwi, jej piśmiennictwie i sztuce, które stanowiły ważną 
część wielokulturowego oblicza I. Rzeczypospolitej. W książce tej zebrane zo-
stały drobne prace analityczne, dotyczące pojedynczych zjawisk kulturowych 
i wydarzeń historycznych. I choć nie są one w stanie wypełnić olbrzymiej luki 
w badaniach nad spuścizną Rusinów w państwie polsko-litewskim, to nie ule-
ga wątpliwości, że są one ważne i potrzebne. Tylko bowiem w taki sposób moż-
na zebrać podstawowe informacje dla autorów przyszłej syntezy, ukazującej 
– w sposób rzetelny i bez narosłych przez wieki uprzedzeń - obraz kultury cer-
kiewnej dawnych czasów. To przecież z tego środowiska pochodzili malarze, 
których sprowadził Władysław Jagiełło, by ozdobili zgodnie z własną tradycją 
i kanonami piękna, najważniejsze świątynie w kraju. Grecka, co prawda, ale 
czczona w  cerkwi ruskiej cudowna ikona Matki Boskiej Chełmskiej broniła 
w czasie krwawych bitew wojsko polskie pod dowództwem Jana Kazimierza 
i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Nie można w żaden sposób zaprzeczyć 
ważnej roli, którą odegrały w  rozwoju edukacji prawosławne szkoły bractw 
stauropigialnych, wileńskiego i  lwowskiego, Akademii Ostrogskiej i  Kijow-
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sko-Mohylańska. To Michał z  Sanoka spisał, a  Grzegorz, mnich monasteru 
w Peresopnicy na Wołyniu, w dobrach książąt Czartoryskich, dokonał w 1561 
roku najstarszego przekładu Ewangelii na język ukraiński. A w typografii Iwa-
na Fedorowa w Ostrogu, w majątku Konstantego księcia Ostrogskiego w 1581 
roku wydana została pierwsza na świecie pełna wersja Biblii w  języku cer-
kiewno-słowiańskim. Takich faktów świadczących o wysokim poziomie kul-
tury wśród elit prawosławnych można przytoczyć znacznie więcej. Są one, na 
szczęście, znane i  dokładnie opracowane przez badaczy. W  przygotowanym 
zaś tomie zostały opisane zjawiska skromniejsze, nieznane, ale które, jak ele-
menty mozaiki, przyczynią się do ułożenia w niedalekiej przyszłości pełnego 
i wielobarwnego obrazu kulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej. 

Pragniemy podziękować Recenzentom tomu za wnikliwą lekturę, szereg 
cennych uwag i życzliwe wsparcie w pracach redakcyjnych nad tomem.

Redakcja



Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej

Agnieszka Gronek

Treści przedstawień Króla Chwały  
w zachodnioruskiej sztuce cerkiewnej  

XV–XVI wieku

W zachodnioruskim malarstwie cerkiewnym u zmierzchu średniowiecza 
pojawił się nowy temat ikonograficzny ukazujący Chrystusa stojącego w sarko-
fagu. Najstarszy przykład znajduje się na późnopiętnastowiecznej ikonie Męki 
Pańskiej ze Zwierzynia1, dwa kolejne, z wieku XVI, na ścianie sanktuarium nad 
stołem ofiarnym w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej oraz na iko-

1 М.Й. Батіг, Галицький станковий живопис XIV–XVIII ст. у збірках Державного му-
зею українського мистецтва у Львові, „Матеріали з етнографії та мистецтвознавства” 6, 
1961, il. 2, s. 150; В.І. Свєнціцька, Живопис XIV–XVI століть, w: Історія українського ми-
стецтва у шести томах, t. 2, Мистецтво XIV – першої половини XVII століття, Київ 
1967, s. 228, il. 154, s. 231–233; Л.С. Міляєва, Стінопис Потелича. Визвольна боротьба 
українського народу в мистецтві XVII ст., Київ 1969, il. s. 127; Eadem, Росписи Потелыча. 
Памятник украинской монументальной живописи XVII века, Москва 1971, s. 75, il. 45; 
Г. Логвин, Л. Міляєва, В. Свєнціцька, Український середньовічний живопис, Київ 1976, tabl. 
XLI; В.И. Свенцицкая, Мастер икон XV века из сел Ванивка и Здвыжень, w: Древнерусское 
Искусcтво. Проблемы и атрибуции, Москва 1977, s. 273–290; S. Hordynsky, Die Ukrainische 
Ikone 12. bis 18. Jahrhundert, München 1980, nr 60; Д. Степовик, Історія української ікони 
X–XX століть, Київ 1996, s. 190, il. 51; L. Milyaeva, The Ukrainian Icon 11th–18th centuries. 
From Byzantine sources to the Baroque, S. Petersburg 1996, s. 108–109, il. 99–100; В. Овсій-
чук, Українське малярство X–XVIII століть. Проблеми кольору, Львів 1996, s. 197–200; 
М. Гелитович, Ікони „Страсті Христові” XV – 1-ї половини XVI століття, „Літопис” 
2(7) 2001, s. 108; В. Ярема, Іконопис Західної України XII–XV ст., Львів 2005, s. 208–211; 
A. Gronek, Ikony Męki Pańskiej. O przemianach w malarstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego 
pogranicza, Kraków 2007, nr 1, il. 257. 
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nie ze Starego Sambora przechowywanej w Muzeum Narodowym we Lwowie2. 
Z wieków następnych pochodzi więcej przykładów, choć temat ten nie stał się 
nigdy szczególnie popularny na ziemiach dzisiejszej Ukrainy. Znajduje się 
on na kartach drukowanych ksiąg, np. w winiecie nagłówkowej wykorzysta-
nej po raz pierwszy w Służebniku i Trebniku wydanych w typografii Gedeona 
Bałabana w Stratyniu w roku 1604 i 1606, a następnie powtarzanych w kilku 
księgach Ławry Kijowsko-Peczerskiej: Służebnikach (1620, 1629, 1639), Aka-
tystach (1625, 1636) oraz Czasosłowie (1616)3. Nieco inny wariant znajduje się 
w winiecie poprzedzającej homilię na święto Paschy w Ewangelii pouczającej 
wydanej w Jewiu w 1616 roku4. Temat ten zaczął pojawiać się również na tka-
ninach liturgicznych, głównie na antimensionach5, równolegle do częstszych 
scen Złożenia do grobu i  Opłakiwania, ale także pokrowcach (wozduchach), 
czego dowód stanowi egzemplarz z roku 1689 w Muzeum Ławry Peczerskiej6. 
Mimo zasadniczych różnic stylistycznych i  nieznacznych ikonograficznych 
wszystkie te obrazy łączy główny motyw: półnagiego Chrystusa, przepasane-
go perizonium, poranionego, często ze stygmatami i  raną w boku, stojącego 
w kamiennej skrzyni. Jednak mimo tożsamości tematu i bliskości ikonogra-
ficznej każde z tych przedstawień reprezentuje inne treści, które można w peł-
ni odczytać dopiero po naświetleniu z jednej strony tradycji ich obrazowania 
w sztuce bizantyńskiej, z drugiej zaś – pełnego kontekstu ich obecności w za-
chodnioruskiej cerkwi.

Temat Króla Chwały w malarstwie bizantyńskim od dawna zajmuje histo-
ryków sztuki i choć to zainteresowanie zaowocowało dużą liczbą opracowań, 

2 Nr inw. Кв-15483, і- 1570; I. Свєнціцький, Ікони Галицької України XV–XVI віків, 
Львів 1929, s. 109, il. 178; М. Гелитович, Ікони  Старосамбірщини  XIV–XVI  століття, 
Львів 2010, nr 46.

3 Т.Н. Каменева, А.А. Гусева, Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII в. 
Каталог изданий хранящихся в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина, вып. 
1, Москва 1978, nr 73. 

4 W. Witkowski, Katalog starodruków cyrylickich w Muzeum Zamku w Łańcucie (Dział Sztu-
ki Cerkiewnej), Kraków 1994, ryc. 5. 

5 Por. О. Cидор-Ошуркевич, Українська антиминсна гравюра XVII–XVIII століть, 
„Записки Наукового Tовариства імені Т. Шевченка”, t. 236, Праці Комісії образотворчого 
та ужиткового мистецтва, Львів 1994, il. po s. 176; A. Stepan, Antyminsy w ukraińskiej sztu-
ce graficznej XVII–XX w., w: Wschód – Zachód. Ukraina. Materiały z sesji naukowej, red. T. Ste-
gner, Gdańsk 1999, il. na s. 162; Скарби Києво-Печерської Лаври. Альбом, Київ 1998, il. 121.

6 НКПІКЗ-139; Т. Кара-Васильєва, Літургійне шитво України XVII–XVIII ст., Львів 
1996, s. 175, il. 49; Eadem, Шедеври церковного шитва України (XII–XX століття), Київ 
2000, s. 24, il. 14; Вклади і вкладники Успенського собору Києво-Печерської Лаври XVI-поч. 
XX століття. (Сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-Пе-
черського історико-культурного заповідника). Каталог, Київ 2005, s. 16, nr 5. 
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to do dziś nie udało się pewnie odpowiedzieć na pytania o źródła formalne 
i ideowe tego przedstawienia oraz jego pierwotną funkcję i znaczenie7. Trud-
ność tę pogłębia fakt, że badacze nie są nawet zgodni co do tytułu, jakim winno 
być opatrywane, a w  literaturze występuje jako: Chrystus w grobie, Chrystus 
w studni, Król Chwały (gr. Ο Βασίλευς της δόξης, rus. Царь славы), Mąż Boleści 
(łac. Vir dolorum), Η Ακρα Ταπείνοσις8, Chrystus Umęczony, Imago Pietatis, 
rus. Уныние czy Смирение Нашeго Господа. Określenia te kryją w sobie wyra-
ziste treści, a wybór każdego z nich znajduje uzasadnienie zarówno w warstwie 
formalnej, jak i ideowej. Mimo że większość z nich nawiązuje do męki Chry-
stusa, dominują tu wartości reprezentacyjne i dogmatyczne nad narracyjnymi 
i historycznymi. Niewątpliwie o właściwym odczytaniu treści decyduje rozpo-
znanie ich przeznaczenia i funkcji.  

Najwcześniejsze zachowane przykłady pochodzą z XII-wiecznego malar-
stwa miniaturowego i  ilustrują ukrzyżowanie Chrystusa w  Ewangelii Mate-
usza (27, 35–37) i Łukasza (23, 35)9. Wskazane wersety czytane są w czasie 
wielkopiątkowej jutrzni (7. i 8. Ewangelia Pasyjna), co silnie wiąże omawiane 
przedstawienie z misterium śmierci Chrystusa. Z wieku XII pochodzi najstar-

7 G. Millet, Recherches sur l’iconographie de l’Evangile aux XIVe, XVe, XVIe siécles d’aprés les 
monuments de Mistra, de la Macedoine et du Mont – Athos, Paris 1916; J. Myslivec, Dvě studie 
z dějin byzantského umění, Praha 1948; D.I. Pallas, Passion und Bestattung Christi in Byzanz. Der 
Ritus–das Bold, w: Miscellanea Byzantina Monacensia, 2, Munich 1965, s. 197 i nn; S. Dufrenne, 
Images du décor de la prothése, „Revue des Études Byzantines” 26, 1968, s. 297–310; T. Dobrze-
niecki, Niektóre zagadnienia ikonografii Męża Boleści, „Rocznik Muzeum Narodowego w War-
szawie” 15, 1971, s. 221–312; H. Belting, An Image and Its Function in the Liturgy: The Man of 
Sorrows in Byzantium, “Dumbarton Oaks Papers”, 34–35, 1980–1981, s. 1–16; Idem, The Image 
and Its Public in the Middle Ages. Form and Function of Early Paintings of the Passion, New York 
1990; P. Skubiszewski, Złożenie do grobu w dominikańskim tryptyku w Krakowie i zagadnienie 
przedstawień Chrystusa Umęczonego, „Biuletyn Historii Sztuki” 60, 1998, nr 3–4, s. 315–351; 
G. Jurkowlaniec, Chrystus umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa 2001, 
s. 23–25; И.А. Шалина, Икона «Христос во гробе» и Нерукотворный образ на Констан-
тинопольской плащанице, w: Восточнохристианские реликвии, red. А.М. Лидов, Москва 
2003, s. 305–336; niektóre ustalenia dotyczące tego tematu w malarstwie bizantyńskim zostały 
wykorzystane również w książce, A. Gronek, Zapomniane dziedzictwo. O malowidłach w cerkwi 
Św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej, Kraków 2015, s. 123–135. 

8 Termin ten w dowolnym tłumaczeniu oznacza skrajne upokorzenie i został zaczerpnięty 
z proroctwa Izajasza 53,8, które przypominane jest w czasie Liturgii Godzin w Wielki Piątek na 
czasie 6 i na wieczerni; D.I. Pallas, op. cit., s. 231; T. Dobrzeniecki, op. cit., s. 210; H. Belting, An 
Image and Its Function…, s. 4; Idem, The Image and Its Public…, s. 102. 

9 Ewangeliarz z Karahissar, ok. 1180, Petersburg, Biblioteka Publiczna, Ms. Gr. 105, fol. 65v 
i 167v; G. Millet, op. cit., il. 517, 519; J. Myslivec, op. cit., s. 18; D.I. Pallas, op. cit., s. 207, il. 40; 
T. Dobrzeniecki, op. cit., s. 10, il. 2; H. Belting, An Image and Its Function…, il. 7–8; H. Belting, 
The Image and Its Public…, s. 104–105, il. 57–58; G. Jurkowlaniec, op. cit., s. 26, il. 7, 8.
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szy przykład w  malarstwie ikonowym; to dwustronna ikona z  Matką Boską 
Hodegetrią na odwrocie w Muzeum Bizantyńskim w Kastorii10. Umieszczenie 
wizerunków osób świętych po obu stronach deski wskazuje zapewne na wyko-
rzystanie w procesjach. Ikona ta mogła być zatem wynoszona w czasie obrzę-
dów wielkopiątkowych i wielkosobotnich, ale nie ma na to żadnych dowodów. 
Na późniejszym dyptyku ze zbliżonymi tematami z monasteru Przemienienia 
Pańskiego w Meteorze znajduje się napis świadczący o jego wykładaniu na epi-
taphionie (rus. płaszczanica), tj. tkaninie przedstawiającej zmarłego Chrystusa, 
w symbolicznym Grobie Pańskim w Wielką Sobotę11. Jednak obrzęd wynosze-
nia epitaphionu pojawił się nie wcześniej niż w XIV wieku12, tak więc ikona 
z Kastorii nie mogła pierwotnie spełniać podobnej funkcji. 

Hans Belting w przedstawieniu Męża Boleści z Kastorii widział portret tru-
mienny, a na potwierdzenie tej tezy przywołał XIV-wieczną ikonę z kościo-
ła Santa Croce in Gerusalemme w Rzymie13, na której Chrystusa ukazano ze 
skrzyżowanymi na brzuchu rękami, na wzór ułożenia zmarłego w trumnie14. 
Hipoteza ta nie dowodzi jeszcze umieszczania omawianej ikony na epitaphio-
nie, ale istotnie wiąże ją bardziej ze śmiercią Chrystusa. Należy jednak pod-
kreślić, że ponadnaturalne utrzymywanie się ciała zmarłego w pozycji piono-

10 Kastoria, Muzeum Bizantyńskie, nr inw. 457/90; liczne reprodukcje, np. H. Belting, The 
Image and Its Public…, s. 92–93, fig. 49–50; The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Mid-
dle Byzantine Era A.D. 843–1261, ed. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 1997, s. 125, nr 72; 
R. Cormack, Malowanie duszy. Ikony, maski pośmiertne i całuny, Kraków 1999, s. 184, il. 61–62; 
Mother of God. Representations of the Virgin in Byzantine Art, red. M. Vassilaki, Athens 2000, 
nr 83; G. Jurkowlaniec, op. cit., il. 1–2; Byzantium 330–1453, red. R. Cormack, M. Vassilaki, 
London 2008, s. 282–283, nr 246.

11 D.I. Pallas, op. cit., il. 50; H. Belting An Image and Its Function…, il. 4, 5; Idem, The Image 
and Its Public…, s. 106–107, fig. 59, 60; Byzantium. Faith and Power (1261–1557), red. H.C. 
Ewans, New York 2004, il. 331; G. Jurkowlaniec, op. cit., il. 3–4. 

12 R. Taft, The Great Entrance. A History of the Transfer of Gifts and other Pre-anaphoral 
Rites, Roma 2004, s. 216; A. Gonosová, Epitaphios, w: The Oxford Dictionary of Byzantium, New 
York 1991, s. 720–721.

13 J. Myslivec, op. cit., il. 2; H. Belting, An Image and Its Function…, il. 17; H. Belting The Im-
age and Its Public…, s. 39, il. 14; H. Belting, Likeness and Presence. A History of the Image before 
the Era of Art, Chicago–London 1994, s. 340, il. 207 (polskie wyd. H. Belting, Obraz i kult. Hi-
storia obrazu przed epoką sztuki, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2010, s. 387, il. 207); P. Skubiszewski, 
„Złożenie do grobu” w dominikańskim tryptyku w Krakowie i zagadnienie przedstawień Chrystu-
sa Umęczonego, „Biuletyn Historii Sztuki” 60, 1998, nr 3–4, s. 330, il. 11; G. Jurkowlaniec, op. 
cit., il. 11; Byzantium. Faith and Power, nr 131; Byzantium 330–1453, s. 228. 

14 H. Belting, An Image and Its Function…, s. 6–7. 
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wej świadczy, o chęci ukazania wielkiego misterium, jakim była śmierć Boga, 
z równoczesnym Jego zstąpieniem do Otchłani15. 

Z  XII wieku pochodzi także moskiewska steatytowa ikonka, której nie-
wielkie rozmiary (4,7 × 3,4 × 0,7 cm) pozwalają domniemywać, że była 
przeznaczona do kultu prywatnego, być może jako amulet16. Wydaje się, że 
o właściwościach apotropaicznych nie decydowały tu idee pasyjne, ale raczej 
rezurekcyjne, czyli zwycięstwo nad śmiercią i Szatanem w Otchłani.  

Od wieku XIII znane są również realizacje tego tematu w malarstwie ścien-
nym, zwykle we wschodniej części świątyni, np. w Savane w Gruzji – w absydzie 
sanktuarium17, w Gradacu w Serbii – w konsze diakonikonu18, a w Sopoćanach 
– na zachodniej ścianie prothesis nad wejściem do nawy19. W wiekach póź-
niejszych najczęściej bywało ono umieszczane w prothesis20 i niszy spełniającej 
jego rolę21. Świadczy to zapewnie o coraz częstszym wiązaniu go z czynem pro-
skomidii. Już wspomniana wyżej dwustronna ikona z Kastorii mogła znajdo-
wać się na przegrodzie ołtarzowej, od strony północnej22. Wówczas przedsta-
wienie Matki Boskiej Hodegetrii byłoby zwrócone do nawy, a Króla Chwały ku 
sanktuarium, właśnie w miejscu, gdzie przygotowywano Święte Dary. Ikona ta 
może więc wskazywać, że obecność tematu Króla Chwały w tej właśnie części 
cerkwi sięga nawet wieku XII.

Wymienione najstarsze przykłady w sztuce bizantyńskiej pokazują, że od 
samego początku to ahistoryczne przedstawienie niosło treści pasyjne, litur-

15 Irina Szalina przyczyn ukazywania ciała zmarłego Chrystusa w pozie stojącej doszukuje 
się w sposobie eksponowania relikwii Całunu w świątyni Blacherneńskiej w Konstantynopolu; 
por. И.А. Шалина, op. cit., s. 317, 334, il. 13.

16 H. Belting, The Image and Its Public…, s. 118, fig. 71; G. Jurkowlaniec, op. cit., il. 5.
17 J. Myslivec, op. cit., s. 17; D.I. Pallas, op. cit., s. 207; S. Dufrenne, op. cit., s. 299, przyp. 10; 

T. Dobrzeniecki, op. cit., s. 17; G. Jurkowlaniec, op. cit., s. 27, przyp. 8.
18 V. Petković, La peinture serbe du moyen âge, t. 1, Beograd 1930, il. 154 b; V. Petković, La 

peinture serbe du moyen âge, t. 2, Beograd 1934, il. 20; J. Myslivec, op. cit., s. 18; В. Петковиђ, 
Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд 1950, il. 188; D.I. Pal-
las, op. cit., il. 41; T. Dobrzeniecki, op. cit., s. 12; H. Belting, The Image and Its Public…, s. 121, 
il. 74; G. Jurkowlaniec, op. cit., il. 10. 

19 J. Myslivec, op. cit., s. 17.
20 Czternasto i piętnastowieczne przykłady podobnych realizacji zebrał J. Myslivec, op. cit., 

s. 18; D.I. Pallas, op. cit., s. 208 i nn., S. Dufrenne, op. cit., s. 299, przyp. 12; na Rusi: Nowogród 
(na Wołotowym Polu i na Kowalowie); w Grecji: Paleohora na Eginie (kościół św. Jana Chrzci-
ciela), Geraki (kościół Zoodochos Pigi); w  Serbii: Kalenić, Rudenica; Bułgarii: Tyrnowo (śś. 
Piotra i Pawła); por. też M. Altripp, Beobachtungen zum Bildprogramm der Prothesis, w: Byzanti-
nische Malerei. Bildprogramme – Ikonographie – Stil, Reichest verlag Wiesbaden 2002, s. 25–40.

21 Koporin, por. М. Радуjко, Копорин, Београд 2006, s. 499. 
22 S.E.J. Gerstler, An Alternate View of the Late Byzantine Sanctuary Screen, w: Thresholds of 

the Sacred, red. S.E.J. Gerstler, Washington 2006, s. 142–143.
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giczne, eucharystyczne, rezurekcyjne i  soteriologiczne, ale o przewadze jed-
nych czy drugich decydowała lokalizacja we wnętrzu cerkwi bądź na przed-
miocie liturgicznym oraz funkcja i przeznaczenie.

Najstarszy zachowany w malarstwie zachodnioruskim motyw Chrystusa 
stojącego w grobie umieszczony został na kwaterze kończącej opowieść pasyj-
ną na ikonie Męki Pańskiej ze Zwierzynia. Tu Zbawiciel bez korony ciernio-
wej na głowie otoczonej nimbem krzyżowym, z otwartymi oczami, z rękami 
złożonymi pod piersiami stoi w kamiennej skrzyni. Za nią, na tle pagórków 
z symetrycznie pochylonymi zboczami, dwaj aniołowie zwracają się z lekkim 
pokłonem ku Chrystusowi. Niżej, na pierwszym planie, siedzą dwaj żołnie-
rze pogrążeni we śnie. W  górze, między wierzchołkami, znajduje się tytuł  
DJCRHÃCT ÛC^ BPM UHJ;F. Przedstawienie to, w tradycji bizantyńskiej o charak-
terze reprezentacyjnym, tu zostało włączone w ciąg kompozycji narracyjnych 
i umieszczone obok Zstąpienia do Otchłani i Ukazania się niewiastom po zmar-
twychwstaniu. Ta pozorna sprzeczność, albo raczej dualizm, została zachowana 
również wewnątrz kompozycji. Tu bowiem aspekt liturgiczny i dogmatyczny 
został podkreślony przez umieszczenie aniołów trwających w adoracji, histo-
ryczny zaś – przez dodanie śpiących żołnierzy. Ponadto, reprezentację przed-
stawienia uwypukla symetria i brak ruchu. Jednak podpis, jak też obecność 
na ikonie Męki Pańskiej dają pewność, że malarz w taki właśnie sposób posta-
nowił ukazać jeden z epizodów ziemskiego życia, śmierci i  zmartwychwsta-
nia Chrystusa. W zamyśle nie jest to zatem, wbrew rysom ikonograficznym, 
przedstawienie dewocyjne, a narracyjne. Dlaczego wobec tego nie wystarczyło 
twórcy umieszczenie na ikonie scen Zstąpienia do Otchłani czy Niewiast u gro-
bu, tradycyjnie w  sztuce bizantyńskiej wykorzystywanych dla ukazania tego 
nieopisanego misterium? Niewątpliwie ruski ikonopisiec, żyjąc w  granicach 
Rzeczypospolitej i obcując na co dzień ze sztuką Kościoła katolickiego, znał 
tzw. triumfalne Zmartwychwstanie, na którym Zbawiciel ubrany w czerwony 
płaszcz, z  chorągwią rezurekcyjną stoi, siedzi, wychodzi bądź unosi się nad 
sarkofagiem. Zstąpienie do Otchłani znane było w sztuce zachodniej, jednak 
dla ukazania momentu zmartwychwstania posługiwano się właśnie tamtym 
przedstawieniem, które, przy milczeniu ewangelistów, skuteczniej wypełniało 
lukę w wyobrażeniach wiernych. Najprawdopodobniej pod wpływem tych ob-
razów ruski malarz próbował stworzyć nową kompozycję, która ukazywałaby 
moment wychodzenia Chrystusa z grobu. Nie posłużył się on jednak gotowym 
obcym wzorem, ale sięgnął do malarstwa bizantyńskiego, gdzie odnalazł te-
mat Króla Chwały zbliżony pod względem formalnym, ale także ideowym do 
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triumfalnego Zmartwychwstania. Sztuka ruska nie „broniła się” długo przed 
tym ostatnim motywem, bo najstarsze zachowane jego przykłady na ikonach 
pochodzą z wieku XVI: z Niemirowa koło Rawy Ruskiej23, z Potylicza24, z Bere-
zowa25, z Bezmiechowej26, oraz na Pasji z Drohobycza27 i z Wełykiego28. Jednak 
twórca ikony ze Zwierzynia, jak się wydaje, próbował znaleźć drogę pośrednią 
między średniowieczną tradycją bizantyńską a jawną i pełną okcydentalizacją, 
wypełniając wschodni obraz Króla Chwały treściami rezurekcyjnymi, zamie-
niając go równocześnie z dewocyjnego i reprezentacyjnego w narracyjny. 

Następny przykład realizacji tematu Króla Chwały współtworzy program 
malarski sanktuarium cerkwi św. Onufrego w  Posadzie Rybotyckiej. Tu, na 
północnym skraju ściany wschodniej, nad niezachowanym dziś kamiennym 
stołem ofiarnym ukazany został Chrystus półnagi, przepasany perizonium 
w  dużym sarkofagu. Znaczne zniszczenia wierzchnie warstwy chromatycz-
nej uniemożliwiają odczytanie szczegółów kompozycji. Nie wiadomo zatem, 
czy oczy Chrystusa były zamknięte, a  jego długie ciemne włosy okalał wie-

23 Muzeum Narodowe Sztuki Ukraińskiej w Kijowie, nr inw. i-403; por. Л. Миляева, Ро-
списи Потелыча…, s. 45, il. 24; L. Milyaeva, The Ukrainian Icon…, s. 143, il. 135; Шедерви 
українського іконопису XII–XIX ст. (Masterpieces of Ukrainian icon–painting 12th – 19th cc.), 
Альбом, упорядник і автор вступної статті Л.Г. Членова, Київ 1999, nr 17; M. Janocha, 
Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej: Problem kanonu, Warszawa 
2001, il. 188.

24 Л. Миляева, Росписи Потелыча…, s. 45, il. 23
25 І. Свєнціцький, Іконопись Галицької України XV–XVI віків, Львів 1928, s. 59, il. 70; 

Idem, Ікони Галицької України…, tabl. VII, il. 2; В.І. Свєнціцька, В.П. Откович, Українське 
народне малярство XIII–XX століть, Київ 1991, nr 36; M. Janocha, Przemienienie Pańskie 
i Zstąpienie do Otchłani w nowożytnym malarstwie ikonowym na Kresach Wschodnich, w: Sztu-
ka pogranicza Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku. Materiały Sesji 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1997, Warszawa 1998, s. 262, il. 11; 
Idem, Ukraińskie i białoruskie ikony…, il. 189. 

26 Muzeum Historyczne w Sanoku, nr inw. S/3583, por. M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie 
ikony…, il. 190; K. Winnicka, Ikony z XVI wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku. Katalog 
zbiorów, Sanok 2013, t. 2, nr kat. 34. 

27 Л.С. Міляєва, Стінопис Потелича…, il. s. 109, 129; Eadem, Росписи Потелыча…, 
s.  53, il. 34; Г. Логвин, Украинские Карпаты, Москва 1973, s. 24–25, il. 8; Л.С. Міляєва, 
Українська ікона XI–XVII ст., Київ 1991, il. 20; L. Milyaeva, The Ukrainian Icon…, s. 117–118, 
il. 100–111; Л. Скоп, Тема Страстей Господніх в середньовічному українському малярстві 
XI–XVI cт., „Жива Вода”, nr 5, квітень–травень, 1997, s. 6.

28 S. Hordyński, The Ukrainian of the XIIth to XVIIIth Centuries Icon, Philadelphia 1973, 
s. 99 il. 63; Г. Логвин, Л. Мiляєва, В.I. Свєнціцька, op. cit., tabl. 105; В.I. Свєнціцька, Жи-
вопис XIV–XVI століть…, s. 261; B.I. Свєнціцька, О.Ф. Сидор, Спадщина віків. Україн-
ське малярство XIV–XVIII століть у музейних колекціях Львова, Львів 1990, il. 55–63; 
В.I. Свєнціцька, В.П. Откович, op. cit., nr 34; B.П. Откович, В. Пилип’юк, Українська ікона 
XIV–XVIII ст., Львів 1999, nr 65; M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony…, il. 16.
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niec z cierni. Widać natomiast nieznacznie przechyloną na prawe ramię głowę 
otoczoną nimbem. W tle rośnie drzewo o koronie w formie trójliścia z dwie-
ma okrągłymi kępkami gałęzi poniżej. Przedstawienie to ściśle związane jest 
z otoczeniem, w którym zostało umieszczone, a więc z  jednej strony ze sto-
łem ofiarnym, z drugiej zaś – sanktuarium. Tak więc dla pełnego i właściwego 
odczytania treści nawet najbardziej drobiazgowa analiza ikonograficzna nie 
jest wystarczająca bez uwzględnienia wszystkich kontekstów, zwłaszcza budo-
wanych z  sąsiednimi przedstawieniami, jak też z  sensem dopełniających się 
w tym miejscu obrzędów liturgicznych.

Jego umieszczenie na ścianie przy stole ofiarnym (proskomidion, żertwien-
nik) nie jest przypadkowe. Tu bowiem przygotowywano dary, które w kolej-
nych etapach liturgii zanoszone były na ołtarz i konsekrowane. Ta – na po-
czątku – zwykła czynność wstępna w ciągu wieków stała się rozbudowanym 
obrzędem stanowiącym część liturgii, o ściśle ustalonym miejscu, czasie, mo-
dlitwach i gestach, które niosły określone przesłanie ideowe, przekazując treści 
inkarnacyjne, pasyjne, soteriologiczne, rezurekcyjne, eucharystyczne.

Na pasyjny sens liturgicznego przygotowywania darów zwrócił uwagę już 
German biskup Konstantynopola, gdy w Historii Kościoła opisywał moment 
wyjmowania Agnca (Baranka) z prosfory i dolewania wody do wina29, a sam 
stół ofiarny porównał do Golgoty30. XI i XII-wieczne teksty Liturgii Jana Chry-
zostoma dowodzą, że kapłan w czasie wykrawania Agnca przytaczał fragment 
proroctwa Izajasza: Jak baranek na rzeź prowadzony…, co silnie wiąże ryt pro-
skomidii z męką Chrystusa31. Ostateczny kształt obrzęd ten otrzymał w wieku 
XIV, a opisał go konstantynopolitański patriarcha Filoteusz Kokkinos w Dia-
taxis32. Wtedy też na stałe weszła do niego czynność, podczas której kapłan po 
położeniu Agnca na patenie przebija go nożem liturgicznym i wymawia słowa 

29 Patrologia graeca (PG), wyd. J.P. Migne, t. 98, 398 (c); Св. Герман Константинополь-
ский, Сказание о Церкви и рассмотрение таинств, Москва 1995, s. 55, pkt 21, 22; por. też 
А.В. Петровский, Древний акт приношения вещества для таинства Евхаристии и по-
следование проскомидии, „Христианское чтение” 1904, nr 1904 (март), s. 420; H. Wybrew 
The Orthodox Liturgy. The Development of The Eucharistic Liturgy In the Byzantine Rite, New 
York 1996, s. 125.

30 PG 98, 395 (c); Св. Герман Константинопольский, op. cit., s. 67, pkt 36. 
31 А.В. Петровский, op. cit., s. 420.
32 Ibidem; С.Д. Муретов, Исторический обзор чинопоследования проскомидии до 

«Устава литургии» Константинопольского Патриарха Филофея: Опыт историко-ли-
тургического исследования, Москва 1895, s. 211. Ostatnio na ten temat też: С.В. Панова, 
Диатаксис патриарха Филофея Коккина в славянской книжной традиции. Вопрос о про-
исхождении особой русской редакции, „Древняя Русь. Вопросы медиевистики” 2007, nr 3 
(29), s. 79–80, za jej wskazanie dziękuję prof. Marzannie Kuczyńskiej.
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Ewangelii „tylko jeden z żołnierzy przebił Mu bok” (J 19, 34). Ustaw Kokki-
nosa wkrótce został przetłumaczony na język słowiański – w Bułgarii przez 
Eutymiusza patriarchę Tyrnowskiego, a na Rusi przez metropolitę Cypriana, 
znacznie wpływając na uporządkowanie i ujednolicenie Liturgii w prawosław-
nej cerkwi33. Do męki Chrystusa odwołują się również inne fragmenty tego ob-
rzędu: tropar Odkupiłeś nas z przekleństwa tuż przed proskomidią, proroctwo 
Izajasza (53, 7–8) oraz passus Ewangelii Janowej (19, 34) przy przygotowaniu 
darów. W takim właśnie rozumieniu sensu tej części służby pomagają traktaty 
Mikołaja Kabasilasa Wyjaśnienie Świętej Liturgii34 oraz Symeona z Tessaloni-
ki O świętej liturgii35. Nic dziwnego zatem, że na ścianach prothesis umiesz-
czane bywają tematy pasyjne, np. Chrystus w grobie w klasztorach św. Pawła 
i Dochiariou na Athosie36, Król Chwały np. w cerkwi na Wołotowym Polu czy 
Kowalowie. Dlatego też nie będzie błędem stwierdzenie, że obraz Ciała Chry-
stusa umęczonego, przybitego do krzyża na przedstawieniu Króla Chwały jest 
równoznaczny z  Agncem, który w  obrzędzie prothesis przygotowywany jest 
do konsekracji. Co prawda Mikołaj Kabasilas wyraźnie podkreślał, że póki nie 
dojdzie do przeistoczenia na ołtarzu, jest to tylko zwyczajny chleb, ale Symeon 
z Tessaloniki, widząc w nim obraz Ciała Chrystusa, który w dalszym akcie Eu-
charystii stanie się Ciałem rzeczywistym, usprawiedliwiał oddawaną Mu cześć 
jeszcze przed przeniesieniem na ołtarz37. 

Jednak wspomnienie męki Chrystusa, choć czytelne, nie wypełnia wszyst-
kich idei przekazywanych tak przez obraz Króla Chwały, jak i przez prosko-
midię. Według Mikołaja z Andydy obrzęd ten wyobrażał narodziny Marii, jak 
też dziecięce i młodzieńcze lata Jezusa38. Do symboliki narodzin i dzieciństwa 
Syna Bożego zapisanego w rycie prothesis wracał także Mikołaj Kabasilas, łącząc 
je z tajemnicą inkarnacji, a także męczeńskiej śmierci Chrystusa39. Dlatego też 
diskos, na którym kładziono wycięty z prosfory Agnec, symbolizował betlejem-
ski żłóbek, dłonie Józefa z Arymatei i Nikodema, Golgotę i Grób Pański40. 

33 С.Д. Муретов, op. cit., s. 265.
34 N. Cabasilas, A Commentary on the Divine Liturgy, New York 1998.
35 PG 155, k. 253–304, zwłaszcza od rozdz. 84, k. 263–264; Г.-Й. Шульц, Візантійська 

літургія. Свідчення віри та значення символів, przekł. z  niem. С. Матіяш, Є. Колядюк, 
Львів 2002, s. 201–204 (przekł. za wyd. H.-J. Schulz, Die byzantinische Liturgie. Glaubenszeugnis 
und Symbolgestalt, Trier 2000).

36 S. Dufrenne, op. cit., s. 301; tam dalsza literatura.
37 PG 155, k. 728–729; H. Wybrew, op. cit., s. 169. 
38 H. Wybrew, op. cit., s. 182
39 N. Cabasilas, op. cit., s. 25–42. 
40 H. Paprocki, Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna liturgii bizantyńskiej, Kra-

ków 2010, s. 144; tam dalsza literatura. 
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Władysław Podlacha źródła ideowe dla tematu Króla Chwały dostrzegał 
w troparionie przypisywanym Romanowi Melodosowi lub Janowi Damasceń-
skiemu: „W grobie Ciałem, w otchłani duszą jako Bóg, w raju zaś z  łotrem, 
a na tronie z Ojcem i Duchem byłeś, Chryste wszystko napełniający, Ty, któ-
rego żadne słowo opisać nie może”41. Kapłan wymawia go dwukrotnie: po za-
kończeniu proskomidii podczas okadzania ołtarza, na co wskazują już XIV 
i XV-wieczne rękopisy42, oraz na zamknięcie Wielkiego Wejścia, po złożeniu 
Świętych Darów na ołtarzu, łącząc ideowo dwie części służby, tj. proskomidię 
i Liturgię Wiernych. Treść troparionu wskazuje na wszechobecność Boga oraz 
na brak Jego ograniczenia przez miejsce i czas. Na to właśnie zwróciła uwa-
gę również Susan Dufrenne, uznając go za źródło dla programu malarskiego 
prothesis43. Choć jej rozważania skupiają się na świątyniach greckich, np. Mi-
stry, pewną prawidłowość można dostrzec również w cerkwi posadzkiej. Tu 
bowiem, na przedstawieniu Króla Chwały, zmarły Chrystus stoi, przez nikogo 
niepodtrzymywany, w  sarkofagu, co jest obrazową próbą ukazania nieogar-
nionej prawdy, jaką jest śmierć Boga. O tym mówi wprost tekst wskazanego 
troparionu: w  ziemskim czasie między śmiercią a  zmartwychwstaniem był 
wszędzie: w grobie, w otchłani, raju i wraz ze swym Ojcem.  W Posadzie Ry-
botyckiej obok opisywanego przedstawienia znajduje się scena Czuwającego 
Emanuela, na której młodzieńczy Chrystus spoczywa na tle rajskiego krajo-
brazu, co możę ilustrować słowa troparionu: „w raju zaś z łotrem”44.

Czuwający Emanuel (gr. άναπεσών, Anapeson, rus. Недреманное око) to 
przedstawienie ahistoryczne, symboliczne i dogmatyczne, o wielowarstwowej 
symbolice, której treść odpowiada opisanej w  Fizjologu paraleli lew–Chry-
stus i najczęściej odczytywana jest jako ilustracja Chrystusa oczekującego na 
zmartwychwstanie45. W  utworze tym podkreślona jest cecha lwa, który śpi 

41 W. Podlacha, Malowidła ścienne w cerkwiach Bukowiny, Lwów 1912, s. 48; przekład tropa-
rionu za: Liturgie Kościoła Prawosławnego, tłum. H. Paprocki, Kraków 2003, s. 86.

42 A. Дмитриевский, Богослужение в русской церкви в XVI веке, cz. 2, Казань 1884, s. 99. 
43 S. Dufrenne, op. cit., s. 300, 304 i nn.; por. też G. Millet, op. cit., s. 487–488.
44 Por. też М. Марковић, Пролог проучавању утицаја канона Велике Суботе на ико-

нографију средњовековног сликарства, „Зборник радова Византолошког института” 37, 
1998, s. 167–179. 

45 Nikodem Kondakow uważa, że samodzielne przedstawienie Anapeson  wyodrębniło się 
z Akatystu i miało wyrażać treść 10 kontakionu. Temat ten doczekał się wielu opracowań, por.: 
Н.П. Кондаков, Лицевой иконописный подлинникъ, t. 1: Иконография Господа Бога нашего 
Исуса Христа, С. Петербургъ 2001 (reprint wydania z 1905), s. 65–68; K. Wessel, Christus-
bild, w: Reallexikon zur byzantinischen Kunst, red. K. Wessel, M. Restle, t. 1, Stuttgart 1966, 
szp. 1011–1012; D.I. Pallas, op. cit., s. 181–196; N. Peterson Ševčenko, Christ Anapeson, w: The 
Oxford Dictionary of Byzantium, t. 1, New York 1991, s. 439; B. Todić, Anapeson. Ikonographie 



19Treści przedstawień Króla Chwały w zachodnioruskiej sztuce cerkiewnej…

z otwartymi oczami, a lwiątka rodzą się martwe, budzone tchnieniem ojca po 
trzech dniach46. Egzegetyczne rozważania Orygenesa, Cyryla Aleksandryjskie-
go, Teodoreta z Cyru, Epifaniusza z Cypru47 nad wersami Starego Testamen-
tu przywołującymi figurę lwa i  lwiątka: Rdz 49, 9–1048; Ps 121 (120) 2–449; 
Lb 24, 950, a także w Ap 5, 551, pozwalają pewnie widzieć w opisie w Fizjologu 

et signification du thème, „Byzantion” 64, 1994, s. 134–165; pozycje w j. polskim: A. Różycka-
Bryzek, Program ikonograficzny malowideł w cerkwi w Posadzie Rybotyckiej, w: Symbolae Hi-
storiae Artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa 1986, s. 
355–359; Eadem, Obraz Czuwającego Emmanuela w  malowidłach Kaplicy Świętokrzyskiej na 
Wawelu, „Modus. Prace z historii sztuki” 7, 2006, s. 53–58; A. Sulikowska, „Życie śpi, a piekło 
drży z trwogi”. Czuwające oko Chrystusa jako wyobrażenie męki i chwały Zbawiciela w ikonogra-
fii staroobrzędowców, w: Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów, red. A.A. Napiór-
kowski, Kraków 2003, s. 185–2022; A. Gronek, Opuszczone dziedzictwo…, s. 116–123. 

46 „Lwica wydaje na świat martwe i ślepe szczenię, i przez trzy dni leży obok mając utkwione 
w nim oczy; po upływie tego czasu przychodzi lew – samiec, dmucha na potomka, a ten natych-
miast wraca do życia i jednocześnie uzyskuje zdolność widzenia. Kiedy zaś lew śpi, jego oczy 
czuwają, a w ten sposób potrafi na siedem stadiów wyczuć myśliwych. Ucieka wtedy przed my-
śliwym i nie może zostać przez niego pojmany”, por. Fizjologi i Avarium. Średniowieczne traktaty 
o symbolice zwierząt, tłum. i opr. S. Kobielus, Kraków 2005, s. 17–18.

47 PG 12, szp. 145; PG 69, szp. 353–354; PG 80, szp. 217; PG 43, szp. 517; por. B. Todić, op. 
cit., s. 142. 

48 Łacińskie tłumaczenia wersu Rdz 49, 9: „Szczenię lwie, Juda: do łupu, synu mój, wstą-
piłeś, odpoczywając ległeś, jako lew i  jako lwica, któż go wzbudzi” (Biblia w przekładzie księ-
dza Jakuba Wujka z 1599 r., transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. 
J. Frankowski, Warszawa 1999; dalej jako Biblia Wujka); „Judo, młody lwie, na zdobyczy róść bę-
dziesz, mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny – któż się ośmieli go draż-
nić” (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie języków oryginalnych, red. nauk. 
A. Jankowski, wyd. III, Poznań–Warszawa 1980, dalej jako Biblia Tysiąclecia) nie w pełni oddają 
jego sens i związek z omawianym przedstawieniem. W drugiej wersji, dla przykładu, pominięty 
został zupełnie motyw snu i czuwania, czytelny w słowiańskich przekładach Septuaginty: „czª+ 
î˛júÈlf crb’vtz+6 † käñjhfckb cz¿t vjb d+p¥’’lt6 d+pktu+ b˛ gjcgf‘ æ˛’rj ktd+ b˛ æ˛rj crb’vtz+6 
rñ˛j d+p,¨lbñ¸ b∞” (Острозька Біблія…, opr. Р. Торконяк, t. 1–77; Львів 2003–2005; dalej jako 
Biblia Ostrogska) – „Syn lwię Juda, od latorośli wyszedłeś, legł i usnął, jak lew i  lwię, kto go 
obudzi” (tłum. A.G.).

49 „Gjvjom vjf † u¿f6 c+ndjhifuj z,ªj b¯ pt’vk. Zê lfölm d+ cvåñêΔzïê zju¥‘ ñdjêf‘6 zböê 
d+plhävkêñ+ ühfzåb‘ ñ˛å Cê¯ zê d+plhävkêñ+ zb júÈczêñ ühfzåb‘ ⁄˛bkªå” (Biblia Ostrogska); 
„Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech nie da zachwiać się nodze twojej 
i  niech się nie zdrzemnie, który cię strzeże. Oto się nie zdrzemnie ani zaśnie, który strzeże 
Izraela” (Biblia Wujka); „Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i  ziemię. On nie 
pozwoli zachwiać się twej nodze, ani nie zdrzemnie Ten, który cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się 
ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem” (Biblia Tysiąclecia).

50 „Położywszy się spał jak lew i  jako lwica, której go żaden obudzić nie będzie śmiał 
(Biblia Wujka); Położył się, jak lew się przyczaił lub niby lwica. Kto się odważy zbudzić?” (Biblia 
Tysiąclecia); „d+pkêu+ gjxb f¯rb kêd+ b¯ f¯rb kdbΔo+6 rñ˛j d+cñf’dbñ+ bµ”.

51 „Oto zwyciężył lew z  pokolenia Judowego, korzeń Dawidów, aby otworzył księgi 
i  rozwiązał siedm ich pieczęci” (Biblia Wujka); „Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl 
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obraz śmierci Chrystusa jako człowieka i czuwania jako Boga oraz Jego po-
wrotu do życia po trzech dniach z woli Ojca.

Jednak treści pasyjne i  rezurekcyjne nie są jedynymi, które uzasadniają 
obecność tego przedstawienia przy stole ofiarnym. Poza spoczywającego Ema-
nuela przypomina bowiem wizerunek Amnosa – Dzieciątka Jezus położonego 
na patenie w scenach takich jak Pokłon Ofierze i Niebiańska Liturgia. To podo-
bieństwo formalne mogło nałożyć na przedstawienie Czuwającego Emanuela 
warstwę znaczeń eucharystycznych, pierwotnie z nim niewiązanych. Za przy-
kład może posłużyć program malarski sanktuarium w Mołdawicie, gdzie na 
osi umieszczony został sarkofag, na którym leży Emmanuel z głową podpartą 
na ramieniu. I choć to Jego adorują aniołowie i  Jemu kłaniają się święci bi-
skupi, nie jest to tradycyjnie ukazywany w tym miejscu Amnos, ale Anapeson. 
Umieszczenie przedstawień Króla Chwały i  Czuwającego Emanuela w  bez-
pośrednim sąsiedztwie stołu ofiarnego buduje wielowarstwowe związki zna-
czeniowe, uwypuklając zależność między męką Pańską a liturgią, oraz ciałem 
Chrystusa a Agncem składanym i konsekrowanym na ołtarzu. Ten Baranek 
przebity włócznią i „na rzeź prowadzony”, to również potężny Król Chwały, 
mimo śmierci stojący w  grobie niepodtrzymywany przez nikogo, oraz zwy-
cięski lew, z pokolenia Judy i odrośl Dawida (Ap 5, 5) mimo snu czuwający. 
Potęga, siła i zwycięstwo Baranka podkreślone za sprawą tych dwóch dogma-
tycznych obrazów stają się jeszcze bardziej czytelne w kontekście najszerszym, 
to jest symboliki sanktuarium oraz dopełniającego się w nim misterium Eu-
charystii. Zgodnie z interpretacją mistagogiczną Symeona z Tessaloniki sank-
tuarium symbolizuje raj, a  przeniesienie darów ze stołu ofiarnego na ołtarz 
w czasie tzw. Wielkiego Wejścia – przybycie Chrystusa na sąd ostateczny. Tak 
więc Baranek przygotowany w czasie obrzędu proskomidii, niesiony na ołtarz 
dla konsekracji, jest obrazem sędziego ludzkości na końcu czasów. Ten escha-
tologiczny aspekt Świętej Liturgii mógł być szczególnie żywy i aktualny w wie-
ku XV, gdyż wierzono, że apokalipsa nastąpi w roku 7000 od stworzenia świata, 
tj. 1492 od narodzenia Chrystusa. Idea ta narodziła się w Bizancjum w głębo-
kim średniowieczu, a na Ruś przedostała się wraz z tekstami apokaliptycznymi 
Hipolita Rzymskiego, Efrema Syryjczyka, Pseudo-Metodego z Patary i Palla-
diusza Mnicha52. Tu znana była XII-wiecznym pisarzom: Nestorowi, Abraha-

Dawida, tak że otworzy księgę i siedem pieczęci” (Biblia Tysiąclecia); „cÊê gj,älbbk+ êÊcñm kêd+ 
bö c¥Δb † rjkäzf ⁄˛júÈljdf rjΔhêzm ldld+ hfpuz¨ñb rzbΔu¨6 b˛ hfphäibñb cêlvm gêxfΔñïb êå”. 

52 Na teksty te wskazuje Wacław Hryniewiecz, Staroruska teologia paschalna w świetle pism 
św. Cyryla Turowskiego, Warszawa 1993, s. 160; por. też E. Przybył, Historia w  cieniu czasów 
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mowi ze Smoleńska, Kirykowi z Nowogrodu53, a w wieku XIV i XV znalazła 
szczególnie silny oddźwięk54, wzmocniona przez wędrujących z Bałkanów na 
północ bogobojnych mnichów – hezychastów, jak również metropolitę Cy-
priana55.

Według tej interpretacji oba przedstawienia, Król Chwały i  Czuwający 
Emmanuel, umieszczone w  sanktuarium nad stołem ofiarnym wydobywają 
przede wszystkim eschatologiczny sens sakramentu – Ciała Chrystusa jako 
źródła i gwaranta życia wiecznego. 

Jak zatem widać, główna idea tematu Króla Chwały dopełnia się i uszcze-
góławia wraz z oddalaniem od powierzchni obrazu, gdy w obszar percepcji 
zmysłowej i intelektualnej wchodzą kolejne przedstawienia, sensy i czynności 
liturgiczne. Nie jest to więc tylko Chrystus w grobie, „oczekujący” na zmar-
twychwstanie czy nawet już wstający z grobu, nie jest to tylko Chrystus ukryty 
w Mistycznym Ciele, przygotowanym w czasie proskomidii i konsekrowanym 
na ołtarzu, ale zwycięski sędzia darujący życie wieczne na sądzie ostatecznym.

XVI-wieczny wizerunek Króla Chwały znajduje się również na ikonie 
z cerkwi św. Mikołaja w Starym Samborze, przechowywanej w Muzeum Na-
rodowym we Lwowie56. Tu Chrystus ujęty w półpostaci z otwartymi oczami 
i cierniowej koronie, z przepaską na biodrach stoi w kamiennym sarkofagu, 
złożywszy dłonie na piersiach. Za Jego plecami ustawiony jest krzyż, a po obu 
stronach aniołowie w białych szatach, ze wzniesionymi przed sobą, na wyso-
kości piersi, otwartymi dłońmi. W  czterech narożach umieszczone zostały 
czerwone i błękitne medaliony z wizerunkami ewangelistów, którzy jak śre-
dniowieczni skrybowie siedzą przy stolikach i  zapisują tekst świętych ksiąg. 
Ich szaty, tej samej barwy co powierzchnia medalionu, wydobywa z tła delikat-
ny czarny kontur i żywy, biały modelunek. Motywem oryginalnym tych przed-
stawień są skrzydła wyrastające z pleców mężczyzn. Doszło tutaj zapewne do 
połączenia dwóch popularnych w sztuce chrześcijańskiej sposobów ukazywa-
nia ewangelistów: antropomorficznego i zoomorficznego, przejętego z Obja-

ostatecznych. Ewolucja idei eschatologicznych na Rusi w XI–XVII w., „Nomos. Kwartalnik Reli-
gioznawczy” 16, 1996, s. 87. 

53 E. Przybył, op. cit., s. 88–90. 
54 Н.А. Казакова, Я.С. Лурье, Антифеодальные еретические движения на Руси XIV-

-начала XVI века, Москва 1955, s. 391 i nn.; И.М. Евсеева, Эсхатология 7000 года и возник-
новение высокого иконостаса, w: Иконостас. Происхождение – развитие – символика, red. 
А.М. Лидов, Москва 2000, s. 296–297.

55 E. Przybył, op. cit., s. 93; por. też J.H. Billington, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, 
Kraków 2008, s. 51 i nn. 

56 Por. przyp. 2.
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wienia św. Jana (Ap 4, 6–8). Tak zwane zwierzęta czy istoty apokaliptyczne: 
człowiek, orzeł, lew i wół, znane także z Ezechielowych opisów cherubinów 
(Ez 1, 5–10), interpretowane jako symbole ewangelistów, zwykle ukazywane 
były ze skrzydłami. W przedstawieniu tym wrócono zatem do wczesnych, ale 
trwałych w  egzegezach chrześcijańskich idei identyfikacji starotestamento-
wych cherubinów z ewangelistami, których łączył nie tylko wygląd, ale i funk-
cje – podtrzymywania tronu Bożego. Wydaje się, że właśnie wizerunki tych 
czterech świętych mężów mogą być kluczowe dla odczytania treści opisywanej 
ikony i jej funkcji. 

Niestety nie ma żadnych informacji, które pomogłyby w ustaleniu jej pier-
wotnego przeznaczenia i miejsca w świątyni. Wymiary deski 73,5 × 64 × 2,5 cm 
raczej wykluczają umieszczenie jej w ikonostasie. Co prawda szesnastowiecz-
ne przegrody ołtarzowe nie miały jeszcze ukształtowanej regularnej formy 
i ustalonego jednolitego programu malarskiego, niemniej jednak porównanie 
wymiarów z  zachowanymi szesnastowiecznymi ikonami tak namiestnymi, 
jak świątecznymi wykluczają jej pochodzenie z  obu tych rzędów. Natomiast 
analiza ikonograficzna przedstawienia pozwala domniemywać, że pierwotnie 
znajdowała się w obrębie prezbiterium, w bezpośrednim sąsiedztwie ołtarza, 
może jako ikona naprestolna, albo nad żertwiennikiem, na wzór opisanego wy-
żej przedstawienia w Posadzie Rybotyckiej. Wprowadzona już przez Germana 
z Konstantynopola, ale znana przez stulecia chrześcijaństwa pasyjna interpre-
tacja absydy sanktuarium, ołtarza i stołu przygotowania darów57, w wieku XV 
podkreślona została przez Symeona z Tessaloniki. Spośród wielu porównań za-
wartych w jego pismach mistagogicznych, głównie w De sacra liturgia (PG 155, 
253–304), De sacro templo et ejus consecratione (PG 155, 305–361) i Expositio 
de divino templo (PG 155, 697–750) wystarczy przytoczyć następujące: „Święty 
ołtarz wyobraża tron Boży, miejsce zmartwychwstania i chwalebny grób Jego”58. 
Wszystkie wymienione tu znaczenia reprezentuje także ikona Króla Chwały. 
Wszak Chrystus stojący w grobie to Chrystus Zmartwychwstały, „Pan dzielny 
i potężny, Pan potężny w boju” (Ps 24, 8). Umieszczeni wokół Niego na iko-
nie ze Starego Sambora uskrzydleni ewangeliści nie pozostawiają wątpliwości 
co do tożsamości Boga z wizji Ezechiela (Ez 1), Chrystusa stojącego w grobie 
i Zasiadającego na tronie z Objawienia Janowego (Ap 4). Przedstawienie na opi-
sywanej ikonie odnosi się zatem do ołtarza we wszystkich jego symbolicznych 
znaczeniach: miejsca śmierci, zmartwychwstania i sądu ostatecznego. 

57 Por. przyp. 30. 
58 PG 155, k. 291–292, rozdz. 98



23Treści przedstawień Króla Chwały w zachodnioruskiej sztuce cerkiewnej…

W potwierdzeniu tej tezy może dopomóc przede wszystkim antimension, 
jego symboliczny sens, wyrażony w  funkcji i  sposobie zdobienia. Ta ważna 
tkanina liturgiczna używana zapewne już w  wieku VIII, stała się niezbędna 
w codziennej służbie od wieku XIII59. Jak sama nazwa mówi (od łac. mensa, 
ołtarz) jest to prestoł, ale przenośny, często z płótna lnianego, najpierw wyko-
rzystywany do odprawiania mszy, gdy brakowało zwykłego ołtarza, a od wieku 
XIII obowiązkowo kładziony nań przed liturgią. Nie ma żadnych dowodów na 
to, że pierwsze antimensiony były w jakikolwiek sposób zdobione. Przyszywa-
no natomiast do niego relikwie, na wzór kamiennego ołtarza wznoszonego na 
grobach i szczątkach świętych. Dokładne informacje o tych tkaninach przyta-
cza Symeon z Tessaloniki: 

O nich można powiedzieć to samo, co i o świątyni, z tą jedynie różnicą, że an-
timensy nie zostają na jednym miejscu i nie są z nią nierozerwalnie związane, 
a dla nich za świątynię służy cały świat… Są wykonywane nie z kamienia, tylko 
z  tkaniny, przeważnie ze lnu, ponieważ na nich dokonuje się pamiątka męki 
Chrystusa i są one jakby chusty pogrzebowe wzięte od ziemi. Tak jak len [wy-
rasta] z ziemi, tak i grób Zbawiciela znajduje się w ziemi60. 

Symeon opisuje także zwyczaj układania na antimensionie, podobnie jak 
na ołtarzu, kawałków materiału, na których są zapisane imiona czterech ewan-
gelistów61. Nawiązuje tu do sposobu zdobienia katasarki – obrusu leżącego 
bezpośrednio na blacie ołtarza: „Święty Stół w czterech rogach ma cztery czę-
ści tkaniny, bo z [czterech] krańców świata utkana jest pełnia Kościoła. A na 
[nich] czterech – imiona czterech ewangelistów, bo poprzez nich został założo-

59 Na temat antyminsów powstała bogata literatura, por. К. Никольский, Об антиминсах 
православной русской церкви (pierwsze wyd. Санкт-Петербург 1872) Москва 2012; J. Izzo, 
The Antimension In the Liturgical and Canonical Tradition of the Byzantine and Latin Churches, 
Rome 1975; Г. Суботић, Упутство за израду антиминса у свeтогорском рукопису XV века, 
„Зборник радова Византолошког института” 23, 1984, s. 183–216; A. Gonosová, Antimen-
sion, w: The Oxford Dictionary of Byzantium, New York 1991, t. 1, s. 112; О. Сидор-Ошуркевич, 
op. cit., s. 171–182; О. Юрчишин, Антимінси XVII століття єпископів перемиських, сам-
бірських 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. 151–162; na gruncie polskim: A. Stepan, op. cit. , s. 147–171; J. Giemza, Antyminsy władyków 
przemyskich w Muzeum Greckokatolickiej Archieparchii Przemysko-Warszawskiej, „Бюлетень” 
9, 1(9) грудень 2007, s. 81–82, a ostatnio A.Z. Nowak, Materiały niekonieczne w księgach litur-
gicznych: objaśnienia dla kapłanów na przykładzie antimensionu, w: O miejsce książki w historii 
sztuki, red. A. Gronek, Kraków 2014, s. 147–174.

60 PG 155, k. 332–333, rozdz. 126 (tłum. A.G.).
61 Ibidem. 
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ny Kościół i Ewangelia obiegła cały świat”62. Z tego wynika, że naroża ołtarza, 
a co za tym idzie również antimensionu, były przyporządkowane ideowo czte-
rem ewangelistom. Zapewne nie było to od samego początku takie oczywiste. 
Na zachowanym najstarszym ruskim zabytku z roku 1148 z nowogrodzkiego 
soboru św. Mikołaja znajduje się na środku siedmioramienny krzyż z inskryp-
cjami ICXC i НИКА oraz napis fundacyjny umieszczony wzdłuż krawędzi. Na 
narożach tkaniny nie zostały wyodrębnione miejsca na imiona lub wizerunki 
ewangelistów63. Pierwotnie te naszywane na narożach kawałki tkaniny miały 
zapewne jedynie praktyczne znaczenie. Stanowiły one wzmocnienia, w  tych 
bowiem miejscach przyszywano antimension do katasarki bądź przybijano do 
ołtarza64. Najstarsze przykłady takich wzmocnień zachowały się z wieku XIV, 
ale kawałki materiału były przyczepione od strony spodniej. Z następnego wie-
ku pochodzą już antimensiony ze skrawkami materiału na narożach od strony 
wierzchniej65 oraz wyróżniane inicjałami ewangelistów, zastąpione następnie 
ich wizerunkami. Przykładem może być znana piętnastowieczna tkanina z pe-
tersburskiej Ławry Aleksandra Newskiego, na której zostały wyszczególnione 
miejsca na rogach oznaczające czterech ewangelistów66.

Opisywaną ikonę z Sambora oraz antimension łączy także główny temat. 
Co prawda najwcześniej na antimensionach zaczął być wyobrażany krzyż, ale 
znana jest szesnastowieczna tkanina ze Skopie z przedstawieniem Króla Chwa-
ły67. W centrum niemal kwadratowej chusty ukazany został Chrystus z opaską 
biodrową i koroną cierniową, z rękami złożonymi na piersi i głową lekko po-
chyloną ku prawemu ramieniu, gdy stoi w kamiennym sarkofagu na tle krzyża. 
W  narożach ujęto w  półpostaciach symbole ewangelistów, jak wyłaniają się 
z  jakichś regularnie opracowanych otworów (sarkofagów?). Z  późniejszych 
wieków podobnych przykładów jest więcej, zwłaszcza na antimensionach dru-
kowanych68. Ale już wcześniej, gdy wśród przedstawień na tych tkaninach do-
minował krzyż, to wokół niego ukazywano nie tylko narzędzia męki i czaszkę 
Adama, ale również napisy, odnoszące się do Chrystusa i tradycyjne w scenach 

62 PG 155, 703–704; tu za przekładem Anny Maciejewskiej, por. Symeon z Tesssaloniki, 
O świątyni Bożej, opr. G. Minczew, Kraków 2007, s. 40. 

63 Schemat antimensionu między innymi w Г. Суботић, op. cit., s. 193. 
64 Por. К. Никольский, op. cit., s. 91–92. 
65 Ibidem, s. 91–92; Г. Суботић, op. cit., s. 194.
66 Г. Суботић, op. cit., s. 194. 
67 Иона aрхимандрит, Учебник по литургика. Кратко ръководство за изучаване на 

православното богослужение, dostęp on-line: http://pravoslavieto.com/books/liturgika_ar 
him_Jona/index.htm.

68 Por. przyp. 5. 
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Ukrzyżowania: IC XC, NИKA i  Król Chwały (Царь славы). Zwłaszcza ten 
ostatni tytuł mógł odwoływać do opisywanego typu ikonograficznego, który 
zastąpił na antimensionach wyobrażenie krzyża, wyparty z kolei w następnych 
stuleciach przez Złożenie do grobu. Niemniej jednak bliska analogia między 
kompozycją na ikonie z Sambora a antimensionami pozwala odczytywać jej 
treść w kontekście symboliki ołtarza, liturgicznym, soteriologicznym i escha-
tologicznym. Warto tutaj zauważyć, że w  cerkwi św. Trzech Hierarchów we 
Lwowie na drewnianym antepedium ołtarza wyrzeźbiono podobne współcze-
sne (najprawdopodobniej z początku XX w.) przedstawienie. Jako dużo póź-
niejsze nie może być wiarygodną pomocą w interpretacji treści obrazów tak 
odległych czasowo, pokazuje jednak, że związek ideowy między tematem Kró-
la Chwały a ołtarzem jest czytelny jeszcze w wieku XX.

Zaprezentowane tu trzy dzieła powstały niemal w tym samym czasie, na 
tym samym terenie i choć ukazują ten sam temat ikonograficzny, to przenoszą 
zupełnie inne znaczenia. Po ich analizie staje się oczywiste, że pełne odczy-
tanie treści zawartych w przedstawieniu religijnym jest możliwe tylko przez 
poznanie wszystkich kontekstów, w których zostało one umieszczone. Oddzie-
lone od obrazów sąsiadujących, wyrwane z konkretnej przestrzeni sakralnej 
i praktyki obrzędowej traci swoje pierwotne znaczenie. Ta sama kompozycja 
może być interpretowana zarazem jako narracyjna i  reprezentacyjna, histo-
ryczna i symboliczna. Król Chwały może ukazywać moment zmartwychwsta-
nia Chrystusa, ale też stanowić obraz Baranka Eucharystycznego, Zbawicie-
la i Sędziego Świata. Może ilustrować nieopisane przez nikogo misterium, jak 
i niepojęte, niewyobrażalne prawdy wiary. Wszystkie te treści mogą nakładać 
się i uzupełniać w jednym dziele, mogą aktualizować się, być żywe i czytelne 
dla wszystkich bądź schodzić na plan dalszy, aż do zapomnienia i ignorancji. 
Poznanie wszystkich okoliczności, w  jakim funkcjonowało konkretne dzieło 
sztuki jest niezbędne do właściwego odczytania zapisanego w nim przesłania 
ideowego, ale i na odwrót, dokładna analiza jego treści ułatwia odkrycie miej-
sca i roli, jaką spełniało w życiu religijnym wiernych.
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Spis ilustracji

1. Chrystus spotyka niewiasty po zmartwychwstaniu i Zmartwychwstanie, frag-
ment ikony Męki Pańskiej ze Zwierzynia, koniec XV w. 

2. Król Chwały, XVI w., sanktuarium cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybo-
tyckiej.

3. Czuwający Emanuel (Anapeson), XVI w., sanktuarium cerkwi św. Onufrego 
w Posadzie Rybotyckiej. 

4. Król Chwały, ikona z Sambora, XVI w., Muzeum Narodowe we Lwowie.



Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej
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(Львів)

Давньокиївські оповідання у Замойському  
рукописі поч. XVI ст.1  

(з фондів наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка, 

шифр 203.ІІІ)

Збірник, що тепер зберігається у фондах наукової бібліотеки Львів-
ського університету під шифром 203.ІІІ, називав «Замойським» Іван 
Франко, бо рукопис був власністю Василіанського монастиря у Замості2. 
Проте початково він належав бібліотеці Софійського собору у Полоць-
ку, для якої і був виготовлений, як свідчить про те на його ж сторінках 
переписувач (а, можливо, й упорядник) єромонах Алексій. До Замостя, 

1 Використання терміну «оповідання» зумовлене кількома обставинами, насамперед 
тим, що більшість текстів про які йтиметься, літописного походження (за аналогією до 
терміну «літописне оповідання»). Разом з тим, він є певним термінологічним узагаль-
ненням, оскільки у рукописних збірниках такі тексти мають різні жанрові означення 
(сказання, слово, чудо, пам’ять) або не мають жодного. У даному випадку, у Замойському 
рукописі, жанрове означення має лише чудо святого Миколая О дѣтище.

2 На форзаці маємо екслібріс Бібліотеки Замойського монастиря Чину святого Васи-
лія Великого, який повторюється на 1-ій і на 8-ій сторінці: Ex Libr. Bibliothecae Monasteru 
Zamosciensis PP O.I. Basilii Magni.
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за припущенням Якова Щапова3, рукопис вивіз Ян Замойський, канцлер 
і великий гетьман коронний (1541–1605), де він потрапив до православ-
ної церкви, що згодом належала монастиреві Отців Василіан. Про жит-
тя рукопису говорять численні записи на марґінесах як полоцького, так 
і замойського періоду. Цей Збірник слів і житій, як записано у каталозі, 
фактично є прологом на півроку з вересня і традиційно, окрім переклад-
них житій і повчань Отців Церкви, містить декілька києворуських опові-
дань. Власне вони стали приводом до ширшої розмови про цей рукопис, 
який заслуговує на сучасні різнопланові дослідження.

Дослідження і опрацювання рукопису

Короткий опис збірника зробив Яків Щапов у статті, присвяченій 
бібліотеці Полоцького Софійського собору4, ліквідованій у 1579 році. 
Датує дослідник рукопис першою чвертю XVI ст., а палітурку – XVII–
XVIII  ст5. Філігрань – тіара з хрестом (Бріке, № 4901–4902, 1511–1520 
рр.)6. Відзначає Я. Щапов і те, що книга, як і уся бібліотека, належала не 
єпископові, а клірові Софійського собору7. Сам же переписувач книги 
Алексій, на основі записів якого зроблено такі висновки, був полочани-
ном, можливо, бібліотекарем Софійського собору8. 

До Я. Щапова Замойський рукопис згадує Еміль Калужняцький у стат-
ті Огляд слов’яно-руських пам’яток мови і писемності, що знаходяться 
у бібліотеках і архівах львівських9 і особливу увагу звертає на оповідання 
про чудо Миколая з немовлям, передруковуючи його у своїй статті. 

3 Я.Н. Щапов, Библиотека Полоцкого Софийского собора и библиотека Академии 
Замойской, в: Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. Проблемы взаимо-
отношений Польши, Росии, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения, Москва 
1976, с. 268.

4 Ibidem, c. 262–282.
5 Ibidem, c. 268.
6 Характерна, за спостереженням О. Іванової, для українських та білоруських руко-

писів, Див. О. Іванова, Папір кириличних рукописів XVI ст.: аналіз походження та дина-
міка використання, „Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослі-
дження унікальних архівних та бібліотечних фондів”, вип. 9, 2004, c. 167.

7 Я.Н. Щапов, op. cit., c. 271.
8 Ibidem, c. 272; у примітках дослідник дякує Я.Д. Ісаєвичу за допомогу в опрацюванні 

цього списку.
9 Е. И. Калужняцкий, Обзор славяно-русских памятников языка и письма, находящихся 

в библиотеках и архивах Львовских, в: Труды Третьего археологического съезда в России, 
бывшего в Киеве в августе 1874 года, т. 2, Киев 1878, с. 214–321. 
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Найбільшої уваги рукописові приділив Іван Франко. У передмові до 
первого тому Апокрифів і легенд він навіть обіцяє подати опис рукопису 
у передмові до ІІ-ого тому, проте щось цьому перешкодило. Його інте-
рес викликало чимало текстів з прологу. Зокрема, у розвідці Откровеніє 
св.  Степана: студія над одним маловідомим апокрифом10 він порівнює 
текст, розміщений у Замойському рукописі, зі ще одним списком – львів-
ським, повнішим і, на його думку, ближчим до оригіналу. У скорочен-
нях, яких зазнав цей текст, дослідник знаходить «певну логіку»: редак-
тор намагається опустити всі згадки про Пилата, зображеного у традиції 
Никодимового Євангелія, як таємного прихильника або й послідовника 
Христа: «здоровий інстинкт бунтувався против такого абсурду, як при-
знання [Пилата] святим нашої церкви»11. 

Це мучеництво святого Стефана зі Замойського рукопису друкує Іван 
Франко у своїх Апокрифах і легендах12. Окрім нього, у третій том увійшли 
й «замойські» Мучеництво Теклі13, Похвала святого апостола і євангели-
ста Йоана Богослова14, Діяння і мучеництво св. Апостола Томи15, Про-
явлення хрещення руського від святого Апостола Андрія16, Мучеництво 
святого Климента, папи римського17. У другому томі І. Франко розміщує 
Сказання Афродитіяна про чудо у Перській землі18 та Слово про вбивство 
пророка Захарії19. 

На жаль, інших досліджень цього рукопису або не було, або вони не-
відомі.

10 І. Франко, Откровеніє св. Степана: студія над одним маловідомим апокрифом, в: 
І. Франко, Зібрання творів: у п’ятдесяти томах, т. 36, с. 140–169.

11 Ibidem, c. 166.
12 Апокрифи і леґенди з українських рукописів, зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван 

Франко, т. 3: Апокрифи новозавітні, Б: Апокрифічні діяння апостолів [репринт видання 
1902 року], Львів 2006, с. 28–33.

13 Ibidem, c. 33–45.
14 Ibidem, c. 61–64.
15 Ibidem, c. 98–101.
16 Ibidem, c. 141–142.
17 Ibidem, c. 238–245.
18 Апокрифи і леґенди…, т.  2, c. 3–11.
19 Ibidem, c. 146–149.
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Структура і зміст рукопису

Замойський рукопис добре збережений, за винятком втрачених сто-
рінок кінця Слова про пророка Захарію і початку Чуда архистратига 
Михаїла в Хонах, також бракує початку Житія Якова Перса. Він скла-
дається з житій святих і повчань Отців Церкви, впорядкованих згідно 
з церковним календарем, що й дає підстави вважати його прологом. 

Прологові як типові збірника присвячено чимало досліджень20, мож-
на сподіватися, що й Замойський рукопис буде розглянуто з погляду ти-
пології, походження, редакції і т.д. Уваги заслуговує насамперед струк-
тура рукопису. Увесь збірник поділений на 114 глав, кожна з них – це 
житіє, мучеництво, пам’ять, слово; часом як глава виділяються чуда, що 
розміщені після житія (наприклад, мучеництво святої Теклі і чуда роз-
міщені у 3 главах – від 20-ої до 22-ої). Попри властиві для пролога ско-
рочення, житія часто займають понад 10 сторінок і максимально повно 
охоплюють події життя святих. Житіє Святого Миколая, разом з чудами 
і похвалою, перевищує 70 сторінок. 

Господнім чи Богородичним святам присвячено переважно більше, 
ніж одне Слово. Так, на Різдво Богородиці подано Слова Андрія Крит-
ського, Йоана Дамаскіна, Якова Апостола; на Воздвиження Чесного Хре-
ста – аж 5 текстів: два аноніми, а також Cлова Йоана Златоустого, Василія 
Селевкійського та Пандолія Візантійського; два Слова присвячені Йоану 
Хрестителю; три – Йоану Богослову; два – на собор архистратига Миха-
їла; два – на Введення Богородиці; п’ять Cлів на Різдво: окрім аноніма, 
три Слова Йоана Златоустого і Бесіда Василія Великого, а також Похвала 
Богородиці і Воплоченню Ісуса Христа Атанасія Кіпрського; п’ять Cлів на 
Богоявлення, чотири – на Стрітення; і завершують збірник три тексти, 
присвячені Віднайденню голови Йоана Хрестителя. 

Разом з тим неважко помітити й іншу особливість збірника: його 
вибірковість. Не кожен день вшанований пам’яттю свого святого, окрім 
того, в один день згадується здебільшого лише один святий. Загалом, 
кожного місяця відзначено від шести до п’ятнадцяти днів. Така статис-
тика відображає особливий добір вшановуваних святих, серед них – свя-

20 Ось тільки декілька книжок, що вийшли за останній час: М.В. Чистякова, Тексто-
логия вильнюсских рукописных прологов: сентябрь-ноябрь, Вильнюс 2008; О.В.  Ло се ва, 
Жития русских святых в составе древнерусских прологов ХІІ – первой трети XV ве ков, 
Москва 2009; Л.В. Прокопенко, Древний славянский рукописный Пролог: история созда-
ния, редакции, бытование в XII–XIV вв. (сентябрьское полугодие), Saarbruecken 2011.
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ті апостоли, інші відомі святі, як Симеон Стовпник чи Євстахій Плакида, 
але присутні й менш відомі. Складається враження певного задуму упо-
рядника, який, звичайно, узгоджувався з традицією укладання збірників 
такого ґатунку.

Марґінеси 

Своє ім’я на сторінках рукопису залишив його переписувач – єромо-
нах Алексій Полочанин. Перший запис21, зроблений на нижньому полі 
від 1-ого аркуша до 3-ого, з незначними пошкодженнями, спричинени-
ми насамперед часом і гортанням початкових сторінок: 

[…] єɝрмонаŎ алексїє даč єɝсмъ книгҳ сїю […] съборник, мсцʐь сєнтѧбрѧ 
[…] // црквʐь прмĺрēҞи бїаʐ сҞмʐу софеюɝ. иļ еē въ бгоʐ спсаʐ […] полоцкҳ. на 
памѧŊ мнѣ и родителеń моиń и Ҟо[…] // […]Ҟи бҳдеŊ книгҳ сїю ѿ црквʐи 
прмĺрēҞи біаʐ сҞгʐо […] с полоцка. сӯдиŊ ємҳ иɝ мьсҞиҞь бгʐъ иɝ прчēтааɒ // 
бцаʐ иɝ вси сҞіʐи. ҙаньļ аĿ даŎ книгӯ сїю сҞмʐу […] вѣчно иɝ непорҳшно, въ 
славҳ бїюʐ, иɝ в похвалӯ гвиʐ мрʐ[…].

Останній запис зроблений на форзаці, він не має жодних пошко-
джень:  

Гиʐ [исеʐ] хеʐ снуʐ бжиʐи млҞʐвами прчҞēыаɒ Ҟи мҞрʐе, иɝ сҞгоʐ иѡана крҞēлѧ, 
и сҞыʐŎ аɝплъʐ пеҞра иɝ павла, иɝ всѣŎ сҞыʐŎ помлʐҳи иɝ спсʐи раба своеɝго ҳб-
гаʐго еɝромонаха аɝлеѯїа, давшаго книгҳ сїю сҞмʐҳ софеюɝ. иɝ иɝҙбави еɝго 
вѣчныа мҳки иɝ всѧкого ҙлаɠ яɝко блвēнъ еɝси иɝ хвалиń ѿ всѣхъ сҞыŎ ҞвоиŎ 
въ вѣки аминьɩ

Да аще кҞо данинҳ мою книгҳ сїю, ѿимеŊ ѿ цркʐви соборноя сҞгʐо 
софеаɒ с полскĚа. да бҳдеŊ клѧҞъ иɝ проклѧҞъ иɝ свѧҙанъ, ѿ сҞʐыŎ ѡɝцьʐ 
седми соборъ. иɝ ѿ мене ҳɝбгаʐго еɝрмонаха аɝлеѯїа ɠ,

Се поклонъ и блвēгїе кнҙюʐ иɝ бояроń и мҳжеń полочаномъ ѿ алеѯїа, сами 
не ѡɝбидиҞе домҳ сҞгʐо софеаɒ, аɝ въ ѡɝбиɐдҳ не даваиɝҞе. а прикаҙываюɝ 
бвиʐ иɝ вамъ .ɠ

Ще ряд поміток, вставок чи перекреслень у рукописі належать пере-
писувачу; стосуються вони, переважно, пропущених або ж зайвих слів.

Пізніші записи зроблені кількома почерками, здебільшого скоропи-
сом, різним чорнилом, не лише церковнослов’янською, але й латинською 

21 Я.  Щапов у примітках наводить скорочено як початковий, так і кінцевий запис 
iєромонаха Алексія, див. Я.Н. Щапов, op. cit., c. 280. 
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та польською мовами. Можна легко допустити, що відносяться вони вже 
до замойського періоду.

Часто це вказівки вгорі сторінки на дату читання тексту – мабуть, 
для зручності пошуку. Трапляються також пояснення незрозумілих слів, 
наприклад, у Страстях трьох отроків і Даниїла пророка (глава 77) зліва 
на марґінесі чорним чорнилом, півуставом написані слова: «чотыриж-
ды», «смѣшают», «цимбалы», – що є синонімами-поясненнями до слів 
у тексті (с. 754); на с. 757 справа на полях бачимо «на кришта» – як пояс-
нення до «на хроусталнахъ».

Деякі записи мають полемічний характер. Наприклад, на с. 56 зліва 
на марґінесі запис скорописом – коментар до Слова апостола Якова на 
Різдво Богородиці: „Зри читателю шатание суємудренноє плѣненних 
умом Латинъ”, що стосується відмінної від усталеної інтерпретації За-
чаття Діви Марії (до слів: „и почи аким первии дньʐ в домоу своєм и 
разоуме анноу женоу свою”).

Часто можна побачити на марґінесах позначки «чти» або «зри», які 
залишив котрийсь з читачів для себе чи для інших. Особливо багато їх 
у Слові про прихід апостола Андрія.

Декілька текстів зазнали особливої уваги коментаторів. До таких на-
лежить, наприклад, Мучеництво святої Анастасії Римлянки (глава 72-а, 
22-го грудня, с. 795–802), вже згадане Мучеництво святого Стефана 
(27-го грудня, с. 850–860; фраза латиною „Duo siti lapidate”, мабуть, сто-
сується підкреслених у тексті Никодима і Гамалиїла; і, нижче, – „Decina 
hox (?) finivit”), а також Мучеництво Теодора Тирона (17-го лютого, гла-
ва 111-а, c. 1099–1106), початок Сказання про віднайдення голови Йоана 
Хрестителя (24-го лютого, глава 112-а, с. 1106–1115) і початок Повісті 
про віднайдення голови Йоана Хрестителя (24-го лютого, глава 113-а, 
с. 1115–1119).

Два записи фіксують смерть: у першому випадку, на с. 555 вказано, 
що „Раб Божий (ім’я невідчитане) переставився 30-го січня”; у другому 
випадку, на с. 595, вгорі над текстом зафіксована смерть Яна Замойсько-
го22: „славної пам’яти Ян Замойський, воєвода сендомирський переста-
вився року Божого 1665, 28-ого березня, у Світлий Вівторок”23.

Так само в кінці на форзаці, під записом єромонаха Алексія, що за-
ймає майже півсторінки, є багато різних дописів різним чорнилом і по-

22 Останній представник старшої гілки Замойських, військовий і політичний діяч 
(1627–1665). 

23 Це запис при тексті Житія преподобного Йоана Дамаскіна, 4-го грудня. 
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черками церковнослов’янською і польською мовами; чимало з них уже 
важко відчитати.

Давньокиївські оповідання

Перекладні прологи (cинаксари) досить швидко почали доповнюва-
тися житіями київських (а згодом й інших руських) святих і оповідан-
нями про важливі події Київської Церкви24. З цілої низки житій і розпо-
відей у Замойському збірнику присутні, певна річ, ті, що припадають на 
перше церковне півріччя. Цікаво, що всі вони сконцентровані навколо 
Софії Київської, з якою, очевидно, переписувач бачив безпосередній 
зв’язок іншої Софії – Полоцької. 

До збірника увійшло 5 „неперекладних” оповідань. Перше з них, Чудо 
святої Богородиці, чесного і святого її покрову, який бачили святі Андрій 
і Єпифаній (с. 241–243), в основу якого покладений фрагмент із Житія 
Андрія Юродивого про видіння святої Богородиці у Влахернах25, і щодо 
якого відкритим залишається питання авторства і локалізації26. Подібна 
історія і зі Словом похвальним про Житіє святого отця нашого Миколая 
(с. 694–701)27. Обидва тексти мають велику і складну історію досліджень, 
потребують у майбутньому детального розгляду. 

Давньокиївськими у повному сенсі слова є три оповідання: про 
Освячення церкви святої Софії у Києві, про Святого апостола Андрія, як 
прийшов у Русь, і благословив місце, і хрест поставив, де нині град Київ, 
і Чудо святого Миколая про немовля. Опираючись на дослідження Оль-
ги Лосєвої, можна було б у цьому рукописі шукати інших традиційних 
для прологів оповідань, як Сказання про освячення церкви вмч. Геор-
гія у Києві, що припадає на 26 листопада, або Сказання про принесення 
перста Йоана Хрестителя з Константинополя до Києва (7 січня), або 

24 Див. О.В. Лосева, op. cit., c. 472. 
25 Ibidem, c. 129–131.
26 И.Е. Юсов, Службы Андрею Юродивому и Покрову Пресвятой Богородицы: Истори-

ко-культурные межтекстовые связи, „Древняя Русь. Вопросы медиевистики” 2008, № 2 
(32), c. 86.

27 Див. арх. Леонид, Житие и чудеса св. Николая Мирликийского, в: Памятники древ-
ней письменности и искусства, вып. 34, с. 90-93; И. Шляпкин, Русское поучение ХІ века 
о перенесении мощей Николая Чудотворца и его отношение к западным источникам, 
Санкт-Петербург 1881; В. Зема, Причинок до розвитку культу св. Миколая Мир-Лікійсь-
кого, „Наукові записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв”, т. 19, кн. 1, 2009, 
с. 258–268.
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ж Пам’ять про землетрус 1107 року (5 лютого). У зазначеній праці, як 
і в інших дослідженнях прологів, не згадується чудо, пов’язане зі Софій-
ською іконою св. Миколая – Миколая Мокрого про врятовану дитину. 

Освячення церкви святої Софії у Києві (4 листопада)28

Традиція святкування освячення церкви святої Софії у Києві встано-
вилася досить рано – за аналогією до свята освячення Софії Константи-
нопольської29. Сказання про освячення Софії Київської, за спостережен-
ням О. Лосєвої, зустрічається у прологах, починаючи з другої половини 
ХІІІ ст. і майже дослівно переказує літописне оповідання 1037 року По-
вісті временних літ30. У Замойському збірнику це сказання припадає на 
48-у главу (глаĂ миʐ), с. 404–40531. 

5
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С. 404
мēца нояńврїаɐ въ .ɮ. дньʐ. сщʐнїєɐ цркʐви. сҞҠʐаɐ 
сѡɑфїаɐ . иɝже в кҠевѣ. гиʐ блгēви ѡɝɐчеʐ.
Стаʐɐ сѡɐфїаɐ. юɝже бѣ съҙаĺлъ. блгоʐвѣрнҠиɝ кнҙьʐ
яɝрославъ. иɝ миҞрополїюɝ сҞѣʐиɝ софїиɝ съҞвори.
и посѣмь црквьʐ на ҙлаҞҠŎ враҞѣхъ сҞҠʐаɐ бцаʐʐʐ
блгвщʐнїе съҙаĺ. иɝже бѣ ҙаложилъ граĺ великыиɝ.
рѣкомыиɝ кыеɐвъ. по сеń сҞгʐо геѡɝɐргїаɐ манасҞы
рь съзаĺ. Ҟако боɒ въ крщʐнїиɝ, наречено быē иɝмѧ
еɐмоу геѡɝɐргїиɝ. Ҟемʔ же во иɝмѧ своеɐ съзаĺ цркʐвь,
иɝ сҞыʐѧɐ иɐринїиɝ съзаĺ црквьʐ. яɝже число лѣŊ быē ѿ на
чала мироу. в лѣҞѡɐ .ɰ.ʁ.меʐ. иɝ присемь нача
вѣɐра хрēҞїаɐньскааɐ в роуɒси плѡɐдиҞисѧ. иɝ раҙʔшир
рѧҞи. иɝ чернориҙʔци начаша множиҞисѧ. иɝ
манасҞыревѣ начаша быҞи. иɝ бѣ яɝрослаɐвъ,
любѧ црквнʐыѧɐ оуɝсҞавы. иɝ проҙвѷҞеры лю
бѧше ѕѣɐло. иɝзлише ченоризци любѧ. иɝ кни
гамъ прилеɒжа. иɝ почиҞаше часҞо внощии иɝ во
дниʐ. иɝ събра писʔци многɐы. иɝ прелоɒгаше ѿ грҶ
ческыŎ книгъ. на словенʔскоєɝ писмѧ . иɝ иɝсписа
книгы многыɒ , иɝми же пооуɝчаюɝщеē вҶрнїиɝ люŮеɝ
наслажаюɝҞсѧ бжҞēвенаго глсаʐ. яко сеɒ кҞо ҙе
млю раҙореҞь. иɝ дроугы иɝже насҶеɐҞь. иɝ нїи
же пожинаюɝҞь. иɝ яɝдѧҞь пищю неѡɝɐскҳднҳюɝ

28 Часто цей текст y рукописах означується як Сказання.
29 Aрх. Сергий (Спасский), Полный месяцеслов Востока, т. 1: Восточная агиология, 

Москва 1901, с. 158.
30 О.В. Лосева, op. cit., c. 179.
31 Текст переданий точно зі збереженням надрядкових знаків і рядків, внесені лише 

проміжки між словами там, де їх бракує.
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с. 405
ѡɝɐцьʐ бо сего владимеръ ҙемлю раҙора. иɝ оуɝмѧгчи. ре
кше крщнʐїеɐмъ просвҶҞи. сї иɝже насҶаɐ книжны 
ми оуɝченїиɝ. въ срцĺа вҶрныŎ людїиɝ, аɐ мы пожина
еɐмь. оуɝченїеɐ приеɐмлюще книжноеɐ. велика бо по
лʔҙа бываеɐҞь. ѿ оуɝчнʐїаɐ книжнаго. иɝже бо кни
жнаѧɐ словеса. часҞо почиҞаеɐҞь Ҟъɠ бҶсҶдоу
еɐҞъ съ бгоʐмь. иɝли съ сҞыʐми моужи. почиҞааɐ
пррņчкēаѧɐ бҶсҶды, иɝ еɐѵăльскааɐ оуɝчнʐїаɐ иɝ аɐплсēкаѧɐ.
иɝ сҞʐыŎ ѡɝɐцьʐ. въсприеɐмлеҞь дшаʐ великоуюɝ по
лʔҙоу. Сеɒи ɝже кнѧɒҙь яко же рҶкохоń. любивъ бҶ
книгамъ. иɝ иɝсписавъ положивь въ сҞоʐиɝ софїиɝ.
юɝже съҙаĺ иɝ оуɝкраси ҙлаɒҞомъ, иɝ сребромъ. иɝ съɒ
соуды црквнʐыми. в неиɝ же в годы ѡɝɐбычныаɐ пҶ
сни къ бгоуʐ въсылаеɐмь. иɝ иɝныиɝ црквʐи по градоń
сҞавлѧше, иɝ по мҶсҞоń. иɝ даѧɐ иɝмъ ѿ иɝмҶнїа сво
еɐго оуɝрокъ. велѧ иɝмъ, оуɝчиҞи люŮ. иɝ приходи
Ҟи часҞо къ црквиʐ. попови досҞоиɝҞь часҞо
пооуɝчаҞи люŮ. понеже Ҟомоу еɐсҞь пороучено
бгоʐмь. иɝ оуɝмножишаē проҙвоуҞеры, иɝ людїеɐ
хрҞēїаɐньсҞїиɝ. иɝ радовашесѧ яɝрославъ видѧ
много црквʐїиɝ. иɝ люди крҞēїаɐны ѕҶлоɐ, иɝ врагъ
сҶҞоваше. побҶжаєɝмь новыми люĺми крҞēь
ѧɐньскыми. иɝ Ҟако поживъ блгоʐчҞēьиɝ. иɝ преда
сҞь дшюʐ в роуцҶ гвиʐ. мцаē, февралѧ въ , ɵ дньʐ,
иɝ быē всҶхъ лҶҞъ яɝрославль ,ɹ. и ɝ, ɰ: ɨ

Якщо порівняти цей текст із тим, який наводить у своїй книзі 
О. Лосєва (Пролог РГАДА ТИП. № 162 кінця XIV – поч. XV ст.)32 то, ок-
рім граматичних і правописних відмінностей, можна помітити і кілька 
змістових. Зокрема, бракує похвали книжкам – рядок 28-ий, після слів 
„ѿ оуɝчнʐїаɐ книжнаго”: „книгами бо кажеми. и оучими ѥсмє пути  
покаянию. и радость дчʐвьную обрѣтаѥмъ. и въҙдержанию ѿ словесъ 
бжēтвныхъ. се бо суть рѣкы напающе вселеную всю. се суть исходѧ- 
щая мудрості”. У Повісті временних літ цей пасаж ще ширший, допов-
нений словами Соломона про мудрість (Притч. 8, 12, 13, 14–17)33. Зате 
є доповнення: так опис святої Софії розширений вказівкою на молитви 
церковної громади і будівництво, очевидно, на її подобу інших церков: 
„в неиɝ же в годы ѡɝɐбычныаɐ пҶсни къ бгоуʐ въсылаеɐмь. иɝ иɝныиɝ црквʐи 
по градоń сҞавлѧше, иɝ по мҶсҞоń” (рядки 37–38). У літописному опові-

32 Ibidem, c. 315–318.
33 С.А. Богуславский, Текстология Древней Руси, т. 1: Повесть временных лет, Москва 

2006, c. 139.
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данні дещо інакше: «в нейже обычныя пѣсни богу въздають в годы обыч-
ныя»34. Симптоматичною виглядає поява 1-ої особи множини – «ми». Ця 
церковна громада опинилася у тексті поміж князем, який церкву спору-
див і прикрасив, і пресвітерами та дияконами, яких, за текстом, теж по-
ставив князь. Друге доповнення (рядки 40-43), яке не має відповідника 
у літописному оповіданні, у тому ж ключі, стосується обов’язків свяще-
ника щодо церковної громди: „попови досҞоиɝҞь часҞо пооуɝчаҞи люŮ. 
понеже Ҟомоу еɐсҞь пороучено бгоʐмь. иɝ оуɝмножишаē проҙвоуҞеры, иɝ 
людїеɐ хрҞēїаɐньсҞїиɝ”. 

Про Андрія Первозванного, як прийшов у Русь і благословив місце 
і хрест поставив, де нині град Київ35.

Оповідання про прихід Андрія Первозваного на Київські гори розмі-
щене у день пам’яті святого – 30 листопада, після Слова про Успення свя-
того апостола 30 листопада. За спостереженнями А. Пономарьова, воно 
«відоме у всіх давніх прологах і їх друкованих виданнях»36. О. Лосєва за-
значає, що у пергаменних списках прологу це Слово йшло після притчі 
Єфрема Сирина Про праведних і про грішних і про Боже довготерпіння37. 
За її спостереженням, для цього Слова було використане перекомпоно-
ване літописне оповідання про Андрія Первозваного з Повісті времен-
них літ.

5

10

С. 577
сҞгоʐ аɐплаē аɐндрҶѧɝ. како пришеĺ в рҳсїюɝ. иɝ блвиē мҶ
сҞо иɝ крҞēъ посҞави. иɝдҶже еē ннҶʐ граĺ кїеɐвъ ю гиʐ блē:ɨ
СҞмʐоу аɐплоē аɐндрҶюɝ живоущю въ синопҶ. 
иɝ оуɝчащю люŮ . иɝ крҞēѧщю народы. иɝ ѿҞоудоу
прїиɝде въ корсоунь. иɝ слыша яко блиҙъ еɐсҞь
великыѧɝ рҶкы. иɝже нареĜҞсѧ днҶпръ. иɝсхо
дѧщь ѿ великыѧɐ роусїаɐ. иɝ восходѧщь въ вели
коеɐ море. иɝ добро еɐсҞь Ҟоюɝ рекоюɝ иɝҞи, в роу
сїюɝ . иɝ ѿҞоудоҳ в римъ . иɝ въсхоҞҶвъ поиɝде
иɝҙ варѧгъ в грекы. иɝ иɝҙ грекъ пѡĺнепроу. въ ве
рхъ даļ до волока. иɝже еɐсҞь блиҙъ смоленʔска.
иɝ ѿ волока до ловоҞи рҶкы. иɝ по ловоҞи иɝде 
до иɝлмерь езеро великоеɐ. иɝ сҞого еɐҙера великого
иɝсходиҞь рҶка волховъ. иɝ иɝдеҞь сквозҶ вели

34 Ibidem.
35 Цей текст у прологах часто означений як Слово.
36 Памятники древнерусской церковно-учительной литературы, вып. 2, ч. 1, Санкт-

Петербург 1896, с. 202.
37 О.В. Лосева, op. cit., с. 224.
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кыиɝ новъграĺ. иɝ въходиҞь въ еɐҙеро великоеɐ, не
во, иɝ Ҟого еɐҙера оуɝсҞїеɐ въходиҞь. в море варе
зʔскоеɐ. иɝ поҞомоу морю. поуҞь шесҞвїеɐ даже
до рима. иɝ ѿ рима поҞомоу же морю. косҞѧ
нҞиноуграуĺ. иɝ ѿ косҞѧнҞинаграда. въхоĺ
въ понҞъ море великоеɐ в негоļ въходиҞь рҶка
днҶпръ. по Ҟомоу днепроу, начало иɝ иɝсхоĺ.
иɝҙъ ѡɝɐковского лҶса. иɝ ҞечеҞь на полоудньʐнҳюɐ
сҞраноу. иɝ въходиҞь въ поньҞьскоеɐ море.
иɝ иɝсҞого же лҶса иɝсходиҞь рҶка двина. на
полоунощноуюɐ сҞраноу. иɝ въходиҞь в море
варҶзьскоеɝ. иɝ иɝсҞого же лҶса иɝсходиҞь рҶ
ка волга. иɝ иɝдеҞь на восҞочноуюɝ сҞраноу.
иɝ въходиҞь сеĺмидесѧҞь оуɝсҞеиɒ въ море хва
лижькоеɐ. иɝ по Ҟоиɒ волзѣ поуҞьшесҞвїеɐ, 
иɝ ҙ роусїаɐ в болгары. иɝ въ хвалисы. иɝже еɐсҞь
с. 578
на восҞокъ въ жребїиɐ симовъ. аɐ по двинѣ въ варѧ
гы, а з варѧгъ к римоу. иɝ до племени хамова.
днѣпръ же въходиҞь въ понҞѣскоеɐ море Ҟреми
оуɝсҞїиɐ. иɝже ҙовеҞсѧ море рҳскоеɐ иɝ по Ҟомоу мо
рю оуɝчилъ сҞыʐиɐ аɐндрѣиɒ. иɝ ѿҞоудоу быē еɐмоу
шесҞвїеɐ в риń. иɝ грѧдыиɝ по днѣпроу въ верхъ.
иɝ по смоҞренїюɝ бжїʐю. сҞа поĺ горами на бреҙѣ.
иɝдѣ же еɐсҞь ннѣʐ граĺ кїеɝвъ. иɝ заоуɝҞра въсҞа.
реĜ соущимъ с нимъ оучниʐкомъ. видиҞели сїаɐ горыɒ.
яко на сиŎ горахъ, восїѧеɐҞь блгҞĺь бжїаʐɐ. иɝ боуде
Ҟь ҙĺе градъ великъ. иɝ црквиʐ многы хощеҞь бгъʐ
въҙвиĺгноуҞи. иɝ просвѣҞиҞь сҞмъʐ крщнʐїеɐмь.
всю ҙемлю роускоуюɝ. иɝ вшеĺ на горы иɝ блвēї яɐ. иɝ по
молисѧ бгоуʐ иɝ посҞави крēҞъ. и ѿҞоудоу съҞво
ри шесҞїеɐ ко великомѹ новограĺу . и ѿҞҳдоу
к римоу. въ пѣлопонѣ же ѡɝɐсҞровѣ. распѧҞъ
быē ҙа хаʐ. ѿ аɐгеаɐҞа аɐнҞипаҞа. Ҟѣм же в сирцеń.
раĺуиɝѧ сҞыʐиɝ аɐплēе аɐндрѣюɝ. блгвиē иɒ ҙемлю на
шю. иɝ проѡɝɐбраҙовавыиɒ намъ сҞоʐеɐ крщʐнїеɐ. еļ
мы прїѧɝхомъ. ѿ чҞēнаго кнѧҙѧ владимира. рауĺ
исѧ насѣѧɐвыиɒ оуɝченїєɐмъ всю вселенʔноуюɝ. раĺуиɝсѧ
[оу]чениче хвēъ. и оуɝчҞʐлю нашь, иɝ не пресҞаиɝмо
[молѧс]ѧ ҙаɐ ны. съ бцеʐюɝ, иɝ съ аɐплыē. с ними же всѧ
[члвкʐ]ы ѿ льсҞи иɝҙбависҞе. преĺсҞоѧɐще прҞēлҳ 
[Хвуē]иɝ вашими млҞвʐами, иɝмы да иɝҙбоудеń
[…]въ. славѧще сҞоуʐюɝ ҞрĐцю. ѡɝɐцаʐ иɝ снаʐ иɝ сҞгʐо
[Дхаʐ] ннѣʐ иɝ прēно иɝ въ вѣкы вѣкомъ: ɨ

Якщо порівнювати з текстом, який опублікувала Ольга Лосєва за 
Прологом РГАДА Тип. № 164 першої половини XIV ст. з закінченням за 
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списком ГИМ Син. № 247 другої половини XIV ст., то відмінності стосу-
ються традиції називання топонімів (наприклад, Црюēград – КосҞѧнҞи- 
наград), і загалом текст Замойського рукопису дещо повніший, що видно 
з двох наведених нижче прикладів:    38   

Замойський рукопис Публікація О. Лосєвої38

Р. 4–6 иɝ слыша яко блиҙъ еɐсҞь
великыѧɝ рҶкы. иɝже нареĜҞсѧ днҶпръ. иɝсхо
дѧщь ѿ великыѧɐ роусїаɐ. иɝ восходѧщь въ вели
коеɐ море . иɝ добро еɐсҞь Ҟоюɝ рекоюɝ иɝҞи, в роу
сїюɝ. иɝ ѿҞоудоҳ в римъ.

И слыша яко близь есть
Оустье Днѣпрьское.
И льзѣ есть туда и
Ти в Римъ

12–15 иɝ сҞого еɐҙера великого
иɝсходиҞь рҶка волховъ. иɝ иɝдеҞь сквозҶ вели
кыиɝ новъграĺ. иɝ въходиҞь въ еɐҙеро великоеɐ, не
во,

Из негоже о
Ҙера потечеть Волхо
въ. И течеть въ еҙеро
великое Нево

Чудо про дітище
Цьому чудові приділено чимало уваги у дослідженнях, присвячених 

Житію святого Миколая. Сказання про чудо Миколая Мирликійського 
про дитя, написане у 90-і роки ХІ ст., збереглося у численних списках 
XV–XVI ст. Олександр Багрій вказує на існування 2-х редакцій оповідан-
ня: повної і короткої39. Ольга Устинова говорить про три редакції: повну, 
скорочену і коротку40. 

Текст зі Замойського збірника привернув увагу Еміля Калужняцько-
го, який у своєму описі львівських рукописів наводить його дослівно41. 
Оповідання О дѣтищє, на думку дослідника, демонструє психологічні 
особливості світосприйняття руської людини, а також свідчить «про ці-
кавість киян і про крайню нескладність давньоруських форм звертання, 
що панували між окремими верствами тодішнього суспільства»42. Дрібні 
відмінності поміж різними списками цього оповідання теж можуть ста-
ти матеріалом для студій вже над світосприйняттям пізніших перепису-
вачів та читачів оповідання.

38 Ibidem, c. 335.
39 О.В. Багрий, Киевский список „Чуда свт. Николая об утопшем детище”, „Известия 

Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук”, т. 19/2, 1914, 
c. 265.

40 О. Устинова, К вопросу о жанровой специфике „Сказания о чуде Николая Мирли-
кийского об утопшем детище” (конец ХІ в.), „Русская филология. Сборник научных ра-
бот молодых филологов” 11, 2000, c. 14.

41 Е.І. Калужняцкий, op. cit., c. 229–230. 
42 Ibidem, c. 229.
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С. 679
чюŬ .дєʏʓʓ сҞгоʐ николы. ѡɝɐ деҞищи иļ в киеɐвѣ,
Въ иɝсҞиноу, глыʐ бжʏїаɐ съҞвориҞи. иɝ всѧ хва
лы еɐго. яɝже сдѣѧɝ не Ҟокмо в живоҞе. мно
га чюдеса съҞвори. но иɝ по смрҞʐи, кҞо не ди
виҞсѧ слышавъ, дивнаѧɝ чюдеса. неҞокмо
бо въ еɐдиноиɝ ҙемли. иɝли въ еɐдиноиɒ власҞи.
но всѧ поĺ нбнаēаɐ иɝсполнисѧ. бжʐїиɝхъ чюдесъ
иɝ сҞгоʐ николы. иɝди въ грѣкы, Ҟамо оуɝди
влѧюɝҞсѧ. иɝ по всеиɝ земли николѣ оуɝдивлѧ
юɝҞсѧ прїиɝди в роусь иɝ вижьĺ. яко нēѣ града ни
села. иɝдѣже не бѣша чюдеса многаѧɝ. оумно
жена сҞгоʐ николы. но се выɒ скажю. съҞвори 
сѧ чюдо въ градѣ києɐвѣ. приспѣвши па
мѧҞи сҞоуʐ мчнкоуʐ бориса иɝ глѣба. прихо
дѧще множесҞво людеиɒ. ѿ всѣхъ граĺ иɝ селъ.

С. 680
на праҙĺникъ сҞоуюʐ мчниʐкоу. моужь нѣкыиɝ въ
градѣ киевѣ. великоу вѣроу иɝмѣ ко сҞʐмоу
николѣ. иɝ къ сҞоʐмоу мчнʐкоу борисоу иɝ глѣ
боу. иɝ влѣзѣ в лодѣюɝ иɝ поиɝдѣ к вышегородоу.
поклониҞисѧ гробоу сҞоуюʐ мчниʐкоу. борисоу
иɝ глебоу. иɝ пригоҞови свѣща иɝ Ҟемїаɐнъ.
иɝ просфоуры яɝже на почҞēь праҙниĺкоу. Ҟамо
поклонивсѧ иɝ веселивсѧ дхʐовно. воҙʔвраҞи
сѧ во своѧɐсиɒ раĺуяɝсѧ. еɐще еɐмоу пловоущоу
по рѣце по днѣпроую жена же еɐго дръжащи
деҞищь на роуцѣ. възрĺѣмавшииɝсѧ. иɝспоу
сҞи дѣҞищь во водоу иɝ оуɝҞопе. ѡɝɐцьʐ же на
ча ҞерзаҞи власыɒ главы своеɐаɝ глѧʐ. оуɝвы
мнѣ сҞыʐиɝ николаеɐ. сего ли раŮ вѣроу великоу
иɝмѣхъ к Ҟобѣ. еɐже не съблюде моеɐго чада
ѿ оуɝҞоплѣнїаɐ. кҞо наслҶдникъ боуде моеɐ
моу скровищю. кҞо начнеҞь памѧҞь Ҟво
риҞи Ҟобѣ свѣҞлоу. моєɐмоу ҙасҞоупни
коу. комоу повѣмъ млҞēь Ҟвоюɝ великоуюɝ
єɝже иɝҙлїаɐ на всь миръ. иɝ мене оуɝбогаго еɝже
оуɝҞопе чадо моеɐ. хоҞѣхъ еɐго воспиҞаҞи
в накаҙанїиɐ. ѡɝɐглашающиɝ Ҟвоиɐми чюдо
Ҟворенїиɐ. дабыŎ иɝ по смрʐҞи хвалилʔсѧ. ѡɝɐ
иʔже моиɝ плоĺ памѧҞь ҞвориҞь. сҞгʐо ни
колы. новоиɝсҞинʔноу свѧҞче немнѣ еɐси
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досадилъ ноɒ иɝ сѡɐбѣ. оуɝже бо боɒрҙĺо пресҞа
неҞь памѧҞь Ҟвоѧɝ вдомоу моеɐмъ. аɝҙъ оуɝ
боɒ сҞаръ иɝ скончанїаɐ ѡɝɐжидаюɝ. аɐще бы еɐси 
хоҞѣлъ. иɝɝҙбавиҞи иɝҙбавилъ бы еɐси. ноɒ
самъ еɐси съҞворилъ поҞпленїеɐ. еɝже еси

с. 681
неиɝзѧлъ иɝҙводы. моєɐго еɐдинороĺнаго чада. 
ци мниши мѧ невѣдаюɝща ҞвоиŎ чюдесъ.
КҞо иɝзбави Ҟреŀи моужь ѿ смрҞʐи. кҞо иɝҙба
ви аɐгрикова снаʐ ѿ срачинъ. кҞо иɝҙ нĺа морѧ,
иɝзвʔлече, иɝ въ еɐдинъ чаē ѡɝɐбрѣҞесѧ въ клѣ
Ҟи своеɐиɐ. иɝ иɝна бесчислѣна чюдеса. иɝх же яɝҙы
къ члчēкь не можеҞь иɝҙреɒщи. но ѡɝɐчеʐ сҞыʐ иɒ ви
жь вѣроуюɝ всѧ Ҟобѣ въҙможна якоļ хоще
ши но моѧɝ беҙаконїаɐ превозмогоша. ннѣʐ
разоумѣхъ иɝ поҙнаŎ ҙаблоудивъ. оуɝбо быŎ
оуɝҞопивсѧ Ҟо аɐще быхъ съхранилъ ҙаповеĺ
бжʐїюɝ. непорочно Ҟо всѧ бы ми Ҟварь покори
ласѧ. аɝки аɝдамоу преже пресҞоупленїа иļ
в раиɐ ннʐѣ же всѧ Ҟварь намѧ въсҞаеɐҞъ.
вода ҞопиҞь. иɝ ҙверь расҞерҙаеɐҞь. иɝ ҙмїиɐ
пожираеɐҞь, молонїа палиҞь. иɝ пҞици
расҞерзаюɝҞь. скоҞъ расвѣрепевсѧ попи
раеɐҞь члвкʐы. иɝ оуɝмерьшьвлѧеɐҞь. хлѣбъ
намъ данʔныиɒ на пищю. многажĺы горлане
преҞекъ. смрҞʐи предаеɐҞь. повеленʔноеɐ
бгомъʐ ҞвориҞь. мы же словеснїиɐ дшеʐвнїиɐ.
въ ѡɝɐбразъ бжʐїи сҞворени. иɝ не можемъ 
Ҟверда держаҞи оуɝма. ко своеɐмоу Ҟворʔцю.
Ноɒ сҞыʐиɝ ѡɝɐче николаеɐ. не прогнѣваиɝсѧ на
мѧ. Ҟоль много дерҙноуŎ рещи. не ѿчаюɝ бо
сѧ Ҟвоеɐго спēнїаɐ. Ҟебѣ помощника иɝмѣюɝ.
жена же еɐго Ҟерҙаюɝщи своаɝ власыɒ. бʌаɐшесѧ
поланиҞома. Ҟакосимъ бывшимъ, до 
еɐхавшимъ до града. иɝ внидоша в домъ сво
иɝ скорбѧще. приближьшисѧ нощи скрыиɒ

с. 682
на послоушанїєɐ всѣмъ призываюɝшиń сҞгоʐ
николоу. аɐрхʌеɐреиɝ хвъē оуɝдиви чюдо. еɐго же
въ прежнихъ родѣхъ не бысҞь. диҞѧ оуɝҞо
пʔшееɐ иɝҙ рекы принесе нощїюɝ. иɝ положи ѧɝ на
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полаҞехъ сҞыʐаɐ софиѧɝ . живо иɝ неврежĺенʔно.
приспѣвши же оуɝҞренеиɝ млҞʐвѣ. понама
рю же въ цркʐвь вшеĺшю. иɝ оуɝслыша глаē деҞи
нъ на полаҞѣхъ. иɝ сҞояɝше раҙмышлѧяɝ
надолгъ чаē. Ҟокмо оуɝбоɒ женоу поусҞи на по
лаҞи. иɝ иɝде к полаҞникоу. иɝ нача с нимъ
кориҞисѧ. иɝ реĜ полаҞникъ иɝ не вѣмь что
глшиʐ. иɝ реĜ понамарь сеɒ яɝвѣ ѡɝɐбличенъ еɐси.
дѣҞи вопїюɝҞь на полаҞеŎ. полаҞникъ же
оуɝбояɝсѧ. иɝ вҙемъ свѣɐщю иɝде к ҙамʔкоу. иɝ ви
де еɐго нероушена. иɝ глаē дѣҞинъ слыша. иɝ
вшеĺша в полаҞоу. иɝ видѣша диҞѧ лєжа
ще мокро преĺĺ ѡɝɐбраҙомъ сҞʐго николы. иɝ не оуɝ
меюɝще чего домыслиҞиē. иɝ повѣдаша ми
ҞрополиҞоу . миҞрополиҞже ѿправѧ оуɝ
Ҟренююɝ. иɝ посла проповеĺника въ сборъ по
Ҟоргоу . чїеɐ диҞѧ лежиҞь на полаҞеŎ сҞыʐ
ѧɝ софѣѧɒ . иɝ сҞекошасѧ вси гражане чюдѧ
щесѧ ѿкоудҳ ѡɝɐбрѣҞесѧ деҞище на пола
ҞеŎ мокро. иɝ прїиɝде ѡɝɐцьʐ деҞища. чюдоу ди
виҞсѧ. иɝ видѣвъ поҙна еɐго. иɝ иɝде к женѣ
своеɐиɝ иɝ скаҙа еɐиɐ все порѧдоу. ѡɝɐна же неме
длѧюɝщи. понеси моужю своєɐмоу иɝ реĜ. чемоу
не раҙоумѣеɐши сҞгоʐ николы чюдоҞворе
ниѧɐ . яко же иɝногĺа съҞвори. Ҟекши и ско
ро поҙна чадо своеɐ. иɝ не брѣгоущи дѣҞища. 

С. 683
иɝ припаде ко ѡɝɐбраҙоу сҞгоʐ николы. словесыɒ
жалосҞными глшеʐ иɝ молѧщисѧ моужоу же
далече сҞоаɐ. съ сҞрахомъ слеҙы иɝспоущаше.
слышащїиɐ же вси людиеɐ Ҟечахоу. иɝ видѣ
Ҟи чюдо сїеɐ. иɝ всь граĺ сҞечесѧ. славѧщи баʐ 
иɝ сҞгоʐ николоу. миҞрополиҞъ же съҞво
ри праҙниĺкъ чҞнēъ. аɐки на памѧҞь сҞгоʐ
николы славѧще сҞоуʐюɝ ҞрцĐю. ѡɝɐцаʐ иɝ снаʐ иɝ сҞгоʐ
дхаʐ.

Текст, який подає архимандрит Леонід за троїцьким пергаменним 
рукописом XIV ст.43, має кілька незначних розширень. Так, у 9-ому ряд-

43 Aрх. Леонид, Житие и чудеса св. Николая Мυрликийскаго и похвала ему. Исследо-
вание двух памятников древней русской письменности ХІ века, Санкт-Петербург 1881, 
c. 90–93.
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ку розширюється «територія дивування» чудами святого Миколая: не 
лише греки, але „и в латинѣ чудѧтсѧ, и в сурѣѧŎ хвалѧтсѧ”. У рядку 
57: „оупивсѧ тугою” замість „оуɝҞопивсѧ”. У рядку 100-му пояснення, 
чому чоловік, побачивши дитину, зразу побіг до жінки: бо „и не имѣше 
вѣрү”. А також ряд синонімічних слів: „пловоущоу” / „ѣдущю” (р. 24), 
„клѣҞи” / „хлѣвинѣ” (р.  50–51), „кориҞисѧ” / „которатисѧ” (р.  87), 
„ѿправѧ” / „ѿпѣвъ оуɝҞренююɝ” (р. 94–95).

Власне усі три давньокиївські оповідання у складі Замойського збір-
ника свідчать насамперед про києвоцентричність чи, радше, софієцен-
тричність настанов переписувача, який з великим пієтетом і відпові-
дальністю готував рукопис для полоцького Софійського собору, бачачи 
між ним і Софією Київською особливий духовний зв’язок. Оповідання 
про освячення Софії, з тими незначними, але посутніми корективами, 
що відрізняють його від аналогічних проложних текстів, як і від літопис-
ного оповідання, відповідні до присвят переписувача – єромонаха Алек-
сія і цілком узгоджуються з зауваженням Я.  Щапова щодо приналеж-
ности бібліотеки клірові собору. Безпосередньо зі Софією Київською і її 
іконою Миколая Мокрого пов’язане чудо Про немовля, яке, як виглядає 
з досліджень прологів, не було їх характерною частиною. Особливість 
давньокиївського сприйняття святителя Миколая проявляється і в за-
гальній великій увазі до святого, житію і чудам якого присвячено понад 
70 сторінок. Оповідання про прихід Андрія Первозванного на київські 
гори розповідає про вибраність Києва, в якому „засіяє благодать Божа”.

Принагідний огляд збірника відкриває ряд питань, на які можна було 
б відповісти при подальших різнопланових дослідженнях. Насамперед 
це стосується композиції рукопису: наскільки вона відповідала устале-
ним традиціям і як узгоджувалася з посвятою книги Софії Полоцькій. 
Чимало проблем пов’язані з походженням текстів, зокрема й апокрифіч-
них, яких, можна припустити, дещо більше, ніж увійшло до Франкових 
Апокрифів і легенд. При цьому можна знайти достатньо мотивів і сюже-
тів, характерних швидше для Католицької, аніж Православної Церкви. 
Багато цікавого можна вичитати у принагідних записах читачів різного 
часу на марґінесах, які фіксують реакцію на прочитане і на окремі події 
життя.



Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej

Joanna Tomalska

Ikonostas supraski: problem atrybucji1

Zdaniem Hansa Beltinga żaden temat nie zajmuje współczesnych badaczy 
ikon tak bardzo jak historyczny rozwój ikonostasu, tj. wypełnionej obrazami 
ściany przed przestrzenią ołtarzową2. W Bizancjum istniało wiele określeń tej 
przegrody, lecz do naszych czasów przetrwało tylko jedno: templon, z którego 
wywodzi się łacińskie templum i ruski termin тябло (oznaczający także drew-
niane belki położone poprzecznie do krokwi). Nazwę tę przegroda otrzymała 
w okresie średniobizantyńskim, wtedy też został ustalony jej schemat3. Termin 
„ikonostas” (gr. ikonostasion – εἰκονοστάσι, εἰκονοστάσιον), określający wypeł-
nioną obrazami ścianę oddzielającą przestrzeń ołtarzową od nawy, pojawił się 
w drugiej połowie wieku XVII4.

Jednym z paradoksów historii jest fakt, że do najbardziej znanych zabyt-
ków dzisiejszego województwa podlaskiego należy nieistniejący od siedem-
dziesięciu lat ikonostas cerkwi w Supraślu5. Utrwalony w wielu opisach i archi-

1 Tekst jest rozszerzoną wersją artykułu Supraśl Iconostasis. Problem of the Attribution 
w angielskiej wersji językowej opublikowanego w „Series Byzantina. Studies on Byzantine and 
Post-Byzantine Art” 11, 2013, s. 41–56.

2 H. Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, Gdańsk 2010, s. 259.
3 А.М. Высоцкий, А.Ю. Казарян, В.Д. Сарабьянов, О.Э. Этингоф, Алтарная преграда, 

w: Православная энциклопедия, red. патриарх Алексий II, t. 1, Москва 2000, s. 54.
4 И.Л. Бусева-Давыдова, С. Ванеян, Иконостас, http://www.sedmitza.ru/text/1009532.

html [dostęp 02 listopada 2015].
5 Klasztor po raz pierwszy wzmiankowany był w druku przez Szymona Starowolskiego, 

Polonia sive status Regni Poloniae descriptio, Wolfenbüttel 1656, s. 65: „Supraslum Russorum 
in sylvis ditissimum monasterium in quo S. Basilii professi sub obedientia Ecclesiae Roma-
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walnych fotografiach, do dziś nie został właściwie oceniony, badacze zaś w ślad 
za dziewiętnastowieczną literaturą bezkrytycznie przypisują jego wykonanie 
warsztatom gdańskim. W niniejszym tekście podejmę próbę krytycznej anali-
zy uznawanej dziś atrybucji siedemnastowiecznego ikonostasu.

Niestety, ikonostasy na pograniczu Wielkiego Księstwa Litewskiego i Pod-
lasia są mało rozpoznane. Jeden z  najstarszych znajdował się w  supraskiej 
cerkwi klasztornej, której pełny czas budowy nie został ustalony. Metropolita 
Makary, historyk Cerkwi ruskiej, na podstawie zapisów w  klasztornym Po-
mianniku stwierdził, że wszystkie zabudowania monasterskie do 1510 r. po-
zostawały drewniane, dopiero w tym roku Pafnucy Sieheń uzyskał królewską 
zgodę na ich murowanie6. Piotr Pokryszkin informuje, że po przeniesieniu sie-
dziby klasztoru z Zamku Gródek na obecne miejsce powstała najpierw mała 
drewniana cerkiew św. Jana, poświęcona przez Józefa Sołtana w 1505 r., która 
wkrótce spłonęła7. Agnieszka Tichoniuk wysunęła przypuszczenie, że wkrót-
ce po wzniesieniu (1503–1511) murowaną cerkiew zaczęto przebudowywać 
– czego ślady dostrzegła w obrębie szczytów – a co mogło trwać nawet kilka 
dekad8. Nieznany pozostaje również czas powstania ikonostasu supraskiej cer-
kwi, jego budowa i autor ikon9 oraz pierwotna forma.

W wykazie wydatków zwanym Rejestrzykiem Sergiusz Kimbar odnotował: 
„Первое, подписана святая церковь и олтарь”, z czego może wynikać, że 

nae habitant”; bibliografia klasztoru zob.: G. Sosna, Krótka bibliografia klasztoru w Supraślu, 
„Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1974, z. 1, s. 51–88; Idem, 
Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie: część alfabetyczna, Ryboły 1984; Idem, 
Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie: część chronologiczna, Ryboły 1985; Idem, 
Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie: część osobowa, Ryboły 1986.

6 Макарий (Булгаков), История русской церкви, t. 9, Период разделения Русской Церкви 
на две митрополии. История Западнорусской, или Литовской, митрополии (1458–1596), 
Санкт-Петербург 1879, s. 69. Z tą tezą polemizuje archimandryta Mikołaj Dałmatow, twierdząc, 
że pomyłka wynikła z  wezwania klasztoru i  cerkwi, podkreślił, że Aleksander Chodkiewicz 
założył, nie zaś zbudował cerkiew, por. Hиколай (Далмaтов), Супрасльский Благовещенский 
монастырь, историко-статистическое описание, Санкт-Петербург 1892, s. 42–43.

7 П. Покрышкин, Благовещенская церковь в Супрасльском монастыре, Санкт-Петер-
бург 1911, s. 2.

8 A. Tichoniuk, Monasterska cerkiew pw. Zwiastowania NMP w Supraślu. Studium porów-
nawcze z dziejów kultury sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wrocław 2008, s. 5, 58.

9 Hиколай (Далмaтов), op. cit., s. 37. Więcej na ten temat zob. J. Tomalska, Uwagi o wy-
posażeniu cerkwi w Supraślu w XV i XVI. w., „Studia Podlaskie” 20, 2012, s. 231–258; Eadem, 
Ikonostas i ikony cerkwi Zwiastowania w Supraślu – stan badań i potrzeby badawcze, „Colloquia 
Collegii Suprasliensis” 2, 2013, s. 63–79; Eadem, Ikony cerkwi Zwiastowania w Supraślu w świetle 
archiwalnych opisów w XVI–XVII w., „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 39, 2013, s. 99–117.
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archimandryta zlecił najpierw wykonanie fresków10. Trudno jednak przyjąć, 
że do czasu objęcia przezeń zwierzchnictwa nad monasterem, co nastąpiło 
w 1532 r., liturgia odbywała się we wnętrzu pozbawionym ikonostasu. Jak za-
tem mogła wyglądać ówczesna przegroda?

Jak wynika z  analizy cytowanego opisu Sergiusza Kimbara, sporządzo-
nego w 1557 r., pierwszy ikonostas, wzniesiony zapewne wkrótce po powsta-
niu (drewnianej?) cerkwi zawierał ikony namiestne Matki Boskiej Hodegetrii, 
Chrystusa Pantokratora, Chrystusa Emmanuela oraz obraz ze scenami z żywo-
ta Marii. Nie wiadomo zatem, czy znalazły się w nim ikony Deesis, świąteczne 
i  proroków, oraz czy był to ikonostas o  uproszczonej formie. Jeśli pierwsza 
świątynia była drewniana, zapewne nawę oddzielał od sanktuarium ikonostas 
tiabłowy, o prostej konstrukcji drewnianej z umieszczonymi na niej ikonami11. 
Czy przeniesiono go do nowej murowanej cerkwi i wtedy powiększono o rząd 
Deesis i  proroków? Aleksander Siemaszko biorąc za podstawę wyliczeń wy-
miary ikony Chrystusa Pantokratora i Matki Bożej Supraskiej (mierzące około 
240 × 130 cm), znajdujące się w XVII w. w kiotach przy północnym i połu-
dniowym filarze, uznał, że ten szesnastowieczny ikonostas w murowanej cer-
kwi składał się z czterech rzędów: namiestnego, Deesis, świątecznego i proroc-
kiego, cała zaś konstrukcja mierzyła około 13,5 m szerokości i 7 m wysokości. 
Pierwszy rząd zawierał sześć obrazów12. Wątpliwe jednak, by oba wizerunki 
znane z archiwalnych fotografii13 i noszące cechy formalne malarstwa siedem-

10 Опись вещам Супрасльcкаго монастыря составленная настоятелемъ его архиман-
дритомъ Сергиемъ Кимбаремъ [dalej: Опись вещамъ], „Вестник западной России” 5, 1867, 
t. 3, z. 8, s. 49; Археографический сборник документов относящихся к истории Северо-За-
падной Руси [dalej: ACД], t. 9, Вильна 1870, s. 49. Do 1865 r. oryginał dokumentu był przecho-
wywany w klasztornym archiwum, w tymże roku redaktor Вестника Юго-Западной России 
K. Goworski wypożyczył go i nigdy nie zwrócił, Hиколай (Далмaтов), op. cit., s. 52, przyp. 2.

11 E. Pokorzyna, Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego 
z przydatkiem ikon maryjnych, Warszawa 2001, s. 83.

12 A. Siemaszko, Ikony klasztoru supraskiego w XVI w., w: Eikon staroobrzędowy: materiały 
międzynarodowej konferencji naukowej „Eikon staroobrzędowy. Przemiany w sztuce ikonowej na 
obszarze ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII–XVIII wieku”, 17–19 VI 2005, Dom 
Pracy Twórczej w Wigrach, red. M. Olejnik, J. Tomalska, Szamotuły 2008, s. 196.

13 Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie, nr inw. F.82 – 2303/14, F.82-2303/15, fot. Iwan Pie-
trow 1864 r. Autor fotografii był absolwentem petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, w Wil-
nie pracował jako nauczyciel progimnazjum i  fotograf. We wrześniu 1864  r. otworzył atelier 
fotograficzne przy ul. Wielkiej 14, działające do 1867 r. Dokumentował m.in. eksponaty wileń-
skiego Muzeum Starożytności. Pani Margaricie Matulyte, kustosz działu fotografii historycznej 
Muzeum Sztuki Litewskiej w Wilnie serdecznie dziękuję za przekazane wiadomości.
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nastowiecznego, istotnie zostały przeniesione z tego ikonostasu, a zatem wyso-
kość przegrody mogła być inna14.

Zmiany w wyposażeniu cerkwi zaszły w czasie zakrojonych na szeroką ska-
lę prac prowadzonych przez Sergiusza Kimbara: ikonostas został powiększony 
o rząd ikon świątecznych i pozłocony. Wcześniejszy, z ikonami namiestnymi, 
rzędem Deesis i proroków, istniał przed ozdobieniem murowanej świątyni po-
lichromiami15. Archimandryta Kimbar zmienił jego konstrukcję, powiększając 
o rząd ikon świątecznych, co wiemy dzięki zawartej w Rejestrzyku informacji, 
iż ikonnik pozłocił ikonostas złożony z czterech rzędów: namiestnego, Deesis, 
świątecznego i  prorockiego: „иконнику, што Деисус церковный золотом 
покладал и пророки и праздники и кивот и двери царски и икону жития 
Богородици”16. Nie jest jasne, czy przegroda została wzniesiona od nowa, czy 
też powiększono istniejącą. Przypuszczalnie do naszych czasów przetrwała 
z niej tylko ikona Znamienije z rzędu prorockiego17.

Nie ma pewności, czy tym ikonnikiem był Sisoj, wymieniony w inskrypcji 
na krzyżu opisanym przez Mikołaja Dałmatowa. Jego zdaniem krzyż powstał 
w  latach 1503–1507, a  więc wstępnie do tego czasu należy odnieść działal-
ność jego twórcy18. Trudno na pewno stwierdzić, czy mógł być autorem ikon 
w pierwszej (drewnianej) cerkwi klasztornej. Jego imienia nie znajdujemy ani 
w pierwszym wykazie braci w czasach Pafnucego Siehenia (zm. 151219), ani też 
w późniejszych, nie wiadomo więc, czy był mnichem supraskiego klasztoru, 
czy też przybył, by wykonać określone prace.

Szesnastowieczny ikonostas supraski przetrwał w cerkwi do czwartej de-
kady XVII  w., kiedy powstał nowy o  bogatym programie ikonograficznym 

14 J. Tomalska, Uwagi o wyposażeniu…, s. 40–47; Eadem, Hodegetria Supraska: problem iko-
nografii i atrybucji, w: Materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Dzieje opactwa supra-
skiego w XVI–XX w.”, red. R. Dobrowolski, M. Zemło, Rzym–Lublin–Mińsk 2015, s. 317–353.

15 Опись вещам…, s. 49.
16 Ibidem, s. 52.
17 A. Siemaszko, J. Tomalska, Ikona „Znamienia” Matki Boskiej z Topilca, w: „Żeby wiedzieć”. 

Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, Kraków 2008, s. 219–228.
18 Hиколай (Дaлмaтов), op. cit., s. 456. Aleksander Siemaszko zidentyfikował przywołane 

postacie: metropolity Jony, Józefa, czyli Józefa Sołtana smoleńskiego, Wassiana biskupa wło-
dzimierskiego lub pińskiego; Aleksy (także Aleksander) to kniaź Aleksy/Aleksander Zbaraski 
biskup chełmski. Ten ostatni miał umrzeć w 1504 r., zatem data ofiarowania krzyża zawęża się 
do lat 1503–1504. Zapewne ofiarowano go klasztorowi przy odnotowanym poświęceniu cerkwi 
lub jej założeniu 15 X 1503 r. przez metropolitę Jonę. Kniaź Wasyl to zapewne Wasyl Gliński, 
brat Michała Glińskiego, buntownika, uciekiniera do Moskwy w  1508  r. Panu Aleksandrowi 
Siemaszce winna jestem wdzięczność za pomoc. 

19 ACД, t. 9, s. 12.
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i barokowej obfitości ornamentów. Jego wykonanie zlecił Nikodem Szybiński, 
którego zasługi wysoko ocenił Mikołaj Dałmatow, zaliczając przegrodę do naj-
cenniejszych skarbów cerkwi supraskiej: 

Самым ценным памятником ревности, заботливости архимандриты Ни-
кодима о благоустроении Супрасльской обители служит устроенный им 
иконостас Благовещенской церкви, который сохронился в том самом 
виде и доныне. Действительно приснопамятный архимандрит Никодим 
на устройство иконостаса не пожалел средств20.

Nikodem Szybiński został archimandrytą w lipcu 1636 r., zmarł zaś w mar-
cu 1643 r.21. Ikonostas powstał dzięki zaangażowaniu przez niego znacznych 
środków: „Deisus znacznym kosztem wystawił, snycerską robotą, lubo staro-
świecką, ale bardzo wyśmienitą ozdobił i cały suto wyzłocił […]”22. Zmiana 
wyposażenia supraskiej cerkwi odbiła się szerokim echem, czego dowodem 
może być kąśliwa uwaga prawosławnego metropolity kijowskiego Piotra 
Mohyły w 1644 r.: 

Spytaj się jeno w tym monasterze, gdzie się one staroświeckie obrazy, wszyst-
kie tablicami srebrnemi pozłocistemi podzieli, a pewnie dowiesz się, że to na 
swoje prywaty obrócono, a miasto srebrnych płócienne włoskie w cerkwi obra-
zy postawili: dobrze się z Panem Bogiem frymarczą. Płótno mu malowane za 
srebrne, złociste dając23. 

Odpowiedzią na ten przytyk był polemiczny tekst Jana Dubowicza, archi-
mandryty klasztoru Świętej Trójcy w Dermaniu, który w Protestacji z 1645 r. 
pisał o zniszczeniu w trakcie ówczesnych wojen wielu bogatych kościołów na 
Śląsku, w Niemczech i Czechach: 

[…] czy folgowali kozacy Moskwą, dobywszy iakiego miasta y monastyra, aza 
nie złupili obrazów, pereł y drogich kamieni albo czy nie rozsiekiwali y nie 

20 Hиколай (Далмaтов), op. cit., s. 140.
21 ACД, t. 9, s. 159, 175, 178; Hиколай (Дaлмaтов), op. cit., s. 140 i n.
22 Inwentarz cerkwie y monastyra Supraslskiego wielebnemu j. m. o. Alexemu Dubowiczowi 

archimandricie S., R. 1645 m. Augusta 6 die przez oycow monastyra Supraslskiego spisany i poda-
ny, [dalej: Inwentarz Dubowicza], ACД, t. 9, s. 173–175. Zob. też J. Maroszek, Ikonostas supraski 
z 1643 r., „Białostocczyzna” 1996, nr 3, s. 4–5.

23 P. Mohyła, Lithos abo kamień z procy prawdy Cerkwie Swiętey Prawosławney Ruskiey Na 
skruszenie…, Kraków 1644; cyt. za: Архив Юго-Западной России издаваемый Коммиссиею 
для разбора древних актов, cz. 1, t. 9, Киев 1893, s. 365–366.
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łamali krzyżów i obrazów szczerosrebrnych y złocistych Abo czy nie brali ryz 
kosztownych z cerkwiey? […]24.

Dalej znalazła się impulsywna odpowiedź na oskarżenia Piotra Mohyły: 

Potwarz wniósł na monastyr Supraślski, jakoby miano tam ze srebra y ze złota 
stare obrazy połupić y na swoie potrzeby obrócić, a miasto tamtych obrazów, 
płóciennych y włoskich w cerkwi nastawiać. Tedy na ten fałsz muszeć się ode-
zwać y sine ceremonia powiedzieć, że impudenter mentiles, że niewstydliwie 
kłamiesz, co nie tylko ja tobie zadaję, ale wszyscy, którzy tamto święte miejsce 
nawiedzaią. Masz tedy potwarco wiedzieć, że we wszystkim Państwie naszym 
nie masz tak kosztownych i ozdobnych obrazów iako w Supraślskiey cerkwi, 
nie na płótnie iako ty baiesz, ale na miedzi malowanych. A  czemużeś śmiał 
tak śmiele potwarz na starszych tamtego miejsca kłaść, iako y na Cerkiew No-
wogrodzką, gdzie choć nie tak klasztorne obrazy, nec in tanta magnetudine, 
jednak piękne, złociste wystawione. Co ieśli kiedy zrazu po pogorzeniu cerkwi 
byli obrazy na płótnie i na papierach malowane, nie trzeba się dziwować, ale 
teraz od czasu ozdoby do cerkwi przybywa25.

Z pamfletu Piotra Mohyły jednoznacznie wynika, że w 1644 r. w ikono-
stasie cerkwi supraskiej nie było ikon malowanych na deskach i przykrytych 
srebrnymi oraz złocistymi ryzami, które wymienia Sergiusz Kimbar, a z odpo-
wiedzi archimandryty Dubowicza – że w 1645 r. w cerkwi były już malowane 
na miedzi ikony przeznaczone do nowego ikonostasu.

Inwentarz z 1668 r. nie zawiera opisu ikonostasu26, zaś wizytacja przepro-
wadzona w 1731 r. nie zachowała się do naszych czasów27.

Obszerne omówienie dzieła snycerki (i  ostatnie tak dokładne28) znajdu-
jemy w  Inwentarzu sporządzonym przez Lwa Jaworowskiego w roku 182929. 
Ikonostas został opisany jako dzieło „pięknej, snycerskiej roboty, kapitelami, 
gzymsami, pilastrami, aniołkami, wazonami i rozmaitą gustowną sztukaterią 

24 Cyt. za: Киевский Митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт церковно- 
-исторического исследования, red. С. Голубев, t. 2, Киев 1898, s. 342. 

25 Ibidem, s. 346–347. Wbrew twierdzeniom Piotra Mohyły w Inwentarzu z 1645 r. opisano 
wiele ikon oprawionych w złocone srebro; ACД, t. 9, s. 187 i n.

26 Inwentarz cerkwie monastyra supraslskiego za iaśnie wielmożnego i-mci księdza Gabryela 
Kolendy […] pisany roku 1668, ACД, t. 9, s. 229–243.

27 Hиколай (Дaлмaтов), op. cit., s. 233.
28 Archimandryta Mikołaj Dałmatow zapisał, iż ikonostas wzniesiony w pierwszej połowie 

XVII w., pozostaje w tym samym stanie, toteż nie uznał za potrzebne zamieszczenie jego opisu; 
ibidem, s 471.

29 Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku, [bez numeru], Опись Супрасльского мона-
стыря составленная 1829 г. за настоятельствa Преосвящeнного Льва Яворовского [dalej: 
Inwentarz Jaworowskiego]; zob. też J. Maroszek, op. cit., s. 9 i n.
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ozdobiony, cały suto wyzłocony”30. Cennym uzupełnieniem znanych już nam 
wiadomości są podane w  łokciach i  calach wymiary umieszczonych w  nim 
ikon. Tak więc malowane na miedzi obrazy rzędu namiestnego mierzyły 
184,8 × 96 cm, centralny zaś obraz drugiego rzędu, z Chrystusem Zmartwych-
wstałym na obłokach, 4 łokcie 7 cali wysokości i 3 łokcie 5 cali szerokości, tj. 
247,2 × 168,4 cm. Identyczne wymiary miał obraz Chrystusa Wielkiego Kapła-
na umieszczony w centralnym miejscu najwyższego rzędu. Wszystkie pozo-
stałe obrazy w drugim i trzecim rzędzie ikonostasu mierzyły 172,8 × 86,4 cm. 
Podane wartości pozwalają ocenić w przybliżeniu wymiary przegrody ołtarzo-
wej: wysokość obrazów we wszystkich trzech rzędach wynosiła blisko 5,5 m, 
do czego należy doliczyć wysokość cokołu i gzymsów dzielących poszczególne 
kondygnacje oraz okazałego zwieńczenia31.

Niestety nie wiadomo, kiedy i jak długo trwały prace nad wznoszeniem 
nowego ikonostasu ani czy przegroda była już ukończona w czasie polemiki 
Piotra Mohyły i Jana Dubowicza, który widział tam ikony na miedzi. Trudno 
też stwierdzić, na jakiej podstawie w monografii klasztoru Mikołaja Dałmato-
wa wskazano rok powstania w 1664, co później powtarzali inni autorzy32. Na 
tej podstawie np. Waldemar Deluga ocenił zapóźnienia stylowe supraskiego 
ikonostasu na niemal siedemdziesiąt lat33. Czy istotnie nowe prądy w sztuce 
pojawiały się na tym obszarze z takim opóźnieniem, czy raczej należy uznać, 
że ikonostas powstał kilka dekad wcześniej?

Słuszna wydaje się opinia Józefa Maroszka, że datowanie supraskiego 
arcydzieła snycerki trzeba ograniczyć do lat 1640–164334. Z 1643 r. bowiem 
pochodzi wiadomość o prowadzeniu „przez pana malarza Modzelewskiego” 
prac złotniczych, a  trudno przyjąć, że złoceniu poddano nieukończony iko-
nostas. Nazwisko artysty wymienia rewers Krzysztofa Chodkiewicza z 1650 r.: 
„Podaliszmi branie złota od P. malarza Modzelewskiego ze skarbca. Teraz 12 
Juny Ja namiesnik n[a] dozor swoy z tegoż skarbcu wziołem złota malarskiego 
Fangoltu Xiąg 15 Cwingoltu xsiega iedna które mam wydawać [we]dług po-

30 Inwentarz Jaworowskiego, k. 5.
31 Ibidem, k. 5–6; za podstawę wyliczenia przyjęto definicję podaną w Słowniku języka pol-

skiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 2, Warszawa 1900, s. 811: łokieć = 
2 stopy = 24 cale = 576 mm. Zdaniem Piotra Krasnego łączna wysokość wynosiła około 12 m; 
P.  Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914, Kraków 
2003, s. 89–91.

32 W. Kochanowski, Pobazyliański zespół architektoniczny w Supraślu pow. Białystok, „Rocz-
nik Białostocki” 4, 1963, s. 376–377.

33 W. Deluga, Malarstwo i grafika cerkiewna w dawnej Rzeczypospolitej, Gdańsk 2000, s. 101.
34 J. Maroszek, op. cit., s. 8.
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trzeby malarskiey”35. Zatem w 1650 r. Andrzej Modzelewski był zatrudniony 
przy pracach pozłotniczych, być może złocił ustawiony już ikonostas lub ramy 
ikon. Jest to również dodatkowy argument przemawiający za powstaniem iko-
nostasu przed tą datą.

Trzeba też przypomnieć, że Mikołaj Dałmatow, pisząc innym razem o iko-
nie z przedstawieniem św. Jana Ewangelisty z nowego ikonostasu, określił jej 
powstanie na lata 1636–1643, czyli na okres archimandrii Nikodema Szybiń-
skiego36, w innym miejscu zaś zawarł informację, że ikonostas powstał w pierw-
szej połowie stulecia37. Tak więc data 1664 jest najpewniej pomyłką drukarską, 
ikonostas powstał około 1643 r., zaś zapóźnienia stylowe są mniejsze.

Jednym z najważniejszych problemów związanych z supraskim ikonosta-
sem jest miejsce jego powstania. W bodaj wszystkich publikacjach poświęco-
nych klasztorowi pojawia się wiadomość o jego gdańskiej proweniencji, choć 
nie wiadomo na jakiej podstawie. Nie ma żadnych dowodów na poparcie tej 
tezy. W  Kronice Ławry Supraslskiey, której autorem miał być wicewikariusz 
supraski Mikołaj Ratkiewicz, spisujący dzieje klasztoru przed rokiem 174738, 
znajduje się uwaga, że opat Nikodem Szybiński nawiązał kontakty handlowe 
z  Gdańskiem39. Fragment dotyczący atrybucji nowego ikonostasu znajduje 
się tuż po niej: „Przez tradycyą starych zakonników dało mi się słyszeć, że tę 
strukturę całą pomieniony opat kazał we Gdańsku zrobić y statkami do Tyko-
cina sprowadzić, a z Tykocina podwodami sprowadzono”40.

Tak więc autorstwo ikonostasu zostało przypisane warsztatom gdańskim 
jedynie na podstawie ustnej tradycji („dało się słyszeć”) i przypuszczeń, opar-

35 Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, F. 630, Re-
gestr Kochaniewicza, k. 204; Hиколай (Далмaтов), op. cit., s. 142; W. Kochanowski, op. cit., 
s. 377. 

36 Hиколай (Дaлмaтов), op. cit, s. 46.
37 Ibidem, s. 471.
38 Wersja rękopiśmienna Kroniki Ławry Supraskiey znajduje się w  zbiorach Biblioteki 

Litewskiej Akademii Nauk w  Wilnie, nr inw. 134.B2. Źródło zostało opublikowane w: ACД, 
t. 9, s. 1 i n. Zob. też J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta 
– z dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią, Białystok 1999, s. 115, przyp. 
305. Mikołaj Ratkiewicz zmarł „w  głębokiej starości” 16 listopada 1779 r., zob. Hиколай 
(Дaлмaтов), op. cit., s. 364.

39 Apologeta dokonań Nikodema Szybińskiego napisał: „Statki do Gdańska nie znayduię 
żadney notycij, aby chodziły ze zbożem z Suprasla, ale zawsze, albo li też często podwody wysy-
łano do Wilna z onym, y tam sprzedawszy, necessaria zkupowano iakich potrzeba było klaszto-
rowi, co w niektórych in archivo pokazuie się dokumentach. Gdy zaś Nikodem Szybiński został 
archimandrytą y prokurował port dla Supraśla w Tykocinie, na ten czas Supraśl y nawigacyą do 
Gdańska ze zbożem szczęśliwie zaczął”, ACД, t. 9, s. 172–173.

40 Ibidem, s. 175.
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tych na fakcie nawiązania przez Nikodema Szybińskiego kontaktów handlo-
wych z Gdańskiem. W weryfikacji tego poglądu może pomóc analiza czytel-
nych na archiwalnych fotografiach ornamentów.

Trzykondygnacyjny, pięcioosiowy ikonostas z bardzo okazałym zwieńcze-
niem i silnie wysuniętą podwyższoną częścią centralną wznosił się na wyod-
rębnionym cokole. Pierwsza kondygnacja była wyższa od dwóch pozostałych, 
zachowujących zbliżoną wysokość41. Podziały poziome tworzyły gierowane 
gzymsy, pokryte siecią ornamentów. Najbardziej rozwinięty gzyms, oddziela-
jący ikony namiestne od rzędu apostolskiego, składał się z trzech poziomych 
listew (fasciae), z których wyższa silniej wysuwała się do przodu, oraz fryzu 
z  reliefową wicią roślinną, pozostałe były znacznie skromniejsze. Przestrzeń 
nad ażurowymi carskimi wrotami wieńczył okazały przełamany półkolisty 
naczółek, w wyższej kondygnacji gzyms przerywała głęboka, zamknięta pół-
koliście rama okazałej centralnej ikony z przedstawieniem adorowanego przez 
anioły Zmartwychwstałego Chrystusa na obłokach.

Na podziały pionowe składały się – w zależności od miejsca – kolumny 
o trzonach oplecionych ornamentem i kompozytowych głowicach, kolumny 
spiralne, pilastry hermowe, w najwyższej zaś kondygnacji kolumny o bogatej 
ażurowej dekoracji ze stylizowanymi głowicami jońskimi. Kolumny po lewej 
i prawej od osi centralnej były skromniej zdobione: widoczną na archiwalnej 
fotografii podporę na prawo od ikony Chrystusa Pantokratora pokrywa do po-
łowy wysokości półplastyczny ornament, wyżej trzon pozostaje gładki.

Bogato udekorowane i zróżnicowane pilastry hermowe, oddzielające ob-
razy w drugiej kondygnacji, ustawiono na cokołach z owalnymi kaboszonami 
w prostokątnych płycinach. Po obu stronach centralnego obrazu przedstawia-
jącego Chrystusa na obłokach znalazły się potrójne pilastry z półpostaciami 
aniołów i ornamentem roślinnym. Dalej z  lewej widoczne są hermowe pila-
stry z półpostaciami kobiet trzymających oburącz tarcze herbowe: z lewej Wu-
kry z trzema poziomymi belkami i literami NS (Nikodem Szybiński), z prawej 
zaś Kościesza Chodkiewiczów. Gzyms dzielący rząd ikon apostolskich i pro-
rockich został w części centralnej przełamany głębokimi, półkoliście zamknię-
tymi ramami obrazów.

Jeszcze inny rodzaj pionowych podziałów znalazł się w  trzeciej kondy-
gnacji, gdzie obrazy zostały przedzielone zróżnicowanymi formami: w części 
centralnej parami ażurowych kolumn (o  ile można to stwierdzić na podsta-

41 Podstawą analizy są archiwalne fotografie wykonane przez Henryka Poddębskiego 
w 1936 r., przechowywane w Warszawie, Zbiory fotografii i rysunków pomiarowych IS PAN, War-
szawa, nr neg. 23966 i 23967.
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wie archiwalnej fotografii) ustawionych na cokołach ozdobionych reliefowymi 
czteropłatkowymi rozetami. Podobnie jak w najniższej kondygnacji trzony ko-
lumn na 1/3 wysokości zostały podzielone półplastycznym pierścieniem, pod 
nim dekorowały je główki puttów w otoczeniu ornamentów roślinnych, wyżej 
oplatała sieć ornamentu roślinnego. Dalej z lewej i prawej znalazły się pilastry 
hermowe z półpostaciami aniołów, których otoczone bujnymi lokami głowy 
tworzyły głowice z wolutami kapiteli kompozytowych. Całą konstrukcję iko-
nostasu wieńczyła ustawiona na prostokątnym cokole z okazałym gzymsem 
półpostać wychylonego anioła z chustą Weroniki w obu dłoniach.

Do najbardziej wyrafinowanych elementów ikonostasu należały ażurowe 
dwuskrzydłowe carskie wrota umieszczone w głębokim rozglifieniu, zamknię-
te trójlistnie, flankowane trzema kolumnami w układzie uskokowym. Środko-
we kolumny wyróżniała spiralna budowa, trzony wszystkich na 1/3 wysokości 
zostały podzielone zdwojonymi pierścieniami, poniżej znalazły się uskrzydlo-
ne główki puttów, wyżej zaś spiralna reliefowa wić roślinna.

Na bogatą dekorację skrzydeł, podzielonych listwami na cztery pola, skła-
dały się półplastyczne uskrzydlone główki puttów, półpostacie adorujących 
aniołów, głowy orłów chwytających dziobami winogrona, lwy na rollwerko-
wych kartuszach, kiście winogron z wicią roślinną, w dole zaś owoce i kwia-
ty. Przecięcie listew, zdobionych akantem i  kiściami winogron, podkreślała 
główka putta na owalnym kartuszu. Dolną część obu skrzydeł zamykała listwa 
z motywem astragalu, z której na osi pionowej wyrastał puklowany wazon ze 
zwężoną, otoczoną perełkowaniem szyją i bujnymi, symetrycznie przeplatają-
cymi się wiciami winorośli, kiściami winogron, motywem strączkowo-ogono-
wym, i akantu oraz sylwetkami ptaków i ujętymi z profilu główkami puttów42. 
Wszystkie elementy tworzyły symetryczną ażurową siatkę, gęstym układem 
wypełniającą oba skrzydła drzwi i ich rozglifienie.

W detalu ikonostasu cerkwi supraskiej zostały wykorzystane takie orna-
menty jak astragal, liście akantu, kwiaty, owoce, ornament okuciowy, perełko-
wanie, kolumny spiralne i hermy. Część z nich (akant, astragal, perełkowanie) 
należy do zasobu sztuki klasycznej, inne zaś (ornament okuciowy, rollwerk, 
Schweifwerk) pojawiły się w określonych fazach stylowych sztuki europejskiej. 
Niektóre z ornamentów (np. motyw małżowinowo-chrząstkowy, rollwerk) do-

42 Najwięcej detali carskich wrót supraskiego ikonostasu ukazuje dokumentalny rysunek 
podpisany „Supraśl, Kościół pobazyliański, Wrota ikonostasu”, sygnowany w prawym dolnym 
rogu „Wykonali: Maria i Jan Zachwatowiczowie R. 1929”, przechowywany w zbiorach Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej. Panu prof. Robertowi Kunkelowi serdecznie dziękuję 
za jego udostępnienie.
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tarły do Polski przez Gdańsk, skąd samorzutnie przeniknęły na teren Rzeczy-
pospolitej, także do sztuki unickiej i prawosławnej43. Hermy, znany od okresu 
antycznego element architektoniczny z  popiersiem lub torsem Hermesa na 
cokole, stał się popularny w okresie renesansu44. Pilastry hermowe z torsami 
brodatych mężczyzn o muskularnych, splecionych na piersi ramionach, zosta-
ły wykorzystane w obramieniu graficznego dzieła Hansa Holbeina Młodszego 
(1497 lub 1498–1543) z całopostaciowym przedstawieniem Erazma z Rotter-
damu45. Podobny detal pojawił się w projektach Hansa Vredemana de Vries46. 
Spiralne kolumny, forma bazująca na elementach antycznej świątyni w Jero-
zolimie z I w. n.e., miały się wywodzić ze świątyni Salomona, istniały również 
w rzymskiej bazylice św. Piotra w czasach Konstantyna Wielkiego, zyskały nie-
zwykłą popularność po wzniesieniu przez Giovanniego Lorenzo Berniniego 
w tejże świątyni konfesji św. Piotra47. Motyw pojawił się w późnorenesanso-
wych traktatach architektonicznych, m.in. Lucasa Kiliana48. Takie rozwiązanie 
zostało wykorzystane w ołtarzu głównym lwowskiej kaplicy Boimów, konse-
krowanej w roku 161549. Zdaniem badaczy kolumny spiralne wyróżniały miej-
sca o szczególnym znaczeniu, miały silniej przyciągać pielgrzymów50.

Do charakterystycznych detali ikonostasu supraskiego należał ornament 
tzw. ogonowo-strączkowy (Schweifwerk). Detal, uważany za ornament okresu 
przejściowego od manieryzmu do wczesnego baroku, którego dalszym etapem 
rozwoju jest ornament małżowinowo-chrząstkowy, przyjął formę wydłużo-
nych liter C i S, często o zgrubiałych końcówkach zwykle był łączony z maska-
mi, girlandami kwiatów i groteską. Schweifwerk szczególnie często stosowano 
w złotnictwie i rzemiośle w latach 1570–1620. Wczesna faza rozwoju przypada 
na lata do około 1590  r., zaś szczytowy punkt na dziewiątą dekadę stulecia. 

43 T. Chrzanowski, Uniwersum maski – destrukcja symbolu, „Rocznik Historii Sztuki” 27, 
1988, s. 182; T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982, s. 412.

44 J.S. Curl, Oxford Dictionary of Architecture and Landscape Architecture, Oxford 2006, 
s. 359.

45 J.S. Byrne, Renaissance Ornament and Drawing. The Metropolitan Museum of Art [katalog 
wystawy], New York 1981, s. 78, il. 92.

46 H. Vredeman de Vries, Caryatidum sive Athlantidum multiformium ad quemlibet Archi-
tecturae ordinem accomodatorum Cent. I, Anvers 1597, passim; E. Forssman, Säule und Orna-
ment, Studien zum Problem des Manierismus in den nordischen Säulenbüchern und Vorlageblät-
tern des 16. und 17. Jahrhunderts, Uppsala 1956, il. 25.

47 J. Curl, op. cit., s. 726.
48 Newes Gradesca Bűchlein durch Lucas Kilian Burger in Augsburg…, Augsburg 1607.
49 M. Gębarowicz, Studia nad dziejami kultury artystycznej późnego renesansu w Polsce, To-

ruń 1962, s. 12 i n.
50 Ch. Andersson, Renaissance Architecture, Oxford 2011, s. 66.
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Około 1600 r. był nadzwyczaj chętnie stosowany w dekoracji naczyń. Na deko-
rowanej powierzchni ornament tworzył rodzaj siatki51. Takie ornamenty zosta-
ły wykorzystane w Supraślu na carskich wrotach, cokołach pilastrów i kolumn, 
ich trzonach, rozglifieniu carskich wrót, belkowaniu i fryzach. Podobne roz-
wiązania projektowe Hans Vredeman de Vries umieścił na karcie 15 w jednym 
ze swoich traktatów architektonicznych wydanym w roku 158152.

Rollwerk (zwany ornamentem zwijanym lub kartuszowym) jest renesan-
sowym detalem zdobniczym w postaci taśmy o zwijających się zakończeniach 
(krawędziach)53. Był wcześniej stosowany przy zdobieniu tablic, ram, szyldów 
i kartuszy, jego nowożytna forma powstała we Francji i Niderlandach około 
połowy XVI w. i wkrótce rozprzestrzeniła się na Europę, gdzie trwała do po-
czątków drugiej ćwierci XVII wieku54. W połowie XVI w. został umieszczony 
w  ilustracjach księgi Le triomphe d’Anvers faict en la susception du Prince 
Philips, Prince d’Espaign55. W ikonostasie supraskim ornament rollwerkowy 
został wykorzystany przy dekoracji płycin na cokołach ikonostasu i kolumn 
oraz kartuszach i pilastrach hermowych56. 

Ornament małżowinowo-chrząstkowy, o  charakterystycznych formach 
biologicznych z szeregiem guzów, pojawił się w latach osiemdziesiątych XVI w. 
i zyskał szczególną popularność w okresie niemieckiego manieryzmu57. W su-
praskim ikonostasie pojawił się we wczesnej formie na pilastrach hermowych 
i glifach carskich wrót.

Jak już zostało wspomniane, do dekoracji przegrody ołtarzowej wykorzy-
stano ornamenty klasyczne, zwłaszcza liście akantu, woluty, astragal i  wole 

51 G. Irmscher, Kleine Kunstgeschichte des europäischen Ornaments seit der frühen Neuzeit 
(1400–1900), Darmstadt 1984, s. 222–224; G. Irmscher, Das Schweifwerk. Untersuchungen zu 
einem Ornamenttypus der Zeit um 1600 im Bereich ornamentaler Vorlagblätter, Köln 1878, pas-
sim; Lexikon der Kunst, red. H. Olbrich, G. Strauss, t. VI, Leipzig 2004, s. 559–560.

52 H. Vredeman de Vries, Das Ander Buech gemacht auff die zvvay Colonnen Corinthia vnd 
Composita…, Antwerpia 1581, k. 15.

53 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1976, s. 507–508.
54 G. Irmscher, Kleine Kunstgeschichte…, s. 118–121.
55 Ibidem, s. 125.
56 Detal jest dobrze widoczny na archiwalnej fotografii wykonanej przez Józefa Jodkowskie-

go w 1910 r., por. Zbiory fotografii i rysunków pomiarowych Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 
nr neg. 9420.

57 Motyw pojawił się w projektach Geertsa i Collaerta w 1580 r., Theodora Bry w 1589, Mi-
gnota w 1593, Bruyna w 1594, Brickenhultza w 1600, Christopha Jamnitzera w 1610 r., a także 
w latach późniejszych, m.in. w projektach Janssena (1631), Lucasa Kiliana (1632), Katalog der 
Ornamentisch-Sammlung der Kunstgewerbe – Museums zu Berlin, Leipzig 1894, poz. 389, 581, 
412, 428, 585, 437, 48; E. Wagner, Stilgeschichte des Ornamente von der Antike bis zur Alltagskul-
tur der 1980er Jahre, Hamburg 2013, s. 4–36.



55Ikonostas supraski: problem atrybucji

oczy, oraz późnorenesansowe i  wczesnobarokowe: strączkowo-ogonowy 
(Schweifwerk) i małżowinowo-chrząstkowy. Schweifwerk w gdańskich warsz-
tatach około 1640 r., kiedy powstała supraska przegroda ołtarzowa58, nie był 
już wykorzystywany59, lecz było to jeszcze możliwe w bardziej prowincjonal-
nych ośrodkach, np. Wilnie. 

Dekoracja ikonostasu w  Supraślu nie należała do wyjątkowych, sprzęty 
zdobione podobnym detalem pojawiły się również w kościołach i  cerkwiach 
Witebska, Mohylowa, Brześcia oraz w  cerkwiach Moskwy. Do najwcześniej-
szych dzieł należy para bocznych ołtarzy w prawosławnej cerkwi Przemienie-
nia Pańskiego w miejscowości Porpliszcze (Порплішча)60 nieopodal Witebska. 
Masywne, złocone i ozdobione płaskorzeźbioną dekoracją kolumny flankują-
ce obraz w polu głównym ołtarza zostały podzielone na dwie nierówne części. 
W dolnej znalazły się reliefowe liście akantu z półplastycznymi spiralnie skrę-
conymi żebrami. Wyższą partię trzonów, oddzieloną zdwojonym profilowanym 
pierścieniem, oplata wić winorośli z postaciami puttów i kiściami winogron.

Podobny detal znalazł się w  kolumnach pierwszej kondygnacji ołtarza 
głównego i  dwóch bocznych w  kościele Przemienienia Pańskiego w  Nowej 
Myszy w obwodzie brzeskim rejonu baranowickiego61. Różnica w rozwiąza-
niach sprowadza się do odmiennego potraktowania dolnej części kolumn, 
ozdobionych główkami puttów i wicią roślinną.

Późniejszy od wymienionych, nadzwyczaj bogato zdobiony płaskorzeźbio-
nym ornamentem ikonostas cerkwi św. Mikołaja w Mohylowie jest datowany na 

58 Omawiany ornament miał w  tym czasie formę wyschniętej małżowiny, przechodzącej 
w akant. Panu profesorowi Jackowi Tylickiemu serdecznie dziękuję za cenne uwagi.

59 Por. R. Berliner, Ornamentale Vorlage Blätter, Leipzig 1924; zob. też G. Irmscher, Kleine 
Kunstgeschichte…, passim. 

60 Pierwotna świątynia unicka została wzniesiona z  drewna w  1627  r. z  fundacji Anny 
i Franciszka Zebrzydowskich. Cerkiew, odnowiona w 1794 r., w 1836 r. została przemianowa-
na na prawosławną; Porpliszcze, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i  innych krajów 
słowiańskich, t. 8, s. 827; J. Fibek, Wskrzeszenia na pograniczu dwóch światów. Dzieje Kościoła 
rzymsko-katolickiego w dorzeczu Berezyny i Wilii w granicach dekanatu dokszyckiego w diecezji 
witebskiej na Białorusi 1395–2009, Nowe Miasto nad Pilicą 2011, s. 240, 250, przyp. 79; Са-
кральны жывапіс Беларусі XV–XVIII ст., Минск 2007, il. 27, 28.

61 Pierwotny kościół został ufundowany w 1641 r., w latach 1824–1825 powstał nowy, boga-
te wyposażenie przeniesiono z kościoła Benedyktynek w Nieświeżu w 1905 r.; B. Gryko, Funda-
cje sakralne Kazimierza Leona Sapiehy. Kontynuacja budowy prestiżu Lwa Sapiehy?, w: Nad spo-
łeczeństwem staropolskim. Kultura – instytucje – gospodarka w XVI–XVIII w., red. K. Łopatecki, 
W. Walczak, Białystok 2007, s. 411; Сакральны жывапіс Беларусі…, il. 30.
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lata 1669–167262. Gęsty układ reliefowych dekoracji pokrywa cokoły, pilastry, 
gzymsy, ażurowe carskie wrota oraz zwieńczenie trzyrzędowego ikonostasu 63.

W drugiej połowie XVII w. w wielu miastach na zachodzie i północy Rosji 
oraz na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego, pojawił się nowy typ prze-
grody ołtarzowej – ikonostas „flamandzki”, ze względu na wykorzystane orna-
menty zwany w języku rosyjskim „флемский”64. Takie prace tworzyli mistrzo-
wie z Wilna, Połocka, Witebska, Smoleńska i innych miast, pozostających przez 
dziesięciolecia w granicach I Rzeczypospolitej. W latach 1650–1660 z Moskwy 
wielokrotnie posyłano na Białoruś po stolarzy, snycerzy, tokarzy i innych rze-
mieślników pracujących przy ikonostasach65. Część z  nich zatrudniona była 
przez patriarchę Nikona, inni w Orużejnoj Pałacie66. Ich zadaniem było także 
wykształcenie miejscowych uczniów67. Opisaną dekorację ornamentalną, cha-
rakterystyczną dla ikonostasu supraskiego i innych zwanych „flamandzkimi”, 
badacze rosyjscy wywodzą z baroku niemieckiego, przejętego za pośrednic-
twem Polski68. W XVII w. elementy rzeźby niderlandzkiej zyskały przewagę 
nad włoskimi, proces ten był szczególnie widoczny na Pomorzu i w Gdańsku, 
skąd wpływy niderlandzkie docierały na obszar całej Rzeczypospolitej, np. 
brat Paweł z Bydgoszczy pracował dla lwowskiego kościoła Bernardynów69.

62 Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000, 
s. 201; A. Mironowicz, Monastery diecezji białoruskiej, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 29, 
2008, s. 12 i n.

63 Сакральны жывапіс Беларусі…, il. 70.
64 И. Бусева-Давыдова, Русский иконостас XVII в. Генезис типа и итоги эволюции, w: 

Иконостас…, s. 626.
65 Np. zob. w 1660 r. z Witebska do Orużejnoj Pałaty przybyli snycerze Dawid Pawłow i Ja-

kusz Pogorzelski, Отписка витебского воеводы Н.М. Бобрыкина в Оружейную палату об 
отсылке в Москву разных дел и росписи мастеров, 1660 r., w: А.В. Абецедарский, Русско 
– белорусские связи в XVII в. Сборник материалов, Минск 1961, s. 428.

66 M.in. Klim Michajłow, starzec Ippolit, Gerasim Okułow, Antip Leontiew, Andrej Iwanow, 
Semen Darewski, Jefrem Antipin, Marko Juriew i stolarze: Łuka Afanasjew, Stepan Maksimow, 
Lew i Semen Iwanowowie, Andrej i Pronka Fiedorowowie oraz Michał Gierasimow, Ibidem.

67 I.L. Busiewa-Dawydowa podkreśla mniejsze znaczenie ukraińskich artystów, w 1655 r. 
dwaj snycerze z Ławry Kijowsko-Pieczerskiej przybyli do Moskwy: starzec Sewerian Zinkiejew 
i jego pomocnik Prokop Ostapow; w sztuce ukraińskiej, jak twierdzi autorka, długo przetrwały 
tradycje renesansu, И. Бусева-Давыдова, op. cit., passim.

68 Ibidem. Autorka przytacza badania N.N. Sobolowa i I.E. Zabielina, także terminologia zo-
stała przejęta raczej z języka polskiego niż niemieckiego, choć problem wymaga dalszych badań.

69 Ibidem, s. 628, przyp. 46. Brat Paweł, bernardyn, stolarz (i snycerz?), był autorem prac 
stolarskich o dużej wartości artystycznej, pracował m.in. przy dekoracji kościoła klasztornego 
w Leżajsku (ołtarz główny, stalle), przy kościele Bernardynów we Lwowie, Słownik artystów pol-
skich i w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.), [dalej: SAP] t. 6, red. K. Mikocka-Rachu-
bowa, M. Biernacka, Warszawa 1998, s. 456.
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Przy tak dużej popularności niderlandzkich motywów ornamentalnych 
w całej Europie, zwłaszcza północnej, nie ma żadnych powodów, by autorów 
ikonostasu supraskiego szukać właśnie w Gdańsku. Przy jego tworzeniu pra-
cowali przecież artyści niezwiązani z Gdańskiem: Andrzej Modzelewski i ma-
larz Wincenty70. Andrzej Modzelewski nie był malarzem gdańskim, jego na-
zwisko nie pojawia się w tamtejszych źródłach archiwalnych71. Nazywano go 
„маляр вeлнски”72, a  więc zapewne pochodzący z  Wilna. Jeśli więc twórca 
ikon stamtąd pochodził, to może i pozostali rzemieślnicy. Z Wilnem przecież 
mnisi suprascy utrzymywali żywe i codzienne kontakty, na co znajdujemy licz-
ne dowody w źródłach.

Opierając się na źródłach archiwalnych dotyczących sztuki wileńskiej 
przechowywanych w centralnym archiwum jezuickim w Valkenborch w Ho-
landii Marian Morelowski stwierdził, że w  tym mieście w  XVII i  XVIII w. 
oprócz Włochów pracowała niewielka grupa zdolnych artystów niderlandz-
kich i francuskich73. Niestety ich wpływ na rozwój sztuki wileńskiej tego czasu 
pozostaje nierozpoznany.

Jak już zostało wspomniane, formy supraskiego dzieła odpowiadały całej 
grupie siedemnastowiecznych ikonostasów, zwanych ze względu na wykorzy-
stanie form ornamentalnych „flamandzkimi”74. Innego zdania jest Irina Busie-
wa-Dawydowa (jakkolwiek autorka powtórzyła wiadomość o jego domniema-

70 Nadieżda Wysocka uważa, że malarz Wincenty był jednym z  około 19 artystów two-
rzących w pierwszej połowie XVII w. na ziemiach ruskich Korony; Н. Высоцкая, Роль бело-
руcской иконописи в развитии христианского искусства, w: Гисторыя, культурологія, 
мастацтвазнаўства. Матерыялы III Мижнароднага кангреса Беларусістаў „Беларуская 
культура у дыялогу цывілизацый”, Мінск 2001, s. 286.

71 Por. J. Pałubicki, Malarze gdańscy. Środowisko artystyczne w gdańskich materiałach ar-
chiwalnych, t. 1: Środowisko artystyczne w  gdańskich materiałach archiwalnych, t. 2: Słownik 
malarzy, szklarzy i rysowników, Gdańsk 2009. Trzeba podkreślić, że polskojęzycznych rzemieśl-
ników w nadbałtyckiej metropolii niemal nie było, do cechów przyjmowano prawie wyłącznie 
Niemców i luteranów. Panu prof. Jackowi Tylickiemu serdecznie dziękuję za zwrócenie mi na 
to uwagi.

72 Według informacji zawartej w indeksie Piotra Gilderbrandta nazwisko Andrzeja Modze-
lewskiego znalazło się na kartach „Pomiannika” supraskiego pod rokiem 1644 w. na karcie 71; 
П.А. Гильтербрандт, Рукописное отделение Виленской Публичной Библиотеки, выпуск 1, 
Вильна 1870, s. 150. Hиколай aрхимандрит (Далмaтов), op. cit., s. 142; SAP, t. 5, red. J. Der-
wojed, Warszawa 1993, s. 612.

73 M. Morelowski, Znaczenie baroku wileńskiego XVIII stulecia. Studia nad dawną sztuką 
wileńską, Wilno 1940, s. 6. Zdaniem autora barok wileński był oparty na najlepszych wzorach 
włoskich, ibidem, s. 10.

74 О.В. Бабак, Символика резьбы в царских вратах русского севера, w: Молода мисте-
цька наука України, VIII електронная наукова конференція, Харків 2005, s. 5.
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nej gdańskiej proweniencji75). Według niej dekorację ikonostasu supraskiego 
wyróżnia motyw główek cherubinów w hermowych pilastrach, podobnie jak 
w architekturze Kazimierza, Lublina i innych polskich miast, oraz zdwojonych 
kolumienek oplecionych ornamentem roślinnym76. Inne detale, np. kolumien-
ki oplecione winoroślą i  liście winorośli, autorka uznała za ulubiony motyw 
snycerzy białorusko-rosyjskich.

Pozostaje pytanie, dlaczego mnisi suprascy przekazali wiadomość o gdań-
skim pochodzeniu ikonostasu. Bez wątpienia taka proweniencja podnosiła jego 
wartość i wzmacniała prestiż ośrodka. Opat Nikodem Szybiński po uzdrowie-
niu sytuacji finansowej klasztoru nawiązał handlowe kontakty z Gdańskiem 
i bywając tam, poznał kunszt gdańskich rzemieślników i nowinki artystyczne. 
Gdy moda na wzory flamandzkie w  snycerskich wystrojach wnętrz kościel-
nych zaczęła docierać również na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej, mnisi 
zamówili nowy ikonostas.

Supraski ikonostas przez ponad dwieście lat, w ślad za komentarzem Miko-
łaja Ratkiewicza – kronikarza klasztoru, uważany za dzieło gdańskich mistrzów, 
powstał zapewne w  mieście położonym znacznie bliżej Supraśla. Być może 
w Wilnie, skąd miał pochodzić Andrzej Modzelewski i gdzie dotarł, uchodząc 
z Elbląga, Bartłomiej Pens – związany z  tamtejszymi jezuitami domniemany 
autor ikon Matki Boskiej Hodegetrii i Chrystusa Pantokratora77. Bez wątpienia 
wyjaśnienie zagadki autorstwa supraskiego ikonostasu należy do istotnych pro-
blemów badawczych przybliżających dzieje kultury tej części Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, zaś jej rozwiązanie pozwoliłoby pełniej określić wartość arty-
styczną dzieł sztuki znajdujących się niegdyś w supraskiej cerkwi. 

Spis ilustracji
1. Aleksander Chodkiewicz, fundator klasztoru wg Zabytki sakralne Supraśla, 

Supraśl 2013, il. 59.
2. Ikonostas supraski, fot. archiwalna Iwan Pietrow 1864 r., Biblioteka Uniwer-

sytecka w Wilnie, nr inw. F82-2303/50.

75 И. Бусева-Давыдова, op. cit., s. 628.
76 Ibidem, s. 644, przyp. 47. Motywy przejęte ze sztuki flamandzkiej znajdziemy w wielu 

kościołach: ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Szydłowcu, św. Mikołaja w Gdańsku, ko-
ściele farnym w Małogoszczy, Opalenicy, Sierakowie i Przedborzu, Ibidem.

77 Więcej na ten temat zob.: J. Tomalska, Uwagi o wyposażeniu…, s. 27–55; Eadem, Hode-
getria…, s. 317–353.
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Покрайні записи на сторінках рукописних  
учительних Євангелій XVI–XVII ст.

На джерелознавчій вартості покрайніх записів (маргіналій), тобто 
різного роду приписок, дописок, поміток, зроблених на полях рукопису, 
форзацах та чистих аркушах, дослідники наголошували віддавна1. Такі 
записи, не пов’язані із самим текстом2, вносилися протягом всього пе-
ріоду активного використання списку (у випадку рукопису) або примір-
ника (якщо мова про стародрук). У них зафіксовано історію конкретної 
пам’ятки, зокрема, обставини її виникнення (час та місце переписуван-
ня, імена переписувача, фундатора і/або жертводавця), імена власників 
та користувачів, факти купівлі/продажу книги, передачі в дар церкві чи 
монастирю. Саме тому вивчення маргінальних записів дозволяє дослід-
никам робити висновки про історію друкарень або (у випадку рукопис-
ної книги) книжних центрів, коло читацьких інтересів, вивчати історію 

1 А. Петрушевич, Рассуждение о важности исторических записок и надписей яко 
источнике для нашей истории, в: Науковый сборник, издаваемый литературным обще-
ством Галицко-русской Матицы, вып. 1, Львів 1865, с. 1–8. 

2 У цій статті ми не розглядатимемо глоси – помітки на полях рукопису чи стародруку, 
що були його органічною частиною і за змістом пов’язувалися з текстом. Такі помітки ха-
рактерні для творів Отців Церкви, полемічних та історичних текстів, а особливо книг Свя-
того Письма. Див. С. Кудрявцев, Маргиналии в кириллической книжности XVI–XVII вв., в: 
Уральский сборник. История. Культура. Религия, вып. 6, Екатеринбург 2005, с. 60.
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конкретної пам’ятки та книжної справи взагалі, оскільки вони містять 
інформацію про ціни на книжки, шляхи їх поширення, соціальний склад 
читачів тощо. На берегах давніх книг можна знайти також різночасові 
записи про історичні події, природні катаклізми, а також літературні ци-
тати, сентенції, афоризми та багато іншого.

Одним із перших на важливість каталогізації, систематизації та ви-
вчення нотаток на полях давніх книг вказував Іван Франко. Ярослава 
Мельник підкреслює “пильний інтерес дослідника до марґінальних 
і прикінцевих записів у давніх пам’ятках, до змісту всіляких ‘вкладних’ 
поміток на чистих сторінках чи палітурках”3. Зокрема, у своїй статті За-
писки против книгокрадів у старих книгах та рукописах, що вийшла 
друком у 1907 році, Іван Франко зазначав, що збірка таких записів могла 
б стати важливим джерелом для досліджень з історії, історичного мо-
вознавства та літератури. Львівський історик Ольга Колосовська, харак-
теризуючи Івана Франка як дослідника стародрукованої книги, вказує, 
що він “одним із перших звернув увагу на відчитування та публікування 
записів на рукописах та стародруках як цінного джерела для історії са-
мої книги чи підручних історичних, мовознавчих, краєзнавчих і просто 
побутових відомостей”4. І хоча сам Іван Франко не видав збірки покрай-
ніх записів, про необхідність якої писав неодноразово, проте при нагоді 
публікації окремих пам’яток, зокрема, в передмовах до збірки Апокрифи 
і леґенди з українських рукописів, у Додатках до розвідки Карпаторусь-
ке письменство ХVІІ–ХVІІІ вв. та в інших матеріалах, наводив виявлені 
там маргіналії. Точний і детальний опис рукописів, із яких публікується 
той чи той текст, “із долученням записок, що трапляються на полях, про 
ім’я переписувача, власника, місцевості, про час написання, про ориґі-
нал, із якого знято список”, Іван Франко вважав неодмінним правилом 
для видавця5. Видання записів із українських рукописів (хоча не так 
масштабно, як думав про це Іван Франко), згодом здійснили інші дослід-

3 Я. Мельник, „Урятовані із хвиль забуття”: Іван Франко як видавець давніх україн-
ських пам’яток, “Українське літературознавство” 2010, вип. 72, с. 113.

4 Цитую за: ibidem, с. 113.
5 Ibidem, с. 115.
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ники, зокрема, Юрій Яворський6, Іван Панкевич7, Гіядор Стрипський8, 
Олена Апанович9, Ярослав Ісаєвич10, а останніми роками – Маргаритa 
Шамрай11.

Як допоміжне (оскільки містить не систематичні, а радше спорадичні 
дані), проте водночас дуже вартісне джерело для історичних досліджень 
визначає покрайні записи сучасний львівський історик Ігор Скочиляс12. 
Саме у покрайніх записах на полях друкованих і рукописних богослуж-
бових книг та збірників XVI–XVIII ст. вчений віднайшов важливі факти 
з історії Галицької (Львівської) єпархії, зокрема, що стосуються священи-
ків (попів) і намісників (протопопів), храмів та монастирів. Про важли-
вість маргіналій для свого дослідження Скочиляс пише, що ці джерела:

дають змогу не тільки фрагментарно реконструювати парафіяльну 
мережу й намісницький поділ владицтва та локалізувати окремі чернечі 
обителі, але й у категоріях ‘ментальної географії’ простежити зміну серед 
духовенства і мирян уявлень про територію єпархії як сакральний та 
адміністративний простір, а також на конкретних прикладах дослідити 
інтегрованість церковних структур у світський устрій13. 

У ситуації недостатньої кількості збережених історичних документів 
покрайні записи дозволяють дослідникові принаймні частково запов-
нити ці лакуни. Так, саме на основі маргіналій львівський історик Ва-
силь Кметь виявив 1043 парафії Львівської єпархії станом на 60-ті – 80-ті 
роки XVI ст., відомості про які були відсутні в нечисленних для того часу 

6 Ю Яворский, Исторические, личные, вкладные и другие записи в карпаторусских 
рукописных и печатных книгах ХVІ–ХVІІ веков, Ужгород 1931.

7 І. Панкевич, Покрайні записи на підкарпатських церковних книгах, ч. 1, в: Науковий 
зборник товариства “Просвіта” в Ужгороді, ч. 6, Ужгород 1929, с. 28–198; Idem, Записи на 
прикарпатських церковних книгах, в: Науковий збірник товариства “Просвіта”, кн. 12, 
Ужгород 1937, с. 11–97.

8 Г. Стрипський, Где документы старшей истории Подкарпатской Руси? О межевых 
названиях, Ужгород 1924, с. 60–65.

9 Е. Апанович, Вкладные, владельческие, дарственные записи и приписки переписчи-
ков 16–18 веков на рукописных книгах ЦНБ АН УССР, в: История книги и издательского 
дела: Сборник научных трудов, Ленинград 1977, с. 22–52; Eadem, Записи на рукописных 
книгах ЦНБ АН УССР, в: Проблемы рукописной и печатной книги: Сборник статей, Мо-
сква 1976, с. 70–86.

10 Я. Ісаєвич, Літературна спадщина Івана Федорова, Львів 1989, с. 142–173.
11 М. Шамрай, Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15–17 ст. з фонду На-

ціональної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Київ 2005.
12 І. Скочиляс, Писемні джерела з історії Галицької (Львівської) єпархії XII–XVIII сто-

літь, в: Український археографічний щорічник. Нова серія, вип. 15, Київ 2010, с. 34. 
13 Іbidem.
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внутрішньоцерковних джерелах14. На маргіналії як цінне джерело для 
гуманітарних досліджень, які в багатьох ситуаціях можуть виступати 
доповненням до архівних джерел, а в разі відсутності таких – частково 
заміняти їх, вказує й київська дослідниця Наталя Заболотна. Саме на ос-
нові аналізу покрайніх записів на сторінках стародруків з фондів Наці-
ональної бібліотеки України імені В.І. Вернадського науковець з’ясувала 
низку цікавих фактів з діяльності церковних братств в Україні у середині 
XVIII – першій половині XIX ст.15

Останніми роками інтерес до вивчення покрайніх записів, як випли-
ває із наведених праць, посилився. Свідчить про це й виділення маргіна-
лістики в окрему спеціальну дисципліну історичного циклу, що займа-
ється виявленням та всебічним вивченням всіх авторських, вкладних, 
читацьких, власницьких, дарчих записів, інших текстів (на обкладинках, 
полях та незаповнених сторінках рукописних і друкованих книг, різного 
роду писемних пам’яток)16. 

Дослідження маргіналій сьогодні набуває ще більшої актуальності 
з огляду на “антропологічний поворот”, що відбувся в другій половині ХХ 
ст. y різних галузях гуманітарних знань, наслідком якого стала посилена 
увага до людського чинника, соціальних взаємин, духовних засад життя. 
У цьому ключі записи, нотатки, помітки, залишені на полях рукописів та 
стародруків їхніми переписувачами, жертводавцями, власниками, в ши-
рокому розумінні – читачами, людьми, для яких ці книги були елемен-
том їхньої культурної дійсності, є важливим джерелом як для вивчення 
цієї дійсності, так і читача, його соціального статусу, ментальності, упо-
добань, ціннісних орієнтирів і творчих аспірацій. Польська дослідниця 
Ізабела Ліс-Вeльгош влучно зауважує, що останнім часом у науці зміни-
лося ставлення до покрайніх записів, які досі прийнято було розгляда-
ти як додаткові, побічні згадки, важливі лише для кодикологічного опи-
су пам’яток. Глибший аналіз оприявнює значно більшу вартість їх для 
дослідника, ширшу функціональність та автономію. Уміщені на полях 
рукописів чи стародруків покрайні записи – це окремі, часто високоху-
дожні тексти, документи свого часу, що відображають стан суспільної 

14 Ibidem, с. 34, примітка 125.
15 Н. Заболотна, Діяльність церковних братств в Україні середини XVIII – першої по-

ловини ХІХ ст. за матеріалами покрайніх записів на кириличних стародруках,  „Бібліо-
течний вісник” 2011, № 3, с. 42–51.

16 М. Дмитрієнко, І. Войцехівська, Маргіналії й маргіналістика,  „Український істо-
ричний журнал” 1990, № 3, с. 44.
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свідомості17. Подібну оцінку маргінальним записам дала й українська 
дослідниця Ярослава Мельник, називаючи їх “віконцем у духовний світ 
‘властителів’, ‘писців’ і ‘копіїстів’ того великого маєтку, яким вважалася 
книга в ті часи”18. 

Пропонована стаття присвячена аналізові покрайніх записів, на які 
авторка натрапила в процесі укладання каталогу українських рукопис-
них учительних Євангелій – збірників недільних та святкових пропові-
дей, написаних “простою” мовою, що виникли та активно поширюва-
лися на українських землях в другій половині XVI–XVIIІ ст. У процесі 
пошуку в музеях та бібліотеках України, Польщі, Росії було виявлено та 
каталогізовано дев’яносто шість таких пам’яток, переписаних у період 
з 1585 р. до кінця XVIII ст.; їхні розгорнуті кодикологічні описи пред-
ставлено в книзі Українські рукописні учительні Євангелія. Дослідження, 
каталог, описи, що вийшла друком 2011 року у видавництві “Свічадо”19. 
Серед параметрів опису було й відтворення всіх можливих для прочи-
тання покрайніх записів iз максимальним збереженням оригінальної 
орфографії. 

Практично кожен опрацьований список містить нотатки на полях, 
форзацах, чистих сторінках або долучених аркушах. Виявлені маргіналії 
написані переважно тогочасною українською мовою з різною часткою 
у ній книжних та народнорозмовних елементів. Польські чи латинські 
записи на сторінках учительних Євангелій траплялися значно рідше. 
Щодо змісту виявлені маргіналії можна поділити на кілька груп. Най-
більш ранніми, сучасними текстові є нотатки переписувачів, де вказа-
но час і місце переписування конкретного рукопису, обставини його 
виникнення, а також імена замовників та меценатів, якщо такі були. 
Важливість таких записів важко переоцінити, адже локалізація окремих 
списків дозволяє робити висновки про місце виникнення конкретних 

17 I. Lis-Wielgosz, Zapis jako średniowieczny gatunek literacki i świadectwo rzeczywistości, 
w: Eadem, O trwałości znaczeń. Siedemnastowieczna literatura serbska w służbie tradycji, Poznań 
2013, s. 180.

18 Я. Мельник, op. cit., с. 113.
19 Г. Чуба, Українські рукописні учительні Євангелія. Дослідження, каталог, описи, 

Київ–Львів 2011. Детальніше про особливості цього типу пам’яток див.: Г. Чуба, Руко-
писні учительні Євангелія в історії українського проповідництва, в: Ibidem, с. 5–28. Ве-
лику дослідницьку роботу над рукописними учительними Євангеліями провела також 
польська дослідниця Мажана Кучинська, див. M. Kuczyńska, Homiletyka ruska XVII wieku. 
Ewolucja gatunku – Specyfika funkcjonalna, Szczecin 2004; Eadem, Рукописные учительные 
евангелия в собраниях польских библиотек – структурная характеристика, „Старобъл-
гарска литература” 41–42, 2009, s. 384–397.
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редакцій учительних Євангелій20. Не менш важливими для дослідників 
цього типу пам’яток є вкладні та дарчі записи, що фіксують факти купів-
лі/продажу окремих списків, передачі їх до конкретної церкви. На основі 
їхнього аналізу можна робити висновки про міграцію пам’яток, а з ними 
й текстів, період активного зацікавлення ними з боку читачів21.

На сторінках учительних Євангелій автори покрайніх записів зафік-
сували сучасні їм події “великої історії”, які визначали долі країн та регіо-
нів (наприклад, облога Львова військами Богдана Хмельницького та Ту-
ган-бея 1648 р., рокош Зебжидовського 1606–1607 р., епізоди Північної 
війни 1704 р.), а також “малої”, що стосувалися конкретної місцевості чи 
населеного пункту, де побутував список (як-то: візит визначної особи, 
падіж худоби, пожежу) чи навіть “мікроісторії” – часто можна віднай-
ти своєрідні хроніки окремої сім’ї, переважно парафіяльного священика 
з фіксацією основних подій його життя: одруження, народження дітей, 
хрещення, смерті родичів, дружини чи односельців, відкриття школи 
у селі тощо. Трапляються різноманітні записи господарського змісту, що 
містять ціни на збіжжя та іншу сільськогосподарську продукцію, реє-
стри повинностей, згадки про природні катаклізми, а також різноманіт-
ні сентенції, прислів’я, уривки релігійних пісень, тексти молитов тощо. 
У вічі впадає значна численність різноманітних записів та нотаток на 
полях учительних Євангелій: навіть до кільканадцяти в одному списку. 
Це свідчить, з одного боку, про активне використання учительних Єван-
гелій у священицькій практиці: вміщені у них проповіді парохи читали 
своїй пастві під час недільних або святкових богослужінь або ж вико-
ристовували для підготовки власних казань. З іншого ж боку, паралітур-
гійний характер цих книг “вибудовував” значно коротшу у порівнянні, 
наприклад, із напрестольними Євангеліями чи Апостолами “дистанцію” 
до них читача. Саме тому незаписані поля на сторінках учительних Єван-

20 Г. Чуба Текстологічне дослідження українських учительних Євангелій другої поло-
вини XVI – початку XVII ст.: перемишльський тип, „Вісник Львівського університету. 
Серія Книгознавство” 2007, вип. 2, с. 5–38.

21 На основі аналізу покрайніх записів можна визначити час активного використан-
ня учительних Євангелій у церковній практиці. Переписані в більшості наприкінці XVI 
– у першій половині XVII ст. ці збірники продовжували читати протягом усього XVII, 
XVIII, а часом навіть на початку ХІХ ст. Наприклад, у 1670 р. рукописне учительне Єван-
геліє купила для церковних потреб громада Волковиї (опис 12 у: Г. Чуба, Українські ру-
кописні учительні Євангелія… Надалі в дужках вказано лише номер за цим виданням); 
іншу книгу 1763 р. переоправив і передав до церкви св. Параскеви в Обаримі Тимофій 
Виросток (опис 76). Дарчі та купчі записи XVIII ст. можна знайти також на сторінках 
інших списків (наприклад, описи 8, 19, 21, 47, 73 та ін.).



65Покрайні записи на сторінках рукописних учительних Євангелій XVI–XVII ст.

гелій, що частіше за інші книги опинялися дослівно “під рукою” (адже 
проповідь виголошували принаймні щотижня), ставали місцем фіксації 
подій, учасником або свідком яких були самі автори. 

Пригляньмося ближче до маргіналій, виявлених на сторінках учи-
тельних Євангелій.

Записів переписувачів в опрацьованих рукописах небагато: їх міс-
тять лише 19 з-посеред 96 пам’яток. Пов’язано це серед іншого з тим, 
що більшість списків збереглися неповністю, перші та останні аркуші, на 
яких найчастіше переписувачі залишали такі нотатки, у більшості опра-
цьованих рукописів втрачено. 

Збережені записи переписувачів переважно мають усталену форму, 
у якій вказано заголовок книги, місце та час переписування, ім’я перепи-
сувача, як у цьому записі: 

Написасѧ сиѧ книга εbгліε учителноε ндлѧмъ прεз всε лѣто. и праздникомъ 
гспкым. рyкою многогрѣшнаго раба бtжεѧ Тимофтεѧ прεзвитєр височан22.

Значно ширший запис півуставом на титульному аркуші залишив 
переписувач учительного Євангелія 1585 р. піп Андрій з Ярославля, 
де вказав призначення книги, а також перерахував імена державних 
та церковних очільників (короля Стефана Баторія, архієпископа 
Онисифора Дівочки), за яких тривала робота над нею:

Книга зовомаѧ еѵглїе оучителное. ѿ всѣхъ четырех еѵглистовъ избранна и ѿ 
мнѡгых бжственных писанїи. и предана цркви божїеи въ всѧкоую ндлю чита-
тисѧ. також и на гьскїѧ праздники и прочихь стых. на пооученїе хрстоименитым 
людемъ ко исправлєнїю дшевноу и телесномоу. Б жїею помоmїю выписана. за 
mастливаго панованїѧ на&снѣишаго гсдрѧ нашего стефана. Бжїею млстїю коро-
лѧ польскаго. и великаго кнѕѧ литовъскаго рyскаго прyскаго жомонтскаго ма-
зовецькаго виѳлѧньскаго инныхъ. И при архиепскпе Wнисифоре. бжїею млстїю 
митрополите киевском и галицком и всеѧ роусїи. И выписана есть в мѣстѣ 
зовомом во лвове. Рyкоѫ мнѡгогрешнаго андреѧ попа родомъ ѿ ѧрославлѧ23. 

Іноді переписувачі згадують імена замовників або меценатів, за сприян-
ня яких здійснювалася робота, наприклад, учительне Євангеліє 1603 р.24 
було переписане в Чолганах25 в маєтку панів Чолганських, які й фінансу-

22 Учительне Євангеліє 1635 р., опис 34.
23 Опис 1.
24 Опис 27.
25 Сучасне село Межиріччя, Жидачівського району Львівської області, Україна.
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вали роботу, у містечку Пісечному26 в маєтку пана Адама Держка та за 
його сприяння у 30-х роках XVII ст. було переписано два списки27. Біль-
шість переписувачів, чиї імена відомі, – духовенство: настоятель храму 
Успіння Богородиці в Пісочній Лаврентій28, пресвітер Височан Тимо-
фій29, перемишльський диякон Ігнатій Гостиславський30. За власні кошти 
(„накладом своимъ власным”) переписав два учительні Євангелія 1637 та 
1646 р. настоятель храму св. Дмитрія у Яворнику31 Йоан Гаврилевич Ба-
бицький32, а тому „[вол]но емоу еи [книгу] продати &ко свое”. Перший зі 
згаданих списків 1671 р. було продано до недалекого Володжа33. 

У Решетилівці Полтавського тракту 1670 р. місцевий священик Се-
мион Тимофієвич уклав учительне Євангеліє „Барзо простою мовою и 
дїѧлектомъ ижъ и напростѣишѣемy человѣковѣ снадно понѧтаѧ”, де й, як 
свідчать покрайні записи, книга залишалась у власності та користуванні 
його нащадків, місцевих священиків протягом всього XVIII ст.34 Серед 
переписувачів траплялись і люди світські. Наприклад, у 1660 р. в селі 
Рудавці35 при храмі Покрови Богородиці збірник недільних проповідей 
спорядив місцевий шкільний учитель (дидаскал) Євстафій Сільниць-
кий36. Два списки (1662 р. та 1664 р.)37 переписав, як слід здогадуватися, 
професійний переписувач Роман Величанський (з Великого), перший за 
сприяння Михайла Витвицького, настоятеля храму у Витвиці38, другий 
– „за старанiем” отця Якова Флюки. Список 1664 р. того ж таки року було 
куплено до церкви в сусідніх Розточках39. 

Деякі переписувачі залишили лише свої імена: Василій40, Георгій Гру-
шевський41. Невідомий соціальний статус Авраама Івановича Білобо-

26 Сучасне село Пісочна, Миколаївського району Львівської області, Україна.
27 Опис 33, 77. 
28 Опис 33.
29 Опис 35, суч. Wysoczany, повіт Сянік, Підкарпатське воєводство, Польща.
30 Опис 32.
31 Тепер Jawornik Ruski, повіт Перемишль, Підкарпатське воєводство, Польща.
32 Описи 35 та 38.
33 Тепер повіт Бжозів, Підкарпатське воєводство, Польща.
34 Опис 83.
35 Тепер Rudawka Birczańska, повіт Перемишль, Підкарпатське воєводство, Польща.
36 Опис 79.
37 Опис 80, 81.
38 Тепер Долинського району Івано-Франківської області, Україна.
39 Тепер Долинського району Івано-Франківської області, Україна.
40 Учительне Євангеліє кін. XVI – поч. XVII ст., опис 23.
41 Учительне Євангеліє 1650 р., опис 39.
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родського, який у 1604 р. переписав учительне Євангеліє у П’ятигорах 
на Київщині42. Інші ж були більш велемовні і описали навіть обстави-
ни своєї праці. Зокрема, Васко на прізвисько Дячок переписав 1625  р. 
у Ступниці43 Слово на Різдво Христове, яке потім разом з іншими пропо-
відями було вшито в один блок. Працювати Дячкові довелося за дуже не-
сприятливих обставин, оскільки місцевий настоятель хотів вигнати його 
iз села і для цього п’ятнадцять разів (!) збирав громаду. На щастя для пе-
реписувача, дії пароха не знайшли підтримки серед місцевих мешканців. 

А сїє начєрьтанїε сε азь написа многогрѣшныи рабъ бжїа васко. а рεкомыи 
дѧчок. Исписа сїє оу стyпиньцє … бо єсми барзо при вєликои нyждѣ сїє 
писал. бо мѧ пωп стоупницькыи 15 разь перед громадоу водил бо хотѣл 
щoбы мѧ из села высадил. а ємоу гь бь не помог44. 

У записах переписувачів учительних Євангелій часто вміщено тради-
ційне, сповнене формул самоприниження, звернення до читачів з про-
ханням вибачити за допущені помилки та виправляти їх:

Но молю вас со тщаніεмъ ѿци чстніи. и εже вь хѣ братіѧ. читаючи исправ-
лѧитє… А мєнє пач всѣхьгрѣшнаго и скврънаго. во млтвах стыхъ своихъ 
не забываитє 45;

Молю вас ѿци и брата сію книгy читающε. ащε что ωбрѧщεтε. слово бжіє 
исправлѧитє46.

Мабуть, найбільш оригінальне та поетичне звернення до читачів 
залишив Євстафій Сільницький: 

[…] А вы дховныи станове всѧкіи чинове сщническіи, и черъно-
ризкіи иноцъкіи и диѧконскіи чин: сію книгy читаите, а поправyите а 
вырозyмѣваите а докладyите своими мyдростми а ѿ ба вам данныи. Чтит 
а мене не клънѣт. любоєм не дописал альбо престyпихъ. альбо ωписах 
проше пращаите, котроєсѧ вам слово неподобаєтъ, възм те звѧжите, въ 
ωгнь въверзте. нехаи съгараєтъ; чем ωчи смотрѧчисѧ кy долоу. а мыслъ 
на гору47.

42 Учительне Євангеліє 1604 р., опис 29.
43 Очевидно, сучасне село Маків, Кам’янець-Подільського району Хмельницької 

області, Україна.
44 Опис 50.
45 Учительне Євангеліє 1635 р., опис 34.
46Учительне Євангеліє поч. XVII ст., опис 39.
47 Учительне Євангеліє 1660 р., опис 79.
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На сторінках учительного Євангелія початку XVII ст. залишив своє 
ім’я й переплітник (інтролігатор) – Ігнатій Попович48. Цей запис особли-
во цінний, оскільки ці майстри книжної справи переважно залишалися 
анонімними.

Найчисленнішу групу маргіналій на сторінках учительних Єванге-
лій складають вкладні та дарчі записи. Учені зазначають, що практика 
утвердження свого права на володіння річчю, предметом, домашніми 
тваринами за допомогою власницького знаку, клейма виникла одночас-
но із появою та розвитком приватної власності. Звичай ставити своє ім’я 
на предметах, що передавалися в дар церквам та монастирям, був поши-
реним уже в часи Київської Русі. Щоправда, його доводилося стискати 
через обмеженість місця та через технічні труднощі виконання (напри-
клад, різьба на дерев’яних хрестиках, іконостасах, аналоях, церковному 
посуді тощо). Поля ж книги, що давали значно більший простір, а також 
проста техніка виконання, сприяли виникненню розгорнутих записів, 
насичених історичною інформацією49.

Вкладні та дарчі записи вписували у зв’язку із купівлею книги або 
передачею її церкві. Це була небуденна, урочиста подія, адже здійсню-
валася на відпущення гріхів дарителів (оскільки ціна книги була доволі 
високою, на купівлю складалося іноді кілька осіб/родин) та поминання 
їх як за життя, так і після смерті. Дослідниця історії книги Олена Апано-
вич вказувала, що величезна кількість книжних вкладів ще раз підтвер-
джує високий духовний статус книги, її культурну цінність та матері-
альну вартість. Вона вважалася достойним, цінним вкладом y монастир 
або до церкви для відправлення служб ‘за здоров’я’ та ‘за упокій’. Самі ж 
записи на книгах, іноді доволі обширні, – це не свідчення нешанобливо-
го ставлення до неї. Навпаки, книгу ретельно берегли, в одній сім’ї вона 
переходила від покоління до покоління, саме тому на неї дивилися як на 
надійне місце збереження запису, який робили “на пам’ять”50.

Історики книги зауважили, що записи про купівлю-продаж книги, 
вкладні та дарчі доволі формалізовані і нагадують грамоти, де коротко 
зафіксовано подробиці угоди – дату, місце, ціну книги, імена попередніх 
та майбутніх власників, іноді також вказано імена свідків. 

48 “рок 1604 мсца іюн в нѣжанковичох интрtликовано Tb глїt Игнатїи Попович слyга 
вставичны^ и дѣлател книжны^ и прочаа рYкодѣлїи братїа праoа^тt” (опис 28).

49 Е. Апанович, Вкладные, владельческие, дарственные записи…, с. 22.
50 Е. Апанович, Записи на рукописных…, с.78–79.
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Кeпил сїю [книгу Єbглїt Оу]читtлноє раб бж Їjан штtфанeв сtнь дал за тyю 
книг 3 злотыи ... [до цtрк]вt Сирокозскои до прѣсвѣтлого Прtjбражнїа гtа 
спса нашtг їtс [за] nпeotніt грѣхов и за подрyжиt и за чада51;

Сїю книгy. на имu єbглїє yчителноt кyпил єи сtвoеныи єреи логин. ижною 
своtю Фtjдосию. За свои власныи пѣнuзѣ. кYпилем и в селѣ ванкловцѣ.  
y сtвotнаг tрtu Андрtu далем за нY. 5. злотых маныты полскои личачи по 
тридестѣ грош. своt здравиt и nпYotніt грѣхов52;

Сию книгy рtкомую tbангелиt купивъ сtotнии іtрtи їjанъ парохъ ба-
бинtцкии за золотихъ полскихъ 8 дико вѣсѣмъ в btси мѣкши y nца Zко-
ва дѣzлсz при достоинихъ людtхъ Юрѣи Головtчукy и Сtмиjнѣ нико-
лаtbомъ синy53.

У дарчих вказано дані дарителя/дарителів (імена, прізвиська, соці-
альний статуc), назву населеного пункту та церкви, куди передавалася 
книга, умови передачі (продаж, вклад, дар). Такі записи, очевидно, роз-
глядали як документи, юридичну підставу володіння книгою, тому до 
них автори ставилися з пошаною та відповідальністю, як до документа54. 
При повторній купівлі чи передачі книги іншій церкві деталі попередніх 
записів (імена, населені пункти) ретельно витирали, наслідки такої прак-
тики часто можна зауважити на сторінках учительних Євангелій.

51 Опис 2.
52 Опис 16.
53 Опис 74.
54 М. Дмитрієнко, І. Войцехівська, op. cit. с. 50.
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Вкладниками або дарителями учительних Євангелій виступали ок-
ремі особи55, кілька осіб56, родини57 або цілі громади58. Причому у вклад-
ному записі по можливості перераховували імена всіх, хто долучився до 
вкладу, фіксували деталі, зокрема, зазначали грошову частку кожного 
з учасників59, вказували імена тих, кого належало поминати, причому як 
живих, так і померлих членів родини60. 

Учительні Євангелія купували для церкви також сільські церков-
ні братства, окреслені дослідниками як “малі”, на відміну від відомих 
та описаних в науковій літературі “великих”, що мали власні друкарні, 
школи, вели активну громадську та просвітницьку діяльність, як-то: 

55 “Кyпил^ сию книгy рабь божии иuк[ов] Шtпtлак и дал до храмy сго ар[хистратига] 
хtва Михаила до сtла Мy[жиловичі]” (опис 30).

56 “Сию книгу tbглїt yчитtлноt купили богобоиныt людt имtнtм Василии Тиaонович 
Надгорскии и дрyгыи Їjан з Ванtва Горкович за свою вѣрнyю працy и за nпeotнїt грѣхов 
из жонами ми своими малновtтt за злотых 13” (опис 63);“[...] кeпил сию книгу солскіи из 
братом своим андрtєм” (опис 13).

57 “[...] Сїю книгy. на имu єbглїє yчителноt кyпил єи сtвoеныи єреи логин. ижною своtю 
Фtjдосию” (опис 16);

“[...] Коупил сию книгe раб бtжїи Тимофtи съ женою своєю Огафїєю. качмар 
тръстuнскh” (опис 30);

“[...] сию книгy кyпил раб бtжии Uцко за своt nпоуotнїt грѣхов на имu євангєлиє 
оучитєлноє и своєю жєною Шоa ю и с чадами бtгоданными на имu Штефан Тимко Павєл 
Анна Васил Игнат” (опис 36);

“[...] кyпил^ сию книгy рабь божии Стtфан Лtгtзин и жtною своєю Татиuною из 
чадами своими з Даниилом Андрttм Михаилом Мариu за своt nпYotніt грѣхов своїх” 
(опис 10);

“[...] кyпив сию книгy гtлtмyю tbглиt подданыи tго млсти на имu Иван Стtпанов сtнь 
и сыном своим Fомою и сtном своим Пантелимоном и сtном своим Армолом” (опис 40);

“[...] z Хвtдор Кtцyнь з Мосора надав сию книгy рtкомyю tbангtлїt Yчитtлноt из жt-
ною своtю Анною из дѣтками своими Хвtдором и Василиtм и Лtjнтиtм” (опис 64).

58 “Сиu кrошка назьвана єваньгели Yчительна кYплена до церкви бескои за гроши 
громацьки” (опис 79).

59 Наприклад, громада Волковиї купила книгу для місцевої церкви, при цьому 
у записі вказано, що половину її вартості заплатив війт: „вyить половинe давь изь своtю 
жtною за nпyoенїе грѣховь своихь” (опис 12); Стефан Лопатіїв з родиною у 1664  р. 
купив учительне Євангеліє для церкви св. Василія у Росточках, до купівлі долучилися 
також місцевий шляхтич Тома Витвицький та мешканець Юрко Михайлинів, про що 
вказує писар: “на котрую то сyмy поратовал и пан Вѣтвицкии костчинецъ талzром. А юрко 
Михаилинув дал злотых 4”, збоку дописка: “а пан стефан сам дал злот 21” (опис 81).

60 “Сїю книгy далъ оправити рабъ бtжїи Тимоfеи Выростокъ из женою своею Марїєю 
из теoею своею Анною младенца Василиu Іоана и далъ злотых 4 и придали до храмy сtтои 
параскевїи до села Jбарима и за преставившихсu родичов своих Лyкаша Настасїю и за 
младенца Михаила которїи попъ или диuконъ бyдет справy бtжїю чинити повиненъ бyде 
гtда бtга просити за тыхъ дtшь” (опис 76).
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Київське, Львівське, Луцьке61. Вчені зауважують, що, крім великих міст, 
церковні братства діяли також у малих містечках та селах, метою їхньої 
діяльності, – зауважує знавець цієї проблематики Наталя Заболотна, – 
“були насамперед благодійність, просвіта, підтримання та оздоблен-
ня місцевих храмів і придбання всього необхідного для церкви, в тому 
числі, звичайно, книг”62. Як можна зробити висновок із виявлених по-
крайніх записів, братства діяли у Вишнополі63, коштами якого в кінці 
XVII – на початку XVIII ст. було відновлено та, ймовірно, переоправлено 
учительне Євангеліє для місцевої церкви св. Миколая64; у Волковиї65, яке 
у 1670 року купило таку книгу для місцевої церкви66; у Беську67, де у 1702 
році подібний збірник також було придбано за громадські гроші68; у Са-
панові69. Трапляються й непрямі вказівки про існування братств в  ін-
ших населених пунктах, на жаль, без їх уточнення (наприклад, реєстри 
видатків братських грошей на різні потреби, як-то, відновлення ікон)70. 
Практика купувати книги за братські гроші була, мабуть, звичним яви-
щем, оскільки купівлю книги священиком за власні кошти обов’язково 
підкреслювали у записі71.

Обов’язковим елементом вкладних і дарчих записів були погро-
зи книгокрадам. Крадіжки книжок були, очевидно, доволі поширеним 

61 Я. Ісаєвич, Братства та їх роль у розвитку української культури XVI–XVIII ст., 
Київ 1966; A. Mironowicz, Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, Białystok 2003.

62 Н. Заболотна, Діяльність церковних братств в Україні середини XVIII – першої 
половини ХІХ ст. за матеріалами покрайніх записів на кириличних стародруках, 
“Бібліотечний вісник”, 2011, № 3, с. 43.

63 Тепер Старокостянтинівського району Хмельницької області.
64 “Сіz книга глаголемаz Tbагtліt Пeчителноt которое nмѣнило братсво до храму 

сtтилz хtва Николаz до веси Вишнополи” (опис 8).
65 Тепер повіт Лесько, Підкарпатського воєвоєводства, Польща.
66 “Рокy бtжого 1670 ко храмy до вольковыи кyпила tїи громада изь своею охотою за 

своt зьдравие и за nпyoениt грѣховь своїх” (опис 12).
67 Тепер повіт Сянік, Підкарпатське воєводство, Польща.
68 Опис 79.
69 Тепер Кременецький району Тернопільської області. На це вказують записи на 

полях: “Reestr gromady sapanowskiej Anno domini 1742, “Reestr bractwa Sapanowskago” 
(опис 42).

70 Описи 40, 49, 70, 78.
71 “[...]  За свои власныи пѣнïuзи (опис 16); 

“кeпил сию книгу старанuм своим … с працѣ своtи власнои” (опис 13); 
“КYпилъ сotнныи іtрtи Atjдоръ прtзвитtръ Волоцкїи во вtси Zворникy за золотыхъ 

пzтъ своих власныхъ” (опис 35); 
“Сию книгy кyпилъ рабъ бtжии прtзвитtръ попъ склzръски анъдри. за тринатьцать 

золотыхъ што вѣнно было на тyмъ попyвствѣ цtркyвныхъ пѣнїази” (опис 75).
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явищем, оскільки практично кожен вкладний або дарчий запис супро-
воджується застереженням тим, хто наважився б “віддалити” книгу від 
церкви та погрозою різними карами: прокляттям72, Страшним Судом73 
або відтятою по лікоть рукою74. Такі застереження виконували для книги 
роль своєрідного оберегу. Іван Франко зазначав: 

В часах живого релігійного почуття була се не зовсім погана спекуляція 
припускати, що чоловік, який наважився вкрасти книгу, хоч би в тій 
наївній вірі, що се не гріх, дуже завагається в своїй постанові, прочитавши 
на полях її карток крепке закляття або соковиту лайку на адресу того, 
хто би захотів вчинити се. Тут уже не могло бути вимівки перед власним 
сумлінням, що се не гріх. Може, з усякою іншою і не гріх, а на отсій 
властитель поклав заборону й закляття, і треба вже бути дуже запеклим 
та маловірним, щоб поважитися нарушити його75. 

Книги, в тім учительні Євангелія, мабуть, таки крали, попри пере-
стороги. Значна частина з них змінила кілька власників, причому яким 
чином ця зміна відбувалася, не завжди зрозуміло.

Книга, як кожен цінний предмет, могла бути предметом застави, про 
що знаходимо кілька згадок на сторінках учительних Євангелій76. 

72 “Аби не важилсz нѣхто nдалити да будtт проклzт” (опис 8); 
“а õто бы мал^ tи nдалити n храмY сtтого то нtхаи бYдtт^ проклят” (опис 10).

73 “[...] под запрtotнієм страшнаго сyда ижtбы jна была не jддалt jд сtтого мѣ сцu 
а кто бы мал єи рyшити jд тои с tтои цtркви имати бeдe с нимь сeд на томъ свѣтѣ и на 
ωночь свѣтѣ амин” (опис 30);

“[...] а хто би tи мѣл взuти n тои сtтои црквѣ и пtрtнtсти на иншtt мѣсцѣ тtды бyде-
мо мѣти со ним сyд прtд млстивым нелицtмѣрным сYдиtю  гcдtм нtшим іtс хtом страшнаго и 
сyднаго дtнt” (опис 40); 

“[...] а кто бы tи мал nдалити соудом божим заповѣдаtмъ” (опис 63); 
“[...] а тобь мѣло тою книгy nдалити n тоеи церкви сtтои великомч хtсвь параскевии 

либо попь либо дzкь либо простыи чtлкь либо мои родитьл с таковым сyдь будy мѣти пред 
сyдием нелицемѣрним” (опис 77);

“[...] если бы кто важилсu n того мѣста сtтго тую книгу nдалити суд из ним хочу имѣти. 
Пред нелицtм рным сyдїtю: въ дtнь пришествїz его” (опис 81).

74 “[…] абы tи са нt важиль никто оукрасти бо мy по самыи локоть рyкy вьтuти” 
(опис 12).

75 І.Франко, Записки против книгокрадів у старих книгах та рукописах, в: І. Фран-
ко, Зібрання творів у 50-ти томах, Київ 1982, т. 37, с. 255–256. Учений вказував на 
ефективність таких записів і згадував, як один старий панотець, із яким він до спілки 
викопував “з предвічного сміття на дзвіниці різні старі шпаргали”, погодився подарувати 
йому якийсь старий, обшарпаний Ірмолой чи Требник, але, прочитавши на його нижніх 
берегах подібні застереження, відмовився, див. Я. Мельник, op. cit., с. 114.

76 “Сиz книга tbглиt eчителнаz спертаu за злотых 8 катtдралниt на Камtн  tпспскїи 
за квѣтом показаным y рокy 1717 анyаріz днu 15 nдобраным на соборѣ в Дyкли tго мосцѣ 
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На сторінках опрацьованих списків – численні власницькі записи, 
насамперед парафіяльних священиків77, які купували їх для “длѩ свои 
потрεбы и читанѩ дyховного”78. Ці книги зберігалися в духовенства і пе-
реходили від покоління до покоління, як про це читаємо у записі 1713 
року, в якому Феодор Симеонович Могила, намісник решетилівський 
передав “y вѣчност” своєму синові Івану Феодоровичу, настоятелеві цер-
кви святого Михайла у тій же Решетилівці та онукові Феодору Івановичу 
учительне Євангеліє 1670 р., переписане його батьком, місцевим свяще-
ником та шкільним вчителем Симеоном Тимофійовичем:

Азъ нижtи подписаннии прtзъвитtр сию книгy глtємy tbангелиt yчитtлноt 
толкованоt наипростѣишим дїалtктом працtю и yчениtмъ блжнои памuти 
nца моtго Сtмиjна Тимофѣtbича книгъ школних реторики власною 
рyкою tго виписаноt подаю y вѣчност синy моtмy Іjанy Atjдоровичy и 
синовѣ tго Atодорy Ивановичy А Иjанy синовѣ моtмy на тот часъ прtз-
виторy свтомихаиловскомy града Рtшtтиловки Протопопии полтавскои за 
полковництва tго млсти Іjана Чернzка за протопопъства Іjсифа Наoин-
ского: и варyю аби онаz книга n tго виш писанаго сина моtго нигды нt 
была nдалtна нѣ жоною моtю а матtриtю tго анѣ иними дѣтми моими аби 
jн нε дознавал о сию книгy жадних тyрбоции що дѣzлос в домy сина моtго 
вишписаннаго при чtстномъ nцy Паbлy Иbаноbичy зzтю моtмъ рокy 1713 
jктовриz 29 Atjдор Симtjновичъ Могила прtзвиторъ свтоyспнскии 
намѣсникъ прtзвитеров Рtшtтиловскихъ рyкою брtнною79.

Дуже цінними з точки зору історичної достовірності є покрайні 
записи, що відтворюють події минулого. Такі записи навіть якщо не дають 
нової історичної інформації, то представляють події “через сприйняття 
безпосередніх їхніх учасників і створюють для нас можливість поглянути 
на минулі часи їхніми очима, ніби зсередини, з уяви тих людей, про 
себе і оточуючий світ, і зробити більш узагальнені висновки історико 

рtвизором приказано тамже nцy намесникy склuрскомy жебы тыи гроши были злотих jсмъ 
nданы зараз а зараз тоиже час nцy Василиtви прtзбитtрови малого Вислочка на oо сz 
подиимовил также nцъ Василь склuрскіи на тои час бyдyчи намисник zслискии жt nдаст 
зyпелных злотых jсмъ назад до рyкъ nцy вислоцкомy Василииви а не nдас тыz книга за тоt 
при гарtчтѣ зостаtсz зновy повторнt” (опис 75).

77 “Сиz книга на имz евангелие учителное раба бtжого іереz Феjдора Дyлишкувъца” 
(опис 51); “Songa wielebnego X Ireiego Tiеrleckiego Presw Paniscowskiego w roku 1732 anno 
dni 4” (опис 12); “Сиz книга рекомаz Tbгелиt Поeчителноt Свzщеннаго Іtрtz Іzкова 
пароха вишполского” (опис 8).

78 Учительне Євангеліє 1637 р. (опис 35).
79 Учительне Євангеліє 1670 р. (опис 83).
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культурного характеру”80. На сторінках кількох учительних Євангелій 
читаємо про події “великої” історії, зокрема, у списку 1585 р. знаходимо 
нотатки сучасника про облогу Львова 1648 р. військами Богдана 
Хмельницького та Тугай-бея:

Рокy бtжго 1648 мсца jктовриz днz tдинайцzтого. Пристyпилъ 
Хмtлнѣцкїи гtрⸯштъ козацкїй и Тогай бtй водзъ татарскїй з вtликими 
войсками своими подt Лвyвъ, и jточивши воисками своими вшитокъ 
лвyвъ штyрмовали до нtго бtзъ часъ нtмалїй, лtчъ мѣщанt jтпиралисz 
моцно, jныѩ, штyрмy нtприпyoаючи за ласковь бга всtмогyoого зостали 
n jныхъ людtй зайлыхъ волными81.

На сторінках іншого учительного Євангелія читаємо про події 1606–
1607 рр. під час рокошу Зебжидовського, зокрема, про засідку біля села 
Бублі82, у яку потрапив Ян Щасний Гербурт зі своїми прихильниками, 
в результаті якої був поранений та опинився в полоні в перемишльсько-
му замку:

Рок бж 1606 въина была барзо велка коло Кракова на кролz воtвали полz-
ци за зрадy а же их почал быль зражzти. на 8 миль стоzли воuска. вколо. 
а n кракова ихали до москвt. и сьбравшисz из сyдомирz прїz сихали под 
пtрмышль пановt стадницци изь пном Герtбуртом поткалисz подмано-
вого мѣста в сtлѣ Бyблѣ и побыша вои и пана Гtрбyрта zша и на замок  
прtмыскии єго принtсоша рк  160783.

Трагічні події Північної війни, зокрема, спалення у 1704 р. шведськи-
ми військами містечка Динова та навколишніх сіл – Динівського Клю-
ча, Дуброви, Володжа відображено у наведеному нижче записі. Чужинці 
прибули з метою схопити жемантійського старосту Григорія Огинсько-
го, проте, не знайшовши його, взяли в неволю трьох його дочок та зруй-
нували населені пункти, що йому належали. При цьому постраждали 
насамперед прості люди, що опинилися без даху над головою. У пожежі 
в селі Володжі уціліла лише церква, яку загасили місцеві мешканці та 
будинок (халyпа) місцевого кравця Івана Кудли.

Рокy бжго 1704 zснѣвtлможномY панY ГрtгоромY JгинскомY старо-
стѣ жмYцкомY гtтманови литовскомY попалили швtды и пороинова-
ли внивtчъ jбtрнYли вшитки маtтности то tстъ Диновскїи Ключъ 

80 М. Шамрай, op. cit., c. 10.
81 Учительне Євангеліє 1585 р., опис 1.
82 Суч. Библо Старосамбірського районну Львівської області, Україна.
83 Учительне Євангеліє бл. 1605 р., опис 30.
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и Домъбровскїи, мѣсто Диновъ на тры заводы палили, в ДYбровѣ замокъ 
спалили, вшитки добра пѣнzзи срѣбла конѣ караци гарматы, забра-
ли и три цYрки власныи Григориz Jгинского в нtволю тыижъ швtды 
взzли Тtjѳлz Jгинска гtтманова литtвскаz матка тыхъ цYрtкъ лtдво 
з ДYбровы пtрtдъ швtдами Yтtкла ажъ подъ Бtсчадъ потом в пyлъ рYкY 
zсн вtлможныи Григорїи Jгинскии jвыи цYрки свои власныи n швtдовъ 
jдыбралъ. и за свои маtтности иншим паномъ добра рyиновалъ. Тогож 
рокY вtсъ Володжъ швtды вшиткy спалили. зостала тилко цtрковъ а халY-
па tдна Іjана КYдлы кравцz Волоцкого84.

Із емоційною виразністю автори покрайніх записів розповідають про 
події, які торкаються безпосередньо їх або їхніх близьких. Наприклад, 
можна знайти скарги на сваволю можновладців, якої зазнавали не лише 
селяни, а й сільське духівництво85. Як нижній форзац для одного з опра-
цьованих учительних Євангелій використано копію скарги громади села 
Верхрата86 на пана Станіслава Липського, який, як про це читаємо, неза-
конно забирав у селян землю, а також збіжжя та сільськогосподарський 
реманент і виселяв їх поза межі села на слободи87. 

У покрайніх записах зафіксовано й події “малої” історії, що стосу-
валися конкретної місцевості чи населеного пункту, де побутував спи-
сок. Так, на сторінках учительного Євангелія першої чверті XVII ст.88 
вміщено своєрідну хроніку подій XVII–XVIII ст. села Ясениці 89. Із запи-
сів дізнаємося зокрема про голод 1672 року, під час якого померло 250 
(повътритѧста) мешканців90. Читаємо також про кількаденний візит 
єпископа Єроніма Устрицького, який 21 листапада 1721 р. відвідав iз ре-
візією місцеву церкву, ночував у сусідньому Розлучі, наступного дня від-
правив богослужіння у нижній церкві св. Миколая у Яворі91 та освятив 
воду та двір мечника київського Самоеля Дубника Яворського, субделе-
гата гродського перемишльського. На третій день єпископ виїхав з Яво-
ри до свого маєтку в Тур’є. У 1722 р. в Ясениці була епідемія, ймовірно, 

84 Учительне Євангеліє 1637 р., опис 35.
85 “Рокy божого 1692 м сца сtпт[теб]риz днz 21 y nца Василиz Бyрштинского n 

чtснаго крста оуза[в] Pan Synawsky [pa]ru woliw neznaty za cżo y zolotych tryd…” (опис 9).
86 Cуч. Werchrata, повіт Любачів, Підкарпатське воєводство, Польща. 
87 Учительне Євангеліє пер. чв. XVII ст., опис 58.
88 Опис 52.
89 Сучасна Ясениця Замкова, Старосамбірського району Львівської області, Україна.
90 “рбо 1672 […] голодъ вtлики былъ oо было полyм рокь jвьса по золотыхь чотыри 

а жито по золотыхь 12 тогъди люда оу zсеници оумерло повътритuста” (опис 52).
91 Сучасне село Явори, Турківського району Львівської області, Україна. 
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дифтерії серед дітей92. Взимку того ж року згорів будинок місцевого сол-
тиса, а за кілька днів – попа та війта у Рип’янці93. У підпалі звинуватили 
та покарали місцеву мешканку Калиманову. Читаємо також про падіж 
худоби (дату, на жаль, обрізано) у Розлучу, Вовчім, що перенісся також 
до Ясениці94. 

На сторінках іншого учительного Євангелія читаємо про небуденну 
історію, яка трапилася зі священиком Василієм Копистенським, пресві-
тером Дуброви та намісником бірецьким95 на соборі в Перемишлі (перед 
1712 р.). Отож ієреєві наснилося, буцімто била його хрестом свята му-
чениця Параскева за те, що скасував храмове свято на її честь, переніс-
ши його на день пам’яті святого пророка Іллі. Видіння було настільки 
реалістичним, що своїм криком намісник розбудив інших духовних, які 
з ним ночували, сам же прокинувся ледь живий:

Едного часY тоижt їtрtи Васїлїи Копыстtнскии за живота своtго бYдYчи 
попомъ в Дyбровѣ гдt цtрковъ была зфYндованаz храмъ сtтои мyченици 
Параскtвїи nмѣнилъ и yстановилъ абы на прорка Илїи бывалъ празникъ 
и nпyстъ за oо tднои ночи гды былъ в Пtрtмышлю з капланами инши-
ми на соборѣ ночyючи такоt мѣлъ вѣдtниt zко бы tго била крtстом сtтаz 
мyчtница Параскtвиz же ажъ ґвалтy вночи волалъ на oо иншии дyховныи 
которїи з ним ночовали велми дивовалисz а jнъ jчyтившисz n снà лtдво 
живыи повѣдалъ имъ тоt видtниt zкоt наво снѣ малъ и zко змордован-
ныи избитыи былъ хрtстом n сtтои Параскtвы96.

Покрайні записи на сторінках учительних Євангелій розповідають 
про “будні” душпастирського служіння, можна віднайти тут своєрідні 
хроніки життя парафіяльних священиків iз фіксацією основних подій: 

92 „W tym roku 1722 siła dzieciy pomarło na gardła a iedni się poprzechorowywały y rozne 
przypadki byli na ten czas na ludzi na cały swiat” (опис 52).

93 „w tym roku [1722] przed swiętym michayłem szołtysi jasienicki pogorzeły we srode a na 
zaiutr swiętego michayła y w rypianci popowstwo y wuyt zgorzał y za to stracona curka Kalyma-
nowa pred Bozym narodzeniem ruskim” (опис 52), сучасне село Ріп’яна, Старосамбірського 
району Львівської області. 

94 „… bydlo w rozluczu ginielo [u] wolczym u smeretce y do iasenicy y preniosło się 
do Sundakowego Hrynia Во тоже странѣ пастиріt пилнyючи стражy абысu всюдy нt 
розмножило промешкy стада алѣ zсь быдла в тои часъ агглъ гсднь надь вtсtю и надь 
храмомъ станyлъ и сbѣтлость гднz осbѣтила ихъ и рtчt ангtлъ ко людtмь не боитtсz 
тилко пtрtстаитt бtга jбражати грѣхами а z тои гнѣbъ eтолю пана сbоtго и заразъ 
потомy в zсtницѣ пtрtстанyло быдло гинyти zкъ три рази изъ працtсиtмъ сtло jбышли 
и молtбни до прtстои бцѣ jдпраbили” (опис 52).

95 Обидва населені пункти тепер y Підкарпатському воєводстві, Польща.
96 Учительне Євангеліє 1637 р., опис 35.
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одруження, рукопокладення, народження, хрещення, навчання дітей97, 
смерті родичів, дружини чи односельців98. 

Окрему чималу групу складають нотатки про метеорологічні явища: 
затемнення сонця 23 квітня 1715 р., 21 липня 1749 р., 25 серпня 1793 р.99, 
появу комети взимку 1732 р.100. Такі незвичні погодні явища вважали по-
ганими ознаками, вони віщували епідемії, голод, війни, численні смерті. 
Читаємо також про погодні катаклізми та стихійні лиха, як-то: раптові 

97 “Anno Domini 1719 miesonca aprylia dnia poswiencilemsie na dyiakona Аnno domini 
1722 poswiencilemsie na kapłanstwo do Błażowa nowemb dnia 5 Bazyli Moyseowicz P Bła 
Anno Domini 1730 żona moja Marysia pozegnała z tym swiatem iunia dnia Jurkowego” (опис 
19);

“рокY 1673 мцz декебра 14 днz родисz снъ мои фалимон о сtтых мtчникъ Терса 
и Левкиz Помzни гсди дшY рабъ своего Ієреz Захариz Ієреz Лаврентиz” (опис 8);

“року 1720. мtцu їюлu днu 30. Крестилсu младtнtць Андрtи їtрtu їjана Манuвского 
презвитера дубровского. jтtцъ хрtсн[ыи] Николаи Голикъ Анна їtрtu Стефана 
Zворницкого матка хрtсна” (опис 35);

“Рокy божого 1721 синъ nца їtрtz Иj[а]на прtзвитtра сtла Тtрновtцъ на имz 
Павtлъ ходилъ до школи котораz зовtтсz Rhetorika подъ патра Schedla в Пtрtмышли 
тогожъ рокy почалъсu заправовати до алварy синъ молодшии на имu Василии іtрtz 
Иjана Тtрнавского” (опис 1);

“Zacząłem szkolu w Radocienie od 1go Februarija 1820 25 dzieci”, нижче: “Wasil y Ołena 
narodzili się dnia 23go Kwietnia roku 1820 w niedzielie 3–o po wielkoy nocy o godzinie 5 po 
południu” (опис 31).

98 “Року божого 1665 мсца марта днz 5 в понtд лник Хому Илzшового зzтz ховано 
а в нtд лю на нучъ умер” (опис 19);

“РокY бtжго 1700 прtставилсz славtтныи Дамиzнъ Слонювскїи дzкъ волоцкїи 
и похованыи чtстно при цtръкви волоцкои” (опис 35);

“Рокy бtжго 1731 Прtставиласz раба бtжиz Мариz Кyдлиха Кравчиха стара волоцка 
мѣла лѣтъ сѣмдtсzтъ” (опис 35).

99 “Днu 25 авгyста 1793 колисu слонцt мѣнило с полyднt години” (опис 19);
“Рокy божого 1749 того zкъ сu слонце тмило м сuца днu 21 юлu”(опис 12);
“Рокy 1715 мсца априлz днz 23. затминїz было в пuтницy в самоt полyднt три части 

го сu затимнило tно чtтвtрта была зостала тогошъ рокy рокъ былъ злыи пшtница была 
по золотыхь 26. zчмѣнь былъ по золотыхъ 16. сyмѣшка была по золотыхъ 12. овtсъ былъ 
по золотыхь 8. люди много помtрло сторонамъ богатыхъ и оубогихъ на тtн час” (опис 35).

100 “n рждс хtс 1732 стоuло коли ишла стрѣла n полyдевнои страини на полскy uснѣша 
jгню того рокy не изгибав снѣг до по ирю тогди жона замерзла j ирю наверхy и чоловѣкъ 
y петрѣв пѣст замерз” (опис 51).
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снігопади101, тріскучі морози102, кількамісячні зими103, рясні опади104, по-
вені105, або навпаки посухи106, град107. У кількох рукописах автори запи-
сів залишили згадки про напади сарани108, голод109. Із покрайніх записів 
дізнаємося також про ціни на збіжжя та іншу сільськогосподарську про-
дукцію. 

Своєрідне метеозведення про погодні умови 1830–1845 рр. у селі На-
дійчичі110 залишив на сторінках учительного Євангелія 1637 р. місцевий 
дяк Іван Дончевський111.

101 “Рокy б tжіu 1741: Почалисмо jрати: на двѣ неделѣ перед с tтымъ Гtоргtjм на ст 
и потом yпалъ снѣгъ на два дни перед Гtоргїjм и лежалъ 8 дніи а потом была погода” 
(опис 34).

102 “… тогож року [1696] зима малаz била снѣгy нt било всю зимy алt y вtликии постú 
два рази yвалилсz року 1696 жнива по сtтyм прорку ілии били коли корол yмtр” (опис 57);

“Рокy божиu 1758 коли чотири мцѣ морози били” (опис 56);
103 “Рокy бtжiu 1749 зима n сtтаго вtликомtчка хрства Димитріu зачаласu а трвала ажú 

по воскресtніи хрством нtдtл  `д … по сtтом гtjргиі `д нtдл  по пасц цвѣтy нt было” (опис 57);
“Кождыи може зрозYмѣти zка то была зима котораu имила передъ пилиповым 

пуoанєм мtцєм пакъ дє стала аж до блговеoениu прстыu бtца оусе былъ лtдъ сътарыи на 
рицѣ на благовещенїt моглъ солъ вести а тоt было року 1740” (опис 86).

104 “W Roku 832 biło tak że całe zime była lehka. Jak nastał misiac marc take było ciepło 
iak u lecie abok z tego cale liato biło take u calim lieti nie było ciepła tylko 4 dni jak zaczal 
doszcz padaty od iary to padał do samoy zimy zerno i usiakom pasze zagnywało. Petro Macara”; 
“Roku 183 bił wielki snich grubi jak zaczał ginuti na iar bila z niego taka wielka woda gbura 
i zeszła sporamy ze snychom za maciarowow chiszow na powtora sahi (?) biła jakze głuboka 
w Luрkow” (опис 34).

105 “рокy божого 1732 zкъ била бyріа велика oо вода позабирала царинy и jба млины 
бyдинкѣвь цимало позабирало”; “рокy божого 1733 мѣсuца маиu днu 4 коли была повѣнь 
велика oо три млина и стyпy yзuло веси орuвъчика цимало хать та стодолъ плоты лѣсы 
брало вѣвъцѣ вола присyнyло” (опис 56).

106 “року 1748 Lato bulo suchoje” (опис 27);
“[ року 1700] спавь yпал великии oо не можна было с хати выити” (опис 52).

107 “[1749 р.] в нtдtлю мuсопyстнyю жнива били по сtтом проркy іиліи в нtдл  5 град 
вибивú вtс eродзаи zкú zринy такú jзиминy” (опис 57).

108 “Sarancza w Podhorodcach chlib zziadla w roku 1748 augusti i na calej Ukraine” 
(опис 53).

109 “рок бжїu 1741 коли голодъ бывъ” (опис 86).
110 Тепер Миколаївського району Львівської області, Україна.
111 “W roku 1843 zyma była bardzo ciepła sniegu bardzo mało. W Roku 1842 lato było bar-

dzo cieple urodzaj był bardzo dobry. W Roku 1843 lato było mokre przed S. Piotrem”; “W Subo-
tu wielkanocny polski burza była bardzo wielka, ze budynki przywracała Roku 1843”; “Ale taka 
była zima ze ne Jury nie było trawy Roku 1830”; “Przed swietem Petrzym wielka slota była ze 
woda wielka była w rzeczy Dnister Roku 1843”; “W Roku 1844 był snig i lud na swięta Wielka-
nocne”; “Roku 1842, 1843 była zima ciepła i sniegu nie było. Lato roku 1843 mokre”; “Roku 1844 
Była woda wielka az byz gościnyc iszła”; “Roku 1843 było ciepło misionca februarego sniegu 
nie było. Ludzi worali. Iwan Dojnczewski”; “Dnia 1го Maja 1842 Ruski Wielkanoc było bardzo 
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Дослідники зазначають, що джерелознавчий характер мають навіть 
такі, здавалося б, прості записи як проби пера, оскільки в них автори 
вказували повні титули сучасних їм правителів – королів, гетьманів, цер-
ковних ієрархів, що може мати значення для історика з метою уточнення 
деталей чи певних історичних фактів112. У цих нотатках зафіксовано та-
кож імена нижчого церковного кліру (дияконів, читців) та священнослу-
жителів другого ступеня священства (ієреїв, парафіяльних священиків), 
мало репрезентовані або й зовсім не зафіксовані в інших джерелах. Дати 
та назви населених пунктів, які трапляються в пробах пера, дозволяють 
прослідкувати географію побутування учительних Євангелій протягом 
періоду активного використання цих пам’яток113. 

На сторінках опрацьованих списків можна прочитати моральні 
сентенції, прислів’я, уривки з молитов чи церковних пісень. Так, поля 
учительного Євангелія 1603 р., переписаного у Чолганах114, рясно всіяні 
пробами пера різного змісту. Читаємо тут кілька афоризмів: “Jako morze 
wolnoie rybam tak człowiekowi mądremu książka. Bo nauka kleynot y na-
uka skarb drogi, nie odeymie iey zaden nieprzyiaciel srogi”, “Gdyby było niebo 
papierzem, more kałamarzem, gwiazdy piurami, anioły pisarzami i esczeby 
mondrości Boskoi nie spisali”, “Pamiętay czlowiecze, ze ciе smierc posiecze 
y do grobu powlecze, nie bondz tak wspanialy, pyszny y wzgardzialy. Treba 
pamiętac, co się stanielo nad aniełem za pychu, a nad praoycem naszym za 
lakomstwo”; прислів’їв: “Луче мнє болz и трuсєвицѣ тєрпти нѣжtли [со] 
злою жtною на свѣтѣ жити. бо трuсєвицu трuсет таи полишитъ. А злаu 
жона до смєрти головy сyшитъ”115; вміщено також настанови більш прак-

zimno chmurno trawy nie było”; “Przedo światem Eliarzem słota bardzo była wielka woda wy-
lała Dniestry wielki był i rzeka Stryi bardzo wielki był w Roku 1843”; “Po Bоzym Narodzeniu 
drugiego dnia mraczyło 1845” (опис 37).

112 Е. Апанович, Записи на рукописных…, с. 83.
113 Наприклад, на полях учительного Євангелія ост. чверті XVI ст. (опис 4) – численні 

згадки населених пунктів Лопушанка (сучасне село Лопушанка-Хомина, Старосамбір-
ського району Львівської області) та Явір (очевидно, сучасне село Явора, Турківського 
району Львівської області), що дозволяє робити висновок, що у XVIII cт. книга побуту-
вала саме на цій території. До Національного музею у Львові, де рукопис зараз зберіга-
ється, він потрапив iз села Деревні (тепер Жовківський район, Лвівська область), див. 
також H. Czuba, Ukraińskie rękopiśmienne ewangeliarze kaznodziejskie: dynamika bytowania, 
w: Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 6: Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie i sztu-
ka cerkiewna w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej, red. M. Kuczyńska, 
W. Stępniak-Minczewa, J. Stradomski, Kraków 2011, s. 163–176.

114 Опис 27.
115 Аналогічний запис в учительному Євангелії 1641 р., опис 37.
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тичного характеру, зокрема, як виробити гарний почерк: “Kto chce mec 
charakter dobry, niech pisze często polozywszy lokiec na stole, męznie, nie 
nachilac się, pioro nie sciskac, tylko tak trymac miernie, aby się w ręku nie 
chwiało”, як навчатися письму: “Пиши часто, не лѣнисѩ ниско барзо не 
хилисѣ, позираи на лѣтtрy анѣ машь папtрy”. В інших рукописах на-
трапляємо на такі сентенції: “Zкъ тzжко воломъ заzцz yловити, такъ 
тzжко глупого розyмy наyчити. Хто богат то всѣмъ братъ, а хто нѣчо-
го не маt того нѣхто не знаt”116, “Во юности не хотzщt трyждатисz во 
старости sлѣ постраждtшь”117, “Gdy na niedwiedzia gałąska mała spadnie to 
mruczy a gdy cały dom to um[rze]”118

На сторінках учительного Євангелія 1615 р.119 знаходимо запис псал-
ма “Царю, Христе, пане милий”, вміщеного у “Богогласнику” 1791 р., 
який, як пишуть музикознавці, так глибоко увійшов у свідомість носі-
їв фольклору, що почав сприйматися як цілком самостійний твір, набув 
особливого поширення на території бойківських Карпат та в районах, 
ближчих до Львова120. 

Підсумовуючи, ще раз підкреслимо джерелознавчу вартість маргіна-
лій i важливість їх опису та вивчення. Такі записи – це своєрідні застиглі 
голоси людей з минулого, свого роду “жива історія”, “свідки повсякден-
ності”, які доносять до нас думки й почуття “маленьких, але справжніх 
агентів історичного процесу”, власне ті живі свідчення, які потрібні, щоб 
“далеке минуле вийшло на сучасність”121.

116 Опис 74.
117 Опис 52. Аналогічну сентенцію зафіксувала Олена Апанович в опрацьованому 

нею рукописному збірнику другої половини XVII ст., див. Е. Апанович, op. cit., с. 84. 
118 Опис 39.
119 Опис 33.
120 О. Сироїд, Псальма „Царю Христе…”: особливості функціонування й інтерпретації 

в усній традиції, в: Література. Фольклор. Проблеми поетики, вип. 38, Київ 2013, с. 233.
121 О. Яницкий, Расширение исторического горизонта, „Социологический журнал” 

2008, №4, с. 150–151.



Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej

Nataliia Sinkevych

Kijowski sobór Sofijski w okresie unickim  
(1596–1633)* 

Wstęp

Rok 1596 stał się ważnym i przełomowym momentem w dziejach metro-
polii kijowskiej. Została zawarta długo wyczekiwana, ale zarazem budząca 
kontrowersje unia metropolii kijowskiej z Rzymem. Konsekwencje tego wy-
darzenia przerosły wyobrażenia działaczy politycznych i  kościelnych owego 
czasu, a ich efekty w dużej mierze są odczuwane do dziś. Najważniejszym na-
stępstwem soboru w Brześciu był rozłam i podział metropolii kijowskiej na 
dwa walczące ze sobą obozy konfesyjne – unitów i „dyzunitów”. Walka „Rusi 
z Rusią” przekroczyła ramy polemiki międzywyznaniowej i spowodowała ak-
tywizację życia duchowego i umysłowego, wzmocnienie dyscypliny i odbudo-
wę instytucji cerkiewnych w granicach metropolii kijowskiej.

Pomimo że tytularne i sakralne centrum metropolii kijowskiej od pierw-
szych lat obecności chrześcijaństwa na Rusi znajdowało się w Kijowie, to jed-
nak nie on stał się początkowo głównym miejscem sporów wyznaniowych. 
Metropolici kijowscy od XV w. przebywali w Nowogródku litewskim, a życie 
religijne w Kijowie skupiało się tylko wokół klasztorów miejskich. Najwięk-

* Autorka kieruje do prof. dr. hab. Jarosława Stolickiego i dr Alicji Nowak szczere podzięko-
wania za pomoc w przygotowaniu artykułu.
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szym z nich była Ławra Kijowsko-Pieczerska, a oprócz niej mieściły się tu mo-
nastery: Wydubicki, Pustynny św. Mikołaja, św. Archanioła Michała o Złotych 
Kopułach, św. Cyryla i inne duże klasztory męskie, w których skupiało się nie 
tylko życie liturgiczne, ale również intelektualne, kulturowe i społeczne. 

Administracja państwowa i  miejska w  Kijowie od samego początku nie 
podtrzymywała idei unii brzeskiej. Decydującym czynnikiem była aktywna 
antyunicka postawa wojewody kijowskiego Konstantyna Bazylego Ostrog-
skiego, wójta miejskiego Jacka Bałyka oraz członków kijowskiego magistratu1. 
Sytuacja radykalnie zmieniła się w 1609 r., kiedy wojewodą kijowskim został 
katolik Stanisław Żółkiewski, a  wójtem miejskim zwolennik unitów Fedor 
Chodyka. Od tego właśnie czasu administracja zamkowa i  władze miejskie 
oficjalnie wspierały szerzenie unii w Kijowie. Jednak w tym czasie unici mieli 
innego, poważniejszego wroga – zaporoskie Kozactwo. Oprócz Kozaków ak-
tywne stanowisko antyunickie w Kijowie zajął Monaster Kijowsko-Pieczerski 
– dawne centrum prawosławia, jedno z jego największych sanktuariów, głów-
ny ośrodek życia duchowego i  pątniczego. Monaster w  1592 roku otrzymał 
prawo stauropigii od patriarchy konstantynopolitańskiego, a  liczne grunta 
i rozwinięte życie ekonomiczno-gospodarcze sprawiały, że był on nieustannie 
przedmiotem walki między prawosławnymi i unitami. Konflikt pieczerskiego 
archimandryty Nicefora Tura z unickim metropolitą Michałem Rahozą, który 
rozpoczął się w 1592 r. (Nicefor, powołując się na stauropigię Ławry, odmó-
wił przyjęcia święceń od metropolity), nasilił się po synodzie brzeskim i przy-
czynił się do aktywnej opozycji kijowskich mnichów względem unii. Pomimo 
szeregu dekretów królewskich nakazujących przekazanie klasztoru pod jurys-
dykcję arcybiskupa unickiego, Ławra stała się jednym z największych centrów 
propagandy antyunickiej na terenie całej metropolii. 

Trudno dziś ocenić stosunek szlachty województwa kijowskiego do unii. 
Po raz pierwszy problem ten został poruszony dopiero w 1616 r. na sejmiku 
w  Żytomierzu, gdzie metropolicie unickiemu odmówiono uznania jego ju-
rysdykcji2. Kampania antyunicka znacznie wzrosła po 19 października 1620 
roku, kiedy to za sprawą wracającego z  Moskwy patriarchy jerozolimskiego 
Teofanesa została odnowiona hierarchia prawosławna: wyświęcono rektora ki-
jowskiej szkoły brackiej na metropolitę kijowskiego i całej Rusi oraz biskupów 
dla wszystkich podległych mu diecezji. Mimo że nowa hierarchia nie została 
uznana przez króla, wydarzenie to miało znaczący wpływ na sytuację Kijowa. 

1 В.І. Ульяновський, Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет 
у галереї предків та нащадків, Київ 2012, s. 1072–1080.

2 Archiwum Państwowe w Krakowie, ASang teka ХХХІ. 22 (1).
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Stał się on na powrót centrum życia Cerkwi prawosławnej, którą metropolita 
dotychczas zarządzał w Nowogródku. 

Śmierć prawosławnego metropolity Hioba Boreckiego na początku 1630 r. 
wzmocniła wpływy unitów w Kijowie. 23 czerwca 1630 r. Zygmunt III napisał 
list do wojewody kijowskiego Janusza Tyszkiewicza z prośbą o zapobieżenie 
wyborowi na metropolię Andrzeja Mużyłowskiego i  przekazanie klasztoru 
św. Michała unitom. Jednak śmierć króla w 1632 roku i obranie nowym władcą 
Władysława IV doprowadziły do radykalnych zmian w metropolii kijowskiej. 
1 listopada 1632 r. w Rzeczypospolitej została oficjalnie uznana hierarchia pra-
wosławna. 

12 lipca 1633 r. prawosławny metropolita Piotr Mohyła przejął klucze do 
soboru Sofijskiego, a  17 lipca odebrano unitom trzy ostatnie cerkwie w  Ki-
jowie: św. Mikołaja, św. Symeona i św. Bazylego. Monaster Wydubicki został 
oddany prawosławnym w zamian za klasztor w Grodnie3. W ten sposób za-
kończyły się dzieje unii w Kijowie. Faktycznie Cerkiew unicka działała w mie-
ście tylko 35 lat i przestała funkcjonować po odebraniu przez prawosławnych 
soboru Sofijskiego – świątyni metropolitalnej dawnej Rusi Kijowskiej. Z tego 
też powodu w badaniach nad dziejami tej świątyni szczególne miejsce zajmuje 
okres 1596-1633. Wtedy znajdowała się ona pod opieką metropolity unickiego, 
a więc w warunkach specyficznych, których omówienie stanowi główny przed-
miot przedstawionych tu badań.

Okres unicki w dziejach katedry, podobnie jak kwestia rozprzestrzeniania 
się unii w Kijowie, pozostaje, mimo dużego znaczenia, niemal niezbadany. Na-
leży także nadmienić, że był to niegdyś temat bardzo kontrowersyjny. Fakt po-

3 Szerzej na temat recepcji unii w Kijowie zob. С.Т. Голубев, Материалы для истории за-
падно-русской церкви, „Чтения в историческом обществе Нестора-летописца” 1891, ks. 5, 
отд. 3, s. 145–227; А.Г. Великий, З літопису християнської України. Церковно-історичні 
радіолекції з Ватикану, t. 5: XVII ст., Рим–Львів 2000; Н.Н. Воейков, Церковь, Русь, и Рим, 
Джорданвилль 1983; М. Довбищенко, Унійна Церква на Київщині кінця XVI – першої тре-
тини XVII ст. (суспільно-релігійний аспект), „Архів Української Церкви” 2011, серія 1, 
вип. 1, s. 6–66; П.Г. Лебединцев, Претензии на поземельные владения от имени униатско-
го митрополита Вельямина Рутского, заявленные королевским люстраторам, ”Киевские 
епархиальные ведомости” 1873, nr 12, s. 356–358; О. Левицкий, К истории водворения 
в Киеве унии, „Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца” 1891, t.  5, отд. 3, 
s. 137–145; Т.Ю. Люта, Документи про юрисдикційний статус та економічне станови-
ще Святософійської митрополичої катедри і Києво-Печерської архимандрії в перші роки 
після Берестейської унії, „Ковчег. Науковий збірник із церковної історії” 2000, cz. 2, s. 11–
40; П. Троцкий, Возобновление древних киевских храмов митрополитом Петром Моги-
лою, „Киевские епархиальные ведомости” 1864, nr 9, s. 261–281; Л. Тимошенко, З історії 
уніатської церкви на Київщині (XVI–XIX ст.), Київ 1997.
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nadtrzydziestoletniego funkcjonowania świątyni unickiej w Kijowie podważał 
bowiem twierdzenia przedrewolucyjnych historyków rosyjskich o stanowczym 
odrzuceniu unii przez mieszkańców Kijowa. Badacze ci przyjmowali bez za-
strzeżeń obecne w  siedemnastowiecznej literaturze polemicznej opisy całko-
witego zniszczenia i upadku katedry, w której nie sprawowano nawet liturgii4, 
a ich opinie mocno utrwaliły się w historiografii5. Ten sposób przedstawienia 
wydarzeń odpowiadał również badaczom w okresie sowieckim, kiedy to domi-
nowała ideologia ateistyczna, a stosunek do unii był zdecydowanie wrogi. Nie-
stety, także i dziś pozostałości tego sposobu ujmowania problemu możemy do-
strzec w pracach niektórych współczesnych badaczy rosyjskich i ukraińskich.

W  ostatnim 20-leciu dzieje unii stały się tematem wzmożonych badań 
w historiografii zarówno ukraińskiej, jak rosyjskiej i polskiej6. Jednak synte-
tyczny charakter tych prac nie pozwala poznać tak szczegółowego problemu, 
jakim jest sytuacja kościoła katedralnego w czasach po przyjęciu unii.

Źródłowa baza podjętego tematu jest niewielka. Dominują w  niej do-
kumenty sądowe. Większość z  nich została opublikowana przez Mychajłę 
Dowbyszczenkę w 2001 r.7, pozostałe przechowywane są w archiwach Kijo-
wa, Warszawy i  Krakowa. Liczne pozwy i  protestacje, autorstwa tak hierar-
chów unickich, jak i ich przeciwników, pozwalają na wyciągnięcie wniosków 
dotyczących gospodarczej i majątkowej działalności katedry. Fakt, że badacze 

4 Taki opis pozostawił przede wszystkim prawosławny biskup Mohylewski i Orszański Syl-
wester Kossow: „Ten [Petro Mohyła] odebrał Cerkiew S. Sophiey w Kiowie na Restdencyą Me-
tropoliey swoiey, tylko nie do gruntu tak spustoszałą, odartą y opadłą, że y podziś dzień wielki 
sumpt prowadząc, zaledwie z  ruin ią mogł wykopać, a  światu od części opatrzoną pokazać”, 
S. Kossow, Paterikon albo żywoty ss. Oycow Pieczarskich, Kijow 1635, s. 181; podobnie mnich 
Ławry Kijowsko-Pieczerskiej Atanazy Kalnofojski wspomina o zaniedbanej i pozostawionej bez 
nabożeństwa świątyni, por. A. Kalnofoyski, Teraturgima lubo cuda, ktore byly tak w samym... 
Monastyru… Kiiowskim, Kijow 1638, s. 24, 55, 195–199.

5 Евгений (Болховитинов), Описание Киево-Софийского собора и киевской иерархии, 
w: Митрополит Євгеній Болховітінов. Вибрані праці з історії Києвa, Київ 1995, s. 60; 
П. Троцкий, Возобновление древних киевских храмов митрополитом Петром Могилою, 
„Киевские епархиальные ведомости” 1864, nr 9, s. 266.

6 Najważniejsze z  tych prac: Б. Ґудзяк, Криза і реформа: Київська митрополія, Цар-
городський патріархат і генеза Берестейської унії, Львів 2000; І. Скочиляс, Галицька 
(Львівська) єпархія XII–XVIII ст.: організаційна структура та правовий статус, Львів 
2010; М.В. Дмитриев и др., Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба 
на Украине и в Белоруссии в конце XVI – начале XVII в., cz. 1, Москва 1996; A. Jobert, Od 
Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517–1684, Warszawa 1994; J. Stradom-
ski, Spory o „wiarę grecką” w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2003 etc.

7 Пам’ятки: Архів Української Церкви, t. 3, cz. 1: Документи до історії Унії на Київщині 
кінця XVI – першої половини XVII ст., opr. М. Довбищенко, Київ 2001.
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skupili się wyłącznie na tych dokumentach, spowodował mylne moim zda-
niem przekonanie o nieustannych konfliktach hierarchów unickich z prawo-
sławnymi i ich negatywnych relacjach ze społeczeństwem. Drugą ważną grupę 
dokumentów stanowią królewskie uniwersały, oficjalne listy i osobiste pisma 
hierarchów – zwolenników unii, a również nuncjuszy, przedstawicieli Stolicy 
Apostolskiej i innych osób. Najwięcej pism zostawił metropolita unicki Józef 
Rutski8. Mimo że wiele tekstów źródłowych zostało opublikowanych, udało się 
odnaleźć nowe dokumenty dotyczące podjętego tematu. Jak już zostało wspo-
mniane, wielu cennych informacji dostarcza również literatura polemiczna, 
która – niezależnie od jej subiektywizmu i  relatywizmu, pozostaje ważnym 
źródłem współczesnych badań, podobnie jak inne literackie zabytki epoki.

Nowi właściciele soboru Sofijskiego:  
sytuacja prawna a stan faktyczny 

Sobór Sofijski pozostał formalną siedzibą arcybiskupa unickiego Michała 
Rahozy, a kolejny metropolita, Hipacy Pociej, wybrany w roku 1599, otrzymał 
oficjalny dokument z prawem własności do katedry. 13 lipca 1600 r. odbył się 
jego oficjalny ingres, co oznaczało przejęcie w posiadanie soboru wraz z nale-
żącymi do niego dobrami ziemskimi. Woźni generalni województwa kijow-
skiego zaświadczyli, że przy wejściu do soboru spotkali zakonników i  sługi 
z monasteru pieczerskiego, którzy wyrazili swoje pretensje odnośnie do dóbr 
metropolitalnych, lecz nie zaprzeczyli prawom biskupa Hipacego do zajęcia 
samego soboru9.

Uniccy biskupi rozumieli ważną rolę Kijowa jako sakralnego centrum me-
tropolii, lecz mimo to nie przebywali tu stale. Było to spowodowane przede 
wszystkim brakiem odpowiedniego wsparcia finansowego. Byłe majętności 
katedry trafiły bowiem do rąk właścicieli świeckich, a przede wszystkim – ki-
jowskiej Ławry. Późniejszy metropolita Rutski pisał, że dochody katedry nie 
przekraczają tysiąca złotych i nie ma przy niej żadnego folwarku10. Nie zachę-
cał do tego także stan cerkwi pod koniec XVI wieku. Kijowski biskup obrządku 
łacińskiego Józef Wereszczyński, zachwycając się pięknem św. Sofii, zaznaczał: 
„Teraz, niestety, nie tylko bydło i konie, psy i świnie mają tam przystanek, lecz 

8 Epistolae Josephi Velamin Rutskyj metropolitae Kioviensis catholici, Romae 1956.
9 Центральний Державний Історичний Архів України у м. Києві (dalej ЦДІАК Укра-

їни), ф. 182, оп. 2, спр. 58, арк. 1–1 зв.
10 Российский Государственный Исторический Архив (dalej РГИА), ф. 823, оп. 3, 

д. 148, л. 1.
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również dekoracje kościoła są znacznie uszkodzone przez deszcze z powodu 
złego dachu, ale również z powodu złej opieki metropolity Kijowskiego panów 
biskupów greckich”11. Oczywiście jest to ocena krytyczna ze względu na róż-
nice konfesyjne, ale jednocześnie, co istotne, zgodna z innymi opisami soboru 
z końca XVI wieku.

Kontrolę świątyń miejskich przeprowadzali w Kijowie sufragani metropo-
litalni, którymi byli kolejno: Jan (Jakub) Kruszyński (1594–1604), Jan Muży-
łowski (1605), Grzegorz Goszkewicz (1608) Józef Welamin Rutski (? –1613), 
Antoni Grekowycz (1610–1616), Stanisław (Wacław) Sadkowski (1616–1626), 
Marcin Korsak (1626–1633). Także i oni nie przebywali w soborze Sofijskim, 
a jako miejsce zamieszkania służył im klasztor Wydubicki. 

Co w takim razie działo się w soborze katedralnym? Według dokumentów 
z początku XVII wieku był on przez pewien czas wraz z kilkoma innymi świą-
tyniami Górnego Miasta w jurysdykcji „popa Filipa”. W 1600 r. Filip oficjal-
nie wykazał swoją lojalność wobec metropolity unickiego12. Jego posłuszeń-
stwo wobec Pocieja potwierdza również lustracja kijowskiego województwa 
od roku 161613. Dlatego usunięcie „Górnego popa” i zabranie mu kluczy do 
świątyni zainicjowane w 1605 r. przez Jana Mużyłowskiego z powodu niemo-
ralnego zachowania Filipa można interpretować jako rzeczywistą chęć zdy-
scyplinowania miejscowego duchowieństwa14. Tegoż roku Pociej starał się 
o przywrócenie do majątku metropolitalnego tak zwanej Sofijskiej słobody15. 
Te aspiracje były spowodowane wewnętrzną reformą w  Kościele katolickim 
po soborze trydenckim, która wymagała normalizacji funkcjonowania także 
unickiej metropolii. Jednak prawie natychmiast te dążenia napotkały zdecydo-
wany sprzeciw wojewody kijowskiego Konstantego Ostrogskiego, który w tym 
czasie był już zagorzałym przeciwnikiem unii brzeskiej. Ostrogski domagał się 
również przewrócenia praw popa Filipa16. 

Opisanie życia liturgicznego w  soborze w  latach 1605–1610 jest trudne. 
O  jego normalizacji można mówić dopiero po przyjeździe do Kijowa Anto-
niego Grekowycza – sufragana metropolity w 1610 roku, który niemal natych-

11 Й. Верещинський, Спосіб осади Нового Києва і оборони колишньої столиці Київсь-
кого князівства від всякої загрози без затрат для Його Королівської Милості і коштів 
коронних, http://litopys.org.ua/suspil/sus22.htm.

12 ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 58, арк. 1.
13 Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, opr. A. Jabłonowski, t. 9, 

cz. 1, Ziemie Ruskie – Ukraina (Źródła Dziejowe, t. 20), Warszawa 1894, s. 50–54.
14 О. Левицкий, К истории водворения в Киеве унии, Киев 1891, s. 139.
15 ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 61, арк. 1. 
16 ЦДІАК України, ф. 223, оп. 1, спр. 429, арк. 1.
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miast po przybyciu miał odprawić służbę Bożą w katedrze. Uroczystości zosta-
ły zakłócone przez mieszczan kijowskich17 i dlatego wielokrotnie ponawiano 
próby zorganizowania procesji do soboru z udziałem wszystkich duchownych 
unickich. 

Nowy etap propagowania unii w Kijowie był związany z objęciem metro-
polii przez Józefa Rutskiego (1613–1637). Według dokumentu z  archiwum 
metropolitów unickich w Petersburgu czas jakiś służył on w Kijowie jako su-
fragan (namiestnik) metropolity Pocieja18, stąd dobrze znał sytuację katedry. 
Będąc metropolitą, wielokrotnie jeździł do Kijowa, a  podczas pierwszej wi-
zyty w 1614 roku cztery razy odprawiał w niej liturgię z udziałem wielu pa-
rafian19. Nowy metropolita obrał za swojego sufragana w Kijowie Stanisława 
Sadkowskiego. Ten zaś podjął próbę odnowienia statusu soboru jako centrum 
sakralnego Kijowa. O  spokojnym odprawianiu w  nim nabożeństw w  latach 
1614–1622 Rutski pisał w Synopsisie Wileńskim (1632)20. W protestacji Sad-
kowskiego przeciwko mieszczanom kijowskim z 1616 r. opisana jest uroczysta 
procesja do soboru w dzień święta Triumfu Prawosławia (pierwsza niedziela 
Wielkiego Postu), której sprzeciwili się mieszczanie. Jednak odpowiedź kijo-
wian pokazuje, że zdecydowanie dystansowali się od jakiejkolwiek ingeren-
cji w sprawy religijne, a ich pretensje dotyczyły prowadzonego przez unitów 
handlu napojami alkoholowymi21. Wiele faktów wskazuje na to, że zapisane 
w aktach sądowych przypadki oporu kijowian przeciwko unickiej służbie Bo-
żej w soborze Sofijskim należy traktować jako incydentalne, naruszające zwy-
kłą praktykę życia liturgicznego w tej świątyni w pierwszych dziesięcioleciach 
XVII wieku. 

Nabożeństwa w  soborze katedralnym zostały zawieszone dopiero inter-
dyktem metropolity Rutskiego, nałożonym po zabójstwie oficjała Antoniego 
Grekowycza 23 lutego 1618 r.22 Morderstwo dało formalne podstawy do prze-
niesienia w 1618 roku katedry unickiej do Nowogródka23. Mimo to działalność 
unitów w soborze Sofijskim była kontynuowana. 

17 Пам’ятки..., s. 344.
18 РГИА, ф. 823, оп. 3, д. 148, л. 1.
19 Пам’ятки..., s. 355. 
20 Synopsis, abo krotkie spisanie praw, w: Архив Юго-Западной России, cz. 1, t. 7: Памят-

ники литературной полемики южноруссов с латино-униатами (XVI–XVII столетия), 
Киев 1887, s. 588. 

21 Polska XVI wieku pod względem..., s. 50–54.
22 Пам’ятки..., s. 358–359.
23 Acta Nuntiaturae Polonae, t. 23: Antonius Santa Croce (1627–1630), Vol. 1: (1 III 1627 – 

29 VII 1628), wyd. Henryk Litwin, opr. Lucianus Olech, Romae 1996, s. 370. 
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W  archiwum unickich metropolitów w  Petersburgu znajduje się cieka-
wy dokument przedstawiający plan Rutskiego dotyczący wzmocnienia unii 
w Kijowie. Został on napisany przez samego metropolitę bądź osobę z  jego 
najbliższego otoczenia po 1618 r. (a więc już po zamordowaniu Grekowycza) 
i skierowany do Kurii Rzymskiej lub nuncjusza. Jest ujęty w punkty i ilustruje 
spojrzenie unitów na sytuację w Kijowie, nakreślając następujący plan:

1. Utrzymanie stałych kontaktów z łacińskim biskupem i kijowskim wo-
jewodą.

2. Obecność w Kijowie sufragana metropolity, utrzymywanego z docho-
dów katedry i zobowiązanego do kontaktów się z mieszkańcami i wyko-
nywania wszystkich obowiązków duszpasterskich.

3.  Do pomocy sufraganowi przy katedrze ma istnieć klasztor, zamieszka-
ny przez ludzi pobożnych i uczonych, „których, dzięki łasce Bożej, nie 
brakuje”, a przy nim także szkoły.

4. Oprócz klasztoru pieczerskiego (był głównym ośrodkiem sił antyunic-
kich) w Kijowie są trzy monastery (św. Mikołaja, św. Cyryla i św. Micha-
ła o Złotych Kopułach), które mogą być łatwo zajęte przez unitów.

5. Zajęcia klasztorów kijowskich można dokonać przy pomocy wojewody 
lub na skutek wyroku sądu królewskiego.

6. Z  urzędu ma być usunięty podwojewodzi kijowski, który jest herety-
kiem i schizmatykiem.

7.  Główną przeszkodą w rozprzestrzenianiu unii w Kijowie jest także pra-
wosławne bractwo, założone trzy lata wcześniej, które jest winne śmier-
ci Grekowycza i okradzenia sługi metropolity (był nim pan Okołyński, 
którego zadaniem było zbieranie podatków). Dlatego bractwo powinno 
zostać zlikwidowane. Ponadto na przeszkodzie unii w Królestwie Pol-
skim stoją również greccy i  serbscy władykowie, którzy w  istocie nie 
mają sakry biskupiej, a mimo to wyświęcają kapłanów i wykonują obo-
wiązki biskupie w unickich diecezjach24.

Lojalność wobec duchowieństwa unickiego w Kijowie uległa w tym czasie 
zmianie. Rutski wspomina tylko kapłanów unickich, którzy mieszkają w osie-
dlach panów katolików i  katolickiego biskupa, gdyż jedyny ksiądz unicki 
(prawdopodobnie Grekowycz) zginął z winy prawosławnego bractwa25. Jednak 
Rutski ciągle troszczył się o poparcie kijowian. Podczas swojej wizyty w Kijo-
wie w 1630 r. jego towarzyszysz informował:

24 РГИА. – Ф. 823. Оп. 3. Д. 148. – Л. 1–1 об.
25 Ibidem.
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[...] poddani metropolii, którzy mieszkają w pobliżu świątyni Mądrości Bożej 
[...] pragnęli obrania dla siebie pasterza, bo nikt z popów w ciągu całego cza-
su przebywania Przewielebnego [Metropolity] nie był gotowy przyjść do nich 
i  wykonywać obowiązku kapłaństwa, nawet wtedy, gdy zostali proszeni [...] 
Kiedy Przewielebny to zauważył, nakazał jednemu z nas w pewnym momencie 
nadzorować tę parafię i ten wykonywał to bez żadnych przeszkód do czasu, gdy 
tam byliśmy26. 

Kijów zajmował ważne miejsce w  planach Rutskiego również ze wzglę-
du na to, że sobór katedralny był ciągle bacznie obserwowany przez Rzym. 
O zainteresowaniu Stolicy Apostolskiej Kijowem świadczy jedno ze sprawoz-
dań nuncjusza papieskiego Jana Lancellottiego. Niedługo po wydarzeniach 
z wrześ nia 1622 r., 4 sierpnia 1623 r., Lancellotti zwrócił się do Rzymu z propo-
zycją założenia pierwszego unickiego seminarium w Kijowie27. Plan ten nigdy 
nie został zrealizowany, lecz rozprzestrzenianie się unii w tym mieście ciągle 
znajdowało odzwierciedlenie w późniejszych pismach Lancellottiego28. Duży 
niepokój Rzymu budził fakt nieobecności metropolity przy samej katedrze. 
We wspomnianym wyżej liście do nuncjusza Antonia Santacroce (1629  r.) 
Rutski musiał protestować przeciw stwierdzeniu wojewody kijowskiego (wów-
czas Janusza Tyszkiewicza), że „wspaniała Święta Sofia, chwała Rusi, stoi bez 
nabożeństwa”. Na te oskarżenie Rutski dał jednoznaczną odpowiedź: pomimo 
faktu, że Kijów nie jest faktyczną rezydencją metropolity, znajdują się tam god-
ni zaufania duchowni, którzy sprawują nabożeństwa29. Ciekawy jest również 
fakt, że metropolia kijowska nadal pojawia się jako cerkiew unicka w doku-
mentach rzymskich po 1633 r. Dla przykładu: cały szereg dokumentów z Ar-
chiwum Watykańskiego do 1636 r. wymienia sobór Sofijski jako centrum me-
tropolii30. W 1652 r. papież Innocenty X wydaje nawet specjalną bullę, w której 
„Kijowskiej katedrze metropolitalnej” nadawane jest prawo odpustu za dusze 
zmarłych31. Tak więc kijowska świątynia pomimo wszystkich „klęsk”, które do-
tknęły unicki Kijów, była ciągle uznawana przez Rzym za siedzibę metropolity 
kijowskiego.

26 Epistolae Josephi Velamin Rutsky..., s. 244.
27 Acta Nuntiaturae Polonae 22: Ioannes Baptista Lancellotti (1622–1627), t. 1, opr. T. Fitych, 

Cracoviae 2001, p. 185.
28 Litterae nuntiorum apostolicorum, historiam Ucrainae illustrantes, Romae 1960, t. 4, s. 184.
29 Ibidem, s. 215–216.
30 Archivo Secreto Vaticano, Congregatio del concilio. Relationes diocesarum. 428 Kiovien, 

sine paginatio.
31 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, ДА 690 

Л, k. 225–226.
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Klasztor Bazylianów w Kijowie

Plany założenia klasztoru bazylianów w Kijowie pojawiły się u Rutskiego 
natychmiast po powstaniu bazyliańskiego zakonu w 1617 r. Wskazuje na to 
fakt, że w pozwie do trybunału lubelskiego z 20 czerwca 1618 r. metropolita 
występuje w  imieniu „klasztoru św. Sofii”32. Jednakże wzmiankowane wyżej 
wydarzenia z 1618 r. stanęły na przeszkodzie realizacji projektu. O faktycznym 
powstaniu klasztoru bazylianów możemy mówić dopiero w 1622 r. We wrze-
śniu tego roku do katedry przez Rutskiego zostali wysłani ojcowie Alexander 
(Szkołdycki) i  Ignacy (Szoporowycz), a  również niewyświęceni bracia Cyryl 
i  Gedeon (prawdopodobnie wymieniony w  biografii Leona Kiszki Gedeon 
Własowycz33). Ponadto przyjechało tu dwóch diaków i bliżej nieokreślony Mi-
ron(?)34. Przełożonym nowego klasztoru Bazylianów był ojciec Aleksander35. 
Bazylianie nie mieszkali bezpośrednio przy katedrze, jednak mieli sprawować 
w niej nabożeństwa. Z okazji święta Narodzenia Bogarodzicy bazylianie po-
sprzątali świątynię i odprawili nieszpory, a w dzień święta mieli zamiar roz-
począć nabożeństwo. Lecz liturgia została przerwana przez antyunijną akcję 
prawosławnego metropolity Hioba Boreckiego i  Kozaków: „Kozacy wraz 
z ludźmi, tworząc wielki tłum, wdarli się do kościoła Świętej Sofii i tylko nasi 
ojcowie weszli do świątyni i rozpoczęli przygotowania do mszy, a już ich zaata-
kowali siekierami i kijami, wyprowadzili z kościoła, przeciągnęli przez miasto 
i zamknęli w kozackim więzieniu”36. 

Niektórzy badacze uważają, że po tym wydarzeniu klasztor bazylianów 
przy Sofijskim soborze przestał istnieć37. Umocnieniu tej myśli w nowoczesnej 
historiografii sprzyjała przede wszystkim Teraturgema Atanazego Kalnofoy-
skiego (1638), która opisuje spustoszenie i opłakany stan katedry w 1638 r.38, 
a  również historiografia bazyliańska, która nie szczędziła jaskrawych barw, 
opisując opresję Kościoła unickiego w  Kijowie39. Jednak tak krótkotrwałe, 
kilkudniowe istnienie klasztoru w Kijowie jest sprzeczne z danymi w niektó-
rych dokumentach. Przede wszystkim trzeba przypomnieć relacje nieznanego 

32 Polska XVI wieku pod względem..., s. 295.
33 Життєписи василіян (виїмок з рукописного збірника митр. Льва Кішки), „Записки 

Чину Святого Василія Великого”, t. 2, 1926, cz. 1/2, s. 377. 
34 Biblioteka Muzeum XX Czartoryskich, rękopis 2204, k. 57.
35 Epistolae Josephi Velamin Rutskyj…, s. 87–88.
36 Ibidem, s. 79.
37 М. Ваврик, Нарис розвитку і стану василіянського чина XVII–XX ст., Рим 1979, s. 3. 
38 A. Kalnofoyski, op. cit., s. 195–199.
39 Життєписи василіян..., s. 518.



91Kijowski sobór Sofijski w okresie unickim (1596–1633)

przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, który wśród stałych klasztorów unickich 
wymienia również kijowski40. 

Jeszcze jednym (dość niespodziewanym) dowodem istnienia klasztoru 
bazylianów przy Sofijskim soborze jest wzmianka o jednym z ojców bazylia-
nów, który służył jako kaznodzieja w katedrze kijowskiej w pierwszej połowie 
XVII w. Ta wzmianka umieszczona jest w liście, wtórnie użytym jako oprawa 
jednej z książek, należących do biblioteki klasztoru św. Flora (Kijów)41. List na-
pisany został w języku polskim, charakter pisma i ortografia pozwalają datować 
go na koniec XVI – początek XVII wieku. Zachował się fragment wskazujący 
na adresata: „W Bogu Przewielebnemu Oicu Rafaiłu Kuncewiczowy Kazno-
dziei Katedrałnemu Swientey Sofiy, bratu memu rodzonemu y dobrodzieio-
wy moiemu odac nałesy Swentey Sofiy w Kiiowie”. Zachowany początek listu 
zawiera przeprosiny autora za przerwaną korespondencję i podkreśla pamięć 
o pożyczonych autorowi pieniądzach. Ton listu jest pokorny, odbiorca jawi się 
w oczach nadawcy jako opiekun i dobrodziej. Koniec listu i podpis autora nie 
zachowały się42. Ten dokument jest bardzo ważny w kontekście dzisiejszych 
badań. Adresatem listu był ojciec Rafał Kuncewicz, kaznodzieja katedralny 
w  Kijowie. Sam tytuł kaznodziei generalnego wskazuje na wzór zachodnie-
go modelu organizacji kościelnej, wykorzystywanej przez bazylianów43. Rów-
nież określenie „Wielebny Ojciec” jest znanym w tradycji zachodniej tytułem 
mnicha, który otrzymał święcenia kapłańskie. Identyfikacja Rafała Kuncewi-
cza niestety nie powiodła się. Z krótkich szkiców biograficznych zakonników 
bazylianów, opracowanych przez metropolitę Leona Kiszkę dowiadujemy 
się tylko o  Sylwestrze Kuncewiczu, zmarłym w  XVII wieku archimandrycie 
supraskim44. Osoba księdza Rafała intryguje, przede wszystkim w  związku 
z  możliwością jego pokrewieństwa ze św. Jozafatem Kuncewiczem, arcybi-
skupem połockim, który zginął śmiercią męczeńską 12 listopada 1623 r. Nie 
mamy szczegółowej informacji na temat całej rodziny św. Jozafata (imię świec-
kie – Jan Kunczyc). Nieszlacheckie pochodzenie świętego (jego rodzice byli 

40 Життєписи василіян (виїмок з рукописного збірника митр. Льва Кішки), t. 1: 1600–
1640, opr. G. Athanasius, Romae 1972, s. 90–97.

41 О.О. Крайня, Культурно-мистецька спадщина Києво-Вознесенського Флорівського 
монастиря, “Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії 
та культури” 14, 2005, s. 73.

42 Інститут Рукопису Національної Бібіліотеки України ім. В. Вернадського, ф. 30, 
спр. 64. 

43 S. Litak, Od reformacji do oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 1994, 
s. 77. 

44 Життєписи василіян..., s. 382.
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zwykłymi mieszczanami) nie było szczególnie podkreślane przez hagiografów 
unickich, którzy ograniczali się do krótkich wzmianek o jego rodzinie45. Za-
chowała się jednak informacja o bracie Jozafata, który odwiedził go w Połocku 
z prośbą o wsparcie finansowe46. Odnaleziony list mógł być zatem napisany 
przez Jozafata jako odpowiedź na niezrealizowaną prośbę brata, który w tym 
momencie mieszkał w klasztorze kijowskim. W tym przypadku list może być 
datowany na okres między wrześniem 1622 r. (założenie klasztoru w Kijowie) 
i 12 listopada 1623 r. (śmierć św. Jozafata). Identyfikacja autora pisma jako św. 
Jozafata Kuncewicza jest tylko hipotezą. Jednak w  naszych badaniach istot-
niejsza wydaje się informacja dotycząca adresata – ojca Rafała Kuncewicza, 
kaznodziei katedralnego, zapewne bazylianina.

Trudno dziś rozstrzygnąć, kiedy bazylianie wrócili do soboru Sofijskiego. 
W latach 1623–1624 do Kijowa została wysłana misja bazylianów, którzy mieli 
wypracować kompromis z duchownymi prawosławnymi i doprowadzić do po-
rozumienia w sprawach kościelnych47. 

O ostatecznej odnowie klasztoru świadczy list króla Zygmunta III do wo-
jewody kijowskiego Tomasza Zamoyskiego z dnia 18 marca 1629 r. W tym do-
kumencie król prosił o patronat nad ojcami bazylianami, zamierzającymi usta-
nowić regularne modlitwy w katedrze, oraz o zabezpieczenie jej normalnego 
funkcjonowania48. Rutski opisując pod koniec 1629 roku w liście do nuncjusza 
Antonia Santacroce swoją wizytę w Kijowie, stwierdza, że mieszkańcy (rzecz 
jasna kijowscy mieszczanie i duchowieństwo), pomimo swego „dzikiego” cha-
rakteru, zebrali już środki na budowę klasztoru „dla tych moich przy katedrze 
Mądrości Bożej, które na stałe tam mieszkają”49.

Dobra ziemskie: spory o posiadanie i walka unitów  
o zwrot majątków metropolitalnych

Walka metropolitów kijowskich o dobra soboru Mądrości Bożej zaczęła 
się jeszcze w okresie przed unią brzeską i wynikała głównie z faktu, że więk-
szość dóbr ziemskich metropolii w połowie XVI wieku należała do osób świec-
kich, a posiadłości ziemskie w samym Kijowie nie dawały metropolicie żadne-

45 I. Susza, Cursus vitae, et certamen martyrii, B. Iosaphat Kuncevicii, Romae 1665, s. 2.
46 Hagiografia polska: słownik bio-bibliograficzny. Dzieło zbiorowe, red. R. Gustaw, Poznań 

1871, t. 1, s. 633.
47 Monumenta Ucrainae Historica, t. 2, wyd. A. Sheptytskyi, Romae 1965, s. 4–6.
48 Пам’ятки..., s. 377–378.
49 Litterae episcoporum..., s. 213.
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go zysku50. W związku z tym unici zostali niemal natychmiast zaangażowani 
do walki o powrót i zachowanie całości dóbr metropolii. Do dziś zachowało 
się sporo dokumentów, które pozwalają zrekonstruować przebieg tych starań.

Od początku jednym z głównych terenów dla unitów była tak zwana słobo-
da Sofijska. W 1596 r. ta część miasta została zajęta przez unickiego namiest-
nika Jakuba Kruszyńskiego51. Jednak po odebraniu praw do cerkwi Górnego 
Miasta od popa Filipa w 1605 r. słobodę zajął podwojewodzi kijowski i włączył 
ją do ziem zamku kijowskiego52. W tymże roku Hipacy Pociej zwrócił się w tej 
sprawie ze skargą do króla53. Zapewne stało się to nie bez pomocy samego 
wojewody kijowskiego księcia Konstantego Ostrogskiego, który od początku 
sprzeciwiał się unii brzeskiej. Zygmunt III rozkazał zwrócić słobodę metro-
polii. Rozkaz królewski został powtórzony po śmierci Ostrogskiego w 1608 r. 
i potwierdzony dokumentami, w których Ostrogski faktycznie przyznaje pra-
wo własności do słobody Pociejowi: 

Przełozono nam imieniem Wielebnego Oyca Hipatia Pocieia Archiepiscopa 
Mitropolity Kiiowskiego isz w  pewne dobra Cerkwie Soborney Kiiewskiey 
mianowicie w słobodę Sophieyską na gruncie wiecznym cerkiewnem osadzo-
ną, zadnego y pretextu prawa do niey nie maiąnc, podwoiewodziowe kiiewscy, 
wstepuianc, z wladze wielebnego mitropolity y urzednikow iego odeymowa-
li, y zazywania mu dobr tych iako wlasnych cerkiewnych bronili. A potwier-
dzaianc wlasney possesy swey, y antecessorow swych, y tego bezprawa, ktore 
w dobrach tam tych Cerkiew boza ponosila, pokladał przy inszych documen-
ciech przed nami listy jasnie wielmoznego Konstantina Ostrozskiego woiewo-
dy kiiowskiego w  Bodze zmarlego, ktoremu on te dobra wlasnie do cerkwie 
y mitropoliey tameszney nalezec przyznawaiąnc, podwoiewodzym swym pro 
tempore będęcem wstempowac sie y przeszkody w nich czynic, zakazuie, jako 
to szyrzey listy tam the w sobie opisuia54. 

Na tym jednak spór się nie zakończył. 4 września 1615 r. kijowianie oskar-
żyli metropolitę o rozszerzenie granic słobody, w szczególności o ziemie zam-
ku kijowskiego55. 

50 В. Рыбинский, Киевская митрополичья кафедра с половины XIII до конца XVI века, 
Kиїв 1891, s. 14–17.

51 W. Bobiński, Województwo Kijowskie w czasach Zygmunta III Wazy, Warszawa 2000, s. 80.
52 Polska XVI wieku pod względem…, s. 50–54.
53 ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 61, арк. 1. 
54 ЦДІАК України, ф. 182, оп.2, спр. 62, арк. 1–1 зв.
55 Т.Ю. Люта, Конфлікт навколо собору святої Софії у Києві у першій половині XVII 

ст., w: Die Union von Brest (1596) in Geschichte und Geschichtsschreibung: Versuch einer. Zwi-
schenbilanz, Lviv 2008, s. 199. 
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Bardzo ważnym dokumentem jest również lustracja województwa kijow-
skiego z 1616 roku56, w której wyrażone zostały pretensje sądowe metropolity 
unickiego w czasie powstawania dokumentu. W tradycyjnym dla tego rodzaju 
dokumentów punkcie „skargi” namiestnik metropolity Stanisław Sadkowski 
złożył kilka protestacji i prosił króla o rozwiązanie kwestii spornych. Wszyst-
kie zawarte w lustracji oskarżenia można podzielić na cztery grupy:
1. Przeciwko podwojewodzie kijowskiemu o  zwrot dochodów metropolii 

z  sofijskiej słobody, nieprawnych poborów i  nielegalnego wykorzystywa-
nia lasów w majątkach metropolii. Faktycznie jest to przedłużenie sprawy 
o powrót słobody, która, jak widzimy, w 1616 r. nadal zostawała we własno-
ści zamku. 

2. Przeciw archimandrycie pieczerskiemu i szlachcie województw kijowskie-
go i  wołyńskiego, którzy odebrali ziemie należące do soboru Sofijskiego 
i monasteru Wydubickiego, a które zostały przyłączone do katedry w roku 
161257. Oponentami w  tych sprawach sądowych byli sąsiedzi majątków 
metropolitalnych: Makarowicze-Iwaszencewicze, Koreccy, Łozkowie i mo-
naster kijowsko-pieczerski, którego ziemie na Wasylkowszczyźnie grani-
czyły z  sofijskimi. Oprócz tego archimandria pieczerska nie zgodziła się 
na przekazanie metropolii nieruchomości: Stołpce, Psiutyczi, Newesołowo, 
które w 1600 r. zostały oficjalnie przekazane unickim metropolitom58. Zde-
cydowana większość tych sporów miała miejsce na krótko przed lustracją 
1616 r. Najazd na ziemie katedralne Krzysztofa Makarowycza miał miejsce 
w 1613 r.59, a pierwsze najazdy księżnej Koreckiej w latach 1602–160560. Po-
ciej i Rutski niejednokrotnie pozywali Korecką do ziemskiego sądu za na-
jazd na wieś Worobiewicze61, a w 1612 r. wnieśli do ksiąg dekret Zygmunta 
III, nakazujący Koreckim stawić się do sądu w sprawie nieprawnego zalania 
gruntów, zniszczenia grobli i postawienia młyna w majątku Jankowce62. 

3. Protestacja miała na celu ożywienie dawnych spornych spraw, w szczegól-
ności przeciw lokowaniu nowych osiedli w majątkach metropolity: Cho-
dorkowie, Krzywym i Sokolczy. Chodorków i Sokolcza w pierwszej połowie 

56 Polska XVI wieku pod względem..., s. 50–54.
57 Пам’ятки..., s. 347.
58 Ibidem, s. 320. 
59 Ibidem, s. 352.
60 Ibidem, s. 321.
61 Archiwum Państwowe w Krakowie, 3469 ASang teka ХХХ/50, k. 251–255; 3469 ASang 

teka XXVIII /64 (2), k. 1–2; 3684 ASang teka ХХХІІ/28, k. 1–2.
62 Archiwum Państwowe w Krakowie, 3281 ASang teka ХХІХ/6, k. 6–6v.
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XV wieku oddawały metropolicie czopowe63. Wiemy również, że w 1553 
roku wojewoda kijowski oddał Chodorków i  Krzywe Fedorowi Tysie64; 
data zajęcia przez panią Rożynską Sokolczy pozostaje nieznana. Ponadto 
w skargach przeciw lokowaniu nowych osiedli po raz pierwszy natrafiamy 
na takie majątki metropolii, jak: Bujanice, Steczko i Torczyn. Pretensje do 
tych posiadłości mają długą historię, na co wskazuje tekst protestacji.

4. Przeciwko mieszczanom kijowskim, którzy napadali na szynki przynależne 
do katedry kijowskiej i dokonali napadu na procesję kijowskiego ducho-
wieństwa w Święto Prawosławia, o którym wspominano wyżej. 
Pozostałe problemy kijowskich unickich metropolitów dotyczące spraw 

majątkowych katedry można częściowo poznać dzięki sumariuszom z lat 1618 
i 1624. Zawierają one krótkie opisy sądowych spraw województwa kijowskiego 
rozpatrywane przez trybunał lubelski. Dokumenty te pokazują, że proces o po-
siadanie prowadzony przez unickiego biskupa nie zakończył się w 1618  r.65. 
Metropolia unicka nadal walczyła nie tylko o majątki soboru Sofijskiego, ale 
również klasztoru Wydubickiego. Wniesione na trybunał lubelski sprawy do-
tyczyły głównie wzajemnych oskarżeń metropolitów i  właścicieli sąsiednich 
majątków o najazdy, zbiegłych poddanych i rabunek. Oprócz kontynuacji spo-
rów z 1616 r. do sądu zostały złożone pretensje, w których są wzmiankowane 
majątki należące do metropolii w XV–XVI wieku66: Chilimowszczyzna i  Ih-
natowce, Dedkowycze67. Na podstawie informacji z tych dokumentów można 
przypuszczać, że wraz ze złożeniem pozwów unici zajęli sporne majątki. W ten 
sposób metropolia de facto posiadała Torczyn, Bugajewkę, Chilimowszczyznę, 
Sokolcze, chociaż de iure prawo posiadania jeszcze nie było ustalone, o czym 
świadczą najazdy poprzednich właścicieli, wzajemne oskarżenia i ciągłe prze-
chodzenie majątków z rąk do rąk68.

Istotne jest także to, że w sporach majątkowych metropolii kijowskiej fi-
gurują również te ziemie, które według zachowanych dokumentów nigdy nie 

63 Акты, относящиеся к истории западной России, собранные и изданные Археогра-
фической комиссией, t. 1, Санкт-Петербург 1846, s. 37–38.

64 П. Клепатский, Очерки по истории Киевской земли: Литовский период, Біла Церква 
2007, s. 300.

65 Т.Ю. Люта Митрополича катедра святої Софії в Києві та її володіння в часи 
уніатської адміністрації: 1596–1633 рр., „Наукові записки Національного університету 
Києво-Могилянська академія. Історичні науки”, t. 19, 2001, s. 43.

66 Акты, относящиеся к истории западной России..., s. 37–38.
67 Polska XVI wieku pod względem statystycznym, opr. A. Jabłonowski, t. 9, cz. 2; Ziemie 

ruskie – Ukraina (Źródła Dziejowe, t. 21), Warszawa 1894, s. 294–295.
68 Ibidem, s. 263, 296, 330–331, 374, 381.
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były własnością metropolii, tj. Sitnikowszczyzna, Piniaziewicze, Słobodyszcza, 
Suchoparowszczyzna, Buskowszczyna, Suparszczyzna, Babińce, Pilipowicze 
i Mikulicze, Czotyry, Leśniki, Pedymie69. Należy zauważyć, że mimo to nie-
które z powyższych majątków metropolia posiadała w latach 1618–1624. Po-
zostaje niejasne, jakimi podstawami prawnymi kierowała się cerkiew unicka, 
uzurpując sobie prawo własności do tych majątków. Być może wymienione 
miejscowości występowały w  poprzednich dokumentach pod inną nazwą, 
a  może były jedynie w  czasowym rozporządzeniu metropolii. Zajęcie miej-
scowości było motywowane faktem utrzymywania przez ich właścicieli innych 
majątków metropolity. W taki prawdopodobnie sposób majątki pana Charliń-
skiego, Babińce, Pilipowicze i Mikulicze, były zajęte70, a następnie utrzymywa-
ne przez metropolię (majątki pojawiają się w spisie ziem metropolii unickiej 
jeszcze w 1705 r.)71. 

Sumariusze spraw sądowych z lat 1618–1624 świadczą, że w porównaniu 
z rokiem 1616 r. unitom udało się osiągnąć pewne sukcesy w odzyskiwaniu 
dóbr katedry – dzięki wyrokom banicji. Tak zakończył się, dla przykładu, pro-
ces przeciwko Krzysztofowi Iwaszeńcewiczowi i  Annie księżnej Koreckiej72. 
Niektóre spory zapewne, udało się załatwić w  drodze obustronnych umów, 
o czym świadczą wzmianki w tych samych sumariuszach73.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że lustracja kijowskiego wojewódz-
twa 1616 r., podobnie jak sumariusze trybunału lubelskiego z lat 1618 i 1624 
wskazują, że unicka metropolia wniosła 25 pozwów o majątki, nie licząc mno-
gich o powrót poddanych, oddzielnych ziem, lasów, jezior i  sianożęci. Wraz 
z niedawnymi zatargami majątkowymi w dokumentach odnotowano i wcze-
śniejsze sprawy. Aktywne odwoływanie się do najwyższych sądowych instan-
cji Rzeczypospolitej, jak również zajęcie niektórych dóbr siłą, świadczą o dą-
żeniu unitów do jak najszybszego zwiększenia zasobów katedry i monasteru 
Wydubickiego. Za inicjatora tych działań można bez wątpienia uznać Józefa 
Welamina Rutskiego. W kontekście już wspomnianych planów odrodzenia ka-
tedry Mądrości Bożej i utworzenia przy niej klasztoru bazyliańskiego powrót 
wszystkich majątków katedralnych był bardzo ważny dla stworzenia normal-
nych warunków gospodarczego funkcjonowania Cerkwi unickiej w Kijowie.

69 Ibidem, s. 277, 294, 374, 379.
70 Ibidem, s. 294.
71 Архив Юго-Западной России..., cz. 1, t. 4, Київ 1871, s. 248.
72 Polska XVI wieku pod względem, t. 9, cz. 2, s. 302, 379.
73 Ibidem, s. 313, 322.
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Niewielka liczba i fragmentaryczność źródeł uniemożliwiają odtworzenie 
kolejnego etapu sądowej i  gospodarczej aktywności unickich metropolitów. 
Można śmiało założyć, że zdecydowana większość sporów sądowych trwała 
nadal. Znaczenie katedralnych dóbr dla całej metropolii kijowskiej podkre-
ślił między innymi synod unicki w Kobryniu, w trakcie którego zajmowano 
się potwierdzeniem i porządkowaniem dokumentów fundacyjnych74. Ponadto 
wsparcie króla i Rzymu dawało unitom nadzieję na powrót majątków do me-
tropolii. Jednak większości ziem należących do katedry w XII–XVI w. nie uda-
ło się odzyskać ani unitom, ani później prawosławnym. A zatem problem nie 
wynikał z konfliktu między unickimi i prawosławnymi mieszkańcami Kijowa, 
a raczej z faktu, że wyjaśnienie spraw majątkowych katedry wymagało sięgania 
w odległą przeszłość, co nie było możliwe ze względu na brak odpowiednich 
dokumentów.

Stan cerkwi, uposażenie katedry, czczone świątynie

Niezwykle ważna wśród omawianych tu kwestii jest charakterystyka sta-
nu zachowania budynku katedralnego w czasach unickich i  jego odbudowa. 
Według świadectwa woźnych w momencie przejęcia katedry przez Pocieja we-
wnątrz nie było żadnego wyposażenia oprócz kilku starych ksiąg i obrazów75. 
Do dziś nie ustalono, co przedstawiały i czy znajdowała się wśród nich słynna 
ikona Mikołaja Mokrego, która zgodnie z  legendą uratowała dziecko tonące 
w Dnieprze i była czczona na Rusi Kijowskiej od XII wieku76. Historycy sztuki 
podkreślają, że ikona znajdująca się w  soborze w  czasach nowożytnych nie 
miała cech staroruskiego oryginału77, który musiał w którymś momencie burz-
liwych dziejów Kijowa zastać utracony. Z całą pewnością stało się to w okresie 
przedunickim, gdyż unici nie wspominali o tej ikonie, chociaż starali się o od-
nowienie wnętrza soboru. Wyrazem tego może być wszczęta w 1605 r. spra-

74 Documenta Рontificorum Romanorum historiam Ukrainae illustrantia, t. 1, opr. A.G. We-
lykyj, Romae 1953, s. 437, 459, 473.

75 ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 58, арк. 1 зв.
76 O  tym szerzej: М.С. Крутова, Святитель Николай Чудотворец в древнерусской 

письменности, Москва 1997, s. 75–78; А.В. Багрий, Киевский список чуда св. Николая об 
утопшем детище, „Известия отделения русского языка, и словесности императорской 
академии наук” 1914, s. 272–273; G. Cioffari, La leggenda di Kiev: La traslazione delle reliquie 
di S. Nicola nel racconto di un annalista russo contemporaneo, Bari 1980, s. 36–37.

77 Н.В. Верещагина, Чудотворный образ Николы Мокрого в восточнославянской куль-
турной традиции, w: „Правило веры и образ кротости…”. Образ свт. Николая, архиеп. 
Мирликийского, в византийской и славянской агиографии, гимнографии и иконографии, 
Москва 2004, s. 406–407.
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wa sądowa przeciw wspomnianemu już księdzu Filipowi, który zabrał z ołta-
rza głównego relikwiarz i przekazał mieszczanom kijowskim78. Konieczność 
zwrotu srebrnego relikwiarza „z kośćmi świętymi” jest zawarta w mandacie 
królewskim dla mieszkańców Kijowa z 23 listopada r. 160579. Z pewnością roz-
kaz ten został wykonany, bo nie był powtarzany w późniejszych dokumentach. 

W czasach Rusi Kijowskiej w katedrze znajdowała się słynna relikwia frag-
mentu świętego Krzyża. Pierwsze wzmianki o niej znajdują się w prologu. Tu 
podano informację, że w soborze Sofijskim za ołtarzem znajdował się Krzyż 
przywieziony przez księżną Olgę z Konstantynopola80. Jednak w XVII w. znaj-
dujemy jedynie wzmianki o czczeniu przez unitów Drzewa Męki Chrystuso-
wej, ale w  Nowogródku81. W  związku z  tym dziewiętnastowieczny historyk 
rosyjski Piotr Orłowski przedstawił hipotezę o  przeniesieniu przez unitów 
kijowskiej relikwii do kościoła św. Wacława w Krakowie, tj. do klasztoru cy-
stersów w  Mogile. Potwierdzeniem tego, według badacza, jest inskrypcja 
„Metropolia Kijowska” na jednym ze starych relikwiarzy82. Tej tezy jednak nie 
można obronić, gdyż dokumenty pewnie wskazują, że relikwia świętego Drze-
wa została wywieziona z Kijowa jeszcze w XV w. przez metropolitę Focjusza 
(1408–1431). W dokumencie spisanym przez księcia Witolda po 15 listopada 
1415 r. znajduje się wzmianka, że przed 1408 r. kijowski metropolita Focjusz, 
odchodząc do Moskwy, zabrał z soboru Mądrości Bożej „skarby Kościoła, re-
likwie święte: drzewo cierpień Chrystusowych, berło, szaty i sandały Najświęt-
szej Marii, różne ikony w złocie”83. 

Spośród wszystkich relikwii czczonych w soborze unici największą uwagę 
przywiązywali do szczątków metropolity Makarego (1495–1497). Biskup ten, 
podobnie jak i wszyscy piętnastowieczni metropolici, przebywał nie w Kijo-
wie, lecz w Nowogródku litewskim. W 1497 r., gdy zdecydował się na wizytę 
w  katedrze kijowskiej, po drodze został zabity przez Tatarów podczas spra-
wowania liturgii. Niemal natychmiast po śmierci został uznany za świętego84, 
a jego ciało przewieziono do soboru Sofijskiego i położono w marmurowym 

78 О. Левицкий, op. cit., s. 139.
79 ЦДІАК України, ф. 222, оп. 1, спр. 2. 
80 О.В. Лосева, Жития русских святых в составе древнерусских прологов XII – первой 

трети XV веков, Москва 2009, s. 422.
81 Acta nuntiaturae Poloniae, t. 23, Antonius Santa Croce, s. 371.
82 П. Орловский, Св. София Киевская, нине Свято-Софийский кафедральный собор, 

Київ 1901, s. 14.
83 I. Kulczynski, Specimen Ecclesiae Ruthenicae, Romae 1734, s. 46.
84 Волынская краткая летопись, w: Полное собрание русских летописей, t. 35, Москва 

1980, s. 125. 
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grobowcu. Postać świętego zwróciła uwagę unitów, którzy poszukiwali hie-
rarchów kijowskich związanych z Rzymem. Lew Kreuza, unicki autor pracy 
Obrona Unii (1617), utożsamia męczennika Makarego z wileńskim archiman-
drytą klasztoru św. Trójcy, który umieścił swój podpis pod słynnym posłaniem 
biskupów ruskich do papieża Sykstusa IV (1476). W ten sposób Kreuza uznał 
metropolitę Makarego za unitę, którego nienaruszone ciało spoczywa nadal 
w soborze85.

Bardzo zły stan wyposażenia katedry potwierdził po swoim przybyciu do 
świątyni Antoni Grekowycz. Wedle jego świadectwa w cerkwi znajdowała się 
tylko jedna adamaszkowa ryza, kielich i dyskos, a  inne przedmioty do spra-
wowania liturgii pożyczył on od kijowskich dominikanów86. Rutski, wysyłając 
po raz pierwszy bazylianów do Kijowa, dał im wszystkie paramenty kościelne: 
srebrny kielich, krzyż i Ewangelię, a także pieniądze na roczne utrzymanie i or-
ganizację klasztoru87.

Bardzo ważną kwestią jest początek renowacji cerkwi, którą tradycyjnie 
uważano za wyłączne dzieło późniejszego metropolity prawosławnego Pio-
tra Mohyły. Rutski w swych pismach niejednokrotnie wspominał o własnym 
wkładzie w  odbudowę katedry. We wspomnianym już liście do Santacroce 
z końca 1629 r. zawiadamia, że odbudowa katedry dobiega końca, ale ze wzglę-
du na podwójne wejście do cerkwi (zapewne chodziło o zewnętrzną galerię) 
„budowa Kijowska” nie może zostać zakończona, dopóki nie odnowi on semi-
narium wileńskiego88. W późniejszym liście, który napisał już po odebraniu 
cerkwi przez prawosławnych, informuje o renowacji katedry jako o fakcie do-
konanym: „chciałbym powiedzieć, że odebrano nie tylko Kijowską katedralną 
katolicką cerkiew św. Mądrości Bożej, która od prawie wieku zostawała cał-
kowicie zepsuta i dużym wydatkiem katolickiego metropolity została pięknie 
odrestaurowana”89. Oczywiście, należy wziąć pod uwagę pewną subiektywną 
ocenę własnego wkładu w odbudowę katedry, nie mniej jednak nie można cał-
kowicie odrzucić tych dowodów i opierać się wyłącznie na świadectwach pra-
wosławnych. Restauracja soboru była procesem długotrwałym i nie ukończyła 
się nawet za czasów Sylwestra Kosowa, następcy Mohyły na metropolitalnym 

85 L. Krevsa, Obrona iedności cerkiewney, w: Lev Krevza’s a Defense of Church Unity and 
Zaxarija Kopystens’kyj’s Palinodia, Harvard 1999, s. 106.

86 ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 64, аpk.1 v.
87 Epistolae Josephi Velamin Ruckyj..., s. 79.
88 Llitterae episcoporum..., s. 216.
89 Epistolae Josephi Velamin Rutskyj..., s. 307.
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tronie90. Pewne jest natomiast, że Rutski rozpoczął odbudowę świątyni i umoż-
liwił odprawianie w niej nabożeństw. 

Zakon bazylianów od początku swego istnienia kładł duży nacisk na two-
rzenie księgozbiorów klasztornych. Niewielka biblioteka znajdowała się także 
w Kijowie. Jej zawartość i dalsze losy nie były dotychczas przedmiotem badań. 
Platon Żukowycz, nie podając źródła, twierdzi, że po 1622 r. unici zabrali bi-
bliotekę klasztorną do Owrucza91. Najwcześniejszy katalog biblioteki sofijskiej, 
pochodzący z połowy XVIII w., nie pozwala wyodrębnić ksiąg o prawdopo-
dobnej proweniencji unickiej92.

Z przedstawionych tu badań możemy wnioskować, że pomimo ich frag-
mentarycznego charakteru odzwierciedlającego okres unicki w dziejach cer-
kwi Sofijskiej istniejące dziś źródła świadczą, że odgrywała ona znaczącą 
rolę w życiu unickiego Kościoła w pierwszych dziesięcioleciach XVII wieku. 
Zdając sobie sprawę ze znaczenia soboru jako centrum kijowskiej metropo-
lii, unici w miarę możliwości dbali o jego stan, wyposażenie, najświętsze reli-
kwie, a głównie próbowali zapewnić normalne funkcjonowanie jako ośrodka 
liturgicznego. Szczególną aktywność w tym względzie wykazywał Józef Rutski, 
który założył tu klasztor Bazylianów, rozpoczął odbudowę katedry i zapewnił 
ciągłość w odprawianiu nabożeństw. A zatem twierdzenia rosyjskich przedre-
wolucyjnych historyków o zupełnym zniszczeniu, spustoszeniu i obrabowaniu 
soboru przez unitów opierają się wyłącznie na literaturze polemicznej i nie są 
zgodne z informacjami zawartymi w pozostałych źródłach. Przedstawione tu 
wyniki badań wskazują raczej na zjawisko odwrotne – na odbudowywanie 
przez metropolitę Józefa Rutskiego katedry, która stała się w tym czasie siedzi-
bą metropolity oraz centrum ośrodka klasztornego. Na końcu należy wyrazić 
nadzieję, że dalsza kwerenda źródłowa pozwoli na uzupełnienie kolejnych luk 
w historii soboru oraz umożliwi szersze i wielostronne opracowanie tematu.

90 Congregationes particulares ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarusiae spectantes, t. 1, 
opr. A. Welykyj, Roma 1956, s. 27.

91 П. Жукович, Первое вмешательство запорожских казаков в сеймовую борьбу с цер-
ковной унией, „Христианское чтение” 1907, март, s. 307. 

92 Szerzej o  tym: Н. Сінкевич, Іншомовні книги бібліотеки Софії Київської за ката-
логом 1769 р.: попередній огляд колекції, „Історія релігій в Україні. Науковий щорічник” 
2009, ks. 2, s. 736–743.



Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej

Anna Warzecha

Epitrachelion  
z fundacji hospodara Jeremiego Mohyły  

w skarbcu klasztoru Franciszkanów w Krakowie

W  klasztorze Franciszkanów w  Krakowie przechowywane są fragmen-
ty haftowanego mołdawskiego epitrachelionu z  przedstawieniem dziewięciu 
scen Akatystu ku czci Matki Boskiej oraz fundatorów, wszyte w osiemnasto-
wieczny rzymskokatolicki ornat i bursę (il. 1, 2, 3). W literaturze przedmiotu 
dzieło to wzmiankowane było jedynie dwa razy. Po raz pierwszy w Katalogu 
zabytków sztuki w Polsce, w którym przepisano krótką notkę umieszczoną na 
odwrocie ornatu. Haft rozpoznany został jako fragment siedemnastowiecznej 
ruskiej tkaniny liturgicznej z ilustracją Akatystu oraz scenami Adoracji Krzy-
ża i  przedstawieniem Chrystusa w  otoczeniu świętych1. Z  informacji wynika 
również, że w komplecie była bursa z przedstawieniem Zwiastowania2. Drugi 
raz haft został wymieniony w materiałach pokonferencyjnych Studia z dziejów 
kościoła Franciszkanów w  Krakowie autorstwa Katarzyny Mazurek-Lebow-
skiej. Badaczka zwróciła uwagę na jego wartość artystyczną i  jako pierwsza 
zaprezentowała inskrypcje towarzyszące przedstawieniom3. Dzięki nim udało 
się ostatecznie potwierdzić ikonografię haftu i poszczególne sceny przyporząd-

1 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 2: Kościoły i klasztory Śródmie-
ścia, 1, red. A. Bochnak, J. Samek, Warszawa 1971, s. 132. 

2 Choć autor nie był pewien, czy scena na bursie została rozpoznana prawidłowo. 
3 K. Mazurek-Lebowska, Ornat z haftem fundacji Jeremiego Mohyły, w: Studia z dziejów 

kościoła Franciszkanów w Krakowie, red. Z. Kliś, Kraków 2006, s. 271–283.
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kować cyklowi akatystowemu oraz ustalić, że epitrachelion został ufundowa-
ny w roku 1599 w klasztorze Suczewica przez hospodara mołdawskiego Jere-
miego Mohyłę i jego żonę Elżbietę4. Mimo tak dokładnych danych pozostaje 
jeszcze wiele niewyjaśnionych kwestii. Nie wiemy, jakimi drogami haft trafił 
do klasztoru w  Krakowie i  kiedy dokonano jego przeróbki. Okres panowa-
nia Mohyły to czas wzmożonych kontaktów polsko-mołdawskich, przedmiot 
ten mógł więc przeniknąć na tereny ziem polskich wieloma drogami5. Kata-
rzyna Mazurek-Lebowska wysunęła przypuszczenie, że ornat przywieziono 
z lwowskiego klasztoru Franciszkanów po jego kasacie w 1946 r., co wydaje się 
bardzo prawdopodobne6. Wcześniej zaś epitrachelion mógł trafić z Suczewicy 
do Suczawy, gdzie brat Jeremiego Jerzy był metropolitą. Stamtąd mógł zostać 
przewieziony przez Jana III Sobieskiego do zamku w Stryju, następnie zaś do 
klasztoru Bazylianów w Żółkwi7. Należy zwrócić uwagę, że choć w inskrypcji 
wyraźnie wzmiankowana jest Suczewica, to jednak przedmiot ten prawdo-
podobnie nie figuruje w inwentarzach klasztornych8. Dobry stan zachowania 
haftu wskazywałby również, że nie był zbyt intensywnie użytkowany do czasu 
przeróbki, kiedy pocięto tkaninę na co najmniej trzy części. Z dwóch dłuż-
szych wykonano przednią i tylną kolumnę ornatu, a jedną (może dwie?) kwa-
terę przerobiono na bursę.

Tylna kolumna ornatu składa się z  pięciu scen Akatystu, przednia – 
z trzech. Z każdej strony u dołu widnieje dodatkowo postać fundatora: z tyłu – 
Jeremiego Mohyły, z przodu – jego żony Elżbiety. Każda z kwater ma rozmiar 
ok. 15,5 cm szerokości i od 16 do 20 cm wysokości. Biorąc pod uwagę wymia-
ry poszczególnych elementów, można przypuszczać, że brakuje jeszcze trzech 
kwater oraz części środkowej, gdyż w ten sposób epitrachelion miałby właści-
wą sobie długość około 260–280 cm. Wciąż niewyjaśniona pozostaje również 
wzmianka o bursie ze sceną Zwiastowania zamieszczona w Katalogu zabytków 
oraz na samym ornacie. Nie wiadomo, czy przedmiot ten nadal istnieje, a z du-
żym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że przedstawienie Zwiastowa-
nia musiało znajdować się pierwotnie na epitrachelionie. Być może bursa jest 
przechowywana w klasztornym skarbcu, tylko nie została odnaleziona, choć 

4 W artykule nie ma wzmianki na temat bursy ze Zwiastowaniem. 
5 Na ten temat zobacz np. I. Czamańska, From the Moghilas to Dosoftei. The Polish-Romanian 

Relations in the 17th Century, w: Romanian and Polish Peoples in East-Central Europe (17th – 20th 
Centuries), red. V. Ciobanu, Iasi 2003, s. 13–26. 

6 K. Mazurek-Lebowska, op. cit., s. 276.
7 Ibidem.
8 Informacje otrzymane w  klasztorze Suczewica, które jednak nie zostały potwierdzone 

badaniami archiwalnymi.
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możliwe również, że błędnie odczytano scenę ilustrującą kontakion 4 (Z po-
mieszaniem w duszy) widniejącą na zachowanej tkaninie. 

Pod wieloma względami epitrachelion franciszkański jest dziełem wyjątko-
wym. Nie tylko opatrzony jest dokładną inskrypcją, ale i zachwyca bogactwem 
i wysoką jakością wykonania, a także należy do nielicznej grupy zachowanych 
epitrachelionów z dekoracją akatystową9. Sam Akatyst to hymn ku czci Matki 
Boskiej pierwotnie śpiewany w święto Zwiastowania, do dnia dzisiejszego zaś – 
w  piątą sobotę Wielkiego Postu10. Przypisywany jest Romanowi Melodosowi 
(VI w.), według innych również patriarsze Sergiuszowi (VII w.), czy Germano-
wi (VIII w.). Utwór składa się z 24 strof (12 kontakionów i 12 oikosów), z których 
każda rozpoczyna się inną literą greckiego alfabetu (akrostych). Hymn dzieli się 
na dwie zasadnicze części: pierwszą historyczną, zawierającą dwanaście strof, 
opowiadających o wydarzeniach od zwiastowania do ofiarowania w świątyni 
(w naszym cyklu to pierwsze 3 sceny). Druga część, zwana mistyczną lub dog-
matyczną, zawiera hymny ku czci Matki Boskiej jako Matki Boga. 

Zgodnie z kolejnością strof hymnu jako pierwsza występuje scena z bur-
sy ilustrująca  kontakion 4 (Бурю внутрь имея – Z pomieszaniem w duszy11) 
(il. 3). Na szerokiej ławie z wysokim oparciem siedzą zwróceni ku sobie Józef 
z Marią, ukazani jakby byli w trakcie ożywionej rozmowy. Dalej następują po 

9 Choć Gabriel Millet zauważa, że sceny tego hymnu były częstą dekoracją epitrachelionów, 
do dziś takich przedmiotów znanych jest bardzo niewiele, zob. G. Millet, Broderies religieuses de 
style byzantin. Text, Paris 1939, s. 57. Oprócz krakowskiego warto wspomnieć o epitrachelionie 
pochodzącym z 1667 r. z warsztatów konstantynopolitańskich (zob. http://art.thewalters.org/de-
tail/6492/stole-epitrachelion-with-scenes-from-the-akathist-hymn/ [dostęp 01.09.2013 r.]. Dru-
gi – datowany na drugą połowę XVI w., przechowywany jest w zbiorach klasztoru Stavronikita 
na Górze Athos, zob. Treasures of Mount Athos [kat. wyst.], red. K.A. Karakatsasis, Thessaloniki 
1997, kat. 11.7 oraz G. Millet, op. cit., pl. CXIII–CXV.

10 Temat Akatystu był wielokrotnie podejmowany w literaturze. Zob. O. Taflari, Iconogra-
fia Imnuli Acatist, „Buletinul Comusiunii Monumentelor Istorice” 7, 1914, s. 49–84; A. Cha-
dzinikolau, Akathistos Hymnos, w: Reallexicon zur byzantinischen Kunst, t. 1, red. K. Wessel, 
Stuttgart 1966, szp. 94–96; Akathistos Hymnus, w: Lexicon der christlischen Kunst, t. 1, red. 
E. Kirchbaum SJ, Rom–Freiburg–Basel–Wien 1968, szp. 86–88; I. Spatharakis, The Pictoral Cyc-
les of the Akathistos Hymn for the Virgin, Leiden 2005; I. Vicovan, Theological significance of the 
akathistos hymn from Moldoviţa Monastery, „European Journal of Science and Theology” 2006, 
t. 2, nr 2, s. 51–68. Streszczenie zob. http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/06/51-68Vicovan.pdf [dostęp 
01.09.2013 r.]. Badania pod względem językowym zob. np. K. Mitsakis, A Linguistic Analysis of 
the Akathistos Hymn, „Byzantine Studies/Etudes Byzantines” 5, 1978, nr 1–2, s. 177–185. W ję-
zyku polskim zob. J.S. Gajek, Akatyst ku czci Bogurodzicy jako przykład maryjnej pobożności 
bizantyńsko-słowiańskiej, w: Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyńsko-słowiańskie. VI kongres 
teologów polskich, Lublin 12–14 IX 1989, red. A. Kubiś, M. Rusecki, Lublin 1994.

11 Polskie tłumaczenie na podstawie: Dionizjusz z Furny, Hermeneia czyli objaśnienie sztuki 
malarskiej, tłum. I. Kania, red. M. Smorąg-Różycka, Kraków 2003, s. 189–191.
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sobie kwatery tylnej części ornatu: pierwsza jest ilustracją oikosu 5 (Видеша 
отроцы халдейскии – Widziały dzieci Chaldejczyków), ukazanego jako Po-
kłon magów (il. 4). Z prawej strony na tronie zasiada Madonna z Dzieciątkiem, 
przed Nią zaś klęczą trzej magowie z darami w rękach. Kolejna kompozycja 
ilustruje oikos 6 (Возсиявый во Египте – Blask rozsiewając w Egipcie) wyko-
rzystujący motyw Ucieczki do Egiptu (il. 5). Od lewej strony ku bramom Egiptu 
zbliża się Matka Boska z Chrystusem na ręku, za Nią postępuje św. Józef. Przed 
bramami klęczy tłum ludzi z uniesionymi głowami i rękami w geście modli-
twy. Kolejne sceny należą do cyklu dogmatycznego. Kontakion 8 (Странное 
рождество – Przedziwne narodziny) przedstawia Madonnę stojącą w centrum 
z Chrystusem na rękach, otoczoną zwróconymi ku Niej świętymi (il. 6). Po-
nad całością w segmencie nieba ukazany jest Chrystus z rękoma rozłożonymi 
w geście błogosławieństwa. Podążając za właściwą kolejnością, następna sce-
na umiejscowiona jest na przedniej stronie ornatu i ilustruje oikos 8 (Весь бе 
в нижних и вышних – W całości obecny w rzeczach tego świata) ukazujący 
siedzących na wspólnym tronie Przedwiecznego Dniami i  Chrystusa (il. 7). 
Między nimi znajduje się krzyż z gołębicą Ducha Świętego na szczycie. Da-
lej powracamy do tylnej części ornatu, gdzie widnieje ilustracja kontakionu 9 
(Всякое естество ангельское – Wszelka natura anielska) (il. 8). Matka Boska 
z Chrystusem na łonie stoi w centrum w pozie orantki, a z obu stron zwraca-
ją się ku Niej aniołowie. Kolejna scena znów znajduje się na przedniej części 
ornatu – to ilustracja oikosu 9 (Вития многовещанныя – Wielce wymownych 
oratorów), która prezentuje scenę niesienia schematycznie zaznaczonej ikony 
Hodegetrii (il. 9). W centrum widoczny jest mężczyzna z rozłożonymi ręko-
ma niosący ikonę, a po jego obu stronach – święci. Następna scena jest ilu-
stracją kontakionu 11 (Пение всякое побеждается – Wszelki hymn) (il. 10). 
Chrystus, błogosławiący szeroko rozłożonymi rękoma, zasiada na tronie, a po 
obu stronach stoją zwróceni ku Niemu święci w strojach kapłańskich. Ostatnia 
zachowana scena Akatystu znajduje się znów na tylnej stronie ornatu. To ilu-
stracja oikosu 12 (Поюще Твое Рождество – Śpiewając na cześć Twego Syna) 
(il. 11). Madonna w  mandorli zasiada na tronie z  Chrystusem na kolanach 
w otoczeniu świętych. Najniżej znajdują się kwatery z postaciami fundatorów 
– z tyłu Jeremiego Mohyły, a z przodu jego żony Elżbiety, zwróconych w trzech 
czwartych ku sobie (il. 12, 13). Oboje wyciągają ręce przed siebie, w prawych 
dłoniach trzymając krzyże. Ubrani są w powłóczyste, bogato zdobione szaty, 
na głowach mają korony. Towarzyszą im podpisy oraz napis fundacyjny. 

Epitrachelion noszony jest na szyi tak, by oba końce równolegle opadały 
z przodu. Przez przeszycie haftu zatraciła się naturalna kolejność scen, które 
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pierwotnie biegły rzędami od lewej do prawej (pewne zaburzenie daje się za-
uważyć jedynie w  ostatnim rzędzie, gdzie jako pierwsza występuje strofa po 
prawej) (zob. il. 1–2). Na tylnej stronie ornatu rozmieszczone zostały sceny 
znajdujące się pierwotnie po lewej stronie epitrachelionu, a na przedniej – sceny 
z prawej części. W ten sposób po złożeniu fundatorzy byli zwróceni ku sobie. 

Jak już zostało wspomniane, na epitrachelionie pierwotnie nie występowa-
ły ilustracje wszystkich 24 strof. Scen mogło być co najmniej 12, może nieco 
więcej. Na pewno brakuje sceny łączącej obie części tkaniny. W klasycznych 
epitrachelionach w  tym miejscu widniało przedstawienie Chrystusa, często 
w towarzystwie serafinów, jednak na zachowanych epitrachelionach z Akaty-
stem centralną scenę stanowi Zwiastowanie, ilustrujące jedną, dwie lub mak-
symalnie trzy strofy (oikos 1 – Naczelnik aniołów, kontakion 2 – Święta, widząc 
oraz oikos 2 – Poznanie niepojęte). Zgodnie z  następstwem strof hymnu po 
lewej stronie tkaniny jako pierwsza znajdowałaby się ilustracja albo kontakio-
nu 3 (Moc Najwyższego) albo też oikosu 3 (Która przyjęła Pana). Kolejną bra-
kującą kwaterą po stronie prawej musi być ilustracja kontakionu 6 (Heroldowie 
obwieszczający Boga), a poniżej – kontakionu 7 (A gdy Symeon zamierzał) lub 
też oikos 7 (Nowe ukazał stworzenie). Niestety ogromna różnorodność w do-
borze scen w zachowanych cyklach akatystowych i bardzo skromny materiał 
porównawczy nie pozwalają na uściślenie tych przypuszczeń. 

Całość haftu wykonana jest niemal wyłącznie złoconymi i srebrnymi nić-
mi, jedynie w niektórych partiach wykorzystano jedwabne – czerń do kon-
turów i zarysów twarzy oraz włosów hospodara, a jasną ochrą wyhaftowano 
partie karnacji. Przy metalowych niciach wykorzystano haft kładziony o ogra-
niczonej liczbie przeszyć (występują motywy zygzaku, ukośnych linii, drob-
nych kwadracików). Można przypuszczać, że nimby były zdobione perłami, 
choć dziś nie zachowały się żadne ślady po takiej dekoracji. Wszystkie postacie 
mają identyczne fizjonomie z oczami haftowanymi dwiema niemal równole-
głymi kreskami z  plamką tęczówki pośrodku, prostym nosem i  maleńkimi 
ustami. Twarze haftowane są ściegiem rozłupanym, który nie powtarza owa-
lu konturu, tylko biegnie prostymi liniami. Sylwetki są proste, dość kubiczne, 
ale harmonijne, odziane w szaty o wyraźnie zaznaczonych, choć skromnych 
fałdach. Proporcje są dostosowane do wysokości kwater, gdyż w bardziej po-
dłużnych kwaterach sylwetki świętych są zdecydowanie bardziej wydłużone. 
Tło jest neutralne, haftowane nićmi metalowymi, choć niekiedy pojawia się 
oszczędnie ukazany pejzaż górski lub elementy architektury.

Ikonografia Akatystu wykształciła się w  malarstwie ściennym i  książko-
wym w XIV wieku. Za najstarsze przedstawienie cyklu uchodzą freski w cer-
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kwi Olimpiotissy w Elasson (w Tesalii) datowane na ok. 1300 r., następnie po-
jawia się w cerkwiach św. Mikołaja Orfanosa i Panagia Chalkeon w Salonikach. 
W ciągu XIV w. temat staje się znany na całych Bałkanach i w XV dociera do 
Mołdawii12, gdzie zajął tradycyjne miejsce na zewnętrznej, południowej ścianie 
cerkwi. Mimo ogólnych podobieństw w obrębie danego regionu należy stwier-
dzić, że każdy z cyklów nosi pewne cechy indywidualne. Największe różnice 
pojawiają się zwłaszcza w ilustracjach drugiej części Akatystu – dogmatycznej, 
ta bowiem, w przeciwieństwie do części historycznej, nie miała ugruntowanej 
ikonografii. Tutaj więc pojawia się najwięcej rozbieżności i nierzadko ta sama 
kompozycja może ilustrować różne strofy Akatystu w różnych cyklach. 

Spośród zachowanych wielokwaterowych tematów akatystowych na tere-
nie Mołdawii najbliższy pod względem ikonografii jest cykl na sklepieniu sank-
tuarium w cerkwi klasztornej w Suczewicy13, jednak nie został on tu wiernie 
skopiowany. Warto choćby zauważyć, że nawet przy dokładnym powtórzeniu 
wielu kompozycji figuralnych ich tło w hafcie najczęściej jest odmienne, choć 
sam sposób ukazania architektury czy pejzażu jest podobny zarówno w wa-
riancie hafciarskim, jak i malarskim. Artysta wykonujący wzór haftu nie pozo-
stał również obojętny na inne cykle, część scen bowiem wyraźnie jest przyjęta 
z wcześniejszych kompozycji w monasterach w Humorze i Mołdawicy. 

Bez wątpienia z wewnętrznego cyklu akatystowego zaczerpnięto schematy 
scen ilustrujących oikos 5 (Widziały dzieci Chaldejczyków) i  6 (Blask rozsie-
wając w Egipcie), a także, z niewielką różnicą – kontakion 9 (Wszelka natura 
anielska) i kontakion 11 (Wszelki hymn). 

Oikos 5 należy do cyklu historycznego i najczęściej obrazowany jest po-
przez scenę Pokłonu magów (il. 5). Drobne różnice polegają na ustawieniu po-
szczególnych postaci. Najczęściej magowie są bardziej ścieśnieni, tak że jeden 
umieszczony jest ponad pozostałymi, jak to ma miejsce w Humorze, Mołda-

12 M.P. Kruk, Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem w wieku XV i XVI, Kraków 
2000, s. 187, za: E. Constantinides, The question of the date and origin of the earliest akathistos 
cycles in Byzantine monumental painting in the light of the Akathistos of the Olympiotissa at 
Elasson, „Jahrbuch der Ősterreichischen Byzantinistik” 32/5, 1982, s. 503. 

13 W  Suczewicy Akatyst przedstawiony został w  dwóch miejscach – tradycyjnie na ze-
wnętrznej ścianie cerkwi oraz na sklepieniu sanktuarium. Oba cykle bardzo mocno odbiegają 
od siebie pod względem ikonograficznym. Cykl zewnętrzny bliższy jest cyklowi w Arbore, któ-
ry znów przypomina kompozycje athoskie, zob. M.A. Musicescu, M. Berza, Mănăstirea Suce-
viţa, Bucureşti 1958, s. 79. Constantina Costea zwraca uwagę, że cykl w Arbore i Parhauţi jest 
analogiczny do zachowanej na Moskiewskim Kremlu bizantyńskiej ikony z końca XIV w., zob. 
C. Costea, Notes on the Akathiston at Arbore, il. 2 http://www.istoria-artei.ro/resources/files/
Art%2002-Costea-Akathiston.pdf [dostęp 01.09.2013 r.]. 
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wicy czy Arbore14. Na hafcie przechowywanym u franciszkanów postacie klę-
czą w  równym rzędzie, co znajduje analogię jedynie w  wewnętrznym cyklu 
w Suczewicy (il. 14 u góry). W obu kompozycjach magowie ubrani są podob-
nie, a Madonna z Dzieciątkiem upozowana jest niemal identycznie. Oikos 6 
przedstawiany jest zazwyczaj za pomocą sceny Ucieczka do Egiptu15. Na hafcie, 
podobnie jak w wewnętrznym cyklu w Suczewicy (il. 14 u dołu ) czy w Humo-
rze widzimy nieco odmienną realizację tego tematu, gdzie Józef z Marią stoją 
przed tłumem klęczących Egipcjan16. Z  tych dwóch kompozycji suczewicka 
jest znacznie bliższa haftowi. Widzimy nie tylko powtórzony układ postaci, 
ale również szaty świętych, w szczególności zaś św. Józefa odzianego w suknię, 
której fałdy podkreślają linię ud i jakby krępują jego stopy. 

Kontakion 9 (Wszelka natura anielska) niemal zawsze przedstawia Madon-
nę z Dzieciątkiem lub samego Chrystusa wśród aniołów, jednak różnice kom-
pozycyjne są tutaj znaczne (il. 8). W przypadku Arbore, zewnętrznego cyklu 
suczewickiego oraz Mołdawicy pojawia się Emmanuel, choć każda kompozy-
cja wykonana jest według innego wzoru17. W  Humorze i  wewnętrznym cy-
klu suczewickim widzimy Madonnę z Dzieciątkiem stojącą między aniołami, 
z tych dwóch przykładów jednak to znów ten z Suczewicy stanowi bezpośred-
nią analogię do omawianego (il. 15 u dołu). Brak tu, podobnie jak w hafcie, 
dynamizmu aniołów z Humoru, jest za to surowość i spokój, tak dostrzegalny 
w ujęciu hafciarskim. Oba przedstawienia różni jedynie ułożenie rąk Marii, 
która pod tym względem zdecydowanie bardziej przypomina postać z cyklu 
w Humorze. 

Kontakion 11 (Wszelki hymn) – traktowany jest z dużą dowolnością. W tym 
miejscu może pojawić się tronująca Matka Boska z Chrystusem na kolanach 
(zewnętrzny cykl w Suczewicy), tronujący Chrystus odziany w ubiór kapłań-
ski, jak w Mołdawicy, czy w chiton i himation, jak na hafcie (il. 10, 16 u dołu) 
oraz wewnętrznym cyklu w Suczewicy. W każdym przypadku głównym po-
staciom towarzyszą święci biskupi. Dwa ostatnie przedstawienia wykorzystują 
ten sam wzorzec ikonograficzny, różniący się jedynie odmiennym ułożeniem 
rąk Chrystusa. Po raz kolejny widać tutaj próbę kopiowania stylu malarza – 
z wielką dbałością oddane fałdy szaty, co szczególnie dobrze widać w postaci 

14 Na temat malowideł w  monasterze w  Humorze zob. V. Drăguţ, Pictura murala din 
Moldova sec. XV–XVI, Bucureşti 1982, il. 101 (scena 2), w Mołdawicy zaś – I. Vicovan, op. cit., 
s. 60, il. 2b. 

15 Zob. np. Mołdawica, I. Vicovan, op. cit., s. 60, il. 2c. 
16 Humor, zob. V. Drăguţ, op. cit., il. 101 (scena 4). 
17 Arbore, zob. C. Costea, op. cit., il. 5. Mołdawica, zob. I. Vicovan, op. cit., il. 3b. 
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Chrystusa. W hafcie powtarza się fałda na lewym udzie oraz nieco chaotyczna 
plątanina fałdek krępujących nogi, a nawet sama poza siedzącego z prawym 
kolanem niżej i lekko odchylonym na zewnątrz. 

Jak już zostało wspomniane, pewne sceny Akatystu mogą mieszać się ze 
sobą w różnych cyklach. Kontakion 8 (Przedziwne narodziny) (il. 6) w hafcie 
w zbiorach klasztoru Franciszkanów został skopiowany z wewnętrznego cyklu 
w Suczewicy (il. 17 u góry), z tą jednak różnicą, że tam ilustruje inną strofę 
– Kontakion 13 (O Matko sławiona hymnami)18. W obu przypadkach widzi-
my taki sam układ wszystkich postaci, choć na hafcie święci pozbawieni są 
nimbów. Wśród nich zarówno w  Suczewicy, jak i  na hafcie stoi mężczyzna 
odziany jedynie w przepaskę biodrową, skrupulatnie zaznaczony w obu przy-
padkach. Tutaj jednak wydaje się, że scena została błędnie podpisana przez 
malarza, gdyż niemal identyczna kompozycja pojawia się również wcześniej 
w  Humorze jako kontakion 819. Niewątpliwie to właśnie scena w  Humorze 
w jakimś stopniu stała się wzorem dla fresku w Suczewicy, gdyż powtarza się 
na niej postać ascety w opasce biodrowej z lewej strony. Kompozycja w Moł-
dawicy, również podpisana jako kontakion 8, niewiele odbiega od dwóch pozo-
stałych20. Oikos 9 (Wielce wymownych oratorów) (il. 9) znajduje swoją analogię 
w wewnętrznym cyklu jako oikos 10 (Tyś jest szańcem dziewic)21 (il. 17 u dołu). 
Obie kompozycje są dość oszczędne w wyrazie, ograniczone do najważniej-
szych postaci, z których nosiciel ikony umieszczony jest w centrum. Haft po-
wtarza jego strój z fałdzistym płaszczem i maleńką, umieszczoną dość wyso-
ko ikoną Hodegetrii. Na fresku nosiciel podtrzymuje stelaż ikony jedną ręką, 
podczas gdy na hafcie obie ręce ma wolne. Sama kompozycja procesji z ikoną 
Hodegetrii ilustruje bardzo różne strofy Akatystu. Poza haftem jedynie w Pro-
bocie będzie to oikos 9 (z tą różnicą, że tam nie widać mężczyzny trzymającego 
ikonę, która umieszczona jest na czymś w rodzaju cokołu). W Mołdawicy czy 
w zewnętrznym cyklu w Suczewicy scena ta ilustruje oikos 12 (Śpiewając na 
cześć Twego Syna)22. Natomiast oikos 9 w Mołdawicy i Arbore przedstawia Ma-
donnę z Emmanuelem i powalonych na ziemię ludzi23. W zewnętrznym cyklu 

18 Ilustracja kontakionu 8 w wewnętrznym cyklu nie występuje. 
19 Zob. V. Drăguţ, op. cit., il. 101 (scena 7). 
20 Zob. I. Vicovan, op. cit., il. 2f. 
21 Ten znowu w przeważającej większości przedstawia postać Marii w otoczeniu dziewic, 

jak choćby w Mołdawicy, zob. I. Vicovan, op. cit., il. 3e, lub Humorze, zob. V. Drăguţ, op. cit., il. 
101 (scena 11). 

22 Mołdawica zob. I. Vicovan, op. cit., il. 4c. 
23 Mołdawica zob. I. Vicovan, op. cit., il. 3c; Arbore zob. I.C. Ciobanu, Simetria „ascunsă” 

a Acatistului de la Arbore, zob. il. 1 (scena 17), http://www.akademos.asm.md/files/Simetria%20
ascunsa%20a%20acatistului%20de%20la%20Arbore.pdf [dostęp 01.09.2013 r.].
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akatystowym w Suczewicy Madonnę na tronie otaczają prorocy ze zwojami 
w dłoniach. W wewnętrznym cyklu ilustracja tej strofy w ogóle nie występuje.

Wspomniany wyżej oikos 12 (Śpiewając na cześć Twego Syna) na hafcie 
ukazuje Madonnę w otoczeniu świętych (il. 11). Powtarza on niemal dokład-
nie schemat z wewnętrznego cyklu w Suczewicy, a różnica polega jedynie na 
zmianie położenia tronu, który w hafcie unosi się wysoko nad świętymi (il. 16 
u góry). Na epitrachelionie nie występują również święci biskupi, a wszystkie 
towarzyszące postacie pozbawione są nimbów. Jednak poza Marii z wyciągnię-
tą przed siebie prawą ręką przypomina kompozycję freskową, tak jak układ fał-
dów szat niemal dokładnie skopiowanych przez hafciarza. Znów jednak w cy-
klu malarskim scena podpisana jest odmiennym cytatem – z oikosu 7 (Nowe 
ukazał stworzenie). Na sklepieniu sanktuarium w Suczewicy w kwaterze oikosu 
12 Madonna zasiada na wysokim stopniu u wejścia do budowli przysłoniętym 
draperią. 

Kompozycje dwóch pozostałych strof Akatystu na epitrachelionie – kon-
takion 4 (Z pomieszaniem w duszy) oraz oikos 8 (W całości obecny w rzeczach 
tego świata) odbiegają od scen w  wewnętrznym cyklu w  Suczewicy. Konta-
kion 4 ukazuje Marię i Józefa siedzących na wspólnej ławie na tle architektury 
z przewieszoną między domami tkaniną (il. 3). Ten wariant jest szeroko roz-
powszechniony na terenie Mołdawii24, podczas gdy w obu cyklach suczewic-
kich rodzice Jezusa stoją naprzeciw siebie (il. 18 u dołu). Oikos 8 (W całości 
obecny w rzeczach tego świata) w hafcie przedstawiony jest jako Trójca Święta 
zasiadająca na wspólnym tronie (il. 7). Ten wariant powtarza się często w ma-
larstwie mołdawskim, jednakże nigdzie Osoby Boskie nie siedzą zwrócone do 
patrzącego, a zawsze ku sobie, jak w Humorze, Mołdawicy, Probocie i w we-
wnętrznym cyklu suczewickim25 (il. 19). W Suczewicy brak jedynie mandorli 
ujmującej postaci, która jest obecna w pozostałych przedstawieniach. 

Na zakończenie należy przyjrzeć się postaciom fundatorów, którzy zgod-
nie z mołdawską tradycją zajmują dolne kwatery epitrachelionów26 (il. 12, 13). 
Porównując znane portrety Jeremiego Mohyły: na hafcie, na fresku fundacyj-
nym w klasztorze Suczewica27, w Tetraewangeliarzu jego fundacji z 1607 r. (Su-

24 Mołdawica zob. I. Vicovan, op. cit., il. 1f; Humor, zob. V. Drăguţ, op. cit., il. 101, (scena 8), 
Probota, Baia. 

25 Mołdawica zob. I. Vicovan, op. cit., il. 3a; Humor, zob. V. Drăguţ, op. cit., il. 101 (scena 8). 
26 Np. Aleksander Dobry i jego żona Marina na epitrachelionie z 1. poł. XV w., zob. M.A. 

Musicescu, Broderia medievală românească, Bucureşti 1969, il. 11–12. Na temat portretu funda-
torów w hafcie zob. M.A. Musicescu, Portretul laic brodat în arta medievală romînească, „Studii 
şi cercetari de istoria artei” 1962, s. 45–77. 

27 Zob. V. Drăguţ, op. cit., il. 205. 
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czewica 24)28, a  wreszcie na kapie nagrobnej hospodara29, możemy dostrzec 
pewne ogólne podobieństwa. Wszystkie portrety przedstawiają mężczyznę 
z gęstą czarną brodą i włosami sięgającymi za ramiona, jednak i ubiór, i upo-
zowanie postaci są bardzo konwencjonalne.

Z wewnętrznego cyklu akatystowego haft powtarza bardzo surowe ujęcie, 
ograniczone do najważniejszych postaci zapełniających niemal całą przestrzeń. 
Tło jest oszczędne, najczęściej ukazane w formie schematycznie ujętego górzy-
stego pejzażu, skromnej architektury czy prostej ściany30. Oczywiście należy 
pamiętać, że częściowo ta surowość kompozycji haftu mogła być podyktowa-
na ograniczeniami technologicznymi i chęcią zapewnienia czytelności układu, 
jednakże dwa pozostałe epitracheliony z Akatystem ukazują strofy o bardziej 
narracyjnym charakterze.

Zakładając, że istotnie warsztat hafciarski korzystał z  cyklu akatystowe-
go umieszczonego na sklepieniu cerkwi w Suczewicy, można domniemywać 
o wyglądzie niezachowanych scen. W wewnętrznym cyklu pojawia się przed-
stawienie oikosu 2 (Poznanie niepojęte – ilustrowane sceną Zwiastowania) 
(il. 18 u góry), oikosu 3 (Która przyjęła Pana – jako spotkanie Elżbiety i Matki 
Boskiej) (il. 20), kontakionu 6 (Heroldowie obwieszczający Boga) (il. 21 u góry 
scena przedstawia jadących konno magów prowadzonych przez anioła), oraz 
kontakionu 7 (Gdy Symeon zamierzał) (il. 21 u  dołu) – przedstawiającego 
Ofiarowanie w świątyni. Nie możemy oczywiście zakładać, że te właśnie sceny 
i w takiej formie znajdowały się pierwotnie na epitrachelionie, jednak nie jest to 
wykluczone, gdyż ich ewentualną obecność usprawiedliwia porządek narracji 
Akatystu. 

Podobieństwo stylu po części może potwierdzić związek haftu z malowi-
dłami ściennymi w Suczewicy, choć należy pamiętać o różnicach technologicz-
nych, które narzucały hafciarzom pewne uproszczenia. Niewiele więc możemy 
powiedzieć choćby o kwestii fizjonomii, na epitrachelionie zaznaczonych bardzo 
schematycznie. Ale już szaty w  hafcie zostały odtworzone bardzo dokładnie, 
co pozwala odnaleźć wspólne rysy między epitrachelionem a nie tylko cyklem 
wewnętrznym, ale też całym warsztatem malarskim kręgu Jeremiego Mohyły31. 

28G. Popescu-Vîlcea, Un manuscris al voievodului Ieremia Movilă, Bucureşti 1984, il. L. 
29 Zob. M.A. Musicescu, Broderia medievală..., il. 70–71. 
30 Cechy te zanikają już w zewnętrznym cyklu, który jest o wiele bardziej drobiazgowy. 
31 Problem mecenatu artystycznego Jeremiego Mohyły nie został jak dotąd należycie opra-

cowany. Osobno zostało omówione środowisko malarskie kręgu Mohyły, zob. C. Costea, La 
sfârşitul unui secol de erudiţie pictura de icoane din Moldova în timpul lui Ieremia Movilă. „Am-
bianţa Suceviţei”, „Ars Transsilvanile” 3, 1993, s. 77–90, a  pracę monograficzną poświęcono 
rękopisowi fundacji hospodara, zob. G. Popescu-Vîlcea, op. cit.
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Identyczna jest sylwetka siedzącego Chrystusa, z  szeroko rozstawionymi ko-
lanami i ułożonymi blisko siebie stopami (il. 7, 10, 16). Fałda himationu prze-
rzucona jest zawsze przez lewe kolano, a u dołu fałdy zaznaczone są poziomy-
mi, nieco chaotycznymi kreskami, co sprawia wrażenie, jakby stopy były nieco 
skrępowane. Suknie w podobny sposób spowijają siedzące w trzech czwartych 
postaci Marii (il. 5, 11, 14, 16). Szaty również bardzo wyraźnie uwidoczniają za-
rys ud, zarówno u postaci siedzących w trzech czwartych, jak i niekiedy u idą-
cych, jak u Józefa na hafcie i fresku na ilustracji oikosu 6 (il. 4, 14). 

Niestety nie jest możliwe porównanie omawianej pracy do innych dzieł 
hafciarskich powstałych w kręgu mecenatu artystycznego Jeremiego Mohyły. 
Wiemy, że hospodar ufundował przynajmniej trzy inne tkaniny: epitafios (w la-
tach 90. XVI w.)32 i bardziej znane – dwie kapy nagrobne: samego hospodara 
i jego brata Szymona33. Niestety są to wielkie kompozycje, dające ich twórcom 
zupełnie inne możliwości i wymagające od nich odmiennej techniki niż przy 
pracy nad maleńkimi scenami epitrachelionu. Przy analizie porównawczej bar-
dziej pomocne mogą być jedynie małe kompozycje, jak dla przykładu umiesz-
czone w narożach wspomnianych kap – Gościnności Abrahama i Zstąpienia do 
otchłani na tle architektury (il. 22). Porównanie obu przedstawień wskazuje, że 
artyści identycznie opracowywali twarze, na których za pomocą równoległych 
kresek zaznaczali oczy, prosty nos i małe usta, choć reszta przedstawienia jest 
zdecydowanie inaczej wykonana. Szaty postaci na kapie są mniej dokładne, 
za to bardziej plastyczne, haftowane na podkładzie. Brak również wyraźnego 
ciemnego konturu obecnego na epitrachelionie, co powoduje, że postaci zlewa-
ją się w jedną całość. Warto jednak pamiętać, że każdy haft był tworzony indy-
widualnie, z uwzględnieniem funkcji i miejsca eksponowania. Toteż wyraźny 
kontur na epitrachelionie mógł być podyktowany tym, że tkanina ta, jako część 
stroju liturgicznego, służyła do oglądania z daleka i kontur nadawał jej czytel-
ności i uwydatniał bogactwo (na tyle, na ile można było dostrzec szczegóły ze 
znacznej odległości i spod felonionu, pod którym epitrachelion był noszony). 
Taki zabieg nie był już konieczny w przypadku kapy Jeremiego. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że oba dzieła, wykonane z  drogich mate-
riałów i z wielką precyzją, wyszły z bardzo dobrej pracowni hafciarskiej. Epi-
trachelion fundacji Jeremiego Mohyły, choć wciąż pozostawia wiele pytań, 
jest niewątpliwie dziełem silnie związanym z  kręgiem artystów pracujących 
na zlecenie hospodara. Ukazany na nim temat akatystowy wzorowany jest na 

32 M.A. Musicescu, Broderia medievală..., il. 64.
33 Ibidem, il. 70–72 (kapa Jeremiego) i 73 (kapa Szymona).
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cyklu wewnętrznym cerkwi w Suczewicy. Niewiele wiadomo również na te-
mat samego warsztatu. Czy był to jeden warsztat klasztorny, czy Mohyła zama-
wiał przedmioty w  innych pracowniach? Niestety znane są bardzo nieliczne 
przykłady hafciarstwa z tego okresu, więc materiał porównawczy jest bardzo 
skromny. W ogólnych zarysach praca ta wpisuje się w tradycję hafciarską koń-
ca wieku XVI, w którym widać dążność do dekoracyjności, bogactwa i uprosz-
czenia kompozycji, co zapowiada już nową epokę. 

Spis ilustracji (zdjęcia 1–2 ze zbiorów klasztoru franciszkanów w Krakowie,  
    pozostałe – Anna Warzecha)
1. Ornat z epitrachelionem Jeremiego Mohyły, przód, haft, 1599 r.  
2. Ornat z epitrachelionem Jeremiego Mohyły, tył, haft, 1599 r. 
3. Kontakion 4 (Z pomieszaniem w duszy), fragment epitrachelionu Jeremiego Mohyły.
4. Oikos 5 (Widziały dzieci Chaldejczyków), fragment epitrachelionu Jeremiego 

Mohyły.
5. Oikos 6 (Blask rozsiewając w Egipcie), fragment epitrachelionu Jeremiego Mohyły.
6. Kontakion 8 (Przedziwne narodziny), fragment epitrachelionu Jeremiego Mohyły.
7. Oikos 8 (W całości obecny w rzeczach tego świata), fragment epitrachelionu Jere-

miego Mohyły.
8. Kontakion 9 (Wszelka natura anielska), fragment epitrachelionu Jeremiego Mohyły.
9. Oikos 9 (Wielce wymownych oratorów), fragment epitrachelionu Jeremiego Mohyły.
10. Kontakion 11 (Wszelki hymn), fragment epitrachelionu Jeremiego Mohyły.
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Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej

Dagmara Onichimowska, Agnieszka Gronek 

Ikona Matki Boskiej Hodegetrii  
z pierwszej połowy XVII wieku w zbiorach  

Muzeum Narodowego we Wrocławiu1

Ikona Matki Boskiej Hodegetrii w  Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
zwraca uwagę badaczy zarówno ze względu na wartość artystyczną, jak i in-
skrypcje na odwrocie, napisane wprost na podobraziu oraz na naklejonych 
kartkach pergaminu i papieru. Pozwolą one być może wyjaśnić pochodzenie 
dzieła oraz okoliczności jego dotarcia na Śląsk. Mimo ogólnie dobrego stanu 
zachowania, pewne ubytki warstwy malarskiej i przemalowania, jak też moc-
ne ściemnienie całej powierzchni stały się przyczyną poddania ikony pełnej 
konserwacji, wykonanej pod kierunkiem prof. Zofii Medweckiej jako praca 

1 Artykuł ten został napisany do przygotowywanego przez śp. prof. Annę Różycką-Bryzek 
tomu, mającego zawierać artykuły jej magistrantów i młodych współpracowników. Niestety do 
wydania książki nie doszło, a tekst ten pozostawał do dziś w maszynopisie. Informacje w nim za-
warte weszły do obiegu naukowego za pośrednictwem: M.P. Kruk, Ikony-obrazy w świątyniach 
rzymskokatolickich dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2011, nr 31; Idem, Ikona Matki Boskiej 
w typie Hodegetrii z dawnego kościoła klasztornego kapucynów we Wrocławiu, w: Skarby uniwer-
syteckich kolekcji, t. 1, Wykłady towarzyszące wystawie jubileuszowej „Uniwersytet Wrocławski 
1811–2011”, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2013, s. 5–25; D. Galewski, Średniowieczne wize-
runki kultowe w barokowym Wrocławiu, w: Procesy przemian w sztuce średniowiecznej. Przełom 
– regres – innowacja – tradycja, red. R. Eysymontt, R. Kaczmarek, Warszawa 2014, s. 347–349.



114 Dagmara Onichimowska, Agnieszka Gronek 

dyplomowa na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie2. 

Matka Boska w  typie Hodegetrii ujęta została frontalnie w  półpostaci, 
z Dzieciątkiem na lewym ramieniu, które prawą ręką błogosławi, lewą zaś pod-
trzymuje księgę. Dwubarwne, głęboko rzeźbione, reliefowe tło stanowi wypu-
kły, złocony ornament okuciowy z motywami roślinnymi na wgłębionej czarnej 
powierzchni. Podobrazie składa się z dwóch desek lipy wąskolistnej o wymia-
rach 62,4–62,6 × 47 × 2 cm, sklejonych na styk, pokrytych lnianym płótnem 
i kilkoma warstwami zaprawy kredowo-klejowej, w której wygrawerowano or-
nament tła, nimby oraz tabliczki z miejscem na napis. Użyto tu farb tempero-
wych o wąskiej gamie pigmentów, takich jak biel ołowiowa, cynober, kraplak, 
ochra, umbra, azuryt, malachit, czerń kostna, oraz spoiwa z białka kurzego, nie-
kiedy z dodatkiem oleju. Miejsca złote pokryto złotem płatkowym – w partiach 
tła, i sproszkowanym ze spoiwem z kurzego białka bądź kleju. Gdzieniegdzie 
położono werniks żywiczny z czerwienią organiczną, np. na maforionie, a biał-
kowy – na lamówkach sukni Marii oraz płaszczu i pasku Dzieciątka.

Ustalono, że ikona pochodzi z klasztoru kapucynów we Wrocławiu. Latem 
1992 roku odnaleziono księgę inwentaryzacyjną, gdzie w roku 1859 umiesz-
czono tekst oznaczony numerem 4424 (takim jak na odwrocie ikony): „Abth. 
B. Kirche Alterthumer Madonna, Bretbild, grechisch. 2 F hoch 1 F breit Neu-
artigs. Restauriert 1881”3, zaś w rubryce Bemerkungen: „Koeglisches A. Ehe-
mahl. Kapuzinerklosters. Bresl”. 

Ikona znajdowała się niegdyś w  przyklasztornym kościele Kapucynów 
pw. św. Jadwigi przy ulicy Karola 35 we Wrocławiu4, wybudowanym po roku 
16715. Po sekularyzacji dóbr klasztornych w  latach 1810–1811 kościół zbu-

2 Celem była konserwacja estetyczna, która miała przywrócić wygląd zbliżony do pier-
wotnego, jak też techniczna, przeprowadzona w celu zahamowania procesu niszczenia obrazu. 
Odczytanie inskrypcji znajdujących się na odwrocie miało pomóc w poznaniu dziejów ikony 
i ujawnić przeprowadzane w różnych okresach prace renowacyjne. Po konserwacji kompozy-
cja i kolorystyka ikony nie uległy zasadniczym zmianom. Usunięcie pociemniałego werniksu 
z powierzchni malowidła sprawiło, że barwy szat i karnacji stały się bardziej nasycone. Usunięto 
nieoryginalne złote, lite tło i ujawniono pod spodem złocony okuciowy ornament i tabliczki na 
czarnym tle. O szczegółowych zabiegach konserwatorskich zob. maszynopis pracy nr inw. 426 
w Archiwum Wydziału Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

3 Obraz na desce Madonna – grecki, 2 stopy wysoki, 1 stopę szeroki. Konserwowany 
w 1881 r. [tłum. D.O.].

4 L. Burgemeister, G. Grundmann, Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, cz. 3, Die kirchli-
chen Denkmäler der Altstadt, Breslau 1934, s. 190.

5 W tym roku kapucyni otrzymali od cesarskiego generała barona Gottfrida von Heister 
ziemię, na której wybudowali kościół, wzmiankowany w roku 1674 w dokumencie biskupa Fry-
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rzono, ziemie sprzedano, a całe wyposażenie przejęło państwo. Zgromadzo-
ne w poaugustiańskim gmachu Na Piasku paramenty kościelne, księgozbiór 
i obrazy objął opieką Johann Gotlieb Büsching. Wśród nich znalazła się rów-
nież omawiana ikona, która wraz z  innymi przedmiotami została włączona 
do zbiorów uniwersyteckich, skąd trafiła do utworzonego 1859 roku Museum 
Schlesisches Alterthümer6.

Pierwotnie obraz oprawiony był prawdopodobnie w  ramę osadzoną na 
kołkach, z warstwą zaprawy, nałożoną zapewne podczas wykańczania orna-
mentu tła. Liczne uszkodzenia malatury wskazują, że od strony lica były zwie-
szane wota.

Na odwrocie znajduje się naniesiony wprost na deskę napis minuskułą go-
tycką „Baltassar Mossner” oraz rok „1670”. Zabieg wygładzania powierzch-
ni drewna pod ten napis przeprowadzono, gdy stare szpongi wymieniano na 
nowe. Świadczą o  tym zachowane gładkie powierzchnie drewna nad i  pod 
szpongą. W tym czasie ikona była nadal oprawiona w starą ramę, którą za-
mocowano powyżej grubości deski. Przypuszczalnie to Baltassar Mossner 
ofiarował klasztorowi kapucynów ikonę, która była jego własnością. Obraz był 
niewątpliwie uważany za cudowny. W archiwum z klasztoru kapucynów od-
naleziono odpis dokumentu z  roku 1743, poświadczający cud dokonany za 
pośrednictwem tego wizerunku7. O otaczaniu go szczególną czcią świadczą 
również ślady po licznych gwoździach niegdyś mocujących wota. W 1750 
roku została naklejona karta papieru czerpanego z tekstem: 

Deiparae dignissimae / vilissimum mancipium / Virgini yllibatae / Contamina-
tu(m) lolium Civitati Refugij / Reus arternae mortis /Januae coelestis Jerusalem 
/Redux prodigus / Ductrici errantium / Ovis aberrans / Matri misericordiae / 
(?) peccator8

deryka (Archiwum Państwowe, Wrocław, Rep. 62, nr 63 i 64). Konwent O.O. Kapucynów istniał 
we Wrocławiu już wcześniej, o czym świadczy pozwolenie od kapituły z 22 lutego 1669 roku na 
wygłaszanie kazań w kościele św.św. Piotra i Pawła. 

6 Muzeum to zostało w  roku 1899 przemianowane na Schlesisches Museum für Kunst-
gewerbe, które w  1926 roku przeradza się w  Schlossmuseum. W  roku 1946 dekretem władz 
polskich utworzone zostało Muzeum Państwowe, które w 1950 roku przyjęło nazwę Muzeum 
Śląskiego, by w 1970 roku stać się Muzeum Narodowym. 

7 Archiwum Państwowe, Wrocław, Rep. 62, s. 2622.
8 „Bogurodzicy najgodniejszej najpodlejszy niewolnik – Dziewicy nienaruszonej szpetny 

kąkol – Twierdzy ucieczki zagrożony wieczną śmiercią – Bramie niebieskiego Jeruzalem syn 
marnotrawny – Przewodniczce błądzących owca zabłąkana – Matce miłosierdzia niepoprawny 
grzesznik”. [tłum. D.O.]



116 Dagmara Onichimowska, Agnieszka Gronek 

Hanc sacram Iconem monilibus, et Sertis, lista Angelisq(ue) exornari fecit An. 
1750 die 8 Decemb(ris) aeternum devotu(s) cliens/ Adstipulante Fr:/ (ater) 
Ludovic (us) Antoni(us) Capuo (?)/ A.V.P [Admodum Venerabilis Pater] p.l. 
Guard(ianus) et Custos mp [manu propria]/Raymundo olomuc(ensi)/Actis 
Congre(gatione) ad SS Petr(um) et Paulu(m)9

Być może to wyznanie wiary człowieka nawróconego zostało w 1750 roku 
przepisane ze starszego dokumentu, ponieważ tych słów nie można odnosić 
do ojców kapucynów sygnujących dokument. Prawdopodobnie w 1750 roku 
odjęto starą ramę, chcąc umieścić ikonę w innej już istniejącej, bardziej oka-
załej. W czasie tych zabiegów przycięto dolny i boczne brzegi obrazu, dosto-
sowując jego kształt do nowej ramy. Listwy, które zachowały się do dzisiaj, 
służyły jedynie jako część konstrukcyjna. 

W 1751 roku na odwrocie przyklejono kartę pergaminową z inskrypcją: 
„RenoVaVIt In LeCtoratV / P: HVbertI A:V:P:F Loren / TIVs pro teMpore / 
GVarDIanVs hVIas”10. Informacja ta świadczy o tym, że krótko po wykonaniu 
poprzednich prac ikona wymagała ponownej interwencji konserwatorskiej. 
Zapewne ojciec Florentius, wycinając fragmenty dębowych szpong, osłabił 
ich zbyt silne działanie na podobrazie. W tym czasie pokryto „na głucho” za-
prawą kredowo-klejową i pulmentem grawerowane tło, tabliczki, nimby i po-
złocono je. Na tabliczkach nakreślono sadzą litery HPOX i ESXE, co jawnie 
świadczy o  nieznajomości greki i  trudnościach z  odczytaniem pierwotnego 
napisu: „MPÏY ΙCΧC”. Listwy pomalowano smaltą. Ubytki warstwy malarskiej 
i zaprawy ojciec Florentius wypełnił kitem klejowo-kredowym i po pokryciu 
werniksem olejno-żywicznym wypunktował farbami. Umieszczając na ikonie 
wota, ponownie wbito w lico gwoździe. 

W 1781 roku na odwrocie ikony przyklejono kolejny pergamin z tekstem 
napisanym czarnym i czerwonym tuszem: DenVo ILLVstrIorI SpLnDore eX / 
ornata fVIt IsthaeC DeIparae Ara / Anno, quo R.P. Gilbertus tertia vice per Sile-
siam Custos, et Familia / Vratislaviensis erat, ut sequitur (…)11. W tym samym 

9 „Tę świętą ikonę klejnotami, wieńcami, ramą i aniołkami ozdobić kazał w roku 1750, dnia 
8 grudnia, na zawsze oddany sługa Brat Ludwik Antoni Capuo (?) Gwardian i Kustosz (ręką 
własną) w obecności Przewielebnego Ojca Rajmunda z Ołomuńca – działo się to w Kongregacji 
przy Świętych Piotrze i Pawle” [tłum. D.O.]. 

10 „Odnowił w czasie lektoratu Ojca Huberta Ojciec Florentius, w tym czasie jego Gwardian 
(huius? tego klasztoru)” [tłum. D.O]. 

11 „Ponownie ze wspaniałym przepychem został ozdobiony ten ołtarz Matki Boskiej. 
W roku, w którym Ojciec Gilbertus po raz trzeci został kustoszem Śląska, klasztorna społecz-
ność była następująca [...]”, (tutaj kolejno wymieniono imiona i nazwiska oraz pochodzenie bra-
ci klasztornej) [tłum. D.O.]. 
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roku pokryto zaprawą gipsowo-kredową, pulmentem nimby Marii i  Jezusa 
i pozłocono je płatkami złota. Prawdopodobnie i w tę warstwę wbito gwoździe.

Z okresu przechowywania ikony w poaugustiańskim gmachu Na Piasku 
we Wrocławiu w  latach 1811–1859 mogą pochodzić ślady czerwonego laku. 
Przypuszczalnie w trakcie wymontowywania w kościele ikony z ramy zgubio-
no dolną listwę.

W roku 1881 przeprowadzano niewielkie zabiegi konserwatorskie i uzu-
pełniono brakującą dolną listwę. Na lewej listwie od lica naniesiono czerwoną 
farbą numer inwentaryzacyjny „4424”, na odwrocie naklejono okrągłą kartkę 
z numerem 470 i kartkę z wyrazem „links”. Naniesiono też napis białą kredą 
„CCCXXXVI” i błękitną kredką numer 4424.

Po 1946 roku obraz został przekazany do Muzeum Państwowego we Wro-
cławiu. Z tego okresu pochodzą narysowany na odwrocie błękitną kredką nu-
mer 3 w kółku i naniesiony żółtą olejną farbą numer inwentaryzacyjny Mu-
zeum Śląskiego M.Śl. VIII – 522, który niefortunnie nakłada się na najstarszą 
inskrypcję: „Baltassar Mossner 1670”.

Cechy stylowe omawianej ikony pozwalają zaliczyć ją do kręgu wpływów 
tzw. szkoły lwowskiej, zwykle łączonej z pracami Teodora (Fedira) Seńkowy-
cza, Mykoły Petrachnowycza oraz twórców anonimowych, jak mistrz ikono-
stasu w cerkwi Świętych Piatnic we Lwowie. Działalność tych malarzy, inspi-
rowana w  dużej mierze sztuką zachodnią, promieniowała na inne ośrodki, 
szczególnie na pobliską Żółkiew i Sądową Wisznię, a zbliżone stylowo dzieła 
odnaleźć można w Rohatynie i Drohobyczu. 

Omawiana ikona Matki Boskiej dorównuje pięknem i  klasą najlepszym 
dziełom powstałym w tym środowisku, a więc Bogurodzicy przypisywanej Pe-
trachnowyczowi w cerkwi Świętych Kosmy i Damiana w Grzybowiczach Wiel-
kich, anonimowym we lwowskich cerkwiach Świętego Mikołaja12 i Świętych 
Piatnic13 oraz z cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Rohatynie14. 

Bogurodzica na wrocławskiej ikonie ubrana jest w błękitną suknię wykoń-
czoną wokół szyi i na prawym mankiecie lamówką ze złotym geometrycznym 
ornamentem na brązowym tle. Jej obszerny ciemnoczerwony płaszcz z fioleto-

12 В.І. Свєнціцька, О.Ф. Сидор, Спадщина віків. Українське малярство XIV–XVIII 
століть у музейних колекціях Львова, Львів 1990, il. 22; В.А. Овсійчук, Українське маляр-
ство X–XVIII століть. Проблеми кольору, Львів 1996, s. 306–307.

13 В.А. Овсійчук, op. cit., s. 293; L. Milyaeva, The Ukrainian Icon 11th – 18th centuries. From 
Byzantine sources to the Baroque, Bournemouth–Saint Petersburg 1996, il. 146–147.

14 В.І. Свєнціцька, О.Ф. Сидор, op. cit., il. 94–94; B.I. Мельник, Церква Святого Духа 
в Рогатині, Київ 1991, il. 22; В. Откович, В. Пилип’юк, Українська ікона XIV–XVIII ст., 
Львів 1999, s. 86–87.



118 Dagmara Onichimowska, Agnieszka Gronek 

wą podszewką ozdobiony jest na brzegach pasem złotej drobnej kratki zwień-
czonej lilijkami, podobnie jak krótki maforion z dwiema złotymi rozetami na 
czole i ramieniu, dodatkowo ze złotymi frędzelkami na prawym ramieniu, wy-
kreślonymi z iście kaligraficzną precyzją. 

Ubiór Dzieciątka stanowią biała koszulka, różowa tunika z długimi szero-
kimi rękawami, ściągnięta w pasie błękitną taśmą zawiązaną na gruby węzeł 
oraz obszerny złoty płaszcz z zieloną podszewką, przykrywający lewe ramię 
i nogi, a odkrywający nagie stopy. 

Twarz i dłonie Bogurodzicy i Emanuela modelowane są bardzo delikat-
nym światłocieniem. Niewielkie partie podmalówki ochrą i czernią pozosta-
wiono jedynie w miejscach najgłębszego cienia, to jest wzdłuż owalu twarzy, 
w zagłębieniach pod oczami i ustami, na prawo od linii grzbietu nosa Marii, 
łuku nad powiekami, zewnętrznych części dłoni oraz przestrzeni między pal-
cami. Plastyczność nagich partii ciała wydobyto delikatnymi plamami ochry, 
różu oraz bieli.

Modelunek płaszcza i  maforionu Matki Boskiej uzyskano, nanosząc 
na warstwę umbry szerokie linie jasnego, nasyconego cynobru, tworząc ze-
wnętrzne załamania fałd i pozostawiając we wgłębieniach ciemną podmalów-
kę. Rysunek jasnoczerwonych linii już to – spokojny i uporządkowany – ukła-
da materię wokół twarzy Marii oraz na bokach ramion w wąskie, równoległe 
zakładki, już to – załamując się i  rozdwajając – tworzy iluzję zagnieceń fałd 
lekko zmiętej i zawijającej się na wysokości piersi i brzucha tkaniny.

Spodnie szaty Dzieciątka – białą koszulkę i różową tunikę – opracowano 
w podobny sposób, czyli nanosząc na ciemniejsze tło barwę jaśniejszą. Jed-
nak tu dukt linii kształtujących draperię jest bardziej chaotyczny i dynamicz-
ny, przez co marszczenie jest mniej schematyczne. Z kolei płaszcz Chrystusa 
pokryto gęstą siatką złotego szrafowania. Chociaż kontrastowe zestawienie 
złotych i brązowych plam na ramieniu Dzieciątka i w okolicach lewej dłoni 
Marii w przekonujący sposób oddaje plastyczność materii, to wiązki cienkich 
równoległych złotych kresek, gwałtownie urywanych bądź załamywanych na 
nogach Jezusa bardziej tworzą geometryczny ornament, niż oznaczają bieg 
i kształt nienaturalnie pomiętej szaty. 

Krąg ikon Matki Boskiej Hodegetrii o  zbliżonych ogólnych cechach for-
malnych, uwzględniając różnice wynikające z  odmienności warsztatowych 
i  indywidualnej maniery malarskiej ich twórców, można rozszerzyć o  ikony 
znajdujące się w polskich kościołach i cerkwiach: Matki Boskiej Dzierzgowskiej 
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w kościele Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowicach15, Matki Boskiej Jurowickiej 
w kościele Świętej Barbary w Krakowie16, Matki Boskiej Hodegetrii w kościele 
Świętej Doroty we wsi Winna Poświetne17, Matki Boskiej Hodegetrii z kościo-
ła Świętej Trójcy w Janowie obecnie w Prochowicach18, Matki Boskiej Hode-
getrii w kościele parafialnym w Panience19, a także przepięknego wizerunku 
z roku 1640 w cerkwi Świętego Mikołaja w Drohiczynie20. 

Cechy fizjonomiczne, takie jak małe oczy z  głębokimi cieniami, wąskie 
brwi, małe, ale grube usta, długi prosty nos, nadające twarzy Marii wyraz spo-
koju i melancholii, powtarzają się na niektórych dziełach twórców żółkiew-
skich, przede wszystkim na ikonie Chrystusa Pantokratora z roku 1643, sygno-
wanej przez Iwana Malarza21. Powracają niekiedy w dziełach późniejszych, np. 
Iwana Rutkowycza z przełomu wieków XVII i XVIII, jak ikona Archanioła Ga-
briela z ikonostasu cerkwi Bożego Narodzenia w Żółkwi22 oraz Iowa Kondzele-
wycza Matki Boskiej Eleuzy z Białostockiego Monasteru23 i jednego z aniołów 
z ikonostasu we wsi Gorodyszcze koło Łucka24. 

Na ikonie Iwana Malarza w  zbliżony sposób ukształtowano drapowanie 
chitonu Chrystusa, nakładając jasną czerwień na ciemną podmalówkę dłu-
gimi pociągnięciami grubego pędzla, tworzącymi na grzbietach fałd proste 
równoległe lub rozdwajające się. Podobny modelunek szat można dostrzec na 
ikonach Matki Boskiej Hodegetrii ze wsi Winna Poświętne25 i Ustrzykach Dol-

15 R. Biskupski, Ikony w zbiorach polskich, Warszawa 1991, il. 57; B.I. Мельник, op. cit., 
il. 22, s. 86–87.

16 Ibidem, il. 65.
17 Ibidem, il. 58. 
18 P. Krasny, Kościół parafialny pw. Św. Trójcy w Janowie, w: Materiały do dziejów sztuki sa-

kralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1, t. 8, Kraków 2000, il. 255.
19 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 5, zesz. 5, fig. 43.
20 Ibidem, il. 87.
21 Ф.С. Умянцев, Живопис кінця XVI – першої половини XVII століття, w: Історія 

Українського mистецтва в шести томах, t. 2, Мистецтво XIV – першої половини XVII 
стoліття, Київ 1967, s. 284, il. 199; П.М. Жолтовський, Художнє життя на Україні в XVI–
XVIII ст., Київ 1983, s. 132; J. Giemza, Ikonostas z cerkwi p.w. Świętego Mikołaja w Lubaczowie. 
Ukraińska sztuka cerkiewna XVII wieku wobec tradycyjnych wartości ideowo-estetycznych, w: 
Polska-Ukraina spotkanie kultur. Materiały z sesji naukowej, red. T. Stegner, Gdańsk 1997, s. 141.

22 Obecnie w Muzeum Narodowym we Lwowie, repr. w: В.А. Овсійчук, Майcтри україн-
ського барокко. Жoвківський художній осередок, Київ 1991, s. 258–259; Idem, Українське 
малярство X–XVIII століть…, s. 377; L. Milyaeva, op. cit., il. 63.

23 Repr. В.А. Овсійчук, Майcтри українського барокко…, s. 296–297; Д. Степовик, 
Історія української ікони X–XX століть, Київ 1996, il. 125.

24 Repr. В.А. Овсійчук, op. cit., s. 322.
25 R. Biskupski, op. cit., il. 58.
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nych26. Częsta jest także tak bogata dekoracja szat Marii. Ozdobna lamówka 
wokół szyi i na mankietach sukni, ze złotym, niemal ażurowym ornamentem 
na brązowym tle pojawia się, wprawdzie o innym wzorze, na ikonie Hodegetrii 
z cerkwi Świętych Piatnic we Lwowie. Tam powtarza się również popularny 
pas drobnej kratki – choć niezwieńczony lilijkami – na obrzeżach płaszcza 
i maforionu oraz długie, filigranowe frędzle na ramieniu. Podobnie wykona-
ne chwosty zdobią maforion Bogurodzicy również na ikonach ze wsi Winna 
Poświętne, z cerkwi w Drohiczynie, z rohatyńskich cerkwi Narodzenia Bogu-
rodzicy oraz Świętego Ducha27, a także Iwana Rutkowycza z ikonostasu z Wo-
licy Derewljanskiej28. Na ikonie we lwowskiej cerkwi Piatnickiej zwraca uwagę 
również zbliżone ułożenie prawej dłoni Marii – z  małym palcem nieznacz-
nie odstającym od pozostałych, podczas gdy palce zwykle ściśle przylegają do 
siebie; motyw ten odnaleźć można również na ikonie ze wsi Dawidów, przy-
pisywanej warsztatowi Mateusza (Matwieja) Domaradzkiego29 oraz na ikonie 
z Janowa.

Podczas gdy szaty Marii ukazane zostały raczej w sposób typowy dla za-
chodnioruskiego malarstwa wieku XVII, dla ubioru Dzieciątka nie udało się 
znaleźć bliskich analogii. Chociaż istniała stosunkowo duża swoboda w ozda-
bianiu Jego szat, szczególnie sukienki30 począwszy od wieku XVI, a także róż-
ne sposoby upinania płaszcza, nakładania asisty bądź jej pomijania, to niemal 
zawsze nawiązywały one do tradycyjnych antycznych form chitonu i himatio-
nu. Spodnia koszulka, zapewne z krótkimi rękawami, i założona na wierzch 
tunika, rozchylająca się na piersiach są wyjątkowe i obce zarówno tradycji ma-
larstwa bizantyńskiego, jak i współczesnemu malarstwu ruskiemu. Tak hojne 
szafowanie złotem podczas nakładania geometrycznego ornamentu na całej 
powierzchni płaszcza Jezusa, znajduje swoje analogie np. na ikonie Hodegetrii 
z  cerkwi Świętych Piatnic we Lwowie i  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Drohobyczu, kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Kolembrodach31 oraz ikony 
Matki Boskiej Eleuzy z cerkwi Soboru Matki Boskiej w Hłomczy32. 

26 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Seria Nowa, t. 1, zesz. 2, fig. 245. 
27 B.I. Мельник, op. cit., il. 39; L. Milyaeva, op. cit., il. 52. 
28 В.А. Овсійчук, Майcтри українського барокко…, s. 147.
29 H. Шамардіна, Українська ікона XV–XVIII століть, Львів 1994, il. 25.
30 Por. M.P. Kruk, Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem w wieku XV i XVI, 

Kraków 2000, s. 214.
31 R. Biskupski, op. cit., il. 88.
32 R. Biskupski, Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, Warszawa 1991, il. 64–

64; Ikony; Najpiękniejsze ikony w zbiorach polskich, Olszanica 2001, s. 60.
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Zupełnie wyjątkowe wśród dzieł zachodnioruskich jest dwubarwne tło 
ikony. Ornament okuciowy pojawia się w sztuce cerkiewnej najpewniej na po-
czątku wieku XVII. Występuje on głównie w dekoracji ikonostasów, np. w cer-
kwi Podwyższenia Krzyża Świętego w Drohobyczu33, Świętego Ducha w Roha-
tynie34, na płóciennym z cerkwi Narodzenia Marii w Wiełykim35. Na ikonach 
występuje najczęściej jako dekoracja motywów architektonicznych w tle (iko-
ny Ofiarowania Marii w świątyni i Zwiastowania z Lipia36) bądź mebli (tron 
Chrystusa na ikonie Deesis z cerkwi świętych Kosmy i Damiana w Kempnej)37. 
Jako ornament wypełniający tło przedstawienia pojawia się rzadko, np. na iko-
nie Matki Boskiej Dzierzgowskiej oraz późniejszej z początku wieku XVIII – 
Świętego Mikołaja z cerkwi Świętego Dymitra ze Złockiego38. Także głęboko 
grawerowane tło, reprezentatywne dla dzieł szesnastowiecznych, tu wydaje 
się zupełnie wyjątkowe. Dla siedemnastowiecznych ikon typowe jest raczej 
tło płytko ryte w motywy roślinne. Rysunek ornamentu wykonywano dłutem 
w grubej zaprawie, którą uprzednio dokładnie szlifowano39. Plastyczny gładki 
wzór umieszczany był na wgłębionej chropowatej powierzchni, której zygza-
kowate rowki wykonywano radełkiem40. Dwubarwne, głęboko grawerowane 
tło spotyka się natomiast niekiedy na osiemnastowiecznych ikonach białoru-
skich, jak Narodzenia Marii z cerkwi świętych Piotra i Pawła w Niczyparowi-
cach41. Złocona wić roślinna malowana na ciemnym tle wypełnia tło ikony 
Matki Boskiej Poczajowskiej z roku 1750, pochodzącej być może z Wołynia42. 

Chociaż większość opisanych tu elementów kompozycyjnych, moty-
wów ikonograficznych i  rozwiązań stylistycznych ma swoje analogie wśród 

33 П. Скоп, Стилістичні особливості декоративної пластики в інтер’єрах церков св. 
Юра та Воздвиження в Дрогобичі, w: Дрогобицькі храми Воздвиження та Святого Юра у 
дослідженнях, cz. 1, Дрогобич 1998, s. 87–95; repr. L. Milyaeva, op. cit., il. 58.

34 B.I. Мельник, op. cit., il. 34, 35, 37, 39 i in. 
35 B. Konstantynowicz, Ikonostasy w. XVII w granicach dawnych dijecezyj przemyskiej, lwow-

skiej, bełzkiej i chełmskiej. Próba charakterystyki, cz. II (Materiał optyczny), Sanok 1930 (ma-
szynopis w Lwowskiej Naukowej Bibliotece im. W. Stefanyka, Gabinet Sztuki, nr sygn. 4664), 
tabl. V, ryc. 14. 

36 Tamże, tabl. IX, il. 1, 6; porównaj także M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony świą-
teczne w dawnej Rzeczypospolitej: Problem kanonu, Warszawa 2001, tabl. III.

37 Ikona karpacka (Album wystawy „Ikona karpacka” w Parku Etnograficznym w Sanoku), 
Sanok 1998, il. 27; Ikony; Najpiękniejsze…, il. 40.

38 R. Biskupski, Ikony w zbiorach polskich…, il. 136.
39 A. Szczepkowski, Przemiany w malarstwie ikonowym w XVII wieku, „Teka Konserwator-

ska. Polska Południowo-Wschodnia” 1985, s. 208–209.
40 М.Д. Драґан, Українська декоративна різьба, Київ 1970, s. 57.
41 Жывапіс Беларусі XII–XVIII стагоддзяў, Мінск 1980, il. 64.
42 Шедеври українського іконопису XII–XIX ст., Київ 1999, nr 67.
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osiemnastowiecznych dzieł zachodnioruskich, to przeprowadzona analiza 
porównawcza nie pozwoliła na wskazanie warsztatu ani twórcy ikony. Na jej 
podstawie można jedynie stwierdzić, że w pełni wpisuje się ona w nurt prze-
mian malarstwa cerkiewnego zachodzącego u progu wieku XVII pod dużym 
wpływem sztuki zachodniej. W nowy sposób ukazano tu twarz, dłonie i sza-
ty. Mimo że podstawą karnacji nadal jest ciemna podmalówka, zrezygnowa-
no z głębokich kontrastów na rzecz łagodnego i równomiernego modelunku 
walorowego. Choć drapowanie szat wciąż kształtowano kolorem, nie tworzy 
on już niemal geometrycznego ornamentu, ale kładziony jest zamaszystym, 
długim pociągnięciem pędzla, który pozostawia linie grube o zróżnicowanym 
natężeniu barwy. W ten sposób tworzyli najlepsi malarze cerkiewni we Lwo-
wie, Żółkwi i  okolicach. Wyjątkowe dla malarstwa lwowskiego XVII wieku 
dwubarwne, głęboko grawerowane tło nie pozwala z całą pewnością przypisać 
ikony temu środowisku artystycznemu, choć niektóre cechy stylistyczne zna-
ne z dzieł Iwana Malarza, Iwana Rutkowycza i Jowa Kondzelewycza mogłyby 
wstępnie i hipotetycznie związać je z Żółkwią. 

Spis ilustracji
1. Matka Boska Hodegetria, ikona, 1. poł. XVII w., w Muzeum Narodowym we 

Wrocławiu (stan sprzed konserwacji).
2. Matka Boska Hodegetria, ikona, 1. poł. XVII w., w Muzeum Narodowym we 

Wrocławiu (stan po konserwacji).
3. Matka Boska Hodegetria, fragment ikony, 1. poł. XVII w., w Muzeum Naro-

dowym we Wrocławiu.
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Spory o obrazy w dawnej Rzeczypospolitej

Artykuł ten powstał jako próba zarysowania postaw wobec sztuki repre-
zentowanych w  dyskusjach, prowadzonych przez różne grupy wyznaniowe 
w  dawnej Rzeczypospolitej – prawosławnych, protestantów, rzymskich ka-
tolików oraz unitów1. Stanowiły one część wielkich konfliktów i debat, które 
w XVI i XVII wieku toczone były na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej 
pomiędzy wyznawcami różnych religii i  zwolennikami różnych obrządków. 
Był to okres konfesyjnych niepokojów i napięć. Nie tylko obfitował w brutalne 
niekiedy próby przyciągnięcia przez Kościół rzymski protestantów, ale rów-
nież w walki pomiędzy unitami i prawosławnymi, a niekiedy i w akty niechę-
ci pomiędzy łacinnikami oraz unitami. Nierzadko dochodziło do tumultów, 
niszczenia świątyń, a także odbierania ich sobie wzajemnie i właściwie każda 
ze stron w określonych sytuacjach (szczególnie tam, gdzie dominowała pod 
względem społeczno-politycznym) uciekała się w tym względzie do przemocy. 
Przedmiotem sporów bardzo często stawały się budynki kultowe. W pierwszej 
połowie XVII wieku było to kilkaset cerkwi w Lublinie, Chełmie, Krasnym-
stawie, Bielsku Podlaskim, klasztorze Kupiatyckim, a  nawet sobór Sofijski 

1 Pierwotny tekst referatu pt. „Inter dessidentes w  religiach…”. Prawosławni i  protestanci 
w Rzeczypospolitej o sztuce został wygłoszony podczas konferencji Bizancjum a renesans, która 
została zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki UKSW i przez Stowarzyszenie Historyków 
Sztuki w siedzibie SHS w Warszawie (20–21 listopada 2008 r.). Obecna publikacja stanowi jego 
rozszerzoną o kilka zagadnień wersję. Wersja angielska tego tekstu ukazała się pt. Inter dissiden-
tes in religione: Relations between Denominations and the Debate on Images in the Old Common-
wealth of Poland w „Ikonothece” 24, 2013, s. 5–26. 
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w Kijowie, które przechodziły z rąk do rąk zwolenników poszczególnych ob-
rządków2. Jednak spory religijne nie ograniczały się jedynie do statusu i stanu 
materialnego posiadanych budowli czy obiektów przeznaczonych do sprawo-
wania kultu. 

W pewnym stopniu charakter międzykonfesyjnych dyskusji i wzajemnych 
relacji odzwierciedla pełne uprzedzeń, wartościujące nazewnictwo, którym się 
w ich trakcie posługiwano. Wiele wskazuje na to, że Rusini mieli świadomość 
znacznej niższości intelektualnej wobec protestantów3. Jednak w  źródłach 
ruskich, takich jak Latopis hustyński, nawet w sytuacjach, gdy mowa o soju-
szu zwolenników reformacji z  prawosławnymi i  wzajemnym wspieraniu się 
konfesji – tych pierwszych określa się mianem heretyków4. Odstępcami na-
zywał ojców reformacji (wymieniając w  szczególności Jana Husa i  Marcina 
Lutra) Iwan Groźny podczas dysputy, jaką odbył w 1570 roku z pastorem bra-
ci czeskich, Janem Rokitą5, którego zresztą car nazywał „psem niewiernym”6. 
Melecjusz Smotrycki za heretyków, całkiem różnych od wyznawców „religii 
ruskiej”, uważał także rzymskich katolików7, a nabrawszy przekonania, że pra-
wosławie znajduje się pod zbyt dużym wpływem reformacji i po przejściu na 
unię w 1627 roku, Lutra i Kalwina nazywał wrogami Kościoła i tradycji, a także 
zdrajcami dogmatów8. 

W XVI–XVII wieku praktykujący obrządek wschodni przez protestantów 
nazywani byli niewartościująco mianem ludzi „religii greckiej” lub (zdecy-

2 Por. L. Ćwikła, Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i  ludności 
prawosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów w latach 1344–1795, Lublin 2006, s. 199–203; T. Kempa, Wobec kontrreformacji. Prote-
stanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierw-
szej połowie XVII wieku, Toruń 2007, s. 410–411.

3 Por. M. Liedke, Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych, Białystok 2004, s. 69; M. Kosman, Reformacja  
i kontrreformacja w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle propagandy wyznaniowej, Wrocław 
1973, s. 25.

4 Latopis hustyński, oprac., tłum. i koment. H. Suszko, Wrocław 2003, s. 236.
5 Д. Цвeтаев, Протестанство и протестанты въ Росіи до эпохи преобразованій, Мо-

сква 1890, s. 548.
6 Ibidem, s. 562.
7 Apologia peregrinatiej do krajów wschodnich, w: Collected Works of Meletij Smotryc’kyj 

(1610–1630), wstęp D.A. Frick, Cambridge 1987, s. 624.
8 A. Naumow, Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach pol-

sko-litewskich, Kraków 1966, s. 145; por. list Melecjusza Smotryckiego [21 VIII 1627], który zo-
stał wydrukowany z tytułem Kopia listu pisanego […] do ojca Cyrylla Patriarchy w składzie pracy 
Paraenesis abo Napomnienie, tekst w: Collected Works of Meletij Smotryc’kyj…, s. 679.
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dowanie rzadziej) „religii ruskiej”, a niekiedy – „religii starożytnej greckiej”9. 
W źródłach pochodzących z obozu kontrreformacji określenie „religia grecka” 
odnoszone było natomiast nie tylko do prawosławnych, ale i unitów10, co zwią-
zane było zapewne z faktem, że jeszcze przed unią brzeską pojawiła się wśród 
Rusinów autoidentyfikacja: „Ruś wiary Greckiej”11. W dziele zatytułowanym 
Obrona unii prawosławnych i unitów nazywa się „w religiey Greckiey rozróż-
nionymi”12. Jednak w tym okresie w odniesieniu do prawosławnych używano 
częściej mniej przyjaznego terminu „dyzunici”, którym zresztą posługiwali 
się też protestanci, pisząc o „Grekach dyzunitach”13. Ale to ze strony unickiej 
i rzymskiej po 1596 roku pojawiały się w stosunku do prawosławnych jedno-
znacznie negatywnie wartościujące terminy: „odszczepieńcy”14 i „schizmaty-
cy”15. Przeciwnicy zjednoczenia Kościołów tych, którzy doprowadzili do unii 
brzeskiej, nazywali „apostatami” i „wilkami (…) szarpiącymi i rozpędzającymi 
Chrystusowe owce”16. Hipacy Pociej o autorze tych epitetów pisał z kolei, że 
jest to „heretyk jawny”, bardziej kłamliwy niż „sam dyjabeł z piekła”17. O tych, 
którzy nie przystąpili do unii, Pociej wypowiadał się jeszcze ostrzej: „tam wię-
cej wilków a niż owieczek, więcej wyrodków a niż prawdziwych synów, więcej 
heretyków, aryjanów, a  niż prawdziwych chrześcijan”18. Takie nazewnictwo 
wynikało z bardzo specyficznej poetyki utworów polemicznych, ale niekiedy 
nawet w dziełach literatury religijnej (pozbawionej bezpośrednio charakteru 

9 T. Kempa, op. cit., s. 535.
10 Ibidem, s. 242–243; por wypowiedź sejmiku wołyńskiego: „religia grecka, tak uniatów 

jako i nieuniatów”, ibidem, s. 371.
11 Latopis hustyński, s. 236. Również Piotr Skarga posługuje się określeniem „narody ruskie 

przy Grekach stojące”, R. Łużny, Księdza Piotra Skargi SJ widzenie Wschodu chrześcijańskiego, w: 
Polska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 2: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kultu-
rowym i etnicznym, red. S. Stępień, Przemyśl 1994, s. 70.

12 Оброна уніи. Сочиненіе Виленскаго уніатскаго архимандрита Льва Кревзы 1617 
года, w: Русская историческая библиотека (dalej РИБ), t. 4: Памятники полемической ли-
тературы в Западной Руси, cz. 1, Петербург 1878, kol. 157–158.

13 T. Kempa, op. cit, s. 467.
14 P. Skarga, O iedności Kościoła Bożego pod iednym pasterzem. Y o Greckim od tey iedności 

odstąpieniu (1577), w: РИБ, t. 7: Памятники полемической литературы в Западной Руси, 
cz. 2, Петербург 1882, kol. 338–339.

15 T. Kempa, op. cit., s. 481, 513. 
16 M. Broniewski, Ekthesis, abo Krótkie zebranie spraw, które się działy na partykularnym, 

to jest pomiastnym Synodzie w Brześciu Litewskim, opr. J. Byliński, J. Długosz, Wrocław 1995, 
s. 57, 59, 66.

17 Hipacy Pociej, Antirresis, abo Apologija przeciwko Krzysztofowi Philaletowi, który niedaw-
no wydał książki imieniem starożytnej Rusi religie greckiej przeciw książkom o synodzie brzeskim, 
napisanym w Roku Pańskim 1597, oprac. J. Byliński, J. Długosz, Wrocław 1997, s. 45–46.

18 Ibidem, s. 63.
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apologetycznego) określenia innowierców były bardzo dosadne, np. w siedem-
nastowiecznych Sticherach ku czci Jozafata Kuncewicza prawosławni zostali 
określeni jako „bezecni wrogowie” i „bestie” („ludzie bezecni, wrogowie twoi”, 
co jest nawiązaniem do stichery pasyjnej)19, a w służbie ku jego czci – także 
jako „heretycy”, a nawet „bezbożnicy”20. Niekiedy w dziełach pisanych przez 
„łacinników”, ale skierowanych do Rusinów, byli oni przedstawiani jako ofiary 
Greków, którzy – jak wyrażał się Skarga – „wiarę […] prętko sprośnym odsze-
pieństwem zakwasili”21. Piotr Skarga w 1577 roku pisał o „narodach ruskich 
przy Grekach stojących”22, a w roku 1590 – bardziej dosadnie – o „Ruskiego 
narodu ludziach, którzy przy […] Greckim odszczepieństwie stoją”23.

Światło na relacje między konfesjami rzucają wspomnienia Pawła z Alep-
po z jego podróży do wschodniej Europy. Opisując Ukrainę w 1654 roku, za-
uważył on: 

[…] w Bohusławiu […] w pobliżu fortecy [znajduje się] […] ich [Polaków] ko-
ściół. Nasz pan, patriarcha, zezwolił na jego poświęcenie i przekształcenie go 
w cerkiew. Uprzednio Kozacy burzyli polskie kościoły. Zrównując je z ziemią 
chcieli równocześnie zetrzeć pamięć o Polakach z powierzchni ziemi, to było też 
powodem, iż nie troszczyli się zupełnie o inne budowle i dwory magnackie, czy-
niąc zeń siedliska nieczystości. Nienawiść do wrogów religii jest najsilniejsza24. 

Wyrażone przez syryjskiego duchownego stwierdzenie znajduje dobitne 
potwierdzenie w znanej sprawie arcybiskupa Jozafata Kuncewicza. Eskalacja 
konfliktu między prawosławnymi a  unitami, do której doszło w  Witebsku, 
a której zresztą arcybiskup był w znaczącej mierze inicjatorem, była związana 
m.in. z zabraniem prawosławnym cerkwi i zakazem zorganizowania nowych 
miejsc kultu i aresztowaniem prawosławnego księdza Ilii Dawidowicza (które-
mu w ten sposób starano się uniemożliwić odprawianie liturgii). Konflikt ten 
w listopadzie 1623 roku doprowadził do śmierci samego Kuncewicza. Został 
on schwytany przez zbuntowanych mieszkańców Witebska i  zamordowany 

19 A. Naumow, Wiara i historia…, s. 96; analiza tego fragmentu tekstu s. 134–135.
20 Ibidem, s. 135.
21 P. Skarga, op. cit., kol. 483.
22 Ibidem, kol. 223.
23 P. Skarga, O rządzie y iedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim y ruskim 

od tej jedności odstąpieniu, Kraków 1590, w: РИБ, t. 7: Памятники полемической литера-
туры въ Западной Руси, cz. 2, Петербургъ 1882, kol. 528.

24 Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII 
века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским, II. От Днестра до Москвы, 
Москва 1897, s. 36–37; tu za: Ukraina w połowie XVII w. w relacji arabskiego podróżnika Pawła, 
syna Makarego z Aleppo, wstęp, tłum., koment. M. Kowalska, Warszawa 1986, s. 45.
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w okrutny sposób, a jego zwłoki zbezczeszczono i wrzucono do Dźwiny, skąd 
wyłowiono je dopiero po pięciu dniach25. Arcybiskup szybko został uznany za 
męczennika unii26. Jego wizerunek był propagowany za pomocą utrzymanych 
w zachodniej stylistyce rycin, które także istotę jego męczeństwa przedstawiały 
na sposób zachodni – Kuncewicz ukazywany jest na nich ze złożonymi w mo-
dlitwie dłońmi, w jego czaszkę wbity jest topór, a na łysinie toczą się krople 
krwi (il. 1–3). 

Śmierć Jozafata Kuncewicza, a także rosnący jego kult stały się zarzewiem 
niekończącego się konfliktu między prawosławnymi i unitami. Domniemanych 
winnych srogo ukarano, a represje dotknęły nie tylko mieszkańców Witebska, 
któremu odebrano prawa miejskie. Wszystko to doprowadziło do głębokie-
go i długotrwałego poczucia krzywdy wśród prawosławnych, którzy – mimo 
okrucieństwa, z jakim postąpiono z arcybiskupem – zachowali przekonanie, że 
Kuncewicz zasłużył sobie na swój los27. Również i inni duchowni sprzyjający 
unii mogli obawiać się o  swoje życie. Wypada tu wspomnieć choćby o pró-
bie zabicia przez przeciwników unii w Wilnie jeszcze w 1609 roku szczególnie 
znienawidzonego wśród prawosławnych Hipacego Pocieja28. I  choć zamach 
się nie powiódł, stał się jednym z ulubionych tematów unickiej apologetyki29. 
Palce, które ucięto wtedy Pociejowi, miały zostać złożone na ołtarzu świątyni 
Świętej Trójcy, a jego krew – „ofiarowana” św. Piotrowi30. 

Pomimo że w szesnasto- i siedemnastowiecznych dyskusjach między wy-
znaniowych obecne są zagadnienia dotyczące sztuki, pamiętać należy, że sta-
nowiły one jedynie margines tej wielowątkowej, zażartej debaty, o niezwykle 
wysokiej temperaturze i nierzadko wiodącej do otwartego, pełnego wrogości 
konfliktu. Niekiedy jednak stanowiła ona zaledwie tło dla bardziej fundamen-

25 T. Kempa, Unia i prawosławie w Witebsku w czasie rządów biskupich Jozafata Kuncewicza 
i po jego męczeńskiej śmierci (do połowy XVII wieku), w: Między Zachodem a Wschodem. Etnicz-
ne, kulturowe i  religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. K. Mikulskiego, 
A. Zielińskiej-Nowickiej, Toruń 2005, s. 143–144.

26 Kult ten miał oddolny charakter, a papiestwo początkowo nie było do niego entuzjastycz-
nie nastawione; A. Naumow, Wiara i historia…, s. 97–98.

27 T. Kempa, Unia i prawosławie w Witebsku…, s. 145.
28 P. Nowakowski, Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemice po Unii Brze-

skiej (1596–1720), Kraków 2004, s. 74.
29 Np. I. Stebelski, Chronologia, albo porządne według lat zebranie znaczniejszych w Koronie 

Polskiey y w Wiel: Xięstwie Litew: a mianowicie na Biełey Rusi w Połocku dziejow y rewolucji, 
zwłaszcza tych, które się tyczą tak Starodawnego Monastyru S. Spasa za Połockiem, niegdyś przez 
SS Panny y Matki Ewfrozynę i Parascewię Hegumenie rządzonego, jako też teraznieyszego Klasz-
toru na Zamku Połockim założonego, Wilno 1782, s. 179.

30 Ibidem, s. 180.
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talnych spraw. We wszystkich dyskusjach tego rodzaju główną siłę reprezen-
towali „łacinnicy”, nie tylko z powodu swej przewagi liczebnej w stosunku do 
wyznawców innych religii na terenie państwa polsko-litewskiego, ale również 
z  powodu lepszego, bez wątpienia, przygotowania do debat doktrynalnych. 
Kościół rzymskokatolicki dysponował w  tym czasie rzeszą dobrze wykształ-
conych i wyszkolonych w zakresie prowadzenia religijnych dyskusji teologów. 
A jednym z głównych celów doby potrydenckiej było zwalczanie innych wy-
znań oraz przyciągniecie do obrządku rzymsko- bądź greckokatolickiego lud-
ności prawosławnej31. Równocześnie druga strona konfliktu od XVII stulecia 
bardzo często posuwała się do aktów przemocy, nie odcinając się od nierzadko 
okrutnych czynów Kozaków, z czasem uznanych za obrońców Cerkwi32. Źró-
dła niejednokrotnie wspominają o ich, jak wyrażał się nuncjusz Torres, „nie-
pohamowanej zapalczywości w  rzeczach tyczących się ich religii”33. To wła-
śnie Kozaków jako gorliwych wyznawców ortodoksji winiono za najbardziej 
okrutne akty przemocy wobec unitów, czasami zresztą, jak to było w przypad-
ku śmierci Kuncewicza, niesłusznie. Dotyczy ich pełna szczegółów wypowiedź 
nuncjusza Torresa: 

Rozjątrzeni na pewnego xiędza unickiego, który nawrócił wielu schizmatyków, 
wywlekli go z  jego mieszkania, rozebrali do naga, i  wrzucili w  wyrąbaną na 
Dnieprze przeręblę, a gdy ten nieszczęśliwy chcąc się ratować chwytał za kra-
wędzie lodu, ucięli mu obie ręce wołając: proś papieża, żeby cię wyratował34. 

Takie akty okrucieństwa po obu stronach konfliktu zdarzały się wielokrot-
nie w ciągu XVII stulecia.

Polemiści łacińscy z zasady traktowali prawosławnych z wyższością, a prak-
tyki religijne ruskiego ludu były w ich pismach sprowadzane do zewnętrznych 
zwyczajów kultowych, kłaniania się obrazom i zachowywania surowych po-
stów, a także ślepego posłuszeństwa wobec „popów”35. Na wyobrażenia ludzi 
Zachodu o „religii greckiej” szczególne światło rzuca przedstawiany przez Pio-

31 M. Drozdowski, Religia i Kozaczyzna Zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie 
XVII wieku, Warszawa 2008; s. 68; T. Hodana, Między królem a carem. Moskwa w oczach prawo-
sławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI – połowy 
XVII stulecia), Kraków 2008, s. 21–22.

32 M. Drozdowski, op. cit., s. 66.
33 Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, t. 2, wyd. 

E. Rykaczewski, Berlin 1864, s. 153.
34 Ibidem, s. 153–154.
35 P. Nowakowski, op. cit, s. 36; por. Relacye…, s. 155.
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tra Skargę wariant opowieści o  decyzji Włodzimierza Wielkiego dotyczącej 
przyjęcia chrześcijaństwa z Bizancjum w 988 roku: 

Włodzimierz posły swoie rozsyłał po świecie, aby mu tę wiarę obrali, która by 
się im najlepiej podobała. Którzy jako prości a grubi, gdy tylo na stroie zwierz-
chowne i malowanie kościołow y obrazow patrzali, a v Grekow świetnieiysze 
y ozdobniejsze widzieli, z Greki przestać woleli. Na on czas v Rzymian obrazy 
y malowania były stare y laty zbotfiałe (bo ich nie palili, ani wymiatali nigdy 
z kościołów), a Grekowie, mało przed tym obrazy wszytki y malowania popa-
liwszy, z wielką ie, zasię po siodmym zborze, chęcią, iako gdy sie co zgubionego 
znajduje, y nowe i świtne stawili, na farby się i misterne malarze przesadzaiąc36. 

Ustęp ten odnosi się do fragmentu najstarszej ruskiej kroniki, Powieści 
minionych lat, gdzie rzeczywiście w relacji ruskich posłów, którzy odwiedzi-
li Konstantynopol, pojawia się opowieść o  spotkaniu Rusinów z bizantyjską 
sztuką: „I poszliśmy do Greków, i wiedli nas, gdzie służą Bogu swojemu, i nie 
wiedzieliśmy, w niebieli byliśmy czy na ziemi: nie ma bowiem na ziemi takie-
go widowiska ni piękna takiego, i nie wiemy jak opowiedzieć o tym, tylko to 
wiemy, że tam Bóg z ludźmi przebywa”37. Ta wielokrotnie przywoływana w li-
teraturze przedmiotu opowieść jest traktowana jako manifestacja przekona-
nia o pięknie jako objawieniu sfery transcendentnej, a także jako świadectwo 
wprowadzenia na Ruś, wraz z jej dołączeniem do bizantyjskiego kręgu kultu-
rowego, typowych dla niego przekonań na temat gnoseologicznej i ponadz-
mysłowej roli sztuki38. Charakterystyczne jest, że Skarga widzi rzecz zupełnie 
inaczej. Tłumaczy, że nieokrzesanym Rusinom spodobały się nowo malowa-
ne cerkwie greckie, a wzgardzili starymi rzymskimi i  z całą mocą akcentuje 
fakt, że Grecy jako obrazoburcy mogli mieć takie nowe malowidła, na które 
w Kościele rzymskim, nieskażonym wcześniej ikonoklazmem, nie było miej-
sca. Uważa, że „by byli ich ceremoniy nie obrali. Lecz na ten czas trafili, gdy 
iusz Rzymski kościoł z Onego kacerstwa greki wybawił y nauczył, isz stawiać 
w kościele obrazy – rzecz iest święta y od apostołow ieszcze podana”39. Przyję-
cie zatem wschodniego obrządku jest przez Skargę traktowane trochę jak przy-
padek, a trochę jako efekt braku roztropności Rusinów, którzy nie połapali się 
w krętactwie Greków, dali się im zwieść, nie mając odpowiedniej świadomości 

36 P. Skarga, O iedności Kościoła Bożego…, kol. 386.
37 Полное Собрание Русских Летописей, t. 2: Ипатьевская летопись, wyd. 2, Санкт-Пе-

тербург 1908, kol. 94.
38 Por. B. Dąb-Kalinowska, O dwóch sposobach wartościowania ikon, w: Eadem, Ikony i ob-

razy, Warszawa 2000, s. 48–49.
39 P. Skarga, O iedności Kościoła Bożego…, kol. 386–387.
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i rozumu. Inni autorzy przy tym podkreślają, że Rusini nie przyjęli chrześci-
jaństwa w schizmie, ale wtedy gdy „Cerkiew Grecka była w iedności z Cerkwią 
Rzymską”40.

Mimo że w dziele Skargi, podobnie jak (choć oczywiście w zupełnie in-
nym kontekście) w  Powieści minionych lat, kwestia obrazów pojawia się już 
w odniesieniu do chrztu Rusi, to w większości dzieł literatury polemicznej nie 
ma pierwszoplanowego znaczenia. Można zatem przyjąć, że w hierarchii kwe-
stii pojawiających się w sporach ideowych obrazy nie odgrywały jakiejś szcze-
gólnej roli. Co nie znaczy jednak, że można je uznać za obiekty pozbawione 
w tych debatach znaczenia. Przeciwnie, wspominano o nich często w kontek-
ście kultu świętych, przyporządkowując do grupy zagadnień dotyczących reli-
kwii. Nierzadko jednak w sporach międzywyznaniowych problemy związane 
z relikwiami wysuwały się na plan pierwszy. 

Traktat zatytułowany Obrona unii zawiera tezę, że sami święci, pragnąc 
jedności Kościoła i nie chcąc pozostawać w schizmie, „ciała swoie z kraiow 
wschodnich do kraiow zachodnich przenosili”41. Podobnie Jan Kreczmer 
wśród świadectw niższości prawosławia wobec katolicyzmu w  dziele wyda-
nym w 1648 roku wskazywał, że relikwie świętych same chciały opuścić pra-
wosławnych, czego najbardziej spektakularnym przykładem miało być prze-
niesienie relikwii św. Mikołaja do Bari, którego pragnął rzekomo sam biskup 
Miry Licyjskiej42. 

W traktacie podpisanym przez Parfenija Urodiwego, którego faktycznym 
autorem był Iwan Groźny, mowa jest o  relikwiach jako obiektach, których 
obecność w prawosławnym kulcie wiąże się z wiarą w  łaski, które przynoszą 
wiernym43; warto zresztą podkreślić, że w XVI wieku na Rusi Moskiewskiej po-
jawiło się bardzo wiele nowych kultów świętych. Natomiast wśród rzymskich 
katolików i  zwolenników unii panowało przeciwne przekonanie, że Cerkiew 
została pozbawiona daru łaski, dzięki któremu mogłaby pozyskiwać nowych 

40 J.A. Kulesza, Wiara prawosławna Pismem Swiętym, Soborami, Oycami Swiętymi mianowi-
cie Greckiemi y Historyją Kościelną, Wilno 1704, § 2, pkt 151; Оброна уніи…, kol. 161.

41 Оброна уніи…, kol. 213.
42 J. Kreczmer, Consideracie podane panom disunitom Około niektorych ich nauk, przeciw-

nych wierze świętej Katholickiey, Wilno 1648, s. 51–52; por. Оброна уніи…, kol. 213. Na ten 
temat również: A. Naumow, Domus Divisa. Studia nad literaturą ruską w  I. Rzeczypospolitej, 
Kraków 2002, s. 51–62; J. Stradomski, Spory o „wiarę grecką” w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 
2003, s. 233. 

43 Послание к неизвестному против люторов – творение Парфения Уродивого, Cанкт-
-Петербург 1886, s. 17.
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świętych44. Skarga dość bezceremonialnie oskarżał moskiewskich Rusinów 
o bałwochwalstwo, otwarcie przestrzegając przed nimi prawosławnych z pań-
stwa polsko-litewskiego45. Według łacińskich polemistów przed schizmą Grecy 
posiadali wiele cudownych ikon, lecz większość z nich te właściwości później 
utraciła. Wskazywano przy tym niekiedy, że w ten sposób ikony i relikwie uka-
zały, iż odrzucają tych, którzy pozostają w  schizmie46. Według Jana Kuleszy 
podczas oblężenia Smoleńska tamtejsza cudowna ikona Bogurodzicy okazała 
swoją przychylność Polakom: „Na oczach wszystkich od nich się Obraz odwró-
cił, a do Polaków obrócił. I pada jak szalona na mur Moskwa. Obraz z ozdob ob-
dzierają y z muru spychaią, wołając: Idźże, Zmiennico do La chow”47. Natomiast 
w pismach Piotra Skargi odnaleźć można nawet przekonanie, że prawosławni 
„w obrazach (…) wiele maią nieprawości”48. Niechęć do ikon pochodzących ze 
Wschodu nie przeszkadzała jednak w przyjmowaniu ich do łacińskiego kultu49, 
np. Ignacy Stebelski przytaczał, jak sam pisał – niezbyt wiarygodną – opowieść, 
jakoby Polacy zabrali z Nowogrodu czczoną tam ikonę Matki Boskiej Znamieni-
je, która po licznych perturbacjach i interwencji samej Bogurodzicy w połowie 
XVII wieku trafiła wreszcie do unickiej cerkwi w Czereji50. 

Przekonania o świecie zewnętrznym, a w szczególności o wyznawcach in-
nych niż prawosławie religii na Rusi kształtowały się pod wpływem literatury 
bizantyńskiej. Już w najstarszych wschodniosłowiańskich źródłach zostało wy-
rażone przekonanie (z pewnością przejęte z Bizancjum), że ludzie z Zachodu 
wyznają niewłaściwą wersję chrześcijaństwa i w sposób nieprawidłowy spra-
wują kult. I tak w Powieści minionych lat w odniesieniu do roku 988 i chrztu 
Rusi pojawia się ostrzeżenie przed kontaktami z  Zachodem: „Nie przyjmuj 
też nauki od łacinników, ich bowiem nauka jest skażona” i następujące wy-
tłumaczenie takiego przekonania: „Wszedłszy (…) do cerkwi nie kłaniają się 
ikonom, jeno stojąc ukłoni się i, skłoniwszy się, narysuje krzyż na ziemi i ca-
łuje, a  podniósłszy się stanie na nim nogami; leżąc tedy całuje, a  wstawszy 
depcze”51. Niewłaściwy stosunek „łacinników” do krzyża był zresztą również 
jednym z  ważnych tematów szesnastowiecznych polemik, np. Iwan Groźny 

44 J. Stradomski, op. cit., s. 233–234.
45 P. Skarga, O iedności Kościoła Bożego…, kol. 496; por. T. Hodana, op. cit., s. 24.
46 J. Stradomski, op. cit., s. 244.
47 J.A. Kulesza, op. cit., § 59, pkt. 2186–2187.
48 P. Skarga, O iedności Kościoła Bożego…, kol. 477.
49 Por. M.P. Kruk, Ikony-obrazy w świątyniach rzymsko-katolickich dawnej Rzeczypospolitej, 

Kraków 2011, s. 106–107.
50 I. Stebelski, op. cit., s. 53–55.
51 Полное Собрание Русских Летописей, t. 2: Ипатьевская летопись, kol. 100.



132 Aleksandra Sulikowska 

w  swojej dyskusji z  Antonim Possevinem w  1582 roku, zarzucając papieżo-
wi pychę i odstępstwa od czystej wiary, zauważył również, że ma wizerunek 
krzyża na pantoflach, a zatem w miejscu uwłaczającym temu znakowi52. Z całą 
pewnością jednak podstawowym punktem zapalnym konfliktu między „łacin-
nikami” i prawosławnymi były kolejne unie między Kościołami, do których 
dochodziło między XIII a  XV stuleciem, a  w  których ogół prawosławnych 
wiernych widział zawsze odstępstwo i zdradę własnej religii. Jeden z najcie-
kawszych tekstów pochodzących ze środowiska ortodoksyjnego, które oddają 
charakter niechęci prawosławnych do katolików zawiera Latopis hustyński. We 
fragmencie pochodzącym z 1589 roku, gdzie mowa jest o postrzyżynach Hipa-
cego Pocieja, współtwórcy unii brzeskiej czytamy: 

Nie sprzyjała mu łaska Boża, co cudem okazało się – informuje autor tego źró-
dła – gdy bowiem Cyryl łucki postrzygał go w mnichy we Włodzimierzu, to 
w sam ten czas, gdy wedle obyczaju we włosienicy przyszedł przez carskie wro-
ta, gdy zamknięte wtedy były drzwi, nagle powstał w cerkwi niezwykły wicher 
i podwiał mu pod włosienicę, którą aż na głowie jego położył, tak że cały zad 
jego aż do szyi ludziom pokazał się53. 

Po przystąpieniu do unii, o czym informuje notatka tego samego latopisu 
z roku 1596, również zdarzył się szczególny, „odwrócony” cud – znak odrzu-
cenia jej zwolenników przez Opatrzność. Podczas liturgii, „gdy zaś przyszedł 
czas Komunii, cudem Boskim znalazła się w kielichu Boska krew w wodę prze-
mieniona, choć i nie dolewali wody wedle obyczaju rzymskiego, że aż z domu, 
w innym kielichu, przynieśli wina”54. 

Godne uwagi wydaje się tutaj traktowanie Kościoła rzymskiego nie tylko 
jako pozbawionego łaski, ale i prawdy – jako Kościoła występnego. Według 
Piotra Skargi prawosławni zarzucali katolikom m.in., że poszczą w  sobotę, 
wierzą, że Duch Święty pochodzi od Syna, brzydzą się małżeństwem, nie po-
zwalają kapłanom bierzmować, w  sposób niewłaściwy przestrzegają postów 
(np. podając dzieciom mleko), że ich księża golą brody, biskupi zaś biorą udział 
w wojnach, a także: „iż obrazy rzezane maią, na malowanych nie przestając”, 

52 A. Possevino, Moscovia, przeł. A. Warkotsch, Warszawa 1988, s. 84–85. W innym miej-
scu zresztą Possevino doradzał wybierającym się na Ruś, by nie nosić krzyża „zbyt nisko na 
brzuchu. Moskwicini bowiem bardzo się gorszą widząc, że najświętszy znak krzyża nosi się zbyt 
blisko wstydliwych części ciała”. A. Possevino, op. cit., s. 75.

53 Latopis hustyński, przeł. H. Suszko, w: Kroniki staroruskie, wybr., wst. i przyp. F. Sielicki, 
Warszawa 1987; s. 257–258; Полное Собрание Русских Летописей, t. II: Ипатьевская лето-
пись, s. 371. 

54 Latopis hustyński, s. 262; ibidem, s. 372.
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„krzyż czynią na ziemi palcem y po nim depczą” oraz „iż krzysz ś. poście kryią, 
ani się mu kłaniają” i dalej – że nie nazywają Marii Bogurodzicą, dopuszczają 
kobiety do ołtarza, ich mnisi jedzą mięso itd.55 Co wydaje się godne odnoto-
wania, istotnie na Rusi już na początku XII wieku była znana podobna lista 
zarzutów wobec łacinników, wzorowana na liście stworzonej przez Michała 
Cerulariusza w 1054 roku. Stanowiła ona powtórzenie listy łacińskich błędów 
autorstwa patriarchy Focjusza, na którego z kolei powoływał się sam Skarga56; 
problem niewłaściwego kultu krzyża wspominała też Powieść minionych lat. 
Skarga podjął się wyjaśnienia wszystkich tych zarzutów. Zwraca uwagę zwłasz-
cza rozważana przez niego kwestia „rzeźbionych obrazów”, które były bardzo 
niemile widziane w prawosławnym kulcie: „Czym rozny rezany obraz od ma-
lowanego – nie wiem: iako tu drewno, tak tam farba. A obiema koniec iest, aby 
znaczieły żywe osoby. A też rzezanych y lanych przykład iest w pismie starym, 
a malowanych nie pomnię”57.

Tym, co charakteryzowało religijny dialog pomiędzy rzymskimi katoli-
kami a prawosławnymi, było istniejące po obu stronach przekonanie o winie 
przeciwników za rozpad jedności chrześcijaństwa. Piotr Skarga pisał więc, 
że „Grekowie wielką a  srogą ranę w  tym iednym ciele Chrystusowym odci-
nanim wielu członkow od niego uczynili”58. Jedyną perspektywą pojednania 
było dla tej relacji nawrócenie prawosławnych, do czego istotnie Skarga żywo 
ich zachęcał. Prawosławni podobnych ambicji do nawracania „łacinników” 
nie mieli, ponieważ tego rodzaju mesjanizm obcy był ortodoksyjnej teologii. 
Cała ówczesna doktryna prawosławnej Cerkwi w tym okresie może być sche-
matycznie zamknięta w niezwiązanej bezpośrednio z ziemiami polsko-litew-
skimi eschatologicznej koncepcji Trzeciego Rzymu, która zakładała trwanie 
przy właściwej, prawosławnej wierze, jej strzeżenie poprzez izolację dawnych 
tradycji od świata zewnętrznego59. Jak się wydaje, dopiero pod wpływem re-
lacji z innymi konfesjami prawosławni na terenie Rzeczypospolitej dostrzegli 

55 P. Skarga, O iedności Kościoła Bożego…, kol. 389–391.
56 G. Podskalsky, Christentum und theologishe Literatur in der Kiever Rus (988–1237), Mün-

chen 1982, s. 177–179; por. T.M. Kolbaba, Byzantine Perceptions of Latin Religious „Errors”: 
Themes and Changes from 850 to 1350, w: The Crusades from the Perspective of Byzantium and 
the Muslim World, red. A.E. Laiou, R.P. Mottahedeh, Washington 2001, s. 121; por. A. Kazhdan, 
Latin and Franks in Byzantium: Perception and Reality from the Eleventh to the Twelfth Century, 
w: The Crusades from the Perspective…, s. 83–84. Ostatnio na ten temat po polsku pisał Jan 
Stradomski: J. Stradomski, Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w., Kraków 2014, s. 215–254.

57 P. Skarga, O iedności Kościoła Bożego…, kol. 396.
58 Ibidem, kol. 338; por. R. Łużny, op. cit., s. 71.
59 В.М. Лурье, Русское православие между Киевом и Москвой, Москва 2009, s. 103–135.
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konieczność otwarcia się, a więc zainteresowania edukacją i kulturą umysłową, 
przede wszystkim w celu umocnienia religii, co znalazło wyraz w rozwoju pra-
wosławnej myśli teologicznej za czasów metropolity Piotra Mohyły60. 

Zwolennicy zarówno reformacji, jak i  prawosławia w  XVI i  XVII wie-
ku znajdowali się w sytuacji, która zmuszała ich do przemawiania językiem 
kompromisu i ugody. Obawiali się oni (jak się miało okazać słusznie) naporu 
i dominacji ze strony Kościoła rzymskiego. Mimo dotychczasowego dużego 
znaczenia obu grup wyznaniowych na przełomie XVI i XVII stuleci ich legal-
ność była kwestionowana, a pozycja zaczęła spadać, zwłaszcza w zakresie od-
działywania na życie polityczne. Wszystko to miało znaczący wpływ na relacje 
obu wyznań, ale w nieznacznym stopniu oddziaływało na wzajemne o sobie 
wyobrażenia.

Odrobinę światła na sposób postrzegania protestanckich konfesji przez 
wyznawców ortodoksji rzucają teksty odnoszące się do przyczyn i początków 
reformacji. Źródła ruskie opisują je dość oględnie. Cytowany tu już Latopis 
hustyński informuje, że w 1515 roku 

powstał w  ziemi Saskiej wielki heretyk Marcin Luter, który przedtem był 
mnichem, księdzem i kaznodzieją. I potem porzucił stan mnisi i pojął sobie 
żonę Katarzynę, także mniszkę, i zaczął nauczać i pisać herezje przeciwko pa-
pieżowi i Kościołowi Rzymskiemu. Zbierali zaś przeciwko niemu wielokrotnie 
sobór z nakazu papieża Leona i spierali się z nim na soborach, lecz nie mogli 
mu poradzić, dopóki w tym grzechu nie umarł. 

Wkrótce zaś po jego śmierci uczniowie, „porzuciwszy naukę Lutrową, każ-
dy swoją herezję wymyślił i ludzi po swojemu uczył, których herezje i dotąd 
w Niemieckich ziemiach przebywają”61. W opisie tym zwraca uwagę fakt, że 
Kościół łaciński ukazany został jako bezsilny wobec wystąpienia Lutra, naukę 
ojca reformacji przedstawiono zaś jako od samego zarania naznaczoną zna-
mieniem występku i  herezji, co spowodowało późniejsze rozproszenie jego 
zwolenników. Wydaje się, że z  punktu widzenia Rusinów u  samego źródła 
reformacji tkwił grzech, skutkujący rozpadem, tj. wielowyznaniowością pro-
testantów. Są to cechy, które wskazują, że prawosławni nie tylko Kościół rzym-
ski, ale też i konfesje protestanckie postrzegali jako religie fałszywe62. Jeszcze 
dobitniej to przekonanie o obecności grzechu od samego początku reforma-

60 Por. A. Naumow, Domus Divisia…, s. 109–123; por. Idem, Wiara i historia…, s. 154–169; 
P. Nowakowski, op. cit., s. 169–204. 

61 Полное Собрание Русских Летописей, t. 2: Ипатьевская летопись, s. 368 [tłum. A.S.].
62 Por. A. Sulikowska-Gąska, Spory o ikony na Rusi w XV i XVI w., Warszawa 2007, s. 33.
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cji objawia się w Posłaniu do nieznajomego, którego autor podpisywał się jako 
Parfenij Urodiwyj. W dziele tym wskazuje się na pochodzenie nazwiska Luter 
od „лютый”, co oznacza srogi i zgubny, oraz na to, że podobnie jak biesy biorą 
swój początek od Szatana, tak protestanci od Lutra63.

Jednym z wczesnych dokumentów, przywoływanym w literaturze przed-
miotu jako dowód na istnienie pokojowego dialogu między protestantami 
a  prawosławnymi, jest posłanie patriarchy Konstantynopola Jeremiasza II 
z 15 maja 1576 roku, wystosowane w odpowiedzi na list teologów luterańskich 
napisany w Tybindze w 1574 roku64. List do Niemców zawierał odniesienia do 
21 punktów Konfesji Augsburskiej. Jako kwestie sporne dzielące prawosław-
nych i protestantów wskazano w nim: filioque, charakter obecności Chrystu-
sa w  Eucharystii, sposób wyświęcania duchownych, traktowania obrzędów 
liturgicznych, spowiedzi, życia monastycznego, postów, roli Marii i świętych 
jako pośredników między Bogiem a ludźmi, jak również znaczenia uczynków 
w przyszłym zbawieniu człowieka. Co jednak może wydać się zastanawiające, 
dopiero w kolejnym piśmie z roku 1579 podkreślona została rola ikon i reli-
kwii65. „Kto nie czci Syna (…) nie czci Ojca – pisał patriarcha – tak ten, kto 
nie czci obrazów, nie czci tego, do czego się odnosi obraz”66. Znacznie bardziej 
czytelne wydają się ruskie wypowiedzi na temat kontrowersji wokół ikon. Po-
wstała w XVI wieku w Moskwie pierwsza redakcja Pisma przeciw luteranom 
zawiera oskarżenie ewangelików o to, że zrównują obrazy z idolami, a prawo-
sławnych nazywają „bałwochwalcami Nowego Izraela”67. Przytacza protestanc-
kie przekonanie, że kult ikon nie ma podstaw w ewangeliach68, a ci, którzy nie 
oddają czci wizerunkom, mają – zdaniem autora tego pisma – pieczęć Anty-
chrysta na prawej ręce i na czole69. 

Poszczególne stanowiska na temat religii nierzadko krzyżowały się. Gene-
ralnie jednak „łacinnicy” dość często zakładali większą szkodliwość konfesji 
reformacyjnych aniżeli prawosławia, dostrzegając między tym ostatnim a Ko-

63 Послание к неизвестному…, s. 2; por. Д. Цвeтаев, op. cit., s. 555.
64 S. Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej, Warszawa 1989, 

s. 157.
65 M. Bendza, Prawosławno-protestanckie tendencje unijne w  XVI wieku ze szczególnym 

uwzględnieniem terenu ziem Rzeczypospolitej, „Rocznik Teologiczny ChAT” 25, 1985, z. 2, 
s. 179–180; T. Kempa, Wobec kontrreformacji…, s. 25.

66 Cyt. za: S. Michalski, op. cit., s. 166–167.
67 Списание против люторов. В двух pедакциях, w: РИБ, t. 19: Памятники полемиче-

ской литературы в Западной Руси, cz. 3, Петербург 1903, kol. 51.
68 Ibidem, kol. 69.
69 Ibidem, kol. 53.
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ściołem rzymskim znacznie więcej podobieństw niż różnic i akcentując – jak 
Benedykt Herbest – że to protestantyzm niesie ze sobą największe dla Kościoła 
rzymskiego zagrożenia70. W traktacie Harmonia wschodniej Cerkwi z Kościo-
łem rzymskim z 1608 roku znajduje się fragment wskazujący na szacunek, ja-
kim w tradycji łacińskiej darzono obrazy: 

Toż właśnie y kościół Rzymsty zachowywał, iż obrazy Pana Krystusowe y Pan-
ny Marij y świętych Bożych miał y teraz ma w uczciwości y stawiają ich w ko-
ściele y nigdy ich nie wyrzucali s kościołów, iako Grekowie nieraz czynili. Kte-
mu obrazoburcami zawsze się brzydzili y przeklinali ich71. 

Warto odnotować, że w  wypowiedzi tej umiejętnie wyeksponowano bi-
zantyńskie obrazoburstwo, ukazując je jako ogólną skłonność Greków i zesta-
wiając z informacją, że rzymski Kościół nigdy nie zaakceptował ikonoklazmu, 
o czym zresztą już w 1577 roku pisał Piotr Skarga72. Dalej w Harmonii poja-
wia się potępienie dla protestantów: „Ewangelikowie zaś y Greków, y Rzymian 
bałwochwalcami i  liżyobrazkami nazywają”73, co należy traktować jako jed-
ną z licznych prób zastraszenia prawosławnych przed ewentualnymi próbami 
zbliżenia do zwolenników reformacji.

Jakkolwiek to stanowisko nie dotyczy bezpośrednio Rzeczypospolitej, 
warto zwrócić uwagę na sprawozdania Antoniego Possevina z  jego podróży 
na Ruś Moskiewską. Jezuita twierdził, że powiedzenie „Obyś należał do wiary 
łacińskiej” jest wśród Rusinów największą obelgą, a ich niechęć do rzymskich 
katolików jest tak wielka, że mimo olbrzymiej czci dla ikon są skłonni odrzucać 
te spośród nich, które stały się obiektami kultu „łacinników”74. Skarga, wspo-
minając o wielkiej niechęci Rusinów z Moskwy do nich, pisał nawet, że w ich 
oczach „brzydszego człeka niemasz, iako katolik”75 i jeśli do ich świątyni jakiś 
wstąpi gotowi są ją po raz drugi wyświęcać76. Ignacy Stebelski z kolei twierdził, 
że władcy moskiewscy starali się zawsze burzyć prawosławną ludność przeciw 

70 I. Myćko, Przyczynki do historii religijnej w Przemyskiem w XVI wieku. Benedykt Herbest, 
Andrij Kołodyński, Iwan Wiszeński, w: Polska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 2: Studia z dziejów 
chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym, red. S. Stępień, Przemyśl 1994, s. 62.

71 Гармония Восточной Церкви с Костелом Римским 1608 года, w: РИБ, t. 7, Петербург 
1882, kol. 185. Podobny fragment dotyczy relikwii: „Toż właśnie y cerkiew Rzymska zachowuie, 
y zawsze relikwie święte miała w poczciwości y teraz ma, y chowa ich uczciwie, y kościołow ani 
portatilow bez reliquij nie poświąca”, ibidem, kol. 184.

72 P. Skarga, O iedności Kościoła Bożego…, kol. 364–368.
73 Гармония Восточной Церкви…, kol. 185.
74 A. Posseviono, op. cit., s. 11.
75 P. Skarga, O iedności Kościoła Bożego…, kol. 388.
76 Ibidem, kol. 388.
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królom polskim, ucząc „pospólstwo”, że władcy państwa polsko-litewskiego 
„Grecki obrządek mieli za podłość i zabobon”77. Z drugiej strony w moskiew-
skiej literaturze często krytykowana była słabość ideowa katolicyzmu polskie-
go. Rusini zauważali i nie pochwalali tego, że monarchowie tolerują w swoim 
państwie najdziwniejsze z ich perspektywy heretyckie ruchy. Szczególne obu-
rzenie Iwana Groźnego budził na przykład fakt, że władcy państwa polsko-
litew skiego akceptują u siebie „ariańską herezję”78.

Prawosławni byli zachęcani przez łacińskich polemistów do zbliżenia 
z Kościołem rzymskim, który według nich – inaczej niż Kościół w Bizancjum 
– zachował polityczną niezależność, tj. nie stał się politycznie podległy władzy 
muzułmańskiej, i w którym miały przetrwać rozliczne dawne tradycje. Wśród 
nich chętnie eksponowano kult obrazów: „Y owszem tam iest cerkiew praw-
dziwa, gdzie imię Pana Krystusowe święci się; gdzie ochędóstwo iest domów 
bożych; gdzie dzwony, obrazy, ołtarze ze wszelkim inszym ochędóstwem nay-
duja się, y w poczciwości są”79. Zwykle jednak rzymskokatoliccy autorzy zda-
wali sobie sprawę, że, jak wyraził to nuncjusz Torres, z prawosławnymi trzeba 
postępować, używając środków – „łagodnych i  tak skrytych, iżby się nawet 
o nich domyślić nie mogli”80, czemu zresztą towarzyszyło przekonanie, że lu-
dziom obrządku wschodniego nie jest potrzebna „głęboka nauka”81. 

Na ziemiach państwa polsko-litewskiego jednym z pierwszych intelektuali-
stów, którzy rozpoczęli polemikę z protestantami, był przybyły z Wielkiej Rusi 
w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XVI stulecia starzec Artemiusz – autor 
posłań skierowanych przeciwko protestantom m.in.: Posłania starca Artemija 
do luterskich nauczycieli, stawiających Dekalog ponad Ewangelię, którzy odrzu-
cają świątynie, ikony, znak krzyża, stan mnisi i pokutę82, oraz Posłania do Sy-
meona heretyka Budnego83. Przedstawiały one protestantów jako występujących 
przeciw tradycji, a zatem i ortodoksji, przedkładających Dekalog nad Ewange-
lię, odrzucających świątynie, ikony, znak krzyża, stan mniszy i  sakramenty84. 

77 I. Stebelski, op. cit., s. 78.
78 Грамота государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси к Степану, 

королю польскому, w: Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI века, 
Москва 1986, s. 174–175.

79 Гармония Восточной Церкви…, kol. 190.
80 Relacye…, s. 154. 
81 Ibidem, s. 155.
82 С. Садковский, Артемий, игумен Троицкий, „Чтения в Императорском Обществе 

истории и древностей российских”1891, ks. 4, s. 115.
83 Ibidem, s. 116.
84 Ibidem, s. 115–116.
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Nieco łagodniejsze stanowisko wobec reformacyjnych konfesji prezentował au-
tor traktatu z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVI stulecia 
o incipicie O wielebnej dostojności, który dość przyjaźnie wspominał nie tylko 
Lutra, ale i kalwińskie druki. Równocześnie jednak potępiał znieważanie świę-
tych i obrazów „przez niektórych z naszych chrześcijan”85. Zwraca tu uwagę, że 
dostrzegając uchybienia protestantów, traktował ich jako członków tej samej 
wspólnoty, do której należą „ortodoksi”. Tym niemniej stosunek do obrazów 
określał dlań zasadniczą różnicę między wyznaniami. Była ona akcentowana 
wyraźnie także przez diaka Wasyla Ostrogskiego (Surażskiego-Maluszyckiego), 
który w traktacie datowanym na 1588 rok kilkukrotnie podkreślał, że tak jak 
cześć okazywana obrazowi przechodzi na jego pierwowzór, tak brak czci do-
tyka pierwowzoru; oznacza to, że akty obrazoburstwa należy traktować bardzo 
poważnie, jako godzące w samego Boga86. Podobne stanowisko reprezentował 
starzec Artemiusz w posłaniach, w których przypisywał protestantom nie tylko 
niechęć do ikon, ale także do krzyża. Objaśniał on przyczyny kultu ikon oraz 
krzyża w Cerkwi, odwołując się do tekstów z tradycji i traktując protestantów 
tak, jak wcześniej na Rusi Moskiewskiej judaizantów traktował Josif Wołoko-
łamski87. Artemiusz wyjaśniał więc, że prawosławni otaczają ikony kultem dla-
tego, że Zbawiciel przybrał cielesną postać oraz że nie oddają czci złotu, czy 
innym drogim materiałom, ale temu, „kto je stworzył”88. Podkreślał wreszcie, 
że ludziom jako istotom cielesnym i zmysłowym obrazy zostały dane, aby przy-
prowadzały ich do pojmowania tego, co niewidzialne89.

Wypowiedzi protestantów o  prawosławnych w  dobie podejmowanych 
przez obie strony prób zjednoczenia wobec kontrreformacji charakteryzowała 
daleko idąca przychylność. Na synodzie toruńskim w 1595 roku senior bra-
ci czeskich Symeon Turnowski wygłosił kazanie, w którym mówił: „i dzisiaj 
w ludziach Greckiego nabożeństwa też światło prawdy i chęci ku wyznawcom 
szczerej Ewangelii nieodmiennie trwa”90. W jego wystąpieniu – podobnie jak 
w stanowisku reprezentującego prawosławnych księcia Konstantego Ostrog-

85 I. Myćko, op. cit., s. 67; A. Sulikowska-Gąska, op. cit., s. 33.
86 О единой вере. Сочинение острожского священника Василия 1588 года, w: РИБ, t. 7, 

kol. 927, 934. 
87 С. Садковский, op. cit., 129–132.
88 Послание старца Артемия к „люторским учителям”, ставящим десятословие 

выше Евангелия, отвергающим храм, иконы, крестное знамение, иночество, покаяние 
и другие таинства, а также (в конце) к совращенным в эту ересь православным, w: РИБ, 
t. 4, Петербург 1878, kol. 1244–1245.

89 Ibidem, kol. 1247
90 T. Kempa, op. cit., s. 83.
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skiego – różnice pomiędzy konfesjami były wyraźnie bagatelizowane91, do tego 
stopnia, że niektórzy adwersarze, zwłaszcza dążący do zdyskredytowania re-
formacji zwolennicy unii brzeskiej, jak Teodor Skumin Tyszkiewicz w  1597 
roku, wyrażali zdziwienie, że ludzi obrządku wschodniego „panowie ewange-
liccy i wszyscy heretycy więcej miłują niżby sami siebie, gdyż sami lada jako 
wierząc, naruszenia naszej starożytnej religii ruskiej pilnie bronią”92. 

Poglądy typowe dla tego środowiska w końcu wieku XVI wyraził podczas 
przygotowań do konfederacji wileńskiej (1599) wspomniany tu już Symeon 
Turnowski. Było nimi dążenie do wyodrębnienia tych artykułów wiary, które 
odróżniają prawosławnych i protestantów „przeciw wszelakim inaczej rozumie-
jącym heretykom, a  osobliwie przeciw papieżnikom”93. Wymieniono pośród 
nich podobne rozumienie sakramentu Wieczerzy Pańskiej (pod dwiema posta-
ciami), stosunek do czyśćca czy też małżeństw duchownych. Problematyczna 
natomiast była formuła filioque, a więc sprawa pochodzenia Ducha Świętego 
oraz czci świętych i  kultu ikon w  prawosławiu. Minister braci czeskich Tur-
nowski przewidywał, że po pewnym czasie, opierając się na autorytecie Biblii 
i ojców Kościoła, przekona prawosławnych, że kult ikon jest bałwochwalstwem. 
Proponował wykorzystać niechęć prawosławnych do rzeźb pełnoplastycznych, 
argumentując, że prawosławni „brzydzą się” nimi i proponował stopniowe jej 
rozciągnięcie również na ikony. Zmiany te nie mogły być jednak natychmiasto-
we, żeby „pospolity człowiek do papiestwa […] się nie udał”94. 

Podobna postawa nie wydaje się odosobniona wśród protestanckich róż-
nowierców. Współczując prawosławnym, gdy dotykały ich prześladowania, 
odnosili się do nich z pewną wyższością, w szczególności ze względu na brak 
rozwiniętego w  ich społecznościach życia umysłowego oraz – postrzegany 
przez zwolenników reformacji jako bałwochwalczy – cerkiewny kult wizerun-
ków. W pochodzącym z 1602 roku traktacie O obrazach, o krzyżu, o chwale 
Bożej wspomina się, że „obrazoburcy” uznają prawosławny kult ikon za po-
chodzący „nie od Boga, a od pogan”95. Źródło to zresztą doszukuje się począt-

91 M. Melnyk, Konstanty Ostrogski jako prawosławny prekursor dialogu ekumenicznego 
w XVI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 29, 1996, s. 43.

92 Diaria Comitiorum Poloniae anni 1597, Cracoviae 1907, s. 154; T. Kempa, op. cit., s. 122.
93 Ibidem, s. 153; por. R. Degiel, Protestanci i prawosławni. Patronat wyznaniowy Radziwiłłów 

birżańskich nad Cerkwią prawosławną w księstwie słuckim w XVII w., Warszawa 2000, s. 18–19.
94 T. Kempa, op. cit., s. 154
95 О образех, о кресте, о хвале Божией и хвале и молитве святых, и о иных артикулех 

вевры единое правдивое Церкве Христовы (около 1602 года), w: Архив Юго-Западной Рос-
сии, cz. 1, t. 8. Памятники литературной полемики православных южно-руссов с проте-
стантами и латино-униатами в Юго-Западной Руси за XVI и XVII стол., Киев 1914, s. 59.
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ków protestanckiego ikonoklazmu w nauczaniu Johna Wycliffe’a i Jana Husa, 
następnie Lutra i Kalwina, w końcu Miguela Serveta i innych, co wskazuje, że 
dla zwolenników ortodoksji reformacja stanowiła zwartą ideową całość i nie 
byli oni skłonni widzieć zasadniczych różnic pomiędzy konfesjami96. 

Na synodzie ewangelików reformowanych w Wilnie w 1626 roku uchwa-
lono kanon odnoszący się do kwestii „bałwochwalstwa i idolomanii ruskiej”. 
W  wielu protestanckich wystąpieniach pojawiała się idea konieczności na-
uczania prawosławnego ludu, jak również niechęć do opieki nad budowlami 
cerkiewnymi97. Choć tę ostatnią większość patronów pojmowała jako swój 
obowiązek, związany z koniecznością zapewnienia poddanym dostępu do kul-
tu religijnego, zdarzało się, że wraz z przejściem pana na inne wyznanie doko-
nywano też przekształcenia cerkwi w zbór98. Panowie ruscy, którzy odstąpili 
od prawosławia na rzecz wyznań protestanckich, nierzadko pragnęli nawrócić 
na nie także swoich poddanych. I tak ewangelik Ostafi Wołłowicz ułożył nawet 
specjalne Postanowienie porządku w  Nowym Mieście roku 1583, którego za-
mierzeniem było pozbycie się „bałwochwalstwa, czarodziejstwa, wróżbitów” 
itd.99. Wśród prawosławnych odpowiedzi na zarzut bałwochwalstwa godna 
uwagi jest ta dana przez Iwana Groźnego Janowi Rokicie, w której car szydził 
z arianina, że nie potrafi dokonać rozróżnienia między Chrystusem a Apollem 
czy między Bogurodzicą a Dianą, podkreślając, że czym innym jest cześć ikon, 
a czym innym bałwochwalstwo: kult prawosławny bowiem, inaczej niż bałwo-
chwalstwo, jest skierowany nie do samych ikon jako obiektów materialnych, 
a do ich pierwowzorów100. 

Interesującym źródłem dla poznania wzajemnych relacji pomiędzy wy-
znaniami jest apokryf pochodzący z lat sześćdziesiątych XVI stulecia, noszący 
tytuł List Połowca Iwana Smery do wielkiego księcia Włodzimierza, napisany 
być może przez Andrzeja Kołodyńskiego, białoruskiego zwolennika nauk Teo-
dozego Kosego. Jego rzekomy autor, lekarz kijowskiego księcia, w  roku 980 
miał być wysłany do Grecji „dla zbadania wiary i obyczajów”. Zadziwił się tam 
bogactwem świątyń bizantyńskich, ale wśród nich odnalazł również i  takie, 
„w których nie ma żadnych bałwanów, tylko stoły i ławki”. Po chrzcie od „roz-

96 Ibidem, s. 69.
97 U. Augustyniak, Stosunek ewangelików reformowanych (kalwinistów) do innych wyznań 

w świetle akt synodów Jednoty Litewskiej z lat 1611–1686, w: Stosunki międzywyznaniowe w Eu-
ropie Środkowej i Wschodniej w XIV–XVII w., red. M. Dygo, S. Gawlas, H. Grala, Warszawa 2002, 
s. 87–88; R. Degiel, op. cit., s. 44; T. Kempa, op. cit., s. 170.

98 M. Liedke, op. cit., s. 140–141.
99 Ibidem, s. 141.
100 Д. Цвeтаев, op. cit, s. 562.
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kosznych Greków” lekarz ów postanowił pozostać przy odnalezionych przez 
siebie prostych chrześcijanach101. Warto zwrócić uwagę, że podobnie jak Skarga 
Kołodyński odwołał się do „opowieści założycielskiej” kijowskiego prawosła-
wia i kultury ruskiej, choć tekst wyjściowy potraktował zupełnie inaczej i – jak 
się wydaje – nieco bardziej konstruktywnie. Znaczenie tej stanowiącej dale-
kie echo Powieści minionych lat narracji można rozpatrywać na dwóch płasz-
czyznach. Z  jednej strony wynika z niej, że w Kościele bizantyńskim, mimo 
jego zwykłego przepychu, od najdawniejszych czasów istniała inna tradycja, 
skłaniająca się ku ubóstwu. Z drugiej strony można rozumieć ten tekst jako 
świadczący o tym, że już Bizantyńczykom nie był obcy duch protestanckiego 
ascetyzmu, a wreszcie, że dotarł on na Ruś wraz z przyjęciem przez nią chrze-
ścijaństwa. Jest to obraz „Kościoła ubogiego”, odnoszący się do zagadnienia, 
które było stale obecne w Cerkwi moskiewskiej w XV i XVI stuleciu, a które 
wiązało się z debatą prowadzoną między zwolennikami posiadania i nieposia-
dania przez klasztory bogactw materialnych. Temat nie był natomiast podej-
mowany przez hierarchię cerkiewną w państwie polsko-litewskim.

Mówiąc o relacjach między prawosławnymi a protestantami, należy zwró-
cić uwagę na ocenę, jaką wystawili ci pierwsi aktom obrazoburstwa, którego 
mieli dopuszczać się zwolennicy reformacji. Były one ostro potępiane przez 
Rusinów moskiewskich, np. Andrzeja Kurbskiego, który w Historii o wielkim 
kniaziu moskiewskim opisał szczegółowo obrazoburcze wyczyny Niemców 
w Narwie. Odnalazłszy ikonę Matki Boskiej z Chrystusem postanowili ją zli-
kwidować jako idola:

Zdjęli ze ściany obraz i zbliżywszy się do wielkiego ognia, gdzie warzyli w kotle 
zwykły swój napitek, wrzucili ją w ogień (...). Wtedy ogień, jak z procy szybko 
mknący, albo jak z  wielkiej jakiejś armaty, spod kotła w  górę wystrzelił (...), 
tak że okazało się, że nie ma ognia tam, gdzie wrzucony został obraz, a wyżej 
budynek zapalił się. A było to o godzinie trzeciej w dzień Zmartwychwstania. 
Powietrze czyste było i ciche, lecz nagle nieoczekiwanie nadeszła wielka burza 
i zapaliło się miasto tak szybko, że wkrótce całe się zajęło102. 

Opowieść przywołana przez Kurbskiego może być traktowana jako typo-
wy tekst okresu, którego celem jest ukazanie cudowności ikon, a poprzez to 
podniesienie roli prawosławia, wyznaczającego kult tego rodzaju obiektów. 

101 Н. Малышевский, Подложное письмо половца Ивана Смеры к вел. кн. Владимиру, 
„Труды Киевской духовной академии”, 6–7, 1876; I. Myćko, op. cit., s. 64; por. S. Michalski, 
op. cit., s. 182.

102 А. Курбский, История о великом князе московском, w: Памятники литературы 
Древней Руси…, s. 283–285; por. A. Sulikowska-Gąska, op. cit., s. 23.
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Stanowi ona jednak również wyraz przekonań wyznawców „religii greckiej” 
o protestanckich zwyczajach. Pokazuje stereotypowe wyobrażenie o zachowa-
niach zwolenników reformacji wobec świętych wizerunków, ale równocześnie 
w  sposób symboliczny sugeruje, która religia w  istocie jest źródłem prawdy 
i łaski Bożej.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na znane i nieco lepiej udokumen-
towane, a zatem bardziej prawdopodobne wystąpienia protestantów przeciw-
ko obiektom kultu, które miały miejsce na ziemiach państwa polsko-litewskie-
go. Godna uwagi wydaje się tu zwłaszcza tzw. sprawa rakowska. W styczniu 
1638 roku uczniowie ariańskiej „Akademii” w Rakowie zniszczyli przydroż-
ny krzyż, co posłowie sandomierscy wyznania rzymskokatolickiego usiłowali 
wykorzystać do rozprawy z tamtejszym centrum ruchu ariańskiego. Przeciw-
ko wyrokowi w  tej sprawie protestowali różnowiercy: arianie, bracia czescy, 
kalwiniści, ale także jeden prawosławny (Hrehory Czetwertyński) i, co należy 
tu też odnotować, jeden katolik103. Co jednak znamienne, większość prawo-
sławnych w  tej sprawie nie zabierała głosu, choć, można przypuszczać, jed-
noznacznie potępiała obrazoburstwo arian. Wydarzenie to ukazuje, jak duża 
różnica w  ocenie podobnych incydentów istniała między Rzecząpospolitą 
a Rusią Moskiewską. Tu niektóre sytuacje starano się bagatelizować, gdyż do-
strzegano możliwe konsekwencje przesadnych reakcji na niszczenie obiektów 
kultu. „Różni w religiach” rozumieli, że reperkusje przeciw jednej mniejszości 
wyznaniowej mogą zostać rozciągnięte na wszystkie.

W dobie kontrreformacji „łacinnicy” byli szczególnie wyczuleni na wza-
jemne relacje między prawosławnymi a  protestantami, podejrzewając tych 
pierwszych o  skłonność do poglądów reformacji. W  wypowiedziach księcia 
Ostrogskiego doszukiwano się śladów sympatii dla protestantów, a nawet ule-
gania wpływom protestanckich doktryn104. Hipacy Pociej zarzucał ortodok-
som, którzy nie chcieli zbliżenia z łacinnikami, że „milsza im była szopa here-
tycka, a niźli Dom Boży, milszy heretykowi, aryjanowie, a niźli katolikowie”105, 
a odpowiadając na list patriarchy Melecjusza Pigasa – który wzywał go do po-
rzucenia unii i powrotu na łono Cerkwi – odmawiał mu, pisząc, że jest ona 
zarażona protestancką herezją106. Podobne twierdzenia, o czym była wcześniej 

103 T. Kempa, op. cit., s. 460.
104 P. Nowakowski, op. cit., s. 47.
105 Hipacy Pociej, Antirresis, Abo Apologija przeciwko Krzysztofowi Philaletowi, który nie-

dawno wydał książki imieniem starożytnej Rusi religie greckiej przeciw książkom o synodzie brze-
skim, napisanym w Roku Pańskim 1597, oprac. J. Byliński, J. Długosz, Wrocław 1997, s. 66.

106 J. Stradomski, op. cit., s. 251.
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mowa, wygłaszał Melecjusz Smotrycki już po swoim porzuceniu prawosła-
wia107. Natomiast Ignacy Stebelski podkreślał, że prawosławni sprzeciwiając się 
unii, połączyli się z arianami, „nowochrzczeńcami”, luteranami i kalwinista-
mi108. W pierwszej połowie XVII wieku rzymscy katolicy nierzadko ostrzegali 
prawosławnych przed kontaktami z protestantami, które według nich mogły 
doprowadzić do utraty tożsamości ruskiej Cerkwi. Fabian Birkowski pisał: 
„Pójdą tedy obrazy z cerkwi waszych, bo tych kalwin bezecny nie rad widzi, 
pójdą sakramenta święte, bo te się ledajako […] u lutrów poniewierają”109. Na-
leży zresztą stwierdzić, że część teologów prawosławnych XVII stulecia istotnie 
niekiedy bardzo zbliżała się do koncepcji protestanckich, by wspomnieć tylko 
Cyryla Lukarisa, który w jednej z wersji swego wyznania wiary z roku 1633 
szedł wręcz w stronę odrzucenia kultu wizerunków, kwestionując cześć wobec 
ikon, w oparciu o autorytet Biblii potępiającej cześć dla bożków110. Podobne 
przypadki mogły budzić obawy o tożsamość Kościoła wschodniego, mogły też 
prowokować dyskusje pomiędzy prawosławnymi a „łacinnikami”, w których 
temat kultu obrazów i relikwii powracał, zwłaszcza przy rozstrzyganiu kwestii 
prawdziwości religii. 

W państwie polsko-litewskim ani protestanci, ani prawosławni nie usiłowa-
li narzucać drugiej stronie swej wizji sprawowania kultu. Co więcej, wydaje się, 
że te zagadnienia były celowo bagatelizowane przez obie strony. Równocześnie 
jednak, mimo licznych politycznych deklaracji, współpraca między „różnymi 
w wierze” nie była łatwa, ani trwała. Za przykład może służyć chociażby zacho-
wanie Kozaków w czasie powstania Chmielnickiego. W imię obrony wiary nie 
tylko niszczyli oni świątynie łacińskie, ale także centra myśli ariańskiej, grabili 
cerkwie na Ukrainie i mordowali nie tylko „łacinników”, ale i niekatolików111. 
Wydaje się, że pozostając niejednokrotnie w bliskich relacjach, prawosławni 
i protestanci nie prowadzili ze sobą prawdziwego dialogu doktrynalnego, a ich 
kontakty były zdominowane przez kwestie polityczne i  podporządkowane 

107 A. Naumow, Wiara i historia…, s. 145.
108 I. Stebelski, op. cit., s. 173.
109 F. Birkowski, Exorbitancye Ruskie, z Grekow Odszczepieńcow, Heretyckie, z Konfederatow. 

Kazania dwoie. Przytym Kwiat Opadaiący, albo Nagrobek Gvstawa Adolpha, Krola Szwedskiego, 
Gotskiego, Wandalskiego, Wielkiego X. Finlandskiego, X. Estoniey y Kareliey, Pana Ingryey, Kra-
ków 1633, s. 9.

110 S. Michalski, op. cit., s. 173.
111 T. Kempa, op. cit., s. 521; por. T. Chynczewska-Hennel, O Bohdanie Chmielnickim z róż-

nych punktów widzenia, w: Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 11: Zbrojne i ideologicz-
ne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze, red. M. Kuczyńska, 
J. Stradomski, Kraków 2015, s. 16–17.
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bieżącym kalkulacjom. A jednak wiele źródeł świadczy o tym, że zwolennicy 
reformacji skłonni byli widzieć w  prawosławnych praktykach obrzędowych 
działania bałwochwalcze, prawosławni w Rzeczypospolitej zaś nie próbowali 
nawet przedstawiać protestantom doktryny leżącej u podstaw owej obrzędo-
wości. Przykładem tego, jak odległe były od siebie te dwa światy w XVII wie-
ku, są fragmenty Opisu Ukrainy autorstwa francuskiego protestanta, inżyniera 
i kartografa – Wilhelma Beauplana. O Kozakach zaporoskich pisał, że szcze-
gólną wagę przykładają do postów, którym w ciągu roku poświęcają osiem czy 
dziewięć miesięcy, „zbawienie swoje upatrując w niejedzeniu mięsa”112. Rela-
cjonował także, że: „w Wielką Sobotę udają się ludzie do kościoła, który zwą 
cerkwią, aby wziąć udział w odbywających się tam obrzędach, polegających na 
złożeniu figury Pana Naszego do grobu, skąd ją [potem] wydobywają bardzo 
uroczyście” (choć w obrzędach tego dnia używa się płaszczanicy z wizerun-
kiem Chrystusa). W dalszym ciągu autor informował, że wierni „klękają wszy-
scy przed biskupem”, wręczając mu malowane jajka i mówiąc do niego słowa: 
„Chrystus zmartwychwstał”, na co biskup odpowiada „Zaprawdę zmartwych-
wstał” i „równocześnie całuje kobiety i panny. W ten oto sposób – kończył swą 
opowieść Beauplan – biskup zbiera w przeciągu niespełna dwóch godzin z 5 
lub 6 tysięcy jaj, mając przy tym przyjemność wycałowania najpiękniejszych 
kobiet i  panien przebywających w  kościele”113. Francuski autor, nawet oglą-
dając na własne oczy wiele prawosławnych obrzędów i zwyczajów, dostrzegał 
w nich jedynie przejawy dość płytkiej, czysto obrzędowej religijności, której 
w inny sposób nie próbował nawet rozumieć.

Wartości wyznawane przez przedstawicieli „różnych w  wierze” mogą 
stanowić ilustrację szczególnego dialogu prowadzonego pomiędzy tradycją 
Wschodu i Zachodu, zarazem jednak odnoszą się do trudnej sytuacji współ-
istnienia odmiennych systemów wartości w kulturze typu heterogenicznego, 
jaką była kultura państwa polsko-litewskiego. Rzymskokatoliccy polemiści 
nie doceniali dawności cerkiewnego kultu, a  i  prawosławni nie byli skłonni 
postrzegać praktyk „łacińskich” jako bliskich tradycji ortodoksyjnej, ale rów-
nocześnie sztuka właściwa obu wyznaniom – mimo barier dzielących konfe-
sje – łamała wyznaczone przez nie granice kulturowe. Mimo że strony sporu 
o obrazy wzajemnie się krytykowały i podważały swój autorytet, w ciągu XVII 
stulecia „łacinnicy” obdarzali szacunkiem ikony przywiezione ze Wschodu, 
nawet jeśli traktowali je jako łupy wojenne. Prawosławni natomiast coraz sze-

112 Eryka Lassoty i Wilhelma Beauplana opisy Ukrainy, tłum. Z. Stasiewska, S. Meller, red. 
Z. Wójcik, s. 110.

113 Ibidem, s. 149.
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rzej przyjmowali malarstwo o  proweniencji zachodniej i  ryciny powstające 
nierzadko w kręgu protestanckim. Dyskusje dotyczące kultu obrazów, ich do-
puszczalności lub niewłaściwości w Kościele nie miały więc wpływu na prak-
tyki artystyczne poszczególnych konfesji, które istniały niezależnie od sporów 
doktrynalnych i nierzadko wzajemnie się przenikały. 
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Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej
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Przyczynek do badań nad wpływami katolickimi 
na teologię prawosławną w XVII wieku

W XVII wieku teologia katolicka wywarła znaczący wpływ na kształtowa-
nie tzw. szkolnej teologii prawosławnej w  Rzeczypospolitej. Wszystkich ab-
solwentów Akademii Mohylańskiej w Kijowie cechowała bardzo dobra znajo-
mość zachodniego dorobku teologicznego1. Te wpływy dotarły w XVIII wieku 
do Rosji, gdzie w ciągu całego stulecia rywalizowały z tendencjami nawet nie 
jednej, a wielu teologii protestanckich2.

Ilustracją tej tendencji jest powstanie w kręgach prawosławnych dzieł in-
spirowanych pozycjami katolickimi, a  także wielu ich dosłownych przekła-
dów na język cerkiewnosłowiański, przy czym tłumaczenia zazwyczaj nie były 
opatrzone imieniem autora oryginału. Różnice dogmatyczne dzielące chrze-
ścijaństwo wschodnie i zachodnie wymagały, w przypadku przekładu wyko-
nywanego ad verbum, użycia pewnych technik translatorskich, dzięki którym 

1 A. Brüning, On Jesuit Schools, Scholasticism and the Kievan Academy – Some Remarks 
on the Historical and Ideological Background of its Founding, „Kиïвська Академiя” 4, 2007, 
s. 5–19; L.V. Charipova, Latin Books and the Eastern Orthodox Clerical Elite in Kiev, 1632–1780, 
Manchester–New York 2006; J. Cracraft, Theology at the Kiev Academy During Its Golden Age, 
„Harvard Ukrainian Studies” 8, 1984, p. 75.

2 O  źródłach XVIII-wiecznej teologii w  Akademii Moskiewskiej patrz: К.В. Суториус, 
Источники по истории преподавания православного латиноязычного богословия в России 
в первой половине XVIII века, maszynopis rozprawy doktorskiej, Санкт-Петербург 2008.
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dość skutecznie „maskowano” wszelkie zapożyczenia. Jaskrawym przykładem 
ich wykorzystania jest szereg prac z zakresu teologii dogmatycznej Symeona 
Połockiego (1629–1680), prawosławnego teologa o pochodzeniu białoruskim. 
Opracował on w ten sposób bardzo rozpowszechnione w siedemnastowiecz-
nej Europie kompendium Hortus pastorum (ca 1626) belgijskiego teologa Ja-
kuba Marchantiusa (1585–1648)3.

Do katolickich prac teologicznych, które przekładano w  XVII wieku na 
język cerkiewnosłowiański, należą również dzieła słynnego polskiego domi-
nikanina Mikołaja z  Mościsk (Mościskiego) (1559–1632)4. Jego spuścizna 
piśmiennicza składa się przeważnie z  prac z  dziedziny teologii ascetycznej 
i moralnej, zarówno w języku łacińskim, jak i polskim5. Adresatami dzieł, np. 
Elementarzyka ćwiczenia duchownego (Kraków 1626) i Akademii pobożności 
(Kraków 1628), były nie tylko osoby duchowne, ale też świeckie, co, zważyw-
szy na problematykę prac, wyróżnia tę spuściznę spośród dzieł katolickich 
autorów XVII wieku6. Jako autor pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu 
teologii ascetycznej przyczynił się w dużej mierze do wypracowania polskiej 
terminologii dotyczącej tej dziedziny7. 

Dorobek literacki Mościskiego cieszył się pewną popularnością również 
w kręgach prawosławnych Rzeczypospolitej. Nieliczne zachowane siedemna-
stowieczne katalogi bibliotek prywatnych i  klasztornych świadczą o  tym, iż 
Infirmaria chrześciańska (Kraków 1624) i Akademia pobożności były stosun-
kowo dobrze znane także w Rosji. Są one notowane między innymi w pocho-
dzącym z 1673 roku opisie biblioteki tzw. Prikazu Poselskiego – urzędu cen-
tralnego, który zajmował się stosunkami zagranicznymi i gromadził bibliotekę 
na użytek rodziny carskiej i innych wysokich urzędników państwowych8 oraz 

3 M. Корзо, Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение католической 
традиции московскими книжниками второй половины XVII века, Mосква 2011.

4 J. Kowalski, Mikołaj z Mościsk (Mościski), w: Polski słownik biograficzny, t. 21, Kraków 
1976, s. 128–130.

5 K. Estreicher, Bibliografia polska, Kraków 1908, t. 22, s. 582–586.
6 W. Wicher, Mikołaj z Mościsk. Teolog–moralista i pisarz ascetyczny z początku XVII w., 

„Przegląd Teologiczny” 9, 1928, z. 1, s. 209–225; por. także E. Ozorowski, Mikołaj z Mościsk, 
w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 3, Warszawa 1982, s. 118–120; J. Popławski, Mikołaj 
z Mościsk, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin 2009, s. 1010.

7 J. Misiurek, Historia i  teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 1  (w. X–XVII), Lublin 
1994, s. 329; por. także J. Popławski, op. cit., s. 1010.

8 С.А. Белокуров, К истории духовного просвещения в Московском государстве XVI–
XVII вв. Церковные или светские книги были в библиотеке московских государей?, Москва 
1899, s. 39. 
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w  bibliotece prywatnej należącej do wspomnianego wyżej teologa Symeona 
Połockiego9.

Szereg prac dominikanina zostało wykorzystanych jako źródło dla pierw-
szego podręcznika dla spowiedników opracowanego w języku cerkiewnosło-
wiańskim Pokój z Bogiem człowiekowi10. Ukazał się on w drukarni klasztoru 
pieczerskiego w 1669 roku11. Za redaktora tego dzieła uznawany jest archiman-
dryta Ławry Kijowsko-Pieczerskiej Innocenty Gizel (zm. 1683). Znany teolog 
prawdopodobnie pochodził z rodziny protestanckiej z Prus Wschodnich, a po 
przejściu na prawosławie pobierał naukę najpierw w  Kolegium Kijowsko-
-Mohylańskim, później najprawdopodobniej w Zamościu, Królewcu, Rostoku 
i Lwowie. W latach 1645–1647 wykładał w kijowskim kolegium filozofię, peł-
nił obowiązki rektora (1646–1650), okresowo także ihumena kilku klasztorów 
w Kijowie, zaś w latach 1656–1683 uzyskał godność archimandryty w Ławrze.

Gizel jest autorem nieopublikowanych wykładów z  filozofii Opus totius 
philosophiae12 i pracy polemicznej w  języku polskim Prawdziwa wiara stara 
Cerkwie Wschodniey prawosławno-catholickiey (ca 1671). Tradycja przypisuje 
Innocentemu udział w  przygotowaniu obszernej pracy historycznej Sinopsis 
(Kijów 1674), która w ciągu prawie stu lat pełniła rolę głównego podręcznika 
historii w  Rosji. Uważa się go także za autora pierwszego kompendium dla 
spowiedników w języku cerkiewnosłowiańskim, wspomnianego wyżej trakta-
tu Pokój z Bogiem człowiekowi13. Larysa Dovga uważa, że ideę przygotowania 
podręcznika należy wiązać z osobą Piotra Mohyły i dlatego powstanie dzieła 
rozpatruje w  kontekście przedsięwziętych przez metropolitę kijowskiego na 

9 A. Hippisley, E. Luk’janova, Simeon Polockij’s Library. A  Catalogue, Köln–Wien 2005, 
s. 103–104.

10 Tytuł w  oryginale: Миръ съ Бг̃ом чл̃овѣку или покаяніє ст̃оє, примирящее Бг̃ови 
чл ̃вѣка ученїємъ от писанїя ст̃го и от уч̃тлей цр̃ковныхъ.

11 Wydanie fototypiczne: Iнокентiй Ґiзель, Вибранi твори у 3 томах, t. 1, ks. 2, Киïв–
Львiв 2009.

12 Najnowsze wydanie pracy w języku oryginału wraz z tłumaczeniem na język ukraiński, 
por. Iнокентiй Ґiзель, Вибранi твори у 3 томах, t. 2, Київ–Львiв 2009.

13 W. Mokry, Gizel Innocenty, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 1094–1095; 
В.М. Горобець, Я.М. Стратiй, Ґiзель, w: Києво-Могилянська академiя в iменах, XVII–XVIII 
ст., Киïв 2001, s. 168–170; M.A. Корзо, Б.Н. Флоря, Иннокентий (Гизель), w: Православная 
Энциклопедия, t. 22, Москва 2009, s. 744–749. W swojej najnowszej monografii Larysa Dovga 
próbuje uzupełnić i sprostować dane biograficzne Gizela, kwestionując jego pochodzenie z Prus 
Wschodnich [Система цiнностей в украïнськiй культурi XVII столiття (на прикладi 
теоретичноï спадщини Iнокентiя Ґiзеля), Киïв–Львiв 2012].
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szeroką skalę reform cerkiewnych, będących swego rodzaju odpowiednikiem 
reform potrydenckich w Kościele katolickim14. 

Pokój z Bogiem jest w sporej części kompilacją trzech prac Mikołaja Mo-
ściskiego. Pierwsza, zatytułowana Elementa ad S. Confessiones, non tantum sa-
cerdotibus in foro poenitentiae tyronibus apprime necessaria […] (Cracoviae 
1603)15, składa się z dziewięciu części omawiających różne rodzaje grzechów 
i ich okolicznośności, pokutę, jej elementy, obowiązki spowiednika, kary ko-
ścielne i rezerwaty. Trzy części dotyczą egzaminowania penitentów. O szero-
kim zastosowaniu tej pracy świadczy jej częsta obecność w bibliotekach klasz-
tornych i parafialnych16. Drugie dzieło Mościskiego, Examen approbandorum 
ad S. Confessiones excipiendas (Cracovia ca 1621)17, zyskało aprobatę krakow-
skiego synodu diecezjalnego z 1621 roku, stając się podręcznikiem wykorzy-
stywanym podczas egzaminów poprzedzających święcenia kapłańskie18. Skła-
dające się z czterdziestu stron małego formatu zawiera dwie części: podzieloną 
na czternaście rozdziałów listę pytań do kandydata i rozległe odpowiedzi na 
nie. Ponadto dołączono tu pouczenia o odpustach, a także dotyczące najbar-
dziej rozprzestrzenionych zabobonów. Autor (autorzy) Pokoju z Bogiem ko-
rzystał również z  pracy Mościskiego najobszerniej poruszającej zagadnienie 
spowiedzi– z S. Artis poenitentiariae tyrocinium (Cracoviae 1625)19. Od 1631 
roku Elementa i Examen drukowano przeważnie, jakkolwiek nie zawsze, ra-
zem z S. Artis, a na przestrzeni stuleci dzieła te podlegały pewnym zmianom20. 

Dotychczas nie udało się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Innocenty 
Gizel albo ktoś z jego bliskich współpracowników wybrał właśnie dzieła Mo-
ściskiego? Badacze zgodnie twierdzą, że są one niezbyt oryginalne pod wzglę-
dem treści, wzorowane na pracach współczesnych zachodnich teologów ka-
tolickich, obfitują w cytaty szesnasto- i siedemnastowiecznych scholastyków, 

14 Л. Довга, Наука про покуту в украïнських текстах XVII ст., w: Могилянськi 
iсторико-фiлосoфськi студiï, Киïв 2008, s. 7–38.

15 J. Kowalski, Życie, działalność i  spuścizna pisarska dominikanina Mikołaja z  Mościsk 
(1559–1632), „Częstochowskie Studia Teologiczne” 4, 1976, s. 158.

16 A.Fr. Dziuba, Mikołaj z Mościsk. Teolog moralista XVII wieku, Warszawa 1985, s. 95–96.
17 J. Kowalski, op. cit., s. 159.
18 Examen został w skrócie włączony do materiałów synodalnych Reformationes generales 

ad clerum et populum Dioecesis Cracoviensis pertinentes… (Cracoviae post 1621, caput XXVII 
„De Ordinandis et SS. Ordinibus”). 

19 J. Kowalski, op. cit., s. 159; cytuję w tekście za wydaniem: Kraków 1625.
20 Encyklopedia Kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego […] wydana 

przez X. Michała Nowodworskiego, t. 17, Warszawa 1891, s. 184–185.
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a łacina Mościskiego jest określana jako zawiła, trudna do zrozumienia, daleka 
od form klasycznych21.

Jednym z powodów sięgania po powstałe w  innych tradycjach konfesyj-
nych źródła był fakt, że na gruncie rodzimym brak było prac dotyczących 
sprawowania sakramentu pokuty o  charakterze stosowanym. Pewne wska-
zówki dotyczące praktyki spowiedniczej zawierały: przedmowa Piotra Mohy-
ły do wydanego w  Kijowie zbioru kanonicznego Nomokanon (Номоканон) 
z 1629 r., krótki katechizm Mohyły (Kijów 1645), cerkiewnosłowiańskie po-
uczenie O  sakramentach (O  Сакраментах или тайнах в посполитости) 
metropolity Sylwestra Kosowa (Kutein 1637). Bardziej szczegółowe (jakkol-
wiek nie wyczerpujące) rozważania o  sakramentach spotykamy w  dodatku 
do prawosławnej Agendy wileńskiej (ca 1618) i w Euchologionie (Евхологион) 
czyli Trebniku Mohyły (Kijów 1646, cz. 1, s. 337–358). Należy pamiętać, że 
w postaci rękopiśmiennej krążyła jeszcze przetłumaczona z greckiego Nauka 
o  sakramentach (Venetiis 1600) metropolity Filadelfii Gabriela Sewera (zm. 
1616). Tłumaczenie powstało ok. 1623 roku w monasterze św. Trójcy w Der-
maniu na Wołyniu22, spod prasy zaś wyszło dopiero w 1656 roku w Moskwie 
i  Gizel prawdopodobnie korzystał z  tego wydania. Trzeba jednakże wspo-
mnieć, że i to greckie dzieło było w dużej mierze kompilacją źródeł łacińskich. 

Z popularnych zaś i dostępnych w Rzeczypospolitej źródeł katolickich wy-
kluczyć należy dzieła o charakterze wyłącznie teoretycznym, rozległe i mniej 
przydatne w codziennej pracy duszpasterskiej. Na ich tle prace Mościskiego 
wyróżniają się jasną i przejrzystą kompozycją, minimalną liczbą cytatów i pro-
stotą argumentacji. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy właśnie te walory 
przesądziły o wyborze Gizela; czy też prawosławny autor skorzystał z tego, co 
w danej chwili było dostępne. Jednakże wyrażone przez niego w przedmowie 
intencje świadczą o świadomym doborze źródeł23.

21 J. Kowalski, op. cit., s. 163–164; A.Fr. Dziuba, Problematyka pokutna w pismach teologicz-
no-moralnych Mikołaja z Mościsk, „Studia Pelplińskie” 14, 1983, s. 161–180.

22 А. Ясиновский, „Синтагматион” Гавриила Севера: греческий оригинал и украин-
ский перевод, w: Славяне и их соседи, вып. 6: Греческий и славянский мир в средние века 
и раннее новое время, Москва 1996, s. 163–168. Istnieją świadectwa wskazujące, że przekład 
mógł powstać wcześniej, por. М.А. Корзо, О некоторых изданиях Киевской митрополии 
в рукописном наследии Евфимия Чудовского, „Славяноведение” 2, 2014, s. 91–92.

23 Z  pewnym uproszczeniem możemy stwierdzić, że istniał podział stref oddziaływania 
różnych szkół duchowości katolickiej na piśmiennictwo prawosławne tego okresu: jeżeli autor 
prawosławny w trakcie sporządzenia rozpraw z zakresu teologii moralnej, spowiedzi itp. sięgał 
po źródła katolickie, były to przeważnie dzieła o proweniencji dominikańskiej; w przypadku ka-
techizmu – sięgano głównie po prace jezuitów. Przykładem służyć może anonimowy katechizm 
cerkiewnosłowiański Наука яко верити маетъ каждый (Wilno 1628), będący tłumaczeniem 
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Jak ten prawosławny autor pracował ze swym źródłem? Za podstawę wy-
brał główne dzieło Mościskiego, czyli S. Artis, przetłumaczył je prawie w cało-
ści i dosłownie, zachowując kompozycję ogólną, czyli podział na trzy części: 
De Poenitentia – O покаянїи обще; De Poenitente – O кающемъся; De Poeni-
tentiario – O служителѣ таины ст̃аго покаянїя или о духовнику. Niewiel-
kiej zmianie uległ podział na rozdziały, podrozdziały i artykuły; szereg para-
grafów Mościskiego zostało przeniesionych do innych części Pokoju z Bogiem. 
W poszczególnych wypadkach Gizel skracał tekst S. Artis. Tak stało się z listą 
„stanów” i grup zawodowych, wyliczonych u dominikanina w drugiej części, 
w rozdziale Speculum particulare, secundum conditiones personarum (p. 240–
262). Gizel zrezygnował tylko z tych „stanów”, które nie miały odpowiednika 
w ówczesnym społeczeństwie prawosławnym.

Po tłumaczeniu S. Artis autor prawosławny skonfrontował tę pracę z pozo-
stałymi skomponowanymi przez dominikanina i uzupełnił swoje tłumaczenie 
fragmentami z  dzieł Examen i  Elementa. W  S. Artis Mościskiego brak roz-
ważań o lichwie i symonii, natomiast są one w pozycji Examen i właśnie stąd 
zostały zapożyczone przez Gizela24. Rozdział O pieczęci [sakramentu] (De Si-
gillo) mógł pochodzić zarówno z pracy Examen (titulus VII), jak i Elementa 
(pars  III, § De Sigillo seu Secreto Confessionis). Natomiast rozważania o wy-
padkach, które mogą się zdarzyć podczas sprawowania Eucharystii (pars XI, 
§ Pro accedentibus ad S. Communionem doctrina), z pewnością są wzorowane 
na tym drugim traktacie.

Po dokonaniu tłumaczenia dosłownego Gizel poddał tekst redakcji. Mię-
dzy innymi poważnie zwiększył liczbę cytatów z Pisma Świętego. Szesnasto- 
i siedemnastowieczne zachodnie dzieła teologiczne o charakterze stosowanym 
dość rzadko powoływały się na Biblię w porównaniu z liczbą odsyłaczy do prac 
teologów różnych epok25. W S. Artis Mościski przytoczył zaledwie trzydzieści 
cztery cytaty z Pisma Świętego, spośród których aż dwadzieścia siedem pocho-
dzi z ksiąg Starego Testamentu. W Pokoju z Bogiem cytaty z obu Testamentów 
pełnią rolę argumentów podstawowych, stanowiąc prawie jedną czwartą ogól-
nej objętości tekstu.

pracy jezuity hiszpańskiego Jakuba Ledesmy (M. Korzo, Polski przekład katechizmu Jakuba Le-
desmy TJ i jego wpływ na tradycję unicką w XVII w., „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 48, 
2004, s. 149–159). 

24 W wydaniu post 1622 – ante 1631 (BN XVII.1.232) są to titulus IX „De usura” i titulus 
X „De Simonia”.

25 A.Fr. Dziuba, Jan Azor teolog-moralista, Warszawa 1988, s. 227.
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Gizel dokonał również innych znaczących zmian, które nadały jego dzie-
łu charakter prawosławny: w  miejsce zakazów kanonicznych z  bulli Coena 
Domini przytoczył kanony z  Reguł Bazylego Wielkiego i  z  księgi kormczej 
(кормчaя)26; w miejsce przykładów pouczających z Żywotów świętych Piotra 
Skargi – legendy o ojcach w  ławrze z Pateryku Pieczerskiego (Патерик или 
Отечник Печерский, Киевъ 1661)27. 

Przekładając Mościskiego dosłownie, Gizel był zmuszony siłą rzeczy pew-
ne fragmenty i wątki opuścić. Pominął wszystkie – nieliczne zresztą – cyta-
ty z  szesnastowiecznych scholastyków katolickich. Nie powołał się również 
wprost na Tomasza z Akwinu, jakkolwiek zamieścił w Pokoju z Bogiem urywki 
z jego Sumy Teologicznej. Ciekawe, że Gizel nie tylko zapożyczał poszczególne 
sformułowania Tomasza z dzieł Mościskiego, ale sięgał bezpośrednio do Sumy, 
włączając do swojej wersji znaczne fragmenty części drugiej dzieła.

Suma została wykorzystana w  sposów różnoraki: jako źródło definicji 
kluczowych (tak na przykład określenia wszystkich siedmiu grzechów głów-
nych pochodzą od Akwinaty) i poszczególnych rozważań, a także jako swego 
rodzaju zbiór cytatów, z którego Gizel czerpał wypowiedzi zarówno autorów 
zachodnich, jak i wschodnich. Przykładem mogą posłużyć wybrane fragmenty 
z ojców greckich (Jana Chryzostoma, Grzegorza z Nyssy, Jana Damasceńskie-
go), które trafiły do Pokoju z Bogiem za pośrednictwem Sumy Teologicznej.

W rozważaniach o gniewie jako grzechu głównym (s. 298–299) Gizel za-
mieścił urywek z dzieła pseudo-Chryzostoma Opus Imperfectum in Matthae-
um, który przytoczył w analogicznym kontekście Akwinata (II–II, q. 158, a. 1). 
Opus był znany wyłącznie w  tradycji łacińskiej i  uznawany za autentyczne 
dzieło Chryzostoma, jakkolwiek powstał w środowisku ariańskim w połowie 
V wieku28. 

Drugi bardzo charakterystyczny przykład dotyczy pism św. Jana Da-
masceńskiego. Gizel powołał się na niego wprost tylko cztery razy: podając 
określenie „zazdrości” (s. 275), „lenistwa” (s. 317), wyliczając pochodzące 
z gniewu grzechy i wady (s. 303) oraz w rozważaniach o rzeczywistej obec-
ności Chrystusa w hostii (s. 437). Trzy z wymienionych fragmentów spoty-
kamy również w Sumie. To, że podobieństwo cytatów nie jest przypadkowe, 
lecz świadczy o sięganiu Gizela właśnie po dzieła Akwinaty, można udowod-
nić na przykładzie definicji „lenistwa”. Cerkiewnosłowiańskie „отягощающая 
душу печаль” jest odpowiednikiem łacińskiego „tristitia aggravans” – właśnie 

26 S. Artis…, p. 360–361; Миръ съ Бг̃ом чл ̃овѣку…, s. 474–475, 554–563.
27 Миръ съ Бг̃ом чл ̃овѣку…, s. 478–479.
28 F. Drączkowski, Jan Chryzostom, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, kol. 769.
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tę definicję spotykamy w pierwszym łacińskim tłumaczeniu Wykładu wiary 
prawdziwej Jana Damasceńskiego, które w 1153–1154 roku sporządził włoski 
prawnik Burgundio Pisanus († 1193). Tomasz korzystał właśnie z  tej wersji 
przekładu. W czasach późniejszych w zachodniej myśli teologicznej utrwala 
się inna wersja tłumaczenia („acedia est tristitia vocem auferens” albo „vocem 
amputans”), która bardziej odpowiadała oryginałowi greckiemu29.

Godne uwagi jest powoływanie się Gizela na św. Grzegorza z Nyssy w roz-
ważaniach o rodzajach gniewu (s. 303). Do tegoż ojca greckiego zwraca się też 
Akwinata, wyliczając trzy odmiany gniewliwości: „fellea, mania, furor” (II–II, 
q. 158, a. 5). W rzeczywistości cytat należy nie do Grzegorza z Nyssy, lecz po-
chodzi z rozprawy O naturze ludzkiej biskupa Nemezjusza z Emezy (IV w.). 
Tomasz, podobnie jak wielu innych przedstawicieli zachodniej myśli schola-
stycznej, mylnie przypisywał dane dzieło św. Grzegorzowi z Nyssy30. Można 
zatem przypuszczać, iż błędną atrybucję Gizel zapożyczył właśnie z Sumy Teo-
logicznej.

Oprócz poszczególnych cytatów z  ojców spotykamy w  Pokoju z  Bogiem 
szereg rozległych fragmentów z Akwinaty, których brak w przełożonych przez 
Gizela dziełach Mościskiego. Jeden z  nich zamieszczony jest w  kontekście 
rozważań o pysze. Ciekawe, że autor prawosławny rozpatruje „pychę” i „próż-
ność” jako zjawiska tożsame (s. 212), podczas gdy większość przedstawicieli 
chrześcijańskiej myśli wschodniej odróżnia, w  ślad za św. Janem Kasjanem 
(360 – ok. 435), próżną chwałę jako samodzielny – ósmy grzech (albo ósmą 
namiętność)31. Szczegółowy opis Gizela owoców, czyli filiae, pychy (s. 212) jest 
powtórzeniem niemal ad verbum analogicznego passusu o przejawach próżno-
ści u Akwinaty (II–II, q. 132, a. 5). Dosłowne zapożyczenia z Sumy można spo-
strzec również we fragmencie o szóstym owocu lenistwa – o przylgnięciu do 
grzesznych uciech („невниманïе” w  terminologii źródła cerkiewnosłowiań-
skiego) i jego przejawach. Gizel odsyła w tym miejscu czytelnika do autorytetu 
św. Izydora (ok. 560–636) – podobne rozważania z powoływaniem się na ojca 
z Sewillii przytacza również św. Tomasz (II–II, q. 35, a. 4).

Cytowanie ojców greckich za wtórnymi (łacińskimi!) źródłami to zjawisko 
dość rozpowszechnione w siedemnastowiecznym piśmiennictwie prawosław-
nym w Rzeczypospolitej. Wytłumaczeniem tej praktyki jest znacznie słabsza 

29 S. Wenzel, The Sin of Sloth: Acedia in Medieval Thought and Literature, Chapel Hill 1967, 
p. 53–54.

30 Ibidem, s. 218–219.
31 De Coenobiorum institutis libri, w: Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, opr. J.-P. 

Migne, Parisiis 1846, t. 49, 1846, col. 397.
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znajomość greki w porównaniu z językiem łacińskim32. Niemniej jednak nie 
znaczy to, iż Gizel poprzestał na korzystaniu ze źródeł zachodnich: Pokój z Bo-
giem zawiera sporo cytatów z dzieł św. Jana Chryzostoma, które przytaczane 
są z wydań przygotowanych w Ławrze Kijowskiej33. Również większość reguł 
św. Bazylego Wielkiego, zarówno jego autorstwa, jak i mu przypisywanych, jest 
cytowanych z drukowanych edycji Nomokanonu34.

Oprócz prac Mościskiego i Sumy Teologicznej można wymienić szereg in-
nych dzieł o proweniencji katolickiej będących dla Gizela źródłem zapożyczeń. 
Należą do nich dekret soboru trydenckiego O usprawiedliwieniu, Katechizm 
Rzymski i Dekret Gracjana, zwłaszcza w jego trzeciej części Tractatus de Po-
enitentia. Do tej grupy należą również prace siedemnastowiecznych morali-
stów, np. słynnego jezuity Hermanna Busenbauma (1600–1668) – nadzwyczaj 
popularnego w kolegiach Towarzystwa Jezusowego w Polsce, z których mogą 
pochodzić niespotykane u Mościskiego, lecz wspólne dla autorów owej epoki 
sformułowania z dziedziny teologii moralnej. 

Idee pisarzy katolickich trafiały do traktatu Pokój z  Bogiem również za 
pośrednictwem opublikowanych wcześniej w metropolii kijowskiej dzieł au-
torów prawosławnych, które były z  kolei przeróbką prac łacińskich. Z  całą 
pewnością można wymienić przynajmnej dwa takie dzieła – dodatek do pra-
wosławnej Agendy wileńskiej z ok. 1618 roku pt. Nauka o siedmiu sakramen-
tach (Наука о седми тайнах) i rozdział o sakramencie pokuty z Euchologionu 
Piotra Mohyły (cz. 1, s. 337–358). W tym drugim wypadku chodzi o fragmen-
ty zapożyczone przez metropolitę z  chorwackiej redakcji Rituale Romanum 
papieża Pawła V, wydanego w 1636 roku przez jezuitę z Dalmacji Bartłomieja 
Kašića (1575–1650)35. Najbardziej rozległe cytaty przytacza Gizel w rozważa-
niach o postępowaniu kapłana podczas spowiedzi w wypadku, gdy penitent 
nie wykazuje żadnej skruchy36, i opisując przebieg spowiedzi na łożu śmierci37.

32 Dla przykładu Symeon Połocki w swoim wykładzie Apostolskiego wyznania wiary cyto-
wał Jana Chryzostoma z łacińskiego wydania paryskiego. Jego uważni krytycy w Moskwie nie 
przeoczyli tego faktu, por. М. Корзо, Нравственное богословие Симеона Полоцкого…, s. 38.

33 Na przykład rozważania o gniewie (Pokój z Bogiem, s. 279) z 17. pouczenia na Dzieje 
Apostolskie (Kijów 1624, k. 165).

34 Autor Pokoju z  Bogiem mógł w  tym wypadku korzystać zarówno z  lwowskiej edycji 
z 1646 r., jak i z wcześniejszej kijowskiej z 1629 r. Nie ulega wątpliwości, że wersji jeszcze wcze-
śniejszych nie brano pod uwagę, por. Mиръ съ Бг̃ом…, s. 17, 80, 98.

35 P. Meyendorff, The Liturgical Reforms of Peter Moghila: A New Look, „Saint Vladimir’s 
Theological Quarterly” 29, 1985, z. 2, p. 110.

36 Cyt. za wydaniem: Rituale Sacramentorum…, Cracoviae 1647, s. 45; Mиръ съ Б̃гом…, 
s. 492; Eвхологiонъ или молитвословъ или требникъ, Киевъ 1646, cz. 1, s. 344–345.

37 Rituale Sacramentorum…, s. 46; Mиръ съ Б̃гом…, s. 61; Eвхологiонъ…, cz. 1, s. 345.
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Jeszcze więcej paraleli da się zauważyć przy zestawieniu z Nauką o siedmiu 
sakramentach. Należą do nich: fragment o ważności spowiedzi z udziałem tłu-
macza albo na podstawie karteczek z wypisanymi na nich grzechami38; dwa 
określenia pojęcia „grzech” z powoływaniem się na św. Augustyna i św. Am-
brożego39; przykład o zbeszczeszczeniu ołtarza plwociną w kontekście rozwa-
żań o wpływie okoliczności na zaszeregowanie tego grzechu40; opis skutków 
sakramentów świętych41 i sytuacji, w których osoba niewierząca może udzielić 
sakramentu chrztu42.

Przy analizie Pokoju z Bogiem szczególnie ważny jest fakt, że mamy do czy-
nienia z pierwszą próbą w prawosławnym piśmiennictwie metropolii kijow-
skiej ujęcia podstaw nauki chrześcijańskiej z uwzględnieniem aspektów prak-
tycznych, czyli możliwości zastosowania jej w pracy duszpasterskiej. Novum 
tego dzieła to próba stworzenia i ujednolicenia nowego pod wieloma wzglę-
dami aparatu pojęciowego dotyczącego sakramentologii i nauki o grzechach. 
Zapożyczenie poszczególnych, nieznanych wcześniejszej myśli prawosławnej 
aspektów nauki katolickiej wymagało wypracowania nowej – „własnej” – ter-
minologii; dzieło Gizela przytacza nie tylko cerkiewnosłowiańską wersję da-
nego pojęcia, lecz również jego odpowiednik w tzw. „prostej mowie”. Do czasu 
powstania Pokoju z Bogiem w prawosławnej myśli metropolii kijowskiej pano-
wała w tej dziedzinie niczym niepohamowana różnorodność. Pomimo że trak-
tat ten został ułożony w dużej mierze na podstawie źródeł łacińskich, to jednak 
często (chociaż nie zawsze) wzorem do naśladowania była terminologia w ję-
zyku polskim. W ten sposób dzieło Gizela wprowadza na stałe do użytku poję-
cia „materia”, „forma” i „skutki” sakramentów. Ową terminologię spotykamy, 
co prawda sporadycznie, we wcześniejszym piśmiennictwie prawosławnym 
w Rzeczypospolitej: w wileńskich Nauce dla jerejów (1617) i Nauce o siedmiu 
sakramentach (ok. 1618), w przedmowach do wileńskiego Trebnika (1621) i do 
lwowskiego Nomokanonu z 1646 roku, w rozprawie O Sakramentach (1637) 
metropolity Sylwestra Kosowa, w przedmowie do Euchologionu (1646) Piotra 
Mohyły. Używane przez Gizela pojęcie „intencja” w odniesieniu do sprawują-
cej sakramenty osoby duchownej (s. 109, 120) odnajdujemy po raz pierwszy 
w Katechizmie z 1645 roku i w Euchologionie Mohyły. Na stałe wszedł do pi-
śmiennictwa prawosławnego również termin „довлетворенïе” na określenie 

38 Mиръ съ Б̃гом…, s. 12–13; Наука…, s. 74–75.
39 Mиръ съ Б̃гом…, s. 24; Наука…, s. 49.
40 Mиръ съ Б̃гом…, s. 58–59; Наука…, s. 65.
41 Mиръ съ Б̃гом…, s. 104–105; Наука…, s. 10–11.
42 Mиръ съ Б̃гом…, s. 109; Наука…, s. 18–19.
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zadawanej przy spowiedzi pokuty; w  wersji „prostą mową” odpowiada mu 
„досытчиненье” (s. 18), czyli odpowiednik polskiego „zadość uczynienie”. 
Gizel co prawda wciąż używa wymiennie w poszczególnych wypadkach ter-
minów „довлетворенïе” i greckiego „епитимья” (s. 22; 464), ale przytaczając 
szczegółową klasyfikację grzechów, wyodrębnia między innymi grzech pier-
worodny i „делательный”, któremu odpowiada polskie pojęcie „uczynkowy”. 
W pracach wcześniejszych na przykład, w Nomokanonie Mohyły z 1629 roku 
obecny jest inny termin – „действителный”, czyli przekład ad verbum łaciń-
skiego „peccatum actuale”.

*     *     *

Dzieło Gizela zyskało duży rozgłos. Zbieg okoliczności sprawił, że większa 
część nakładu znalazła się na terytorium Rosji i  już w  latach osiemdziesią-
tych XVII w. poszczególne egzemplarze dotarły na północne obszary państwa, 
o czym świadczą inwentarze bibliotek klasztornych43. Na żądanie patriarchy 
moskiewskiego Joasafa (1667–1672) Symeon Połocki sporządził opinię pod-
kreślającą walory Pokoju z Bogiem44. Szczególną uwagę na to dzieło zwrócono 
podczas soboru moskiewskiego w 1690 roku w związku z dyskusją pomiędzy 
duchowieństwem moskiewskim a absolwentami kijowskiej akademii o czasie 
przeistoczenia Darów Świętych. I chociaż Pokój z Bogiem, wymieniony wśród 
prac teologicznych zawierających szereg błędów w rozumieniu prawosławia, 
został zabroniony na terytorium Rosji45, to bynajmniej nie stracił na popu-
larności. Słynny intelektualista prawosławny Ewfimij z moskiewskiego Mona-
steru Czudowskiego sporządził na podstawie kijowskiego dzieła kompilację 
o sakramentach świętych46, zachęcając duchowieństwo do korzystania z tego 
kompendium w  pracy duszpasterskiej. Ewfimij co prawda należał do ugru-
powania grekofilów moskiewskich broniących czystości prawosławia przed 
wpływami teologii zachodniej, dlatego w trakcie swojej pracy dokonał pew-

43 М.В. Кукушкина, Монастырские библиотеки Русского Севера, Ленинград 1977, 
s. 170, 175.

44 Государственный Исторический Музей (Москва), Отдел рукописей, собрание 
„Синодальная библиотека”, rkps 130, k. 59–60v. 

45 W 1766 roku państwowy Świątobliwy Synod Rządzący znowu powraca do tego zagadnie-
nia, zabraniając korzystania z Pokoju z Bogiem, szczególnie dla ustalenia stopni pokrewieństwa 
podczas zawierania małżeństwa, gdyż podany przez Gizela schemat nie odpowiadał normom 
kanonicznym Cerkwi prawosławnej.

46 Государственный Исторический Музей (Москва), Отдел рукописей, собрание 
„Синодальная библиотека”, rkps 668, k. 71.
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nych zmian (przeważnie terminologicznych). Nie zmienia to jednak faktu, iż 
sięgnął właśnie po dzieło Gizela. Także w XVIII wieku spotykamy przykłady 
komponowania na podstawie Pokoju z Bogiem rękopiśmiennych pomocy do 
sprawowania sakramentów, w  tym szczególnie – sakramentu spowiedzi za-
równo w środowisku prawosławnym, jak i w środowisku staroobrzędowców, 
pozostających ciągle w konflikcie z oficjalną Cerkwią47.

Tak więc za pośrednictwem dzieła Innocentego Gizela fragmenty utworów 
polskiego dominikanina Mikołaja z Mościsk i przedstawicieli scholastycznej 
myśli zachodniej zostały włączone do piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego, 
tworząc jedną z wielu dróg, którymi katolickie idee teologiczne przedostawały 
się do siedemnasto-osiemnastowiecznej tradycji prawosławnej.

47 M. Карагодина, Два старообрядческих исповедных сборника: новшества в тра-
диционном тексте, „Вестник Церковной Истории” 2007, nr 4(8), s. 130–188.



Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej

Alicja Z. Nowak

Przygotowanie kapłana do liturgii  
w świetle nauk dla kapłanów

W XVI–XVII w. nauki dla kapłanów w metropolii kijowskiej stawały się 
dostępniejsze w związku z powstaniem pierwszych typografii. Drukiem rozpo-
wszechniano zwłaszcza nauki w formie przedmów do ksiąg religijnych1. Słu-
żebniki, trebniki, nomokanony oraz inne pozycje użytku cerkiewnego, w tym 
liturgiczne, poprzedzone często więcej niż jedną przedmową2, dodatkowymi 
„słowami”3 i z posłowiem, były niejako „naturalnym środowiskiem” występo-
wania wspomnianych nauk. 

1 Przedmowy były wówczas bardzo nośną, pojemną formą i w zależności od rodzaju księgi 
spełniały role m.in. polemiczne, publicystyczne, ale i bywały traktatami teologicznymi, por. Л.И. 
Сазонова, Украинские старопечатные предисловия конца XVI – первой половины XVII в. 
(борьба за национальное единство), w: Тематика и стилистика предисловий и послесло-
вий. Русская старопечатная литература 16 – первая четверть 18 в., Москва 1981, s. 129–
152; por. także artykuł Sazonowej w tym samym zbiorze: Украинские старопечатные предис-
ловия конца XVI – первой половины XVII в. (особенности литературной формы), s. 174.

2 Zdarzały się druki z  trzema, a  nawet czterema artykułami wstępnymi oraz z  różnymi 
wariantami przedmów, ibidem, s. 184.

3 Najważniejsze XVII-wieczne prace tego rodzaju to: Наоука іереомъ до порядного 
отправованія службы Божое велце потребная napisana prawdopodobnie przez Jozafata 
Kuncewicza i  Lwa Kreuzę-Rzewuskiego, zamieszczona w  Służebniku wileńskim w  1617 r. 
oraz skomponowane w  pewnym stopniu pod jej wpływem artykuły Piotra Mohyły, np. pt. 
О правилномъ или законном служители Бж̃твенныя Тайны Тѣла и Крве Гд̃ней, и о єжe 
како подобаетъ сему предъ оуготовляти себе къ достойному служенїю Бж̃твенныя 
Литургїя, и Причащенїю Бж̃твенныхъ Хв̃ыхъ Таинъ w  Trebniku (Kijów 1646 r.). Na 
temat wileńskiej nauki w  kontekście ówczesnych zmian liturgicznych por. m.in. П. Ґаладза, 
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Docierały one do odbiorców również w formie listu pasterskiego4, posłania 
do duchowieństwa5 lub też jako pouczenie. Te ostatnie głoszone były zgodnie 
z tradycją przez metropolitę lub biskupa w trakcie spotkań synodalnych tuż po 
uroczystej liturgii6. Spisane nauki o zbliżonej do „synodalnej” treści wręczano 
nowo wyświęconym kapłanom przed ich odjazdem do wyznaczonej parafii7. 
Pouczenia dla kapłanów pojawiały się także w formie kazania. Były to osobne 
Літургічне питання і розвиток богослужень напередодні Берестейської унії аж до кінця 
XVII століття, w: Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в XVII століттi. 
Матеріали Четвертих „Берестейських читань“, Львів–Луцьк–Київ, 2–6 жовтня 1995 р., 
red. Б. Ґудзяк, О. Турій, Львів 1997, s. 1–29. Przykładem nauki dodatkowej jest obecne w wielu 
służebnikach metropolii kijowskiej pouczenie Bazylego Wielkiego zatytułowane: Иже въ Ст̃ых 
Оц̃а нш̃его Васілїа Великаго, архієпп̃а Кесарїа Каппадокійскїа поученїє къ іереомъ. Na temat 
innych nauk występujących w średniowiecznych, rękopiśmiennych księgach liturgicznych por. 
Н. Красносельцев, «Толковая служба» и другия сочинения, относящияся къ объяснению 
богослужeния въ Древней Руси до XVIII века. (Библиографический обзор), „Православный 
Собеседникъ” 1878, cz. 2.

4 Por. np. Іннокентій Винницкій, Нравооученіє іереямъ подобаєтъ, w: Ustawy rządu 
duchownego i inne pisma biskupa Innocentego Winnickiego, oprac. W. Pilipowicz, Przemyśl 1998; 
listy Melecego Pigasa, w: Русская Историческая Библиотека, t. 7: Памятники полемической 
литературы въ Западной Руси, cz. 2, Санкт-Петербург 1882.

5 Najsłynniejsze posłania do duchowieństwa na przełomie XVI/XVII w. pisał Iwan 
Wyszeński, omawia je i obszernie cytuje М. Грушевський, Історія української літератури, 
t. 5, cz. 2, Київ 1995, s. 91–163.

6 Zachowało się kilka występujących w różnych redakcjach i wersjach pouczeń, a wśród 
nich najstarsze ruskie pochodzące z wieku XIII Епископское поученіе собору епархіальнаго 
духовенства, А.С. Павлов, komentarze, w: Русская Историческая Библіотека, t. 6: Памят-
ники древне-русскаго каноническаго права, cz. 1: Памятники XI–XV в., Санкт-Петербург 
1880, s. 111–112; tekst pouczenia (nr 8), s. 111–116 (dalej RIB, t. 6).

7 Wyświęceni kapłani otrzymywali takie nauki jeszcze w XIX w., О. Лотоцький, Українськi 
джерела церковного права, Варшава 1931, s. 102. Z okresu Rusi Kijowskiej zachowało się XIII–
wieczne Святительское поучение новопоставленому священнику, przedruk w: RIB, t.  6, 
nr 7, s. 101–110; XVI-wieczne przykłady takich nauk por. Поучение Киевскаго митрополита 
Сильвестра новопоставленному іерею, w: Акты, относящиеся к истории Западной России, 
t. 3: 1544–1587, Санкт-Петербург 1848, s. 116–118; Херитонія поповськая, przedruk w: При-
ложения, w: А. Неселовский, Чины хиротесий и хиротоний, Киев 1906, nr 25. Z inicjatywy 
biskupa Arseniusza Żeliborskiego to pouczenie zostało wydrukowane aż dwukrotnie: w 1642 r. 
we Lwowie wraz z Didaskalią Sylwestra Kossowa, która była dziełem o charakterze katechetycz-
nym, dedykowanym szczególnie duchowieństwu; drugi raz w 1646 r. w składzie lwowskiego No-
mokanonu, a zatem w dziele, które również było przeznaczone głównie dla mnichów i kapłanów. 
Tekst Поученїє новосвященному іерееви, єнда єп̃копъ отпущаєтъ къ пр̃толу єго от себе, по-
даєтъ му свиток цей dostepny w: Приложения, w: С. Голубев, Киевский митрополит Петр 
Могила и его сподвижники, t. 2, Киев 1898, s. 206–210. Podobne wydanie w nieco odmienionej 
szacie językowej i z drobnymi uzupełnieniami pt. O chirotonii przygotował Łazarz Baranowicz 
i wydał wraz z nauką o siedmiu sakramentach oraz krótką formułą błogosławieństwa biskupiego 
dla wyświęconego prezbitera w 1676 r. w Nowogrodzie Siewierskim, por. О хиротонїи сирѣчъ 
о рукоположенїи Ст̃лском на ново поставленномъ іереи. Выписано з правил Ст̃ыхъ Ап̃лъ 
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słowa kierowane do przedstawicieli stanu duchownego8 lub krótkie wskazówki 
występujące jako część składowa homilii na niedzielę czy święto9.

Istotne były także teksty o  autorytecie kanonistycznym, tworzone przez 
hierarchów cerkiewnych i często formułowane lub aprobowane w trakcie prac 
soborowych, a ujęte w formie zbioru reguł10. Zwykle były one podobne w treści 
do wymienionych wyżej nauk11. Odznaczały się jednak większą zwięzłością, 
przybierając formę krótkich zaleceń o  charakterze dyscyplinarno-prawnym 
i liturgicznym12. 

W XVII w. bogate źródło pomocy dla kapłanów stanowiły traktaty i po-
radniki teologiczne coraz częściej obecne w ofercie wydawniczej metropolii 
kijowskiej13. Dla duchownych szczególne znaczenie miały nomokanony oraz 

и Ст̃ыхъ Оц̃ъ и о Сакраментахъ или о Тайнахъ за бл̃гословенїемъ ясне в Бг̃у Преосщ̃еннаго 
Єго Милости Господина Оц̃а Лазаря Барановича, Новгородокъ Сѣверский 1676.

8 Por. np. Димитрїй Туптало, Поученїє ко Іереємъ, w: Сочиненїя Святого Дмитрїя 
митрополита Ростовскаго, t. 1: Содержаща въ себѣ разныя неболшыя сего Святителя 
творенїя, съ присовокупленїємъ житїя єго и келейныхъ записокъ, Кієвъ 1824, s. 104–110.

9 Por. np. Кирилл Транквилїон Ставровецкий, Нраво ученїє о оучителехъ лѣнивихъ 
и  о оупивающихъся, które jest częścią kazania pt. Поученїє в неделю 16, w: Євангелїе 
Учителноє албо казаня на ндл̃я през рокъ и на праздники Гп̃дкїе и нарочитым ст̃ымъ 
оугодником Бж̃іим, cz. 1, Рохмановъ 1619; I. Галятовский, Казанє на сошествіє с ̃ духа, 
w: Ключъ Разумѣнія, Киeвъ 1659, k. 117. 

10 9 zasad soboru włodzimierskiego, por. Правило Кюрила, митрополита роускаго (Оп-
редѣленія владимірскаго собора 1274 г.), w: RIB, t. 6, nr 6; inne zabytki w formie zasad por. 
np. Правила і конституції написані святим Йосафатом для своїх священників, w: Свя-
тий Йосафат Кунцевич. Документи щодо беатифікації, tłum. Й. Романик, Жовква 2010. 
Najnowsze badania wyznaczają datę soboru na r. 1273, za: І. Скочиляс, Галицька (Львівська) 
єпархія ХІІ–ХVIII ст.: Організаційна структура та правовий статус, Львів 2010, s. 378, 
przyp. 239.

11 Podobieństwo wynika z faktu, że pouczenia dla jerejów głoszone na soborze dotyczyły 
w dużej mierze spraw dyscyplinarnych, nie zaś etyczno-moralnych, jak można by się spodzie-
wać, О. Лотоцький, op. cit., s. 102.

12 Por. np. fragment: „12: Де церква є непосвячена, аби всі старалися і люди до того до-
кладалися, аби пильне старання чинили щодо посвячення церкви, а до того щоб конечно 
були запечатані. 13: В олтарі антиміс аби був благочестивого митрополита, келих, дискос, 
лижиця та інше щоб усе було порядно, як належить до служби Божої”, Пункти, подані 
священикам від преосвященного Ісаї Копинського, київського митрополита, які таке в собі 
мають (1631 р.) w: Тисяча років української суспільно-політичної думки y 9-ти томах, t. 2, 
cz. 2: Перша половина XVII ст., tłum. i oprac. В. Шевчук, Київ 2001 (www.litopys.org.ua).

13 Por. np. dwie prace biskupa Józefa Szumlańskiego: Зерцало до прейзрeня і латѣйшаго 
зрозумeня вѣри святой, Сакраментов, Десятословїя Божія, грѣхопаденїи человѣческих, 
духовным и свѣцким людемъ прилично (Uniów 1680); Метрика альбо реєстр, для порядку 
Церкви Святой и снаднъйшой їнформацїєй, духовным свѣцким (Lwów 1687, drugie wyd. 
1688 r.).



164 Alicja Z. Nowak

zbiory prawa kościelnego nazywane przez Słowian kormczymi księgami14. 
Warto wspomnieć również drukowane zbiory kazań i inne dzieła ojców Ko-
ścioła, wśród których na pierwszym miejscu sytuuje się absolutnie podstawo-
wa dla przedstawicieli stanu duchownego praca Jana Chryzostoma O kapłań-
stwie wydana we Lwowie w 1614 r.15.

To krótkie wprowadzenie wskazujące na wykorzystane źródła ma charakter 
porządkujący, nie odzwierciedla skomplikowanej mapy występowania16 i obie-
gu poszczególnych nauk dla kapłanów. Niektóre bowiem popularne homilie, 
kazania głoszone na soborach oraz zalecenia wręczane po chirotonii już od 
czasów średniowiecza wpisywano, a potem drukowano w nomokanonach lub 
euchologionach, nadając im status kanoniczny, jakim cieszyły się reguły poso-
borowe17. W wieku XVII w. niektóre z nich doczekały się osobnych edycji18. Ka-
zania tworzone przez dostojników Kościoła na Rusi zyskiwały niekiedy autory-
tet ogólnokościelny, a wówczas chętniej utrwalano je w księgach cerkiewnych19. 

14 Pierwsze drukowane nomokanony w metropolii kijowskiej były w istocie epitymijnykami, 
nie zaś kormczymi księgami i pojawiły się w Kijowie w 1620, 1624 i 1629 r. oraz we Lwowie 
w  1646 r. Obszerne fragmenty o  treści kanoniczno-dyscyplinarnej dołączone były także do 
Trebnika wydanego w Stratyniu w 1606 r.; charakterystyka tych zabytków por. О. Лотоцький, 
op. cit., s. 51, 77–101. Szerzej o  greckich i  ruskich wersjach nomokanonu por. А. Павлов, 
Номоканон при Большом Требнике, Москва 1897.

15 W pracy oprócz tytułowego dzieła, znalazły się także inne teksty Złotoustego dla jerejów 
i, co istotne, dokumenty soboru w Wilnie (1509), skład wydania por. Я. Запаско, Я. Ісаєвич, 
Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків виданих на Україні, cz. 1, Львів 
1981, nr 95.

16 Nauki dla kapłanów można znaleźć w wielu pozycjach polemicznych, hagiograficznych 
i  innych, por. np. wzorzec oratora cerkiewnego w dziele Hilariona Denisowicza, PARERGON 
cudów świętych obraza przeczystej Bogarodzice w  monastyru Kupiatyckim (Kijów 1638), w: 
Seventeenth-Century Writings on the Kievan Caves Monastery [Harvard Library of Early 
Ukrainian Literature], t. 4: texts, Cambridge 1987, s. 319–320.

17 Zasady soboru z  1273 r. wraz z  nauką znajdują się np. w  XV–XVI w. Euchologionie 
Slavonicum nr 15, spis treści zabytku zob. М. Ваврик, Цінний пам’ятник обрядовости 
київської митрополії XV–XVI ст., w: Miscellanea in Honorem Cardinalis Isidori (1463–1963), 
Roma 1963, s. 438; przykład nauki w Kormczej por. np. Кириличні рукописні книги у фондах 
Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Каталог, t. 1: XI–XVI ст., 
oprac. i red. М.М. Кольбух, Львів 2007, nr 202. 

18 W krótko istniejącym warsztacie biskupa Bałabana w Stratyniu w 1604 r. wydano pracę 
Хиротонія. Поученіє новопоставленому ієреєві, która nie zachowała się do naszych czasów. 
Wydrukowane zostało także pouczenie biskupa Atanazego Puzyny z soboru w Łucku, por. Афа-
насій Пузина, Синод ведле звичаю дорочного (Кремянецъ 1638), przedruk w: І. Огієнко, 
Загублений крем’янецький стародрук: «Синод луцький» 1638 р., „Елпіс” 5, 1931; inne przy-
kłady drukowanych nauk por. przypis 7.

19 Np. w składzie XV-wiecznej Kormczej ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie 
znajduje się pouczenie metropolity Piotra Rateńskiego (XIV w.) często przypisywane metro-
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Nauki różniły się nie tylko problematyką, ale i wykładem, który był do-
stosowany do zawartości treściowej, sytuacji nadawczej i  samego odbiorcy. 
Oscylowały zatem zarówno wokół zwięzłych zapisów dyscyplinarnych ujętych 
w  formę nakazów i  zaleceń, jak i pouczeń formacyjno-duchowych, bardziej 
rozbudowanych traktatów o charakterze mistagogicznym, w których w duchu 
symbolicznym opisywano liturgiczną służbę kapłana20.

Nauki synodalne oraz te wręczane nowym księżom po święceniach sta-
nowiły elementarz dla duchowieństwa. Zawierały podstawowe informacje 
dotyczące życia kapłana, wyznaczały zakres jego obowiązków i wsparte były 
autorytetem źródeł kanonicznych. W zbiorach kaznodziejskich oraz w przed-
mowach ten schematyczny model był często pogłębiany. Tu na ogół rozważano 
pasterską godność i dostojeństwo, omawiano szczegółowo wybrane cnoty do-
brego kapłana. Często uwagi dotyczyły władzy, a przede wszystkim wynikają-
cych z niej niebezpieczeństw i odpowiedzialności każdego celebransa „strasz-
nej” ofiary ołtarza, głosiciela słowa Bożego i szafarza sakramentów. 

Wszystkie te obowiązki winny być wypełniane przez kapłana w  trakcie 
służby Bożej i dlatego sporo rad, zaleceń i objaśnień poświęconych jest od-
powiedniemu przygotowaniu do liturgii. Jeśli poprzedzały one mszalną część 
służebnika, to stanowiły zapewne praktyczną, duchową pomoc w owym przy-
gotowaniu, mogły pomagać wewnętrznemu wyciszeniu, przestrojeniu myśli 
i uczuć z rytmu ziemskiego na niebiański. 

*     *     *

policie Cyprianowi, Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, opr. A. Naumow, A. Kaszlej 
we współprac. E. Naumow, J. Stradomskiego, Kraków 2004, nr 446. Zdaniem A.  Pawłowa 
pojawienie się tego pouczenia w składzie Nomokanonu wynikało z oficjalnego charakteru tego 
tekstu, który był obowiązującym dokumentem Kościoła na Rusi. Miało ono tytuł Посланіе 
Киприана, митрополита Киевского в всея Руси, игуменомъ и попомъ и діакономъ и ко 
мнихомъ, и ко всѣмъ православнымъ христіаномъ. Omówienie badacza i  tekst zabytku 
por. Поучение митрополита Петра духовенству (объ епитиміяхъ и вдовыхъ попахъ) 
и мірянамъ (объ усердіи къ церкви), w: RIB, t. 6, nr 17, s. 159–164.

20 Pierwszym ukraińskim traktatem z liturgiki była praca Teodozego Safonowicza Выклад 
о Церкви Святой и о церковныхъ речахъ, о службѣ Бж̃ой и о Вечерни (Kijów 1667), inspi-
rowana dziełami słynnych komentatorów liturgii (św. Jan Złotousty, św. Ambroży, patr. Ger-
manos, Jan Damasceński, Nil Kabasilas, Symeon z  Tessaloniki), por. Феодосій Софонович, 
Выклад о Церкві Святій (Киев 1670), oprac. Ю. Мицик, Київ 2002. Pierwszym traktatem 
z moralnej teologii było dzieło Innocentego Gizela Миръ з Бг̃омъ чл̃вѣку или Покаянїє Ст̃оє 
(Kijów 1669), w: Іннокентій Ґізель, Вибрані твори у 3 томах, t. 1, ks. 2: fotokopia oryginału, 
Київ–Львів 2009. 
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Proskomidia – integralna część liturgii stanowi w dzisiejszych czasach wła-
ściwe, bezpośrednie do niej przygotowanie21. W jednej z modlitw wstępnych 
proskomidii22, wypowiadanych przez kapłana stojącego przed ikonostasem 
z pochyloną głową, wznoszona jest prośba do Boga o umocnienie sprawują-
cego liturgię. Padają w niej także kluczowe dla dobrego przygotowania, inspi-
rowane wersetem biblijnym23 słowa nadziei na przystąpienie do ołtarza „bez 
winy”, a zatem tak, by nie podlegać potępieniu:

Господи посли руку твою, от Высоты Жилища твоєго, и оукрѣпи мя 
въ предлежащую службу твою, да не осужденно предстану страшному 
твоєму Престолу, и безкрoвноє сщ̃еннодѣйствїє съвершу. Яко твоя єст 
сила во вѣки вѣков, Амин24.

Ta prawdopodobnie najstarsza i  najważniejsza modlitwa wypowiadana 
przed wejściem do ołtarza, pojawiła się w zapisach liturgii w XI w.25 i, wraz 

21 Proskomidia poprzedzała niegdyś liturgię wiernych, a około VI–VII w. została przesunięta 
na początek służby i  straciła swój uroczysty charakter związany z  udziałem w  niej wiernych 
przynoszących dary, na ten temat por. np. М.М. Соловій, Божественна літургія, історія – 
розвиток – пояснення, Львів 1999, s. 151–153 (pierwsze wydanie Rzym 1964); М. Марусин, 
Божественна літургія, Pим 1992, s. 151–154; H. Paprocki, Misterium Eucharystii. Interpretacja 
genetyczna liturgii bizantyjskiej, Kraków 2010, s. 129–130.

22 Badacze dzielą proskomidię na dwie lub trzy części: pierwsza obejmuje przygotowanie 
kapłana, na które składa się modlitwa i przywdzianie szat liturgicznych; druga dotyczy darów 
ofiarnych, М.М. Соловій, op. cit., s. 159–186; J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma. 
Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do liturgii eucharystycznej Kościoła Wschodniego, Opole 
1998, s. 51.

23 „Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kie-
licha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało (Pańskie), wyrok sobie spożywa i pije” 
(1 Kor 11, 28–29). Biblia Tysiąclecia, kolejne cytaty z tego wydania. Ten fragment listu przywo-
łuje m.in. W. Golenkowski w nauce dotyczącej przygotowania do Komunii św. i omawia szcze-
gółowo powody podlegania „osądowi”, por. Бесѣда а̃ в нейже изявляєтся, како кто приуго-
товляти себе имать ко причащенїю Пречистых и Животворящихъ Таинъ Хр̃товыхъ, 
w: Діалогисм дх̃овный си єст двоєсловїє внемъ же бесѣдуєтъ любитель со любовїю о іереєх 
добрых и злых и о Таинѣ Євхаристїи Ст̃ой и о плодах єя в ползу дх̃овнымъ и мірскимъ, 
Киевъ 1714, cz. 2, k. 76–90.

24 Леітургїарїон си єстъ служебникъ, Киевъ 1629, s. 109 (pierwsza numeracja). Modlitwa 
w wersji polskiej: „Panie, poślij Twoją rękę z wysokości [miejsca] Twego przebywania i umocnij 
mnie do Twojej, służby, którą mam sprawować, abym mógł stanąć bez winy [przed] Twoim oł-
tarzem i celebrować bezkrwawe święte obrzędy. Bo Twoja jest potęga, i chwała, na wieki wieków. 
Amen”, cyt. za: J. Czerski, op. cit., s. 60.

25 М.М. Соловій, op. cit., s. 162.
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z trzema poprzedzającymi ją pokutnymi troparionami, powinna zrodzić w ser-
cu kapłana pokorę, żal za grzechy oraz nadzieję na Boże miłosierdzie26. 

Aby skłonić celebransów do osiągnięcia takiego duchowego stanu, w wielu 
naukach rozważania koncentrowały się na tajemnicy liturgii, w czasie której 
w ołtarzu obecne są chóry anielskie, a na prestole spoczywa sam Jezus Chry-
stus27. 

Ижъ Євгарістїѣ Ст̃оѣ Сакраментъ єст речъ в Цр̃кви Хв̃ой такъ великая, же 
єст правдивым Тѣлом и правдивою Кровїю Єго, теды такъ великой речи 
великїѣ тежъ пристоят речи. Для того Цр̃ков Ст̃ая над всѣ обряды, над 
всѣ церемонїѣ найболшїй и найзнаменитшїй, около оному услугованя, 
постановивши заховуєт и заживаєтъ то єст Литургію Ст̃ую, в которойся 
всѣ, и самый Аггл̃кїй розумъ превосходящїй збавеня нш̃его Мистирїа, 
або Таємницѣ отправуют28.

Jako przykład może posłużyć pouczenie Bazylego Wielkiego. Występowa-
ło ono w licznych drukowanych Liturgiarionach metropolii kijowskiej29, m.in. 
w edycjach: Wilno 158330 i 1597(8)?31, Stratyń 160432, Kijów 1620 oraz Lwów 

26 Ibidem, s. 163–164. Modlitwa ta jest częścią obecnego na ziemiach ruskich od XIV w. 
diataksis Filoteusza, przedruk tekstu w wersji ze Służebnika metropolity Cypriana: Н. Красно-
сельцев. Матеріалы для исторіи чинопослeдованія литургіи святаго Іоаннa Златоуста-
го, Казань 1889, s. 37–79. W niektórych euchologionach XIII–XIV w. opis proskomidii ogra-
niczony był do przygotowanis darów ofiarnych, nie wspominano ani modlitw wstępnych, ani 
nakładania szat liturgicznych, И. Мансветов, Митрополит Кипріанъ, въ его литургической 
дeятельности, Мосвка 1882, s. 16.

27 Ten argument występuje już w średniowiecznych ruskich naukach dla duchownych, np. 
w pouczeniu metropolity Piotra, Поученіе смиренного Петра митрополита Кіевскаго и всея 
Руси къ єпископомъ, и попомъ, и архімандритом, и игуменом и дьяконом, и ко мнихом, 
и  ко всѣм православным крестьаном, w: Памятники старинной русской литературы, 
wyd. Г. Кушелевый-Безбородко, t. 4, red. H. Костомаров, Санкт-Петербург 1862, s. 188.

28 Арсенїй Желиборскій, Превелебнѣйшим Архїєп̃помъ, Єп̃помъ Россійскїа Цр̃кве 
Пастыремъ и Учителем, Превелебным Архимандрітомъ, Игуменомъ, Велебнымъ Прото-
попом, Сщ̃енником, Дїаконом, и всему осщенному Клирови, Возлюбленнымъ сослужите-
лемъ и Братїй, Бл̃венства от Ха̃ Ба̃, при мл̃твахъ моихъ Архїерейских, оупрійме зычу, w: 
Леітургїарїон си єстъ служебникъ, Лвовъ 1646, k. 5.

29 Znalazło się to słowo także w wydaniu moskiewskim Służebnika z 1640 r., О. Лотоцький, 
Українськi джерела церковного права, Варшава 1931, s. 40.

30 Na karcie 1–3, por. И. Каратаeв, Описание славяно-русских книг, печатанных кирри-
ловскими буквами, t. 1: Съ 1491 по 1652 г., Санкт-Петербург 1883, nr 106.

31 Ibidem, nr 156. Badaczka ustaliła, że wydanie 1597(8) było wznowieniem z niewielkimi 
poprawkami wydania: Wilno 1583 r., za: Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Druki cyrylickie z oficyn 
Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku, Olsztyn 2003, s. 151.

32 И. Каратаeв, op. cit, nr 175.
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1637 r.33 przed częścią mszalną bezpośrednio po przedmowie. Był to w istocie 
słowiański przekład 93. kanonu Bazylego Wielkiego O łasce Bożej34, w którym 
zalecał on jerejom, pożyteczne duchowo zagłębienie się w rozważania „aniel-
skiej, nie zaś ziemskiej służby”, do której zostali powołani35. 

Także Zachariasz Kopysteński zwracał się do hierarchów, kapłanów, hiero-
diakonów z wezwaniem do gotowości na tę tak zaszczytną służbę, inspirując 
się przy tym dialogiem O kapłaństwie Jana Chryzostoma. W czwartym pod-
punkcie szóstej części dzieła o tym, „że kapłanowi jest powierzone kierownic-
two całego świata i inne napełniające lękiem sprawy”, ten najczęściej cytowany 
ojciec Kościoła pisał:

[…] на той часъ и аггели предстоят іерею […] около олтаря для учтивости 
предлежачей офѣри, аггелскими полками наполнено естъ. Уважай собѣ 
святителю, священнику и іеродіаконе, яковому ти потреба быти! Якуюсь 
повиненъ мѣти чистость, справедливость и житіе непокаляное, и розума 
устроеніе. Не самъ бовѣм там предстоишъ, але Христосъ и Духъ Св. тамъ 
дѣйствуючій все, а аггели предстоячіи слуги36.

Aby kapłan był świadomy dostojeństwa swojej liturgicznej, posługi musiał 
wpierw mieć, co najmniej podstawową wiedzę na temat kapłańskich obowiąz-
ków i powołania37. Powinien rozumieć istotę przemiany eucharystycznej, zna-

33 Божествъныя литургїя, Стрятінъ 1604; Божествъныя литургїя, Киевъ 1620; 
Леітургіаріон си єстъ служебникъ, Лвовъ 1637. 

34 Canones Patrum Graecorum. Kanony Ojców Greckich (tekst grecki i  polski), Atanazego 
i Hipolita (tekst arabski i polski), t. 3: Synody i kolekcje praw, tłum. S. Kalinkowski, J. Szymańczyk, 
M. Mucha, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2009, s. 70–72. 

35 „Внемли себѣ о Іерею, и тѣм ихъже хощеши оучити и блюди службу юже прїалъ 
єси, да съвершиши ю. Не бо землнѣй службѣ вручился єси, но нб̃нѣй, не члч̃тѣй, но 
агг̃лстѣй. Поспѣши себе представити Гв̃и дѣлателя непостыдна, правѣ правяща слово 
Єго истинное”, Иже въ Ст̃ых Оц̃а нш ̃его Васілїа Великаго, архієпп̃а Кесарїа Каппадокійскїа 
поученїє къ іереомъ, w: Божествъныя литургїя, Киевъ 1620, s. 5–6 (nienumerowane); por. 
polskie tłum. Canones Graecorum…, s. 70.

36 [Захарія Копыстенский], Книга о вѣрѣ Єдиной, Святой, соборной, Апостолской 
Церкве, которая под розсудок Церкве Всходней поддaєтся (ok. 1619 r.), w: Архивъ Юго-За-
падной Россіи, издаваемый Временною Комиссіею для разбора древнихъ актовъ, Высочай-
ше учрежденную при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-Губернаторѣ, cz. 1, 
t. 8: Памятники литературной полемики православных южно-руссов с прoтестантами 
и латино-уніатами въ Юго-Западной Руси за XVI и XVII ст., Киев 1887, s. 231–232; zacyto-
wany fragment w szerszym kontekście dotyczącym moralnych jakości kapłana przebywającego 
w asyście aniołów, por. Jan Chryzostom, Dialog o kapłaństwie, tłum. W. Kania, oprac. M. Staro-
wieyski, Kraków 1992, s. 133.

37 Por. np. „Четыри речы суть головнѣйшыє, которыє сщ̃енникъ оумѣти повиненъ 
єстъ. А̃ Правило цр̃ковноє отпрaвоват, В̃ Службу бж̃ственную служыти. Г̃ Тайнами 
цр̃ковными, которыє Сакраментами называємо шафовати. Д̃ Людей што повинни Бг̃у 
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czenie i moc sprawczą sakramentów, sens wypowiadanych podczas ich udzie-
lania słów, czynionych gestów, tak by mógł je następnie objaśniać wiernym. 
Powyższe obowiązki nakładała na kapłanów m.in. krzemieniecka synodalna 
nauka biskupia. Atanazy Puzyna przekonywał, że każdy szafarz sakramentów 
musi znać ich liczbę, przeznaczenie i okoliczności, w których wolno mu ich 
udzielać: 

До того тайнами Цр̃ковными порядне абысте справовали, которїй соут 
сродкованєм збавеня нш̃го и без тых жаден збавен быт не может. Прето 
знаючи о них, знайте як их єст много и нащо котрая єст потребна и як 
их оуживати и в котрїй час хто оуживати может, того пилне наученми ся 
постерѣгайте38.

Spełnienie tego wydawałoby się podstawowego warunku najwyraźniej 
nie było wówczas oczywiste. Taras Zemka w drugiej przedmowie do wydania 
pierwszego mohylańskiego Służebnika wprost przyznawał, że jego wstęp o cha-
rakterze komentarza liturgicznego jest skierowany do bardzo licznej, co pod-
kreślał ze smutkiem, grupy niewykształconych księży, których w te „złe czasy” 
Cerkiew ruska ma pod dostatkiem39. Komentarz dotyczący Sakramentu Ciała 
i Krwi Chrystusowej ihumen podzielił zgodnie z zapowiedzią na kilka części40. 
W pierwszej dotyczącej służby Bożej, wytłumaczył między innymi znaczenie 
terminów takich jak Eucharystia (Общенїє), Dziękczynienie (Благодаренїє), 
Prosfora (Приношенїє), Ofiara (Жертва), Sakrament (Тайна), Celebrans 
(Служитель)41.

W  ostatniej części Zemka zarysował krótką historię pochodzenia litur-
gii, wymienił jej trzech twórców, następnie wskazał główne drogi przenikania 
greckiego służebnika na ziemie słowiańskie oraz powody wydania kolejnej, już 

самымъ собѣ и ближнему навчати. С тыхъ напреднѣйшая єстъ Литургія, албо Служба 
Бж̃ая. Потребно тогды абы каждый сщ̃енникъ научылся Литоyргїю ст̃ую отправовати, 
такъ якобы было з хвалою Бж̃ою, с пожиткомъ єго духовнимъ, и тихъ всѣхъ за которыхъ 
тую бж ̃ственную жертву прыноситъ […]”, [J. Kuncewicz, L. Kreuza-Rzewuski], Наоука іере-
омъ…, s. 8 (nienumerowana); na ten temat por. także И. Дмытревский, Историческое, догма-
тическое и таинственное изъяснение на литургию, Мосвка 1856, s. 59–60. 

38 Афанасій Пузина, Синод ведле звичаю дорочного (Кремянецъ 1638), s. 96.
39 Тарассїй Земка, Сщ̃енному читателю въ Гѣ̃ радоватися, w: Леітургїарїон си єстъ 

служебникъ, Киeвъ 1629, k. 5v.
40 „Первѣє: оубо служба Бж̃твенаа, яже єст Литургіа, коими нарицеєтся имены. Вто-

роє: Коликоє єст єя преизящество и достоинство, и съ коликою чт̃їю и предоуготовленї-
ємъ къ ней приступателно єст. Прoчее: от кого изобрѣтена єст и преданна въ кратцѣ 
изявити”, Тарассїй Земка, Сщ̃енному читателю…, k. 5v.

41 Ibidem, k. 5v–9.
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drugiej kijowskiej jego wersji42. Traktat dostarczał zatem wiedzy istotnej dla 
duchowieństwa; najważniejsze jednak informacje dotyczące wewnętrznej go-
towości celebransa do liturgii zostały wyłożone w części drugiej pracy. Wedle 
zaleceń autora w duchowym przygotowaniu do Eucharystii ważne było przy-
wołanie obrazu niebieskiej liturgii oraz trwanie w świadomości, że w jej trakcie 
spożywać będziemy Tego, któremu kłaniają się aniołowie. Prawda o anielskiej 
służbie ołtarza w omawianym traktacie została wyrażona słowami Jana Złoto-
ustego z 3. homilii na list św. Pawła do Efezjan43.

Interpretacja liturgii w kategoriach symbolizu kosmicznego obecna w wie-
lu ówczesnych tekstach bardzo często stanowiła punkt odniesienia dla kie-
rowanej do duchowieństwa przestrogi. Skoro tak wielkie było dostojeństwo 
służby kapłana przebywającego w otoczeniu mocy niebieskich, to jednocze-
śnie jakże ogromna winna być  jego odpowiedzialność za godne w niej uczest-
nictwo. I tak w traktacie kijowskiego uczonego wyrażone zostało przekonanie, 
że największe duchowe zagrożenie sprowadza na celebransa przystąpienie do 
„strasznego Bożego ołtarza”, „na osąd”, czyli z ciężkim grzechem, jak czytali-
śmy w przywołanej modlitwie proskomidii:

Како предстанеши судищу Хв̃у, сквръныма рукама и оустнама дръзнаа 
Єго Тѣло, и Царя убо не бы єси изволилу облобызати, на смръдящим 
ти устом, Цр̃я же нб̃наго смердящею дш̃ею облоб̃заєши ли, досада вещ 
єст. Мнози убо приступаютъ, ко єдини на Ос̃щенїє инїи же на осужденїє, 

42 Ibidem, k. 12v–20v.
43 „Златоуст, гл̃я: єлици причащаємся Тѣла, єлици Кръве въкушенемъ сея, помы-

шляйте, яко ничимже онаго разиствующаго, ниже разстоящаго Причащаємся, развѣ она-
го горѣ сѣдящаго, от Агг̃лъ покланяємаго, близ Нетлѣнныя силы сущаго, сего въкушаєм. 
[…] Разсужденію же искушенїє нуждно приложися. Вѣруяй бо Ху̃ прикоснутися, въкуси-
ти, и под видимыми лицами явѣ єго прїяти, всяко да потщится достоит того учрежденїа 
обрѣстися. Єже искушенїє ничтоже єст иное, развѣ опасное совѣсти испытанїє, єже въ 
сей высочайшей вещи и къ спс̃нїю яко найпаче руководствующей зѣло єст прилагател-
но”, Тарассїй Земка, Сщ̃енному читателю…, k. 11v; Zemka zaczerpnął fragment z monu-
mentalnego wydania Mowy na 14 listów św. Pawła, które zostało zrealizowane w środowisku 
pieczerskim w 1623 r., por. Іоан Златоуст, Нравоученїє 3. О дарѣ Вл̃дчнаго Тѣла, и яко не 
причащающему ся сего недостоитъ ниже пpи мл̃твахъ быти иже въ приносѣ бываємыхъ, 
w: Бесѣды на 14 Посланїй Ст̃го Ап̃ла Павла, Киевъ 1623, s. 1599. Warto podkreślić, że redak-
torzy i wydawcy tego dzieła włożyli wiele wysiłku w opracowanie mów w taki sposób, by stały 
się one dla kapłanów skarbnicą mądrości oraz użytecznym źródłem ich własnej kaznodziejskiej 
pracy. Korzystanie z tego dzieła w znacznym stopniu usprawniały umieszczone w tym i kolej-
nym wydanym tomie homilii Złotoustego (Na Dzieje Apostolskie, Kijów 1624), indeksy alfabe-
tyczny i przedmiotowy, lista najistotniejszych nauk, a na marginesach informacje o głównym 
temacie kazania oraz odsyłacze do tekstów o zbliżonej problematyce, Т.И. Титов, Типография 
Киево-Печерской Лавры. Исторический очерк (1606–1616–1916), Киев 1916, s. 121. 
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се же Разсужденїє и искушенїє, онѣхъ убо опаснє, сихже лѣнивоє 
съдѣловаєтъ44. 

Także Piotr Mohyła w artykule dotyczącym Eucharystii w Trebniku ostrze-
gał niegodnych celebransów przed wiecznym potępieniem, które stanie się ich 
udziałem, pomimo że ich grzeszność nie wpływa na wartość darów ofiarnych: 
udzielona wiernym przez złego księdza Komunia św. nie traci swej zbawiennej 
mocy, a dary nie zostają sprofanowane45.

Pieczerski namiestnik Warłaam Golenkowski poświecił problemowi „nie-
bieskiej służby” osobne słowo w  dziele Dialogizm. W  rozmowie dziewiątej 
zbioru zarysowany został obraz złego jereja, nie tylko odprawiającego liturgię 
w asyście aniołów, ale i spożywającego Ciało i Krew Chrystusa. Ujęcie to jed-
nak różniło się od wielu innych, ponieważ autor nie ograniczył się jedynie do 
gróźb karą potępienia, jak czyniła to większość nauczycieli. Starał się oddzia-
ływać nieco subtelniej i pokazując wywołany postępowaniem kapłana smutek 
Stwórcy, apelował w większym stopniu do sumienia:

О немысленный таковый Іерею! Како дерзаєши пред Пр̃толомъ стояти. 
Очима взирати на предивную и чрез єствественную сїю тайну въ грѣсѣ 
смертном сущ. Како без оужасно на рукахъ своихъ нечистых полагаєши 
сего, єгоже оужасаются Агг̃ли, и вся Воинства єствественную ст̃ость 
и чистоту имуще. О поистиннѣ! толико кратъ ср̃дцу Хв̃у печали и скорби 
твориши, єлико по осщ̃енїи даров скверныма их ємлешис рукама. И кто 
изрещит может, кол превеликую бѣду наносит развращенный святости 
в себѣ неимѣющїй Іерей! Которїй неточїю десницею своєю мерзкою 
касаєтся Тайны сея, но и безсовѣстно дерзаєтъ ясти Хлѣбъ сей, и пити от 
Чаши сея осщ̃енныя46. 

Czystość serca celebransa była istotna także z innego powodu. Jak czytamy 
w rozpowszechnionym w metropolii kijowskiej od XIII w. pouczeniu bisku-
pim dla nowo wyświęconego jereja, kapłan, który odprawia liturgię, nie ży-
wiąc do nikogo urazy czy wrogości, może mieć nadzieję na asystę aniołów oraz 

44 Тарассїй Земка, Сщ̃енному читателю…, k. 12; Іоан Златоуст, op. cit., s. 1601.
45 «Ибо и аще Тайны ст̃ые от нечистыхъ сквернитися немогутъ, ниже лукавыми и не-

честивыми служителми, ихъ дѣйство запинается. Но оубо нечисто и недостойнѣ сія дѣй-
ствующїй, въ вѣчныя смерти казнь впадаютъ” [Петро Могила], О Тайнахъ, о вещехъ яже 
въ служеніи и о дѣйствїи Ст̃ыхъ Таинъ, обще храними быти имутъ, w: Еухологіон албо 
молитословъ или требникъ, Киeвъ 1646, cz. 1, s. 2.

46 Варлаам Ґоленковский, Бесѣда 9 о бл̃гости, и ст̃ости в нейже Ієрєй ост̃ивши 
жертву долженъ пребывати, w: Діалогисм…, cz. 1, k. 58v–59.
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obecność Ducha św. Dlatego podczas jej trwania należy porzucić jakiekolwiek 
ziemskie kryteria postępowania:

Вонже день служити ти будетъ, тогда молвы не твори, ни препирайся, 
ни стани вражду имѣя на кого, да не проженеши Утѣшителя. Въ страсѣ 
й трепетѣ предстой олтару, не мысли земныхъ, ни озирайся камо, но 
къ єдиному предлeжащему нб̃ному Цр̃у, и стоящымъ окрестъ Єго 
безплотнымъ силамъ. Да не угодїя ради чоловѣкъ потщишися съкратити 
молитвы, таковымъ бо разсыпаєтъ Богъ кости, по пророку47.

Niemal identyczne sformułowanie dotyczące Pocieszyciela nieobecnego 
na liturgii, którą sprawuje kapłan podtrzymujący w sobie niechęć do bliźnie-
go, znajduje się w  pouczeniu Bazylego Wielkiego umieszczanym w  artyku-
łach wstępnych siedemnastowiecznych służebników48. Podstawowym zatem 
warunkiem przystąpienia do ołtarza był odpowiedni stan ducha – celebrans 
musiał być wolny od uczucia wrogości, w przeciwnym wypadku niweczył dar 
Eucharystii.

Wrogość nazywana nieprzyjaźnią („вражда или непрїязнь”), według kla-
syfikacji przeprowadzonej w traktacie Gizela, była najcięższą odmianą gniewu. 
W związku z tym, że uczuciu temu na ogół towarzyszyło pragnienie zemsty, 
był to grzech z kategorii śmiertelnych. Metropolita starał się objaśnić parafial-
nemu duchowieństwu, na czym polega uniemożliwiający sprawowanie liturgii 
stan nazywany w  wielu pouczeniach dla kapłanów urazą i  niechęcią wobec 
bliźniego. W ołtarzu, jak przekonywał, nie powinien służyć, co oczywiste, ka-
płan winny sporu z bliźnim, ale także, co istotne, ten, który sam jest obiektem 
ataków i nosi z tego powodu gniew, niechęć i żal w sercu: 

Припинаєтъ же достойному служенїю и Пр̃тыхъ Таинъ Причащенїю 
и сіє зѣло, аще кого Іерей оуничижилъ єстъ, оскорбилъ же или в чесомъ 
онеправдовалъ, и вѣсть яко гнѣваєтся и скорбитъ нань, или аще самъ 
Іерей онеправдованъ, или оскорбленъ сый от кого гнѣваєтся и скорбитъ, 

47 Поученїє новосвященному іерееви (Лвовъ 1642), s. 208, Поученїє іерееви новосвящен-
ному єгда отпущаетъ іерея Єп̃скопъ от себе къ Пр̃столу єго, сей свиток єму подаєтъ, w: 
Номоканонъ си єстъ законоправилникъ имѣяй по сокращенїю правила Ст̃ыхъ Апосто-
ловъ, Седми Соборовъ, и Помѣстых нѣкїих къ сему и Вселенскихъ Учителей и Преподо-
бныхъ Отецъ, Лвовъ 1646, k. 90v–91; średniowieczna językowo nieco odmienna od siedemna-
stowiecznej wersja pouczenia por. Святительское поученіе новопоставленному священнику 
(XIII w.), s. 106; wersja z XVI w. por. Поученіе Кіевскаго митрополита Сильвестра новопо-
ставленному іерею, s. 116.

48 „Ниже когда станеши въ събранїй имїя вражду на кого, дане отженеши Оутѣши-
теля”, Иже въ Ст̃ых Оц̃а нш ̃его Васілїа Великаго…, s. 5.
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да не дерзнетъ Литругисати, но шедъ прежде по Гн̃ю повелѣнїю да 
смирится съ братом своим и тако да Литургисаєт49.

Taka klasyfikacja gniewu „przyjętego” i  „zadanego” występuje również 
w części opisującej grzechy duchowieństwa („Грѣхи духовнаго сана”) w trak-
tacie Gizela50. Odpowiedzialność za wiernych wymaga od kapłanów duchowej 
czujności, zwłaszcza służba ołtarza zobowiązuje do nieustannej kontroli su-
mienia.

W  regułach dla duchowieństwa wspomniany został również najcięższy 
z przejawów gniewu, pobicie bliźniego. Odprawianie liturgii z tym grzechem 
na sumieniu powoduje według 29. zasady Jozafata Kuncewicza, a zgodnie z 27. 
zapisem Kanonu Apostolskiego degradację kapłana51. 

Owocem gniewu mogła być także nienawiść, pojawiała się ona w  ser-
cu wtedy, gdy niechęć zaczynała przeradzać się we wrogość. Gizel nazywał 
ją „nienawiścią gniewną” dla odróżnienia od tej, która jest rezultatem innego 
śmiertelnego grzechu, zazdrości52. 

Nienawiść właśnie oraz grzech cielesny53, to zdaniem Arseniusza Żelibor-
skiego dwie największe przeszkody stojące na drodze do przyjmowania Naj-
świętszej Krwi i Ciała Chrystusowego. Biskup uznawał oba rodzaje grzechu za 
równie „sprośne”, kalające duszę i ciało. Oba powodowały, że spożywany chleb 
zamieniał się w truciznę54.

49 [Петро Могила], О правилномъ или законном служители…,  s. 221.
50 Иннокентїй Ґізіел, Миръ з Бг̃омъ…, s. 383 (fotokopia s. 213).
51 Правила і конституції написані святим Йосафатом…, s. 308; kanon 27 zob. Kon-

stytucje apostolskie oraz Kanony Pamfilosa z apostolskiego synodu w Antiochii, Prawo kanoniczne 
świętych Apostołów, Kary świętych Apostołów dla upadłych, Euchologion Serapiona, tłum. S. Ka-
linkowski, A. Caba, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, s. 278; inne tłumaczenie kanonu 
por. A. Znosko, Kanony Kościoła Prawosławnego, Hajnówka 2000, s. 17.

52 Иннокентїй Ґізіел, Миръ з Бг̃омъ…, s. 310. O nienawiści, która jest płodem zazdrości, 
Gizel pisze osobno na s. 292; por. także [Иннокентїй Ґізел], Наука…, s. 503.

53 Definicja grzechu cielesnego została sformułowana w przedmowie Piotra Mohyły do No-
mokanonu 1629 r.; grzechy, które czynią ciało nieczystym, to m.in. pijaństwo, rozpusta, cudzołó-
stwo; faksymilowe wydanie por. Номоканон си єстъ Законоправилник имѣя по сокращенїю 
правила Ст̃ыхъ Ап̃лъ, Семи Соборовъ, и помѣстныхъ нѣкіихъ. Къ сему и вселенских оучи-
телей и Прп̃ныхъ Оц̃ъ третїе съ болшим исправленїем изданный, Киев 1629 [t. 70 Opera 
Facultatis Theologicae, Universitas Catholica Ucrainorum S. Clementis Papae], przygot. O. Hor-
batsch, Romae 1989, s. 9.

54 «Двѣ абовѣм сут наособливей злости, которыѣ набарзѣй чл̃кови до Причастїа 
Бж̃венныхъ Тайнъ перешкажают, то єст змаза грѣха телесного, и ненавис ближнего. За-
ровно то двое онечищает, заровно спросным чинитъ и на тѣлѣ и на дш̃и. Околь Августін: 
Єсли, мовит, опущаєшъ другим, хлѣбъ єст, не трутизна, якобы реклъ єсли не отпущаеш, 
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Kapłan przygotowujący się do liturgii powinien wytrwale dążyć do zaże-
gnania konfliktu i pojednania. Gdyby jednak osoba, z którą pozostaje w nie-
zgodzie, mieszkała daleko, wówczas, zdaniem Mohyły, w drodze wyjątku może 
on służyć przy ołtarzu. Warunkiem jest jednak oczyszczenie serca przez prze-
baczenie. W przypadku gdy sam duchowny jest przyczyną ludzkiego gniewu, 
winien szczerze żałować swego postępowania55. 

Dla księży, którzy wbrew zaleceniom przystępują do ołtarza w  gniewie, 
z nienawiścią i wrogością do bliźnich, prawo cerkiewne przewidywało sankcję 
w formie czasowego odsunięcia od sprawowania Eucharystii. W Nomokanonie 
kijowskim z 1629 r. czytamy: Аще ли священникъ съ враждою Литургїсаєтъ, 
да будетъ празденъ шестьдесятъ дній56.

Problem grzeszności celebransa był w ówczesnych naukach dla kapłanów 
jednym z najobszerniej omówionych. W artykule O sakramentach z Trebnika 
(1646 r.) kapłan w grzechu śmiertelnym był zobowiązany odstąpić od ołtarza, 
unikając w ten sposób kolejnego grzesznego czynu, a następnie zatroszczyć się 
o własne oczyszczenie57.

Grzech ciężki duszpasterza sprowadzał poważne duchowe zagrożenie na 
powierzonych mu wiernych. W  przypadku nagłego wezwania do umierają-
cego nie mógł on udzielić często nieodzownej dla zbawienia sakramentalnej 
posługi58. Biskup lwowski opisywał ten problem w kontekście pijaństwa kleru 
i przypominał, że odpowiedzialność za dusze wiernych spoczywa na kapłanie, 
a zatem to on zostanie ukarany, jeśli doprowadzi do duchowej śmierci chrze-
ścijanina.

Grzechy takie jak nienawiść, gniew czy pijaństwo zostały omówione w sze-
rokim zakresie. W  znanych z  czasów średniowiecza, ale popularnych długo 
później naukach soborowych oraz w pouczeniach dla nowo poświęconych ka-
płanów tworzone były zestawienia najcięższych grzechów, których nie powi-
nien popełniać przedstawiciel stanu duchownego59. Teksty niekiedy nazywane 

то трутизна єст не хлѣб”, Арсенїй Желиборскій, Превелебнѣйшим Архїєп̃помъ, Єп̃помъ 
Россійскїа Цр̃кве Пастыремъ и Учителем…, k. 5.

55 [Петро Могила], О правилномъ или законном служители…, s. 221.
56 Номоканон си єстъ Законоправилник…, s. 86.
57 О Тайнахъ, о вещехъ яже въ служеніи и о дѣйствїи Ст̃ыхъ Таинъ…, s. 2.
58 [Петро Могила], О правилномъ или законном служители…, s. 221.
59 „Отверзите от себе пьяньство и обьяденье, лишитеся тяжь и сваровъ, вражды, 

хулы на друга, сквернаго рѣзоиманья и порукъ, гордости и многорѣчья, мерзости и яро-
сти, клятвы лжа, скупости, немилосердья зависти и ненависти, льсти и лукавьства”, 
Епископское поученіе собору епархіальнаго духовенства, s. 113; por. także Правило Кюри-
ла, митрополита роускаго…, s. 91.
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chirotoniami, wręczane księżom przed odjazdem do parafii pełniły tu rolę pod-
ręcznego poradnika-informatora. 

Taką listę grzechów oraz sporo dyscyplinarnych porad zawierała rozpo-
wszechniona na ziemiach ruskich wersja nauki dla kapłanów opublikowana 
dwukrotnie z inicjatywy Żeliborskiego60. Biskup w specjalnym dodatku do po-
uczenia dla nowo wyświęconych księży zalecał wykorzystywać ten tekst pod-
czas cotygodniowego rachunku sumienia:

Блюди іерею, да не тѣмъ самымъ точію доволенъ быти въсхощеши, яко 
стяжалъ и приобрѣлъ єси от насъ поученїє сіє, но и на куюждo седмицу, 
поне єдинощи въ то приникъ, разсмотряй свою совѣсть, аще тя въчемъ, 
противу завѣщанїямъ симъ съгрѣшивша, не обличaєтъ61.

Wydaje się, że podobną funkcję mógł spełniać fragment rozmowy uoso-
bionej Miłości (Любовъ) z „Tym, który kocha” (Любитель) w dziele Dialo-
gizm duchowy62. 

Ksiądz, który poważył się celebrować w grzechu śmiertelnym, nazywany 
był „świętokradcą” i niczym „zabójca Boga  stawał się podobny Żydom, którzy 
Go na śmierć wydali”63, wystawiał się „na osąd” i zgubę64. Wyżej opisanym sy-

60 „Не буди кущунникъ, ни игрець, ни срамословецъ, ни буи, ни гордъ, ни величавъ, 
ни гнѣвливъ, ни яръ, ни напрасенъ, ни безстуденъ, ни пїяница, такожде и склады пи-
ровны не точїю сам не твори, но и инѣмъ та възбраняй, ни лихоимецъ буди, ни накладъ 
ємляй. Да не будеши мятежникъ, ни ротникъ, ни пороучайся за кого, ни бій вѣрнаго 
съгрѣшающаго, ни невѣрна обидящаго. Найпачеж своима руокама никогоже оудари, ни 
лов твори, ни закалай животна брашна, и питїя безъ времени не пріемли, но въ подобно 
время, въ законъ и въ славоу Божію”, Поученїє новосвященному іерееви (Львовъ 1642), 
s. 207–209; Поученїє іерееви новосвященному (Львовъ 1646), k. 79v–80; Поученіе Кіевскаго 
митрополита Сильвестра, s. 116; Святительськое поученіе новопоставленному священ-
нику, s. 103–104; О хиротонїи сирѣчъ о рукоположенїи Ст̃лском…, k. 2v–3; por. także Пра-
вило Кюрила, митрополита роускаго…, s. 90 (mylnie 80)–91.

61 Поученїє новосвященному іерееви (Львовъ 1642), s. 210; Поученїє іерееви новосвя-
щенному (Львовъ 1646), k. 82v; Innocenty Winnicki także zalecał wykorzystywać swój list 
pasterski pisany, jak zaznaczył we wstępie, w oparciu o nauki dla nowo wyświęconych kapłanów, 
w piątkowym rachunku sumienia, por. Іннокентій Винницкій, Нравооученіє іереямъ подо-
баєтъ, w: Innocenty Winnicki, Ustawy rządu duchownego i  inne pisma biskupa Innocentego 
Winnickiego, oprac. W. Pilipowicz, Przemyśl 1998, s. 88, ten fragment po polsku por. s. 93. 

62 Golenkowski, nakłaniając kapłanów do skwapliwego i  dociekliwego zbadania stanu 
swego sumienia przed odprawą, zręcznie przemycił w dialogu zestaw szczegółowych pytań do-
tyczących sposobu postępowania, myślenia i nastawienia woli przystępujących do ołtarza ce-
lebransów, por. Варлаам Ґоленковский, Часть в ̃ бесѣда а̃ в нейже изявляєтся, како кто 
приуготовляти себе имать ко причащенїю…, k. 87v–88v. 

63 [Йосафат Кунцевич, Лев Кревза], Наоука Ієреомъ…, s. 10 (nienumerowana).
64 Zemka zalecał, aby liturgię odprawiać: „[…] да съ велїимъ подробну испытанїемъ свoєя 

кождо совѣсти, сія Дх̃овному Отцу цѣлым откровенїєм срдца оумиленїєм, и покаaнїємъ 
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tuacjom powinna zapobiec regularna spowiedź parafialnego duchowieństwa. 
Kapłanowi nie wystarczy sama skrucha, jedynie w przypadku utrudnionego 
dostępu do spowiednika, np. z powodu odległości, według wileńskiego źró-
dła, mógł on odprawić liturgię, ale zaraz potem przystępował do sakramentu 
pokuty65. Podobną sytuację dopuszczał biskup lwowski w homilii do parafial-
nego duchowieństwa, pouczając jednocześnie, że kapłanowi musi towarzyszyć 
szczery żal za grzechy i wola jak najszybszego oczyszczenia sumienia66.

Mohyła także akceptował udzielenie sakramentu przez kapłana w stanie 
grzechu śmiertelnego, ale jedynie w nagłej potrzebie i tylko w przypadku gdy 
miał on na sumieniu grzechy z kategorii dopuszczalnych. Tak jak było to opi-
sane w nauce wileńskiej, przystępował wówczas do posługi z ogromnym żalem 
za grzechy i  postanowieniem niezwłocznego odpokutowania67. Jeśli jednak 
uczynił to bez żalu, a grzechy były z kategorii niedopuszczalnych, to po tym 
czynie groziło odsunięcie od posługi duchownej68. Nie wszyscy nauczyciele 
przewidywali wyjątki. Tuptało stwierdzał kategorycznie, że jerej, który wpad-
nie przypadkiem czy też z poduczenia diabelskiego w grzech ciężki, nie może 
odprawiać liturgii, aż nie oczyści się z tego grzechu poprzez pokutę. Odpra-
wiając służbę w grzechu, wywołuje bowiem gniew Boży. Metropolita rostowski 
powołał się przy tym na autorytet Jana Złotoustego69.

Innocenty Gizel w dziele z  teologii moralnej pisał, że kapłan musi cenić 
duchowy pożytek swoich parafian wyżej od własnej cielesnej wygody70. A że 
„wielkie jest dobro Służby Bożej, gdy wstawia się kapłan za ludźmi”, to, jak 
czytamy w nauce Józefa Tryzny, winien on postępować tak, by nie pozbawiać 
parafian tego cennego źródła zbawienia71.

къ симъ Бж̃стъвнымъ Таинамъ Тѣла и Кръвє Хв̃ы приступаєте, извѣщающеся от всѣхъ 
Бж̃ственныхъ писанїй, яко инако творяще, судъ себѣ ясти и пити будетъ, не разсуджающе 
Тѣла и Кръве Гн̃я”, Тарассїй Земка, Сщ̃енному читателю…, s. 12–12v.

65 [Йосафат Кунцевич, Лев Кревза], Наоука Ієреомъ…, s. 10–11 (nienumerowane). 
66 Йосиф Шумлянский, Нравоученіє от насъ єпископа, s. 233.
67 O  winie, która obarcza takiego kapłana przypomina m.in. 2. reguła z  pracy Jozafata 

Kunсewicza, por. Правила і конституції написані святим Йосафатом…, s. 299; por. także 
Варлаам Ґоленковский, Часть в ̃ бесѣда а̃. В нейже изявляєтся, како кто приуготовляти 
себе имать ко причащенїю…, k. 77.

68 [Петро Могила], О правилномъ или законном служители…, s. 221.
69 Димитрїй [Туптало], О прїуготовленїи Іереовъ къ Бж̃ественному причащенїю, w: 

Сочиненїя Святого Дмитрїя…, s. 134. Jest to fragment ze słowa Jana Złotoustego na Ewan-
gelię Mateusza.

70 Иннокентїй Ґiзіел, Миръ з Бг̃омъ…, s. 384, (fotokopia s. 213).
71 Іосифъ Тризна, Читателю Духовному: мира, здравїя и спасенїя (Леітургіаріон 

сієстъ Служебникъ, Київ 1653), w: Хв. Тітов, Mатеріяли для історії книжної справи на 
Вкраїні в XVI–XVIII в.в. Всезбірка передмов до українських стародруків, Київ 1924, s. 221.
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Prawo cerkiewne zakładało, że każdy biskup i kapłan odbywa regularną 
spowiedź konieczną do odprawiania liturgii u wyznaczonego ojca duchowe-
go72. Biskup połocki wyznaczał termin sakramentu na większe święta roku li-
turgicznego i wyszczególnił ich dziesięć73. Jednocześnie zobowiązywał kapłana 
do o wiele częstszego, nawet cotygodniowego oczyszczania serca, gdyż „anioł 
musi mieć anielskie sumienie”74. Piotr Mohyła w gramocie z nauką dla jere-
ja oraz Józef Szumlański w części szóstej Zwierciadła dotyczącej „porządków 
cerkiewnych” nakazywali duchownym przystępować do sakramentu pokuty 
u ustalonego przez biskupów spowiednika 12 razy na rok75. W Metryce zaś, co 
2–4 tygodnie albo ostatecznie chociaż raz na 6 tygodni. Biskup określił nie tyl-
ko częstotliwość spowiedzi, ale i jakość, która determinuje duchowe jej owoce:

А исповѣданїє ваше повинно быти съ съкрушенїємъ сердца, и съ всякимъ 
смиренїємъ, истинное, не лестоное, не оутаєнное, але що ся кому, где яко, 
на яким мѣйсцу, з кимъ придало погрѣшити, – все то порядне, а скромне, 
долженъ исповѣсти и по разъсужденїю духовнаго оц̃а єпитемїю долженъ 
исполнити. А такъ очистивши душу и тѣло от всякоя скверни, съ чистою 
совѣстю, и съ всякимъ тѣла опаствомъ до Божественной Литургїи маєтъ 
приступовати76.

Biskup Innocenty Winnicki w  liście pasterskim nie podał wprost liczby 
obowiązujących w ciągu roku kapłańskich spowiedzi. Piętnując jednak postę-
powanie prezbiterów, zwracał się do nich z pełnym wyrzutu pytaniem o po-
wód, dla którego ci, którzy zwą się „oczyszczającymi”, sami nie przystępują do 
sakramentu pokuty co miesiąc77. Zalecał także, aby czytali w każdy piątek jego 
posłanie lub własną chirotonię (naukę od konsekratora na piśmie)78, zapewne 

72 Номоканон си єстъ Законоправилник… (1629), s. 123.
73 Правила і конституції написані святим Йосафатом…, s. 299.
74 Ibidem.
75 Петро Могила, Грамота священнику Болячевскому о обовязанностях 1633 г. (fragm.), 

w: С. Голубев, Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, t. 2, Приложения, 
dok. XIII, Киев 1898, s. 54; Йосиф Шумлянский, Якося маютъ отцеве протопопове, а як 
священници и весъ клиръ духовный въ порядках цервовнихъ заховати, w: Зерцало…; 
przedruk w: І. Скочиляс, Собори Львівської єпархії XVI–XVIII століть, Львів 2006, s. 3.

76 Йосиф Шумлянский, Нравоученіє от насъ єпископа…, s. 233–234.
77 Іннокентій Винницкій, Нравооученіє іереямъ подобаєтъ, s. 88, po polsku 92.
78 Nowo wyświęceni kapłani otrzymywali takie spisane nauki jeszcze w XIX w., por. О. Ло-

тоцький, Українськi…, s. 102; często były one zatytułowane chirotonia. Przykładem takiego tek-
stu z terenów metropolii kijowskiej jest Херитония поповськая zamieszczona w rękopiśmien-
nym czynowniku Священник святительский (Освященник) z XVI w., por. Приложения, w: 
А. Неселовский, Чины хиротесий…, dok. nr 25. W XVII w. podobne chirotonie ukazywały się 
także drukiem, np. w warsztacie biskupa Bałabana w Stratyniu w 1604 r. opublikowano pracę 
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w celu dokonania rachunku sumienia przed niedzielną liturgią79. W podob-
nym duchu wypowiadał się Tuptało, pisząc, że nawet jeśli sumienie kapłana nie 
jest obciążone śmiertelnym grzechem, to i tak powinien on często nawiedzać 
ojca duchownego, gdyż „nie ma ludzi bezgrzesznych”. Trzeba zatem zadbać 
o oczyszczenie z grzechów uczynkowych i słownych oraz tych, które pochodzą 
ze złych myśli. Zgubą wielu ludzi świeckich, a zwłaszcza osób duchowych, jest 
fakt, że nie poczytują sobie za grzech drobnych przewinień. Te zaś gromadzą 
się niczym drobny piasek i osiągając wagę kamienia, stanowią wielkie duchowe 
obciążanie dla sumienia80. Dlatego zwłaszcza księża muszą przewyższać swoją 
czystością ludzi świeckich81, często się spowiadać i napominać wiernych, aby 
szli w ich ślady, gdyż dusza nieoczyszczona znajduje się daleko od Boga i nie 
może osiągnąć zbawienia: 

А понеже іерей долженъ єсть частѣ лїтургисати и причащатися 
Бж̃ственныхъ таинъ, подобеєтъ оубо єму, да исповѣдатися частѣ аще 
и малыхъ своихъ прегрѣшенїй, яко да достойнѣ возможетъ сообщатися 
Хр̃тови […] душа бо не очищающаяся часто покаянїємъ, чужда єсть Бг̃а, 
ниже спасенїє получити можетъ82. 

W  XVII w. kontrola dokumentów potwierdzających cykliczną spowiedź 
parafialnego duchowieństwa weszła do stałego programu czynności synodal-
nych wykonywanych przez protopopów – kapłanów wyższego stopnia spra-
wujących nadzór nad kilkoma parafiami83.

Хиротонія. Поученіє новопоставленому ієреєві, która nie zachowała się do naszych czasów, 
a biskup Łazarz Baranowicz wydał О хиротонїи сирѣчъ о рукоположенїи Ст̃лском на ново 
поставленномъ іереи w Nowogródku Siewierskim w 1676, por. Я. Запаско, Я. Ісаєвич, op. 
cit., s. 33, nr 60. 

79 Іннокентій Винницкій, Нравооученіє іереямъ…, s. 87, po pol. 91.
80 Димитрїй [Туптало], О прїуготовленїи Іереовъ…, s. 134.
81 „Ієрей же всяк от беззаконїя зачинаєтся въ грѣсехъ родится и всема подобостра-

стенъ прочїимъ чл̃комъ єсть. Въ сщ̃еннодѣйствїй же чистотою своєю долженъ всѣхъ 
чл̃вѣкъ чистоту превосходити и всегда чист и безпороченъ быти”, Варлаам Ґоленковс-
кий, Бесѣда и̃ о смиренїи Іерейском, во время служенїя каково има быти, w: Діалогисм…, 
k. 56–56v.

82 Димитрїй [Туптало], О прїуготовленїи Іереов…, s. 134–135.
83 Piotr Mohyła w dokumencie z 1633 r. wymagał, aby kapłan „[…] сповѣд пред досвѣд-

чоным и побожным священником сповѣдником отправивъшы, намъ (митрополиту) на 
соборѣ от него тоей таковой сповиди своее свѣдоцтво показалъ”; Петро Могила, Грамо-
та священнику… , s. 54. W zasadach z Metryki podobne zalecenie por. Йосиф Шумлянский, 
Якося маютъ отцеве протопопове…, s. 3.
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Kapłan musi zatem dbać o  swoje wewnętrzne przygotowanie, ale prze-
szkodę w  celebrowaniu liturgii może stanowić także jego rodzina84. Na ten 
temat najobszerniej wypowiedział się Tuptało, przypominając parafialnemu 
duchowieństwu, że własne żony również należy pouczyć o konieczności przy-
stępowania do Komunii co najmniej czterokrotnie w ciągu roku w okresie po-
stu. Żona, która nie przyjmuje Eucharystii, kala małżeństwo, jej niewierność 
i bezbożność znieważają samego kapłana85. 

Podobne obowiązki miał ksiądz wobec dzieci i wszystkich domowników. 
Nie powinien on w żadnym wypadku dopuścić do tego, aby w jego najbliższym 
otoczeniu, a zwłaszcza w domu mieszkały osoby wrogie i obce Panu. 

Sporo zaleceń dotyczących przygotowań do liturgii dotyczy okresu bez-
pośrednio ją poprzedzającego. Ustaw Filoteusza przewidywał wstrzemięź-
liwość trwającą od wieczora w  przeddzień służby połączoną z  czuwaniem: 
„Въздержатижеся мало съ вечера, и трезвитися, даже и до времене 
службы”86. W związku z tym według instrukcji z mohylańskiego Trebnika od-
prawianie mszy uniemożliwiało objadanie się wieczorem w dzień przed liturgią, 
zbliżenie cielesne z żoną oraz pomniejsze: smutek i nieczyste myśli87. Wszystkie 
źródła są zgodne, że w  tym okresie należy powstrzymać się od jadła i napo-
jów, a przez cały dzień zachować w tej materii wstrzemięźliwość88. W świetle 
umieszczonych w Nomokanonie instrukcji wiernym nie wolno przyjmować Eu-
charystii i błogosławieństw od duchownych niedotrzymujących postu89. 

Kapłan powinien być czysty90, dlatego jeśli ma żonę, oddala ją od łoża na 
trzy doby przed liturgią91. Tuptało, który także zobowiązywał do trzydniowego 
postu, jednocześnie łagodził to zalecenie, pouczając, by były to chociaż dwa 

84 „Блюдѣте же и чадъ вашихъ, родившихся от васъ, да до жены не осквeрняться 
блудомъ, и дѣвица до мужа. Илий бо жрець, безъ грѣха бывъ предъ Богомъ, за сыновьни 
грѣхы посланъ бысть въ муку”, Епископское поученіе собору епархіальнаго духовенства, 
s. 116; „Чада своя наказуй, и оучи томужде благому пути”, Поученїє новосвященному іерее-
ви… (Львовъ 1642), s. 208, Поученїє іерееви новосвященному… (Лвовъ 1646), k. 80v.

85 Димитрій Ростовській, Честнымъ іереомъ…, s. 135.
86 Устав Бж̃твеныя службы въ нейже и дїаконства, w: Леітургїарїон си єстъ служеб-

никъ, Киeвъ 1620, s. 1; por. także Леітургіаріон си єстъ служебникъ, Лвовъ 1637, k. 25; 
Леітургіаріон си єстъ Служебникъ, Киевъ 1639, s. 165.

87 [Петро Могила], О правилномъ или законном служители…,  s. 222.
88 [Йосафат Кунцевич, Лев Кревза], Наоука Ієреомъ, s. 11 (nienumerowana); О пра-

вилномъ или законном служители…, s. 222; Йосиф Шумлянский, Нравоученіє от насъ 
єпископа…, s. 244.

89 Номоканон си єстъ Законоправилник (1629), s. 114. 
90 [Йосафат Кунцевич, Лев Кревза], Наоука Ієреомъ, s. 11 (nienumerowana).
91 [Петро Могила], О правилномъ или законном служители…, s. 222.
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dni, a w nagłych wypadkach jeden. Z pewnością jednak w dzień poprzedzający 
służbę nie należało kłaść się na jednym łożu z małżonką. Jeśli nie będzie to za-
chowane, a mimo to ksiądz poważy się służyć przy ołtarzu, to wówczas wpada 
w grzech ciężki92. 

Z wieczora w przeddzień liturgii należało trwać w skupieniu na modlitwie 
i nie zapadać w nocy w długi ani zbyt głęboki sen, wystrzegając się pokus w tej 
materii93. Gdyby podczas snu trafiło się coś grzesznego, co napawa kapłana 
obrzydzeniem i co nie zostało przezeń sprowokowane, to, zdaniem autorów 
wileńskiej nauki, nie musi on poczytywać sobie tego za winę94 i może, według 
innego źródła, po gorącej modlitwie „ze łzami” służyć95. W Trebnikach i  in-
nych księgach cerkiewnych występowała specjalna modlitwa przewidziana na 
tę okoliczność96. Gdyby jednak, co precyzuje Mohyła, „podnieta cielesna od 
nieczystości we śnie” była wynikiem wieczornych rozmów, myśli, nadmierne-
go jedzenia i picia lub długiego snu, wówczas nie wolno kapłanowi odprawiać 
liturgii, dopóki nie wyspowiada się i nie odpokutuje97. Obżarstwo było trak-
towane jak źródło wielu innych, często ciężkich grzechów98. Potwierdzeniem 
przestrogi Mohyły były także ówczesne prace Innocentego Gizela. W traktacie 

92 Димитрїй [Туптало], О прїуготовленїи Іереовъ…, s. 136.
93 Ibidem, s. 139.
94 [Йосафат Кунцевич, Лев Кревза], Наоука Ієреомъ…, s. 11 (nienumerowana).
95 [Петро Могила], О правилномъ или законном служители…,  s. 222.
96 Por. Послѣдованїє над Іереомъ въ Снѣ соблазнившимся, w: Єухологїон, Лвовъ 1645, 

s. 282. Zalecał te modlitwy już metropolita Cyprian, por. Кипріан, Смѣреннаго митрополита 
Киевскаго и всея Руси отвѣтъ ко Афанасію, въпросившему о нѣкоихъ потребныхъ ве-
щѣхъ (1390–1405), RIB, t. 6, s. 249. Poranna modlitwa kapłana dotycząca grzechu po kuszeniu 
diabelskim znajduje się w porządku przygotowań do Komunii i była umieszczna w Psałterzu 
pełnym oraz w księdze nazywanej Prawylnykiem, К. Никольский, Краткое обозрение бого-
служебных книг православной церкви, по отношению ихъ къ церквоному уставу, съ при-
ложением таблиц, изображающих вседневныя службы, и словаря названий молитословий 
и песнопений церковных, Санкт-Петербург 1895, s. 57–58. 

97 [Петро Могила], О правилномъ или законном служители…, s. 222. Podejmowali ten 
problem także autorzy pouczeń średniowiecznych. Metropolita Cyprian w posłaniu dotyczącym 
popów i mnichów twierdził, że w przypadku gdy grzech ten jest wynikiem długiego snu, nad-
miernego jedzenia i uczyniony częściowo ze słabości ciała i pokusy biesa, to jest to okoliczność 
usprawiedliwiająca. Niemniej jednak kapłan nie może po tym obcować ze świętościami, por. 
Кипріан, Смѣреннаго митрополита Киевскаго…, s. 249; o  rozbieżnościach w  tej kwestii 
por. А.  Петровский, „Учителное известие” при славянском служебнике, „Христианское 
чтение” 1911, t. 236, cz. 1, s. 922–923.

98 Pisał o tym m.in. metropolita kijowski Cyprian: „обьяденіа же и питіа лишнего, и сіа 
многа, достоить удалятися истинному иноку, не хотящему впасти въ скверныя помыслы”, 
Кипріан, Смѣреннаго митрополита Киевскаго и всея Руси отвѣтъ ко Афанасію, въпро-
сившему о нѣкоихъ потребныхъ вещѣхъ (1390–1405), w: RIB, t. 6, s. 248.
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dla duchowieństwa wymienił on wśród jego skutków nazywanych „płodami”, 
m.in. zamroczenia umysłowe oraz cielesną nieczystość, które zdecydowanie 
uniemożliwiają odprawienie liturgii99. Te same „córki” obżarstwa zostały wyli-
czone w przypisywanej mu Nauce o sakramencie pokuty100. 

W  pouczeniu Bazylego odradzano przystępującemu do mszy kapłanowi 
nadmierną i dekoncentrującą rozmowność, a zwłaszcza wchodzenie w spory. 
Zalecane było natomiast bogobojne skupienie oraz nieśpieszne, godne służby 
ołtarza odmówienie wszelkich modlitw:

Въ днь събранїа, да непришися, ни прекословствуй отнюдъ. Но на особнѣ 
помолися и прочитай, даже дочаса службы, и тако съ страхомъ предстани 
ст̃ому жертовнику. Не обзирайся, ни спѣхомъ мл̃твы съкращай101.

Nakaz odprawiania „strasznej służby” „z drżeniem” i „nie oglądając się za 
siebie”, a zatem porzuciwszy rzeczy doczesne, przy jednoczesnym wznoszeniu 
ku niebieskim zawierały średniowieczne nauki biskupie102. 

Duchowni dążący do wewnętrznego wyciszenia powinni powściągnąć się 
w mowie. Zdaniem Dymitra Tuptały, z wieczora należy ograniczyć rozmowy 
do kilku koniecznych słów, a  od jutrzni aż do liturgii, w  miarę możliwości, 
zachowywać zupełne milczenie103.

Mohyła radził zaś oddalać od siebie natłok niepotrzebnych i utrudniają-
cych wewnętrzne skupienie myśli za pomocą gorącej modlitwy i rozważania 
męki Pańskiej104. Warto podkreślić, że jest ona przedmiotem nabożnych roz-
myślań godzin kanonicznych, które kapłani są zobowiązani odprawić. 

Problemy z osiągnięciem odpowiedniego stanu duchowego (bogobojnie, 
w skupieniu i czystości sumienia) przez jereja sposobiącego się do odprawy naj-
obszerniej omówił Mohyła. W Trebniku wymienione są także trzy pomniejsze 
przeszkody w odprawie, które jednak łatwo można usnąć dostępnymi prakty-
kami pokutnymi. Władza umysłowa i rozum bywają bowiem zamroczone du-
chowymi rozterkami, obciążają one serce człowieka i powodują, jak pisał Gi-
zel, że nie ma w nim „woli dobrych uczynków ani pragnienia i ochoty służenia 
Bogu”105. Zapewne o takim stanie ducha myślał Piotr Mohyła, mówiąc, że do 
ołtarza nie przystępują ci kapłani, w których sercu zagościł wewnętrzny nie-

99 Иннокентїй Ґізіел, Миръ з Бг̃омъ…, s. 271–274.
100 [Иннокентїй Ґізел], Наука о Тайнѣ Ст̃ Покаянїя, s. 505–507.
101 Иже въ Ст̃ых Оц̃а нш ̃его Васілїа Великаго…, s. 5–6 (nienumerowane).
102 Епископское поученіе собору епархіальнаго духовенства, s. 114–115. 
103 Димитрїй [Туптало], Третїє прїуготовленїє, s. 139.
104 [Петро Могила], О правилномъ или законном служители…,  s. 222.
105 Иннокентїй Ґізіел, Миръ з Бг̃омъ…, s. 596–597.
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pokój, melancholia (смущенїє внутрнєє, цкливость)106. Metropolita radził, 
aby oddalać zwątpienie nadzieją przyjęcia łaski Bożej. Ospałości i upadaniu 
na duchu powinna zapobiec czujność, umysłowa trzeźwość oraz trwanie na 
modlitewnym czuwaniu107. Gdy kapłan służył bez żalu, za te przewinienia nie 
wpadał w grzech ciężki. Wydaje się jednak, że sumienne odprawienie przed 
służbą ołtarza nabożeństwa godzin kanonicznych powinno skutecznie zapo-
biec tym duchowym problemom. Tym bardziej że w modlitwach wieczornych, 
nocnych i  dziennych jest wiele ustępów dotyczących duchowej trzeźwości, 
czuwania i wewnętrznej gotowości na przyjście Chrystusa, które wspomagają 
osiągnięcie zalecanego przez nauczycieli stanu pobożnego oczekiwania.

Mohyła, kontynuując rozważania na temat wewnętrznej postawy przygo-
towującego się do liturgii duchownego, zauważył, podobnie jak inni cytowani 
wyżej autorzy nauk, że do Eucharystii kapłan musi odnosić się z wielką czcią 
i zarazem głęboką pokorą. Zdaniem metropolity niezwykle skuteczną ducho-
wą praktyką na drodze pielęgnowania tej postawy jest przywołanie dwóch 
prawd. Pierwsza miała dotyczyć niewypowiedzianej wysokości, sławy i  do-
stojeństwa Chrystusa Boga oraz jego nieskończonej czystości, która przewyż-
sza czystość gwiazd. Druga – uświadamiać człowiekowi jego własną słabość, 
niemoc i nieczystość108. Zalecenia metropolity wspierały odpowiednie teksty-
-pomoce. Obie wspomniane postawy wzbudzał skomponowany przezeń mo-
dlitewny kanon przed Komunią św., nieprzypadkowo ulokowany w Trebniku 
bezpośrednio po naukach dotyczących celebransa i  liturgii. Kapłan, czytając 
kanon słowami troparionów, deklarował niezachwianą wiarę w  rzeczywistą 
obecność Boga w darach ofiarnych109, jednocześnie korzył się przed majesta-
tem, wspominając własną nicość i niedoskonałość110. 

Ten wymiar przygotowania do Eucharystii rozważali także inni nauczy-
ciele. Dymitr Tuptało wskazywał, że strach, bojaźń i pokora niejako natural-
nie towarzyszą świadomemu przystępowaniu do Przeczystych Tajemnic Ciała 
i Krwi Chrystusa111. W trakcie liturgii znakiem pokory celebransów jest poca-

106 [Петро Могила], О правилномъ или законном служители…,  s. 222.
107 Ibidem.
108 Ibidem, s. 223–224.
109 Por. np. «Вѣрую твердо оувѣщаваюся, под видимыми Хлѣба и Вина виды, истин-

ноє быти Тѣло, и истинную Сп̃сителную ти Хє̃ Сп̃сє мой Кровъ, якоже Ап̃столом своим 
подавая реклъ єси: яже мя», [Петро Могила], Канонъ, къ Причащенїю Сщ̃енникомъ, 
w: Еухологіон албо молитословъ или требникъ, Киeвъ 1646, cz. 1, s. 284.

110 Ibidem, s. 278–294.
111 Димитрїй [Туптало], Второє прїуготовленїє. В началѣ пред причащенїємъ да пре-

дидутъ троє сїє: Вѣра, Надежда, Любовь, w: Сочиненїя Святого Дмитрїя.., s. 138. 
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łunek, który na policzku hierarchy składa kapłan, a gdy w ołtarzu służy prezbi-
ter, czyni to diakon112. Zdaniem Cyryla Stawroweckiego Bóg chciał mieć po-
kornych pasterzy i dlatego wybrał swoich uczniów spośród ludzi nieuczonych, 
ubogich i  prostych113. Golenkowski, który pokorze kapłana podczas liturgii 
poświęcił osobną naukę, wyraził natomiast przekonanie, że jest to cnota, którą 
umiłować powinni zwłaszcza duchowni114.

Jak wynika z cytowanego przykładu, uniżona służba pasterza nierozdziel-
nie wiąże się z jego dostojeństwem115 i dlatego jedynie pokorny duchem kapłan, 
według Mohyły, będzie w stanie pojąć własne wywyższenie, zrozumie również, 
jak wielkim, a zarazem dostępnym źródłem uświęcenia jest Eucharystia116.

Zemka we wstępie do kijowskiego Służebnika zalecał każdemu celebranso-
wi przygotowującemu się duchowo do liturgii głębokie, angażujące wyobraź-
nię, umysł i pamięć rozważania dotyczące drogi Chrystusa na Krzyż117. Mohyła 
ułatwiał jerejom powyższe praktyki duchowe, włączając do artykułów z Trebni-
ka obszerny i dotyczący w znacznym stopniu męki Pańskiej komentarz nabo-
żeństw cyklu dobowego przygotowujących do „godnego służenia” na liturgii118. 

Rozważania dotyczące jakości omówionych szczegółowo przez metropo-
litę przygotowań obecne są także w wielu innych źródłach. Biskup Szumlań-
ski apelował do duchowieństwa o niepomijanie tych nabożeństw i modlitw, 

112 „Иж Христа в лице ударено, а Христос покорне знесл, абы теды и святитель, при-
ймуючи в лице поціловане от менших иереов, смирения Христова образ припоминал, 
а овии(?) святителства годности, не возносился, также и иерей”, Феодосій Софонович, 
Выклад…, s. 46.

113 Євангелїе Учителноє…, cz. 1, k. 211v; ten sam temat por. także Мелетій Смотриць-
кий, Євангелие учителноє албо казаня на кождую неделю и свята урочистыи, reprint w: 
The „Jevanhelije učitelnoje” of Meletij Smotryc’kyj, wstęp D.A. Frick, Cambridge 1987, s. 304.

114 Варлаам Ґоленковский, Бесѣда и̃ о смиренїи Іерейском, во время служенїя каково 
има быти, w: Діалогисм…, s. 48v.

115 W przedmowie do Triodionu dostojeństwo i pokora duszpasterza rozważane są w kon-
tekście powołania na biskupstwo Atanazego Żeliborskiego, Ясне превелебному в Бг̃у єго 
мл̃ти господину отцу Атанасїю Желиборскому Мл̃тїю Бжїєю, Православному Єп̃пкопу, 
лвовскому, галицкому и камєнця подолскаго, администраторови метрополїй киевской 
и прочая, Отцу, Пану, Пастыреви, и Добродѣеви моему велце милостивому, w: Трїодїон 
си єстъ трїпѣснецъ, Лвовъ 1664.

116 [Петро Могила], О правилномъ или законном служители…, s. 223–224.
117 Тарассїй Земка, Сщ̃енному читателю…, k. 11.
118 Godziny kanoniczne o świcie i o poranku w te dni, w które miała być odprawiana nie-

dzielna albo świąteczna liturgia były obowiązkowe w parafiach, do uczestnictwa w wieczerni 
i jutrzni zachęcano także wiernych. Przygotowaniem do służby było również całonocne nabo-
żeństwo, które odbywało się w nocy z soboty na niedziele w przeddzień dnia Pańskiego oraz 
wielkich świąt, por. Л.Д. Гуцуляк, Божественна літургія Йоана Золотоустого в Київській 
митрополії після унії з Римом (період 1596–1839 рр.), Львів 2004, s. 150–151.
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ale także o  spokojne i  rozumne ich odprawianie: „Правила церковнаго, 
молитвъ къ причащенїю, а найбарзѣй що въ Служебнику єстъ написано, 
не опущайте, але все то опасно, розумнє, несквапливе читайте и вни-
майте”119. Gizel zaś, zadając sumieniu każdego kapłana pytanie o  pilność 
w  odprawianiu godzin kanonicznych, starał się, aby kapłan był świadomy 
duchowej głębi tych modlitw. Ten warunek musiał być spełniony, gdyż me-
chanicznie wypowiadane słowa nie przedstawiają większej duchowej wartości, 
a zatem nie stanowią właściwego wprowadzenia do liturgii:

Аще не совершаютъ на всякъ день должнаго правила церковнаго, 
полунощницы, утрени, часовъ, вечернѣ, павечерни? К чесому и вниманїє 
сице єстъ потребно, яко без него невоздаютъ долгу званїя своего: Аще бо 
мл̃юся языкомъ (г̃летъ Павелъ ст̃ый) а умъ мой безъ плода єстъ, что убо 
єстъ? (1 Kor. 14)120.

Obowiązkowy dla kapłana porządek (послѣдованїє) przygotowań do li-
turgii w świetle wytyczonych zasad obejmował oprócz „czasów” także psalmy, 
kanon i modlitwy przed świętą komunią121. Jeśli choćby część z nich zostawała 
zaniechana z powodu niedbalstwa czy lenistwa, to wówczas kapłan popełniał 
grzech śmiertelny122. 

Jedynym usprawiedliwieniem dla kapłana opuszczającego nabożeństwa 
były pilne duszpasterskie obowiązki, takie jak chrzest, spowiedź oraz udziela-
nie komunii chorym i zdrowym. Wówczas na sumienie jereja nie spadał grzech 
ciężki, powinien on jednak później dokończyć zarzucone modlitwy123. Trzeba 
zatem, jak pisał Kuncewicz, odprawić wszystkie nabożeństwa i kilka modlitw 
przed św. komunią124 i niczego nie skracać, jak przestrzegały liczne nauki125.

119 Por. Йосиф Шумлянский, Нравоученіє от насъ єпископа…, s. 234. 
120 Иннокентїй Ґізіел, Миръ з Бг̃омъ…, s. 383 (fotokopia s. 213).
121 Wspomina o tym np. J. Kuncewicz, por. Правила і конституції…, s. 300; te modli-

twy wraz z  kanonem zostały umieszczone m.in. w  Trebniku Mohyły, por. Послѣдованїє къ 
Бж̃ственному Причащенїю, s. 271–319.

122 [Петро Могила], О правилномъ или законном служители…, s. 227.
123 Ibidem, s. 227–228.
124 Porządek przygotowań do Komunii umieszczano częściowo w  służebniku i  psałterzu 

pełnym; К. Никольский, Краткое…, s. 49. 
125 Por. Иже въ Ст̃ых Оц̃а нш ̃его Васілїа Великаго…, s. 5–6 (nienumerowane). Mnich 

albo prezbiter, który nie czytał „czasów” pierwszego, trzeciego, szóstego i dziewiątego, według 
zapisu Bazylego Wielkiego: „нѣсть ясти достоинъ. И аще не правит всего Правила  своєго, 
яко мрътва въмѣняєтъ cего Бъ̃, и да запрѣтится […]”, Номоканон си єстъ Законоправил-
ник (1629), s. 58 (reprint, s. 75). 



185Przygotowanie kapłana do liturgii w świetle nauk dla kapłanów

Kolejnym warunkiem sprawowania służby ołtarza była dobrze ukierunko-
wana wola kapłana. Temat ten był nowy dla prawosławia i podjęty został dopie-
ro w czasach odrodzenia cerkiewnego. Zdaniem Mohyły wszystkie modlitwy 
przygotowujące duchowo kapłanów do Eucharystii powodują, że właściwie nie 
jest możliwa sytuacja, aby duchowny przystępował do czynności liturgicznych 
bez wewnętrznej woli. Teologiczna nauka o  intencji (intentio) została sfor-
mułowana na Zachodzie w XII w., ale dogmatyczne uzasadnienie otrzymała 
dopiero na soborze trydenckim126, kiedy ustalono, że szafarz ma mieć bezwa-
runkową, określoną i odpowiednią intencję czynienia tego, co czyni Kościół127. 
Metropolita wspomniał tę kwestię, gdyż była ona przedmiotem polemiki kilka 
lat przed wydaniem Trebnika. W 1642 r. Kasjan Sakowicz, wówczas katolik, 
wytykał ruskim księżom, że nie wiedzą, co to „intencja”. Pisał kąśliwie, że są 
gorzej przygotowani do swej służby niż zwykli rzemieślnicy, gdyż szewc zna 
swój zamiar, wie zatem, czy ma wykonać trzewiki, czy pantofle, a  „pop nic 
o tym nie myśli tylko byle się odprawiło”128. Dlatego apelował do duchownych 
„greckoruskich” o  posiadanie bodaj generalnego zamiaru poświęcenia chle-
ba i wina za żywych i umarłych, bo ”choć i słowa Chrystusowe nad chlebem 
i winem będziesz mówił [popie] nie poświęcisz sakramenta, ale prosty chleb 
i wino będzie zostawało”129. Dwa lata później Sakowicz otrzymał odpowiedź. 
Jego adwersarz zgodził się z zarzutem, że prosty ksiądz może nie znać łaciń-
skiego pojęcia intentio. Kategorycznie jednak zaprzeczył, aby kapłani nie mieli 
woli przemiany darów eucharystycznych. Duchowe przygotowania do liturgii, 
zwłaszcza w czasie proskomidii, precyzyjnie określają intencję kapłana130.

Autor Perspektywy zwracał się także do władyków odpowiedzialnych za 
niewiedzę kapłanów z  postulatem, aby oświecili nauką o  „intencji” swoich 
duszpasterzy, np. drukując odpowiednie objaśnienia i modlitwy w służebni-

126 „Intencja” była związana z  katolicką nauką o  sakramencie jako o  opus operatum. Pi-
sze o niej w kontekście każdego z siedmiu sakramentów uczeń Piotra Mohyły Innocenty Gizel 
w swoim dziele z teologii moralnej, por. М. Корзо, «Мир з Богом чоловіку» Інокентія Ґізеля 
у контексті католицької моральної теології кінця XVI – першої половини XVII ст., w: 
Іннокентій Ґізель, Вибрані твори у 3 томах, t. 3, Київ–Львів 2010, s. 230–231.

127 Sobór Trydencki (sess. 7, c. 11), za: F. Lempa, Intencja, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 
1997, t. 7, s. 362.

128 Kasjan Sakowicz, Epanorthosis abo Perspektywa i objaśnienie błędów, herezjej i zabobo-
nów w Grekoruskiej Cerkwi Disunickiej tak w artykułach wiary, jako i w administrowaniu sakra-
mentów y w inszych obrządkach y ceremoniach znajdujących się, Kraków 1642, s. 46.

129 Ibidem, loc. cit. 
130 Euzebii Pimin [Piotr Mohyła], Lithos abo kamień z procy prawdy cerkwie świętej pra-

wosławnej ruskiej na skruszenie fałeczno ciemnej Perspektiwy albo raczej paszkwilu od Kassiana 
Sakowicza, Kijów 1644, s. 114.
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kach i  trebnikach131. Pomimo chwilami ostrej wymiany zdań między Sako-
wiczem i Euzebim Piminem (Mohyłą), trzeba powiedzieć, że ten ostatni sko-
rzystał z powyższej rady132. W części pierwszej Trebnika, który wieńczy dzieło 
jego reformy, w rozdziale O przenajświętszym i przedziwnym sakramencie ciała 
i krwi Chrystusowej Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa wymienione 
są cztery niezbędne warunki sakramentu, a  wśród nich przystępowanie do 
darów ofiarnych z odpowiednią „intencją”133. Szczegółowe omówienie pojęcia 
zamieszczone jest nieco dalej w specjalnej nauce dotyczącej rzeczy, które są 
ważne i nieodzowne dla kapłana tuż przed liturgią i w jej trakcie. Także i tu 
„intencja” nazwana „kapłańskim umysłowym zamiarem” przemiany „Ciała 
i Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa”, omawiana jest wraz z innymi warun-
kami koniecznymi w liturgii, tym razem otwierając ich listę: 

Всяко убо Іерей, къ служенїю Бж̃ственныя Литурґїи идый, имѣти долженъ 
єстъ сицево намѣренїє оумноє, или, оума и волѣ своєй съгласноє склоненїє, 
єже по оуставу Гд̃ню, и обичаю Цр̃квє Ст̃ой Православнокатолической 
Въсточной, съвершати Таину Тѣла и Крвє Хв̃ой134.

Zatem w  trakcie liturgii kapłan wyrażał odpowiednią intencję wtedy, 
gdy palcami wskazując na chleb, a  następnie na wino, wypowiadał formułę 
ustanowienia, a  jednocześnie jego zamiary były zgodne z  Bożymi słowami: 
Прїймѣте ядите, Пійте от сея…135. Gdyby tego warunku kapłan nie speł-
nił, to nie tylko nie dokona przemiany, o czym pisał już wcześniej Sakowicz, 
ale wpadnie w osąd i grzech śmiertelny 136. Mohyła podjął powyższy problem, 
zanim wywołał go Sakowicz w Perspektywie (1642). Nauka o intencji pojawiła 

131 Kasjan Sakowicz, Epanorthosis abo Perspektywa…, s. 46.
132 Mohyła wziął pod uwagę wiele sugestii Sakowicza, tabela z przykładami zmian i uzu-

pełnień uczynionych pod wpływem Perspektywy w Trebniku 1646 r., zob. Т. Шманько, Лати-
нізація та окциденталізація: прояви і наслідки, w: Pro Oriente. Берестейська унія (1596) 
в історії історіографії: спроба підсумку, red. Й. Марте, О. Турій, Львів 2008, s. 344–345; por. 
także P. Nowakowski, Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemice po Unii Brzeskiej 
(1596–1720), Kraków 2004, s. 135–204.

133 [P.Mohyła], О Пр̃той и Предивной Тайнѣ Тѣла и Крве Гд̃а Бг̃а и Сп̃са нашего Іи̃с Ха̃, 
w: Еухологіон албо молитословъ или требникъ, Киевъ 1646, s. 217. 

134 [P.Mohyła], О вещехъ яже къ самому служенїю приступая, и о тѣх яже в самомъ 
служенїю Іерею хратити достоитъ, w: Еухологіон албо молитословъ или требникъ, 
Киевъ 1646, s. 229.

135 „[…] долженъ єстъ намѣренїє ума и волѣ своєй съгласноє имѣти Гд̃нимъ слове-
семъ”, ibidem, s. 229.

136 Ibidem, s. 229–230.
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się już w 1639 r. w rubrykach trzeciego kijowskiego Służebnika137, była także 
rozpowszechniana w kolejnych wydaniach trebników, zwłaszcza w tych, które 
naśladowały wydanie mohylańskie z 1646 r., przedrukowując w wersji okrojo-
nej jego artykuły z objaśnieniami138. O koniecznej do przemiany darów inten-
cji kapłańskiej pisali także inni teolodzy. Wspominał o niej Józef Szumlański 
w synodalnym pouczeniu dla jerejów139. Za przykład może posłużyć również 
pierwszy traktat z moralnej teologii Innocentego Gizela140. 

Mohyła, wymieniając warunki, które spełnić musi kapłan przed liturgią, 
wskazywał także na inne wolicjonalne akty, np. potrzebę nieustannego wzbu-
dzania w  sobie pragnienia Ciała i  Krwi Chrystusowej poprzez rozważanie 
Boskiej tajemnicy Jego obecności w postaci chleba i wina oraz wolę dawania 
świadectwa Świętości i Prawdy przez wszystkie dni ziemskiej wędrówki. Wy-
razem tych dążeń było życie jereja: odpowiednie postępowanie, dobre uczyn-
ki141. Zatem kapłan winien tak żyć, aby nieustannie trwać w gotowości do litur-
gii i udzielania sakramentów.

Понеже в Цр̃кви Бж̃іей ничтоже ст̃ѣйшее, и полезнѣйшее, ничто высо-
чайшее или Бж̃твеннѣйшее єстъ, паче Таинъ, въ сп̃нїе рода члч̃каго от 
Хр̃та Гд̃а оуставленыхъ, сщ̃енникъ парохїалный, или ин̃ъ ку нему же слу-
женїе или дѣйствїе сихъ прислушаетъ, въ первыхъ всегда памятствовати 
долженъ єстъ, яко сщ̃енная дѣйствуетъ, и яко всегда вкоемждо временно-

137 Nie było tej nauki w pierwszym Służebniku Mohyły z 1629 r., por. П. Ґаладза, Аналі-
за Служебника Петра Могили 1639 р., w: LEITURGIARION. The service-Book of the Divine 
Liturgy of Saint John Chrysostom, Saint Basil the Great, and the Presanctifed Gifts, and the daily 
services published at the Monastery of the Caves Kiev, 1639 with the blessing of Metropolitan Peter 
(Mohyla) of Kiev-Halych and All Rus Exarch of the Ecumenical Patriarch of Constantinople, Fair-
fax–Lviv–New York 1996, s. A–4.

138 Ta sama nauka jest m.in. w Euchologionie Lwów 1682, k. 49–54. Wydania lwowskie Eu-
chologionu z roku 1668, a potem z 1682, 1688, 1695 i 1719 r. były skróconą wersją mohylań-
skiego Trebnika i dlatego teksty Mohyły utrwaliły się głównie na zachodniej Ukrainie. Również 
unici długo drukowali skróconą wersję Trebnika z 1646 r., a wydania Poczajowskie z 1741 i 1752 
r. niemal w całości przedrukowują mohylańskie czyny i komentarze. Na XVIII-wieczne treb-
niki kijowskie coraz większy wpływ miała rosyjska Cerkiew i  lokalna moskiewska praktyka, 
co ilustruje już wydanie Kijów 1721 r., por. А. Жуковський, Аналіза Требника Петра Моги-
ли, w: Требник Петра Могили (reprint), Canberra–München–Paris 1988, s. 35–36. W XVIII-
-wiecznych moskiewskich artykułach pominięto m.in. pouczenie o  konieczności posiadania 
woli przemiany darów przez kapłana sprawującego liturgię, por. А. Петровский, „Учителное 
известие” при славянском служебнике, „Христианское чтение” 1911, t. 235, cz. 2, s. 559.

139 „Сакраментѣ добре на память оумѣйте, и опасно, съ внманїємъ и доброю не-
вонтпливою вѣрою, изъ зупелнымъ волѣ свєи намѣренїємъ онїє вымовляйте”, Йосиф 
Шумлянский, Нравоученіє от насъ єпископа, s. 234.

140 Иннокентїй Ґізіел, Миръ з Бг̃омъ, Киевъ 1669, s. 382 (fotokopia s. 120).
141 [Петро Могила], О правилномъ или законном…, s. 223.
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мъ часѣ къ служенїю сицеваго сщ̃еннодѣйствїя, готова себе представляти 
долженъ єстъ. Сего убо ради опасно да тщи̃ся єже цѣло в добродѣтелех, 
что же трезвенно, и бл̃гочестно пожити142.

W  wileńskiej nauce dla jerejów oraz w  artykule z  Trebnika Mohyły wy-
mienione są także inne warunki, które muszą być spełnione przez kapłana. Są 
wśród nich tak, wydawałoby się, oczywiste prawdy jak ta, że bez biskupa albo 
konsekrowanego przezeń kapłana nie wolno ani udzielać sakramentu chrztu, 
ani odprawiać służby Bożej. Pisał o tym m.in. przywołany w nauce ze Służebni-
ka kijowskiego Ignacy Antiocheński w liście do Kościoła w Smyrnie143. Nauka 
z Trebnika (1646) rozpoczyna się od zarysowania sylwetki kapłana, który nie 
tylko musi być odpowiednio usposobiony, ale przede wszystkim prawidło-
wo wyświęcony przez biskupa144. Należy wnosić, że określenie „prawidłowo” 
wskazuje konsekrację ważną, zgodną z kanonami. Kapłan zatem musi być wy-
święcony przez biskupa, pochodzącego z  odpowiedniego obszaru jurysdyk-
cyjnego145. Kanoniczne ustalenia dotyczące zakresu władzy w  diecezji były 
w dużej mierze dostępne w kormczych księgach. Umieszczano w nich także 
odnoszące się do tych kwestii materiały synodalne: akty i zasady wypracowane 
przez Kościół na Rusi146.

Kandydat na kapłana powinien być dobrze sprawdzony, wyspowiadany ze 
wszystkich swoich dotychczasowych grzechów przed ikoną Chrystusa i Bogu-
rodzicy147. Jest to niezwykle istotne, gdyż, jak zauważył Taras Zemka, kanon 
9. soboru w Neocezarei zakładał, że prezbiter, który popełnił grzech cielesny 
przed wyświęceniem, a po konsekracji go wyznał, musi poniechać czynności 

142 [Петро Могила], О Тайнахъ, о вещехъ яже  въ слyженіи  и о дѣйствїи Ст̃ыхъ 
Таинъ…s. 1.

143 „Св. Игнатїй: не подобаєтъ, рече, без Єп̃па, си єст, кромѣ іерея от єп̃па правилнѣ 
хиротонисаннаго, ниже крс̃тити, ниже Приносити”, Тарассїй Земка, Сщ̃енному читате-
лю…, k. 6.

144 „Служитель своиственный, Страшной, Превеликой, Предивной и Пр̃той Тайнѣ 
Тѣла и Крве Гд̃а нашего Іи̃с Ха̃ єстъ сaмый точїю Сщ̃енникъ Правилнѣ и Чинно по сте-
пенемъ меншимъ и вящшим на сщ̃енство от Єп̃па възведеный и рукоположеный […] 
Іерей оубо правилнѣ рукоположеный, хотяй достойно Бж̃ественную Службу съвершити, 
симъ образомъ пред оуготовати себе долженъ єстъ”  [Петро Могила], О правилномъ или 
законном служители…, s. 219.

145 Тарассїй Земка, Сщ̃енному читателю…, k. 5v.
146 Kwestia władzy biskupiej była przedmiotem ustaleń soboru metropolitalnego w  Wil-

nie w 1509 r., odpowiedni zapis por. Іосифъ Солтан, Соборъ, во спасаемомъ градѣ Вільни 
бывшій, w: Русская Историческая Библиотека, t. 4: Памятники полемической литера-
туры въ Западной Руси, cz. 1, Санкт-Петербург 1878, s. 9. Ustalenia te zostały potwierdzone 
w Brześciu w 1590 i 1591 r., І. Скочиляс, Галицька…, s. 378–383.

147 Номоканон си єстъ Законоправилник…(1629), s. 105. 
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liturgicznych148. Szczegółowe zestawienie grzechów, które uniemożliwiają przy-
stąpienie do sakramentu kapłaństwa, znajduje się w Nomokanonie149. Kandyda-
towi udzielane są przestrogi dotyczące obcowania ze straszliwymi tajemnicami 
boskimi. Następnie przygotowujący go do święceń starszy prezbiter egzaminuje 
wiedzę150, ale winien także „zajrzeć w głąb jego serca, aby ocenić, czy jest dostoj-
ny być kapłanem”151. Zarówno księgi cerkiewno-prawne, jak i popularne nauki 
dla księży zawierają uwagi dotyczące kapłaństwa udzielanego jedynie osobom 
z powołaniem do stanu duchownego, w żadnym wypadku w wyniku protekcji152 
czy też symonii153. Przestrzegały także kandydatów na księży przed przygodny-
mi hierarchami, którzy mienią się biskupami. Konsekwencją udzielanych przez 
nich święceń jest „wątpliwe kapłaństwo”, a wszyscy świeccy, którzy świadomie 
uczestniczą w Świętej Liturgii odprawianej przez nieprawdziwego kapłana oraz 
przyjmują z jego rąk sakramenty, zasługują na gniew Boży.

Як наслідок, […] всі світські люди, які підпорядковуються тим священ-
никам, заслуговують на праведний Божий гнів, бо їхні Святі Літургії 
є сумнівними, а Сяті Сповіді, поза всяким сумнівом, аж ніяк не можуть 
бути дійсними. Те саме належить розуміти і про інші Таїнства, які ці 
псевдосвященники виконують154.

148 Тарассїй Земка, Сщ̃енному читателю… k. 6; por. przywołany kanon w: A. Znosko, 
op. cit., s.135.

149 Grzechy, które uniemożliwiają święcenia kapłańskie por. Собранїє от различныхъ 
Правилъ, о єже кая съгрѣшенїа возбраняют быти Сщ̃еннику, w: Номоканон си єстъ Зако-
ноправилник (Киевъ 1629), s. 100–105, lista tych grzechów znajduje się w dokumentach sobo-
ru we Włodzimierzu 1273 r. por.: Правило Кюрила, митрополита роускаго…, s. 91.

150 Brak odpowiedniej wiedzy i  umiejętności powoduje, że kapłan nie naucza wiernych, 
a taki podlega odsunięciu od posługi duchowej: „Єще да извръжется Єп̃пъ и iерей аще не 
суть оучителнїи, и ниже Вѣры ниже Житїа людей учат, по правилу пятдесятъ осмому 
ст̃ыхъ Ап̃лъ”, Номоканон си єстъ Законоправилник…(1629), s. 105.

151 Ibidem, s. 172.
152 Номоканон си єстъ Законоправилник… (1629); s. 99, 105; por. także reguły synodu 

włodzimierskiego z  1273 r., Правило Кюрила, митрополита роускаго (Опредѣленія 
владимірскаго собора 1274 г.), w: RIB, t. 6, s. 86–93. Reguły metropolity Cyryla II wpisywano na 
Rusi w księgi kormcze. Przykład Kormczej z XVI w. (tekst reguł ark. 405v–411), por. Кириличні 
рукописні книги…, nr 202, s. 264; Kormcza z XVII w. (tekst k. 391–396), por. Nomokanon XVII 
w. (I ćwierćwiecze), rękopis BN, Akc 2736, mf 15349.

153 Konstytucje Apostolskie…, s. 279. W Nomokanonie występują oba zacytowane kanony 
(29 i 30) wraz z komentarzami Teodora Balsamona o „błogosławieństwach Ducha św., które 
nie są na sprzedaż”, por. Номоканон си єстъ Законоправилник, (1629), s. 129. Temat ten był 
przedmiotem obrad wielu ruskich soborów, m.in.: we Włodzimierzu 1273 r. (kanon 1.), por. 
Правило Кюрила, митрополита роускаго…, s. 87; w Wilnie 1509 r. (Іосифъ Солтан, Соборъ, 
во спасаемомъ градѣ Вільни бывшій, s. 8–9).

154 Правила і конституції написані святим Йосафатом…, s. 308.
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Według zasad zawartych w Nomokanonie również rozpustna żona unie-
możliwia przejęcie święceń kapłańskich mężowi. Dlatego przedkonsekracyj-
ny wywiad powinien objąć nie tylko kandydatów, ale także przyszłe matuszki. 
Jeśli ten problem dotyczył żonatego księdza, to wówczas był on zobowiązany 
oddalić małżonkę albo zrezygnować z posługi duchowej155.

Kto zatem chce oczyszczać i uświęcać, sam musi najpierw spełnić te warun-
ki: „бути священником – значить, насамперед самому бути чистим, а від-
так очищувати; насамперед самому бути святим, а вже тоді освячувати”156. 

Zobowiązanie do świętości życia, jak czytamy w  artykule Józefa Tryzny 
z Trebnika (1652), wynikało z faktu, że kapłan podczas liturgii jest „obrazem” 
samego Chrystusa i stąd konieczność, aby także swoim codziennym postępo-
waniem dawał świadectwo Ewangelii, nieustannie trudząc się dla zbawienia 
własnego, a przede wszystkim bliźnich157. 

W  naukach, które skupione były przede wszystkim na podaniu wzoru 
dobrego przygotowania do liturgii, wzmiankowany jest także wygląd jereja. 
W tekstach soborowych i wręczanych nowo wyświęconym księżom wspomi-
nano konieczność noszenia długiej szaty, znalazły się tam także dodatkowe 
uwagi dotyczące mody świeckiej, zwłaszcza różnobarwnych, pstrokatych stro-
jów, których duchowny powinien unikać158. Sporo miejsca poświęcono rów-
nież czystości i higienie159. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że najważniejszą rolę w rozpowszech-
nianiu wiedzy na temat obowiązków kapłana jako celebransa spełniły wi-
leńskie pouczenie dla jerejów i artykuł Mohyły. Były one w zamyśle twórców 
instrukcjami dotyczącymi przygotowań do służby Bożej i stąd stopień uszcze-
gółowienia tego zagadnienia jest w nich wysoki. Za nie mniej istotną ich za-
letę należy uznać fakt, że informacje dotyczące przygotowań do liturgii do-
tąd rozproszone w rozmaitych pouczeniach, synodalnych zasadach i księgach 
kanonistycznych, zostały zebrane i  opisane w  formie osobnej nauki. Z  tego 

155 Номоканонъ си єстъ законоправилникъ имѣяй по сокращенїю правила Ст̃ыхъ 
Апостоловъ, Седми Соборовъ, и Помѣстых нѣкїих къ сему и Вселенскихъ Учителей 
и Преподобныхъ Отецъ, Лвовъ 1646, k. 42v.

156 Правила і конституції написані святим Йосафатом …, s. 299.
157 До чителника духовного (Требникъ сирѣчъ Мл̃товникъ имѣяй в себѣ Цр̃ковная 

послѣдованїя Іереемъ подобающїя …повеленїемъ ясне в Бозѣ превелебного Его Мл̃ти Оц̃а 
Іосифа Тризны, Архимандрита (Киeв 1652), w: Хв. Тітов, op. cit., s. 376.

158 Святительское поученіе новопоставленому священнику, nr 7, s. 104; Поученїє 
новосвященному іерееви, s. 208; О хиротонїи сирѣчъ о рукоположенїи Ст̃лском на ново 
поставленномъ іереи, k. 3v; W pouczeniu z XVI-wiecznego czynownika dodano do tej listy 
zakazów także noszenie stroju w kolorze czerwonym, Херитонія поповськая…, s. XXXIV. 

159 Димитрїй [Туптало], Третїє прїуготовленїє…, s. 139.
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względu stanowiły one bardzo użyteczne dla potencjalnego odbiorcy źródło 
wiedzy. Zalety tych prac zostały docenione, o  czym świadczy rozpowszech-
nienie zwłaszcza obszernej wersji mohylańskiej. Była ona w nieco okrojonej 
i  zmienionej wersji przedrukowywana w  prawosławnych, a  także unickich 
trebnikach w XVII–XVIII w. To ta „nauka” pod nazwą Извѣстіє учительное, 
како долженстуєтъ іерей и дїаконъ сщ̃еннодѣйствїє совершати, и къ 
тому приуготовлятися, и о случаяхъ во сщ̃еннодѣйствѣ została zamiesz-
czona także w wielu innych siedemnastowiecznych kijowskich księgach (m.in. 
Правило къ бж̃ественному причащенїю z lat 1746, 1760, 1764; Канонникъ 
1766 r.)160. Jej moskiewska wersja weszła również w skład  drukowanych przez 
całe XVIII stulecie tamtejszych służebników; znana jest nawet jedna serbska, 
już dwudziestowieczna jego edycja161.

A zatem w wiekach XVI i XVII w związku z wykorzystaniem druku wzrosła 
liczba nauk kierowanych do kapłanów, a także, co należy podkreślić, poszerzył 
się i został pogłębiony zakres podejmowanej w nich problematyki. Księgi dru-
kowane, zwłaszcza edycje kijowskie, były bardzo drogie i docierały do parafii 
niemal jedynie w postaci darów, ale jednocześnie często były przepisywane, 
stanowiąc cenne źródło wersji rękopiśmiennych162. Dlatego można wnosić, że 
mimo przeszkód finansowych pouczenia te stawały się coraz bardziej dostępne 
dla kapłanów nawet w odległych parafiach.

W parafiach nauki te spełniały podstawowe zadanie, stanowiąc dla duchow-
nego poradnik życia i posługi kapłańskiej. Ich najważniejszym celem  miało być 
zatem zawsze odpowiednie i godne przygotowanie celebransa do liturgii.

W szerszym wymiarze były one przejawem podjętych zarówno przez pra-
wosławnych, jak i  unitów reform religijnych, dążących do podniesienia po-
ziomu wykształcenia i  kwalifikacji moralnych duchowieństwa. Odbudowa 
formacji kapłańskiej była istotna ze względów prestiżowych, zaś nieodzowna 
jako część wielorakich wysiłków czynionych na rzecz duchowego odrodzenia 
Cerkwi ruskiej. 

160 Wszystkie zabytki są dostępne w dziale Starodruki na stronie www.stsl.ru. 
161 Nauka występuje m.in. w  służebnikach wydanych w  Moskwie w: 1699, 1705, 1717, 

1734, 1739 i 1747 r.; М. Соловій, op. cit., s. 74. Historię tego zabytku oraz zmiany treściowe, 
jakim podlegał on na gruncie moskiewskim w stosunku do wileńskiej Nauki dla jerejów (1617 
r.) oraz artykułów z Trebnika (1646 r.) omawia А. Петровский, „Учителное известие” при 
славянском служебнике, „Христианское чтение” 1911, t. 235, cz. 2.

162 Zależność ksiąg rękopiśmiennych od drukowanych na przełomie XVI/XVII w. omawia 
I. Isaievych, op. cit., s. 233–234.
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Problemy malarstwa rosyjskiego  
w drugiej połowie XVII wieku na podstawie  

Dysputy o czci ikon świętych Symeona Połockiego

W XVII wieku zaczęły przenikać do Rosji, przeważnie za pomocą grafi-
ki, kompozycje zachodnioeuropejskich malarzy i choć z początku znajomość 
tych dzieł była ograniczona, to szybko zaczęły one służyć wielu zdolnym arty-
stom za istotny punkt odniesienia1. Równolegle piśmiennictwo rosyjskie było 
wzbogacane o  zapożyczenia i  przekłady z  literatury zachodniej. W  historii 
sztuki okres ten charakteryzuje narastający okcydentalizm, to jest przenikanie 
do sztuki rosyjskiej nowych rozwiązań malarstwa i  architektury zachodniej; 
dokonywało się to zarówno na płaszczyźnie praktycznej (Szymon Uszakow), 
jak i  teoretycznej. Czołowymi teoretykami ikonopisarstwa byli: Józef Władi-
mirow2, autor słynnego Posłania do Szymona Uszakowa (Послание Симону 
Ушакову)3 oraz Symeon Połocki, który – oprócz wierszy – pozostawił po sobie 

1 Ф.И. Буслаев, Исторические очерки русской народной словесности и искусства, 
Санкт-Петербург 1861, t. 2, s. 403.

2 Według Sałtykowa dzieło Władimirowa można uznać za pierwszy rosyjski traktat o sztu-
ce, zob. А.А. Салтыков, Эcтeтuческuе взгляды Иосифа Владимирова (по „Посланию к Си-
мону Ушакову”), w: Труды Отдела древнерусской литературы Института русской лите-
ратуры (dalej: ТОДРЛ), t. 28, Ленинград 1974, s. 271.

3 J. Władimirow, Posłanie pewnego izografa Josifa do carskiego izografa i najmądrzejszego 
żywopiśca Simona Fiodorowicza. Rosyjski XVII-wieczny traktat o sztuce malowania ikon, tłum. 
i komentarz A. Pospiszil, Warszawa 2005.
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kilka ważnych pism teologicznych i polemicznych dotyczących malarstwa iko-
nowego4, wśród nich Dysputę o czci ikon świętych (Беседa о почитании икон 
святых)5. 

Wykształcenie i działalność pisarska Symeona Połockiego

Uczony mnich Symeon Połocki6 (1629–1680), urodzony w zamożnej ro-
dzinie mieszczan połockich na Białej Rusi, otrzymał staranne wykształcenie 
humanistyczne w  akademii wileńskiej oraz słynnym Kolegium Kijowsko-
-Mohylańskim. Przyjechawszy do Moskwy, reprezentował kijowską uczoną 
formację kulturowo-religijną, odgrywając ważną rolę szczególnie na płasz-
czyźnie teologicznej i literackiej. Przyczynił się do recepcji na dworze carskim 
idei humanizmu w  jego łacińskim kształcie7 oraz przygotowywał grunt pod 
społeczno-oświatowe reformy cara Piotra I8. Założył na Kremlu niezależną 

4 Spod jego pióra wyszły m.in. następujące dzieła teoretyczne: Słowo do miłośnika malowa-
nia ikon (Слово к люботщательному иконного писания), ok. 1666 – w literaturze przedmiotu 
często przypisywane Szymonowi Uszakowowi – opublikowane po raz pierwszy przez G. Fili-
monowa w: „Вестник Общества древнерусского искусства при Московском публичном 
музее. Материалы”, 1874, s. 22–24 oraz w: Мастера искусства об искусстве, red. А.A. Фе-
доров-Давыдов, t. 6, Москва 1969, s. 48–53. Por. K. Шохин, История эстетики, w: Па-
мятники мировой эстетической мысли, red. В.П. Шестаков, t. 1, Москва 1962, s. 455–460; 
В.M. Пузикаў (Пузиков), Новые материалы o деятельности Симеона Полоцкого, „Весці 
Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук” 1957, nr 4; Notatka o błędach w ikonopisar-
stwie (Записка) adresowana do cara Aleksieja Michajłowicza (ok. 1667), rękopis w Rosyjskiej 
Bibliotece Narodowej w Moskwie, Сбор Румянцевского музея, nr 376, k. 12–20); Gramota car-
ska (Царская грамота) z 1669 roku, rękopis w Państwowym Muzeum Historycznym w Mo-
skwie, Синодальное собрание, nr 130, według starego katalogu k. 172–173; tekst wydany dru-
kiem: Aкты aрхеографической экспедиции, t. 4, s. 224–226; także Gramota trzech patriarchów 
(Грамота трех патриархов) z 12 maja 1668 roku. Por. И. Языкова, Со-творение образа. 
Богословие иконы, Москва 2012, s. 62, przyp. 64.

5 Rękopis znajduje się w Państwowym Muzeum Historycznym w Moskwie (ГИМ), Сино-
дальное собрание, nr 256 (660), k. 80–95. Dzieło zostało wydane drukiem przez: В.K. Были-
нин, К вопросу о полемике вокруг русского иконописания во второй половине ХVII: „Беседа 
о почитании икон святых” Симеона Полоцкого, w: ТОДРЛ, t. 38, Ленинград 1985, s. 281–
289. O polemicznych biesiedach Połockiego zob. też: Д. Цветаев, Литературная борьба с про-
тестанством в Московском государстве, Москва 1887. 

6 Metrykalne imię i nazwisko Symeona brzmi: Samuel (Samuił) Gawryłowicz Piotrowski-
-Sitnianowicz; Symeon to imię zakonne, Połocki – przydomek nadany w Moskwie, wskazujący 
na miasto pochodzenia.

7 В.О. Эйнгорн, О сношениях малороссийского духовенства с Московским правитель-
ством в царствование Алексея Михайловича, „Чтения в Императорском обществе исто-
рии и древностей российских”, t. 2, 1893, s. 1019.

8 Por. А.Н. Пыпин, История русской литературы, Санкт-Петербург 1907, s. 313.
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od kontroli patriarchy i cerkiewnej cenzury drukarnię. Osobiste piętno odci-
snął na życiu religijnym, m.in. miał wpływ na przebieg soboru moskiewskiego 
1666–1667 i  jego uchwały9. Aktywnością na wielu polach wpisał się w  mo-
skiewski pejzaż kulturowy, egzemplifikując skomplikowany „przejściowy” 
wiek XVII z jego niespokojnym duchem, płynnymi paradygmatami religijny-
mi, światopoglądowymi i artystycznymi. 

Twórczość literacka Symeona przybrała kształt przede wszystkim dzieł po-
etyckich (jest znany jako prekursor wiersza sylabicznego w Rosji)10, dydaktycz-
nych i  religijnych11. Sztuka „rymowania” była nie tylko ulubionym zajęciem 
Symeona, ale kunsztownym i efektownym sposobem demonstrowania i prze-
kazywania upodobań artystycznych. Symeon Połocki zapisał się w rosyjskiej 
kulturze jako utalentowany kaznodzieja, uczony polemista i  teolog, tłumacz 
i pedagog oraz – co nie jest dotąd w literaturze naukowej dostatecznie pod-
kreślone – teoretyk sztuki. Swoje poglądy artystyczne sformułował w kilku pi-
smach teoretycznych. Refleksja w nich zawarta przyczyniła się do rozpoczęcia 
trwałego dialogu sztuki rosyjskiej z nowożytną sztuką europejską12. 

Większość literackich utworów Symeona Połockiego napisana została 
podczas jego pobytu w Moskwie (od 1664) w okresie panowania cara Alekse-
go Michajłowicza (1629–1676; na tronie od 1645). Należy sądzić, że Symeon 
swoim wysiłkiem literackim odwdzięczał się za gościnę oraz za szybką karierę, 
którą zrobił na dworze carskim. Wstąpienie na tron carewicza Fiodora Aleksie-
jewicza (1676–1682), ucznia Symeona Połockiego, otworzyło przed uczonym 
mnichem z Białej Rusi jeszcze szersze możliwości intelektualnego i kultural-
nego oddziaływania na sferę dworską i cerkiewną. Młody, przychylny mu car 
podzielał jego humanistyczny światopogląd. Działalność literacka i kulturalna 
Symeona nabrała rozmachu i rozszerzyła się na różne pola. Jego myśl, rada, 
wiedza i na koniec wytężona praca znalazły wyraz w różnych przedsięwzię-
ciach na rzecz budowy rosyjskiej oświaty i kultury, którą traktował jak swoją 
misję. 

9 [S. Połocki], Деяния Московских соборов 1666 и 1667, Москва 1893, s. 22, 32.
10 Szczególnie wyraziście artystyczne credo poety-humanisty wyraziło się w poezji, która 

stała się prawdziwą szkołą dla późniejszych znanych twórców, jak Mardarij Chonikow, Sylwester 
Miedwiediew, Karion Istomin. Symeon Połocki wywarł wpływ także na poezję kijowskich twór-
ców: Dymitra Rostowskiego (św. Dymitr Tuptało), metropolitę Stefana Jaworskiego (przewod-
niczącego Świętego Synodu za czasów Piotra I), w pewnym stopniu na twórczość abpa Teofana 
Prokopowicza, a nawet na Michaiła W. Łomonosowa.

11 Por. Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность. Русская старопе-
чатная литература (XVI – первая четверть XVIII в.), red. A.Н. Робинсон, Москва 1982.

12 H. Kowalska, Kultura staroruska XI–XVI w. Tradycja i innowacja, Kraków 1998, s. 286.
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Jednak historiografia rosyjska nie ocenia Połockiego jednoznacznie. 
Oprócz niewątpliwych zasług wniósł do ducha kultury rosyjskiej istotną ambi-
walencję: humanizm zaszczepiany na grunt moskiewski łączył się z degradacją 
dotychczasowej, rdzennie rosyjskiej kultury. Świadectwem tego są m.in. pisma 
Symeona na temat sztuki, które dotrwały do naszych czasów. Połocki promu-
je w nich niektóre zasady malarstwa zachodnioeuropejskiego, których nie da 
się pogodzić z  tradycyjnym kanonem ikonowym. Okcydentalizacja kultury 
rosyjskiej, zamiast zapobiec zapaści sztuki ikonowej w połowie XVII wieku, 
doprowadziła do jej całkowitej deformacji. Sto lat później sztuka rosyjska ule-
gła już niemal całkowitej okcydentalizacji, a kanon ikonopisarski został zapo-
mniany. Resztki autentycznej sztuki ikonowej znalazły schronienie w sztuce 
ludowej oraz u staroobrzędowców. Odrodzenie zainteresowania malarstwem 
bizantyńsko-ruskim oraz teorią sztuki ikonowej (renesans kanonu ikonowego) 
nastąpiło u schyłku XIX wieku; w XX wieku zachwyt nad ikoną przeniósł się 
na grunt rosyjskich filozofów religijnych i teologów, i dalej na estetykę, teologię 
i praktykę artystyczną na Zachodzie13. 

Problemy malarstwa rosyjskiego w pismach Symeona Połockiego

Symeon Połocki wysoko cenił kunszt sztuki malarskiej oraz metafizyczne 
piękno. W pismach zarówno poetyckich, jak i teoretycznych twierdził, że sztu-
ka malarska powinna służyć wydobywaniu i  uzewnętrznieniu doskonałego 
piękna, które pochodzi od Boga. Bóg jest Stwórcą piękna, świata, Przyczyną, 
w której uczestniczą i Celem, ku któremu dążą wszystkie stworzenia. Każde 
z nich nosi na sobie ślad Jego piękna14. Piękno jest składnikiem wiecznych war-
tości niebieskich; w sposób absolutny piękny jest Bóg – Stwórca wszechrzeczy. 
Dla Symeona piękno zarówno w znaczeniu metafizycznym, jak również este-
tycznym par excellence manifestuje się w sztukach15. Symeon nie ma wątpli-
wości, że sam Stwórca powołał do istnienia sztukę (umiejętność) malowania, 
w której zawarł swój Boski praobraz: 

13 M. Janocha, Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej, Warsza-
wa 2001, s. 76.

14 Por. W. Stróżewski, O  pojęciach piękna, „Znak” 1959, nr 7–8, s. 870; W. Tatarkiewicz, 
Historia estetyki. Estetyka średniowieczna, Warszawa 1988, s. 31–32.

15 Художественно-эстетическая культура Древней Руси ХI–ХVII века, red. В.В. Быч-
ков, Москва 1996, s. 316.
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Sztukę malarską («хитрость иконную»), to jest sztukę odzwierciedlania wy-
nalazł jako pierwszy (...) ten sam Pan, którego nazywają Stwórcą wszystkich 
sztuk i nauk, który ozdobił niebo gwiazdami i ziemię kwiatami” 16. 

Symeon w związku z tym stawia tezę, iż malarstwo jest odzwierciedleniem 
wiecznego porządku wszechświata; sztuki plastyczne służą w pierwszym rzę-
dzie odkrywaniu piękna pierwotnej harmonii świata. Bóg jako Artysta stwo-
rzył świat absolutnie dobry i piękny – jako swojego rodzaju doskonały twór 
umieszczony „w przedziwnej harmonii stworzenia” („в предивном согласии 
устроения”)17.

Sprawa sztuki musiała Symeona Połockiego żywo interesować, skoro do-
tyczą jej pierwsze prace, które stworzył po przyjeździe do Moskwy (1664). 
W tekstach ujawnia się silna krytyka złego stanu malarstwa ikonowego na te-
renie Rosji, które objawiało się lichością wykonania i schlebianiem ludowym 
gustom. W okresie trwania Wielkiego Soboru Moskiewskiego w latach 1666–
1667 sporządził Notatkę o  błędach w  ikonopisarstwie, rodzaj petycji do cara 
Aleksego Michajłowicza, a następnie Gramotę carską (1669), w której udzielił 
sobie odpowiedzi na petycję. W Notatce dokładnie diagnozuje stan rosyjskiego 
ikonopisarstwa: 

[…] W miastach i wsiach liczni ludzie prości, niedbający o staranne malowa-
nie świętych ikon i niechcący uprawiać tej pobożnej sztuki, jaką jest ikonowe 
wyobrażanie, dobrze przyzwyczajeni, aby jak długo możliwe, człowiekowi na 
chwałę i wysławianie w Trójcy opiewanego naszego Niebieskiego Króla i Boga 
i  Jego Sprawiedliwych o  upiększanie ikonowego prawdziwego pisania, gorli-
wość i pracę zaproponować; inni zaś całkowicie w oną sztukę nie wtajemni-
czeni, ani abecadła umiejący, ani kolorów różnorodności nie wprowadzający, 
tylko onymi Bożymi ikonami handlujący i cenę biorący dwukrotną, i kryjący 
u siebie nieudolnych artystów, ośmielających się owe Boskie rzeczy prostacko, 
bez żadnego podobnego do malarskiego przyozdobienia i uczciwego rysunku 
malować, nie przestrzegający w tym rzemiośle czci Boskiej, tylko siebie widzą, 
aby swój brzuch napełnić. I handlarze w głuchych prowincjonalnych miastach, 
na targowiskach i po wsiach te obrazy wozami rozwożą bez żadnego szacunku 
na wszystko, co mogą wymieniają, na hańbę naszą nie zważając do sąsiednich 
państw wywożąc18.

Wprawdzie rosyjska Cerkiew pilnie troszczyła się o zachowanie porząd-
ku w kulcie i broniła się przed jakimikolwiek zmianami, ale nieraz stan sztu-

16 Материалы для истории иконописания в России, red. П.П. Пекарский, „Известия 
императорского археологического общества” 5, 1865 (1864), cz. 5, s. 321.

17 Ibidem.
18 Zob. przyp. 4 (tłum. N.M). 
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ki, a szczególnie malarstwa ikonowego, odbiegał od postulowanych wzorców 
i daleko nie zaspokajał poczucia porządku. W połowie XVI wieku słynny So-
bór Stu Rozdziałów (Stogław) surowo ocenił stan sztuki ikonowej, znajdującej 
się w  rękach nieudolnych malarzy. Piętnując brak wystarczających umiejęt-
ności malarskich i  samowolne odchodzenie od uświęconych przez tradycję 
dawnych typów ikonograficznych, Stogław przeciwstawiał tym niedostatkom 
fachowości wyidealizowaną charakterystykę dobrego ikonopisa na wzór Ru-
blowa, który ze swojej duchowej i cielesnej czystości, ducha pobożności czer-
pie zdolności do malowania świętych ikon „według obrazu i na podobieństwo 
istoty, patrząc na obrazy dawnych malarzy”19. 

Podobną troskę o malarstwo ikonowe oparte na tradycji podejmuje Syme-
on Połocki. Przykładowo w Gramocie carskiej stwierdza: 

Niech czcigodne i święte ikony Boga, Przeczystej Bożej Matki, Świętych, Mocy 
niebieskich i wszystkich Sprawiedliwych Bożych, zgodnie z przekazem świę-
tych i błogosławionych ojców, obyczajem świętej wschodniej Cerkwi, według 
dostojeństwa spraw i osób malowane będą; niech zaś nie będą przedstawiane: 
wszelka brzydota i nieprzyzwoitość; mistrzostwo i dobra sztuka zawsze z wiel-
ką troską chronione niech będą; sprawiedliwie bowiem jest obrazy sprawiedli-
wego Boga i Jego sprawiedliwych świętych właściwymi [dosł. „sprawiedliwy-
mi”] sztuki środkami i zdobieniami malować20. 

W tym samym dokumencie czyni jednak ważne zastrzeżenie, które – jak 
zobaczymy przy analizie Dysputy o czci ikon – znajdzie się w centrum uwa-
gi Symeona, że nawet nieudolne i „szpetne” malarstwo ikonowe nie wypacza 
automatycznie funkcji obrazu kultowego, ponieważ jego fundamentem jest 
wierność kanonowi, a nie zasadom estetyki „Niech – z winy nieudolnego [ma-
larza] – obraz przedstawiający twarz któregoś świętego, z powodu owego nie-
dbalstwa [w sztuce], nie będzie pozbawiony możliwości oddawania mu czci”21. 

Symeon wielokrotnie skarżył się na prowincjonalizację ikonopisarstwa, 
która skutkowała powielaniem tandetnych i błędnych ikon22. Wyrażał nieza-

19 Postanowienia znalazły się w 43 rozdziale Stogławu. Zob. Стоглавый собор, „Право-
славный собеседник” 1860, s. 311. Wybrana literatura w języku rosyjskim i polskim na temat 
uchwał Soboru Stu Rozdziałów w: A. Sulikowska-Gąska, Spory o ikony na Rusi w XV i XVI w., 
Warszawa 2007, s. 15, przyp. 1.

20 Zob. przyp. 4 (tłum. N.M).
21 Zob. przyp. 5 (tłum. N.M.). 
22 Por. Ю.Н. Дмитриев, И.Е. Данилова, Н.Е. Мнева, Семнадцатый век и его культура, 

w: История русского искусства, t. 6, Москва 1959, s. 7–54; И.Е. Данилова, Н.Е. Мнева, 
Живопись ХVII века, w: ibidem, s. 345–466; Е.С. Овчинникова, Россия семнадцатого и 
восемнадцатого веков, w: История европейского искусствознания. От античности до 
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dowolenie, że na pozostałych przy fachu malarzy ikon nakłada się wiele ubocz-
nych zadań, niejednokrotnie nielicujących z istotą czynności ikonopisarskich: 

Jeszcze zaś dobrze malujący święte ikony zamiast godnie i swobodnie malować 
je na chwałę Bożą i w malowaniu ich ćwiczyć się, przez obywateli posyłani są do 
ozdabiania komór celnych, knajp i szynków i urzędów niczym nie odróżniając 
się od prostego gminu, i bez sprzeciwu, i bez nadziei swoje jarzmo noszą, nie 
mogąc jak inni, to jest lud prosty, kupcy i podjaczy23 liczyć na awans społeczny, 
bo ludzie sprawujący nadzór nad ich rzemiosłem nie znają się na sztuce i wy-
magają by malowali szybko bez względu na treść24. 

W rezultacie główny ciężar tradycyjnej działalności ikonopisarskiej prze-
nosi się ze stołecznej Moskwy do warsztatów prowincjonalnych; tu dochodzi 
do degradacji malarstwa ikonowego i  pauperyzacji dobrych ikonopisów25. 
W warsztatach prowincjonalnych Symeon obserwował dramatyczne obniże-
nie poziomu malarstwa, rozpowszechnianie ludowych gustów i błędów iko-
nograficzno-dogmatycznych26. W tym irytował go brak podobieństwa do rze-
czywistych postaci i rzeczy, niestaranność, sztuczne pociemnianie; wytykał to 
jako główne wady ikon (tzw. „плошиe”). Swoją krytykę skierował przeciw naj-
lichszym i  jednocześnie najpopularniejszym ośrodkom ludowego malarstwa 
ikonowego reprezentowanym przez ikonopisarskie warsztaty szujan, chołujan, 
kiszeniewców i  paleszan (tak potocznie nazywano w  tym okresie partackie 

конца ХVIII века, Москва 1963, s. 316–340; B.Г. Брюсова, Русская живопись 17 века, Мо-
сква 1984, s. 29.

23 Określenie to (często o pejoratywnym wydźwięku z racji braku wykształcenia osób, któ-
rych dotyczyło) oznaczało kandydatów do przyjęcia święceń diakonatu (subdiakonów), czyli 
reprezentantów jednego z  najniższych stopni w  służbie cerkiewnej. Symeon Połocki zabiegał 
o podniesienie ich wykształcenia i statusu; był wykładowcą (m.in. języka łacińskiego) w szkole 
dla kandydatów na diaków (podjaczych) carskiej Tajnej Kancelarii (Тайный Приказ). Zob. Ма-
карий (Булгаков), История Русской Церкви, t. 10, Санкт-Петербург 1879 (reprint: Москва 
1995), s. 316. 

24 Cyt. za: Л.Н. Майков, Симеон Полоцкий о русском иконописании, Санкт-Петербург 
1889, s. 147 (tłum. N.M.).

25 Analogiczna sytuacja miała miejsce wcześniej na terenach ruskich Rzeczypospolitej. Na 
ten stan malarstwa zapewne miało wpływ duże zapotrzebowanie na pracę malarzy ikon, zwłasz-
cza w świątyniach w nowo zakładanych wsiach, i niewątpliwie brak dozoru nad ich działalnością 
ze strony hierarchii. Zob. R. Biskupski, Sztuka Kościoła prawosławnego i unickiego na terenie 
diecezji przemyskiej w XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku, w: Polska–Ukraina 1000 lat są-
siedztwa, t. 2, Przemyśl 1994, s. 352; por. В.І. Крекотень, Українська література XVII ст., 
Київ 1987, s. 6.

26 Podobnie uważał J. Władimirow, piętnując najbardziej te ikony, które „szujanie i chołujanie, 
paleszanie na targowiskach sprzedają”; zob. Е.С. Овчинникова, Иосиф Владимиров. Трактат 
об искусстве, w: Древнерусское искусство. ХVII век, Москва 1964, s. 33.



200 Norbert Mojżyn 

warsztaty ikonowe w Rosji)27. Masowa produkcja ikon niskiej jakości potęgo-
wała i tak lekceważący stosunek cudzoziemców do ikon28. W związku z tym 
Symeon ubolewał: 

Cudzoziemcy zaś to widząc [partactwo] nie dla chwały pobożnych słowa wy-
głaszają. Czy dla chwały ikon świętych i malujących je – kontynuował – ich 
sztuka po bazarach jest włóczona i wszędzie przez ciemnotę wyśmiewana? Czy 
nie te winy zarzucają im cudzoziemcy?29. 

Ikona – w ocenie Symeona Połockiego – stała się w świadomości gminu 
towarem, przedmiotem handlu na równi z  innymi towarami użytkowymi, 
o czym informował w Notatce: 

Inni zaś całkowicie w oną sztukę [pobożną ikonowego malowania] nie są wta-
jemniczeni, ani abecadła nie umieją, ani kolorów różnorodności nie wprowa-
dzają, tylko onymi Bożymi ikonami handlują i cenę biorą dwukrotną, i kryją 
u siebie nieudolnych artystów, ośmielających się owe Boskie rzeczy prostacko, 
bez żadnego podobnego do malarskiego przyozdobienia i uczciwego rysunku 
malować, nie przestrzegają w  tym rzemiośle czci Boskiej, siebie tylko widzą, 
aby swój brzuch napełnić. I handlarze w głuchych prowincjonalnych miastach, 
na targowiskach i po wsiach te obrazy wozami rozwożą i bez żadnego szacunku 
na wszystko, co mogą, wymieniają, nie zważając na hańbę naszą do sąsiednich 
państw wywożą30. 

Jak zauważa Barbara Dąb-Kalinowska, w drugiej połowie XVII wieku pra-
wo cerkiewne w odniesieniu do sztuki było łamane w sposób jaskrawy. No-
śność pewnych tematów ikonograficznych zabronionych przez sobory (np. 
Pana Zastępów czy tzw. Trójcy Nowotestamentalnej) oraz uporczywe trwanie 
ludowych gustów i błędnych wzorów ikonograficznych pokazują, że malarze 
i nabywcy ikon z reguły nie brali pod uwagę cerkiewnych regulacji prawno-
-dogmatycznych. Było to wynikiem szeregu czynników, m.in. trwałości sta-
rych, autonomicznych ośrodków malarstwa (np. Nowogród), prowadzących 
w  konsekwencji do zróżnicowania regionalnego, do powstawania odmien-
nych ujęć ikonograficznych. Dochodziło do rozdźwięków między malarstwem 
ściennym a  ikonowym, następowało rozerwanie związku między układem 
malowideł a dyspozycją wnętrza cerkwi. W dodatku coraz częściej pojawiały 

27 Za: Л.Н. Майков, Симеон Полоцкий…, s. 5–6 (tłum. N.M.). 
28 Zob. L.E. Berry, R.D. Crummey, Rude, Barbarous Kingdom. Russia in the Accounts of 

Sixteenth Century English Voyagers, Madison 1968, s. 35, 66, 76, 97; K.H. Ruffmann, Das Russ-
landbild im England Shakespeares, Göttingen 1952, s. 134–135.

29 Cyt. za: Л.Н. Майков, Симеон Полоцкий..., s. 5–6 (tłum. N.M.). 
30 Ibidem.
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się ornamenty pochodzące z wzorników zachodnioeuropejskich, horror vacui 
i inne zjawiska artystyczne obce sztuce ortodoksyjnej31.

Wspomniany już Sobór Stu Rozdziałów (Stogław) z  1551 roku zalecał, 
zarówno władzom duchownym, jak i  świeckim, dygnitarzom oraz prostym 
ludziom, aby poważali czcigodne malarstwo ikonowe nawet w tym przypad-
ku, gdy malarz nie stanął na wysokości zadania. Sobór mógł odnowić pamięć 
dawnej ikonopisarskiej tradycji i  postawić ją jako wzór, ale nie był w  stanie 
dokładnie wskazać, w  jaki sposób twórca ma udoskonalać swoją technikę 
malarską. Wobec tego w walce z „partackim rzemiosłem” Symeon stawiał na 
pierwszym miejscu sprawę umiejętności artystycznych, wyobraźni i swobody 
twórczej artysty, edukacji i  przyswojenia osiągnięć malarstwa zachodniego, 
którego przewodnim motywem stał się postulat realistycznego malarstwa iko-
nowego na wzór sztuki zachodnioeuropejskiej, poprzez podniesienie kunsztu 
malarskiego oraz realizację idei „żywopodobieństwa” (живоподобие)32. 

W  koncepcjach artystycznych Symeona Połockiego głównym kryterium 
staje się mistrzostwo malarskie, tj. dobra technika wykonania („благообра-
зноe” – jak pisał – czyli „godne”, „należyte”). Temu zagadnieniu poświęcone 
zostały obszerne passusy Słowa do miłośnika malowania ikon, którego autor-
stwo bywa też przypisywane – zwłaszcza przez badaczy rosyjskich – Szymo-
nowi Uszakowowi33. Termin „изящный” („wyborny”, „wytworny”, „eleganc-
ki”) czy „изрядный”34 często służył Symeonowi do określenia mistrzostwa 

31 B. Dąb-Kalinowska, Między Bizancjum a  Zachodem. Ikony rosyjskie XVII–XIX wieku, 
Warszawa 1990, s. 21.

32 Por. В. Лепахин, От образа к нравоучению, от иконы к кaртине. Образ, икона 
и  «живоподобие» в виршах Симеонa Полоцкого, w: Икона в русской  художественной ли-
тературе, Москва 2002.

33 Szymon (Pimen) Fiodorowicz Uszakow (1626–1686) – najwybitniejszy rosyjski malarz 
i  grafik XVII wieku, prekursor malarstwa realistycznego, pracował w  carskiej Sieriebriannoj 
Pałacie. Zob. Г.Д. Филимонов, Симон Ушаков и современная ему эпоха русской ико-
нописи, „Вестник общества древнерусского искусства при Московском публичном 
и  Румянцевском музее” 1873; A.И. Успенский, Царские иконописцы и живописцы XVII 
века. Словарь, t. 2, Moсква 1910, s. 321–369; В.Н. Нечаев, Симон Ушаков, „Изобразительное 
искусство. Временник отдела изобразительного искусства Гос. Инст. истории искусств” 
1927, s. 113–146; В.Г. Брюсова, Симон Ушаков и его время, w: Русская художественная куль-
тура XVII века, Moсква 1991, s. 9–19; А. Леонов, Симон Ушаков: Русский художник XVII 
века: 1626–1686, Moсква–Ленинград 1945; Т.А. Ананьева, Симон Ушаков, Ленинград 1971. 

34 Jak zauważa Wiktor W. Byczkow, termin изряднейший doskonale oddaje świadomość 
estetyczną epoki, ponieważ oznacza to, co wyróżnia się „z  rzędu” pozostałych przedmiotów 
i zjawisk, tj. „unikalny”, „jedyny w swoim rodzaju”. W średniowieczu ta kategoria nie figurowała 
w  systemie wartości estetycznych, zob. В.В. Бычков, Русская средневековая эстетика ХI–
ХVII века, Москва 1992, s. 587.



202 Norbert Mojżyn 

malarskiego. Ideałem „изящного” malarstwa dla artystów z jego kręgu było 
malarstwo wykonywane na wzór zachodnioeuropejskiego35. I w tym miejscu 
poglądy Symeona wyraźnie odchodzą od tradycji ikonowej. Jako lekarstwo na 
niski poziom techniki ikonowej postuluje on wprowadzenie „żywopodobień-
stwa”, które pojmuje jako rodzaj realizmu malarskiego. Notabene, ten postu-
lat znalazł odbicie w malarstwie Szymona Uszakowa. W Dyspucie o czci ikon 
świętych Symeon pisze o tym krótko, ale dobitnie: „Chwalę i błogosławię ży-
wopodobieństwo”. W swojej akceptacji malarstwa zachodniego nie był jednak 
pierwszy. Już Władimirow nie wahał się tworzyć dzieł w manierze zachodnio-
europejskiej, w tym drukowanych rycin. Jako pierwszy namawiał, aby twarze 
świętych były malowane jasno i podobne do żywych twarzy, tzn. bronił prawa 
do naturalności i piękna w świętych wyobrażeniach. Ale ikonopisów z takim 
subtelnym wyczuciem sztuki było wówczas w Moskwie niewielu.

W pismach polemicznych Połockiego wyczuwa się jednak nie tylko świa-
domość niskiego poziomu ikonopisarstwa, ale i wolę zaradzenia temu stanowi. 
Symeon podkreśla problem przygotowania i  wykształcenia profesjonalnych 
malarzy. Jako pierwszy domaga się dla nich odpowiednich kwalifikacji i szko-
leń. Dlatego zabiegał o wprowadzenie odpowiedniej edukacji w zakresie sztuki 
malarskiej; bronił elitarnej pozycji malarzy ikon, uważając, że „współczesnym 
mędrkom”, tj. raskolnikom, „w głębiny malowania nie wolno się wdzierać i ob-
jaśniać ich według swego myślenia”, ponieważ „gwałtem i nieodpowiedzialno-
ścią jest, kiedy ktoś nie umiejący pływać wtargnie w głębiny po to, by szukać 
pereł: podobny jest do niego nieuk, który rwie się do zgłębienia malarstwa, by 
posiąść ukryte perły najwyższej mądrości”36. 

35 Posłannictwem artysty jest prowadzić ku mistrzostwu, doskonałości odbiorcę sztuki, 
wskazując na wielkie dzieła w sposób wielki (magnitudo), prowadzić człowieka przez człowie-
ka, tzn. rozpoznać jego wewnętrzne bogactwo, i prowadzić świat ku doskonałości, wskazując 
na perspektywy możliwe do zrealizowania: prawdę przez odsłonięcie istoty i treści ideowych, 
dobro przez pouczenie i samodzielne znalezienie treści moralnych w sztuce, piękno przez sztu-
kę. Za przykład ikonopisa, który dobrze opanował kunszt malowania ikon, podaje Szymona 
Uszakowa; zob. B.Г. Брюсова, Вирши Симону Ушакову, w: Памятники культуры. Новые 
открытия, Москва 1977, s. 28–34.

36 W oryginale: «безчинно и непрaведно есть, егда кто неискусен плавания ввергнется 
в пучину бисерей искати: подобно есть тому, аще невеглас рвется во глубину писаний 
тайные бисеры премудрости взимати», zob. S. Połocki, Вечеря душевная, Москва 1683, s. 4 
(tłum. N.M.).
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Polemiczny charakter Dysput

Symeon Połocki włączył się w rozwijanie pisarstwa teologicznego przede 
wszystkim poprzez wydawanie książek: katechizmów, zbiorów kazań, konkor-
dancji, traktatów teologicznych; były to publikacje w większości o charakterze 
kompilacyjnym i polemicznym37. Dokonał też szeregu przekładów38; między 
innymi na podstawie łacińskich traktatów teologicznych oparł swoich jede-
naście Biesiad (Книга бесед), czyli Dysput na różne tematy39. Inspiracją dla 
tej pracy była niewątpliwie ówczesna sytuacja polityczna i międzynarodowa. 
W 1667 roku zaczęła się wojna z otomańską Portą, dlatego w jednej ze swoich 
dysput (O wojnie) Symeon szczegółowo uzasadnia, dlaczego wolno chrześcija-
nom prowadzić walkę przeciw Turkom. Zakres zagadnień poruszanych przez 
Symeona Połockiego w omawianym utworze był również uwarunkowany we-
wnętrzną sytuacją społeczno-religijną w Moskwie, na którą składały się pole-
miki z protestantami, starowiercami i grekofilami. Duża ich część zawiera tezy 
przeciwko poglądom moskiewskich protestantów (O duszach świętych, O wzy-
waniu świętych, O czci relikwii, O czci ikon świętych, O krzyżu najczcigodniej-
szym, O tradycjach cerkiewnych). 

Dysputy wyróżniają się charakterem polemicznym i  schematem schola-
stycznym: każda z nich zaczyna się od wstępu, ukazującego poglądy przeciw-
nika i ustalającego punkt widzenia, z którego autor rozpatruje przedmiot spo-
ru; potem przytaczane zostają świadectwa na korzyść wykładni prawosławnej 
zaczerpnięte z tradycji, Pisma Świętego i ojców Kościoła albo oparte na argu-
mentach teoretycznych; na koniec obalane są poszczególne twierdzenia prze-
ciwników40. Tak jak w pozostałych dziełach Symeona inspirowanych dziełami 
scholastyków, również i  w  Dysputach przeważają odwołania do zachodnich 
uczonych i ojców Kościoła; tak na przykład w Dyspucie o duszach świętych Sy-
meon przytacza m.in. świadectwo słynnego anglosaksońskiego teologa Bedy 

37 Por. А.Н. Робинсон, Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность, 
Москва 1982.

38 Por. А.И. Соболевский, Переводная литература Московской Руси ХIV–ХVII вв. 
Библиогафические материалы, Санкт-Петербург 1903.

39 Zob. przyp. 5. Por. И.К. Татарский, Симеон Полоцкий (его жизнь и деятельность), 
Москва 1886, s. 163, 176.

40 Na temat metody scholastycznej w teologii polskiej zob. M. Rechowicz, Teologia pozytyw-
no-kontrowersyjna: szkoła polska w XVI wieku, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 1/2: 
Od Odrodzenia do Oświecenia, Lublin 1975, s. 36–40.
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Czcigodnego (673–731), biskupa Halberstadt Hajmona († 853)41, Anzelma 
z Canterbury (1033–1109)42 czy Bernarda z Clairvaux (1091–1153)43. Symeon 
Połocki posługuje się typową w teologii łacińskiej metodą pozytywno-kontro-
wersyjną. Prowadzi zatem wywód teologiczny oparty nie tyle na filozoficznych 
spekulacjach, ile na materiale pochodzącym z egzegezy Pisma Świętego oraz 
tradycji, ujmując go w sposób apologetyczny. Pojęcie teologii kontrowersyjnej 
dotyczyło przede wszystkim zagadnień polemicznych podejmowanych w spo-
rach religijnych. Metoda pozytywna polegała zaś na odczytywaniu i interpre-
tacji źródeł objawienia, dokumentów soborów powszechnych, pism ojców 
Kościoła itd. Wymagało to wprawnego posługiwania się metodami nie tylko 
czysto teologicznymi, ale również historycznymi i  filologicznymi44. Symeon 
Połocki ochrzczony i  wychowany na terenach, gdzie współistniały kultury 
Wschodu i Zachodu, wyrastał w kręgu myśli zarówno greckiej, jak i łacińskiej. 
W jego teologii autorytet Ojców Kościoła miał znaczenie pierwszorzędne, ale 
był uzupełniany myślą teologów zachodnich. Znajomość patrystycznej litera-
tury greckiej zawdzięczał piśmiennictwu łacińskiemu (!)45 (władał biegle ję-
zykiem łacińskim w przeciwieństwie do greki). Trudno dokładnie stwierdzić, 
na ile znajomość greki pozwalała mu na swobodne czytanie greckich tekstów 
w oryginale. Wydaje się, że znał ją raczej w stopniu niewielkim, o czym świad-
czą zarzuty czynione mu przez moskiewskie stronnictwo grekofilskie. Jedno-
cześnie z relacji unickiego abp Józefa Welamina Rutskiego z 1624 roku wynika, 
że unici na Rusi korzystali już w tym czasie z tekstów łacińsko-greckich ojców 
Kościoła wydanych w Paryżu46. Takie księgi, pochodzące np. ze zbioru koryfe-

41 Św. Hajmon z  Halberstadt, benedyktyn, biskup Halberstadt (840–853), autor licznych 
komentarzy biblijnych, traktatów teologicznych i homilii.

42 Anzelm z Canterbury lub Anzelm z Aosty – średniowieczny filozof i teolog pochodzący 
z Włoch, uważany za twórcę scholastyki, jeden z doktorów Kościoła.

43 Św. Bernard z Clairvaux, Bernard de Fontaine – zakonnik cysterski, od 1115 opat klasz-
toru w Clairvaux (obecnie w Longchamp-sur-Aujon), doktor Kościoła, filozof, uczony, wybitny 
teolog XII wieku zwany Doktorem Miodopłynnym (łac. Doctor Mellifluus), twórca spekulatyw-
nej mistyki, arcybiskup elekt Mediolanu (1135). 

44 B. Natoński, Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna w XVII i XVIII  w., 
w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 2: Od Odrodzenia do Oświecenia, Lublin 1975, 
s. 105–118.

45 J. Czerniatowicz, Rola drukarstwa greckiego w rozwoju piśmiennictwa naukowego w Polsce 
do połowy XVII wieku, w: Z dziejów polskiej kultury umysłowej w XVI i XVII wieku, Wrocław 
1976, s. 157–221.

46 Monumenta Ucrainae Historica, t. 9/10, Romae 1971, s. 448.
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usza unii bpa Hipacego Pocieja, znalazły się w bibliotece Symeona w Monaste-
rze Zaikonospasskim w Moskwie47.

Wśród dysput toczonych z protestantami jedna została poświęcona apo-
logii ikony – Dysputa o  czci ikon świętych. Stanowi ona wyjątkową pozycję 
wśród pism Symeona Połockiego na temat malarstwa ikon. Została napisana 
z pozycji obrońcy malarstwa moskiewskiego. W odróżnieniu od niej wszystkie 
pozostałe jego pisma poświęcone sztuce skupiają się na krytyce stanu ikono-
pisarstwa moskiewskiego. To wyjątkowe stanowisko zawarte w Dyspucie było 
podyktowane konkretnymi okolicznościami jej powstania; została napisana 
bowiem na potrzeby dyskusji z ikonoklastycznie nastawionymi protestantami 
(Niemcami) zamieszkującymi Moskwę. Opinie formułowane przez nich były 
wynikiem niezrozumienia tradycji i symboliki malarstwa bizantyńskiego, bo-
wiem oceniali moskiewskie malarstwo pod kątem zdobyczy zachodniej sztuki 
barokowej. Z punktu widzenia społeczeństwa wielkoruskiego Niemcy stano-
wili niepodlegającą asymilacji, heterogeniczną społeczność miejską, ich ob-
cość ujawniała się w wierze, obyczajach, wykształceniu i języku48. Rozmówcy 
Symeona byli przede wszystkim protestantami, mającymi niemałe wykształce-
nie religijne i teologiczne. Sam Symeon Połocki to przyznał: „Podczas pewnej 
rozmowy mężowie znający Boże Słowo i  będący jego obrońcami, nie wiem 
czyim duchem poduszczeni, zaczęli o czci ikon świętych rozprawiać”. Opinia 
cudzoziemców na temat poziomu malarstwa była – jak przytoczono to wcze-
śniej – bardzo niepochlebna, a nawet szydercza, o czym Symeon ze smutkiem 
oznajmiał w swoich pismach. 

47 Por. М.А. Юсим, Книги из библиотеки Симеона Полоцкого – Сильвестра Медведева, 
w: ТОДРЛ, t. 47, Санкт-Петербург 1993, s. 312–327.

48 Znacząca liczba Niemców zaczęła zasiedlać stolicę Państwa Moskiewskiego już za pano-
wania Iwana III i Wasyla III w XV i XVI wieku. Za czasów Iwana Groźnego ich sytuacja była na 
tyle dobra, że zakładali w większych miastach cieszące się dużą autonomią i licznymi przywileja-
mi dzielnice zwane słobodami. Wśród mieszkańców niemieckiej słobody w Moskwie przeważali 
kupcy i rzemieślnicy, zwłaszcza wytwarzający uzbrojenie (budowniczowie fortyfikacji, ruszni-
karze, płatnerze), najemni oficerowie i żołnierze, aptekarze i lekarze (np. Theophil Marquart), 
architekci. Bogaci mieszczanie moskiewscy i szlachta kupowali u Niemców meble, zegary, lustra 
i inne dobra luksusowe. Moskiewscy Niemcy na ogół nie wchodzili w związki małżeńskie z Ro-
sjanami, pozostając przy swojej mowie i wierze. Rzadkie małżeństwa z Rosjanami związane były 
z przyjęciem prawosławia.
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Problemy malarstwa na podstawie Dysputy

Wśród pism teologicznych o  charakterze polemicznym istotne miejsce 
zajmuje Dysputa o czci ikon świętych49. Na jej temat pisali m.in. Leonid N. Maj-
kow, Dmitrij W. Cwietajew i Wiktor K. Bylinin, którzy przytoczyli jej niepu-
blikowane dotąd fragmenty50. Z uwagi na to, że dzieło znajduje się – niesłusz-
nie – na marginesie zainteresowań historyków sztuki, warto zwrócić na nie 
pilniejszą uwagę.

Impulsem do napisania Dysputy były krytyczne uwagi cudzoziemców 
mieszkających w Moskwie na temat niestarannie malowanych ikon. Ostrze ich 
krytyki było wymierzone w powszechną ikonową lichotę. Ich zdaniem szpeto-
ta ikon moskiewskich bezcześci pierwowzór (archetyp) i w konsekwencji iko-
ny takie nie mają prawa odbierania czci. Symeon notuje, że:

[...] zaczęli o czci ikon świętych rozprawiać i to uparcie twierdzić, że tylko te 
obrazy godzi się czcić, które idealnie są podobne do pierwowzoru, nie mające 
zaś realnego podobieństwa [należy] odrzucić. Ich słowa dokładnie dotyczyły 
wyobrażeń Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego, mówili bowiem, że jeśli ob-
raz jakiś nie przedstawia według cielesnego wyobrażenia Chrystusa Pana, to 
nie należy czcić takiego obrazu51. 

Symeon w swojej polemice nie powołuje się na konkretne argumenty teo-
logiczne ani prawa Cerkwi określające zasady wykonywania ikon. Uważa, że 
dla czciciela ikon jest oczywiste, że te są święte ze względu na to, że odda-
ją hipostatycznie rysy i  tożsamość Chrystusa. Cała tajemnica ikony zawarta 
jest w dynamicznych i  tajemniczych rysach, które odsyłają do pierwowzoru 
(oryginału), to znaczy do Boskiego i  ludzkiego istnienia Zbawiciela. Wciele-
nie Słowa Bożego, będącego obrazem Ojca, usprawiedliwia fakt malarskiego 
przedstawiania człowieczeństwa Zbawiciela. W toku swojej argumentacji Sy-
meon Połocki stawia na równi autorytet Słowa, tak jak tego chcieli protestanci, 
z autorytetem Ikony, ponieważ dla ludzi niewykształconych ona więcej znaczy 
niż Pismo, którego nie są w stanie przeczytać. Symeon ponadto, uznając, że 
ikona stanowi nieodłączną część liturgii, stwierdza, że jej kult jest analogiczny 

49 Zob. przypis 4.
50 Л.Н. Майков, Симеон Полоцкий..., s. 9; Idem, Очерки русской культуры XVII века, 

cz. 2. Москва 1879, s. 215; Д.В. Цветаев, Литературная борьба с протестантством в Мос-
ковском государстве, Mocквa 1887, s. 134–140; В.K. Былинин, К вопросу о полемике вокруг 
русского иконописания во второй половине ХVII: «Беседа о почитании икон святых» Си-
меона Полоцкого, w: ТОДРЛ, t. 38, Ленинград 1985, s. 281–289. 

51 Zob. przyp. 4 (tłum. N.M.). 
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do celebracji słowa. Tym samym podtrzymuje stwierdzenie św. Jana Dama-
sceńskiego, że czym słowo jest w słuchaniu, tym ikona w oglądaniu52. 

Jądro argumentacji cudzoziemców leżało w żądaniu odrzucenia ich zda-
niem złych ikon ze względu na ich nieprzystawalność do pierwowzoru. Sy-
meon pokazuje jednak błąd tego myślenia: nie można wprost utożsamiać 
doniosłości sztuki ikonopisania z  jakością tego czy innego obrazu. Szpetnie 
namalowane ikony nie czynią ujmy świętym na nich ukazanym, ale wyłącznie 
obnażają nieudolność ikonopisa i  jego samego okrywają hańbą. Wobec tego 
należy albo dokształcić malarza, albo zabronić mu wykonywania zawodu. Au-
tor Dysputy komentuje to w następujący sposób: 

Po długiej dyspucie zapytano mnie: „Liczne ikony malowane bywają tak brzyd-
ko, że bardziej bezczeszczą pierwowzór, niż cześć mu oddają, a więc czcić ich 
nie należy?” Odpowiedź dałem następującą: „Zgadzam się, że brzydko nama-
lowane ikony spotkać można, ale to nie bezcześci świętych, a tylko pokazuje 
nieudolność malarską. Wiemy bowiem, że nie święci byli tak brzydcy, ale, że 
artysta lepiej nie umiał [oddać ich podobieństwa], albo nie dołożył stosownych 
starań, aby dobrze wykonać ikonę. Dlatego niestarannie wykonanymi ikonami 
gardzić nie wolno. Ale tylko owo partactwo usunąć należy. Takim ikonopisom 
należy zabronić malowania świętych ikon albo dołożyć starań, aby malowali 
lepiej”53. 

Adwersarze Symeona, krytykując w  dalszym ciągu rosyjskie malarstwo 
ikonowe, stawiali tezę, że defekty na ikonach noszą znamiona heretyckich 
wyobrażeń Jezusa i wobec tego nie mogą odpowiadać pierwowzorowi. Autor 
Dysputy w następujący sposób charakteryzuje ten fragment rozmowy: Jeden 
z owych mężów powiada: „Gdyby ktoś Chrystusa z ogoloną brodą namalował, 
nigdy takiego obrazu czcić by nie należało”. Symeon sprowadza jednak rozmo-
wę na tory sztuki kanonicznej: 

Odpowiedź dałem: „My o tak niekanonicznie namalowanych obrazach nie mó-
wimy. Ograniczamy się do wykonanych zgodnie z dyspozycjami cerkiewnymi. 
I tylko do kanonicznie wykonanych, chociaż nie podobnych do naturalnych. 
Przeciwnie, gdyby ktoś śmiał takowy obraz Chrystusa namalować, tego bym 
osądził stosownie do jego stanu, by jako bluźnierca został ukarany. Obrazu zaś 
tego nie opluwałbym, lecz brodę domalować polecił, niech zgodnie z kanonem 
ukazuje Chrystusa Pana. Albo, bez żadnej ujmy, obraz [takowy] zniszczyć bym 
nakazał, jako niekanonicznie wykonany, do tego wykonany przez ikon bluź-
niercę. Ale tych obrazów nieprawidłowo namalowanych nie należy osądzać, 

52 Św. Jan Damasceński, De sacribus imaginibus orations, 1, 17: Patrologia graeca, wyd. J.P. 
Migne, t. 96, Paris 1864, kol. 1248.

53 Zob. przyp. 4 (tłum. N.M.). 
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podobnie, jak namalowanych prawidłowo, chociażby nie wykazujących podo-
bieństwa. To bowiem jest rzecz w najwyższym stopniu ikonoburcza”54. 

Jak widać z przytoczonego cytatu, to kanoniczność ikon stanowiła jądro 
argumentacji wymierzonej w protestantów. Tradycja i kanon – chociaż rozu-
miane przez Symeona bardzo szeroko – stanowią o wartości sztuki ikonowej, 
nie zaś artystyczne wykonanie ikony. Innymi słowy, wierność tradycji ikonopi-
sarskiej rekompensuje niedostatki warsztatowe ikon55.

Wierność tradycji dla Symeona Połockiego oznaczała w pierwszym rzę-
dzie malowanie w zgodzie z pierwowzorem, ubolewał nad malowaniem nie-
zgodnym z archetypami. W Notatce pisze o tym wyraźnie:

Zamiast czci dla pierwowzoru, zakrada się zwodnicza niewiedza, i w ten sposób 
najprostsza droga tego rzemiosła zarasta cierniem, i chcący przejść te sprawie-
dliwe ścieżki odwracają się i mówią do siebie: kto wie i kto powie jak tworzyć, 
albo kto skarci nas? (…) Wielu ludzi prostych nie dba o prawdę w malowaniu 
świętych ikon, piszą niepodobne do prawdy [postaci] na okiennicach i  sza-
chownicach, bazgrzą maski zamiast twarzy ludzkich i mają czelność nieudol-
nie napisane ikony oddawać hurtownikom, którzy rozwożą je w różne strony. 
A jaka jest dla ikon hańba, gdy nazywają je tandetą? Hurtownik od hurtownika 
kupuje ikony setkami i tysiącami nie znając się na ich wartości56. 

Ostrzegał kupujących, że partackie obrazy nie licują z godnością i powagą 
kultu cerkiewnego, ale je naruszają i podważają57. W Dyspucie – w odróżnieniu 
od Notatki i pozostałych pism – Symeon precyzuje, że istota wierności pier-
wowzorowi polega na wierności tradycji ikonowej, a nie wyłącznie umiejętno-
ściach artystycznych: 

Ponadto jest wiadome, że wszystkie obrazy Chrystusa nie są w pełni podobne 
do Niego, czy z powodu rysów twarzy, czy wielkości, czy z powodu samego pla-
stycznego ujęcia; w takim przypadku należałoby wszystkie obrazy Chrystusa 
odrzucić. [Jednak] do poszanowania ikon świętych wystarczy to, że zgodnie 

54 Ibidem.
55 Notabene zarówno cudzoziemcy, jak i Symeon nie wiedzieli, bo wiedzieć nie mogli, że 

wizerunki Jezusa bez brody w sztuce chrześcijańskiej istniały. Por. J. Pelikan, The Illustrated Jesus 
Through the Centuries, Yale 1997; Idem, Through the Centuries: His Place in the History of Cul-
ture, Yale 1985 (1999); Idem, Imago Dei: the byzantine apologia for icons, Princeton 1990.

56 Cyt. za: Л.Н. Майков, Очерки..., s. 143 (tłum. N.M.); podobnie wypowiadał się Władi-
mirow: Por. Е.С. Овчинникова, Иосиф Владимиров..., s. 33, 41, 60, 61.

57 Upomina więc ikonopisów: „Niech z winy nieudolnego [malarza] obraz przedstawiają-
cy postać któregoś świętego, z powodu owego niedbalstwa, nie będzie pozbawiony możliwo-
ści oddawania mu czci”, cyt. za: Л.Н. Майков, Симеон Полоцкий…, s. 5–6; Idem, Очерки…, 
s. 139–140.
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z zaleceniami [cerkiewnymi] wyobrażają ludzki wygląd Chrystusa i Jego Bo-
skie energie, z podpisem stosownym, i [w związku z tym] nie ma konieczności 
[czynienia na ikonach] wyraźnego podobieństwa.

W  obronie malarstwa Symeon Połocki wyraźnie odróżnia aspekt arty-
styczny od religijnego: nieudolność malarską ikonopisów od prawa Cerkwi do 
wykonywania wizerunków Zbawiciela. W Dyspucie pisze: 

Słowa te mężów usłyszawszy, zdumiałem się i zasmuciłem oraz sprzeciwiwszy 
się mężom tym powiedziałem, iż ja każdy obraz Chrystusa, Boga naszego, po-
dobny czy niepodobny, ale według wskazań cerkiewnych wykonany, dobrze je-
śli jest imieniem Chrystusa podpisany, czczę i całuję. Wiem bowiem, że między 
tysiącami obrazów Zbawiciela, być może zaledwie jeden prawdziwemu obliczu 
Chrystusa jest podobny. Jeśliby jednak tylko ów obraz czcić by należało, inne 
zaś odrzucić, byłaby to herezja58. 

Dyskusja z moskiewskimi cudzoziemcami nie była łatwa z uwagi na ich 
głęboką niechęć do kultu ikon podyktowaną nastawieniem obrazoburczym 
oraz protekcjonalnym traktowaniem rosyjskiej sztuki. Trudno było Syme-
onowi – co sam przyznaje – przekonać rozmówców do swoich argumentów. 
Miejscami rozmowa przybierała postać niemerytoryczną, zwłaszcza wtedy, 
kiedy rozmówcy przechodzili do oskarżeń osobistych i obelg. Symeon Połocki 
przyznaje szczerze: „Wiele upokarzających słów usłyszałem, co niech im Pan 
wybaczy. A  o  świętych ikonach rozważać niech ich pouczy”. Jego konkluzja 
zawarta w Dyspucie jest zgodna z jego poglądami i z treścią nauczania Cerkwi, 
choć emocjonalna, co świadczy o temperaturze sporów: 

Dlatego [niech] żaden mąż pobożny nie odważy się brzydko namalowanych 
ikon opluwać, odrzucać i im urągać. Natomiast poprawiwszy [swoje] wykona-
nie ikonę tę niech ucałuje (…) ponieważ niszczyć ikon i czci ich pozbawiać się 
nie godzi, natomiast partactwo należy napiętnować i ku poprawie doprowadzić. 

W tej wypowiedzi wyraźnie wybrzmiewa apologia ikony: wizerunkom od-
daje się cześć religijną ze względu na to, że prowadzą ku Bogu; cześć obrazów 
nie zatrzymuje się na nich samych, ale zawsze zmierza ku Temu, Kogo przed-
stawiają59. 

Niesprzyjający porozumieniu klimat dyskusji wspomina Symeon jeszcze 
na końcu Dysputy, gdzie również przyznaje się do niepowodzenia misji. Do-
wodzi ono istnienia głębokich, nie do przezwyciężenia różnic  w kwestii sztuki 

58 Zob. przyp. 5 (tłum. N.M.)
59 Por. św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologica, I–II 81, 3, ad 3. 



210 Norbert Mojżyn 

ikonowej między teologią wschodnią a protestancką. Na zakończenie swojej 
wypowiedzi Symeon wyraża pogląd, że pobożne oglądanie wizerunków Boga 
na ziemi daje zapowiedź i rękojmię oglądania Bożego oblicza w królestwie Bo-
żym: 

Za te pobożne odpowiedzi wiele upokorzeń musiałem znieść, a dysputa zakoń-
czyła się pozostaniem przy swoich zdaniach. Rozmówcy odeszli nie przekona-
ni, wręcz upewnieni w swoich poglądach. Ja obiecałem występować w obronie 
ikon świętych i w przyszłości. Bogu dziękować do końca życia mojego będę, 
pragnąc za to od Boga otrzymać przebaczenie za grzechy moje i  łaskę w ży-
ciu doczesnym, a w przyszłym życiu oglądania jasnego Oblicza Boga w Trójcy 
Świętej sławionego. Tego i Tobie, i sobie, pobożny Czytelniku, szczerze życzę60.

Dysputa o czci ikon jest dowodem polaryzacji opinii na temat ikon wśród 
wykształconych mieszkańców Moskwy w  drugiej połowie XVII wieku oraz 
świadectwem osobistego udziału Symeona Połockiego w  podjętej w  stolicy 
Rosji debacie na temat sztuki, pośrednio potwierdza zaangażowanie Syme-
ona w  sprawy malarstwa ikonowego. Treść Dysputy w  największym skrócie 
można przedstawić jako zgodę z krytyczną oceną wobec rosyjskiego warsztatu 
ikonograficznego dokonaną przez obcokrajowców (z perspektywy estetyki za-
chodniej i malarstwa zachodnioeuropejskiego). Składają się na nią m.in. błędy 
ikonograficzno-dogmatyczne, jaskrawe niedostatki warsztatowe, maniera po-
ciemniania (postarzania) ikon. Z drugiej strony Symeon staje w obronie ikon, 
których ranga i wartość kultowa – według niego – nie wynikają z jakości ich 
wykonania, ale z udziału w tradycji malarskiej i cerkiewnej. 

Problemy twórczości ikonowej Symeon próbował rozwiązać metodą ad-
ministracyjną poprzez rozporządzenia carskie i soborowe (Notatka, Gramota 
carska, Gramota trzech patriarchów). Równolegle jednak – jakby spodziewając 
się ograniczonej skuteczności tej drogi – zabiegał o stworzenie ram nauczania 
sztuki ikonowej: postawił na zdobywanie kwalifikacji artystycznych i podwyż-
szenie poziomu wykonawstwa ikon. Położył nacisk na artystyczną, w  pełni 
twórczą pracę malarza, nie zaś robotę rzemieślniczą. Rozumiał, że w procesie 
artystycznym na równi z udziałem łaski Boskiej, wiernością tradycji oraz wy-
sokim poziomem moralnym malarza, niezbędne jest dobre techniczne przy-
gotowanie i ogólne wykształcenie. Umiejętność stosowania zasad „żywopodo-
bieństwa” połączonego z wiernością tradycji ikonopisarskiej stała się jednym 
z kluczowych kryteriów w estetyce Symeona Połockiego. 

60 Zob. przyp. 5 (tłum. N.M.).
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Podsumowując, wkład Symeona Połockiego w  rozwój kultury, w  tym 
sztuki ikonowej, jest zarówno trudny do przecenienia, jak i niejednoznaczny. 
Z jednej strony otworzył okna na światło kultury zachodniej, przyczynił się do 
dynamicznego rozwoju sztuk plastycznych na wzór malarstwa zachodnioeu-
ropejskiego (żiwopis’), z drugiej strony stało się to kosztem radykalnej dezinte-
gracji malarstwa ikonowego (ikonopis’). 





Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej

Denys Pilipowicz
Uniwersytet Jagielloński

Filozoficzna refleksja na temat starości  
w literackiej spuściźnie Hryhorija Skoworody

Hryhorij Skoworoda (1722–1794) w  opinii badaczy kultury ukraińskiej 
epoki baroku jest jednym z najbardziej oryginalnych myślicieli słowiańskich 
tego czasu1. W centrum jego filozofii stoi Bóg, jak też źródła i sposoby poznania 
prawdy o Stwórcy i stworzeniu, relacje między człowiekiem a Bogiem, wresz-
cie etyka, w której na pierwszym miejscu postawił on kwestię samopoznania 
prowadzącego do osiągnięcia szczęścia w życiu doczesnym i w konsekwencji 
wiecznego zbawienia. Jego filozofia – oparta na swoistej syntezie antycznych 
źródeł oraz Biblii, przesiąknięta bogatą symboliką – skłania do pojmowania 
analizowanych zjawisk w ujęciu dialektycznym. Taki też charakter ma jego re-
fleksja na temat starości.

Analiza spuścizny Skoworody pozwala wyodrębnić kilka płaszczyzn poj-
mowania starości. Na wstępie należy zaznaczyć, że nie jest to komplementarny 
system, tj. filozofia starości. Z jednej strony wynika to ze sposobu postrzegania 
tego etapu życia człowieka w  antyku i  chrześcijaństwie, z  drugiej zaś z  jego 

1 Por. np. Д. Багалій, Український мандрований філософ Григорій Сковорода, Київ 1992; 
Д. Чижевський, Фільософія Григорія Сковороди, Варшава 1934; Л. Ушкалов, О. Марченко, 
Нариси з філософії Григорія Сковороди, Харків 1993; R. Łużny, Grzegorza Skoworody, ostat-
niego przedstawiciela wschodniosłowiańskiego baroku „poesis sacra”, „Przegląd Humanistyczny” 
37, 1993, nr 4 (319), s. 93–98.
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własnych przekonań, w których na pierwszy plan wysuwa się człowiek w kon-
tekście wieczności, a nie tylko w jego doczesnym bytowaniu. Takie podejście 
wynikać może również ze sposobu postrzegania starości w  chrześcijaństwie 
wschodnim. Jak zauważył Marek Ławreszuk, zgodnie z nauką chrześcijańską 
procesowi starzenia podlega to, co stworzone i materialne, np. ciało ludzkie, 
nie zaś byty duchowe czy Bóg. Natomiast z perspektywy stosunku człowieka 
do Stwórcy starość nie wywołuje zainteresowania teologów, ponieważ powo-
łaniem człowieka jest zbawienie bez względu na to, na jakim etapie życia się 
znajduje2. Skoworoda w swojej refleksji wydaje się podążać tą właśnie drogą. 
Za główny cel człowieka uznawał zbawienie jako doświadczenie wiekuistego 
szczęścia, nie przywiązywał więc wagi do problemu starości, pojmując ją w ka-
tegoriach bardziej duchowych niż materialnych.

Najpełniejszym źródłem poglądów ukraińskiego twórcy na omawiany te-
mat jest dokonany przezeń przekład klasycznego dzieła literatury rzymskiej, 
traktatu O starości Cycerona3. Tłumaczenie to stanowi przejaw nie tyle chęci 
wykazania swoich zdolności poetyckich, translatorskich czy erudycji, ile raczej 
budowania filozofii, poprzez włączenie tego istotnego, w jego opinii, źródła do 
systemu własnych poglądów. Jak zauważyli redaktorzy edycji dzieł zebranych 
Skoworody, przekład ten charakteryzują indywidualizm i duża swoboda w po-
dejściu do oryginału, co stanowi argument przemawiający za uwzględnieniem 
go na równi z autorskimi tekstami w niniejszej analizie4. 

Na wybór tego właśnie utworu jako materiału do tłumaczenia mogła 
wpłynąć również sytuacja życiowa Skoworody. Można bowiem dostrzec pew-
ne analogie między okolicznościami powstania antycznego dzieła i jego ukra-
ińskiego przekładu. 

Dialog O starości, jak podaje Stanisław Stabryła, skomponowany w okre-
sie odsunięcia Cycerona od udziału w czynnym życiu politycznym, stanowił 
próbę przezwyciężenia apatii i  poczucia osamotnienia, a  więc swego rodza-
ju konsolację5. Biografia Skoworody nie odsłania niestety duchowego stanu 

2 M. Ławreszuk, Starość w rozumieniu Kościoła prawosławnego, w: Starość, red. A. Janicka, 
E. Wesołowska, G. Kowalski, Białystok 2013, s. 233.

3 Przed tłumaczeniem Skoworody dzieło Cycerona było we fragmentach znane w ukraińskiej 
kulturze m.in. za sprawą podręcznika retoryki Manunductio z 1736 r., por. O. Cyganok, Epitafia 
ludziom starym w poetykach ukraińskich XVII–XVIII wieku, w: Starość, s. 478.

4 Komentarz do przekładu analizowany przez zespół redakcyjny pod kierownictwem Wo-
łodymyra Szynkaruka, por. Г.С. Сковорода, Повне зібрання творів у двох томах, t. 2, Київ 
1973, s. 521.

5 Por. S. Stabryła, Wstęp, w: Cyceron, Katon Starszy o starości, tłum. W. Klimas, Kraków 
1995, s. 18.
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twórcy w czasie pracy nad przekładem. Nie jesteśmy także w stanie precyzyj-
nie określić daty jego powstania. Odwołując się jednak do skrupulatnie prze-
prowadzonych i  udokumentowanych ustaleń ukraińskiego badacza Leonida 
Machnowcia, który zauważył, że tłumaczenie dedykowane jest pułkownikowi 
Stepanowi Tewjaszowowi, można wysnuć przypuszczenie, że powstało ono 
w czasie przebywania Skoworody w Ostrohoźku – majątku pułkownika w la-
tach 1771–17726. Pięćdziesięcioletni ukraiński twórca żył wtedy samotnie, bez 
własnego miejsca na ziemi po usunięciu ze stanowiska wykładowcy; jednocze-
śnie był to najbardziej płodny okres w jego życiu. Być może praca nad przekła-
dem miała stanowić swoiste podsumowanie dotychczasowych egzystencjal-
nych doświadczeń filozofa, będąc zarazem symbolicznym aktem przejścia do 
etapu starości.

Traktat O  starości ma charakter dialogu7, w  którym Katon Starszy, por-
te-parole autora, odpowiada na zarzuty Scypiona dotyczące goryczy i nędzy 
starości, poddając analizie cztery główne przyczyny takiego stanu. W wersji 
Skoworody czytamy: 

А естьли взять в разум, то можно найтить четырѣ вины, для которых ста-
рость людям показывается бѣдною: 1-я. Что отводит от дѣл. 2-я. Что тѣло 
приводит в слабость. 3-я. Что лишает всех почти сладостей тѣлесных. 4-я. 
Что недалече от смерти8. 

Ten podział zakreśla ramy dla analizy poglądów ukraińskiego myśliciela 
na temat starości.

W kontekście poszukiwania w twórczości Skoworody analogii z myślą an-
tycznego filozofa na omawiany temat szczególnie ważna jest refleksja Katona 
dotycząca śmierci. Odnosząc się do zarzutu, że stanowi ona kres istnienia czło-
wieka na ziemi, obeznany z najważniejszymi nurtami filozofii antycznej Cyce-
ron9 stara się przede wszystkim wykazać nieracjonalność lęku przed nią bez 
względu na przekonania. Jeśli istnienie człowieka kończy się wraz ze śmiercią, 
to tym samym pozbawia ona człowieka cierpienia. Jeśli natomiast uznać, że 
odnosi się jedynie do naszej cielesności, to wówczas zasługuje ona na miłość, 
ponieważ czyni człowieka nieśmiertelnym. Śmierć należy przyjmować ze spo-

6 Л. Махновець, Григорій Сковорода. Біографія, Київ 1972, s. 232.
7 Forma dialogu według Georges’a Minois stanowi jedną z wielu cech wspólnych z dziełami 

Platona i wskazuje na duży wpływ, jaki na Cycerona wywarły poglądy platońskie, por. G. Minois, 
Historia starości. Od antyku do renesansu, Warszawa 1995, s. 119–126.

8 Г.С. Сковорода, Перевод из книг римскаго сенатора Марка Ціцерона “О старости”, 
w: Повне зібрання творів у двох томах, t. 2, Київ 1973, s. 184. 

9 Por. S. Stabryła, Wstęp, w: Cyceron, s. 12, 26.



216 Denys Pilipowicz

kojem, jest ona naturalnym etapem istnienia człowieka na ziemi, co Cyceron 
przekazał za pomocą popularnej również w baroku symboliki akwatycznej:

Ах смерть! Она мнѣ толь пріятна, что чем ближе к ней подхожу, кажется 
помалу виден становится берег, отверзающій // сладкое свое нѣдро для 
моего по долговременном мореплаваніи вспокоенія10.

Z chrześcijańską myślą o końcu ziemskiego życia, nawiązującą do przeko-
nań antycznych filozofów (np. Platona) o nieśmiertelności duszy, korespondu-
je pojmowanie śmierci jako drzwi do nieśmiertelności:

Но чуть ли не лучше наш говорит Енніус: Не желаю-де я ни от кого 
сей чести, чтоб при моем погребеніи плакать. По его мнѣнію, не слез 
достойна смерть, оттворяющая нам путь к безсмертію11.

Powołując się na koncepcję pitagorejską o nieśmiertelności duszy, Cyceron 
wprowadza do swojego dialogu myśl o wiecznie żywej duchowej cząstce czło-
wieka, utożsamianej przez starożytnych Greków z boskim elementem i naturą, 
a ulokowanej w nieśmiertelnej duszy: 

Не можно тому статься, чтоб находящійся внутрь нас дух не был 
безсмертный. Он мечется как молнія, удерживает прошедшее в памяти, 
как в зеркалѣ, а заглядает издалеча, в то, что еще не приближилось. […] 
Он в непрерывном движеніи находится, а движется сам собою. Посему 
видно, что он безначальный […]12.

Naturalną konsekwencją związanego ze starością lęku przed śmiercią i na-
uki o nieśmiertelnej duszy jest negatywna ocena cielesności oraz przekonanie, 
że prawdziwe życie następuje dopiero po śmierci: 

Любезные дѣти, я твердо вѣрую, что ваши отцы, а мои предорогіе друзья 
и теперь живы, да еще в такой жизни, // которая одна только і за жизнь 
почитатись должна. А поколь мы в тѣлесной темницѣ заключенны, то сія 
жизнь не иное что есть, как невольничая работа, для которой внутренный 
наш человѣк будьто в ссылку сослан в мѣста тлѣнныи и горним небесным 
жилищам совсѣм противные13. 

W  cytowanym tekście nawiązującym do listu św. Pawła do Rzymian 
(7, 14–25) Skoworoda wprowadza do przekładu charakterystyczną dla filozo-

10 Г.С. Сковорода, Перевод из книг…, s. 197–198.
11 Ibidem, s. 198.
12 Ibidem, s. 199.
13 Ibidem.
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fii chrześcijańskiej14, obecną w literaturze patrystycznej kategorię „człowieka 
wewnętrznego”. Stanowi on także ciekawy przejaw łączenia dwóch tradycji: 
antycznej i  chrześcijańskiej15, przywołane bowiem fragmenty zawierają od-
wołania do starożytnych filozofów. W ostatnim cytacie pobrzmiewają dalekie 
echa platońskiej metafory jaskini, wyraźnie korespondując z przekonaniami 
Skoworody, a szerzej rzecz ujmując, z odkrywaną przez niego istotą przekazu 
biblijnego, którego prawdziwość potwierdzała nie tylko tradycja chrześcijań-
ska, ale i antyczna. 

Powody jego zainteresowania traktatem Cycerona zostały wyjaśnione w li-
ście dedykacyjnym skierowanym do pułkownika Stepana Tewjaszowa. Kultura 
antyczna była dla Skoworody przejawem nieśmiertelnego i wiecznego Logosu, 
obecnego we wszystkich czasach i w różnych kulturach: 

Признаюся, что позорищем сих добротою сіяющих сердец плѣняется 
мое душевное око, и прихожу в понятіе, что нѣт ничего ни любезнѣе, ни 
приманчивѣе, как добродушіе. Не могу довольно надивиться, каким об-
разом они могли быть просты, но поважны, […] не христіане, но люби-
тели безсмертія. […] Принужден сказать с Павлом: “Или // іудеев токмо 
бог, а не и языков?” Ей, и языков. Скажу то же, что сказал […] Петр: “По 
истинѣ разумѣваю, яко не на лица зрит бог, но во всяком языцѣ бояйся 
его и дѣлаяй правду пріятен ему есть […]”16.

Takie właśnie podejście pozwoliło mu na użycie w omawianym tłumacze-
niu przydomka „prorok”: „старинный наш пророк Енніус”17 w odniesieniu 
do Enniusza.

Ujmując ten problem szerzej, należy stwierdzić, że w koncepcji Skoworo-
dy kultura antyczna to ważne źródło prowadzące do poznania boskiej natury, 
stanowiące dopełnienie przekazu biblijnego na zasadzie prefiguracji. To prze-
jaw zjawiska, które Dmytro Czyżewski określa mianem chrystianizacji antyku, 

14 Т. Шпідлік, Духовність християнського Сходу. Систематичний виклад, Львів 1999, 
s. 82–83.

15 W polskim przekładzie dzieła Cycerona dokonanym przez Wacława Klimasa interesujący 
nas fragment brzmi: „Albowiem dopóki żyjemy zakuci w okowy ciała, spełniamy tylko jakiś 
obowiązek, konieczny, ale i bardzo ciężki jednocześnie, jako że dusza niebiańska – strącona ze 
swej wyniosłej siedziby – tkwi w naszym ciele niczym w ziemi, która jest miejscem przeciwnym 
boskiej i nieśmiertelnej naturze”, Katon Starszy o starości, s. 100.

16 Г.С. Сковорода, Перевод из книг…, s. 178.
17 Ibidem, s. 180. Takie traktowanie antycznych filozofów napotykamy również w odniesie-

niu do Pitagorasa porównywanego z Janem Chrzcicielem, por. Г.С. Сковорода, Повне зібрання 
творів…, t. 2, s. 215.
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obecnego również u innych pisarzy ukraińskich epoki baroku, np. Joannicju-
sza Galatowskiego18.

Filozoficzna refleksja na temat starości wiąże się w  dziełach Skoworody 
z przekonaniami dotyczącym przemijania i śmiertelności człowieka, tak bar-
dzo rozpowszechnionymi w polskiej i w ukraińskiej kulturze barokowej, reali-
zowanymi w szeregu toposów o charakterze wanitatywnym19.

W  przypadku Skoworody znamienny dla epoki baroku kontekst tema-
tyczny towarzyszący motywowi starości, którego przykłady można dostrzec 
w epitafiach20, ale również w kazaniach barokowych21, spełnia nieco inną funk-
cję. Stanowi część składową dychotomii cielesnego i duchowego pierwiastka 
w człowieku „zewnętrznym” i „wewnętrznym”. Tę opozycję twórca przedstawia 
w sposób bardzo sugestywny, charakterystyczny dla estetyki baroku europej-
skiego: „Ты – то тѣнь, тма и тлѣнь! Ты соніе истиннаго твоего человѣка. 
Ты риза, а он тѣло. Ты привидѣніе, а он в тебѣ истина. […] Ты грязь, а он 
твоя красота…”22.

Zaprezentowana wyżej krytyczna ocena cielesności nie prowadzi do prze-
konania o skrajnej negacji cielesnego aspektu człowieka. Jak zauważa Dmytro 
Czyżewski, dla Skoworody człowiek to dialektyczna jedność złożona z anty-
tetycznych struktur, w których to, co zewnętrzne, stanowi cień tego, co ukry-
te, czyli wewnętrzne23. Opozycja ta stanowi odzwierciedlenie pełni i jedności 
bytu, który wykracza poza kategorię czasu i przemijania, dlatego też starość 
nie jest tu czasem ostatecznego rozrachunku i przygotowania na kres. 

Jeśli zatem śmiertelność odnosi się jedynie do przemijalnej, złudnej, pełnej 
cierpienia materii, to lęk przed śmiercią, jako cecha starości, staje się nieuza-

18 Л. Ушкалов, Світ українського бароко, Харків 1994, s. 26–27.
19 Na temat obecności toposów wanitatywnych w kulturze baroku por. m.in.: J. Białostoc-

ki, Vanitas. Z dziejów obrazowania idei „marności” i „przemijania” w poezji i sztuce, w: Idem, 
Teoria i  twórczość. O tradycji i  inwencji w teorii sztuki i  ikonografii, Poznań 1961, s. 105–136; 
D. Künstler-Langner, Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Toruń 1996, 
w barokowej literaturze ukraińskiej por. Д. Чижевський, Поза межами краси (до естетики 
барокової літератури), Нью-Йорк 1952; M. Iwanek, Motyw śmierci w ukraińskiej poezji baro-
kowej, „Przegląd humanistyczny” 2, 1984; Д. Пилипович, Тема смерті та її образне втілення 
в „Перлі многоцінному” Кирила Транквіліона Ставровецького, „Між сусідами” 9, 1999, 
c. 156–163; A.Z. Nowak, Staw śmierć przed oczy, w: Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i bia-
łoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne XVII wieku, Kraków 2008, s. 31–52.

20 Por. O. Cyganok, op. cit., s. 477–489.
21 Por. J.A. Drob, Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych, 

Lublin 1998.
22 Г.С. Сковорода, Наркісс. Разглагол о том: узнай себе, w: Повне зібрання творів…, 

t. 1, s. 163.
23 Д. Чижевський, Фільософія…, s. 131.
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sadniony. W skondensowanej poetyckiej formie ujmuje ten problem Skowo-
roda w pieśni 1. zbioru Ogród pieśni nabożnych [Сад божественных пѣсней 
прозябшій из зерн священнаго писанія]: „Боится народ сойти гнить во 
гроб, // Чтоб не был послѣ участный, // Гдѣ горит огнь неугасный; // 
А смерть есть святая, кончит наша злая, // Изводит злой войны в покой. 
// О, смерть сія свята!”24.

Prawdziwa, zła śmierć, co charakterystyczne dla antropologii prawosław-
nej25, jest utożsamiana wyłącznie z  grzechem: „О, грѣх-то смерть родит, 
живу смерть наводит, // Из смерти ад; душу жжет глад. // О, смерть сія 
люта!”26.

Pozytywne pojmowanie przez Skoworodę śmierci kształtowane jest przez 
dominację w jego filozofii czasowej kategorii aeternitas, sformułowanej przez 
neoplatonizm oraz filozofię chrześcijańską27. W jednej ze swoich łacińskoję-
zycznych pieśni De sacra caena, seu aeternitate, która stanowi apostrofę do 
Boga – Wieczności, myśliciel ukazuje poprzez szereg antytetycznych kon-
strukcji opozycję wieczności i  przemijania, w  tej pierwszej upatrując istotę 
bytu – Boga. Człowiek oświecony światłem prawdy staje się prawdziwym by-
tem, przezwyciężającym śmierć: 

Sum cinis, umbra, nihil; sed ubi me luce repleris, // Ens et res fuero non cinis, 
umbra nihil. // Educ me totum ex telluris inertis amore; // Sic pax! et facies hoc 
duce luce tua. // Da mihi sufficiens hoc lumen, temnere mortem: // Da mihi 
velle mori! Da mihi amare mori!28.

Kolejnym istotnym kontekstem pojmowania starości u  Skoworody jest 
refleksja natury antropologicznej zbudowana wokół fundamentalnej biblijnej 

24 Г.С. Сковорода, Пѣснь 1-я, w: Повне зібрання творів…, t. 1, s. 60.
25 J. Meyendorff, Teologia bizantyjska, Warszawa 1984, s. 185–191, Т. Шпідлік, op. cit., 

s. 89–90.
26 Ibidem, s. 60.
27 Na temat koncepcji czasu w kulturze baroku por. J.A. Drob, op. cit., s. 49.
28 Г.С. Сковорода, De sacra caena, seu aeternitate, w: Повне зібрання творів…, t. 1, s. 104. 

W tłumaczeniu na język polski: „Popiołem jestem, cieniem, niczym. // Lecz gdy wypełnisz mnie 
światłem, stanę się // istotą, rzeczą –  wcześniej byłem cieniem, popiołem, niczym. // Wyprowadź 
mnie z pożądliwości tego, co ziemskie bez szkody! // Zgoda! Uczynisz to, gdy światłem swoim 
mnie poprowadzisz. // Daj mi tego światła dowoli! Pozwól znieważać mi śmierć! // Udziel mi 
chęci do śmierci! Daj mi pokochać śmierć” [tłum. D.P.].

W tłumaczeniu na język ukraiński cytowany fragment brzmi: „Попіл я, тінь, ніщо. Світ-
лом як сповниш мене, тоді стану // Сутнє, річ — не як раніш — був я тінь, попіл, ніщо. // 
Виведи геть мене з пристрастей й зваб до земного без шкоди! // Згода! Це вчиниш, коли 
світлом своїм поведеш. // Дай мені цього ти світла доволі! Дай смерть зневажати! // Вмер-
ти бажання ти дай! Смерть мені дай полюбить!”, por. ibidem, s. 105. 
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opozycji „stary” – „nowy” człowiek29. Zauważyć przy tym należy, że odnosi się 
ona nie tylko do koncepcji człowieka, ale ma bardziej uniwersalny charakter 
związany z dualistycznym pojmowaniem bytu, które Skoworoda dzieli z Plato-
nem. Człowiek stary, zanurzony w ułudzie materialnego świata w procesie mi-
stycznego oświecenia duszy przez Boga osiąga stan oglądania, poznania praw-
dy o sobie i o otaczającej go rzeczywistości, co czyni go „nowym” człowiekiem: 

Раздѣлил [Бог] тебѣ все на двое, чтоб ты не смѣшивал тмы со свѣтом, 
лжы с правдою. […] Когда усмотрел ты новым оком и истинным бога, 
тогда уже ты все в нем, // как во источникѣ, как в зерцалѣ, увидѣл. […] 
Итак, ты теперь видиш двое – старое и новое, явное и тайное30. 

Człowiek postawiony wobec perspektywy odkrycia swojego nowego, 
prawdziwego jestestwa lub pozostania w  cielesności zwraca się ku nowemu 
człowiekowi – Chrystusowi bądź pozostaje „starym” Adamem31 zanurzonym 
w grzeszną cielesność: 

Видѣл ты и любил болвана и идола в твоем тѣлѣ, а не истинное тѣло, во 
Христѣ сокровенное. […] И когда тѣлу твоему болѣть опасно довелось, 
в той час впадал в отчаяніе. Так что се такое? Не старый ли ты Адам, то 
есть старый мѣх с ветхим сердцем?32. 

Opozycja „stary” – „nowy” człowiek, tutaj jedynie zarysowana, staje się dla 
Skoworody podstawą skomplikowanego procesu samopoznania, który prowa-
dzi do ponownych narodzin duchowego, prawdziwego człowieka, człowieka 
przebóstwionego, co ilustruje m.in. dialog Наркісс33.

Ostatnia płaszczyzna funkcjonowania problemu starości w dziele Skowo-
rody związana jest ze zjawiskiem starczestwa – obecną na Rusi formą życia 
monastycznego. Wywodzący się od św. Antoniego Pieczerskiego ascetyczny 
monastycyzm ruski swoją realizację znalazł w działalności Ławry Kijowsko-
-Pieczerskiej – centrum życia duchowego Rusi. W  czasach nauki Hryhorija 
Skoworody tamtejszy ruch monastyczny znajdował się w stanie kryzysu du-
chowego. Problem ten dostrzegał także jego rówieśnik, również student kijow-
skiej uczelni, późniejszy święty Cerkwi prawosławnej Paisjusz Weliczkowski. 

29 Por. listy św. Pawła do Kolosan (3, 1–10), Efezjan (4, 22–24) oraz Rzymian (8, 29).
30 Ibidem, s. 175.
31 Por. Pierwszy List św. Pawła do Koryntian (15, 45) i do Rzymian (5, 14), na ten temat por. 

J. Meyendorff, op. cit. s. 178–185.
32 Ibidem, s. 176.
33 Głębsza analiza antropologii H. Skoworody na przykładzie wspomnianego traktatu por. 

D. Pilipowicz, Hryhorij Skoworoda. Filozofia – Teologia – Mistyka, Kraków 2010, s. 186–205.
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Przesiąknięci potrzebą poszukiwania duchowego wzorca, źródła nieskażonej 
wiary, różnymi drogami starali się ów moralny ideał zrealizować. Paisjusz na 
Świętej Górze Athos odradza i  szerzy w  klasztorach prawosławnych wcze-
snochrześcijański ascetyczny model starczestwa – ojcostwa duchowego, nieco 
zapomniany w ruskich klasztorach, w których za jego właśnie sprawą z czasem 
nabierze nowej dynamiki. Istota Paisjuszowego wzorca starczestwa polega, jak 
zauważa Piotr Chomik, na wspólnotowym życiu w głębokim wewnętrznym 
związku opartym na duchowym poznaniu i zjednoczeniu współbraci34. 

W  tym kontekście znamienny wydaje się fakt, że Skoworoda jest przez 
badaczy określany mianem starczyk, pomimo że nie obrał on drogi życia 
monastycznego35. On  sam w  korespondencji używał niejednokrotnie, choć 
niekonsekwentnie, przydomka старець, np. w liście do Stepana Tewjaszowa 
z 10 czerwca 1788 r.36 czy w korespondencji z 6 grudnia 1792 r. do Naemana 
Petrowycza podpisanej: „Старец, учитель закона божія Григорій Варсава 
Сковорода”37. Starczestwo Skoworody, według Myrosława Popowycza, reali-
zuje się poprzez wybór wędrownego stylu życia38. W kulturze ukraińskiej epoki 
baroku przybiera ono formę określaną mianem wędrowny diak lub wędrowny 
nauczyciel39. Dmytro Bahalij – jeden z pierwszych badaczy myśli Skoworody 
w tytule swojej monografii nieprzypadkowo sięga po określenie мандрований 
філософ40.

Umieszczenie postaci Hryhorija Skoworody w  kontekście ruchu wę-
drownych diaków domaga się rozwinięcia. Potrzeba ta wynika z  charakteru 
tego ruchu, którego istotą, w zgodnej opinii badaczy, było przede wszystkim 
pragmatyczne dążenie do zaspokojenia potrzeb materialnych, bytowych. Rów-

34 P. Chomik, „Starczestwo” w prawosławnym monastycyzmie. Wielcy starcy Optinoj Pustyni, 
w: Starość, s. 304. Patrz również: J. Kuffel, W drodze na Tabor. Theosis w życiu i twórczości św. Pai-
sjusza Wieliczkowskiego, Kraków 2005; Митр. Іларіон, Паїсій Величковський. Його життя, 
праця та наука, Вінніпег 1975.

35 М. Попович, “Старчик” Сковорода, w: Григорій Сковорода: філософія свободи, Київ 
2008, s. 146–166.

36 Przywołany list H. Skoworoda kończy zdaniem: „Вашего имени и всего благословенного 
Вашего рода учитель, старец Григорій Сковорода”, por. Г.С. Сковорода, Повне зібрання 
творів…, t. 2, s. 407.

37 List por. Г.С. Сковорода, Повне зібрання творів…, t. 2, s. 414.
38 М. Попович, “Старчик”…, s. 146.
39 Gruntowna analiza ruchu wędrownych diaków w  szczególności związków Hryhorija 

Skoworody z tym ruchem patrz: Г. Нога, Звичаї тії з давніх школярів бували… (Український 
святковий бурлеск XVII–XVIII століть), Київ 2001; Ю. Барабаш, Дух животворить… Чи-
таємо Сковороду, Київ 2014, s. 130–167.

40 Por. przypis 1. 



222 Denys Pilipowicz

nież charakter diakowskiej twórczości wydaje się odbiegać od istoty filozofii 
Skoworody. 

Hanna Pechnyk, opierając się na ustaleniach Jurija Barabasza, skupiła się 
na trzech zasadniczych cechach różnicujących myśl oraz biografię Skoworody 
od ruchu diaków. Były to: pragmatyczny charakter wędrówki diaków i dobro-
wolna tułaczka Skoworody z głębszych duchowych pobudek; trawestacyjno-
-parodystyczny wydźwięk diakońskich kompozycji i  teologiczne przesłanie 
ukraińskiego pisarza; szerszy w porównaniu ze spuścizną diaków zakres tema-
tyczny jego dzieł41.

W opinii Pechnyk nie ma więc naukowych podstaw poszukiwania analogii 
z wędrowną bracią, co stoi w opozycji do stanowiska Hennadija Nohy, który 
dostrzegając jakościowe zróżnicowanie porównywanych zjawisk, określił Sko-
worodę mianem najwybitniejszego przedstawiciela tego ruchu42.

Źródła postrzegania Skoworody w kontekście starczestwa Pechnyk odnaj-
duje w zjawisku pokrewnym – w szeroko obecnym w ówczesnej kulturze eu-
ropejskiej zjawisku wędrówki. W szczególności skupia się badaczka na dwóch 
jej celach: poszukiwaniu wykształcenia i miejsca praktykowania ascezy, której 
przedstawicielem był św. Paisjusz Weliczkowski. Argumenty na poparcie swojej 
tezy znajduje autorka w biografii filozofa, wskazując jego udział w misji tokaj-
skiej, w ramach której prawdopodobnie udał się on do ważnych europejskich 
ośrodków naukowych: Presburga (dawna nazwa Bratysławy), Wiednia, Halle 
i in. Biorąc jednak pod uwagę mistyczny charakter jego myśli, równoprawne, 
jeśli nie bliższe istoty rozważanej kwestii jest stanowisko rozpatrujące samą po-
stać filozofa i jego dzieło w kontekście ascetycznej, duchowej wędrówki, którą 
twórca odbywał w ostatnim okresie swojego życia po ukraińskich majątkach 
ziemskich i monasterach. W tym właśnie duchu ujmował ją wyżej przywoływa-
ny Jurij Barabasz: „Для Сковороди мандрівництво — передовсім духовний 
пошук… Подорожжю в глибини людського серця і було мандрівництво 
Сковороди. Шлях до людей. І шлях до самого себе”43.

Podążając tym tokiem myślenia, należy zadać pytanie o  to, czy w  życiu 
i światopoglądzie Skoworody odnajdziemy przejawy głębszego pokrewieństwa 
z ideałem monastycznym. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wybór 
przez niego wędrownego trybu życia. W wymiarze filozoficznym podróż sta-
nowi dla ukraińskiego poety sposób na poszukiwanie wewnętrznego spokoju, 

41 Г. Пехник, Мандри в житті та творчості Григорія Сковорорди, w: Григорій Сково-
рода: загадковість присутности, ред. О. Купчинський, Львів 2005, s. 50–51.

42 Г. Нога, op. cit., s. 165.
43 Ю. Барабаш, op. cit., s. 164.
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dobrowolne osamotnienie, ucieczkę od świata. Mirosław Popowycz tak tłu-
maczy decyzję filozofa: „Сковорода […] знайшов собі місце на марґінесі 
суспільства, на самій межі соціальності, відкидаючи всі суспільні зв’язки 
і позиції, крім тих, які йому надає людська дружба і щира прихильність 
споріднених душ44. 

Podobną opinię można sformułować w  stosunku do wyboru drogi mo-
nastycznej jako życia oderwanego od więzów społecznych. Wędrówka w po-
szukiwaniu ideału wspólnoty monastycznej stała się również doświadczeniem 
starca Paisjusza Weliczkowskiego, który rozczarowany stanem monastycyzmu 
na Ukrainie udał się przez Mołdawię na Świętą Górę Athos.

Zarówno w przypadku mnichów – starców, jak i Skoworody ucieczka od 
świata nie oznaczała ucieczki od człowieka, lecz otwarcie się na indywidual-
ność, poszukiwanie duchowego pokrewieństwa, miłości bliźniego. W wymia-
rze literackim dążenie to realizuje się w zamiłowaniu wędrownego filozofa do 
formy dialogu o charakterze dydaktycznym, moralnym. W rozmowie starzec 
– przewodnik duchowy uświadamia rozmówcy, uczniowi, duchowemu synowi 
sens życia, pożądany sposób postępowania, wskazuje moralny wzorzec. Przy-
kładem niech będą tytuły dialogów Skoworody: Narcyz. Rozmowa o tym: po-
znaj siebie [Наркісс. Разглагол о том: узнай себе]; Rozmowa nazwana dwo-
je, o  tym, jak lekko być błogosławionym [Бесѣда, нареченная двое, о том, 
что блаженным быть легко] czy Rozmowa pięciu podróżnych o prawdziwym 
szczęściu w życiu [Разговор пяти путников о истинном щастіи в жизни], 
w których jeden z uczestników dialogu – porte-parole autora prowadzi współ-
rozmówców ku odkryciu istoty dyskutowanych zjawisk i  tworzy między na-
uczycielem i uczniami silny, duchowy związek.

Wreszcie monastyczny ideał pokory i ubóstwa, pielęgnowany przez star-
ców, stał się też pożądanym celem dla ukraińskiego filozofa, co Mychajło Ko-
wałeński45 – uczeń i jego pierwszy biograf opisuje w taki sposób: 

Не рѣша себя ни на какое состояніе, положил он твердо на сердцѣ сво-
ем снабдить свою жизнь воздержаніем, малодовольством, цѣломудріем, 

44 М. Попович, Григорій Сковорода: філософія свободи, Київ 2008, s. 152.
45 W niniejszym artykule została zastosowana pisownia nazwiska Kowałeński (Ковален-

ський) odmienna od ogólnie stosowanej w historiografii formy Kowałyński (Ковалинський), 
a będąca owocem archiwalnych badań Ł. Machnowcia. Pierwotna wersja nazwiska ucznia Sko-
worody została ustalona na podstawie oryginału listy studentów kursu filozofii sporządzonej 
przez nauczyciela kolegium mohylańskiego Ławrentija Kordeta; patrz Л. Махновець, op. cit., 
s. 177.
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смиреніем, […], простотою нравов, чистосердечіем. […] Такое самоо-
тверженіе сближало его благоуспѣшно к любомудрію46.

Podsumowując, należy stwierdzić, że filozoficzna refleksja Skoworody na 
temat starości i  zjawisk jej towarzyszących niejednokrotnie wykracza poza 
utarte schematy obecne w  literaturze ukraińskiego baroku. W szczególności 
osłabiona zostaje kategoria czasu i przemijania. Nie interesuje go starość jako 
konsekwencja upływu czasu ani śmierć rozumiana jako budzący lęk nieodwo-
łalny kres. Skupiony na tym, co niezmienne i wieczne, stara się odkryć podsta-
wę bytu – Boga, a w człowieku ducha i cel jego wędrówki – przebóstwienie, co 
zawarte zostało w słowach: „Христе, […] // А как от грѣхов воскресну, как 
одѣну плоть небесну, // Ты в мнѣ, я в тебѣ вселюся”47.

Starość w  myśli Hryhorija Skoworody, postrzegana poprzez perspekty-
wę dominującej kategorii wieczności, otwiera kolejny istotny i, jak się wyda-
je, niedostatecznie jeszcze zbadany obszar związany z  kwestią postrzegania 
przez niego czasu i przestrzeni. Wielowymiarowy charakter problemu starości 
w  jego twórczości stawia przed badaczem pytanie o  istnienie wspólnej pod-
stawy dla wielości jego ujęć. Podzielane z Platonem i Cyceronem przekona-
nie o nieśmiertelności duszy, które niweluje strach przed starością i śmiercią 
– kresem cielesnego bytowania człowieka na ziemi, upatrywanie w  tradycji 
antycznej źródła wiedzy o Bogu na zasadzie prefiguracji, dualizm antropolo-
giczny, wreszcie świadome nawiązanie do monastycznego wzorca starczestwa 
wyraźnie wpisują jego spuściznę w kontekst tradycji mistycznej, która w cen-
trum swojej teologicznej refleksji stawiała naukę o przebóstwieniu człowieka. 

46 М. Ковалѣнскій, Жизнь Григорія Сковороды, w: Г.С. Сковорода, Повне зібрання тво-
рів…, t. 2, s. 444.

47 Г.С. Сковорода, Пѣснь 1-я, w: Повне зібрання творів…, t. 1, s. 60.



Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej

Paweł Sygowski

Jak ksiądz Panasiński „nieprzyzwoite”  
ikony chował, „gluzować” kazał i gorzałki używał,  

czyli o porządkach w cerkwiach dekanatu  
tomaszowskiego unickiej diecezji chełmskiej 

w 1811 roku

Dekanat tomaszowski unickiej diecezji chełmskiej powstał pod koniec 
XVII w. – pomiędzy 1685 a 1696 rokiem1. Utworzono go wokół Tomaszowa 
Lubelskiego, miasta założonego przez Zamoyskich kilkadziesiąt lat wcześniej 
(przywilej lokacyjny – 1621 r.)2. W skład dekanatu weszło 14 parafii należą-
cych w pierwszej ćwierci XVII w. do protopopii szczebrzeszyńskiej (Ciotusza), 
tyszowieckiej (Konwica, Nedeżów, Przeorsk, Rogóźno, Szarowola, Typin, We-
rechanie, Wierszczyca, Wieprzowe Jezioro) i  potylickiej (Łaszczówka, Łosi-

1 Por. dwa opublikowane wykazy z 1683–85 i 1696 r.: A. Gil, Chełmskie diecezje obrząd-
ku wschodniego. Zagadnienia organizacji terytorialnej w XVII i XVIII wieku, w: Polska–Ukraina 
1000 lat sąsiedztwa., t. 5: Miejsce i  rola Kościoła Greckokatolickiego w  Kościele Powszechnym, 
red. S. Stępień, Przemyśl 2000, s. 43–44 i 52 (choć kilka cerkwi z protoprezbiterii tyszowieckiej 
włączono do dekanatu tomaszowskiego później – zob. ibidem, s. 50–51; I. Skoczylas, Sobory 
eparchii chełmskiej XVII wieku. Program religijny Slavia Unita w Rzeczypospolitej, tłum. A. Gil, 
w: Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej, t. 4, red. J. Kło-
czowski, A. Gil, Lublin 2008, s. 153–156. Dzieje rozwoju terytorialnego dekanatu tomaszowskie-
go warte są odrębnych rozważań.

2 J. Niedźwiedź, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, 
Zamość 2003, s. 536.
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niec, Ruda Wołoska, Tomaszów)3. W następnych dziesięcioleciach do nowego 
dekanatu włączano kolejne parafie, tak że przed pierwszym rozbiorem Pol-
ski (1772 r.) w  jego skład wchodziło ich już 25 – Bełżec, Ciotusza, Gródek, 
Hubinek, Jarczów (dawna Konwica), Jurów, Korhynie, Krupiec, Lipsko, Łosi-
niec, Maziły, Nedeżów, Podhorce, Przeorsk, Sopot (obecnie Majdan Sopocki), 
Szarowola, Szlatyn, Tomaszów [św. Jerzego], Tomaszów [Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny], Tomaszów [św. Mikołaja], Typin, Werechanie, Wier-
szyca, Wieprzowe Jezioro, Wola Wielka (dawniej Wola Lipska)4. W tym czasie 
niektóre parafie zdążyły już zanikać, jak na przykład w 2. ćwierci XVIII wieku 
Łaszczówka i Ruda Wołoska5, zaś Rogóźno zostało włączone w 1761 r. do pa-
rafii „S. Jurskiey” w Tomaszowie6. 

Na terenie dekanatu tomaszowskiego znajdowały się także trzy monaste-
ry: krupecki we wsi Krupiec koło Narola, zamecki nad Tanwią – 3 kilometry 
od Suśca i wspomniany korhyński w lesie nad Sołokiją – 3 kilometry od wsi 
Korhynie. Po reformie bazylianów w  latach 1743–1745 monaster krupecki 
zlikwidowano, przenosząc zakonników i  część wyposażenia do monaste-
ru werchrackiego, a jedna z dwóch jego cerkwi stała się cerkwią parafialną7. 
Wówczas także zlikwidowano monaster zamecki, którego zakonników prze-
niesiono do monasteru bazyliańskiego w Lublinie. Cerkiew zamecka stała się 
kaplicą filialną kościoła rzymskokatolickiego w Tomaszowie8. Wcześniej już, 

3 A. Gil, Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja, w: Studia i materiały do 
dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej, t. 1, red. J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 
2005, s. 302, 303, 305–306; I. Skoczylas, op. cit., s. 138, 140, 141, 143–144. 

4 Archiwum Państwowe w  Lublinie (dalej: APL), Chełmski Konsystorz Greckokatolicki 
(dalej: CHKGK), sygn. 110, s. 472–502.

5 Parafie te zanikły w 2. ćw. XVIII w., zapewne z powodu odpływu wiernych do parafii toma-
szowskich – por. wizytację z 1722 r. (APL, CHKGK, sygn. 101, k. 39v–40) z wizytacją z 1743 r. 
(APL, CHKGK, sygn. 107, k. 262v) i wizytacją z 1761 r. (APL, CHKGK, sygn. 110, s. 472–502).

6 APL, CHKGK, sygn. 110, s. 489.
7 Monaster krupecki założył w  1680 r. Jow Jamnicki, por. P. Sygowski, Greckokatolicka 

drewniana cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Bełżcu, powiat Tomaszów Lubelski, województwo 
lubelskie, w: Sztuka cerkiewna diecezji przemyskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji na-
ukowej 25–26 marca 1995 roku, red. J. Giemza, A. Stepan, Łańcut 1999, s. 295, 298, 318; A. Gil, 
op. cit., s. 219, 237; P. Sygowski, Monaster werchracki i jego opis wizytacyjny z 1764 r., w: Rola 
monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX, red. A. Gronek, A. Nowak, 
Kraków 2014, s. 121–155.

8 Monaster Zamecki (pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła) egzystował bardzo krótko. Zało-
żony został około 1732 r. (APL, CHKGK, sygn. 100, k. 82–87), a jego likwidacja nastąpiła wkrótce 
po kapitule bazyliańskiej w Dubnie w 1743 r. Przejęcie cerkwi przez Kościół potwierdza inwentarz 
wyposażenia już rzymskokatolickiej świątyni zameckiej z 1745 r., (kaplica filialna kościoła w To-
maszowie Lubelskim), zapisany w jej księdze metrykalnej (APL, Akta Parafii Rzymskokatolickich 
Woj. Lubelskiego, Zamczysko, kościół filialny parafii w Tomaszowie 1745–1825, sygn. 1, s. 1–2). 
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być może na początku XVIII w., cerkiew monasteru korhyńskiego stała się 
parafialną9.

W  wyniku pierwszego rozbioru Polski tereny dekanatu tomaszowskie-
go znalazły się w  zaborze austriackim, jednak jego zależność od pozostałej 
w Rzeczypospolitej stolicy biskupiej w Chełmie trwała jeszcze do połowy lat 
80. XVIII w. Dopiero wtedy, gdy decyzją władz zaborczych dekanaty diecezji 
chełmskiej znajdujące się w Galicji zostały włączone do diecezji przemyskiej 
i lwowskiej, dekanat tomaszowski znalazł się w tej pierwszej10. Kilka jego pa-
rafii wkrótce przestało istnieć (Gródek i dwie przedmiejskie w Tomaszowie)11, 
a cztery (Bełżec, Krupiec, Lipsko i Wola Lipska, zw. też Wielką) włączono do 
dekanatu potylickiego i utworzono z nich jedną parafię – w Bełżcu z pozo-
stałymi cerkwiami jako filialnymi12. W kolejnych latach Austriacy zmniejszy-
li w dekanacie liczbę parafii, przekształcając część z nich na cerkwie filialne. 
W 1809 roku dekanat tomaszowski wrócił do diecezji chełmskiej – przybiera-
jącej nowy kształt na terenie Księstwa Warszawskiego13. Ciekawostką jest to, że 
utworzona przez Austriaków sieć parafialna pozostała w Królestwie Polskim 
aż do czasów intensywnych zmian w cerkwi unickiej wprowadzonych przez 
Rosjan po upadku powstania styczniowego14.

Włączony do diecezji chełmskiej w  Księstwie Warszawskim dekanat to-
maszowski na początku 1811 r. liczył 7 parafii oraz 10 filii15. Były to: parafia 

9 Klasztor korhyński z XVII w. – wg Andrzeja Gila założony w końcu tego stulecia, egzysto-
wał „w głąb XVIII w.” (A. Gil, op. cit., s. 223), jednak, jak wskazuje wizytacja unickiego biskupa 
chełmskiego i bełskiego, Józefa Lewickiego, monaster ten nie istniał już w 1722 r., gdyż wówczas 
cerkiew była wizytowana jako parafialna (zob. niżej). Dzieje monasteru korhyńskiego wymagają 
dalszych badań.

10 W. Kołbuk, Granice i  sieć parafialna greckokatolickiej diecezji przemyskiej na przełomie 
XVIII i XIX w., w: Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, t. 3: Studia z dziejów greckokatolickiej 
diecezji przemyskiej, red. S. Stępień, Przemyśl 1996, s. 103–104.

11 Parafie te nie są już wymieniane w kolejnych wykazach i wizytacjach – parafia w Gród-
ku została zlikwidowana przed 1798 r. (В. Cлободян, Церкви України. Перемиська єпархія, 
Львів 1998, s. 157), a parafie przedmiejskie w Tomaszowie także w końcu XVIII w. lub na po-
czątku XIX w. (zob. niżej).

12 P. Sygowski, Greckokatolicka…, s. 298–299.
13 J. Lewandowski, Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia 

i Chełmszczyzny 1772–1875, Lublin 1996, s. 39–45; W. Kołbuk, op. cit., s. 104; P. Sygowski, Z za-
pomnianej tradycji – „Surrogacja Tykocińska” unickiej diecezji chełmskiej, w: Eikon staroobrzę-
dowcy, red. M. Olejnik, J. Tomalska, Szamotuły 2008, s. 121–125. 

14 Lista duchowieństwa Diecezyi Chełmskiej obrządku greko-unickiego za rok 1863, Warsza-
wa 1864, s. 19–20. W 2. poł. lat 60. XIX w. zmieniono kolejny raz struktury dekanalne, tworząc 
duży dek. tomaszowski złożony z 30 parafii i 38 ich filii (APL, CHKGK, sygn. 170, k. 188–190v, 
199 – wykaz za 1874 r.).

15 APL, CHKGK, sygn. 146, k. 150v–151.
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w Typinie z filiami w Podhorcach i Nedeżowie, w Szlatynie z filią w Wierszczy-
cy, w  Chodywańcach z  filią w  Jarczowie, w  Przeorsku z  filią w  Korhyniach, 
w Łosińcu z filiami w Maziłach i „Szarey Woli”, w Sopocie (ob. Majdan So-
pocki) z filiami w „Józefowie mieście” (włączona z dekanatu szczebrzeskiego) 
i  w  Ciotuszy, w  Tomaszowie z  filią w  Wieprzowym Jeziorze oraz w  Grody-
sławicach z filiami w Rachaniach i Werechaniach. Ta ostatnia parafia została 
przeniesiona z dekanatu tyszowieckiego do tomaszowskiego w ciągu 1811 r.16, 
zapewne z tego powodu, że jej proboszcz, ks. Jan Panasiński, został dziekanem 
tomaszowskim. Około 1830 r. parafia ta wraz filiami znalazła się ponownie 
w dekanacie tyszowieckim17.

Podstawą poniższych rozważań jest tekst wizytacji dekanatu tomaszow-
skiego z końca 1811 roku, a więc gdy należał on już do unickiej diecezji chełm-
skiej18. Ksiądz Panasiński przyjeżdżał tu dwukrotnie: od 11 do 15 listopada od-
wiedził Typin, Podhorce, Nedeżów, Przeorsk, Korhynie, Chodywańce, Jarczów, 
Szlatyn i Wierszycę, a zapewne od 9 do 18 grudnia – Tomaszów, Wieprzowe 
Jezioro, Sopot, Józefów, Ciotuszę, Łosiniec, Maziły, Szarowolę. Wizytacja pa-
rafii Grodysławice z filiami w Rachaniach i Werechaniach nie jest datowana, 
mogła więc odbyć się na początku lub końcu drugiego pobytu lub w zupeł-
nie innym czasie, gdyż cerkwie te położone są blisko siedziby dziekana. Kopię 
tekstu wizytacji dla potrzeb Konsystorza Unickiego w Chełmie sporządził ks. 
Panasiński 17 lutego 1812 r.19. 

Treść opisów wizytacyjnych, spisanych w  języku polskim, jest typowa, 
choć bardziej syntetyczna, zaś opinie ks. Panasińskiego i  jego wskazówki na 
temat porządkowania świątyń oraz informacje o podejmowanych przez niego 
działaniach wykraczają nieco poza zwyczajowe uwagi i dlatego warte są za-
prezentowania. Informacje o  konkretnych cerkwiach przedstawione poniżej 
ograniczam głównie do opinii wizytatora o stanie cerkwi i uwag oraz zaleceń 
na temat ich wyposażenia. Przedstawiane są one w  kolejności odnotowania 
ich przez wizytatora we wspomnianej wyżej kopii, opracowanej dla potrzeb 
konsystorza chełmskiego.

16 W dekanacie tomaszowskim jest odnotowana w lipcu 1811 r. (APL, CHKGK, sygn. 146, 
k. 198v–199).

17 Nie jest wymieniana w wizytacji dek. tomaszowskiego z 1834 r. (APL, CHKGK, sygn. 
228, k. 46–48).

18 APL, CHKGK, sygn. 139, k. 112–118.
19 APL, CHKGK, sygn. 139, k. 118v.
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Cerkiew parafialna w Typinie20, od której ks. Panasiński zaczął objazd wi-
zytacyjny, była w bardzo złym stanie – ściany „przegniłe”, dachy „opustosza-
łe”, tak że przeciekały w czasie deszczu, uniemożliwiając sprawowanie liturgii. 
Również dzwonnica (stojąca oddzielnie) i ogrodzenie były „w mizernym sta-
nie”. Wizytator zagroził interdyktem świątyni, jeśli za rok nie będzie poprawio-
na. Ówcześni kolatorzy21 nie chcieli wspomóc parafian w budowie nowej cer-
kwi, ale zostało to uczynione kilkanaście lat później. O wnętrzu ks. Panasiński 
napisał, że „nie ma żadne ozdoby”. Ikony określił jako „staroświeckie popsute” 
– niektóre z nich dla ich „nieprzyzwoitości pochować kazał”.

Cerkiew filialna w  Podhorcach22 „w  ścianach mocna”, podobnie jak 
i dzwonnica (stająca obok), wymagały remontu dachów, którą to pracę wła-
ściciel wsi razem z parafianami obiecał wykonać. Wewnątrz „ozdoba” świątyni 
była „pomierna i przyzwoita, choć uboga”.

Druga cerkiew filialna – w Nedeżowie23, w dobrym stanie – jako niedawno 
wzniesiona (jak i  dzwonnica) – była „iasna chociaż szczupła”. Wyposażenie 
„ubogie, ale przyzwoite”. Jedną z ikon – z przedstawieniem Św. Trójcy – „z ied-
ną Głową z trzema twarzami, i trzema oczami, iako Monstru” wizytator kazał 
„schować”. To ciekawa informacja, gdyż takie niekanoniczne przedstawienie 
zakazane było już pół wieku wcześniej, przez biskupa Maksymiliana Ryłłę24.

20 Cerkiew św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Typinie – kolejna w 1761 r. w dobrym stanie, 
z dzwonnicą nad babińcem, ale ze względu na to, że wewnątrz była „iak Jaskinia” biskup M. 
Ryłło nałożył interdykt (APL, CHKGK, sygn. 110, s. 497–498). Wizytowana w 1811 r. cerkiew, 
gruntownie remontowana w latach 1826–1827 (APL, CHKGK, sygn. 148, k. 37v–38, 83v–84), 
zniszczona w czasie akcji rozbierania cerkwi na Lubelszczyźnie w 1938 r. (B. Cлободян, op. cit., 
s. 408–409).

21 Narcyz Zakaszewski i Szczepan Dutkiewicz de Frauenstein (J. Niedźwiedź, Leksykon…, 
s. 551).

22 Cerkiew w  Podhorcach pw. Protekcji Matki Boskiej (Pokrowy) – kolejna świątynia, 
z 1784 r. (APL, CHKGK, sygn. 153, k. 35v–36), przejęta w 1917 r. na kościół, spłonęła w 1920 
r., Katalog Zabytków Sztuki w Polsce [dalej: KZSwP], t. 8: Dawne województwo lubelskie, red. 
R. Brykowski, E. Smulikowska, z. 17: Tomaszów Lubelski i okolice, opr. R. Brykowski, Warszawa 
1982, s. 42–43. Część informacji podanych w  tym opracowaniu dotyczy innej cerkwi – 
w Podhorcach koło Hrubieszowa.

23 Cerkiew św. Dymitra w Nedeżowie – w 1761 r. bp Ryłło nakazał budowę nowej świątyni 
(APL, CHKGK, sygn. 110, s. 499), wzniesiona być może dopiero w 1787 (APL, CHKGK, sygn. 
154, k. 35v–36), przebudowana w 1883 r., rozebrana w czasie akcji w 1938 r. (B. Cлободян, 
Церкви…, s. 304).

24 P. Sygowski, Unicka diecezja chełmska w protokołach wizytacyjnych biskupa Maksymiliana 
Ryłły z lat 1759–1762, w: Polska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, s. 265–266.
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Cerkiew parafialna w Szlatynie25 była w dobrym stanie – „zdrowa” (podob-
nie jak dzwonnica), ale jej dachy, jak i „opasanie” (zadaszenie sobót) wyma-
gały remontu, którego mogli podjąć się parafianie, o ile przyłączy się do tego 
kolator26. Ołtarze były „porządne”, „nowo malowane”, jednak, jak zauważył 
wizytator, „przez nieuwagę Parocha i Diaków Lampami posmalane”, „zadys-
ponował” więc ks. Panasiński „kolumny osobliwie okopcone” „zaraz gorzałką 
wymyć”. To bardzo rzadka informacja o takim właśnie, oczywistym wówczas 
problemie, jakim było zabrudzenie sadzą elementów wyposażenia, jak i o ta-
kim sposobie ich czyszczenia.

Filialna świątynia w Werszczycy27 tak niewielka, „że się Kapliczką ale nie 
Cerkwią nazywać powinna”, była w dobrym stanie, ale dach, jak i dzwonnica 
wymagały „reperacji”. Wewnątrz „ołtarzyki drobne”, zajmowały jednak zbyt 
dużo miejsca i zasłaniały okna.

Cerkiew nowo przyłączonej parafii w  Chodywańcach28 była „wspaniała, 
obszerna i widna”, a „w ścianach i Dachach mocna”, na dodatek o ciekawym 
planie – „w  ośmiórkę stawiona”. Chodzi tu zapewne o  cerkiew, której nawa 
główna miała plan ośmioboku29. Dzwonnica także była w  dobrym stanie. 
Wyposażenie wnętrza „przyzwoite”, składało się z trzech ołtarzy „snycerskiey 
roboty” oraz „Obrazów niektórych wybornych”. Ikony zaś „staroświeckie” 
i „nadpsute” wizytator kazał schować.

25 Cerkiew św. Paraskewii we wsi Szlatyn fundacji Lityńskich wybudowana w 1766 r. (APL, 
Chełmski Zarząd Duchowny [dalej: CHZD], sygn. 1847, k. 101), zastąpiona w  1911 r. nową 
w  stylu prawosławia rosyjskiego, rozebraną w  czasie akcji w  1938 r. (B. Cлободян, op. cit., 
s. 460–461).

26 Jan Lityński (J. Niedźwiedź, op. cit., s. 498).
27 Cerkiew św. Jana Miłościwego (Jałmużnika) w Werszczycy (Werchreczyca) – w 1743 r. 

w dobrym stanie (APL, CHKGK, sygn. 107, k. 80v), w 1761 r. cerkiew „stara” (APL, CHKGK, 
sygn. 110, s. 501–502) – być może z 1700 r. (APL, CHKGK, sygn. 154, k. 35v–36), remonto-
wana lub nowa z 1765 r., przebudowana w 1885 r., spłonęła w 1944 r. (B. Cлободян, op. cit., 
s. 115–116).

28 Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Chodywańcach – w 1739 r. „w ścianach opadła tota-
liter” (APL, CHKGK, sygn. 105, k. 418), w 1766 r. „nowowstawiona” (APL, CHKGK, sygn. 113, 
k. 44 v), murowana cerkiew, w stylu rosyjskiego prawosławia, wzniesiona w latach 1908–1909, 
została rozebrana w 1938 r. 

29 P. Sygowski, Greckokatolicka…, s. 309, 321; P. Sygowski, Monaster werchracki…, s. 130–
131.
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Filialna cerkiew w Jarczowie30 określona jako „szczupła”, ale podobnie jak 
i dzwonnica znajdowała się w dobrym stanie. Świątynia wewnątrz miała ozdo-
bę „ubogą ale przyzwoitą”. To jedna z  dwóch cerkwi, spośród opisywanych 
przez ks. Panasińskiego, które zachowały się do dziś.

Cerkiew parafialna w  Przeorsku31, nowa, dobra i  „mocna” (podobnie 
dzwonnica), była jednak zbyt „szczupła” i bez zakrystii. Z  tego powodu wi-
zytator zalecił ustawić za ołtarzem stolik „do Odprawiania Proskomedyi” (co 
wskazuje na ustawienie mensy ołtarza na środku prezbiterium). Wyposażenie 
„piękne” składało się przede wszystkim „ze trzech nowych ołtarzyków”. Stare 
ikony ks. Panasiński polecił – tak jak w kilku poprzednich świątyniach – „po-
chować”.

Filią tej parafii były Korhynie32. Jej cerkiew „na Cwierć mili od wsi Korhyń 
odległa, w  Lesie nad Rzeką situowana” była stara i  wymagająca „Reperacji” 
(podobnie jak i dzwonnica). Ksiądz Panasiński dodał, że dawniej świątynię tę 
„Bazylianie w sposobie Monasterku utrzymywali”. W środku „Ołtarzyki i Ob-
razy” były „pomierne”, a sprzęty cerkiewne nieliczne, gdyż te cenniejsze odda-
ne zostały na przechowanie do „Kassy Cyr[kularnej] Zamoyskiey”, być może 
po kradzieży części wyposażenia, która miała miejsce w 1805 r.

30 Cerkiew św. Mikołaja w Jarczowie (dawnej Konwicy) – w latach 1721 i 1743 „potrzebująca 
reperacji” (APL, CHKGK, sygn. 101, k. 41v, sygn. 107, k. 82). W 1761 r. (miejscowość omyłkowo 
wpisana jako „Przeorsk”) bp Ryłło odnotował, że cerkiew jest już tak stara, że potrzeba nowej 
świątyni, budowę której nakazał rozpocząć „w Czasie iednego kwartału”, co jeśli nie nastąpi, na 
starą cerkiew zostanie nałożony interdykt (APL, CHKGK, sygn. 110, s. 475–476). Należy więc 
przypuszczać, że nowa cerkiew powstała wkrótce (1761–1762), a nie w 1755 r. – jak sugerował 
Jan Górak (J. Górak, Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim, Zamość 1984, s. 
31–32). W 1921 r. cerkiew została przejęta przez Kościół rzymskokatolicki (J. Niedźwiedź, op. 
cit., s. 199). Świątynia ta, opuszczona po wybudowaniu nowego kościoła, została wyremontowa-
na w latach 2005–2006 (G. Żurawicka, L. Kuśmierz, Drewniane budownictwo sakralne. Powiat 
Tomaszów Lubelski. Powiat Hrubieszów, Lublin 2008, s. 87).

31 Cerkiew św.św. Kosmy i Damiana w Przeorsku – w 1761 r. bp. M. Ryłło nakazał „paro-
chianom” wybudować nową cerkiew (APL, CHKGK, sygn. 110, s. 476–477), co zapewne nastą-
piło w 1765 r. (APL, CHKGK, sygn. 154, k. 34v-35), świątynia rozebrana w czasie akcji w 1938 
r. (В. Cлободян, op. cit., s. 324–325).

32 Cerkiew korhyńska pw. Przemienienia Pańskiego – z  1622 r. (?), „w  lesie we wsi Le-
liszki” (CHZD, sygn. 1847, k. 80), w końcu XVII w. odnotowany tu monaster (A. Gil, op. cit., 
s.  223); ok. 1722 r. cerkiew już parafialna (APL, CHKGK, sygn. 101, k. 40), kolejna cerkiew 
z 1905 r. (Клирoвыя Ведмости [dalej: KV], sygn. 843, k 78) rozebrana w czasie akcji w 1938 r. 
(В. Cлободян, op. cit., s. 324–325).
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Parafialna cerkiew w Łosińcu z 1797 r.33 to jedna z dwu opisanych w 1811 r., 
które zachowały się do dziś. Wybudowana „w formie kościoła przez Ordynację” 
Zamoyskich, była „iasna, obszerna, ze skarbcem i zakrystią”. Dzwonnica oka-
zała się „w wiązaniu osłabiona”, toteż został „rozporządzony” jej remont. Suge-
rować to może, że ocalała z pożaru poprzedniej cerkwi. Wizytator pochwalił 
ołtarz wielki „przyzwoity”, w odróżnieniu od ołtarzy bocznych, które określił 
jako „mierne i starey struktury”. Odnotował też „malowania niedorzeczne na 
Antepedii i Chorągwiach”, które kazał „zagluzować”. Brak informacji, co to były 
za przedstawienia i na czym konkretnie to „zagluzowanie” polegało34.

Cerkiew filialna w niedalekich Maziłach35, niewielka, wymagała w dachach 
„Reperacji”, podobnie jak i dzwonnica „w miernym stanie”. Jednak remont stał 
pod znakiem zapytania, gdyż parafianie nie byli w  stanie go przeprowadzić 
bez pomocy kolatorów (Zamoyskich), którzy nie chcieli się tego podjąć, gdyż 
„głosili się bydź nieobowiązanemi”. Wyposażenie wnętrza było „staroświeckie, 
nie mające nic szacownego”.

Drugą świątynią przyłączoną do parafii w Łosińcu była cerkiewka w Szaro-
woli36, która „Kapliczką nazwać się może” – gdyż była „szczupła” i miała tylko 
na zrębie „kwadratowym Dach i Krzyżyk”. Dzwonnicę tworzyła belka z dzwo-
nami wsparta na dwóch słupach. W opisie wyposażenia wizytator dużo uwagi 
poświęca kradzieży, która miała miejsce pół roku wcześniej. Skradzione zosta-
ły nie tylko srebrne naczynia oraz inne sprzęty liturgiczne, ale i  szaty, obru-
sy, „zasłonki” oraz świece. Ksiądz Panasiński przypomniał wcześniejsze „Au-
stryackie Rozporządzenie”, że cerkwie „skasowane”, położne „na Odludności” 

33 Cerkiew św. Michała Archanioła w Łosińcu – poprzednia, być może z 1732 r., „zgorza-
ła” 24 marca 1793 r. (APL, CHZD, sygn. 1847, k. 53v), kolejna wybudowana przez Ordynację 
w 1797 r. (J. Górak, op. cit., s. 34 – bez podania źródła informacji), została w 1919 r. przejęta na 
kościół (Diecezja lubelska, Informator historyczny i administracyjny, oprac. M.T. Zahajkiewicz, 
Lublin 1985, s. 327).

34 Gluzować, por. Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII w., wersja dostępna 
online [przyp. redakcji]. 

35 Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Maziłach – wzniesiona w końcu XVII w., wkrótce od-
dzieliła się od parafii w Łosińcu (APL, CHZD, sygn. 1847, k. 59v, 66); w 1721 r. „porządna” 
(APL, CHKGK, sygn. 101, k. 23), w 1766 r. „dobra” z dzwonnicą „a parte” (APL, CHKGK, sygn. 
112, k. 12), zniszczona w czasie I wojny światowej, odbudowana w nowym miejscu, została ro-
zebrana w 1938 r. (informacja od mieszkańców wsi).

36 Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Szarowoli – w 1761 r. „de Nova radice erec-
tae, sub tempu Visitationis Generalia Benedictae” (APL, CHKGK, sygn. 110, s. 488). W 1902 
r. na jej miejscu wybudowano nową cerkiew (APL, KV, sygn. 843, k. 102), rozebraną w 1938 r. 
(В. Cлободян, op. cit., s. 457).
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i „bez mieszkającego Parocha” nie powinny mieć żadnych „Pretiosow” oprócz 
puszeczki „cum Viatico” i łyżeczki. Brak informacji o ołtarzach i obrazach.

Cerkiew parafialna w  Sopocie37 (dziś Majdan Sopocki) znajdowała się 
w złym stanie – nie dość, że „ciasna”, to na dodatek „w ścianach zgniła” i wy-
magająca remontu dachu oraz dzwonnicy. Wnętrze było „staremi ołtarzyka-
mi zaprzątnione”. Ogólnie „Ozdowa w środku” określona została jako „uboga, 
i staroświecka”.

Parafia ta miała dwie filie. Sytuacja cerkwi w miasteczku Józefowie38 (dziś 
Józefów Roztoczański) była bardzo zła. Wizytator odnotował, że budynek świą-
tyni „szczupły”, „do upadku dąży”, gdyż „węgły” były „przegniłe”, dach „opadł”, 
a i dzwonnica także potrzebowała dachu – tylko „parkan” był nowy. Wyposa-
żenie wnętrza cerkiewnego – „nędzne” i „ubogie” – składało się z trzech „ołta-
rzyków”. Zły stan cerkwi spowodowany był brakiem środków na remont, gdyż 
w miasteczku było „Rusi mało, a Kościół iest im do nabożeństwa dogodny”. 
To ciekawy przykład procesu zmniejszania się liczby wiernych cerkwi unic-
kiej na terenach etnicznie przemieszanych – ze stosunkowo dużym udziałem 
w niej społeczności rzymskokatolickiej. Proces przechodzenia unitów diecezji 
chełmskiej do Kościoła łacińskiego narastał w ciągu XVIII i XIX w. – głównie 
na jej rubieżach zachodnich – przede wszystkim w miastach i miasteczkach39. 

37 Cerkiew św. Tomasza Apostoła we wsi Sopot, dziś Majdan Sopocki – wybudowana w 3. 
ćw. XVII w. (J. Niedźwiedź, op. cit., s. 297), w 1761 r. w dobrym stanie (APL, CHKGK, sygn. 110, 
s. 486–487); w  latach 1835–1837 kosztem Zamoyskich wzniesiono murowaną cerkiew (APL, 
CHKGK, sygn. 149, k. 159–160; sygn. 151, k. 91v–92), w 1919 r. przejętą na kościół, pełni tę 
funkcję do dziś (Diecezja lubelska…, s. 327).

38 A. Gil (Chełmskie diecezje…, s. 49) odnotowuje w 1696 r. parafię w Majdanie (protopre-
zbiteria szczebrzeszyńska), niesłusznie przyjmując, że chodzi o Majdan Księżpolski, który leżał 
na terenie dek. tarnogrodzkiego diec. przemyskiej. Cerkiew z Majdanu (Nepryskiego) w 1721 r. 
określona jako cerkiew „Staro Maydanska” pw. Wniebowzięcia NMP „dobra” (APL, CHKGK, 
sygn. 101, k. 21v), po założeniu miasteczka Józefów (1725 r.) stała się dla niego cerkwią para-
fialną; w 1778 r. cerkiew ta była już „stara zdezelowana” (APL, CHKGK, sygn. 124, k. 433), za 
czasów austriackich stała się filią Łosińca, w styczniu 1828 r. odnotowano, że „Po obaleniu się 
Cerkwi w Niepryszu” wyposażenie przekazano do kościoła w Józefowie i do cerkwi w Sopocie 
(APL, CHKGK, sygn. 478, k. 6v, 17–17v), a filię zlikwidowano.

39 Jedna z wcześniejszych takich sytuacji odnotowana została w wizytacji cerkwi w Bełzie 
z  1731 r. (P. Sygowski, Informacje o  cerkwiach Bełza na podstawie wizytacji unickiej eparchii 
Chełmskiej z XVIII w. z Archiwum Państwowego w Lublinie, w: Українська греко-католиць-
ка церква і релігійне мистецтво (історичний досвід та проблеми сучасності). Науковий 
збірник, вип. 2, red. A. Цибко, Львів-Рудно 2003, s. 96); zob. też: P. Sygowski, Dzieje cerkwi 
w Łęcznej i cerkwi w jej okolicach, w: Słowianie wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu, historia – 
kultura – religia, red. J. Libera, Łęczna 2008, s. 79, 85–86.
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Druga cerkiew filialna – w Ciotuszy40 – była dla odmiany „we wszystkim 
wspaniała”. Nie dość, że miała drewniane ściany i  dachy „zdrowe”, to miała 
też ciekawą bryłę „o dwoch wieżach i Kopule”. Wieże pełniły funkcję dzwon-
nic, a „kopuła” to wieżyczka na sygnaturkę. Takie bryły cerkwi – będące chy-
ba najdalej idącą formą procesów asymilacji zachodnich wzorów architektury 
kościelnej dla potrzeb świątyń unickich – na terenie diecezji chełmskiej spo-
tykamy stosunkowo rzadko41. Tu jednak również, podobnie jak w Józefowie 
wystąpił problem małej liczby wiernych – „i nad tym tylko ubolewać, że ani 
Parafii ludney, ani funduszu przyzwoitego nie ma”. „Ozdoba” wnętrza składała 
się z trzech „Ołtarzów pomiernych przyzwoitych”.

Cerkiew „Dekanalna” w Tomaszowie (pw. św. Jerzego)42 wraz z dzwonnicą 
i ogrodzeniem była w dobrym stanie, przestronna, ale „cięna osobliwie w Za-
krystyi”, z powodu „Drzew około niey rozrosłych”. „Przyzwoite” wyposażenie 
składało się z czterech ołtarzy „pomiernych”. Jak już wspomniałem, dwie po-
zostałe cerkwie parafialne w Tomaszowie, przedmiejskie („Uspeńska i Miku-
linska”), „skasowane” zostały „za Rządu Austryackiego”, gdyż były „w Małey 
Parafii Tomaszowskiey niepotrzebne”. W 1809 r. „zabrane” na magazyny woj-
skowe przez „Rząd teraźnieyszy Polski”, zostały „zupełnie iuż zdezelowane”. 
Wizytator w 1811 r. zauważa, że „nie ma żadney potrzeby”, żeby budowle te 
„na Domy Boże przywracane były”, gdyż lepiej żeby była jedna cerkiew para-
fialna, „aniżeli kilka poobdzieranych, i bez żadnego porządku”. Ich wyposaże-

40 Cerkiew pw. Pokrowu Matki Boskiej w  Ciotuszy – w  1721 r. w  dobrym stanie (APL, 
CHKGK, sygn. 101, k. 22–22v); w  1743 r. jako „Podrusowska” (z  Ciotuszą w  składzie para-
fii) również „dobra” (APL, CHKGK, sygn. 107, k. 84v–85); w 1761 r. nadal „dobra”, ale „Ko-
lator Cerkiew deklarował murować” (APL, CHKGK, sygn. 110, s. 487–488); zapewne w 4. ćw. 
XVIII w. wzniesiono nową drewnianą cerkiew, dwuwieżową, którą w 1894 r. ze względu na zły 
stan rozebrano, wówczas także filia ta przestała istnieć (B. Cлободян, op. cit., s. 385).

41 Taką dwuwieżową fasadę miała przede wszystkim unicka katedra chełmska – z lat 1735–
1756 (KZSwP, t. 8, z. 5, Warszawa 1968, s. 15–16), a także m.in. murowana cerkiew w Buśnie 
wybudowana z  fundacji bpa M. Ryłły  – zapewne w  1775 r. (APL, KW, sygn. 400, k.  10), 
cerkiew w  Grodysławicach (zob. niżej) oraz zapewne cerkiew we wsi Michale, w  dekanacie 
hrubieszowskim (po wsch. stronie Bugu) – z 1751 r. (P. Sygowski, Michale nad Bugiem – cerkiew 
z „trzema wieżami” i jej wyposażenie w 2 połowie XVIII w., w świetle wizytacji unickiej diecezji 
chełmskiej, w: Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник, вип. 20, 
[Матеріали XX міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27–28 cepпня 2013 року], 
Луцьк 2013, s. 260–266).

42 Cerkiew św. Jerzego w Tomaszowie – w 1743 r. „funditus waląca się” (APL, CHKGK, 
sygn. 107, k. 264), nowa zapewne z ok. poł. XVIII w., w 1761 r. w dobrym stanie (APL, CHKGK, 
sygn. 110, s. 489); w 1889 r. wybudowano murowaną cerkiew w stylu rosyjskim (APL, KW, sygn. 
843, k. 101; P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914, 
Kraków 2003, s. 370), stojącą do dziś i użytkowaną przez parafię prawosławną.
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nie „WJXdz Surogat Grabowiecki” już wcześniej nakazał przenieść do cerkwi 
św. Jerzego. Nie wzbudziło ono zachwytu ks. Panasińskiego, który odnotował, 
że stare „Ołtarzyki rozsypały się”, a ich obrazy były „nullius valoris”, tylko jeden 
ołtarz był w lepszym stanie oraz trzy chorągwie.

Parafia tomaszowska miała tylko jedną filię – we wsi Wieprzowe Jezioro43. 
Jej cerkiew była w ścianach „słaba”, pokrycie dachowe „teraz poprawiono”, ale 
dzwonnica i „Parkan” jeszcze nie. „Nędzne” wyposażenie składało się ze „sta-
roświeckich Obrazów i Ołtarzyków”.

Ciekawą genezę miała cerkiew parafialna w Grodysławicach44 – o baroko-
wej bryle. Tak jej historię opisał ks. Panasiński: „Po wymurowaniu Kościoła 
w Rachaniach, drewniany Kościół Rachański JWº Rzeczycka Starościna, Ko-
latorka, w Roku 1799 przewieźć kazała do Grodysławic, z którego wspaniała 
iest teraz Cerkiew, o dwóch wieżach z frontu, a wpośród Kopuła blachą pobita, 
iako też wieże” („Kopuła” to wieżyczka na sygnaturkę). Świątynia ta była we-
wnątrz „Obszerna, iasna” składała się z nawy, prezbiterium, zakrystii, skarbca, 
kruchty, chóru i trzech „w tyle Choru Komor”. „Ozdobę” wewnątrz tworzyły 
trzy „przyzwoite”, ale „małe Ołtarzyki”. Obok cerkwi stała dzwonnica, która 
podobnie jak i „Parkan” była w dobrym stanie. Ksiądz Panasiński wkrótce po 
zainstalowaniu się w parafii (20 marca 1808 r.) sprowadził do cerkwi stolarza 
i malarza w celu uczynienia „ochędóstwa” – „bo tego wcale nie było”.

Filią parafii w Grodysławicach były Rachanie45. Cerkiew rachańska mia-
ła dach „całkiem opadły”, a dzwonnica i ogrodzenie „z trudnością” nadawały 
się do „poprawienia”, mimo to, jak żali się wizytator, parafianie nie chcieli się 

43 Cerkiew pw. Narodzenia NMP w  Wieprzowym Jeziorze – w  1722 r. „zruynowana” 
(APL, CHKGK, sygn. 101, k. 37); w 1761 r. w dobrym stanie (APL, CHKGK, sygn. 110, s. 493); 
w 1795 r. „w ośmiurkie wybudowana”, ale „nadto szczupła” (APL, CHKGK, sygn. 536, k. 5), we-
dług Słobodiana cerkiew z 1862 r. została rozebrana w okresie międzywojennym (В. Cлободян, 
op. cit., s. 111).

44 Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grodysławicach – w 1775 r. stara, z dzwon-
nicą „apart” (APL, CHKGK, sygn. 122, k. 281), wg informacji w Słowniku geograficznym Kró-
lestwa Polskiego [dalej: SGKP] w 1787 r. przeniesiono tu drewniany kościół z Rachań z 1744 r. 
(SGKP, t. 2, Warszawa 1881, s. 836; SGKP, t. 9, Warszawa 1888, s. 350). Świątynia grodysławicka 
spłonęła od uderzenia pioruna w 1894 r. (APL, KW, sygn. 839, k. 1); w 1909 r. wybudowano 
murowaną cerkiew w rosyjskim stylu imperialnym, zachowaną do dziś (APL, KW, sygn. 843, 
k. 11), używaną obecnie jako kościół rzymskokatolicki.

45 Cerkiew św. Szymona Słupnika w Rachaniach – w 1732 r. „bardzo stara” (APL, CHKGK, 
sygn. 103, k. 164v); kolejna wzniesiona w 1755 r. (APL, CHZD, sygn. 1847, k. 11v); w 1875 r. 
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„przyłożyć” do remontu, gdyż jest ich niewielu i kiedy zwracano się do nich 
z prośbą o składkę na ten cel „zaraz na łaciński Obrządek do JX. Mokrowskie-
go Proboszcza uciekali” i  dlatego „zostało się bardzo mało Rusi”. Ponieważ 
w  wyposażeniu pełno było „gratów i  Obrazów staroświeckich i  popsutych” 
ks.  Panasiński kazał je „wyrzucić”, przez co we wnętrzu zrobiło się „iaśniey 
i przestrzenniey”.

Drugą cerkwią przyłączoną do tej parafii była cerkiew w Werechaniach46, 
położona „w Lesie za Wsią na Górze”, która „z nikąd” nie miała „łatwego przy-
stępu”, tak że „chory do spowiedzi, ani kobieta do wywodu niewyidzie, zdrowi 
a osobliwie gdy ośliźnie upadają”, a ksiądz, bywając w tej cerkwi „do Roku”, 
musiałby „zdrowie i życie zakończyć”. Sama świątynia była „mocna, i iasna”, ale 
dzwonnica „całkiem do upadku dążyła”, jak i parkan „opadły”. Parafian było 
niewielu (18), na tyle ubogich, że podjąć prac remontowych „nie są w stanie”. 
Wewnątrz była „ozdoba piękna” złożona z trzech ołtarzyków „snecerskiey Ro-
boty i doskonale malowanych”, ale oddalenie cerkwi od wsi powodowało, że 
była „ustawicznie przez złodziejów rozbijana”.

Wyjątkowa wartość wyżej omawianego dokumentu polega nie tylko na 
tym, że jest to jedna z  niewielu zachowanych wizytacji unickiego dekanatu 
tomaszowskiego. Jest on interesujący także z tego względu, że znakomicie ilu-
struje ówczesną rzeczywistość cerkiewną na tym terenie. Autor nie tylko in-
formuje o wyglądzie cerkwi i o ich kondycji, ale także w opisie wnętrza wyraża 
opinie o jego stanie i odnotowuje kroki podejmowane w celu zaprowadzenia 
porządku, czyli nakazy „chowania”, „wyrzucania” bądź „zagluzowania” ikon 
(także przedstawień na chorągwiach) w  złym stanie zachowania, niekano-
nicznych czy źle malowanych. To rzadka tego typu informacja w wizytacjach, 
wskazująca na tradycję usuwania wspomnianych ikon, a także tych zniszczo-
nych przez upływ czasu oraz nieodpowiadających z różnych względów wymo-
gom i gustom danej epoki.

Wcześniej już biskup chełmski i bełski Maksymilian Ryłło zalecał zmia-
ny w  wyposażeniu ikonowym na terenie swojej diecezji. W  czasie wizytacji 
w  latach 1759–1762 sugerował m.in. wprowadzanie do cerkwi przedstawień 

„zgniła ze starości” (APL, CHKGK, sygn. 1126, k. 33v); w 1881 r. cerkiew rozebrano i zlikwido-
wano tę filię (В. Cлободян, op. cit., s. 349).

46 W opisie z 1878 r. cerkwi św. Paraskewii w Werechaniach [Werchrachaniach], jest infor-
macja o dacie jej budowy zamieszczonej nad drzwiami „1767” (APL, CHZD, sygn. 1847, k. 12); 
świątynia przejęta po I wojnie na kościół, spłonęła w 1947 r. (В. Cлободян, op. cit., s. 112–113).
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bł. Jozafata Kuncewicza (np. w Mostach Wielkich), zastąpienie w ikonostasie 
przedstawienia Obrzezania obrazem Trzech Królów (w Terebinie), usuwanie 
„nieprzystojnie” malowanych ikon (przedstawienie Św. Trójcy jako głowy 
z  trzema twarzami), „szpetnie” malowanych ikonostasów (w  Hrywie i  Mo-
dryniu), jednocześnie zalecając w Dubience „wyrobić” ikonostas „wspaniały 
i piękny […] podług starodawnego zwyczaiu Cerkwi S.”47.

W rozważania nad tradycją i kulturą Kościoła wschodniego kolejnych die-
cezji chełmskich (prawosławnej i unickiej) zwraca uwagę niewielka liczba ikon 
pochodzących z jej terenu – szczególnie z Lubelszczyzny. Widać to niezwykle 
wyraźnie przy porównaniu ze stanem zachowania ikon w Polsce południowej 
(głównie z dawnej diecezji przemyskiej – prawosławnej, następnie unickiej) ze-
branych w kolekcjach muzealnych Sanoka, Przemyśla, Łańcuta, Jasła, Nowego 
Sącza i Krakowa oraz zachowanych w cerkwiach i kościołach. Na tak różny stan 
zachowania malarstwa ikonowego tych dwu diecezji miały wpływ różnego ro-
dzaju procesy historyczne i kulturowe – specyfika lokalna, zmiany w unickiej 
tradycji religijnej w XVIII w. związane z asymilacją łacińskich elementów ob-
rzędowych, zmiany 2. połowy XIX i początku XX w., wynikające z przynależno-
ści do różnych zaborów, w których było inne podejście do Kościoła wschodnie-
go, a w końcu zniszczenia spowodowane polityką państwa polskiego w okresie 
międzywojennym i władzy komunistycznej po II wojnie światowej.

Różnica pomiędzy sztuką cerkiewną diecezji chełmskiej i  przemyskiej 
bierze się głównie stąd, że ta druga przystąpiła do unii 100 lat później, a więc 
i  wpływ tradycji łacińskiej na kształt i  wyposażenie cerkwi był słabszy. Do 
tego przyczyniał się również utrudniony dostęp do większości cerkwi wybu-
dowanych często na terenie górzystym i lesistym. Stąd dłuższe trwanie tu tra-
dycyjnych form brył świątyń i ich wyposażenia.

Zmiany w cerkwiach unickich zachodzące w XVIII w., związane były z po-
stępem procesu asymilacji elementów tradycji łacińskiej48. We wnętrzu świą-
tyni zmiany te były głównie wynikiem wprowadzenia łacińskiej formy kultu 
Eucharystii. W  eksponowaniu monstrancji49 na ołtarzu głównym przeszka-

47 P. Sygowski, Unicka diecezja…, s. 260, 265–266.
48 J. Kowalczyk, Latynizacja i okcydentalizacja architektury greckokatolickiej w XVIII wieku, 

„Biuletyn Historii Sztuki” 52, 1980, nr 3–4, s. 347–362.
49 Monstrancja unicka różniła się od łacińskiej prostokątnym melchizedechem na cząstkę 

prosfory – zob. KZSwP, t. 8, z. 17, fig. 167; zob. też: P. Sygowski, Trochę informacji o unickich ołta-
rzach, monstrancjach i innym wyposażeniu oraz o cerkwi pw. św. Nikity w Połapach koło Lubomla 
w XVIII w., „Rocznik Chełmski” 16, 2012, s. 312–313.
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dzał ikonostas. Początkowo usuwano więc carskie wrota, potem rozbierano 
środkową części ikonostasu, a z czasem zastępowano go (szczególnie w nowo 
wznoszonych cerkwiach) zespołem złożonym z ołtarza głównego i najczęściej 
dwóch ołtarzy bocznych – takim jak w  kościele. Zjawisko to występowało 
głównie na terenach zachodnich i północnych metropolii kijowskiej. Ikono-
stas nie zawsze były usuwany – czasem zostawiano na miejscu jego górne rzę-
dy. Ikony z ikonostasów były też przenoszone na ściany nawy, przedsionka czy 
chóru, czasem jednak stare usuwano z wnętrza i wynoszono na strych lub do 
dzwonnicy50. Tego typu działania w diecezji chełmskiej trwały najdłużej, gdyż 
tradycja unicka przetrwała tam aż do czasów represji carskich po powstaniu 
styczniowym. Według spisu z 1840 r. znajdowało się tu blisko 390 cerkwi para-
fialnych, filialnych i kaplic, z których tylko w 29 były ikonostasy51.

Różnice w podejściu władz administracyjnych i duchownych do tradycji 
unickiej w  rosyjskim i  austriackim zaborze były znaczące. Na terenie rosyj-
skiego od początku miały miejsce działania zmierzające do likwidacji unii, 
zakończone zastąpieniem jej rosyjskim prawosławiem – na obszarach Rzeczy-
pospolitej włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego unię zniesiono w 1839 r., a na 
terenie Królestwa Polskiego w 1875 r. W Galicji, w zaborze austriackim, szcze-
gólnie w 2. połowie XIX w., nastąpił intensywny rozwój ukraińskiego ruchu na-
rodowego, czego konsekwencją była swoiście pojęta rebizantynizacja unickiej 
liturgii, wyposażenia cerkiewnego i architektury. We wnętrzu zaczęto usuwać 
elementy, które uznano za obce, m.in. ikony o tematach zachodnich, np. św. 
Antoniego Padewskiego czy św. Franciszka, a zwłaszcza te, które kojarzyły się 
z polskością: św. Stanisława, św. Kazimierza, a w zaborze rosyjskim także św. 
Jozafata Kuncewicza52. Na ich miejsce w  Galicji wprowadzano przedstawie-
nia św. Włodzimierza, św. Olgi, świętych Antoniego i Teodozego Peczerskich, 
a w zaborze rosyjskim związane z tradycją prawosławia rosyjskiego – św. Alek-
sandra Newskiego, św. Sergiusza z Radoneża, Matki Boskiej Kazańskiej, Matki 
Boskiej Tychwińskiej itp.53.

50 P. Sygowski, Ikony chełmskiej diecezji prawosławnej (do czasów Unii Brzeskiej) na tle dzie-
jów Kościoła Wschodniego na Lubelszczyźnie (historia, stan badań, obiekty zachowane), w: Za-
chodnioukraińska sztuka cerkiewna. Dzieła – twórcy – ośrodki – techniki. Materiały z międzyna-
rodowej konferencji naukowej 10–11 maja 2003 roku, red. J. Giemza, Łańcut 2003, s. 327–331.

51 APL, CHKGK, sygn. 151, k. 284–290.
52 P. Sygowski, Ikony chełmskiej diecezji…, s. 333–335.
53 P. Sygowski, Ikona św. Łukasza Ewangelisty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Chełmie, 

w: Cerkiew – wielka tajemnica. Sztuka cerkiewna od XI wieku do 1917 roku, ze zbiorów polskich. 
[Katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Górków w Szamotułach i Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie, kwiecień–sierpień 2001], Gniezno 2001, s. 84–86.
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Największe straty malarskiego wyposażenia Cerkiew na Lubelszczyźnie 
poniosła w  czasie I  wojny światowej i  w  okresie międzywojennym. Na sku-
tek działań zbrojnych blisko 50 cerkwi uległo zniszczeniu, a  po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w  1918 r. prawosławnej ludności zezwolono na 
otwarcie tylko 67 cerkwi, około 100 zamknięto, a 165 cerkwi i kaplic zostało 
przejętych przez Kościół rzymskokatolicki (w tym też kościoły przekształcone 
po 1875 r. przez Rosjan na cerkwie). W wyniku tego działania usunięto z ko-
ściołów większość cerkiewnego wyposażenia, tak wcześniejszego greckokato-
lickiego, jak późniejszego prawosławnego. Kolejne olbrzymie straty przyniosła 
zorganizowana w 1938 r. akcja rozbiórkowa cerkwi, w czasie której rozebrano 
około stu świątyń zamkniętych po I wojnie światowej, rosyjskich i unickich, 
oraz zniszczenie ich wyposażenia. Wydarzenia te były represyjnym działaniem 
ówczesnych lokalnych władz skierowanym przeciwko ludności prawosławnej 
Lubelszczyzny, za jej współpracę z Rosjanami w czasie zaborów54.

Następne zniszczenia były spowodowane działaniami w  czasie II wojny 
światowej oraz jej skutkami – walkami ukraińsko-polskimi przed ustaleniem 
wschodniej granicy Polski i po nim. Konsekwencją tego były wysiedlenia przez 
ówczesne władze komunistyczne części Ukraińców do Związku Sowieckiego, 
a  pozostałych w  ramach akcji „Wisła” na tereny zachodnie i  północne Pol-
ski. Zachowane jeszcze cerkwie zostały pozbawione opieki. Niektóre z  nich 
były zajmowane z czasem przez pegeery lub innych użytkowników, niektóre 
pozostały jednak opuszczone. Ich wyposażenie niszczono bądź rozkradano. 
Nieliczne cerkwie przemieniono na kościoły, kilka cerkwi rozebrano, niektóre 
spłonęły, a kilka opuszczonych rozpadło się55.

Konsekwencją wspomnianych wyżej procesów i wydarzeń są tylko szcząt-
kowo zachowane przykłady malarstwa ikonowego z  terenu Lubelszczyzny, 
znajdujące się głównie w  kilku muzeach Polski i  Ukrainy, a  także nieliczne 
w cerkwiach i kościołach. Z terenu dawnych diecezji chełmskich (prawosław-
nej, a potem unickiej) leżących na Lubelszczyźnie (środkowo-wschodnia i po-
łudniowa część województwa) w Polsce zachowało się niewiele ikon. Najwięcej 
ich przetrwało w tej części diecezji, która została włączona w wyniku I rozbio-
ru Polski (1772) do zaboru austriackiego i pozostała w nim do końca I wojny 

54 P. Sygowski, Wpływ akcji rozbiórkowej cerkwi na Lubelszczyźnie w  1938 roku na stan 
zachowania malarstwa ikonowego tego regionu, w: Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na 
Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje, 
red. G. Kuprianowicz, Chełm 2009, s. 231–243.

55 M.in. R. Brykowski, Spalona cerkiew z Hulcza i grupa cerkwi tomaszowsko-hrubieszow-
skich, „Ochrona Zabytków” 26, 1974, z. 1, s. 38–44.
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światowej, a teraz znajduje się na Ukrainie56. Mniej ikon pozostało na wołyń-
skich terenach diecezji chełmskiej na Ukrainie, które znalazły się po 1795 r. 
w Cesarstwie Rosyjskim i tam uległy rebizantynizacji. Po włączeniu terenów 
galicyjskich i wołyńskich do Związku Sowieckiego większość cerkwi została 
zamknięta, część z nich później rozebrano, ale mimo wszystko tu właśnie ikon 
zachowało się stosunkowo dużo.

Muzea Lubelszczyzny po II wojnie światowej nie zajmowały się zabezpie-
czaniem ikon z opuszczonych cerkwi, tak jak miało to miejsce na terenie wo-
jewództwa rzeszowskiego. Niezwykle rzadko trafiały też do muzeów, i  to na 
ogół jako dary57. Wyjątkowo skromne działania prowadziło Muzeum Wsi Lu-
belskiej oraz niektóre muzea kościelne (Lublin, Zamość), i to dopiero, jak się 
wydaje, od lat 70. XX w. Zresztą także dziś w muzeach Lubelszczyzny na ogół 
nie są prowadzone żadne prace dokumentujące tradycję Kościoła wschodnie-
go, a ikony stąd pochodzące trafiają do muzeów poza Lubelszczyznę58.

Powyższe omówienie wizytacji z 1811 r. wskazuje zaledwie na jedną przy-
czynę uszczuplania wyposażenia ikonowego cerkwi, będącą – obok pożarów 
– wynikiem niejako „naturalnej” jego selekcji – ich zły stan zachowania spo-
wodowany upływem czasu. Stąd określenie ich przez wizytatorów jako „nie-
przyzwoite” i nakazy ich „chowania”, podobnie jak i ikon niekanonicznych, czy 
„niemodnych” stylowo.

Działania prawosławnych zaborców rosyjskich i ukraińskich grekokatoli-
ków zmierzające do usuwania naleciałości zachodnich z cerkwi były na tyle 
skuteczne, że właściwie bardzo mocno zatarły w  Polsce świadomość istnie-
nia tradycji unickiej, jako istotnego elementu współtworzącego przez stulecia 
krajobraz kulturowy na wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Warto przy-
pominać tę tradycję, o której skali, bogactwie i różnorodności świadczą dziś 
nielicznie już zachowane cerkwie i  ikony, a  głównie informacje archiwalne, 
w tym także interesująca wizytacja dekanatu tomaszowskiego unickiej diecezji 
chełmskiej z 1811 r.

56 Według rozpoznania z 2003 r. z terenu tej części dawnej prawosławnej diecezji chełm-
skiej, która znajduje się obecnie na terenie Polski, zachowało się 7 ikon z XV–XVI w.: 4 na Ukra-
inie i 3 (niecałe) w Polsce; z tej części diecezji, która znajduje się obecnie na terenie Ukrainy, 
zachowało się 48 ikon – zob. P. Sygowski, Ikony chełmskiej diecezji prawosławnej…, s. 349–370.

57 P. Sygowski, Wpływ akcji…, s. 241–242; P. Kondraciuk, Rola muzeów krajoznawczych 
w ochronie patrymonium Ecclesiae na przykładzie kolekcji sztuki sakralnej w Muzeum Zamoj-
skim, w: Fides imaginem quaerens. Studia ofiarowane księdzu profesorowi Ryszardowi Knapiń-
skiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2011, s. 335–348.

58 Niedawno do zbioru ikon w Łańcucie trafił fragment ikony Sądu Ostatecznego z okolic 
Zamościa – informacja od Jarosława Giemzy.
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