
Rola 
monasterów
w kształtowaniu 
kultury ukraińskiej 
w wiekach XI–XX



Видавництво „Швайпольт Фіоль”

Краків 2012

Бібліотека Фундації св. Володимира 

том XVIII

Роль 
монастирів
у формуванні 
української культури 
у ХІ–ХХ віках 

редакція 
Аліція Новак, Аґнєшка Ґронек



Rola 
monasterów
w kształtowaniu 
kultury ukraińskiej 
w wiekach XI–XX

redakcja
Alicja Nowak, Agnieszka Gronek

Wydawnictwo „Szwajpolt Fiol”

Kraków 2012

Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza

tom XVIII



Redaktor serii „Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza”: 
prof. dr hab. Włodzimierz Mokry 

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Deluga, 
 prof. dr hab. Aleksander Naumow

Zdjęcia: na okładce – Przewielebny Łukasz, ekonom pieczarski, cerkiew 
 Refektarzowa, Kijów, Ławra Pieczarska; na stronach tytułowych 
 rozdziałów – fragmenty malowideł w cerkwiach: Refektarzowej 
 i Wszystkich Świętych, Kijów, Ławra Pieczarska, fot. Piotr Krawiec 
 

Projekt okładki: Oleg Aleksejczuk 

Korekta: Alina Doboszewska 

Wydawca: Fundacja św. Włodzimierza
ul. Kanonicza 15, 31-002 Kraków
tel./fax (48-12) 421 99 96
tel. (48-12) 421 92 94
e-mail: fondsw@poczta.onet.pl
www.nestor.cracow.pl

Łamanie: Oleg Aleksejczuk

ISBN 978-83-62454-03-7



Wstęp 

Oddajemy do rąk Państwa tom zatytułowany Rola monasterów w kształto-
waniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX. Jest to zbiór artykułów, które 

były zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej 
w Krakowie w dniach 10–11 listopada 2011 roku przez Katedrę Ukrainoznaw-
stwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy szczodrej pomocy fi nansowej i organiza-
cyjnej Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie.

Opublikowane w tomie prace ułożone zostały zgodnie z porządkiem konfe-
rencji poświęconej trzem zasadniczym zagadnieniom. Obrady otworzyły wystą-
pienia dotyczące znanych postaci związanych z życiem monasterskim, co zostało 
oddane w rozdziale pt. Obraz mnicha. W Dziejach monasterów z kolei znalazły się 
referaty z drugiej części sesji, podczas której zaprezentowano badania nad dzie-
jami pojedynczych klasztorów i zgromadzeń. Referaty zamykające konferencję, 
które pozwoliły zapoznać się ze spuścizną kulturową środowisk klasztornych, 
w niniejszym tomie zawarte zostały w rozdziale pt. Dzieła artystyczne. Ponadto, 
materiał ten uzupełniły artykuły o charakterze popularno-naukowym, umiesz-
czone w rozdziale Varia. Są to cztery zaprezentowane w czasie obrad świadectwa 
i relacje, które wnoszą wiele interesujących i wartościowych informacji, a choć nie 
są to prace o charakterze ściśle naukowym, to jednak ich pominięcie niewątpliwie 
zubożyłoby prezentowaną książkę.

W imieniu organizatorów składamy gorące podziękowania wszystkim pre-
legentom, którzy zechcieli podzielić się rezultatami swoich badań, zwłaszcza 
gościom z Ukrainy, Czech i Węgier. Szczególne wyrazy wdzięczności ślemy do 
Profesorów Aleksandra Naumowa i Waldemara Delugi, którzy udzielili nam 
wielu cennych uwag, a przede wszystkim podjęli trud zrecenzowania niniej-
szych tekstów.

Alicja Nowak, Agnieszka Gronek





I.  Obraz mnicha





Włodzimierz Mokry 

Obraz monasteru i ideał mnicha 
w piśmiennictwie ukraińskim XI–XX wieku 
i w liście apostolskim „Orientale Lumen” 
(Światło Wschodu) Jana Pawła II

Monastery to opora ducha Ukrainy, którego ucieleśnieniem stali się słynni 
mnisi – założyciele klasztoru Kijowsko-Peczerskiego, a także sobór św. So-

fi i – Mądrości Bożej ufundowany w 1037 roku przez księcia Jarosława Mądrego. 
Święty Antoni i pierwszy spośród Rusinów metropolita Iłarion, a zwłaszcza 

św. Teodozjusz to prekursorzy życia monastycznego rozwijającego się od tysiąca 
lat najpierw w Kijowie, a następnie w wielu klasztorach na ziemiach ukraińskich, 
białoruskich, rosyjskich. 

Fundamentalne znaczenie monastycyzmu w formowaniu się kultury ukraiń-
skiej, a także białoruskiej i rosyjskiej – zdaniem ukrainoznawców1 – polega na 
tym, że z historią monastycyzmu związane są w istotnej mierze dzieje wewnętrzne 
Rusi Kijowskiej i rozwój monasteru Kijowsko-Peczerskiego – kolebki „życia mo-
nastycznego i ośrodka kultury narodowej”, który „zawdzięcza swoje najsilniejsze 
impulsy monastycyzmowi bizantyńskiemu”2. 

1 І. Огієнко (Митрополит Іларіон), Українське монашество, Київ 2002, с. 51; М. Гру-
шевський, Літописна повість про Печерський монастир, [у:] Історія української 
літератури, Київ 1993, т. ІІ, с. 84–91; G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura 
teologiczna na Rusi Kijowskiej (988–1237). Monastycyzm i klasztory, Kraków: Wydaw-
nictwo WAM, 2000, s. 78–86; О. Сліпушко, Фундатор православної церковної ідео-
логії; Повчання преподобного Феодосія, [у:] Золоте слово. Хрестоматія літератури 
України-Русі IX–XV століть, книга перша, за ред. проф. Василя Яременка, Київ 
2002, с. 313–336; Л. Карпінська, Подвиг аскета: “втеча від світу” чи рух назустріч 
людству?; В. Мшков, Киево-Печерский монастырь – сердце древнерусского духа, [у:] 
Давньоруське любомудріє. Тексти і контексти, упор. О. Вдовина, Ю. Завгородній, 
Київ: Видавництво Києво-Могилянської академії, 2006, с. 182–192 і 292–304. 

2 G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988–1237). 
Monastycyzm i klasztory..., s. 79. 
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* * * 

Pierwszy na ziemiach ukraińskich, utrwalony w piśmie wizerunek mnicha, a zara-
zem pierwszy obraz monasteru stworzony został przez nieznanego autora latopi-
sarskiej Powieści o monasterze peczerskim, zamieszczonej pod datą 1051 i dodatko-
wo pod datą 1074 i 1091 w Powieści lat minionych skompilowanej przez Nestora 
w drugim dziesięcioleciu XII wieku. 

Przyjrzyjmy się zatem w największym skrócie temu powstałemu z błogosła-
wieństwa Świętej Góry Athos pierwszemu na ziemiach ukraińskich obrazowi mo-
nasteru i stworzonemu przez świętego Antoniego, metropolitę Iłariona i świętego 
Teodozjusza wizerunkowi mnicha, do którego jak do pierwowzoru będą sięgać we 
wszystkich następnych pokoleniach kolejni spadkobiercy i współtwórcy zaszcze-
pianego i rozwijanego w XI wieku w Kijowie monastycyzmu. 

Otóż z pierwszych pisemnych źródeł mówiących o istnieniu klasztorów, które 
odnoszą się do okresu rządów księcia Włodzimierza Chrzciciela i jego następcy 
księcia Jarosława Mądrego, wynika, że założycielami monasterów w stolicy pań-
stwa kijowskiego na prawym brzegu Dniepru byli mnisi pochodzący z Rusi Ki-
jowskiej powracający z monasterów greckich, a zwłaszcza ze Świętej Góry Athos, 
gdzie zostali wyświęceni. 

W najstarszych latopisie ruskim Powieści lat minionych kronikarz zapisał pod 
datą 1037 roku, że kniaź Jarosław Mądry „popów lubił bardzo, a zwłaszcza mni-
chów”, założył klasztor typu dynastycznego św. Jerzego i św. Ireny, a „liczba mni-
chów poczęła wzrastać”3. 

Zakładane najpierw przez faworyzowanych przez władców państwa kijow-
skiego mnichów oraz fundowane przez władców Rusi Kijowskiej i hierarchów 
Cerkwi, a następnie przez mecenatów świeckich monastery służyły pielęgnowa-
niu i urzeczywistnieniu ideałów mnichów, którzy – jak pisze metropolita Iłarion 
Ohijenko (Iwan) dla zbawienia duszy, wyrzekali się świata i żyjąc samotnie pra-
gnęli „przez cały dzień służyć Bogu poprzez pielęgnowanie nieśmiertelnego du-
cha i zmniejszanie potrzeb śmiertelnego ciała”4. 

Z analizy najstarszych zabytków piśmiennictwa ukraińskiego, a więc przywo-
ływanej już – Powieści lat minionych, żywotów pierwszych mnichów kijowskich 
świętych Antoniego i Teodozjusza, pism ojców Cerkwi zebranych w Pateryku wi-
dać, że już w początkowym okresie rozwoju monastycyzmu na Rusi Kijowskiej 
uwidoczniły się dwa główne nuty rozumienia ideałów mnicha oraz przeznaczenia 
i celu monasterów. 
3 W najstarszej kronice ruskiej Powieść lat minionych, [w:] Kroniki staroruskie, wybrał, 

wstępem i przypisami opatrzył F. Sielicki, przełożyli Goranin, F. Sielicki i H. Suszko, 
Warszawa: PIW, 1987, s. 99. Patrz też: Повість временних літ, [у:] Золоте слово. 
Хрестоматія літератури України-Русі IX–XV століть..., с. 633.

4 І. Огієнко (Митрополит Іларіон), Українське монашество..., c. 51.
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Współtwórcami pierwszego nurtu byli czerpiący z tradycji Ojców Świętych 
związanych z Grecją i Górą Athos mnisi wyrzekający się świata dla zbawienia du-
szy i poszukujący dróg do zbliżenia z Chrystusem poprzez pracę na sobą, asce-
zę, modlitwę i rozważania o Stwórcy w samotności, np. w pieczarach, jak czynili 
to św. Antoni, metropolita Iłarion czy św. Teodozjusz. Natomiast wyznawcami 
drugiego, bardziej sformalizowanego, zinstytucjonalizowanego nurtu byli mnisi 
zakładający klasztory głównie z myślą o dynastii rodziny książęcej i jej pochówku. 
Przykładem takiego monasteru jest ufundowany w 1037 roku przez ks. Jarosła-
wa Mądrego sobór św. Sofi i w Kijowie. Erygowany wzorem klasztorów greckich, 
powstały z fundacji księcia Jarosława sobór św. Sofi i służył dla określonych przez 
fundatora celów, zapisanych w typikonie (statucie). Nadmieńmy w tym miejscu, 
że w soborze tym, gdzie zachował się sarkofag Jarosława Mądrego i freski przed-
stawiające rodzinę księcia, istniała pierwsza biblioteka na ziemiach ruskich, pełnił 
nieocenioną rolę w rozwoju kultury ukraińskiej XI–XX wieku, do czego powró-
cimy w dalszej części referatu. 

Niezależnie od wręcz nieocenionego znaczenia soboru św. Sofi i w rozwoju 
duchowości ukraińskiej, już w XI–XX wieku wśród ówczesnych elit autentycz-
nym miejscem dla pielęgnowania nieśmiertelnego ducha, miejscem kontemplacji, 
pracy nad ograniczaniem potrzeb cielesnych poprzez post i modlitwę określany 
był klasztor Kijowsko-Peczerski. Zadaniem autora Powieści lat minionych: „Mno-
gie bowiem monastery od cesarów i od bojarów, i od bogactwa powstały, jednak 
nie są to takie, jak te, co powstały łzami, postem, modlitwą, czuwaniem. Anto-
ni bowiem nie miał złota ni srebra, jeno dostąpił łzami i postem”5. Podobne do 
ihumena Antoniego cechy charakteru wyróżniały Teodozjusza, którego w prośbie 
o ustanowienie go następcą Antoniego bracia zakonni określili jako „posłuszny, 
łagodny, cichy”, a więc posiadający cechy najważniejsze, bo gwarantujące ideał 

5 Kroniki staroruskie..., s. 105 (pod 1051 r.). Por. przekład ukraiński: „Багато монас-
тирів від царів, від бояр. І від їхніх багатств поставлено. Та не такі вони, як, що 
сльозами поставлені. І постом і молитвою, і старанням. Бо Антоній ні золота, 
ні срібла не мав. А постом і сльозами [будував]. Як я вже говорив [...] І поста-
вили Феодосія ігуменом над братією. І було їх числом двадцять. І коли Феодо-
сій прийняв монастир. Він почав тримати помірність велику. І постування, і 
слізні молитви. І зібрав братії числом сто. І почав шукати правила чернецького. 
І знайшовся тоді Михайло чернець. І монастиря Стидитського. А прийшов він 
із Греції, з митрополитом Георгієм. І став у нього шукати уставу ченців Студит-
ських. І знайшов у нього, і переписав. І увів в монастирі своєму. Як співати співи 
монастирські. І як поклонятися, й читання шанувати. І стояння в церкві, і лад 
весь церковний запровадив. Як на трапезі сідати. І усе оте запровадив. Від його 
монастиря всі перейняли статут і ввели його по всіх монастирях. Тому й шану-
ється монастир Печерський як найстаріший і найславнійший із усіх”. Повість 
временних літ, [у:] Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі IX–XV 
століть..., с. 643–644.
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mnicha i oczekiwane przez chrześcijan. Teodozjusz posiadał jeszcze ten dodatko-
wy atut, że miał wyjątkowe zdolności organizatorskie, społecznikowskie i służeb-
ne, co przejawiało się w tym, że gdy Teodozy przejął monaster „przyjmował każ-
dego przychodzącego do niego. [...] zgromadził braci w liczbie stu. I począł szukać 
reguły zakonnej i znalazł się wtedy Michał, mnich monasteru Studyckiego [...] 
począł u niego szukać reguły mnichów studyckich. [...] i ustanowił w monasterze 
swoim, jak śpiewać śpiewy monasterskie, i pokłon jak bić, i lekcje odczytywać, 
i stać w cerkwi, i wszystek porządek cerkiewny i w refektarzu zachowanie, i co jeść 
w jakie dni, wszystko za regułą Teodozy wszystko to znalazłszy, nadał monastero-
wi swojemu. Od tego zaś monasteru przejęły wszystkie monastery regułę; dlatego 
uważany jest monaster pieczarski za najstarszy ze wszystkich”6. 

Życie mnichów monasteru Kijowsko-Peczarskiego zgodnie ze zreformowaną 
prze Teodozjusza regułą mnichów studyckich – jak podkreśla Mychajło Hru-
szewski – zapewniło z jednej strony wysoki poziom życia ascetycznego mnichów 
monasteru, a z drugiej strony jego niezależny, bardziej swobodny i bardziej au-
tonomiczny status, w sytuacji gdy inne monastery ufundowane przez kniaziów 
i bojarów pozostawały w pełnej ekonomicznej i duchowej zależności od swoich 
fundatorów „ктиторів”7. 

Gerhard Podskalsky analizujący Powieść doroczną Pateryk i Żywot Teodozjusza 
podkreśla, że „wprowadzona przez niego [Teodozjusza] reguła studytów stała się 
obowiązująca również dla wszystkich innych ruskich klasztorów. Ale ważniejszy 
od prawnej organizacji ideałów monastycznych, zwłaszcza ubóstwa, okazał się 
osobisty przykład nowego ojca duchownego [Teodozjusza], który pomny swojej 
własnej doli – nie tylko przyjmował bez zastrzeżeń do wspólnoty mniszej ubogich 
kandydatów, lecz ponadto zakrojoną na szeroką skalę pieczą nad biednymi prze-
mieniał w trwałą instytucję. Obok działalności tak oczywistej, jak pomoc doraźna 
ludziom będącym w ciężkiej sytuacji [...] Teodozjusz zbudował własny przytułek 
i szpital w pobliżu klasztoru i posyłał co tydzień furę chleba do więzienia – zgod-
nie z zasadą «fi lantropii» praktykowaną również w klasztorach bizantyńskich 
owych czasów. Jednocześnie czuwał niezwykle sumiennie nad tym, aby nie było 
żadnej własności osobistej, ani wspólnych zapasów. [...] Z drugiej strony był on 
przyjacielem i kierownikiem duchowym kilku książąt, przyjmował z wdzięczno-
ścią ich darowizny, ale w razie potrzeby nieustannie wstrząsał ich sumieniem”8. 

Analizując zawarty w zabytkach piśmiennictwa Rusi Kijowskiej, w dużej mie-
rze już odnotowany przez ukrainoznawców stosunkowo całościowy i sugestywny 
obraz pierwszych mnichów na ziemiach ukraińskich można powiedzieć, że za-
6 Kroniki staroruskie..., s. 105 (pod 1051 r.). 
7 М. Грушевський, Літописна повість про Печерський монастир, [у:] Історія укра-

їнської літератури. Книжна словесність Київської, т. ІІ, Київ 1993, с. 85. 
8 G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988–1237). 

Monastycyzm i klasztory..., s. 83.



Michał Janocha

Ikonografi a 
świętych ojców ruskiego monastycyzmu 

Życiorysy obu ojców ruskiego monastycyzmu są znane i doczekały się wie-
lu opracowań naukowych, wystarczy więc w tym miejscu przypomnieć je-

dynie najważniejsze wydarzenia. Antoni dotarł za młodu na górę Athos, gdzie 
został mnichem, po czym osiedlił się w górskiej pieczarze pod Kijowem. Oko-
ło 1054 roku zebrała się wokół niego grupa uczniów; wśród nich był Teodozy. 
Książę Izasław ofi arował mnichom całą górę, dając początek późniejszej Ławrze 
Kijowsko-Pieczerskiej, matce wszystkich ruskich klasztorów. Antoni zamieszkał 
w pieczarze, której przez czterdzieści lat, aż do śmierci, nie opuszczał. Na ihu-
mena wspólnoty naznaczył Warłaama, a następnie Teodozego. Ten rozbudował 
monaster wokół grot i wzniósł sobór Zaśnięcia Bogurodzicy, a w Ławrze wpro-
wadził regułę św. Teodora Studyty, co miało fundamentalne znaczenie dla dal-
szego rozwoju monastycyzmu na Rusi. Zmarł w 1074 roku, a po piętnastu latach 
jego szczątki przeniesiono do soboru Zaśnięcia Bogurodzicy. Od obu mnichów 
wywodzą się dwa kierunki monastycyzmu w Cerkwi ruskiej: anachorecki, repre-
zentowany przez Antoniego, i cenobityczny – przez Teodozego. Do utrwalenia 
kultu świętych przyczynił się mnich Nestor, podający się za ucznia tego ostatnie-
go, autor Powieści minionych lat, który cały 55 rozdział poświęcił powstaniu klasz-
toru kijowsko-pieczerskiego, a w rozdziale 64 zamieścił żywot św. Teodozego1. 
Wielokrotne wzmianki o obu świętych znalazły się później w Pateryku Kijowsko-
Pieczerskim, którego Słowo 15. zawiera Opowieść Symona [...] o świętych czerńcach 
pieczerskich. Dlaczego należy mieć nabożeństwo i miłość ku błogosławionym Anto-
niemu i Teodozemu, ojcom pieczerskim2. 

Ikonografi a świętych Antoniego i Teodozego znana jest od średniowiecza, 
przede wszystkim na terenach dawnego Księstwa Kijowskiego i spadkobierców 
jego tradycji, księstw ruskich i republiki nowogrodzkiej, a później Wielkiego 

1 Powieść minionych lat, przeł. E. Goranin, nr 55 i 64, [w:] Kroniki staroruskie, oprac. 
F. Sielicki, Warszawa 1987, s. 102–105 i 120–124.

2 Pateryk Kijowsko-Pieczerski czyli opowieść o świętych ojcach w pieczarach kijowskich po-
łożonych, oprac. i przeł. L. Nodzyńska, Wrocław 1993, s. 174–176. 
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Księstwa Moskiewskiego3 i Wielkiego Księstwa Litewskiego, wreszcie w Rosji 
i na terenie Rzeczpospolitej4. Od strony formalnej przedstawienia te można po-
dzielić na trzy zasadnicze grupy: wspólne Antoniego i Teodozego, indywidualne 
oraz sceny z ich życia. W niniejszym artykule zostaną one pokrótce omówione.

Przedstawienia wspólne świętych Antoniego i Teodozego 

Na przedstawieniach tych, obok świętych, może być ukazana Matka Boska z Dzie-
ciątkiem lub bez, a także wizerunek soboru Zaśnięcia Bogurodzicy lub całej Ław-
ry; często też oba motywy występują równocześnie. 

Święci Antoni i Teodozy z postacią Matki Boskiej
Najwcześniej święci ukazani zostali na ikonie przechowywanej w Galerii Trie-
tiakowskiej, jak stoją po obu stronach i nieco poniżej tronującej Matki Boskiej 

3 Na temat ikonografi i rosyjskiej: Н.И. Петров, Альбом достопримечательностей 
церковно-археологического музея при КДА, Киев 1913, nr 2, s. 20; nr 4465, s. 29–33; 
nr 3, s. 46, ryc. 24; Н.А. Маясова, Древнерусское шитье, Москва 1971, s. 13–15; 
Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII вв.: Каталог изданий, храня-
щихся в ОР ГБЛ, Москва 1976–1990, t. 1–2; А.А. Гусева, Старопечатная книга, 
[w:] 1000-летие русской художественной культуры. Каталог, Москва 1988, s. 426; 
Ю.Г. Малков, Художественные памятники Псково-Печерского монастыря, [w:] 
Древ ний Псков: История, искусство, археология, Москва 1988, s. 200–203, 211.

4 Na temat ikonografi i ukraińskiej: J. Myslivec, К іконографії русских святих, „Byzan-
tinoslavica” 4, 1932, s. 418–431; H. Skrobucha, Zur Darstellung russischer heiliger in 
der Ikonenmalerei, Göttingen 1964, s. 9–32; J. Kłosińska, Ikony. Muzeum Narodowe 
w Krakowie. Katalog zbiorów, t. 1, Kraków 1973, s. 192–195; З. Лильо-Откович, 
Святі Антоній та Феодосій Печерські в українському образотворчому мистецтві, 
[w:] Тематичний збірник Святопокровського жінoчого монастиря Студійського 
Уставу. Випуск 2: Християнські культи в Україні, s. 24–25; M. Janocha, Wpływ 
brzeskiej unii kościelnej na refl eksję o sztuce oraz ikonografi ę malarstwa cerkiewnego 
w XVII i XVIII wieku, [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, red. S. Stępień, t. 5, 
Miejsce i rola Kościoła Greckokatolickiego w Kościele Powszechnym. Teologia – Historia 
– Sztuka, Przemyśl 2000, s. 178–180; idem, Niektóre aspekty ikonografi i unickiej na 
terenie Rzeczypospolitej, [w:] Śladami unii brzeskiej, red. R. Dobrowolski, M. Zemło, 
Lublin–Supraśl 2010, s. 505–510. Najnowszy artykuł na ten temat: M. Janocha, Święci 
Antoni i Teodozy Pieczerscy w ikonografi i cerkiewnej na terenie Podkarpacia, [w:] Fides 
imaginem quaerens. Studia ofi arowane Księdzu Profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Kramiszewska, Lublin 2011, s. 237–250. 
Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie myśli tam zawartych.
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zwanej Swienską (il. 1)5. Według tradycji ikonę tę przywieziono w 1288 roku 
z monasteru kijowsko-pieczerskiego na prośbę ociemniałego księcia czernihow-
skiego Romana Michajłowicza. Kniaź odzyskał wzrok i jako wotum dziękczynne 
założył niedaleko Briańska monaster nad rzeką Swena, w którym umieścił cudow-
ną ikonę. Rzeka ta nadała nazwę monasterowi, a ten z kolei – cudownej ikonie. 
W literaturze naukowej dominuje opinia, że jest ona kopią niezachowanej ikony 
chramowej czczonej w soborze Zaśnięcia Bogurodzicy w monasterze kijowsko-
-pieczerskim, sporządzoną na prośbę księcia Romana w 1288 roku. Większość 
badaczy łączy jej powstanie z warsztatem kijowskim, istnieją jednak opinie, iż jest 
to kopia kopii, wykonana w pracowni monasteru swienskiego. Nie ma zgody co 
do wyglądu zaginionego kijowskiego pierwowzoru: nie wiadomo, czy przedsta-
wiał on jedynie wizerunek Marii z Dzieciątkiem, czy też od początku byli tam 
umieszczeni również święci mnisi. Są oni tu odziani w szaty zakonne: mantię, 
epimanikia i analabos oraz schimę z motywem czerwonych krzyżyków, dodatko-
wo Antoni ma na głowie szpiczasty kukulion ozdobiony czerwonymi krzyżykami. 
W dłoniach trzymają rozwinięte zwoje: drobne pismo u Teodozego dziś trudno 
odczytać, a Antoniego zawiera napis: Ìîëþ âû îó Áîãà äåðæèìúñÿ [...] 
âúçäåðæàíèå è íå ëåíìüñÿ è...à áî ñåì Ã...ä ïîìîùüíèêà. 

Zaginiony pierwowzór otoczony był na Rusi Kijowskiej wielkim kultem, 
o czym świadczy wiele nawiązań do niego w późniejszym malarstwie (na przykład 
ikona z połowy XVII w. z Galerii Trietiakowskiej w Moskwie), a także w grafi ce, 
szczególnie w XVII i XVIII wieku. Określa się je wspólnym terminem Matki Bo-
skiej Pieczerskiej, przy czym ujęcia postaci Marii z Dzieciątkiem mogą być różne, 
co świadczy o nieznajomości pierwowzoru. Na ikonie swienskiej Maria zasiada na 
niewidocznym tronie, na czerwonej poduszce, podtrzymując oburącz Dzieciąt-
ko ukazane z gestem błogosławieństwa archijerejskiego, tj. z rozwartymi szeroko 
ramionami. Na ikonach barokowych Antoni i Teodozy często klęczą z czotkami 
lub zwojami, a Maria kładzie na nich ręce w geście opieki i wstawiennictwa (il. 2). 
Wydaje się, że ten typ ma swoje źródło w rycinie opublikowanej w kijowskim wy-
daniu Akatystów z 1693 roku. Istnieją także bardziej rozbudowane warianty tej 
kompozycji, z postaciami metropolitów Piotra (na lewo od Antoniego) i Alek-
sego (na prawo od Teodozego), występujące m.in. w rękopiśmiennych Irmologio-
nach nutowych z roku 1651 roku6 i 16917. 

5 В.Н. Лазарев, Русская иконопись, Москва 1983, tekst w zeszycie: Русская иконопись 
от истоков до начала XVI века, s. 45, ilustracja z opisem w zeszycie: Иконы XI–XIII 
веков, nr 28.

6 НЦ(Л) Q.339-fol. 173R, mistrz Ioan Stefanowicz.
7 Biblioteka Akademii Nauk, Kolekcja Kałużniackiego 15, fol. 212r, mistrz Konstantyn 

Boieliński.
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W innym wariancie, pokrewnym zachodniemu Mater Misericordiae (znane-
mu z barokowych redakcji Pokrowy) Maria otacza obu świętych swoim płaszczem, 
niekiedy jako królowa w koronie, z berłem w dłoni. Dość unikalnym przykładem 
adaptacji elementów ikonografi i zachodniej jest ikona, tzw. predella z cerkwi 
w Kožanach na Słowacji z końca XVII stulecia, ukazująca świętych Antoniego 
i Teodozego z zachodnią Madonną, łączącą elementy ikonografi i Niewiasty Apo-
kaliptycznej (półksiężyc pod stopami) i Matki Boskiej Różańcowej (motyw wrę-
czenia św. Teodozemu czotek zamiast różańca). W ujęciach popiersiowym8, pół-
postaciowym (il. 3) lub całopostaciowym w akcie adoracji Marii święci pieczerscy 
ukazywani są także na drzeworytach kijowskich. Zwykle też pomiędzy oboma 
mnichami pojawia się pomniejszony wizerunek świątyni.

Święci Antoni i Teodozy z postacią Matki Boskiej 
i wizerunkiem Ławry Kijowsko-Pieczerskiej
Najpopularniejszy typ ikonografi czny świętych Antoniego i Teodozego, który 
upowszechnił się od lat 30. XVII wieku i występował do około połowy XVIII 
wieku, zwłaszcza w sztuce zachodnioukraińskiej, ukazuje ich w momencie ado-
racji wizerunku Bogurodzicy, z przedstawieniem Ławry Kijowsko-Pieczerskiej 
poniżej9. Typ ten wpisuje się w schemat świętych modlących się przed ukazanym 
powyżej wizerunkiem maryjnym, rozpowszechniony w XVII wieku w malarstwie 
północnorosyjskim, zwłaszcza w sztuce nowogrodzkiej i pskowskiej10. W tej 
konwencji ukazywano często świętych założycieli znanych klasztorów. Do naj-
popularniejszych przedstawień należał temat świętych Zosimy i Sawwatego Soło-
wieckich, twórców monasteru sołowieckiego11. Obaj święci mnisi z rozwiniętymi 
zwojami w dłoniach wpatrują się w czczony w Nowogrodzie Wielkim wizeru-
nek Marii Znamienije, czyli Marii w typie oranty w ujęciu półpostaciowym na 
obłokach z Chrystusem Emmanuelem w clipeusie. Podobny wizerunek maryjny, 
określany w tradycji ukraińskiej mianem Panagii, znajduje się na większości ikon 
Antoniego i Teodozego należących do omawianej grupy. Niekiedy jednak święci 
adorują obraz Matki Boskiej Oranty bez Dzieciątka, z rękami wzniesionymi ku 
górze lub – rzadziej – wyciągniętymi ku nim. Schematyczny „ikonowy” wieniec 
obłoków ustąpił na ikonach ukraińskich konwencji barokowej, bardziej naturali-
stycznej. 

Przedstawienie klasztoru ukazanego poniżej, pomiędzy mnichami, nawiązuje 
do tradycji wyobrażeń świętych fundatorów monasterów. Za przykład z terenów 

8 Ikony. Przedstawienia maryjne z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, red. 
A. Sulikowska, Warszawa 2004, nr 81, s. 214–215.

9 З. Лильо-Откович, op. cit., s. 24–25; J. Kłosińska, op. cit., s. 192–195.
10 Ikony. Przedstawienia maryjne..., s. 222.
11 Ibidem, nr 81, s. 214–215.
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Rusi północnej może posłużyć obrazowanie Sergiusza i Germana – założycieli 
monasteru Warłaam na jeziorze Onega12 (il. 4). 

Ikony Antoniego i Teodozego były szczególnie popularne w cerkwiach zachod-
nioukraińskich, co Romuald Biskupski wiązał z rywalizacją unicko-prawosław-
ną13. Odnowicielem ich kultu w epoce nowożytnej był w Kościele prawosławnym 
Piotr Mohyła, który patronował wydaniu dwóch publikacji (w języku polskim) 
o mnichach z Ławry Pieczerskiej i o cudach przez nich dokonanych: Paterikonu 
Sylwestra Kossowa z 1635 roku i Teratourgemy Afanasija Kalnofoyskiego z 1638 
roku14. Ponadto drukarnia Ławry Kijowsko-Pieczerskiej upowszechniała drze-
worytnicze przedstawienia obu świętych, które służyły za wzór malarzom ikon15. 
W Kościele unickim kult pierwszych mnichów na ziemi ukraińskiej szerzył zakon 
bazylianów, który w ten sposób podkreślał kontynuację tradycji rodzimego mo-
nastycyzmu.

Ikony świętych pieczerskich mogły znajdować się w rzędzie namiestnym du-
żych ikonostasów, jednak nie w charakterze ikon chramowych, na terenie Rzeczpo-
spolitej bowiem patrocinium to nie występuje. Najbardziej znane ikony namiestne 
pochodzą z cerkwi w Owczarach z 2. połowy XVIII wieku (il. 5)16, z Chworo-
stowa na Wołyniu z 1. połowy XVIII wieku17 oraz, najpiękniejsza artystycznie, 
wykonana przez Iowa Kondzelewycza z cerkwi Podwyższenia Krzyża Świętego ze 
skitu pod Maniawą (il. 6)18. Najczęściej jednak przedstawienia obu świętych wy-
stępowały w charakterze tzw. predelli (części impostowej) w utworzonym w tym 
okresie nowym, najniższym rzędzie ikonostasu, jak np. z cerkwi w Mikowie z dru-

12 Ikonen. Ikonen-Museum Frankfurt a.m., red. S. Bauer, K. Kirchhainer, A. Neubauer, 
Frankfurt am Main 2005, nr 85, s. 260–261.

13 R. Biskupski, Przemiany ikonografi czne i rola wzoru w malarstwie ikonowym XVII wie-
ku, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” 16, 1980, s. 360 i przy-
pis 71.

14  I. Ševčenko, Th e Many Worlds of Peter Mohyla, „Harvard Ukrainian Studies” 1984, 
nr 7, s. 21; wersja polska: idem, Ukraina między Wschodem a Zachodem. Eseje i studia, 
red. J. Axer, t. 3, Warszawa 1995.

15 Л.С. Миляева, Росписи Потелыча. Памятник украинской монументальной живо-
писи XVII века, Mосква 1971, s. 54 nn.

16 R. Biskupski, Ikony w zbiorach polskich, Warszawa 1991, nr 91.
17 Волинська ікона XVI–XVIII ст. Каталог та альбом під редакцією Сергія Кота, 

Київ–Луцьк 1998, nr 34.
18 М. Якимович, Ікона Йова Кондзелевича „Святі Антоній і Феодосій” з Хресто-

Воздвиженської церкви монастиря Скиту Манявського, [w:] Сакральне мисте-
цтво Волині. Матеріали IX наукової конференції, м. Луцьк, 31 жовтня – 1 листо-
пада 2002 р., Луцьк 2002, s. 13–16; Іконостас церкви Воздвиження чесного хреста 
з мо настиря Скит манявський, oprac. М. Откович, В. Турецький, С. Кубив, Львів 
2005, fot. s. 250.
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giej połowy XVII wieku (il. 7)19, nieznanego pochodzenia z 1698 roku z Muzeum 
Narodowego w Krakowie20, z przełomu XVII i XVIII wieku z cerkwi w Turce21, 
w cerkwi w Bereście z XVIII w.22, z cerkwi w Sieniawie z XVII w.23 oraz zacho-
wane in situ w XVIII-wiecznych ikonostasach w cerkwiach we wsiach Dobro-
slava, Frička i wyżej wspomnianych Kožanach na Słowacji, jak też w Tolcsva na 
Węgrzech24. 

Tematyka malowideł w predellach nie została nigdy usystematyzowana, choć 
rysują się pewne stałe tendencje. Wizerunek świętych pieczerskich umieszcza-
ny jest zwykle poniżej ikony Matki Bożej, natomiast po drugiej stronie carskich 
wrót, poniżej ikony Chrystusa, jako pendant – świętych Piotra i Pawła. Tradycja 
przedstawiania obu świętych apostołów na jednej ikonie wiąże się z ich wspólnym 
liturgicznym świętem 29 czerwca. Kościół rzymski obchodził je już w połowie 
III stulecia, a w VI wieku przyjął je również Kościół wschodni25.

W ikonografi i pobizantyńskiej w centrum kompozycji ze świętymi Piotrem 
i Pawłem przedstawiana jest niekiedy świątynia, albo podtrzymywana przez obu 
apostołów26, albo stojąca pomiędzy nimi27. W predellach ikonostasów regionu 
karpackiego kompozycja tego tematu jest analogiczna do wizerunku świętych 
pieczerskich, przy czym w wieńcu obłoków widnieje postać Chrystusa28. Choć 
oba tematy znane są od dawna w tradycji bizantyńsko-ruskiej, to ich zestawienie, 
upodobnienie i włączenie do ikonostasu jest wyrazem nowej koncepcji ideowej. 

19 Obecnie w Muzeum Historycznym w Sanoku, nr inw. 1034; zob. R. Biskupski, Ikony 
ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, Warszawa 1991, nr 84.

20 J. Kłosińska, op. cit., nr 36.
21 Ukrainian Icons 13th–18th centuries, red. O. Sydor, Kyiv 2003, nr 133, s. 201.
22 Ikona zapewne pierwotnie w tzw. rzędzie predelli, obecnie wtórnie zamontowana 

w ikonostasie cerkwi w Bereście.
23 Obecnie w Muzeum-Zamku w Łańcucie.
24 Predella wtórnie wbudowana w boczny ołtarz; B. Puskás, Między Wschodem a Zacho-

dem. Ikony z regionu Karpat z XV–XVIII wieku, [w:] Łemkowie w historii i kulturze 
Karpat, red. J. Czajkowski, cz. 2, s. 283.

25 H. Protopapadakis-Papekonstantinou, Th e Apostle Peter. Text and Icons, Athens 
1998.

26 Na przykład na ikonie wotywnej z Frakiji z 1684 roku (obecnie Narodowa Galeria 
Sztuki w Sofi i), zob. К. Паскалева, Иконы Болгарии, София 1981, nr 57.

27 Na przykład na ikonie z cerkwi w Văleni, Mureş z 1772 roku, zob. C. Nicolescu, Icônes 
roumaines, Bucarest 1971, fot. 69, kat. 49.

28 Św. Piotr trzyma w ręku klucze królestwa niebieskiego (motyw znany zarówno w tra-
dycji wschodniej jak i zachodniej), św. Paweł zaś – przejęty z tradycji zachodniej miecz. 
Za przykład może posłużyć predella zachowana in situ w XVIII-wiecznym ikonostasie 
cerkwi we wsi Uličské Krivé na Słowacji; M. Sopoliga, Perly l’udovej architekturý, Pre-
šov 1996, fot. s. 106.
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Święci Piotr i Paweł, których męczeńska śmierć związała z Rzymem, reprezentują 
apostolskie początki Kościoła zachodniego. Święci Antoni i Teodozy natomiast 
reprezentują tradycję wschodnią i początki apostolstwa na ziemiach ukraińskich, 
łącząc jednocześnie Ruś Kijowską z jej duchowym źródłem – Bizancjum i świę-
tą górą Athos. Jedni i drudzy są orędownikami jednego, niepodzielonego i apo-
stolskiego Kościoła. Takie pary malowideł w charakterze predelli znajdowały się 
w wielu cerkwiach karpackich i podkarpackich, między innymi w Dniestrzyku 
Hołowieckim (1653)29, Uluczu (2. poł. XVII w., il. 8–9)30, w Czerteżu oraz za-
chowane in situ w XVIII-wiecznym ikonostasie cerkwi w Kalnej Roztoce na Sło-
wacji31. Prawdopodobnie wszystkie wymienione cerkwie należały w tym czasie do 
Kościoła greckokatolickiego.

Drzeworyt zamieszczony w Żywotach Świętych Dymitra Tuptały z 1695 roku 
ukazuje świętych Antoniego i Teodozego Pieczerskich stojących przed medalio-
nem z chramową cudowną ikoną Zaśnięcia Bogurodzicy z kijowskiej Ławry32. Ten 
sam motyw z cudowną ikoną i soborem Zaśnięcia Bogurodzicy znajduje się na 
ikonie świętych mnichów z dawnego zbioru Kijowskiej Akademii Duchownej 
z ok. roku 170033. Do ikony Zaśnięcia Bogurodzicy powrócimy na końcu artykułu, 
omawiając temat Soboru Świętych Kijowskich. 

Do tradycji przedstawiania świętych pieczerskich z postacią Marii i modelem 
świątyni nawiązuje współczesna ikonografi a ukraińska i rosyjska. 

Święci Antoni i Teodozy z wizerunkiem Ławry Kijowsko-Pieczerskiej
Na niektórych przedstawieniach pomiędzy postaciami świętych mnichów umiesz-
czano jedynie wizerunek Ławry. Należy do nich wspomniana predella z cerkwi 
w Czerteżu autorstwa Jana Królickiego z 1701 roku34, a także w cerkwi w Bere-
ście, obecnie wtórnie wmontowana w ikonostas (il. 10)35. Na tej ostatniej mo-
naster pieczerski został wyjątkowo wyeksponowany, zarówno poprzez wielkość, 

29 Z. Szanter, Rola wzorów zachodnich w ukształtowaniu ikonostasu w XVII wieku na po-
łudniowo-wschodnim obszarze Rzeczypospolitej, „Teka Konserwatorska. Polska Połu-
dniowo-Wschodnia” 3, 1985, fot. 43, s. 131.

30 Ikona karpacka. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Album wystawy, red. 
J. Czajkowski, Sanok 1998, nr 68 i 69.

31 A. Frický, Ikony z východného Slovenska, Košice 1971, fot. 92.
32 Я. Запаско, Я. Ісаєвич, Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків 

виданих на Україні, t. 1, Львів 1981, nr 699.
33 B. Пуцко, Печерська ікона Успіння Богородиці: легенда і дійсність, „Родовід. На-

укові записки до історії культури України” 9, 1994, s. 72, fot. s. 67.
34 Ibidem, nr. 94 i 97.
35 M. Janocha, Ikony w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2008, nr 229, 

s. 281.
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jak i rozbudowany układ przestrzenny, który nie ogranicza się do samego soboru 
Zaśnięcia Maryi, ale ukazane są również mury obronne, przylegające doń budynki 
oraz dwie wieże – kaplice bramne. W tle rozciąga się Dniepr z płynącymi na nim 
łódkami i zaznaczoną na brzegu roślinnością. Na osi, poniżej górnej krawędzi iko-
ny, widnieje niewielki wianuszek obłoków z promieniami. Mógł on nawiązywać 
do pominiętego wizerunku Matki Boskiej albo gołębicy Ducha Świętego, która 
znajduje się na drzeworycie w zbiorach Muzeum-Zamku w Łańcucie36.

W XVII wieku panowało przekonanie, że ikona świętych Antoniego i Teodo-
zjusza znajdowała się w monasterze kijowsko-pieczerskim od samego początku 
istnienia wspólnoty mniszej. Wyrazem tej wiary jest drzeworyt opatrzony pod-
pisem: Ïðyéäîøà ïèñöè ñ Öàðãðàäà â Ìîíàñ... ïå÷åðñêîè èêîíu37. Tu 
w owalnym polu zakonnik z aureolą (ihumen?) stojący na czele mnichów poka-
zuje ikonopiscom przybyłym z Konstantynopola ikonę świętych. W tle rysuje się 
sylwetka chramu, zapewne soboru Zaśnięcia Bogurodzicy, ta sama, która znajduje 
się na „ikonie w ikonie”, ukazanej pomiędzy dwoma ojcami pieczerskimi.

Święci Antoni i Teodozy (bez dodatkowych motywów)
Wizerunek obu świętych ojców pieczerskich pozbawiony dodatkowych moty-
wów jest stosunkowo rzadki, a przytoczone tu przykłady są raczej odosobnione. 
Wydaje się, że najstarszy wizerunek tego typu pochodzi z pierwszej połowy XVI 
wieku i zachował się na tkaninie liturgicznej wiązanej z warsztatem moskiewskim. 
Pomimo słabego stanu jej zachowania Antoniego można rozpoznać po krótszej 
siwej brodzie i kapturze; Teodozy zaś ma dłuższą, ciemną brodę i nie nosi kaptura. 
Moskiewska tkanina jest pojedynczym przykładem tego typu w sztuce staroru-
skiej. W ikonografi i zachodnioukraińskiej nietypowe przedstawienie obu świę-
tych występuje na ambonie z początku XVIII wieku w dawnej cerkwi unickiej 
w Muszynce38, obok trzech świętych hierarchów. Każda postać została namalowa-
na na osobnym polu wielobocznego parapetu ambony. Obaj odziani są w mantie 
ozdobione motywem potamoi oraz białe epitracheliony z czerwonym krzyżem po-
środku. Święty Antoni, w kukulionie z małymi czerwonymi krzyżykami, trzyma 
w prawej dłoni drewnianą laskę, w lewej zwój z cyrylickim napisem: Panie, niech 
na tym miejscu spocznie błogosławieństwo od Świętej Góry Athos. Na zwoju św. Teo-
dozego czytamy: Panie, ta świątynia została zbudowana ku czci Świętej Bogurodzi-
cy (Teodozy).

Obaj święci występują niekiedy na osobnych symetrycznie usytuowanych iko-
nach, jak na przykład w ikonostasie nadbramnej cerkwi św. Trójcy w Ławrze Ki-
jowsko-Pieczerskiej (il. 11, 12). 

36 Ibidem, s. 278.
37 А. В’юник, Українська графіка XI – початку XX ст., Київ 1994, nr 179, s. 92.
38 M. Janocha, Ikony w Polsce, op. cit., nr. 227–228, s. 280.
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Interesującym, choć raczej odosobnionym przykładem portretowego wize-
runku obu świętych mnichów w ujęciu półpostaciowym jest XVIII-wieczny ano-
nimowy rysunek tuszem ze zbiorów muzeum tejże (il. 13)39.

Obaj święci pojawiają się stosunkowo często w wieku XIX na ikonach oraz 
w malarstwie monumentalnym w cerkwiach rosyjskich, w duchu neobizantyń-
sko-ruskiego historyzmu. W ostatnim dwudziestoleciu temat pojawia się często 
we współczesnym malarstwie ikonowym na Ukrainie i w Rosji w nawiązaniu do 
tradycji staroruskiej.

Przedstawienia indywidualne świętych Antoniego i Teodozego

Przedstawienia indywidualne świętych Antoniego i Teodozego spotykane są rza-
dziej aniżeli przedstawienia wspólne.

Św. Antoni
Indywidualne przedstawienie św. Antoniego pojawia się na moskiewskiej tkani-
nie liturgicznej z pierwszej połowy XVI wieku (il. 14)40. Mnich odziany w błękit-
ną riasę, czerwony płaszcz oraz białą schimę i kukulion, prawą dłonią błogosławi, 
w lewej trzyma rozwinięty zwój. W XVII-wiecznej grafi ce kijowskiej św. Antoni 
ukazywany bywał na tle pejzażu. W nawiązaniu do jego eremickiego stylu życia 
w tle mogła być ukazana mała pustelnia-kapliczka, jak na jednej z najstarszych 
rycin w Anfologionie kijowskim z 1619 roku, albo też jaskinia wykuta w skale.

Postać św. Antoniego pojawia się często w akademickim malarstwie bizantyń-
sko-historycznym, a także w malarstwie współczesnym w Rosji i na Ukrainie.

Św. Teodozy
Postać św. Teodozego w towarzystwie świętych metropolity Piotra i Leontija Ro-
stowskiego znajduje się na rewersie tzw. tabliczki z soboru sofi jskiego w Nowo-
grodzie Wielkim z końca XV wieku41. Jego postać pojawiała się niekiedy w XVII 
wieku w kompozycjach wielkiej Deesis w wysokich ikonostasach. Ukazywany jest 
w stroju mniszym, przeważnie w geście błogosławieństwa albo z rozwiniętym 
zwojem.

Warto w tym miejscu przypomnieć postać mnicha Warłaama, którego św. An-
toni wyznaczył na pierwszego ihumena kijowskiej wspólnoty. Jego osoba w hi-
39 А. В’юник, op. cit., nr 481, s. 250.
40 Русские святые. 1000 лет русской святости, oprac. монахиня Таисия, Санкт-

Петербург 2000, fot. s. 441.
41 G. I. Vzdornov, Le Tavolette di Santa Sofi a. Icone di Novgorod la Grande, Mosca 2007, 

nr XIII.
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storiografi i i tradycji ikonografi cznej oraz liturgicznej pozostawała i pozostaje 
niejako w cieniu jego następcy św. Teodozego. Przedstawienia św. Warłaama Pie-
czerskiego pojawiają się w ikonografi i rzadko, przeważnie w XIX wieku42. 

Sceny z życia świętych Antoniego i Teodozego

Życie św. Antoniego, chociaż opisane w latopisie Nestora, nie było często przedsta-
wiane w malarstwie. Najstarszy i zarazem najpełniejszy cykl narracyjny ze scenami 
z jego życia znajduje się na miniaturach Kroniki Radziwiłłowskiej z końca XV wie-
ku, przechowywanej w Bibliotece Akademii Nauk w Moskwie43. W tym rękopisie 
pod rokiem 1051 znajduje się Opowieść o założeniu monasteru pieczerskiego, oraz 
następujące miniatury: Ihumen monasteru na Athosie dokonuje postrzyżyn św. An-
toniego i św. Antoni wraca do Kijowa (fol. 90r); Święty buduje celę w pieczarze nad 
brzegiem Dniepru i Asceza świętego (fol. 91 góra); Książę kijowski Izjasław prosi 
św. Antoniego o błogosławieństwo i modlitwę (fol. 91 dół); Św. Antoni ustanawia 
ihumenem wspólnoty pieczerskiej św. Warłaama i oddala się do pieczary (fol. 91v); 
Św. Warłaam ihumen wraz z braćmi proszą św. Antoniego o błogosławieństwo na 
powiększenie monasteru i Jeden z mnichów prosi księcia Izjasława o potwierdzenie 
darowizny nowych terenów (fol. 92).

Niektóre z powyższych tematów powróciły w wydaniu Pateryku kijowsko-pie-
czerskiego w 1661 roku w drzeworytach rytownika Ilji: Postrzyżyny na Atosie; Po-
wrót do Kijowa; Zamieszkanie w pieczarze; Wybór Warłaama na ihumena; Śmierć 
św. Antoniego. W kolejnym wydaniu Pateryku z roku 1702 zamieszczono mie-
dzioryty L. Tarasewicza, m.in. Przyniesienie pasa i wieńca przez Symeona Warega 
do św. Antoniego i Teodozego oraz Śmierć św. Antoniego, a także tematy zaczerpnię-
te z Opowieści o budowie wielkiej cerkwi pieczerskiej: Objawienie się Bogurodzicy; 
Przybycie do Antoniego i Teodozego mistrzów bizantyńskich z ikoną Zaśnięcia Bo-
gurodzicy; Cud ognistego słupa, wskazującego miejsce budowy świątyni; Objawienie 
się Boga św. Antoniemu. 

Temat śmierci św. Antoniego według wzoru Ilji znajduje się w obramieniu 
ikony Iowa Kondzelewicza przedstawiającej Antoniego i Teodozego w skicie 
maniawskim (il. 15). Po bokach otwartej trumny stoją dwie grupy modlących się 
mnichów, wśród nich, u wezgłowia, św. Warłaam w stroju liturgicznym z otwartą 
księgą. Poniżej sceny, w barokowym kartuszu, widnieje cytat z listu św. Pawła do 
Rzymian 5, 11: Ìí¸æå äà íå áuäåò õâàëèòèñ\ òîêì[î] â Êð[åñ]ò¸ 

42 Warto zauważyć tu pewną analogię, gdyż podobnie w cieniu pozostaje postać następ-
cy św. Zosimy i pierwszego ihumena monasteru sołowieckiego, św. Germana, przysło-
nięta przez jego następcę św. Sawwatija, który z reguły występuje w towarzystwie św. 
Zosimy.

43 БАН 34.5.30.
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Ã[îñïî]äà íàøåãî ²èñóñà Õ[ðèñòà]44. W obramieniu ikony św. Antoniego 
i Teodozego Kondzelewicz namalował w owalnych polach nawiązujących do klej-
mów dwanaście postaci świętych prowadzących życie pustelnicze: Jana Chrzci-
ciela Anioła Pustyni, Pachomiusza Wielkiego, Onufrego Wielkiego, Makarego 
Wielkiego, Gerasima, Sisoesa, Marię Egipcjankę, Zosimę, Teodora ze Sketis, Iowa 
ze Sketis, Hieronima i proroka Eliasza. Całość wieńczy trzynasta scena: Starote-
stamentalna Trójca Święta45. Ten przemyślany program ikonografi czny ukazuje 
Antoniego i Teodozego Pieczerskich w szerszym kontekście dziejów monasty-
cyzmu, począwszy od czasów starotestamentalnych, przez życie Jana Chrzciciela 
oraz wielkich ascetów i pustelników chrześcijańskiego Wschodu. Podobną myśl 
wyraża XVII-wieczny drzeworyt kijowski, w którym w pięciu scenach przedsta-
wieni są kolejno: święci Paweł i Antoni Wielki, św. Pachomiusz, Zastęp świętych 
mnichów oraz święci Antoni i Teodozy Pieczerscy w tradycyjnej konwencji z wi-
zerunkiem Matki Boskiej w typie Oranty i Ławrą Pieczerską.

Sceny z życia św. Teodozego są zwykle włączone w cykl św. Antoniego, jak 
na rycinach Tarasewicza w Pateryku z 1702 roku. Cykle z życiem św. Teodozego 
należą do rzadkości. Najbardziej znanym przykładem jest ikona św. Teodozego 
ze scenami z życia w klejmach46 (il. 16). Są one ujęte w 14 scen, od narodzin aż 
do śmierci. Ikonę wieńczy, podobnie jak w skicie maniawskim, scena Starotesta-
mentalnej Trójcy Świętej, podkreślająca trynitarny wymiar życia monastycznego 
i duchowości Teodozego.

Sobór Świętych Kijowskich

W ciągu wieków w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej żyło tysiące mnichów. Wielu 
z nich wsławiło się za życia niezwykłą ascezą, miłością bliźniego, darem proroctwa 
i czynieniem cudów. Mnisi i rzesze napływających do Ławry pielgrzymów uważa-
ły ich za błogosławionych. W 1643 roku metropolita Piotr Mohyła zatwierdził 
kult stu osiemnastu z nich. Kościół wschodni wspomina ich w drugą niedzielę 
Wielkiego Postu. Dla dwudziestu siedmiu najbardziej znanych napisano w póź-
niejszym okresie osobne ofi cja. W końcu XVII wieku w drukowanych w Ławrze 
Paterykach pojawiają się pierwsze ryciny Soboru Świętych Kijowskich, które stały 
się wzorem dla późniejszych ikon. Przedstawiają one rzeszę świętych mnichów 
i biskupów, podzieloną na dwie grupy, którym przewodzą ukazani na pierwszym 
planie Antoni i Teodozy. Powyżej, w obu górnych narożach, wznoszą się dwa sy-
metryczne wzgórza z jaskiniami, w których widnieją rzędy czaszek. Jest to symbo-

44 Іконостас церкви Воздвиження чесного креста..., s. 392.
45 Ibidem, fot. s. 258–267, opis s. 444–447.
46 Русские святые, fot. s. 295.
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liczne ukazanie dwóch części Ławry i związanych z nimi świętych – tzw. Bliższych 
Pieczar (po stronie św. Antoniego) i Dalekich Pieczar (po stronie św. Teodozju-
sza), które były miejscem ich zamieszkania, a później – pochówku. W głębi kom-
pozycji widnieje główna świątynia Ławry, a powyżej, na tle nieba, unosi się ikona 
Zaśnięcia Bogurodzicy podtrzymywana przez dwóch aniołów. 

W roku 1762 synod w Moskwie zatwierdził kult świętych pieczerskich, co 
przyczyniło się do popularyzacji i rozpowszechnienia tego tematu w całym cesar-
stwie rosyjskim (il. 17)47. Były one malowane do samej rewolucji październikowej. 
Ich charakterystycznym elementem jest ikona Zaśnięcia Bogurodzicy, warto więc 
poświęcić jej chwilę uwagi. 

Jest to wizerunek ikony chramowej, czyli patronalnej głównego soboru Ławry, 
przywiezionej z Konstantynopola w 1073 roku i otaczanej powszechnym kultem. 
Motyw pieczerskiego Zaśnięcia zaczął pojawiać się w XVII wieku najpierw w dru-
kach miejscowej Ławry w związku z ożywieniem kultu zainicjowanym przez Pio-
tra Mohyłę, a później także na ikonach, szczególnie na lewobrzeżnej Ukrainie48. 
Nie można wykluczyć, że namalowana na fasadzie głównego ławrskiego soboru 
około połowy XVII wieku scena Zaśnięcia Bogurodzicy, wspomniana przez Pawła 
z Aleppo, a zniszczona podczas pożaru świątyni w 1718 roku, nawiązywała do 
bizantyńskiego pierwowzoru49. Rytowane w Kijowie wizerunki tej cudownej iko-
ny – dwa z Akatystu z 162550, z Pateryku z 166151 i z Półustawu z 1691 roku52 
oraz wspomniana już rycina z Żywotów Świętych Tuptały z 1695 roku – różnią 
się od siebie licznymi szczegółami. Na uwagę zasługują głównie trzy ryciny: duży 
miedzioryt Innocentego Szczyrskiego z 1686 znany z jedynej odbitki z Muzeum 
Narodowego we Lwowie53, drzeworyt przypisywany mistrzowi Fedorowi (Fiodo-
rowi) publikowany w Psałterzu i w Ewangeliarzu z 1697 roku54 oraz w Oktoichu 

47 Ikony. Przedstawienia maryjne, nr 82, s. 216–218.
48 B. Пуцко, op. cit.
49 W. Deluga, Malarstwo i grafi ka cerkiewna w dawnej Rzeczypospolitej, Gdańsk 2000, 

s. 69, fot. 8 (rysunek rekonstrukcji fasady w oparciu o XVII-wieczne ryciny wydawane 
w miejscowej drukarni).

50 Я. Запаско, Я. Ісаєвич, op. cit., nr 142.
51 Ibidem, nr 402.
52 Półustaw czyli Prawidła prawdziwego żywota chrześcijańskiego, Kijów 1691; Я. Запаско, 

Я. Ісаєвич, op. cit., nr 667.
53 Nr inw. 22884, ГД-325. Rycina pochodzi z Wolicy Derewliańskiej. B.I. Свентицкая, 

Народная украинская гравюра XVIII в. на меди, [w:] Федотовские чтения (1980), 
Москва 1984, s. 113, 121; Д. Степовик, Іван Щирський, Київ 1988, s. 74–75.

54 Я. Запаско, Я. Ісаєвич, op. cit., nr. 712, 716, 744; Д. Степовик, Українська графі-
ка XVI–XVIII століть: Еволюція образної системи, Київ 1982, s. 146. Inna wersja 
przedstawienia, opracowana przypuszczalnie według Delugi przez tego samego Fedo-
ra, znajduje się w BCUAN, nr inw. F. 229, nr 9 (Sztuka iluminacji i grafi ki cerkiewnej. 
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z 1699 roku, a także bardzo do niego podobny miedzioryt z Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie55. Wszystkie powtarzają wspólny wzorzec ikonografi czny, za-
pewne najbliższy zaginionemu pierwowzorowi, obecny także na wielu ikonach. 
Charakterystycznym motywem są widoczne w lewej części łoża Marii prostokąt-
ne drzwiczki związane z przechowywanymi w pieczerskiej ikonie relikwiami. Jed-
ną z najstarszych jest ozdobiona sukienką ikona podarowana w 1677 roku przez 
archimandrytę pieczerskiego Innocentego Gizela bojarzynowi B. M. Chytrowo 
i przechowywana obecnie w Muzeum Krajoznawczym w Gorochowcu56. 

Do czasu zamknięcia soboru Ławry cudowna ikona znajdowała się nad car-
skimi wrotami ikonostasu, ozdobiona bogatym okładem, zawieszona na sznurach 
i uroczyście opuszczana do adoracji57. Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy został za-
mknięty w latach trzydziestych XX wieku, a w czasie wojny wysadzony w powie-
trze. Nie wiadomo, czy wraz z nim zniszczono XI-wieczny bizantyński oryginał, 
który przetrwał najazdy tatarskie, czy też późniejszą kopię. Ikona została uzna-
na za zaginioną, a obecnie w odbudowanym w 2001 roku soborze odbiera cześć 
jej kopia.

Niekiedy święci Antoni i Teodozy ukazani są z cudowną ikoną Zaśnięcia Bo-
gurodzicy, głównym soborem oraz z rozbudowanym napisem, często w kartuszu, 
mieszczącym długą listę imion świętych ojców pieczerskich. Jest to specyfi czny 
wariant, nawiązujący ideowo do Soboru Świętych Kijowskich (il. 18)58. 

Ikonografi a świętych Antoniego i Teodozego Pieczerskich jest znacznie star-
sza od najstarszej zachowanej ikony z 1288 roku i sięga zapewne korzeniami 
początków ich kultu w XI wieku. Z okresu staroruskiego zachowało się stosun-
kowo niewiele przedstawień, ale już wówczas ukształtował się zasadniczy zrąb 
ikonografi cznego kanonu, który konsekwentnie podejmie i rozwinie na terenie 
ówczesnej Polski malarstwo ikonowe ukraińskie w XVII wieku od czasów Pio-
tra Mohyły. Temat ten, początkowo związany z drukarnią i pracownią malarską 
Ławry Kijowsko-Pieczerskiej i ziemią kijowską rozpowszechni się w drugiej po-
łowie XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku przede wszystkim na obszarach 

Katalog wystawy. Październik – listopad 1996. Biblioteka Narodowa, red. A. Ozimek, 
W. Deluga, A. Kaszlej, Warszawa 1996, s. 74.)

55 Nr inw. BN G.65770. Sztuka iluminacji, nr 118, fot. 33. Miedzioryt zawiera podpis 
informujący, że jest to prawdziwy wizerunek cudownego obrazu, który znajduje się 
nad carskimi wrotami w wielkiej cerkwi kijowsko-pieczerskiej.

56 B. Пуцко, op. cit., s. 72, fot. s. 72 i 65 (fragm.); B. Пуцко, Икона Успения Богома-
тери из с. Красное Гороховецкего уезда и утраченная Киево-печерская реликвия 
1073 г., [w:] Рождественский сборник, Ковров 1996, t. 1, s. 75–88. 

57 І. Бухаревъ, Чудотворныя иконы Пресвятой Богородицы (история ихъ и изображе-
нія), Москва 1901 (reprint 1994, s. 54).

58 Український іконопис XII–XIX ст. з колекції НХМУ, red. А. Мельник, Київ 2005, 
nr 49, s. 91. 
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zachodnioukraińskich, nie tylko na terytorium Polski, ale także po drugiej stro-
nie Karpat, na terenie dzisiejszej wschodniej Słowacji i Węgier. Znamienna jest 
niewielka popularność tego tematu w sztuce białoruskiej, na obszarze dawnego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od XVIII wieku przedstawienia obu świętych 
pieczerskich przenikały z Kijowa także w drugim kierunku – na zajęte przez Ro-
sję tereny wschodnioukraińskie. Od synodu moskiewskiego w 1762 roku, który 
zatwierdził kult świętych pieczerskich na terenie Rosji, wizerunki świętych Anto-
niego i Teodozego upowszechniły się w całym imperium aż do wybuchu rewolu-
cji. Od upadku komunizmu są one popularne tak na obszarze Ukrainy, jak i Rosji, 
nawiązując chętnie do najstarszych tradycji lub do XIX-wiecznego malarstwa re-
ligijnego (il. 19).
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Тетяна Трофименко

Монаше покликання у творчості 
Кирила Транквіліона Ставровецького

Творчість Кирила Транквіліона Ставровецького, видатного богослова 
XVII ст., пов’язана зі священичим служінням, закономірно оберталася 

в колі церковної книжності та християнської образності. Втім, значна кіль-
кість дослідників радянської доби зі зрозумілих причин акцентували на гу-
маністичних тенденціях творчого доробку автора, доводячи ідею про його 
поступове переміщення з позицій „клерикальних” на позиції „братські”. Од-
нак вивчення біографії Кирила Транквіліона та неупереджений аналіз його 
проповідей і прозових передмов до збірок доводять, що він, як і інший його 
видатний сучасник Іван Вишенський, позиціонував себе насамперед як релі-
гійний діяч досить суворих ортодоксальних переконань.

Монаше служіння завжди було пріоритетним у системі поглядів Кири-
ла Транквіліона Ставровецького, що часто ігнорувалося дослідниками. Так, 
скажімо, у заклику „възненавидимъ лность и праздность проклятую и тму 
неразумія отринмъ от душъ нашихъ”1 убачали рішучу підтримку світсько-
го знання і віру в можливості людського розуму. Проте звернення має кон-
кретного адресата – „братів-інокуючих”. Саме про необхідність поглиблення 
релігійної освіти духовних осіб повсякчас говорить Ставровецький, полемізу-
ючи з тими, хто стверджує, ніби не подобаєтъ иноку учитися и мудру быти 
и н же разум ти добре Писания...2. Навпаки, стверджує Транквіліон, кому 
убо лучше и свойственн йше учитися и мудру быти, яко самому иноку, иже 
всегда им єтъ умъ незатмненый печалми мира сего, но в безмолвии бдитъ. Ты 
убо красота церкви, око житія хрістіанского, св тилникъ разума духовного3.

Те саме стосується питань суспільного служіння – саме монаший послух 
був для Транквіліона зразком християнської поведінки. У свою чергу, зречен-
ня ченця від світу і занурення в аскетичні практики мало своє джерело для 
наслідування у житіях святих: Да възираютъ нын  инокующіи, коє д ло было 

1 К.Т. Ставровецкий, Євангеліє учителноє, Рохманів 1619, арк. 132 зв.
2 Ibidem, арк. 132.
3 Ibidem, арк. 133.
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св. Іоана въ пустыни, не с дяще бо тамо празденъ…, но въздръжаніємъ, бденіємъ, 
и пощеніємъ, и молитвою непрестанною день и нощь, и богомышленіємъ тако 
великъ възрасте въ святыхъ славою4. У цьому Кирило Транквіліон Ставро-
вецький був солідарним із афонським відлюдником, котрий полемізував із 
лідером Львівського братства щодо питань суспільного життя. Богомышленіє 
(богоугодное преусп яніе в разум  – д яное богословие5 – у Вишенського) є пріо-
ритетним видом діяльності для українських богословів. Більшого, ніж заохо-
чення до такої праці, вони не вважають за необхідне робити (Что есть вина 
народные страсти и которого народа, доумтися не могу6, – відверто заявляє 
Вишенський Львівському братству в особі Юрія Рогатинця), адже саме че-
рез богомислення людина наближається до своєї головної мети – поєднання 
з Богом. Богомышленіє єсть всегда движная мысль къ Богу, съєдиненіє сердца съ 
умомъ, непрестанноє желаніє души въ съєдиненіє любви Божеи; неуклонноє ума 
зр ніє въ св тъ небеснои Премудрости. Богомышленіє єсть истинноє Богови 
д яніє, и съвершеннаа радость душ , и незаходимый св тъ разума…, – пояс-
нює Кирило Транквіліон Ставровецький в Євангеліи учителному7.

Часті згадки про розум та премудрість давали підстави дослідникам впи-
сати творчість Кирила Транквіліона Ставровецького в річище нової гуманіс-
тичної традиції. Наприклад, В. Крекотень на основі Транквіліонової Похва-
ли Премудрості вважав доцільним говорити про те, що середньовічній, тра-
диційній „монашій” позиції у справі освіти в кінці XVI і на початку XVII ст. 
була протиставлена позиція „братська”, що прагнула задовольнити потребу 
в сучасній освіті. Однак ті, хто займав цю позицію, ще не відважувались від-
крито відкинути застарілі традиції8. 

Проте пояснення, які дає Транквіліон в прозовій передмові до Похва-
ли свідчать зовсім про інше. Справді, складовою троякої премудрості є му-
дрость прирожоная, інакше – філософія (саме мудрость, а не премудрость, що 
є за цн йшою і міститься въ персон  Сына Божія, в дарах Святого Духа і в ду-
шах пророків, апостолів, святих, богословів і угодників Божих, тобто прему-
дрість як наслідок богомислення), яка притаманна як ангелам, так і людям від 
початку буття. Вона дається разом із самовластям і фактично йому дорівнює, 
бо може скеровуватися і на добро, і на зло9. Завдяки їй царіє царствують 

4 Ibidem, арк. 131.
5 И. Вишенский, Сочинения, подготовка текста, статья и комментарии И.П. Ере-

мина, Москва–Ленинград 1955, с. 176.
6 Ibidem, с. 168.
7 К.Т. Ставровецкий, Євангеліє учителноє, арк.172.
8 В.И. Крекотень, Тема науки в барочной украинской поэзии 30-х годов XVII века, 

[в:] Барокко в славянских культурах, Москва 1982, с. 259.
9 К.Т. Ставровецкий, Перло многоц нноє, Могилів 1699, арк. 96 зв.
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и силныи правду пишуть, и закон политицкый полагають, а мучител землю 
держать10. 

Однак покладаючи похвалу мудрості прирожоной, автор не забуває наго-
лосити, що ті, хто скеровують свою мудрість на зле, в чноє затраченя души 
своєй готують11. Усвідомлення того, що зле – це все, що поза Христом, було, 
за обґрунтованим свідченням Л. Ушкалова, властиве більшості барокових 
авторів, котрі розуміли філософію як любов до мудрості, мудрість як уосо-
блення Христа і вважали, що розум має поступатися місцем вірі, а антична 
філософія – теології12. Це, однак, не заважало їм послуговуватись у своїй 
творчості міфологічними образами, здобутками античної філософії, а в сті-
нах Києво-Могилянської Академії впроваджувати новий європейський тип 
освіти. Кирило Транквіліон Ставровецький лишався цілком послідовним: 
його Премудрість – це суто біблійний образ, засвоєний християнською тра-
дицією і переосмислений отцями церкви (сам автор на початку Похвали пря-
мо скеровує читача до книги Притч). 

У латинській християнській літературі термін Софія витісняється майже 
синонімічним позначенням містично витлумаченої Церкви, східне христи-
янство співвідносить Премудрість з Богородицею. Для Ставровецького ха-
рактерне догматичне христологічне тлумачення образу, за яким Премудрість 
означає Другу Особу Святої Трійці, Логос. Християнська традиція щодо 
цього спирається, перш за все, на слова ап. Павла з першого послання до 
коринтян, такого улюбленого Іваном Вишенським: Бо написано: Я погублю 
мудрість премудрих, а розум розумних відкину! …Хіба Бог мудрість світу цього 
не змінив на глупоту? Через те ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості 
Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо Боже 
й немудре розумніше воно від людей, а Боже немічне сильніше воно від людей! 
(1 Кор. 1: 19–25). Тож і Кирило Транквіліон Ставровецький у черговий раз 
повертається до тези про те, що справжні мудрість і пізнання тотожні з Бо-
гопізнанням: О Христе Боже мой, предв чная Премудросте, Непостижимая 
аггелом св тлосте13.

Отож, маємо підстави говорити, що Кирило Транквіліон Ставровецький 
віддавав перевагу богослов’ю і містичним практикам перед світським зна-
нням. Однак на той час подібні погляди були вже анахронізмом, як у колах 
вищої знаті, так і у поспільстві. Саме ця обставина, на нашу думку, вмотиво-
вує події останнього періоду життя видатного богослова. Світогляд Кирила 

10 Ibidem, арк. 97.
11 Ibidem, арк. 96 зв.
12 Л. Ушкалов, З історії української літератури XVI–XVIІІ століть, Харків 1999, 

с. 122.
13 К.Т. Ставровецкий, Перло многоц нноє, арк. 102.
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відбиває суперечності самої доби, в яку йому довелося жити: він проповід-
ував пустелю і зречення світу, перебуваючи в осередках культурного життя 
знаті; заперечував освіту, крім теології, і картав земляків за невігластво і не-
бажання вчитися; викривав моральний занепад духівництва і релігійну апа-
тію суспільства і не бачив перспективи виходу з кризи поза церквою. Усві-
домлюючи незмінне закосніння православ’я і відчуваючи на собі поношенія, 
нав ты и оболганія Кирило, проте, болісно переживає спроби його от в ри 
святои и съєдиненіа в рных отлучити... и в сонм  нечестивыхъ причитати, 
запевняючи, що благодатію Божією не єстемъ н  єдин геретикъ, но правый 
сынъ Церкви Святои Съборнои апостольскои Сіонскои14. 

Спроба спілки з Римом, бачення якої було різним у православної і като-
лицької сторін, у шляхти, єпископів, поспільства та простого духовенства, 
не принесла сподіваного спокою, але ще більше розмежувала суспільство. 
Кризовий стан українського православ’я мусив зазнати рішучого оновлення 
у зв’язку з висвяченням нової ієрархії 1620 р. патріархом Феофаном за ініціа-
тиви і під охороною козацтва на чолі з гетьманом Сагайдачним. 

Не відомо, чи покладав Кирило Транквіліон Ставровецький якісь споді-
вання на цю подію, оскільки вся його діяльність проходила далеко від Києва, 
однак лишається фактом, що архиєрейський собор, скликаний новообраним 
митрополитом Йовом Борецьким, не уліг проханням Кирила не вважати 
його єретиком і засудив книгу Євангеліє учителноє як єретичну, заборонив-
ши православним під страхом анафеми купувати її і тримати в домах. Немалу 
роль тут зіграв етичний момент, а саме те, що Кирило відмовився піддати 
свою книгу цензурі новообраного духовенства, вважаючи її й без того до-
сконалою. Натомість собор, який в очах державних кіл не мав законної сили, 
а також його головні натхненники – митр. Йов Борецький, архімандрити 
Петро Могила та Мелетій Смотрицький – не були для Транквіліона, котрий 
мав за плечима солідний досвід священичого служіння і спілкування в осві-
чених колах вищої знаті, зразком стійкості у вірі та мірилом канонічності. 

Підозрюємо, однак, що ці роки були чи не найважчими в житті Кирила: 
починаючи з 1618 р. помирають усі його добродійники і друзі (1618 р. – Со-
фія Боговитинова, 1619 р. – Раїна Могилянка, 1622 р. – Самійло Корецький, 
після 1622 р. – Юрій Чарторийський). Сам він, будучи під забороною, по-
збавлений постійного місця проживання і служіння, до того ж перебуваючи 
вже у досить похилому віці, навряд чи мав пристойні умови для життя і твор-
чості. Тому не дивно, що зрештою він віддає перевагу стабільному й забезпе-
ченому існуванню в сані архімандрита Чернігівського Єлецького монастиря, 
прийнявши унію близько 1627 р. 

14 К.Т. Ставровецкий, Євангеліє учителноє, арк. 5 б. п.
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Чернігів дістався Польщі за Деулинським перемир’ям 1618 р. За цією 
угодою православне духовенство мало залишити межі області, яка відійшла 
до Польщі, а його місце зайняли уніатські священики. Близько 1625 р. була 
заснована уніатська архієпископія під назвою Смоленської і Чернігівської; 
першим предстоятелем став відомий релігійний діяч Лев Кревза15. Таким 
чином, у Чернігові склалася своєрідна культурна ситуація, коли православна 
традиція зазнала посиленого католицького впливу. 

Прикметно, що саме ті процеси, які підштовхнули Кирила Транквіліона 
Ставровецького до прийняття унії, були також початком оновлення право-
славної церкви й українського суспільства, а також засвоєння ним західної 
традиції. Більше того, діяльність Йова Борецького, Петра Могили та Меле-
тія Смотрицького, за визначенням М. Грушевського, була спробою нової унії, 
більш вдалої, ніж Берестейська, що ставила собі за мету утворення місцево-
го, незалежного від Константинополя, патріархату16.

В Єлецькому монастирі Кирило Транквіліон Ставровецький, імовірно, 
віднайшов свою пустелю: обитель була напівзруйнована і мало придатна до 
життя ще від 1611 р., коли на неї здійснив напад воєвода Горностай, спалив-
ши дерев’яну споруду і зруйнувавши кам’яну17. Проте Кирило Транквіліон 
Ставровецький лишався її настоятелем протягом 20 років – чи не вперше 
в житті у нього з’явилися умови для того д ла, коє было св. Іоана въ пустини. 
Одначе письменник не цілком абстрагувався від суспільного і культурного 
життя, про що свідчить результат його духовного і молитовного життя – 
остання книга Перло многоц нноє (1646 р.), яка виходить друком уже після 
смерті автора.

Символіка назви збірки Перло многоц нноє безпосередньо пов’язана з на-
становами о той презацной книз , которая то книга названая „Перло много-
ц нноє” для двох поважных причин. Первоє, для высокого богословского разума. 
Повторе, для сладкоглаголивого риторского языка и поетицкого художества. 
Разум въ той книзє филіозофскій Бозкій18. Поєднання поетики, риторики 
і герменевтики є характерним явищем для барокового тексту, оскільки про-
блема що зображувати? в літературній культурі бароко поступилася місцем 
проблемі як зображувати?19. Заголовочний комплекс як набір позатексто-

15 С.И. Маслов, Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная деятель-
ность, Киев 1984, с. 69.

16 М. Грушевський, Історія української літератури, Київ 1995, т. V, кн. ІІ, с. 382.
17 П.Г. Леневич, Елецкий монастырь в Чернигове, „Черниговские губернские ведо-

мости. Часть неофициальная”, 31, 1852, с. 321.
18 К.Т. Ставровецький, Перло многоц нноє, арк. 2 б. п.
19 И.А. Чернов, Из лекций по теоретическому литературоведению, Тарту 1976, 

с. 152.



– 48 – Тетяна Трофименко

вих елементів не тільки готував читача до певного сприйняття прочитаного, 
а й програмував його поведінку.

Велика увага саме до тропологічного значення написаного (другим за зна-
ченням у Перл многоцнному є жанр лікарств – морально-дидактичних тво-
рів, що передбачають виправлення людських вад і лікування гріхів) допома-
гає реципієнтові визначитися, знайти своє місце в світі, наблизитися до Бога: 
А таковоє набоженство отправуєтъ христолюбивая душа дв ма способами. 
Первоє, съ умиленієм слез горячих о невинной смерти Сына Божія… Так же 
сп вай соб жалосно о покаянію гр шных и тамъ истяжеш умиленіє слез 
на омытя гр хов твоих. Повторе, хвали Бога твоєго розрадованною душею. 
Розмышляй дары Єго дивныи и доброд йства многіи… Бог бо єсть в чная ра-
дость души нашои. И память Єго святая славная. Кто єи обносить у души 
своєй, от таковои душ далеко стоить хитрость діаволя и печаль, тилко ра-
дость в чная съдержит таковую душу20. Впадає в око, що Кирило Транкві-
ліон призначає свою книгу для приватного вжитку окремого християнина. 
Іван Вишенський передбачає читання і в громаді вірних, у рамках своєї моде-
лі церковної освіти (съборно съзвавши братию правъславных в школу рано по 
проспании нощном21), і приватно. У передмові Ко прочитателю наедин  сего 
писания він радить: Не минай скорогонцем, яко пустое коло в трноє, очима 
пробегаючи от м ста на м сто вперед писанного, але застановляйся на сту-
пенех, о лжи и истин  р ченых, судом мысльным и, увыд вши, яко истинна от 
лжи попирается погибелными сынами, жалуй, проплач и Богу ся помоли, яко 
да даст вс м заблудшим на путь спасеный возвратитися и во разум истинный 
приити22. 

Поетизація таких, здавалось би, антитетичних явищ, як плач і радість, 
мала місце вже у перших працях християнських аскетів. Нил Анкирський 
писав, що молитва є зціленням від печалі і смутку, а радість, яка охоплює 
на справжній молитві, є вищою за будь-яку радість23. У той же час сльози, 
на думку Іоана Ліствичника, є засобом для очищення гріхів, якими люди-
на осквернила себе після хрещення24. Пізніше Симеон Новий Богослов 
пов’язував з феноменом плачу катарсис душі: емоційний стан печалі, досяг-
нутий за допомогою чисто фізичного процесу плачу, переходить у свою про-
тилежність – стан духовної радості, вищої насолоди25.

20 К.Т. Ставровецький, Перло многоц нноє, арк. 2 зв. б. п. – 3 б. п.
21 И. Вишенский, op. cit., с. 9.
22 Ibidem, loc. cit.
23 В.В. Бычков, Малая история византийской эстетики, Киев 1994, с. 109.
24 Ibidem, с. 112.
25 Ibidem, с. 272.
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Читання Перла многоцнного автор вважає невіддільним від молитовної 
практики (крім того, що багато похвал і казань збірки закінчуються молит-
вами, відповідні елементи містяться і в усіх віршах Транквіліона – прослав-
лення, прохання та подяка). Терапевтична та учительна сутності тексту до-
повнюються ідеєю меморіальності, завдяки якій література мислиться річ-
чю, здатною переборювати нестатечність та плинність видимого світу26. 
У цьому виявляється ще одна важлива риса поетики Перла многоцнного, 
яка полягає в сполученні різних типів семіозису – літератури і літургійно-
го обряду, адже сутність кожного свята і богослужіння церкви – в здійсненні 
пам’яті. З погляду семіотики, що вважає текстом не тільки словесні кон-
струкції, така взаємодія виникає на кількох етапах: повідомлення на природ-
ній мові, закодоване мовою вторинною, перетворювалося на ритуалізовану 
форму – молитву. Поєднання словесної формули та ритуального жесту як 
текстів на принципово різних мовах спричиняло появу складніших утворень 
– ритуалу, обряду. Нарешті, шляхом переказу всіх різноструктурних елемен-
тів мовою певного мистецтва постає художній текст27, що є зорієнтованим на 
паравербальну сферу комунікації, коли семантичний потенціал слова реалі-
зується лише в комплексі обрядових дій28. 

Так, читати ті чи інші розділи Перла многоц нного рекомендується згід-
но з тижневим колом богослужінь: Читай аггелом в понед лок, апостолом 
въ четверток, мучеником святым въ среду, о страстехъ Господних въ пяток, 
о покаянію въ второк, а о трох персонах Бозких въ нед лю29. Попередником 
Транквіліона в давньоруській літературі був Кирило Туровський, якому на-
лежить цикл молитов на всю седмицю30. Зміст усіх молитвослів’їв узгоджуєть-
ся з тижневим циклом церковних поминань: неділя присвячена Воскресінню 
Господньому, понеділок – безплотним силам, вівторок – Іоанові Предтечі, 
середа – Богородиці, четвер – апостолам і св. Миколаю, п’ятниця – Святому 
Хресту, субота – всім святим. Молитви, швидше за все, були написані Кири-
лом для монастирського вжитку, про що свідчить не тільки їх значний обсяг, 
але й наявність молебних прохань, що читаються після часів (читання часів 

26 Л. Ушкалов, Основні риси телеології тексту в літературі українського бароко, 
„Медієвістика” 1998, № 1, с. 90.

27 Ю. Лотман, Семиотика культуры и понятие текста, „Труды по знаковым систе-
мам”, 515, с. 5.

28 Ю.А. Ісіченко, У пошуку наративної програми барокового літературного твору, 
[в:] Українське барокко: Матеріали 1 Конгресу Міжнародної асоціації україністів, 
Київ 1993, с. 42.

29 К.Т. Ставровецький, Перло многоц нноє, арк. 3 зв. б. п.
30 Молитвы на всю седмицу св. Кирилла, епископа Туровского, „Православный собе-

седник, издаваемый при Казанской духовной академии” 1857, с. 212–551.
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для мирян було необов’язковим ще у Візантії)31. Пізніше молитви Кирила 
почали вживатися також для домашньої молитви і збереглися у великій кіль-
кості різноманітних списків. Про те, що гімнографічні твори Туровського 
не залишилися документом доби середньовіччя, а перебували в культурному 
дискурсі XVI–XVII ст. свідчить їх поява друком у молитвослові, який вида-
вався у Вільні у 1596, 1602 і 1635 рр.32 і був, імовірно, знайомий Кирилові 
Транквіліону. 

Замислена для щоденного вжитку книга з виразним характером молит-
вослова неминуче набирала характеру універсальності (пригадаймо про-
позицію Вишенського створити одну, але цілком побожну книгу для всіх 
випадків життя християнина, у якій до всего цілого року в словах разд леных, 
обходячи круг годинный, на єдино злучити надлежит33). Це стосується не 
тільки того, що Перло многоц нноє Ставровецький дозволяє не сприймати 
як монолітну цілість, а навпаки, розчленовувати, вибираючи уривки на свою 
потребу: Так суть высокого разума богословского, же изъ єдиного в ршика двох 
або трох сл в може добрый казнод я казання пов сти, и кротко звязную реч 
распространити, и душ  людскіи ут шити словом Божім. Также въ школах 
будучіи студенти могуть соб  с тои книги святои выбирати в рши на свою 
потребу и творити з них ораціи розмаитіи34. 

Принципи варіативності й ампліфікації, перетворення віршів на прозу 
і навпаки були детально розроблені риториками, але не ці риси зробили Пер-
ло многоц нноє тою презацною книгою. Похвали, які виголошує автор своєму 
творові, зумовлені тим, що тая книга презацная, хотяй ся видит мала въ 
очах людских, але великіи съдержитъ въ соб  тайни, збавеню твоєму служачи 
(Той же книз  имя быти им єт „Соборник”, – пише далі Іван Вишенський, – 
то єсть зобраныє вс  таємниц  нев домыє розных часов)35.

Не раз дискутувалось питання, чи Кирило Транквіліон, назвавши свою 
книгу презацною, справді далеко відійшов від своїх попередників, авторське кре-
до яких будувалося в дусі ригористичної моралі середньовіччя: „Аз, недостойний 
раб, земля і попіл…”36 і чи є це проявом авторської нескромності, гідної осуду 
чи похвали. У Молитв  … по съвершенію тои презацнои книги… Кирило дя-
кує нероздільній Святій Трійці і безпочатковому Отцеві, яко благоволенієм 

31 Л.В. Левшун, История восточнославянского книжного слова XI–XVII веков, Минск 
2001, с. 121.

32 Молитвы на всю седмицу св. Кирилла, епископа Туровского, с. 215.
33 И. Вишенский, op. cit., с. 177.
34 К.Т. Ставровецький, Перло многоц нноє, арк. 3 б. п.
35 Ibidem.
36 І.В. Паславський, Кирило Транквіліон-Ставровецький і філософські традиції Ки-

ївської Русі, [в:] Київська Русь: Культура, традиції, Київ 1982, с. 110.
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Твоим и посп шеством Сына Твоєго възлюбленного, и д йством Духа Твоєго 
Пресвятого дал єси мн , худоумному, положити начало и конець съвершенія 
малого труда моєго. Аз, недостойный, малый труд ума моєго и бреннои руки, 
суєтная твар, приношу велич ствію Твоєму, Твоя от Твоих Бозких даров37. 
Твоє від Твоїх Тобі приносимо за всіх і за все – виголос, що супроводжує прине-
сення Святих Дарів у жертву Богові. Ця алюзія засвідчує розуміння Транк-
віліоном своєї творчості як літургії, тобто співслужіння Христовій справі 
у світі.

Нам видається, що найкраще схарактеризував ситуацію І. Чернов, відзна-
чивши, що коли для середньовічної літератури проблема ставлення до понять 
оригінальності й авторства не є визначальною, то для літератури бароко 
вона виявляється досить суттєвою. Найбільш яскраво це виявляється у ви-
разно авторському, а не принципово анонімному характері літератури цієї 
епохи38. В цей період найбільш очевидний покажчик традиціоналістської на-
станови – фігура „самоуничиженія” – поволі переходить із розряду феноменів 
imitatio naturae в ряд феноменів imitatio operis39, тобто перетворюється на кон-
структивний матеріал: приписувати собі недосконалості необхідно, якщо 
збираєшся говорити про щось велике, щоб відкрити ширші можливості для 
ампліфікації та славослів’я. В Перл многоц нному, безперечно, йдеться про 
великі речі, отже, з позицій риторичної відстороненості Кирило вихваляє її, 
тим більше, що постала ця книга внаслідок прямого божественного втручан-
ня, а автор був ніби посередником, який доніс її до читача.

Ця задача була нелегкою, переконує Транквіліон: То мя до тои труднои 
праци побудило в старости л т моих, абы члов к охотн йшій был до чита-
ня речій Бозких…, а звлаща для молодых, жебы ся заправляли горячею любов ю 
до хвалы Божеи40. І в цьому випадку маємо справу з риторичним прийомом, 
loci communi християнської літератури. Порівняймо роздуми Про вірші свої 
святителя Григорія Богослова: Молодим людям і всім, хто найбільше любить 
словесне мистецтво, ніби приємні ліки, хотів я дати цю принаду, щоб пере-
конати в корисному, гіркоту заповідей підсолодити мистецтвом… Знесилю-
ваний хворобою, знаходив я у віршах полегкість, переказуючи сам собі… цю не 
плачевну, але останню пісню41. 

Як бачимо, останній період життя Кирила Транквіліона Ставровецького, 
пов’язаний із Єлецьким Чернігівським монастирем, був важливим для твор-

37 К.Т. Ставровецький, Перло многоц нноє, арк. 150.
38 И.А. Чернов, op. cit., с. 151.
39 Л. Ушкалов, Світ українського барокко, Харків 1994, с. 16.
40 К.Т. Ставровецький, Перло многоц нноє, арк. 2 б. п.
41 Святитель Григорий Богослов, Собрание творений, т. 2, Свято-Троицкая Сер-

гиева лавра, 1994, с. 408.
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чого шляху богослова. Діставши можливість для творчості, на основі свого 
попереднього доробку він укладає поетичну збірку, котра синтезує східну 
й західну традиції християнства, вірші та прозу, літургійний обряд та літе-
ратуру. Зміни у духовному житті, пов’язані з Реформацією та католицькою 
реформою, призводять до потреби появи універсальної книги, призначеної 
кожному вірному. Такою книгою Транквіліон Ставровецький уявляв створе-
не в Єлецькому монастирі Перло моногоц нноє – одну з перших збірок синте-
тичного характеру, що включала барокові метафізичні вірші, керівництво до 
молитви та здійснення духовних практик і низку есхатологічних повчань. 



Ольга Кіх-Маслей 

Стиґматичка Настя Волошин 
– „вибрана в українському народі”, 
чи „жертва на показ”?1

Віддай, український народе, своє серце Спасителеві. […] Пастирі, кля-
кайте перед кивотом і підносіть свої облаки вгору та кличте... Пам’ятайте, 
щоб з вашого стада ні одна душа, ні одна вівця не відійшла... 

(Настя Волошин 17.05.1936)2

Живемо коло Збруча, того кордону двох світів, двох релігій, двох куль-
тур, двох держав, двох суспільних устроїв, двох світоглядів, світогляду 
з Богом і без Бога. Між тими двома світами скорше чи пізніше прийде, 
мабуть, до зудару. Дуже можливо, що Боже Провидіння посилає Настю, 
щоб вона допомогла спинити похід більшовицької духової татарщини і, 
зміцнюючи віру в Бога, приготувала релігійних борців і мучеників3.

П. Ісаїв, 1936 р.

Настя Волошин – стиґматичка з Ярославщини, була звичайною сіль-
ською дівчиною з надзвичайним даром, який приніс їй багато радості 

і водночас – багато терпіння. Сучасники називали її „вибраною в україн-
ському народі”4, натомість вона сама говорила про себе: „жертва на по-

1 Спрецизовану у цей спосіб тему використовуємо тут, як своєрідну провокацію, 
щоб зацікавити читачів феноменом українських стиґматиків із західних етногра-
фічних українських земель.

2 Слова самої Насті Волошин, висказані в екстазі у Велику середу 17.05.1936 р. 
Цит. за: Г. Костельник, Настя Волошин „Жертва на показ”. Екстази Насті, 
Львів 1936, с. 105 [перевидано у книзі: Післанці з таємного світу. Анастасія Во-
лошин. Збірник матеріалів, упор. О. Петрук, ч. 2, Львів 2009].

3 П. Ісаїв, Рецензія на книгу: Г. Костельник „Настя Волошин дівчина зі стигмами”. 
– Історія стигматизації, „Діло” 1936, № 12. 

4 Див.: Мон. Осип (?), Вибрана в українському народі, „Українське юнацтво” 1936, 
ч. 3, березень, с. 36–38; ч. 4, квітень, с. 53–55 [передруковано у книзі: Післан-
ці з таємного світу. Анастасія Волошин. Збірник матеріалів, упор. О. Петрук, 
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каз”5. У 30-ті роки XX ст. писала про неї польська та українська преса ди-
вовижні речі, натомість влада, з тієї самої причини, намагалася приховати. 
Деякі вважали її за святу, деякі за психічно хвору. Сьогодні, символічна вже 
біографія української стиґматички, яка стала монахинею-василіянкою, не 
є виключно частиною мартирологічної історії Української Греко-католицької 
Церкви, чи тільки спробою дослідити феномен стиґматиків неприсутніх до 
сих пір у східній церкві. „Настя Волошин” – це для нас нині „сукупність” 
суспільно-релігійно-політичних і культурних явищ, що досконало впису-
ються в історичний контекст західних етнографічних українських земель, які 
у 20–30-х рр. минулого століття зазнали значного росту модерної української 
національної свідомості6 і одночасно були підданні важким випробуванням7.

Настя Волошин вельми динамічно зафункціонувала у т.зв. „говоре-
ній історії”8 мешканців тих земель, які після 1947 року опинилися чи то 
у північно-західній Польщі9, чи в Україні10 (десятки опитуваних пам’ятає 
її, „як вибрану українського народу”, стиґматичку-віщунку, що проповід-
увала майбутнє України). Настя почала також жити окремим, фіктивним 
життям у прозі Івана Багряного (йдеться про оповідання „Огненне коло”), 
а в останньому часі ще й стала героєм документального фільму Івана Федо-
рича („Жертва на показ”).

Так лише зарисована проблематика виявляється не тільки цікавою, але 
й справді суперечливою, до того ж важко піддається доступним нам науко-

ч. 3, Львів 2010, с. 82–91]. Див. також: П. Вигінний, „Вибрана в українському 
народі”. Стигматичка Настя Волошин, [y:] Ярославщина і Засяння 1031–1947. 
Історично-мемуарний збірник, ред. М. Семчишин, Нью-Йорк – Париж – Сидней 
– Торонто 1986, с. 295–303.

5 Див.: Г. Костельник, op. cit.
6 Б. Гук, Вступ, [y:] Закерзоння, Спогади вояків Української Повстанської Армії, зі-

брав і до друку підготував Б. Гук, т. 1, Варшава 1994, с. 7; Див. також: R. Kabaczij, 
Kresy zachodnie etnografi cznej Rusi-Ukrainy w świadomości „Zakerzońców”, „Nowa 
Ukraina”. Zeszyty historyczno-politologiczne 2007, № 1–2, с. 176–186.

7 Див.: Akcja Wisła. Dokumenty, oprac. E. Misiło, Warszawa 1993; Закерзоння, op. cit., 
т. 1; Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944–1946, 
т. 1: Dokumenty 1944–1945, ред. E. Misiło, Warszawa 1996; Repatriacja czy depor-
tacja, т. 2: Dokumenty 1946, Warszawa 1996; „Nowa Ukraina”. Zeszyty historyczno-
politologiczne 2007, № 1–2.

8 Див.: Historia mówiona: elementarz, ред. M. Kurkowska-Budzan, E. Szpak, A. Dro-
bik, M. Jarząbek, M. Stasiak, Warszawa 2008.

9 Див.: Akcja Wisła, op. cit.; „Nowa Ukraina”. Zeszyty historyczno-politologiczne 
2007, № 1–2; R. Drozd, Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 
1944–1989, Warszawa 2001.

10 Див.: Repatriacja czy deportacja...; J. Pisuliński, Przesiedlenie ludności ukraińskiej 
z Polski do USRR w latach 1994–1947, Rzeszów 2009.
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вим методам. Тому в цьому випадку, враховуючи складність питання, ми до-
зволили собі на „феномен” Насті Волошин глянути з перспективи культурної 
антропології11. Потрактувати „дівчину зі стиґмами” – монахиню Міріям, як 
„особистість-актора”12, якій випала неабияка роль в українському суспільстві 
Галичини, УГЦ – загалом в українській історії XX ст.

Пишучи про українську стиґматичку (хоча сама стиґматизація не є осно-
вною метою цього дослідження, що ми і на вступі застерігаємо) належить, 
все таки, пояснити тут цю проблему та хоча б поверховно представити іс-
тричний її зарис, оскільки стиґматизація досить особливе явище у східній 
церкві. 

Поняттям „стиґматизація” позначається комплекс містичних явищ, які 
мають провідником конкретну особу – „стиґматика”. Найбільш характер-
ною рисою цього комплексу є поява „стиґм”, тобто ран, подібних до тих, які 
одержав Ісус Христос від моменту ув’язнення до зняття його тіла з хреста: 
на долонях рук та ногах від цвяхів, на грудях від списа, на чолі від тернового 
вінця, на плечах, спині та обличчі від несення хреста та бичування, деколи 
кривавий піт чи сльози. Стиґми дали назву всьому явищу, але належить під-
креслити, що вони є лише одним з проявів стиґматизації. Буває й так, що 
стиґматизація проходить укрито – без зовнішніх ран13.

Одне з первісних значень слова стиґматизація (стиґма по грецьки 
στίγματος – пляма, знак, язва, рана) – це процес клеймування рабів. Інше зна-
ченя – спосіб фіксації відношень до божества. Геродот (V ст. перед Р. Х.), 
описуючи храм Геркулеса в Єгипті, згадує про незаконність захоплення бі-
глих рабів, які знайшли притулок у цьому храмі, якщо на їхні тіла нанесе-
ні певні знаки, що означають самопосвяту божеству. Говорячи про стиґми 
в релігійному сенсі, прийнято посилатися на св. Павла. У його Посланні до 

11 Див.: A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, вступ J. Tokarska-Bakir, War-
szawa 2006; W. Wołoszyn-Spirka, Antropologia kulturowa. Wybrane materiały do 
nauczania antropologii kulturowej, Bydgoszcz 2008; J. Gajda, Antropologia kulturo-
wa [2 томи: ч. I: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, ч. II: Kultura obyczajowa po-
czątku XXI wieku], Kraków 2008; Ch. Hann, Antropologia społeczna, Kraków 2008; 
T.H. Eriksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii kulturowej 
i społecznej, Warszawa 2009; P.C. Salzmanm, P.C. Rice, Myśleć jak antropolog, Sopot 
2009.

12 A. Kuś, Kategoria osoby jako aktora i przypadającej nań roli w antropologii kulturowej 
Helmuta Plessnera, http://www.scribd.com/doc/13753825/Kategoria-osoby-jako-
aktora-i-przypadajcej-na-roli-w-antropologii-kulturowej-Plessnera (26.06.2011).

13 Див. О. Петрук, Стиґматизація в христовій церкві, [y:] Посланець таємного сві-
ту. Український стиґматик Степан Навроцький. Документи і факти (З благо-
словення Владики Любомира Гузара), ред. та приготування до друку о. Л. Кост-
ко, с. 6.
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галатів, напевне вперше йдеться про характерні Христові знаки, чи рани, 
напротивагу старим знакам обрізання: „хай ніхто не турбує мене, бо ношу 
я Ісусові рани на тілі своїм!...”14. Однак ці стиґми у св. Павла не були містич-
ного походження, а отримані ним протягом проповідництва від його про-
тивників: „Від євреїв п’ять раз я прийняв був по сорок ударів без одного”15. 
В період переслідувань християн, жертв деколи клеймували іменем Христа 
на чолі. Подібні стиґми інколи монахині наносили собі самі для власного за-
хисту, як це було у випадку св. Абби16. 

Загальновідомою, і як вважається, першою особою, на котрій стиґми 
з’явилися чудесним чином, був св. Франціск Бернардоне з Асижу, засно-
вник чину Братів Менших (Брати Франціскани)17. Подібні приклади, відо-
мі в історії до нього, оголошені церквою неправдивими. Не менш знаною 
стиґматичкою є також покровителька Італії св. Катерина Сієнська18, яку на 
14 Послання святого апостола Павла до галатів (6.17), Біблія, Торонто 1962, 

с. 222.
15 Друге послання святого апостола Павла до коринтян (11.24), Біблія, Торонто 

1962, с. 216.
16 Див. О. Петрук, op. cit., с. 6.
17 Св. Франціск Бернардоне з Асижу (Giovanni Bernardone; 1181/82–1226). Див. 

Chronologia życia św. Franciszka z Asyżu, [у:] Kalendarz Franciszkański, Katowice 
1984, с. 40–43; T. Żychiewicz, Franciszek Bernardone – św. Franciszek z Asyżu, Kal-
waria Zebrzydowska 1985. Дослідники св. Франціска пишуть, що вранці 14 верес-
ня 1224 року (за два роки до смерті), під час роздумів Франціска над страждан-
ням Ісуса Христа у його келію на горі Алверно спустився шестикрилий серафим, 
несучи між своїми крильми розп’яття. Коли видіння зникло, на тілі Франціска 
виявилося п’ять Христових ран: на боці від списа, яка кривавила, на руках та 
ногах від цвяхів. Про рани Франціска свідчить – між іншим – папа Олександр 
IV (1254–1261). Франціск був канонізований через два роки після смерті – 15 
липня 1228 року папою Григорієм IX (1227–1241); Див. також О. Петрук, op. 
cit., с. 6.

18 Св. Катерина Сієнська (Caterina Benincasa; 1347–1380), на 17 році життя (1363 
р.) прийняла габіт ІІІ чину св. Домініка. Свої рани (як засвідчує її духівник та біо-
граф Раймонд з м. Капуа в Італії), отримала у 23 роки. Згодом мала відношення до 
вищих владних церковних справ. Відіграла основну роль у полагодженні стосунків 
флорентійської республіки з папою Григорієм XI (1370–1378), у його поверненні 
з Авіньйону до Риму та ін. Канонізована у 1461 році Пієм ІІ (1458–1464). Залиши-
ла 380 листів, 26 молитов та 4 трактати – „Діалоги св. Катерини” – записи її екста-
тичних переживань. Показовим прикладом негативного ставлення до стиґматиків 
є вказіви щодо Катерини Сієнської наступних пап Сикста IV (1471–1484) та Іно-
кента VIII (1484–1492). Перший, зокрема, у своїй буллі з 1475 року, попри репута-
цію Катерини та чисельних гідних довіри свідків, наказує під загрозою відлучення 
від церкви стерти стиґми з картин із її зображеннями та забороняє висловлювати 
свою віру у правдивість її стиґматизації, Див. О. Петрук, op. cit., с. 7.
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образах представляють або з Ісусом Христом, що пропонує їй на вибір дві 
корони, золоту та тернову, або, частіше, із стиґмами на руках та перстнем19. 
У XIX ст. відомими стиґматиками були – Катерина Еммеріх з Німеччини20; 
Марія Мерль з Калтерну в Австрії 21; Марія Домініка Лаззарі22; Луїза Лато – 
бельгійка з селища Буаден поблизу Шарлеруа23; німкеня – Марія Фуртнер24. 
Повну кількість стиґматиків вказати важко: не всі випадки зафіксовані у пи-
семних джерелах, до деяких висловлюється різне ставлення. Французький 
лікар Антоніо Імберт-Ґурбейр на 1894 рік з часу св. Франціска нараховує 321 
стиґматика25, але тоді очевидно йому не могли бути знаними стиґматики XX 
століття, такі як – хоча б – Джемма Ґалґані26, польська стиґматичка – Гелє-
на Пєльчар27, Тереса Нойман з Коннерсройт (Баварія в Німеччині)28, Отець 
Піо з Пєтральчіни в Італії29. 

19 M.A. Mongini, Rozwój kultu i ikonografi i św. Katarzyny ze Sieny w Polsce, Lublin 
2006.

20 Катерина Еммеріх (Anna Katharina Emmerick; 1774–1824), монахиня авґустіянка, 
стиґматизована 1911 р. Висвячена Іваном Павлом ІІ 3 жовтня 2004 р.

21 Марія Мерль (Maria von Morl; 1812–1868) з Тіроль в Австрії; стиґматизована 
у 1839 році.

22 Марія Домініка Лаззарі (Lazzari), донька мельника; стиґматизована 1835 року.
23 Луїза Лато (Lateau; 1850–1883), бельгійка з селища Буаден (Bois de Haine) по-

близу Шарлеруа.
24 Марія Фуртнер (+1884).
25 Антоніо Імберт-Ґурбейр (Antonio Imbert-Gourbeyre) професор медицини 

у Клер монд-Ферранд (Clermont-Ferrand). Див.: А. Wysocka, Cierpieć z Jezusem 
i tak jak Jezus, „Gość Niedzielny”, http://www.goscniedzielny.pl/artykul.php?i-
d=1023806878 (20.06.2011).

26 Джемма Ґалґані (Gemma Galgani; 1878–1903) з м. Лукка, Італія, стиґматизована 
вперше 8 червня 1899 р. Мала не лише п’ять Христових ран, а й терпіла від би-
чування та тернового вінця. Папа Пій XI 1933 р. вчинив Д. Ґалґані блаженною, 
натомість Папа Піус XII в 1940 р. висвятив її.

27 Гелєна Пєльчар (Helena Pelczar 1888–1926), жила в Америці; Див. B.F. Jarzem-
bowski, Polska stygmatyczka: Helena Pelczar, Detroit 1936.

28 Тереса Нойман (Teresa Neumann z Konnersreuth; 1898–1962) – перші стиґми 
отримала на верхній поверхні рук та ніг на страсну п’ятницю, 2 квітня 1926 року. 
Її досліджував Карль Ґерліх (Carl Albert Fritz Gerlich; 1883–1934), німецький 
журналіст та історик, відомий як противник Гітлера. Він за справою Тереси 
Нойман навернувся на католицизм та у 1931 р. написав книжку „Боротьба за ві-
рогідність Тереси Нойман”. Свого часу цікавився нею та написав про неї (1940) 
Львівський вірменський архиєпископ Й. Теодорович; Див. K. Pietrzyk: Teresa 
Neumann: stygmatyczka z Konnersreuth, Warszawa 1992; О. Петрук, op. cit., с. 8.

29 Отець Піо (1887–1968) – найбільш відомий стиґматик у XX ст. 16 червня 2002 р. 
висвячений Папою Іваном Павлом ІІ; Див. S. Gaeta, A. Tornielli, Ojciec Pio święty 
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Ми знаємо лише про кілька випадків, коли стиґматиками були вірні у схід-
ному обряді30. Владика Любомир Гузар, пояснюючи малу кількість стиґмати-
ків у східній церкві, сказав, що: 

Стиґматики є засадничо проявом духовного життя західного світу. Це не є дуже 
питомо для східної духовости. У нас є одиниці, про яких знаємо... Господь Бог 
якось у своїх дарах примінюється до культури даного обряду, до ментальності 
людей. Захід здавна був наставлений підкреслювати терпіння Ісуса Христа. У них 
– в латинському обряді – на кожному пристолі мусить бути розп’яття. А в нас це 
не є конче. Наша духовність є типу радше воскресення. І тому на сході, в історій 
українській, оскільки я знаю, не було перед тим стиґматиків. У нас є інші прояви, 
інші спроби... Я б не сказав, що стиґматики є правдиво католицькі святі чи дари, 
а правдиво латинські, оскільки дуже узгоджуються з певною ментальністю, духо-
вністю латинського заходу31.

Вельми знаменним є те, що стиґматики-українці з’являються в першій 
половині XX століття (це переважно 20–30 роки) на території західних 
українських земель. Руйнування церков у підросійській Україні, примусове 
запровадження атеїзму, великий голод, винищування української нації та її 
культури мусило страшним відлунням обзиватися на західних землях, не по-
збавлених також своїх великих проблем, таких як міжнаціональні конфлікти. 
У таких кризових ситуаціях, коли суспільство не спроможне подолати лиха, 
воно вдається до допомоги ясновидців32: 

Живемо, – писав у 1936 році П. Ісаїв, – коло Збруча, того кордону двох світів, 
двох релігій, двох культур, двох держав, двох суспільних устроїв, двох світогля-
дів, світогляду з Богом і без Бога. Між тими двома світами скорше чи пізніше 
прийде, мабуть, до зудару. Дуже можливо, що Боже Провидіння посилає Настю, 

czy oszust? Prawda o zakonniku ze stygmatami, Częstochowa 2008; А. Tornielli, Ta-
jemnica ojca Pio i Karola Wojtyły, Częstochowa 2008; A. Socci, Ojciec Pio. Tajemnica 
życia, Częstochowa 2009.

30 Це сестра Марія від Ісуса Розп’ятого (пр. 1878), сирійка з Галілеї; декілька випад-
ків на Західній Україні (УГЦ, перша половина XX ст.) та один на Великій Україні 
(1914 рік). Зрозуміло, що в такому контрасті цифр певну роль відіграло те, що 
у Східній церкві ці випадки не фіксувалися, як це було, наприклад із згаданим 
стиґматиком в Українській Православній Церкві. Про нього відомо лише те, що 
в 1914 році в одну з лікарень Києва було привезено старшого чоловіка, який мав 
Христові рани, і який у тій лікарні помер; Див. О. Петрук, op. cit., с. 11.

31 Цит. за: ibidem, с. 12. [тут посилання на інтерв’ю з Владикою Любомиром Гуза-
ром з 20 листопада 1994 року].

32 Див. Л.М. Вежель, Імпульси неба, або тезаурус стигми в галицьких ЗМІ, „Наукові 
Записки Інституту Журналістики”, ред. В. Різун, Київ 2006, т. 25, с. 126–132.
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щоб вона допомогла спинити похід більшовицької духової татарщини і, зміцню-
ючи віру в Бога, приготувала релігійних борців і мучеників33.

Згадаймо тут, крім найвідомішої Насті Волошин, ще й про інших україн-
ських стиґматиків того часу – Евстахію Бохняк, Параню Наконечну, дівчат: 
Ганусю з Яворівщини34, Олю зі Стрийщини35 та Степана Навроцького. Ев-
стахія Бохняк36 походила з Кристинополя (тепер Червоноград Львівської об-
ласті). Була стиґматизована у 1928 році укрито, перші рани одержала у 1934 
році. Найближчі свідки її стиґматизації відзначають, що містично вона була 
„матір’ю” чи „ігуменею” всіх наших стиґматиків, та що стиґматичні явища 
найяскравіше та найбагатше проявилися саме в Евстахії Бохняк. Свідчення 
очевидців дозволяють зробити висновок, що дані їй божі ласки вона збере-
гла до смерті37. Параскевія-Параня Наконечна38 дістала укриту стиґматиза-
цію взимку 1935–1936 років, яка далі розвивалася поступово. У Великому 
Пості 1937 року мала рани тернового вінця на чолі та знаки на долонях та на 

33 П. Ісаїв, op. cit.
34 Гануся Труба з Яворівщини (нр. 1926) – в 11 років у Великий Піст 1937 року 

одержала всі стиґматичні рани. Стиґматичні явища у Ганусі припинилися в пері-
од 1944–1946 років Див. ibidem, с. 13.

35 Оля С. (Олег Петрук, автор публікації про українських стиґматиків навмисно 
приховує її прізвище) зі Стрийщини, народилася 1925 року, містичні пережи-
вання мала з 6 років, у жовтні 1938 року дістала всі стиґми (на чолі, долонях, 
ногах, боці). Стиґматичні явища у Олі припинилися в період 1944–1946 років. 
Див. ibidem.

36 Евстахія Бохняк (1903–1974) – з 1937 року Евстахія проживала у Львові. З 1925 
року Евстахія не могла ходити, тому змушена була все життя лежати. У 1937 
році о. Гавриїл Костельник запізнався із стиґматичкою Євстахією Бохняк, ко-
трій присвятив брошуру „Правда про стиґматичку Євстахію Бохняк. Письмо 
до Митрополичого Ординаріяту” (1938), де боронить надприродний характер 
її стиґматизації. Свідчення очевидців дозволяють зробити висновок, що дані їй 
божі ласки вона зберегла до смерті. Похована у Львові на Янівському кладовищі 
(скульптуру на її могилі видно з перехрестя вул. Т. Шевченка та Левандівської); 
Див.: О. Гірник, Забутий ювілей, „Гаразд.нет” (Перший у Польщі український 
портал): http://www.harazd.net/index.php?glowna=statii_szczegoly&numer_arty 
kulu=166 (28.06.2011); див. також Г. Костельник, Евстахія і Настя, „Божі Слі-
ди” 1939, ч. 1, с. 37–40 [передрук: Післанці з таємного світу, ч. 3, Львів 2010, 
с. 161–165].

37 Див. О. Петрук, op. cit., с. 12.
38 Параскевія-Параня Наконечна (1920–1953) походила з села Сулятичі Жидачів-

ського району Львівської області, там померла у віці 33 років, похована також 
у Сулятичах. Детальніші дані про її життя та стиґматизацію нам не відомі; Див. 
О. Петрук, op. cit., с. 12.
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ногах. Зокрема, Степан Навроцький39, це дуже цікавий випадок серед укра-
їнських стиґматиків, після того як одержав стиґми (1941 р.), вже не втратив 
того дару та зберіг його до своєї мученицької смерті. Попри все, Настя до 
сих пір є найбільш знаною і дослідженою українською стиґматичкою. 

Настя Волошин, народилася 27 жовтня 1911 року в селі Красне на Ярос-
лавщині, поблизу більшого села Майдан Сінявський з греко-католицькою 
парафією св. Архістратига Михаїла40, як одинадцята дитина у Петра та Анас-
тазії (з дому Матвієць). У 1935 році, коли Настя стала служанкою господаря 
Степана Вачка в селі Млини, вона отримала стиґми. У п’ятницю 28 червня 
1935 р. на грудях Насті появилася перша кривава рана. Друга, болюча на пра-
вому рамені у формі хреста – 30 червня. На Успіння Пречистої Діви Марії 
з 28 на 29 серпня 1935 року появились рани на обох руках.

 Від появи перших ран Настя попадала в екстази щоденно, під час яких 
мала різні візії, пророкуючи одночасно чимало важливих подій. Процес 
стиґматизації Насті досяг свого вершка появою обосторонніх ран на ногах 
в днях 20 і 21 вересня 1935 р. Розголос про її стиґми пішов далеко поза Мли-
ни: “В неділю 22 вересня – пише дослідник – відвідало Настю 150 осіб; у по-
неділок – 259, у вівторок – 900, в середу 1800; у четвер 6000”41. За тиждень до 
свят Чесного Хреста приходило до неї щораз більше людей: 

Найбільше число людей прийшло до Насті на саме свято Воздвиження Чесного 
Христа – 27 вересня, бо аж 9000 осіб. Тоді село виглядало неначе якесь відпус-
тове місто42. 

39 Степан Навроцький (1922–1944) – народився в селі Залука коло Галича Івано-
Франківської області. Сім’я селянська, мати полька. У 1941 році С. Навроцький 
переїжджає до Львова і там у дев’ятнадцятирічного юнака – повністю розкри-
лися всі дари стиґматизації. Помер мученицькою смертю – вбитий 1 квітня 
1944 р. в селі Лодина, натомість похований через два тижні, на сам Великдень 
– 16 квітня 1944 р. в селі Ракоботи коло Буська, Львівської області; Див.: Посла-
нець таємного світу…, Львів [без дати]; О. Сопуляк, Післанці з таємного світу. 
Про українського стиґматика Степана Навроцького, Йорктон 1952; І. Вороняк, 
На могилі стигматика Навроцького зацвіли білі лілії. Ракобовти – нова точка 
паломництва на Львівщині, „Високий Замок” 7.07.2004, http://www.wz.lviv.ua/
articles/31402 (27.06.2011).

40 Парафія Майдан Сінявський знаходилася в околиці, де було лише 30 відсотків 
українського населення. Після виселення українців з Майдану Сінявського (біля 
1000 осіб) уряд церкву закрив. Запущена, стояла пусткою і поволі розпадалася, 
нині церква вже не існує. Див. Майдан Сінявський, [y:] О.В. Іванусів, Церква в ру-
їні. Загибель українських церков Перемиської Єпархії, Ст. Катарінес 1987, с. 253.

41 П. Вигінний, op. cit., с. 299.
42 Ibidem.
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Приїздили селяни та інтеліґенти, з’являлися також лікарі. Цікавилися 
стиґматичкою українці, поляки, євреї, німці. Петро Вигінний – хронікар 
тодішніх подій на Ярославщині згадує, що великий натовп вимагав присут-
ності двох поліцаїв, які щодня були на подвір’ї господаря Вачка, у якого меш-
кала і працювала Н. Волошин. Оскільки біля дому, в якому вона жила, по-
чав збиратися натовп, влада помістила її у психіатричну лікарню в Яворові43, 
а згодом – на львівському Кульпаркові44. Там її долею поцікавився відомий 
богослов о. Гавриїл Костельник, який довідався про неї у перших днях жов-
тня 1935 р. з львівського часопису „Вєк Нови”45. Саме тоді, 12 листопада, за 
згодою митрополита Андрея Шептицького, о. Г. Костельник разом з о. Васи-
лем Лабою відвідали Настю Волошин в лікарні, де довідалися, що лікарська 
обсервація над Настею закінчена: 

43 „12 жовтня 1936 р. на домагання людей з Млинів, повітова влада звільнила На-
стю зі шпиталя під умовою, що вона буде ховатися від людей, щоб не робити за-
колотів у селі. Після звільнення зі шпиталя, Настя в товаристві свого господаря 
і Марії Сютрик поїхала до Красного, щоб відвідати свою маму. Вістка про при-
їзд Насті розійшлась по сусідних селах і в неділю 20 жовтня подвіря Волошинів 
заповнилось групами зацікавлених людей. Вони силоміць пробували ввійти до 
хати, щоб побачити Настю, яка лежала на ліжку в екстазі. Настя відчувши тиск 
народу, вийшла на подвіря, щоб промовити до зібраних людей. Її промова викли-
кала в зібраних зворушливий настрій і рясні сльози радости спливали по лицях 
заворожених слухачів. Це була найкраща промова, яку вона колинебудь виголо-
сила. 21 жовтня Настя вернула до Млинів, і цього ж самого дня пізно вночі яво-
рівська поліція відвезла її до шпиталя у Львові на дальшу обсервацію, вважаючи 
її за умово хвору істеричку, яка ошукує людей. Тут Настя знову перейшла серію 
різних медичних експериментів, і в висліді лікарі ствердили, що вона не обма-
нює, ні не хвора умово” за: П. Вигінний, op. cit., с. 300.

44 „Експрес Вєчорни” писав в цей час про Настю: „Обслідування стигматички На-
сті Волошин у львівському шпиталі дали ревеляційні висліди. Перш за все ви-
явилось, що Настя – ніякий ошуканець. Рани (стигми) її на руках і стопах не 
походять від задрапання, вони – справжні. Що більше, це не звичайні боляки, 
але – як це щойно тепер досліджено – глибокі рани, що переходять наскрізь че-
рез долоню чи стопу. Отже стаємо перед новою загадкою. Легко було сказати, 
що Настя не свята, але обманниця; та коли виявилось, що ані перше, ані друге не 
правдиве, треба устійнити, ким є, в такому випадку, Настя і що означають її рани. 
Отже не має сумніву, що маємо тут діло з випадком історії спеціальної відміни”. 
За П. Вигінний, op. cit., с. 300.

45 Див.: Stygmatyczka z okolic Jaworowa, „Wiek Nowy”, 3–10 października 1935 [пере-
кладено і передруковано у книзі: Післанці з таємного світу. Анастасія Волошин, 
ч. 3, Львів 2010, с. 3–43 (переклад з польської Мар’яни Олійник)]; П. Вигінний, 
op. cit., с. 300.
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Шпитальний лікар д-р Ерґ, жид, поінформував їх, що лікарська обсервація над 
Настею закінчена і що вона може й хочби зараз вийти зі шпиталя. В розмові з от-
цем д-р Ерґ схарактеризував „як гідну і розумну дівчину, спадково не обтяжену, 
тільки релігійно переніжену, а на її рани лікарі дивляться як на реакцію на іс-
теричному підложі”, бо, на їхню думку, медична наука не має іншої „шухлядки”, 
де можна б помістити тип її ран. А під кінець розмови він прямо заявив: „Ми не 
ставимо ніяких остаточних тверджень”46. 

З допомогою о. Г. Костельника та завдяки заступництву Митрополита 
Андрея Шептицького, 14 листопада 1936 року за згодою воєводства На-
стя Волошин покинула лікарню і вступила до монастиря сс. Василіянок 
у Львові47. Вона вже раніше думала стати монахинею, але це бажання стало 
сильнішим з того часу, коли адміністраційна влада почала її переслідувати 
і обмежувати свободу рухів, заборонюючи зустрічей з масами народу, який 
спонтанно йшов за нею добачаючи в ній Божу післанницю48. Перебування 
у монастирі – це окремий етап її життя, виповнений багатством екстаз і про-
рочими візіями та пережиттям містичних терпінь, які дійшли до вершка під 
час Страсного тижня Великого Посту (переживаючи Христову страсть На-
стя залишала своє тіло, зустрічалася зі святими й ангелами)49. 

На другий день Великодніх свят 13 квітня 1936 р. Настя ще раз загости-
ла до Млинів у супроводі с. Василії Кальмук. Млини знову ожили. Цікаво 
також, що тоді Настя за порадою о. Г. Костельника, зібрала поміж людьми 
1082 золотих, за які закуплено цеглу на будову нової церкви в Млинах, бо 
тодішня була дуже стара, дерев’яна і замала50. Повертаючись до Львова, На-
стя ще на запрошення о. Івана Черкавського загостила до Радимна, до його 
церкви, де разом із 140 дітьми приступила до св. Причастя51. 

21 травня 1936 р. на зіслання Святого Духа, після успішного засвоєння 
монастирських правил, відбулося облечення Насті Волошин, якого довер-
шив сам митрополит Андрей Шептицький. Вступаючи до чину сс. Василі-

46 П. Вигінний, op. cit., с. 300–301.
47 Йдеться про монастир сс. Василіянок у Львові при вул. Потоцького.
48 Див. Г. Костельник, op. cit., с. 69–109.
49 Див. ibidem, с. 61–69; див. також П. Вигінний, op. cit., с. 301.
50 П. Вигінний, op. cit., с. 301. Церкви все ж таки не вдалося побудувати, досі в Мли-

нах стоїть стара, дерев’яна церква під Покровом Пречистої Богородиці (відре-
монтована сьогодні) з 1740 р., в якій в роках 1852–1870 парохом був о. Михайло 
Вербицький, автор мелодії українського національного гімну Ще не вмерла Укра-
їна. Там таки спочив на віки о. Вербицький. Див.: Д. Блажейовський, Історичний 
шематизм Перемиської Єпархії з включенням Апостольської Адміністрації Лем-
ківщини (1828–1939), Львів 1995; О.В. Іванусів, op. cit., с. 241.

51 П. Вигінний, op. cit., с. 301.
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янок у Львові Настя Волошин отримала ім’я – Міріам. З того часу рани на 
руках і ногах перестали відкриватися, не терпіла фізично, а радше душевно. 
Терпіння і екстази прибрали іншу форму. Дар ясновидіння, яким вoна від-
значалася із самого початку стиґматизації, залишивсь незмінним до самого 
кінця52.

У грудні 1949 року радянська влада вислала Н. Волошин на 7 років на 
Сибір (спецпоселення в Читинській області). Після повернення в Україну 
– 1956 року, в ситуації неможності повернутися у монастир сс. Василіянок, 
вона замешкала на Львівщині і вела богобоязливий спосіб життя. До кінця 
своїх днів допомагала людям, молилася за них, а особливо за Василіянський 
Чин. Лікувала з душевних і тілесних недуг, давала добрі ради, передбачала 
події, які мали наступити53. Настя Волошин померла в селі Шпильчина на 
Львівщині 9 січня 1994 року в день первомученика Стефана. Поховано її на 
кладовищі у місті Бібрці54.

У середині тридцятих років XX ст., коли почалася стиґматизація Насті 
Волошин, вона викликала велике зацікавлення не тільки жителів Млинів та 
навколишніх місцевостей, але це збентежило майже всю західну Галичину. 
Звісна річ, що стиґматичка звернула на себе пильну увагу локальної влади, 
яка в збіговищах людей добачала радше якусь місцеву українську провока-
цію з національним підґрунтям, тому також швидко відокремлено її від лю-
дей, замикаючи в лікарні – насамперед у повітовому Яворові, опісля у Льво-
ві – на Кульпаркові. Про Настю з Млинів розписувалась польська та укра-
їнська преса, шукаючи в цьому то дешевої спочатку сенсації, то пояснення 
надприродних явищ. Настя мимоволі стає жертвою загострених польсько-
українських відносин у тодішній Галичині, недаремно каже сама про себе: 
„жертва на показ”. 

З боку польської преси заговорила про неї вперше „Зємя Яворовска”, пи-
шучи у жовтневому номері за 1935 р.: 

Яворів. Наше місто жило впродовж кільканадцятьох днів під знаком стиґма-
тички з Млинів, яка перебувала в міському шпиталі під обсервацією повітово-
го лікаря. Перед шпиталем щодня громадилися великі юрби людей, з котрими 
державна й міська поліція мусила боротися. Розфанатизовані юрби тиснулися до 
вікон шпиталю, поломили огорожу, стоптали яриновий город і травники, попсу-
вали замки. Вікна салі недужих, у котрій находилася стиґматичка Анастазія Во-
лошин, заслонені коцами перед очима цікавих. Юрба дихає скаженістю і кидає 

52 Див. Г. Костельник, op. cit.
53 Засвідчує про це Богдан Солодуха з Ґлембоцька, що знаходиться на Вармії, який 

неодноразово відвідував Настю на Львівщині (запис розмови у форматі mp3 
з Богданом Солодухою на тему Н. Волошин у приватному архіві авторки статті).

54 Див. М. Паньків, Настя Волошин українська стиґматичка, „Наше слово”, № 13, 
28 березня 2004.
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прокльони під адресою органів безпеки, а хвилинами деякі більше екзальтовані 
особи, особливо жінки, підносять оклики, що ніби бачать у вікні Матінку Божу, 
Ісуса Христа і т.д. [...] відома річ, що на людську наївність, темноту й глупоту нема 
ліку. Тепер Настя перебуває в Млинах, де наново уладжує стиґматичні комедії, 
наслідком чого в найближчих днях буде вивезена до шпиталю у Львові55. 

У тому самому часописі під назвою „Стиґматичка з Млинів” повітовий 
яворівський лікар д-р Петро Радло писав: „Аж стид людину бере, що в ни-
нішніх часах панує ще така темнота. [...] Настя потребує лікарської опіки 
й шпиталю, а не ідолопоклонного культу [...] Збираючи все, треба ствердити, 
що Настя це істеричка, яка ошукує людей”56. Поцікавився українською ді-
вчиною зі стиґмами також польський „Експрес Вєчорни”, у якому 29 жовтня 
1935 р. можна було дізнатися, що: „Настя Волошин виявляє дуже мало пси-
хопатичних познак. Вона дуже твереза, дуже розважна, як на сільську дівчи-
ну, дуже інтеліґентна, а одна з жінок, яка враз із нею кілька днів сиділа в тій 
самій салі, твердить, що Настя всіх захоплює своєю спокійною поведінкою, 
але в ніякому випадку не окружає її авреоля надлюдськости”57. Про стиґма-
тичку з околиць Яворова писалося і в часописі „Вєк нови”58.

Можна тоді було прочитати про Настю також в українській пресі: 
„Діло”59, „Нива”60, „Свобода”61, „Українське юнацтво”62, „Український Бес-

55 Kronika, „Ziemia Jaworowska”, nr 10, październik 1935. Цит. за: Г. Костельник, На-
стя Волошин Дівчина зі стиґмами. Історія стиґматизації, Львів 1936 [передрук: 
Післанці з таємного світу. Анастасія Волошин, ч. 1, Львів 2008], с. 13–14.

56 Цит за Г. Костельник, op. cit., с. 14.
57 Цит за Ibidem, с. 14–15.
58 B. p. a., Stygmatyczka z okolic Jaworowa, „Wiek Nowy”, 3–10 października 1935. 

Див. також Стиґматичка з-під Яворова (цикл публікацій без вказівки автора), 
„Wiek Nowy”, 3–10 жовтня 1935 [перекладено і передруковано у книзі: Післанці 
з таємного світу. Анастасія Волошин, ч. 3, Львів 2010, с. 3–43 (переклад з поль-
ської Мар’яни Олійник)].

59 Г. Костельник, Настя Волошин дійсно стиґматизована (уривки), „Діло” 1935, 
ч. 327, 7 грудня, с. 5; ч. 332, 12 грудня, с. 5 [передрук: Післанці з таємного світу. 
Анастасія Волошин, ч. 3, Львів 2010, с. 70–75]; Г. Костельник, Листи у справі 
Насті Волошин, „Діло” 1935, 23 грудня, ч. 343, с. 2–3; ч. 344, 24 грудня, с. 4 [пе-
редруковано у книзі: Післанці з таємного світу. Анастасія Волошин. ч. 3, Львів 
2010, с. 76–81].

60 Г. Костельник, Перша стиґматичка у нашій Церкві, „Нива” 1936, ч. 1, с. 12–16 
[передрук: Післанці з таємного світу. Анастасія Волошин, ч. 3, с. 65–69].

61 Настя Волошин українська стиґматичка, „Свобода” 1936, ч. 64, 18 березня, с. 3.
62 Мон. Осип (?), Вибрана в українському народі, „Українське юнацтво”, 1936, ч. 3, 

березень, с. 36–38; ч. 4, квітень, с. 53–55 [передрук: Післанці з таємного світу. 
Анастасія Волошин, ч. 3, с. 82–91].
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кид”63, „Мета”64, „Христос Наша Сила”65, та й ще „Божі сліди”66, які придумав 
сам Гавриїл Костельник. 

Цікаву згадку про Н. Волошин віднаходимо ще й у книзі Григорія 
Лужницького Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері67. Тут 

63 О. Станіслав Демко, У Насті – української стиґматички, „Український Бескид”. 
1936, ч. 18, 17 травня, с. 3 [передрук: Післанці з таємного світу. Анастасія Воло-
шин, ч. 3, Львів 2010, с. 124–127].

64 Г. Костельник, Настя Волошин вступила до монастиря, „Мета” 1936, ч. 20, 17 
травня, с. 2–3 [передрук: Післанці з таємного світу. Анастасія Волошин, ч. 3, 
Львів 2010, с. 92–95]; І.Д., Свято Вознесення в монастирі СС. Василіянок, „Мета”, 
1936, ч. 22, 31 травня, с. 1 [передрук: Післанці з таємного світу. Анастасія Во-
лошин, ч. 3, Львів 2010, с. 96–100]; Празник Сострадання Пречистої Діви Марії 
в монастирі св. Мокрини СС. Василіянок у Львові, „Мета” 1937, ч. 27, 11 липня, 
с. 1; І. Савич, Там де повстають леґенди. Репортаж з Млинів, „Мета”, 1936, ч. 29, 
19 липня, с. 4–5; ч. 30, 26 липня, с. 6–7, ч. 31, 2 серпня, с. 6–7 [передрук: Післанці 
з таємного світу. Анастасія Волошин, ч. 3, Львів 2010, с. 128–141]; Очевидець 
(?), Містичні образи Насті Волошин, „Мета”, 1937, ч. 29, 1 серпня, с. 3 [передрук: 
Післанці з таємного світу. Анастасія Волошин, ч. 3, Львів 2010, с. 142–145].

65 Мирон Коритко, Моя Зустріч з Настею Волошин, „Помічник сонця Любови” 1936, 
ч. 3, червень, с. 4, „Христос Наша Сила” 1936, ч. 42, 6 грудня, с. 4–5; 1936, ч. 12, 28 
березня, с. 4–5; ч. 16, 25 квітня, с. 4–5. [передрук: Післанці з таємного світу. Анас-
тасія Волошин, ч. 3, Львів 2010, с. 146–156]. Потрійне торжество в монастирі св. 
Мокрини СС. Василіянок, „Христос Наша Сила”, 1937, ч. 27, 18 липня, с. 1–2 [пере-
друк: Післанці з таємного світу. Анастасія Волошин. Збірник матеріалів, ч. 3, Львів 
2010, с. 101–103]. Публікації під різними назвами без вказівки автора [З життя 
Насті Волошин; Як постать Настя Волошин, Як Настя Волошин переконала; Як 
Настя Волошин провела Страсний Тиждень, Настя Волошин в Млинах, З жит-
тя Насті Волошин; Настя Волошин вступила до монастиря; Як Настя Волошин 
була духом в Америці; Як Настя Волошин переконує; Як Настя Волошин переконує і 
чого вона не любить; З життя Насті Волошин; Настя Волошин. Жертва на показ 
українському народові], „Христос Наша Сила” 1936, ч. 3, 1 лютого, с. 6–7; ч. 4, 15 
лютого, с. 4–5; ч. 5, 1 березня, с. 4–5; ч. 6, 15 березня, с. 4–5; ч. 9, 19 квітня, с. 5; ч. 
11, 3 травня, с. 5–6; ч. 13, 17 травня, с. 4–5; ч. 14, 24 травня, с. 4; ч. 21, 12 липня, с. 
4; ч. 22, 19 липня, с. 4; ч. 23, 26 липня, с. 4; ч. 24, 2 серпня, с. ?; ч. 45, 27 грудня, с. 3 
[передрук: Післанці з таємного світу, ч. 3, с. 104–123].

66 Нерукотворний образ на обрусі в церкві (Редакційне повідомлення), „Божі Сліди” 
1936, ч. 1, с. 40 [передрук: Післанці з таємного світy, ч. 3, с. 157]; Настя Воло-
шин духом стирає свою фотографію в книжці (Редакційне повідомлення), „Божі 
Сліди” 1939, ч. 2, с. 79–80 [передрук: Післанці з таємного світу, ч. 3, с. 157]; 
Г. Костельник, Евстахія і Настя, „Божі Сліди” 1939, ч. 1, с. 37–40 [передрук: 
Післанці з таємного світу, ч. 3, с. 161–165].

67 Г. Лужницький, Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері, Філядель-
фія 1982.
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в останньому розділі цієї публікації о. Йосиф – свідок смерті Митрополита 
згадує, що у кімнаті була також присутня Настя-Стиґматичка – сестра Мі-
ріям, яка біля Митрополита побачила якусь жінку, ймовірно матір Андрея 
Шептицького (“Що, це за пані – мала запитати Настя – яка сидить при отцю 
Митрополитові!”)68.

З цілої маси публікацій про Настю Волошин на особливу увагу заслугову-
ють саме тексти Гавриїла Костельника69, бо як переконує Петро Ісаїв: 

Серед українських учених, він був справді найкомпетентніший, щоб забрати го-
лос у справі Настиних стиґм. Біографічні факти засвідчують, що Г. Костельник 
цікавився метапсихікою й метафізикою ще з гімназійних часів, що стало йому 
в нагоді, коли він з’ясував стиґматичі явища. Серед українських учених він єди-
ний спромігся розібратися в цій загадковій справі. Саме Боже провидіння підго-
тувало в ньому об’єктивного коментатора Настиних стигматичних сеансів70. 

Справді, о. Гавриїл Костельник71 – вчений широкого діапазону: від теоло-

68 Цей мотив використано також у документальному фільмі Івана Федорича Настя 
Волошин: жертва на показ (2009 р.; тривалість 40:59).

69 Див. Л. М. Вежель, Імпульси неба, або тезаурус стигми в галицьких ЗМІ, http://
journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2175 [У статті на рідкісних 
матеріалах часописів „Нива”, „Дзвони” та „Богословія” розглядаються надпри-
родні явища, пов`язані зі стиґмами Насті Волошин, сутність яких досліджу-
вав Гавриїл Костельник, заснувавши з метою популяризації цих дивних явищ 
власний журнал „Божі сліди”.]; Л. М. Вежель, Філософсько-теологічні аспекти 
журналістських досліджень Г. Костельника, http://journlib.univ.kiev.ua/index.
php?act=article&article=1369; Л.М. Вежель, У поєдинку з бездуховністю, http://
journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1667; Л.М. Вежель, …і при-
йміть шолом спасення і меч духовний, „Вісник СумДу” 3(87) 2006, с. 74–81.

70 П. Ісаїв, op. cit.
71 О. Гавриїл (Ґабор) Костельник (нр. 15.06.1886 у Руському Керестурі; пр. 20 ве-

ресня 1948 у Львові) дитина Федора та Анни з дому Макай, бачванських русинів, 
вихідців з перед кількох століть із Карпатської України. З шістьох дітей в сім’ї, 
лише Ґабор здобув освіту. 1906 р. почав в Заґребі вищі теологічні студії. Як поміт-
ного і обдарованого студента, з початком другого навчального курсу (осінь 1907) 
Митрополит Шептицький (з активною допомогою югославського єпископа Ді-
онізія Няраді) переводить Костельника у Львів до Духовної Семінарії. Після за-
кінчення її 1911 року Митрополит Андрей Шептицький направляє випускника 
на студії до Фрайбурґу, де за два роки 27-річний Г. Костельник захищає докторат 
з філософії про „Основні принципи розумового пізнання”. Після повернення 
до Львова одружується з Елеонорою Зарицькою, донькою відомого директора 
Перемишльської ґімназії. 20 квітня 1913 р. диякон Г. Костельник підписує „Іс-
повідання католицької віри від Апостольського Престолу Римського Восточним 
предписане”. Відтак, для вірних Галичини висвячується новий душпастир. За-
пальний та працьовитий, як пише про нього Олег Петрук. О.Г. Костельник був 
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га до природознавця й логіка, дослідження якого скрізь і всюди вкладаються 
в межі філософії. Добре знаючи талант Костельника ще й як пропагандиста, 
львівська духовна еліта звернулася свого часу до нього з проханням писати 
„апологетичні” книжки. Пишучи їх протягом десяти років він виробив свій 
власний стиль і пішов, як він признається, власним доцільним шляхом. Відчу-
ваючи загрозу атеїзму, одну за одною почав випускати філософсько-релігійні 
книжки: Три розправи про пізнання, Свідоме і несвідоме в пізнанню, Джерела 
суб’єктивних поглядів. Пізнання зовнішнього світу та ін. „Особливо ж ми, 
українські священики – застерігав теолог – під боком большевії повинні ви-
спеціалізуватися в тих частинах філософії, котрі для релігії найважливіші”72. 
За порадою Митрополита Андрея Шептицького, Г. Костельник написав ще 
й ґрунтовну „Християнську Апологетику” для VIII класу середніх шкіл, метою 
якої було подати короткий конспект апологетичних проблем та їх розв’язку 
(на 200 сторінок), відмежувавши її від інших богословських та філософських 
наук.

О. Гавриїл Костельник дослідження Насті Волошин, яке почав 1935 про-
довжував до 1937 р. У наслідку своїх трирічних обсервацій життя Насті та 
численних свідчень і протоколів підтверджених заприсяженими свідками-
очевидцями Настиних стигм і екстаз73, Костельник написав студію складену 

м.ін. членом-засновником Українського богословського товариства; викладачем 
у Духовній Семінарії (1920–1930) та Богословські Академії (1926–1931) логіки, 
історії грецької філософії, метафізики, психології, християнської соціології та 
філософії; виконував обов’язки катихита учнів І, ІІ реальної школи, філії Укра-
їнської державної ґімназії, XI державної ґімназії, а від 1941 р. – І і ІІ Української 
ґімназії у Львові (школярам викладав догматику, історію церкви, апологетику. 
Був довголітнім редактором та видавцем „Ниви”, активно друкувався у „Меті”, 
„Дзвонах”, „Ділі”, „Богословії” та інших. В умовах більшовицької дійсності він 
буде безпосередньо причетний до „возз’єднання” УГКЦ з ПРЦ, породивши тим 
одну з найбільших своїх загадок; Див. О. Петрук, Відвертість віри та трагедія 
о. Гавриїла Костельника. Життєпис, [y:] Післанці з таємного світу. Анастасія 
Волошин, ч. 1, Львів 2008, с. 114–117.

72 Цит. за Л.М. Вежель, У поєдинку з бездуховністю, http://journlib.univ.kiev.ua/
index.php?act=article&article=1667.

73 Протоколи з Настиних екстаз списали три заприсяжені свідки-очевидці Насти-
них стиґм і екстаз – черниці василіянки: Софронія Ерделі, Василія Кальмук і Се-
вастіяна Терещук, які на поручення Митрополита А. Шептицького заприсягнув 
24 червня 1936 р. о. Г. Костельник в каплиці їхнього монастиря і ту саму присягу 
відобрав від них також на письмі з їх підписами. Формула їх присяги звучала: 
Присягаємо Богу всевічному і всемогучому, в Тройці святій єдиному, що, мешкаю-
чи разом в одній кімнаті з Настею Волошин, ми не були в ніякій змові з нею і не 
допускалися ніякого обману відносно дивних явищ, зв’язаних з нею. Протоколи з її 
екстаз ми списали, як тільки могли, найвірніше, свідомі своєї відповідальности пе-
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з трьох частин: 1) Настя Волошин Дівчина зі стиґмами. Історія стиґмати-
зації74; 2) Настя Волошин „Жертва на показ”. Екстази Насті75; 3) Апорти 
Насті Волошин76. Перші дві частини видані 1936 р., третя 1937 р. у Львові 
накладом самого автора за апробатою Митрополичого ординаріату. Г. Кос-
тельник закінчує своє дослідження висновками: 

Стиґми Насті, справжні і вони належать до надприродних явищ. Одначе оста-
точне слово залишається непомильному учительському урадові церкви, який 
колись видасть своє рішення77.

Стиґматичка – Настя Волошин, як і ми згадували на вступі, посіла осо-
бливе місце у тзв. „говореній історії”78 мешканців тих земель, які після 1946 
року опинилися, чи то в Україні79, чи у північно-західні Польщі80. Говоре-
на історія (анг. oral history; поль. historia mówiona, historia ustna), це віднос-
но нова ланка вчення, вона собою обнімає широке поле знань81 і становить 
фундамент традиції народу. У нас не завжди доцінювана, в західному світі, 

ред Богом і перед людьми. Так само з цілою рішучістю виключаємо всякий обман зі 
сторони Насті. Ця наша певність основується на тому, що Настине життя для 
нас уповні проглядне, а її характер ми пізнали як абсолютно щирий і взірцево мо-
ральний. Цит. за: Г. Костельник, Настя Волошин Дівчина зі стиґмами…, c. 6–7.

74 Г. Костельник, Настя Волошин Дівчина зі стиґмами…
75 Г. Костельник, Настя Волошин „Жертва на показ”. Екстази Насті, ч. 2, Львів 

2009.
76 Г. Костельник, Апорти Насті Волошин, [y:] Божі Cліди, ч. 2, с. 46–59; ч. 3, с. 91–

101; ч. 4, с. 129–136 [передрук: Післанці з таємного світу. Анастасія Волошин, 
ч. 3, Львів 2010, с. 3–43].

77 Цит. за: М. Паньків, Настя Волошин українська стиґматичка, „Наше слово”, 
№ 13, 28 березня 2004.

78 Див. Historia mówiona: elementarz, red. M. Kurkowska-Budzan, E. Szpak, A. Dro-
bik, M. Jarząbek, M. Stasiak, Warszawa 2008.

79 Див.: Repatriacja czy deportacjа...; J. Pisuliński, Przesiedlenie ludności ukraińskiej 
z Polski do USRR w latach 1994–1947, Rzeszów 2009.

80 Див.: Akcja Wisła...; „Nowa Ukraina”. Zeszyty historyczno-politologiczne 2007, 
№ 1–2; R. Drozd, Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944–
1989, Warszawa 2001.

81 Говорена історія – причетна не тільки до історії, але й до антропології та етно-
логії, соціології, педагогіки, психології, фольклору, літератури чи навіть мови. Го-
ворену історію використовують у свої діяльності історики, журналісти, вчителі. 
Кожен з нас зустрічається з „говореною історією” у своєму житті слухаючи усних 
переказів чи то батьків, чи дідів, чи якихось значущих людей на тему важливих 
подій з минулого. Усні перекази з давен-давна відігравали важливу роль у житті 
людини, їх використовувано, ще до винаходу письма.



– 69 –Стиґматичка Настя Волошин – „вибрана в українському народі”...

особливо в Англії82 та Америці83, говорена історія має багату літературу, що-
йно в останні роки стала також популярною у Польщі84. Опитувані люди, 
колишні мешканці Ярославшини і не тільки, пам’ятають її „як вибрану укра-
їнського народу”, стиґматичку-віщунку, що проповідувала майбутнє України 
та відгадувала долю загиблих чоловіків, братів, синів, що опинялися на за-
сланні в далекому Сибірі, чи пропадали запроторені десь у тюрмах...85

В останньому часі життя Насті Волошин з’являється у документальному 
фільмі молодого львівського режисера Івана Федорича – „Настя Волошин: 
жертва на показ” (2009 р.; тривалість 40:59). Цікаво, що основою фільму про 
українську стиґматичку слугували режисеру книжки о. Г. Костельника, спо-
гади знайомих, її рідних та коментарі вчених і священників. У рамках проек-
ту участь приймав також владика Ігор Возняк архієпископ львівський, який 
особисто зустрічався із Настею Волошин. У коментарі для фільму Владика 
Ігор зазначив, що на даний момент питання Насті Волошин не стоїть на по-
рядку денному: 

Церква ставиться до феномену стигм дуже обережно вона ніколи не спішить-
ся давати коментарі, – каже високопреосвященіший владика Ігор. – Стиґми чи 
знаки, які з’являються на тілі людини можуть бути і парапсихологічним явищем, 
а це в свою чергу не є Божим даром. У випадку із Настею Волошин Церква не 

82 Ambleside Oral History Group [http://www.aohghistory.f9.co.uk]; Archives of 
the School of Scottish Studies [http://www.celtscot.ed.ac.uk/archives.htm]; British 
Library National Sound Archive [http://www.bl.uk/collections/sound-archive/
history.html]; BBC Education – History – 20th Century Vox [http://www.bbc.
co.uk/education/20cvox].

83 American Oral History Association (USA) [http://www.dickinson.edu/
organizations/oha]; Canadian Oral History Association/ Société canadienne 
d’histoire orale (CAN) [http://oral-history.ncf.ca].

84 Program Historia Mówiona, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin) 
[www.historiamowiona.tnn.pl]; Archiwum Historii Mówionej, Muzeum Powstania 
Warszawskiego (Warszawa) [http://www.1944.pl/index.php?a=site_text&id=4&se_
id=4 ]; Program „Historia Mówiona”, Ośrodek „Karta” (Warszawa) [http://
audiohistoria.pl; http://polacynawschodzie.pl/]; Studio Historii Mówionej, Polskie 
Radio Lublin SA (Lublin) [http://www.radio.lublin.pl/studio.php]; Stowarzyszenie 
Miłośników Historii Mówionej (Lublin); Stowarzyszenie „Artefakty” (Kraków) 
[www.artefakty.org.pl].

85 Записи розмов у форматі mp3 з людьми з території Ярославшини, Томашівщи-
ни, які пам’ятають Настю Волошин та бачили її, знаходяться в приватному ар-
хіві авторки статті. Записи розмов про Настю Волошин, які вважаємо вагомою 
частиною говореної історії переселенців з території Закерзоння, було здійснено 
в роках 2005–2010 та у фрагментах публіковано в україномовні передачі „Кер-
меш” в Радіо Краків. Тут не цитуємо згаданих вище розмов розраховуючи на їх 
окрему публікацію.
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дає однозначної відповіді, адже для того щоб пояснити даний феномен, повинні 
бути проведені глибокі дослідження у даній справі. 

Для прес-служби Львівської архієпархії художній керівник проекту Ми-
рослав Мединський повідомив, що це фільм в якому ставляться питання і не 
даються конкретні відповіді: “Іван Федорич висвітлює різні сторони фено-
мену стигм Насті Волошин, представляє їх не однобоко. Мене цікавить від-
ношення молодого автора до даного проекту з яким серцем, глибиною і точ-
ністю він підходить до таких спроб знайти істину, а істина – це Бог” – сказав 
Мединський.

Вкінці, треба згадати, що Наста–Стиґматичка стала також літературною 
постаттю. Вона з’являється у повісті Івана Багряного про трагедію україн-
ських хлопців з дивізії „Галичина” під Бродами – Огненне коло: 

Ходило пророцтво – пише Багряний – якоїсь Насті Стиґматички про те, що 
десь там, по той бік бродів він, той ворог, і «пощезне». Сам пощезне.

Прийде якась змора на нього, на ворога, не то чума, не то язва сибірська, чи щось 
подібне, і вигине він, як сарана, і на тому буде кінець. Ніколи він не дійде до 
Львова... Чи не гарно! Ну, зовсім так, як і в гімні національнім тім співається: 
„Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці!”

Може саме тому в пророцтво Насті Стиґматички всі вірили. Тобто вірили тому, 
бо воно було таким зручним, таким бажаним розв’язанням всієї мороки за ре-
цептом рідного такого національного гімну. Прийде змора, і вигине ворог, „як 
роса на сонці”, і ніколи не дійде до Львова. Ніколи-ніколи навіть не вступить на 
його околиці... Велика річ, – людська віра може створити психоз жаху і вона ж 
може створити зворушливу ілюзію небувалого чуда.

Як то завжди буває, люди найкраще вірять в те, чого й самі хочуть. Так і тут. Люди 
хотіли саме того, що пророкувала Настя Стиґматичка, і вірили в це86. 

Іван Багряний, що походив з території радянської України (в’язень ра-
дянських тюрем) та опинився після ІІ світової війни на території Німеччини 
в американській окупаційні зоні, не мав ніколи нагоди особисто познайоми-
тися з Настею Волошин, чи безпосередньо сконфронтуватися з її таємни-
цею, а почув про неї ймовірно від галичан (тут, не без значення, є особливе 
місце Насті в говореній історії), які – так як і він – шукали політичного захис-
ту в західній Європі. Багряний сприйняв її як легендарну, нереальну постать 
і зробив фіктивним героєм у тексті Огненне коло (виданий вперше 1953 року 
в Німеччині в рамках серії „Бібліотека МУР-у”, в Україні з’являється тільки 
1991року), в якому описав.

Хоч митці, як знаємо не дбають занадто про „історичну правду”, то мимо 
цих огріхів поширюють її розуміння. Вони пробуючи проникнути механізми 

86 І. Багряний, Огненне коло, Київ 1992, с. 26–27.
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історії, використовують виняткові, знакові, символічні особистості87. І саме 
такою символічною постаттю є для нас Настя Волошин, яка через свою ви-
нятково помітну в історичному процесі роль, досконало вписується у рамки 
буття особистістю-актором (в антропологічному розумінні цього поняття) 
винятково закоріненою у життя, культуру і даний дійовий момент.

87 Див. Historia w sztuce, ред. A.M. Potocka, Kraków 2011.
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Андрій Стасюк

Середньовічний монастир у Галичі: 
від св. Пантелеймона до св. Станіслава

Проблематика вивчення середньовічного Галича знайшла своє відобра-
ження у найрізноманітніших галузях історичної науки. Проте, однією 

з найцікавіших та малодосліджених видається нам тема церковного життя 
столиці Галицької землі. Доволі динамічний суспільно-політичний розвиток 
Галича впродовж середини ХІІ – середини ХІІІ ст. сприяв встановленню та 
укріпленню інститутів церковної влади у Галицькому, а пізніше і у Галицько-
Волинському князівстві. Зокрема, з літописних джерел відомо, що у другій 
половині ХІІ ст. в Галичі вже існувало окреме єпископство. Адже у 1165 р. на 
сторінках Київського літопису вперше згадується галицький єпископ Кузьма, 
а у 1187 р. даний нарратив фіксує існування кафедрального собору Успіння 
Пресвятої Богородиці1. Загалом ж за результатами історико-археологічних 
досліджень, які перманентно проводяться від другої половини ХІХ ст., на 
сьогоднішній день встановлено, що протягом середини ХІІ – початку XIV ст. 
у Галичі було закладено близько п’ятнадцяти християнських храмів2. 

У силу різних складних суспільно-політичних перепитій, що спіткали іс-
торичну долю Галича впродовж XV–XX ст., із численної кількості галиць-
ких середньовічних церков до наших днів із значними перебудовами та ре-
конструкціями вціліли тільки дві. Зокрема, це храм св. Пантелеймона кінця 
ХІІ – початку ХІІІ ст. та церква Різдва Христового першої половини XІV ст. 
Оскільки храм св. Пантелеймона є найдавнішою збереженою сакральною 
спорудою середньовічного Галича, то вважаємо за доцільне більш детальніше 
зупинитися на історії виникнення та дослідження цієї унікальної пам’ятки.

Уперше науковим дослідженням даний храм піддався в другій половині 
ХІХ ст. Зокрема, в цей час солідні наукові праці даній проблемі присвятили 
краківський мистецтвознавець В. Лущкевіч, львівський церковний історик 

1 Полное собрание русских летописей, т. 2: Ипатьевская летопись [далі ПСРЛ], 
Москва 1908, cтб. 524, 656.

2 Ю. Лукомський, Невідомі церкви на подолі Княжого Галича, „Записки Наукового 
Tовариства імені Т. Шевченка”, т. CCXXXV; Праці археологічної комісії, Львів 
1998, с. 559–560.
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А. Петрушевич і відомий архітектор та реставратор середньовічного Львова 
Ю. Захарієвіч3. На початку ХХ ст. ґрунтовну монографію з історії середньо-
вічної архітектури Галича написав Й. Пеленський4. Також, у своїх наукових 
роботах проблемним ділянкам історії храму св. Пантелеймона приділили 
увагу Я. Пастернак, П. Раппопорт, О. Іоаннісян, Т. Рождєственська, І. Мо-
гитич, Ю. Лукомський, Б. Томенчук5. Таким чином, слід відзначити, що на 
даному етапі вивчення поставленої нами проблеми, не відчувається браку 
спеціалізованої літератури. Тому, спробуємо на основі наявного історіогра-
фічного досвіду та власних спостережень проаналізувати середньовічну іс-
торію церкви св. Пантелеймона.

Серед численних літописних повідомлень, що стосуються історії Гали-
ча ХІІ–ХІІІ ст. не зустрічається жодної згадки про заснування чи функціо-
нування храму під титулом св. Пантелеймона6. Нічого невідомо і з джерел 
польського та угорського походження. Отже, про початкову історію даного 
церковного комплексу з традиційних письмових нарративів чи актів фак-

3 W. Łuszczkiewicz, Kościół św. Stanisława pod Haliczem z resztkami romańskiej cerkwi 
Pantalemona, Kraków 1880, s. 20; А. Петрушевич, Исторические известия о церкви 
св. Пантелеймона близ города Галича теперь костел св. Станислава оо. Францис-
канов, яко древнейшем памятнике романского зодчества на Галицкой Руси с первой 
половины ХІІІ столетия, Львовъ 1881, с. 118; J. Zachariewicz, Wycieczka do Zalu-
kwi, Halicza i na Krylos, „Dźwignia” 1882, № 12, с. 175–195.

4 J. Pełeński, Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie badań archeologicz-
nych і źródeł archiwalnych, Kraków 1914, с. 207.

5 Я. Пастернак, Старий Галич – археологічно-історичні досліди у 1850–1943 рр., 
2-е видання, Івано-Франківськ 1998, с. 54–59, 107–111; П. Раппопорт, Русская 
архитектура Х–ХІІІ вв. Каталог памятников, „Археология СССР. Свод архе-
ологических источников”, Ленинград 1982, с. 108–109; О. Иоаннисян, Польско-
русская и венгерско-русская границы в ХI–XIII веках и их отображение в развитии 
средневековой архитектуры, [у:] Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-ru-
sko-słowackie w średniowieczu. Materiały z konferencji – Rzeszów 9–11.V.1995, ред. 
M. Parczewski, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, 1996, с. 157–178; О. Іоаннісян, Т. Рождєственська, 
Багаторяден графіті на південному фасаді церкви Св. Пантелеймона в Галичі, [y:] 
Слово о полку Ігоревім та його доба. Матеріали міжнародної науково-теоретичної 
конференції, Галич 2007, с. 188–191; І. Могитич, Церква Святого Пантелеймо-
на в Галичі, „Пам’ятки України” 2001, № 4, с. 24–29; Ю. Лукомський, Галицькі 
білокам’яні хрестобані церкви від князя Володаря до короля Данила, „Княжа доба: 
історія і культура” № 1, Львів 2007, с. 293–297; Б. Томенчук, Археологія некропо-
лів Галича і Галицької землі. Одержавлення. Християнізація, Івано-Франківськ: 
Гостинець 2006, с. 43–47.

6 ПСРЛ, т. 2, стб. 461–465, 656–657, 665, 722, 726, 737–738, 758–760, 762–764, 
778, 786, 830, 870.
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тично нічого невідомо. Вперше про функціонування цієї споруди подають 
інформацію численні графіті, збережені на стінах галицького храму. Зокрема, 
найвідоміший в історичній науці напис на південній стіні, який більшість іс-
ториків та палеографів відносять до періоду князювання в Галичі Мстислава 
Мстиславича (галицький князь, з перервами, 1219–1228 рр.), чітко вказує 
сакральний титул церкви св. Пантелеймона7. Також, серед низки середньо-
вічних графіті на стінах Пантелеймонівського храму існує доволі цікавий 
напис з цифрою „1194”, який за оцінками Т. Рождєственської є датою завер-
шення будівництва церкви8. Отже, з вище наведених палеографічних дже-
рел можна констатувати, що храм св. Пантелеймона був закладений у кінці 
ХІІ ст., а впродовж перших трьох десятиліть ХІІІ ст. функціонував як один із 
церковних осередків середньовічного Галича.

Коротко розглянувши постановку питання про час заснування церкви 
св. Пантелеймона в Галичі, зосередимо нашу увагу на проблемі ідентифіка-
ції особи засновника цієї сакральної споруди. Перші дослідники Пантелей-
монівського храму – А. Петрушевич І. Шараневич та Ю. Захарієвіч, в кінці 
ХІХ ст. обґрунтували теорію, згідно якої фундатором даної церкви був во-
линський і галицький князь, а з 1253 р. перший руський король Данило Ро-
манович (1201–1264 рр.)9. Окремої позиції щодо історії заснування церкви 
св. Пантелеймона дотримувався польський мистецтвознавець В. Лущкевіч, 
вважаючи відповідний храм Успенським собором Галича, перебудованим 
після занепаду столиці на церкву св. Пантелеймона10. На основі власних 
ґрунтовних історико-археологічних, палеографічних та архітектурних сту-
дій, проведених у 1909–1914 рр., Й. Пеленський дійшов висновку, що храм 
св. Пантелеймона було зведено біля 1200 р.11 Оскільки з 1199 р. в Галичі во-
лодарював галицько-волинський князь Роман Мстиславич (1199–1205 рр.), 
то цілком імовірно, що засновником церкви був саме він. Хоча Й. Пелен-
ський у своїй монографії чітко не вказує ім’я можливого фундатора храму, 
однак хронологічне датування ним сакральної будівлі дозволяє опиратися на 
вище наведені припущення.

Слід також зауважити, що трактування побудови храму св. Пантелеймо-
на, за висновками Й. Пеленського, було сприйнято більшістю і залишаєть-
ся одним з домінуючих у теперішній історичній науці. Зокрема, сучасний 
7 J. Pełeński, op. cit., с. 168; Я. Пастернак, op. cit., с. 110.
8 О. Іоаннісян, Т. Рождєственська, op. cit., с. 189.
9 А. Петрушевич, Исторические известия о церкви св. Пантелеймона близ города 

Галича теперь костел св. Станислава оо. Францисканов, яко древнейшем памят-
нике романского зодчества на Галицкой Руси с первой полвины ХІІІ столетия, с. 8; 
J. Pełeński, op. cit., с. 168.

10 W. Łuszczkiewicz, op. cit., с. 11.
11 J. Pełeński, op. cit., с. 193.
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дослідник середньовічного Галича Б. Томенчук, використовуючи надбання 
своїх попередників та результати власних досліджень, відстоює теорію, що 
засновником Пантелеймонівської церкви був саме князь Роман Мстиславич. 
Відповідну думку Б. Томенчук аргументує тим, що у 1199 р. прийшлий во-
линський князь в силу непростої політичної ситуації, що склалася в Галичі 
у кінці ХІІ – на початку ХІІІ ст., не став займати палацовий комплекс динас-
тії галицьких Ростиславичів (1084–1199 рр.), а вирішив, як засновник нової 
династичної лінії галицько-волинських князів Романовичів (1199–1340 рр., 
з перервами), збудувати власний замок. Такий комплекс було зведено на ру-
бежі ХІІ–ХІІІ ст. неподалік старої резиденції князя Володимирка Володаре-
вича (1141–1153 рр.) разом із родовою церквою св. Пантелеймона, котру, як 
припускає Б. Томенчук, князь Роман присвятив пам’яті свого діда – великого 
київського князя Ізяслава Мстиславича (1146–1154 рр.), хрещене ім’я якого 
було Пантелеймон12. Варто підкреслити, що думку Б. Томенчука підтримує 
авторитетний дослідник біографії князя Романа Мстиславича О. Головко, 
який зокрема, не відкидає навіть можливості поховання Романа після його 
трагічної смерті 19 червня 1205 р. саме у храмі св. Пантелеймона в Галичі13.

Проте, окрім найбільш популярної версії про заснування церкви св. Пан-
телеймона, яку спершу окреслив Й. Пеленський, а остаточно обґрунтував 
Б. Томенчук, існує ще одна гіпотеза, яку в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
висунули російські науковці Т. Рождєственська та О. Іоаннісян. На основі 
повторних палеографічних досліджень, згаданої вже графіті на південній 
стіні храму, дослідники дійшли висновку щодо нової інтерпретації змісту 
тексту давнього напису. Нагадаємо зміст даного тексту, який з початку ХХ 
ст. історична традиція пов’язувала з іменем князя Мстислава Мстислави-
ча: ВЪ КНЖНИІЕ МЬСТИСЛАВА [А ВЪ] ДЕРЖАВУ ИГНАТЬВУ 
ИСКАЛИ ЛЯХА ВЪ ПЛОТЕНИЖИ И НЕ НАШЛИ ВЫКЛАДЕНО 
ДАИТЬ… А Тому ПОСЛИ СИ ПОПОВЕ СТТО ПАНТЕЛ¸ИМОНА 
лазоръ симеонъ… тьи СТЕФАНЪ ДИМИТРЪ БГДАНЪ акнязь Данлъ… 
атниикомъ… ные жезлw случаить [виділення наше – А.С.]14. 

12 Б. Томенчук, Археологія некрополів Галича і Галицької землі. Одержавлення. Хрис-
тиянізація, с. 44; Б. Томенчук, Давній Галич в історії церкви (ХІІ – поч. XVII ст.), 
“Вісник Прикарпатського університету: Історія”. випуск 3, Івано-Франківськ 
2000, с. 7; Б. Томенчук, Археологія городищ Галицької землі. Галицько-Буковинське 
Прикарпаття. Матеріали досліджень 1976–2006 рр., Івано-Франківськ 2008, 
с. 535; Л. Войтович, Княжа доба на Русі: портрети еліти, Біла Церква 2006, 
с. 461.

13 О. Головко, Про місце поховання галицько-волинського князя Романа Мстислави-
ча, [y:] Галицька митрополія в історії європейського християнства. Матеріали 
міжнародної наукової конференції, Галич 2009, с. 47.

14 J. Pełeński, op. cit., с. 32; Я. Пастернак, op. cit., с. 56.
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Згідно уточнень петербурзьких дослідників, зміст вище наведеного уривку 
відображає події 1187–1190 рр., коли після смерті галицького князя Яросла-
ва Володимировича Осмомисла (1153–1187 рр.) тривало протистояння між 
законним наступником Володимиром Ярославичем (1187–1199 рр.) та по-
зашлюбним сином Ярослава Осмомисла – Олегом Ярославичем (Msczislai?, 
†1187 р.)15. Свою позицію Т. Рождєственська та О. Іоаннісян мотивують 
інтерпретацією змісту заголовка графіті, де чітко вказується протиставлен-
ня двох правителів: В княжіння Мстислава а в державу Ігнатову. Щодо 
імен синів Ярослава Осмомисла, то російські вчені, у випадку з Володими-
ром, опираються на сфрагістичні дослідження В. Яніна, який припускав, що 
хрещеним іменем самого Ярослава Осмомисла або його сина Володимира 
могло бути ім’я Ігнат16. Натомість у ситуації із бастардом Олегом, Т. Рождє-
ственська та О. Іоаннісян апелюють до згадок у Хроніці Вінцетія Кадлубека 
(Chronicam Polonorum Vincenttii Cracoviensis episcopi) та праці Я. Длугоша про 
незаконного галицького князя Мстислава (Msczislai) – рідного брата Воло-
димира Галицького (Wladimirum Halicziensem), якого пізніше місцеві бояри 
отруїли17. На основі викладу даного матеріалу, російські дослідники датують 
храм св. Пантелеймона кінцем 80-х – початком 90-х рр. ХІІ ст., а завершен-
ня будівництва церкви пов’язують з 1194 р.18, що в свою чергу хронологічно 
співпадає із князюванням в Галичі Володимира Ярославича. 

Таким чином, враховуючи, що прямого документального свідчення про 
фундацію церкви св. Пантелеймона в Галичі за більш як столітню історію 
її дослідження не виявлено, доводиться в більшій мірі опиратися на хро-
нологічний аспект датування храму, не відкидаючи можливість заснування 
Пантелеймонівської обителі як Володимиром Ярославичем, так і Романом 
Мстиславичем.

З’ясувавши певні проблемні моменти пов’язані з хронологією датуван-
ня та визначенням імовірного фундатора храму св. Пантелеймона, зосеред-
имося на питанні передачі чи переходу даної святині під юрисдикцію ка-
толицької громади Галича. Загальновідомим в історичній науці є той факт, 
що сучасна церква св. Пантелеймона у с. Шевченкове Галицького району 
Івано-Франківської області від 1596 р. до 1945 р.19 перебувала у власності 
монастиря Ордену Францисканців (Ordo fratrum Minorum) під титулом св. 
15 О. Іоаннісян, Т. Рождєственська, op. cit., с.190.
16 Ibidem, с. 189.
17 MPH, т. 2, с. 408; Н. Щавелева, Древняя Русь в „Польской истории” Яна Длугоша 

(Книги I–IV), с. 176.
18 О. Іоаннісян, Т. Рождєственська, op. cit., с. 191.
19 D. Karczewski, Klasztor Franciszkanów w Haliczu do początku XVII wieku, rękopis, 

с. 5; J. Pełeński, op. cit., c. 198–200; Державний архів Івано-Франківської області, 
Фр – 388, опис 2, cправа 31, арк. 16.
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Станіслава. Зокрема, в пожалуванні польського короля Сигізмунда ІІІ Вази 
(Sigismundus Tertius, 1587–1632 рр.) галицьким францисканцям від 5 травня 
1596 р. йдеться про те, що костел св. Станіслава (Ecclesiam Sancti Stanislai) 
протягом багатьох років був покиненою пусткою (a multis annis desertam ac 
derelictam)20. З документа польського монарха чітко простежується думка про 
те, що костел св. Станіслава як структура католицької громади Галича існував 
вже перед 1596 р. Дану інформацію підтверджують акти Львівської архієпис-
копської капітули (латинського обряду) від 1532 та 1552 рр., у яких не тільки 
вказується нерухомість святині св. Станіслава в Галичі (fundi sancti Stanislai in 
Halycz, 1532 р.), але й розповідається про те, що даний храм під титулом св. 
Пантелеймона давніше належав до грецького або руського обряду (de ecclesia 
seu sinagoga S.Pantalimonis ritus graeci seu ruthenici reducta, 1552 р.)21.

Однак, достеменно встановити, коли церкву св. Пантелеймона було пере-
освячено на костел св. Станіслава і за яких умов відбулася ця подія, доволі 
не просто. Ще у кінці ХІХ ст. І. Шараневич, розглядаючи дану проблему, 
досить умовно припустив, що відповідна акція могла бути здійснена після 
8 травня 1254 р., коли у Кракові відбулася офіційна канонізація покровителя 
Польщі – св. Станіслава (Щепановського). Зокрема, львівський історик від-
штовхуючись від того факту, що 1253 р. галицько-волинський князь Дани-
ло Романович був коронований папським легатом Опізо абатом з Месани 
(Oppiso abbas de Messano), який, до речі, і проводив вище згадану каноніза-
цію, в умовах церковної унії міг передати церкву св. Пантелеймона ченцям 
з Ордену Домініканців (Ordo fratum Predicatorum). Сам І. Шараневич за-
значав, що дана гіпотеза не підтверджена джерелами і базується виключно на 
припущеннях22. 

Більшість дослідників храму св. Пантелеймона ХІХ–ХХІ ст. схиляються 
до думки, що дана святиня була передана католицькому духовенству після 
остаточного завоювання Галицької землі польським королем Казимиром ІІІ 
(Casimirius, 1333–1370 рр.) в 1349 р.23 Безперечними аргументами на ко-
ристь такого твердження є найдавніша згадка галицького костьолу св. Ста-
ніслава від 1367 р. (Preapositum Tituli S. Stanislai), друкована у Візії галицьких 
парохіальних церков станом на 13 грудня 1740 р. (Visitatio ecclesiae parochialis 
Haliciensis…13 Decembris 1740 expedita)24 та коментар Я. Длугоша щодо утво-

20 J. Pełeński, op. cit., с. 198.
21 Ibidem, с. 167–168, 197.
22 Ibidem, с. 169.
23 W. Łuszczkiewicz, op. cit., с. 5; А. Петрушевич, op. cit., с. 11–18; J. Pełeński, op. cit., 

c. 174, 194; Я. Пастернак, op. cit., с. 57; Б. Томенчук, Археологія городищ Галицької 
землі, с. 535.

24 J. Pełeński, op. cit., с. 174.
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рення в 1375 р. за понтифікату Григорія ХІ (Gregorius PP XI, 1370–1378 рр.) 
Галицького латинського архієпископства (Haliciensis Archiepiscopatum), на 
потреби якого в Галичі було відібрано церкву грецького обряду25. 

Таким чином, у справі визначення часу переосвячення церкви св. Панте-
леймона на костьол св. Станіслава, опираючись на групу прямих джерел як 
середньовічного, так і пізнішого походження у співвідношенні з солідною іс-
торіографічною базою, слід погодитися з уже усталеним висновком, що дана 
подія могла відбутися між 1349–1375 рр. 

Підсумовуючи опрацювання численних складних проблем, які ми нама-
галися частково окреслити, варто також дати відповідь на запитання: чи яв-
ляв собою храм св. Пантелеймона монастирський комплекс в період ХІІІ ст.? 
Відповідь на дане запитання спробуємо віднайти, опираючись на наступні 
аргументи:
• переважна більшість дослідників історичної топографії середньовічного 

Галича відводять церкві св. Пантелеймона важливе оборонно-стратегічне 
значення26;

• згадані Я. Длугошем галицькі укріплення (Halicziensium fortaliciis), під 
час походу 1208 р. (1219 р.) Мстислава Мстиславича Удатного на Галич, 
Й. Пеленський класифікував як оборонні споруди монастиря св. Панте-
леймона27;

• дотримуючись думки, що храм св. Пантелеймона заснований як династич-
на церква князя Романа Мстиславича, слід припустити, що вона носила 
монастирський характер, оскільки даний князь відомий щедрими пожерт-
вами для монахів та монастирів (мова йде про 30 марок срібла, які Роман 
фундував бенедиктинському монастирю св. Петра і Павла у Ерфурті)28;

• наявність поховань монахів, виявлених Б. Томенчуком на церковному 
цвинтарі29.

25 Jana Długosza Kanonika Krakowskiego Dziejów Polskich ksiąg dwanaście, переклад 
Karola Mecherzyńskiego, т. III. кн. IX, X, Kraków 1868, с. 335.

26 А. Czołowski, O położeniu Starego Halicza, [у:] Pamiętnik drugiego zjazdu histo-
rykow polskich we Lwowie, Lwów 1890, с. 1–23; Л.Чачковський, Я. Хмілевський, 
Княжий Галич, Станіславів 1938, с. 51; Я. Пастернак, op. cit., с. 62; Б. Томенчук, 
Три періоди розвитку історичної топографії Давнього Галича, „Галичина”, Івано-
Франківськ 1997, № 1, с. 19–28.

27 Н. Щавелева, Древняя Русь в „Польской истории” Яна Длугоша (Книги I–IV), 
с. 199; J. Pełeński, op. cit., с. 169.

28 О. Майоров, Ерфуртський епізод зовнішньої політики Романа Мстиславича, [y:] 
Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України. Матеріали Міжна-
родної наукової конференції, Галич 2008, с. 84–90.

29 Б. Томенчук, Археологія некрополів Галича і Галицької землі. Одержавлення. Хрис-
тиянізація, с. 44–46.
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Отже, відштовхуючись від зазначених аргументів та враховуючи поши-
рену на Русі монастирську традицію, можна доволі сміливо припустити, що 
храм св. Пантелеймона в Галичі був церквою однойменного середньовічного 
монастиря. Також, даний монастир являв собою один із західних форпостів 
оборонної системи галицької столиці. Після передачі сакрального комплек-
су католицькій громаді, певний час при колишньому православному монас-
тирі знаходилася галицька архієпископська латинська капітула, перенесена 
до Львова у 1412 р. Достеменно не відомо, який церковно-правовий статус 
мала святиня до 1596 р., але саме в кінці XVI ст. зусиллями монахів Ордену 
Францисканців тут знову було відновлено монастир, що проіснував до кінця 
Другої світової війни. 

Загалом, історія середньовічного Пантелеймонівського монастиря є до-
сить цікавою, але водночас мало вивченою. Адже попри наявність великої 
кількості наукових публікацій по даній темі, більшість з них присвячена 
тільки церкві св. Пантелеймона. Натомість, актуальною залишається про-
блема функціонування самого монастиря в ХІІІ ст. Зокрема, terra incognita 
є питання, пов’язані з визначенням монастирських володінь, економічно-
матеріальною базою монастиря, кількістю послушників та монахів і звичай-
но церковно-правовим та канонічним статусом. Тому, дослідження у вище 
окресленому руслі є потрібними з точки зору розвитку української медієвіс-
тики та поглибленого вивчення ролі середньовічних монастирів у формуван-
ні християнської і національно-культурної спадщини українського народу. 
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Храм св. Пантелеймона кін. ХІІ – поч. ХІІІ ст. Сучасний стан після рекон-
струкції (фот. А. Стасюк) 
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 Середньовічний портал храму, оформлений у романському стилі. Сучасний 
стан (фот. А. Стасюк)
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Апсиди церкви св. Пантелеймона. Сучасний стан (фот. А. Стасюк)

Вигляд монастиря св. Станіслава (церква св. Пантелеймона) в кін. ХІХ – на 
поч. ХХ ст. (фото з монографії Й. Пеленського, с. 4)





Przemysław Nowakowski

Klasztor i kościół w Milatynie Nowym 
– ośrodek kultu Pana Jezusa Milatyńskiego

Milatyn Nowy położony w ogległości 35 km na północny wschód od Lwowa, 
zasłynął wśród mieszkańców dawnej Galicji Wschodniej jako miejsce 

kultu cudownego obrazu Pana Jezusa Milatyńskiego. Tutejszy klasztor i kościół 
były celem pielgrzymek katolików obrządku zarówno łacińskiego, jak i greckiego, 
Polaków i Ukraińców.

Tradycja życia zakonnego w tym miejscu sięga pierwszej połowy XVIII wieku, 
gdy w 1738 roku Teresa Karsznicka-Łączyńska, żona kasztelana lwowskiego, spro-
wadziła do Milatyna ojców kamedułów, założycieli eremu. Klasztor zaś wybudo-
wali w Milatynie ojcowie karmelici, którzy zamieszkali tu w miejsce kamedułów 
w 1745 roku. Klasztor w ciągu dwustu lat swego istnienia zmieniał kilkakrotnie 
gospodarzy, którymi byli karmelici bosi w latach 1745–1788, księża diecezji 
lwowskiej w okresach 1788–1840 i 1847–1906, jezuici: 1840–1847, oraz księża 
misjonarze: 1906–19451.

W latach 1738–1745 działał tutaj pierwszy na Rusi Czerwonej erem ojców 
kamedułów pod wezwaniem Świętego Krzyża. Znajdował się on prawdopodob-
nie na północny zachód od obecnego kościoła. Został skasowany 1 lutego 1745 
roku z powodu braku obserwancji wśród zakonników2. W tym samym roku kasz-
telanowa Karsznicka-Łączyńska sprowadziła do Milatyna karmelitów bosych ze 
Lwowa, którzy stworzyli tu cały kompleks klasztorny, złożony z domu zakonne-
go, cegielni, młyna, browaru, gorzelni, miodosytni, stajni, wozowni, spichlerza 
i zajazdu dla pielgrzymów. Klasztor miał rangę rezydencji. Wkrótce wzniesiono 
również kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża i świętego Mikołaja. Był on 
połączony z obszernym domem zakonnym, co odpowiadało założeniom przyj-
mowanym w mniejszych klasztorach karmelickich. Murowany kościół, mający 
pomieścić około dwustu wiernych, był wyposażony w trzy ołtarze: główny – świę-
tego Mikołaja oraz dwa boczne – Matki Bożej i św. Józefa z odpowiednimi fi gu-

1 H. Chojnacki, Sanktuarium Pana Jezusa Milatyńskiego, Kraków 1999, s. 7–8.
2 P. Brukwicki, Cudowny obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego w kościele księży Misjonarzy 

w Milatynie Nowym, „Roczniki Obydwu Zgromadzeń” 17, 1911, s. 191.
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rami3. 14 sierpnia 1747 roku w głównym ołtarzu umieszczono słynący łaskami 
obraz Chrystusa Ukrzyżowanego, który odtąd był nazywany Jezusem Milatyńskim. 
Ojcowie karmelici opiekowali się nim aż do kasaty zakonu w 1788 roku4. 

Rozwijający się kult Pana Jezusa Milatyńskiego był powodem podjęcia przez 
ojców decyzji o budowie nowego, większego kościoła, który mógłby pomieścić 
coraz liczniejsze rzesze pielgrzymów. Jego fundatorem był starosta krzywiecki 
Franciszek Głogowski. Budowa prowadzona była początkowo, prawdopodobnie 
od 1777 roku, przez architekta Franciszka Ksawerego Kulczyckiego. Dopuścił się 
on jednak pewnych błędów konstrukcyjnych i dlatego w 1778 roku prace nad 
świątynią przejął architekt lwowski Piotr Miller.

Ojcom karmelitom nie było dane jednak doczekać ukończenia budowy. 
W 1782 roku działalność zakonów na terenie Austro-Węgier została zakazana. 
Karmelici zdołali jedynie w 1785 roku przekazać swoje dobra miejscowym pa-
rafi anom, uniemożliwiając tym samym ich przejęcie przez rząd austriacki. Mila-
tyński klasztor karmelitów został ostatecznie skasowany w 1788 roku, a na jego 
miejscu powstała kapelania lokalna prowadzona przez księży diecezjalnych5.

Po dziesięciu latach budowy kościół w Milatynie nie był jeszcze dokończony, 
a mimo to w 1789 roku przeniesiono tu wyposażenie ze skasowanego kościoła 
Karmelitów Trzewiczkowych na Przedmieściu Halickim we Lwowie. Według 
źródeł, opracowanych i skonsultowanych przez Dariusza Nowackiego, był to oł-
tarz św. Jana Niepomucena i ambona6. Z tego samego kościoła miał pochodzić 
też ołtarz główny, a pozostałe – z innych skasowanych kościołów karmelickich7. 
Nowa świątynia została poświęcona w 1790 roku, a w dzień Zesłania Ducha Świę-
tego, 12 czerwca 1791 roku, przeniesiono do niej cudowny obraz Pana Jezusa. 
Stary kościół, który przesłaniał fasadę nowego, został rozebrany w 1797 roku8.

Ostatecznie konsekracji nowego kościoła dokonał biskup lwowski Andrzej 
Ankwicz w 1828 roku. W tym też roku na miejscu dawnego klasztoru zbudowa-
no plebanię, która wkrótce miała stać się domem zakonnym. W 1840 roku odpo-
wiedzialność za kościół i kapelanię przejęli na niespełna osiem lat ojcowie jezuici. 
Ich dom w Milatynie został niestety rozwiązany dekretem banicyjnym z 14 lipca 
1848 roku9. 
3 P. Brukwicki, op. cit., s. 66–67, 70.
4 H. Chojnacki, op. cit., s. 8.
5 P. Brukwicki, op. cit., s. 69.
6 D. Nowacki, Kościół p.w. Św. Krzyża i dom zakonny (plebania) w Milatynie Nowym, 

[w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypo-
spolitej, red. J.K. Ostrowski, cz. I: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego woje-
wództwa ruskiego, t. 4, Kraków 1996, s. 66–67.

7 B.J. Wanat, Zakon karmelitów bosych w Polsce, Kraków 1979, s. 545.
8 Ibidem, s. 546.
9 D. Nowacki, op. cit., s. 66.
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28 marca 1857 roku w Milatynie ustanowiono parafi ę diecezji lwowskiej, któ-
ra pod koniec XIX wieku obejmowała następujące miejscowości: Milatyn Nowy 
i Stary, Duniów, Kędzierzawce, Kozłów, Lisko, Nowosiółki, Rzepniów i Woro-
nówkę10.

1 lipca 1906 roku arcybiskup lwowski Józef Bilczewski powierzył parafi ę mila-
tyńską wraz z cudownym obrazem Pana Jezusa Zgromadzeniu Księży Misjonarzy 
św. Wincentego a Paulo. Księża misjonarze przejęli kościół i wszystkie przyległe 
zabudowania. Erygowany tu dom zakonny wszedł w skład prowincji krakowskiej 
Zgromadzenia, a po 1918 roku – polskiej11. W okresie międzywojennym parafi a 
należała do dekanatu gliniańskiego.

Księża misjonarze okazali się bardzo sumiennymi i dobrymi gospodarza-
mi sanktuarium. Zaraz po osiedleniu rozpoczęli dzieło odnowy kościoła i jego 
otoczenia. Kosztem 10 000 koron przeprowadzili generalny remont plebanii, do 
której dobudowano jedno piętro. Powstał w ten sposób nowy dom zakonny. Róż-
nego rodzaju prace konserwacyjne w kościele trwały praktycznie przez cały czas 
pobytu misjonarzy w Milatynie12. W 1907 roku malarz lwowski Julian Krucz-
kowski pracował przy odnowieniu okien. W latach 1907–1908 fi rma z Krosna 
odnowiła ornaty. W 1909 roku przedsiębiorstwo Henryka Ebera ze Lwowa po-
łożyło w kościele posadzkę na miejsce starej podłogi. Odrestaurowano siedem 
ołtarzy, organy i zakrystię. Ołtarz główny i prezbiterium zostało ogrodzone że-
lazną balustradą, wybito dwa nowe wejścia do kościoła. W roku 1910 wnętrze 
wzbogaciło się o stacje Drogi Krzyżowej, zamontowano także oświetlenie elek-
tryczne i naprawiono okna w zakrystii i skarbcu. W roku następnym hrabia Lu-
dwik Badeni sfi nansował budowę krużganka dla pielgrzymów, który powstał przy 
ogrodzeniu cmentarza, na południe od kościoła. Pośrodku znajdowała się ceglana 
kaplica z ołtarzem Matki Boskiej Bolesnej, na którym umieszczono rzeźby ufun-
dowane w latach 1910–1911 przez ks. Franciszka Buchhorna: Pietę (wykonaną 
w Monachium) i dwie fi gurki aniołków13. Ks. Buchhorn, pierwszy misjonarski 
kustosz Milatyna, dbał również o wyposażenie samego kościoła: w 1909 roku 
ufundował dębową, polichromowaną chrzcielnicę autorstwa Wojciecha Samka 
z Bochni, a w 1910 za 3000 koron sprowadził z Monachium metalowe taber-
nakulum zwieńczone kolumnowym baldachimem oraz mensę i antependium 

10 Słownik geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, Warszawa 
1885, s. 418–419.

11 P. Brukwicki, Milatyn Nowy, „Roczniki Obydwu Zgromadzeń” 1910, r. 16, s. 100–
102; S. Janaczek, Działalność Księży Misjonarzy Prowincji Krakowskiej 1865–1914, 
„Nasza Przeszłość” 1992, t. 77, s. 201–202.

12 D. Nowacki, op. cit., s. 68–69.
13 P. Brukwicki, op. cit., s. 101.
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do wielkiego ołtarza14. Tak odnowiony ołtarz został uroczyście rekonsekrowany 
28 czerwca 1911 roku.

Podczas I wojny światowej, między sierpniem 1914 a lipcem 1915 roku, oku-
pacyjne wojska rosyjskie skonfi skowały dzwony kościelne15, co zmusiło parafi an 
w 1925 roku do sprawienia nowych, którym nadano imiona Maria i Józef. W roku 
1929 przedsiębiorstwo Kostanowiczów ze Lwowa rozpoczęło odnawianie elewacji 
kościoła, które jednak z powodu braku funduszy nie zostało ukończone. W 1930 
pracownia Juliana Stokłosy ze Lwowa naprawiła krzyże i litery napisu De tuis 
donis ac datis na fasadzie. Józef Wesołowski z Brzozdowiec przeprowadził prace 
remontowe nad sklepieniem transeptu, gzymsami fasady (pokrycie blachą cynko-
wą), wykonał drzwi w bocznych wejściach od frontu, zakonserwował kamieniarkę 
fasady. W 1935 roku zostały ułożone nowe schody prowadzące do kościoła oraz 
sporządzono plany remontu pozostałych elewacji16. Dariusz Nowacki stwierdza 
w swoim opracowaniu, że remonty kościoła przeprowadzone przez misjonarzy na 
kilka lat przed wybuchem II wojny światowej przyczyniły się w zasadniczym stop-
niu do dobrego zachowania zabytku aż do dnia dzisiejszego17. Misjonarze zmusze-
ni zostali przez Niemców do opuszczenia Milatyna w 1943 roku. Zabrali ze sobą 
cudowny obraz, który najpierw przebywał w Kurii Metropolitalnej we Lwowie, 
a w 1945 roku ks. Franciszek Matelski, ostatni kustosz sanktuarium, przewiózł go 
do Krakowa18.

Księża misjonarze byli nie tylko dobrymi gospodarzami sanktuarium, ale tak-
że gorliwymi duszpasterzami dbającymi o rozszerzenie i pogłębienie kultu Pana 
Jezusa Milatyńskiego. Ks. abp Józef Bilczewski, absolwent seminarium prowadzo-
nego przez Księży Misjonarzy w Krakowie, dobrze znał charyzmat Zgromadzenia 
św. Wincentego a Paulo. Poprosił misjonarzy o podjęcie pracy w Milatynie, aby 
zapewnić sanktuarium odpowiednich kaznodziejów i spowiedników na liczne 
odpusty19.

Obraz Pana Jezusa Milatyńskiego, będący przedmiotem 300-letniego kul-
tu, przedstawia postać Chrystusa umierającego na krzyżu20. Autorzy większości 

14 Archiwum Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie (dalej AMS), Inwentarz ko-
ścioła w Milatynie Nowym, 1936, s. 11, 17.

15 F. Buchhorn, Wśród wojny, „Roczniki Obydwu Zgromadzeń” 21, 1915, s. 182–186.
16 D. Nowacki, op. cit., s. 69.
17 Ibidem, s. 79.
18 J. Mrozek, Parafi a Milatyn Nowy, Kraków 1981, mpis, AMS, s. 42–59. Obecnie obraz 

Pana Jezusa Milatyńskiego znajduje się w kościele św. Wincentego a Paulo Księży Mi-
sjonarzy w Krakowie na Kleparzu, udostępniony wiernym do publicznej czci od 1976 
roku. Zob. A. Baciński, Stulecie kościoła kleparskiego, „Meteor” 1977, nr 4–5, s. 34.

19 H. Chojnacki, op. cit., s. 8.
20 M. Oleksy, Kult Pana Jezusa Milatyńskiego, Kraków 1992, mpis, AMS, s. 10–12.
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opracowań wskazują jako miejsce jego powstania Włochy końca XVII wieku, 
ale obraz nie doczekał się jeszcze gruntownej analizy historyczno-artystycznej, 
a zatem możliwa jest także inna datacja i proweniencja21. Obraz o rozmiarach 
56 na 73 cm malowany jest farbami olejnymi na grubym płótnie. Jego pierwot-
ne tło było jasne, a postać Jezusa ciemniejsza. Wskutek dymu świec i okadzeń 
całość uległa znacznemu zaciemnieniu. Ukoronowana cierniem głowa, z której 
spływają długie włosy, oparta została na prawym ramieniu poniżej poprzecznej 
belki krzyża. Twarz Jezusa zwrócona jest w stronę wiernych. Na lewym ramieniu, 
zwłaszcza przy szyi, widoczne są ślady ran. Z przybitych do krzyża rąk kapią na 
ziemię krople krwi. Pierś Chrystusa jest silnie naprężona i nieco wygięta w stronę 
lewego ramienia. W ciągu XVIII wieku obraz pokryty został srebrnymi i złotymi 
ozdobami ze szlachetnymi kamieniami. Złota korona cierniowa przykrywa ma-
lowaną. Nad nią znajduje się jeszcze mała srebrna korona królewska wysadzana 
drogimi kamieniami, które zdobią także złote gwiazdy umieszczone na ranach – 
w miejscu przebicia rąk i nóg. Większa złota gwiazda z przeźroczystym, sporych 
rozmiarów brylantem ozdabia ranę w boku Jezusa. Złota zasłona przykrywa pas 
na biodrach. U stóp krzyża umieszczono srebrny klejnot w kształcie ptasiego pió-
ra, wysadzany szkiełkami22.

Obraz Chrystusa Ukrzyżowanego przywiózł z Rzymu około 1700 roku ojciec 
Józef Mocarski, były prowincjał dominikanów na Rusi (zm. w 1724) i ofi arował 
go swojej krewnej Joannie Krzeczowskiej z okazji ślubu z pułkownikiem wojsk 
koronnych Popławskim. Obraz przez pół wieku był podarunkiem ślubnym; 
odziedziczyła go córka Joanny – Ludwika, a następnie wnuczka Magdalena, żona 
Antoniego Sobieszczańskiego. Sobieszczańscy umieścili wizerunek Jezusa w swo-
jej domowej kaplicy w Nowym Stawie. Tu miała miejsce cała seria cudownych 
zdarzeń, którą rozpoczęło uzdrowienie ich najstarszego syna Jana Nepomucena 
w 1745 roku23. Do Nowego Stawu zaczęli przybywać kapłani, aby przed obrazem 
sprawować Msze święte. Wraz z nimi ciągnęły „rzesze wiernych, obrządku grec-
kiego i łacińskiego, aby u Jezusa szukać pociechy”24. Spontaniczny kult obrazu 
zaczął w ten sposób przybierać formy kultu liturgicznego. W 1747 roku miało 
miejsce kolejne uzdrowienie syna Sobieszczańskich, po którym na obrazie po-
jawiły się krople krwi wypływające z lewej ręki Chrystusa. Arcybiskup lwowski 
Mikołaj Ignacy Wyżycki powołał wówczas specjalną komisję kościelną dla zbada-
21 Dariusz Nowacki pisze na ten temat: „Ekspresja przedstawienia przy niewątpliwym 

prowincjonalizmie, a nawet prymitywizmie warsztatowym, pozwala brać dowolne, 
także pozawłoskie pochodzenie obrazu”; D. Nowacki, op. cit., s. 81.

22 P. Brukwicki, Cudowny Obraz…, Brody 1910, s. 6. Według Nowackiego ozdoby znaj-
dujące się współcześnie na obrazie są tylko imitacjami XVIII-wiecznej biżuterii. Los 
oryginalnych ozdób jest nieznany. D. Nowacki, op. cit, s. 81.

23 D. Nowacki, op. cit., s. 66.
24 P. Brukwicki, op. cit., s. 297.



– 92 – Przemysław Nowakowski

nia wszystkich cudownych zjawisk. Zeznania pod przysięgą składali kapłani obu 
obrządków, wśród nich ksiądz greckokatolicki Maksymowicz25. Komisja uznała 
wizerunek za słynący łaskami 10 lipca 1747 roku, co potwierdzono 15 stycznia 
1755 roku, nazywając go cudownym26.

14 sierpnia 1747 roku obraz Chrystusa Ukrzyżowanego został przeniesiony 
z kaplicy Sobieszczańskich w Nowym Sadzie do kościoła Ojców Karmelitów Bo-
sych w Milatynie Nowym. W uroczystej procesji wzięło udział duchowieństwo 
obrządku łacińskiego i greckiego, senatorzy, hrabiowie, wojsko polskie oraz rzesze 
wiernych, którzy przybyli nawet z odległych stron27. W 1791 roku obraz trafi ł 
do nowego, już pokarmelitańskiego kościoła (przypomnijmy, że kasata zakonu 
nastąpiła w 1788), który stoi w Milatynie do dziś28. Obraz umieszczono w ołtarzu 
głównym św. Mikołaja (1740–1750), przeniesionym z kościoła karmelitańskiego 
we Lwowie. Ołtarz ten, obok retabulum z kaplicy Wiśniowieckich w katedrze 
łacińskiej we Lwowie i wystroju z lwowskiego kościoła Bernardynów należy do 
najwybitniejszych realizacji snycerskich z pierwszej połowy XVIII wieku na Rusi 
Czerwonej29. Wizerunek Pana Jezusa znalazł się na środkowym, ażurowym polu 
ołtarza, ujętym w bogato profi lowaną ramę. Sam obraz zdobi srebrna złocona 
rama i neorokokowe obramienie. Na zasuwie umieszczono olejne przedstawie-
nie Matki Boskiej Bolesnej. Pomiędzy kolumnami oraz na wspornikach na ścia-
nach prezbiterium po bokach znajdują się nadnaturalnej wielkości złocone rzeź-
by drewniane świętych Piotra i Pawła, św. Grzegorza, św. Leona, św. Ambrożego 
i św. Augustyna30. Zbigniew Hornung uważa fi gury ołtarzowe, odznaczające się 
niezwykłym dla lwowskiego środowiska artystycznego monumentalizmem, za 
najdojrzalsze kreacje Tomasza Huttera31. Później, w roku 1910, między kolum-
nami ołtarza zawieszono dwie oszklone gabloty na wota z wieków XVIII–XX, 
których było ponad 70032. Te, dla których zabrakło miejsca w gablotach, znalazły 
się pod obrazem, nad tabernakulum. Nad wotami wokół cudownego obrazu wid-
niał napis: fecit potentiam in bracchio suo – okazał moc swego ramienia (Łk 1, 51). 
25 M. Oleksy, Kult Pana Jezusa Milatyńskiego, Kraków 1992, mpis, AMS, s. 14–15.
26 D. Nowacki, op. cit., s. 66.
27 J. Jędrychowski, Historia i cuda łaskami słynącego Obrazu Pana Jezusa Milatyńskiego, 

Kraków 1931, s. 12–13.
28 Kościół ten jest ostatnią budowlą wzniesioną przez karmelitów bosych na terenach 

dawnej Rzeczypospolitej. Wiele rozwiązań architektonicznych przejęto z bryły ko-
ścioła Karmelitów Bosych w Berdyczowie. M. Brykowska, Architektura karmelitów 
bosych w XVII–XVIII wieku, „Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury 
i Urbanistyki” 18, 1991, s. 28, 110, 120–121.

29 D. Nowacki, op. cit., s. 81.
30 Ibidem, s. 73–74.
31 Z. Hornung, Majster Pinsel snycerz, Wrocław 1976, s. 13–14, 162.
32 Z. Brukwicki, Milatyn Nowy…, s. 101.
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Wszystko to stanowiło wymowne świadectwo rozwijającego się kultu Pana Jezu-
sa Milatyńskiego, podobnie jak laski i kule, pozostawiane za wielkim ołtarzem33. 
U podstawy czaszy kopuły znajdował się jeszcze jeden napis związany z kultem 
obrazu: „O mój cudowny w Milatynie Boże! Niech mnie twa łaska w potrzebie 
wspomoże”34.

Do 1943 roku obraz tylko raz opuszczał Milatyn. Było to na przełomie sierp-
nia i września 1920 roku, gdy z powodu okupacji rosyjskiej postanowiono dla 
bezpieczeństwa przenieść go do Lwowa. Najpierw przechowywany był w kapli-
cy Sióstr Miłosiedzia przy ul. Teatyńskiej 1, a następnie w tamtejszej katedrze 
łacińskiej35. Decyzję umieszczenia obrazu w katedrze podjął abp Bilczewski na 
prośbę lwowian, którzy mając do Pana Jezusa Milatyńskiego wielkie nabożeństwo, 
tłumnie nawiedzali kaplicę sióstr36. Wystawienie cudownego obrazu do publicz-
nej czci w katedrze lwowskiej trwało dziesięć dni. Księża codziennie od 5 rano 
odprawiali przed obrazem Msze święte. Od rana do nocy kościół przepełniony był 
wiernymi37.

12 września 1920 roku, po wycofaniu się spod Lwowa wojsk bolszewickich, 
odprawiono uroczyste nabożeństwo dziękczynne. Metropolita lwowski abp Józef 
Bilczewski odprawił pontyfi kalną Mszę świętą, podczas której wygłosił okolicz-
nościowe kazanie O Uchodźcy z Milatyna. Powiedział m.in.: 

Najuroczystsze nabożeństwo dziękczynno-błagalne odprawiliśmy w niedzielę 
12 września, więc dzień opromieniony zwycięstwem Imienia Maryi i zwycięstwem 
Jana Sobieskiego pod Wiedniem. Pobudką najbliższą, dla której dzień ten obraliśmy 
na nabożeństwo, była okoliczność, że właśnie w tym czasie znalazł się we Lwowie Cu-
downy Obraz Pana Jezusa Milatyńskiego. Jak niegdyś był uchodźcą przed Herodem do 
Egiptu, tak teraz, gdy hordy bolszewickie nacierały na Milatyn, usunął się na chwilę 
do Lwowa38.

Po południu odbyła się procesja z obrazem po rynku lwowskim, w której udział 
wziął arcybiskup z kapitułą katedralną, liczne duchowieństwo obydwu obrząd-
ków i tysiące wiernych ze wszystkich lwowskich parafi i. Cudowny obraz niesiony 
był przez ośmiu kapłanów, ubranych w czerwone dalmatyki. Przed katedrą abp 
Bilczewski pobłogosławił obrazem całe miasto i ojczyznę. Wkrótce potem obraz 
został potajemnie odwieziony do Milatyna, gdyż obawiano się, że lwowianie będą 

33 M. Oleksy, op. cit., s. 37–38.
34 D. Nowacki, op. cit., s. 72.
35 F. Buchhorn, Wśród wojny. List ks. Buchhorna, 13 IX 1920, „Roczniki Obydwu Zgro-

madzeń” 22, 1920, s. 166.
36 AMS, Liber memorabilium czyli księga pamiątkowa kościoła i probostwa obrządku ła-

cińskiego w Milatynie Nowym, kronika z lat 1906–1938, rkpis.
37 M. Oleksy, op. cit., s. 35–36.
38 J. Jędrychowski, op. cit., s. 19.
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chcieli zatrzymać go u siebie. Na uroczystość odpustową Podwyższenia Krzyża 
Świętego 14 września obraz Pana Jezusa był już w Milatynie Nowym, „przyjęty 
w głębokiej czci przez pobożnych pątników”39.

W Milatynie Nowym odbywało się aż 12 odpustów w ciągu roku: 6 według 
obrządku łacińskiego i 6 według obrządku wschodniego (bizantyńsko-słowiań-
skiego), co wyraźnie wskazuje na międzywyznaniowy charakter sanktuarium. 
Wierni Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego mogli dostąpić tutaj 
odpustu zupełnego na mocy breve papieża Grzegorza XII z 16 listopada 1841 
roku w czasie następujących uroczystości40: w obrządku wschodnim – Znalezie-
nia Krzyża Świętego w niedzielę po 3 maja, Zesłania Ducha Świętego – Świętej 
Trójcy, Apostołów Piotra i Pawła 11 lipca, Zaśnięcia Bogurodzicy 28 sierpnia, 
Narodzenia Bogurodzicy 20 września, Podwyższenia Krzyża Świętego 26 wrze-
śnia, oraz w obrządku łacińskim: Zesłania Ducha Świętego, Apostołów Piotra 
i Pawła 29 czerwca, Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia, Na-
rodzenia Najświętszej Marii Panny 8 września, Podwyższenia Krzyża Świętego 
14 września, Najświętszej Marii Panny Różańcowej. 

Od momentu przejęcia sanktuarium przez księży misjonarzy w 1906 roku, 
dzięki ich staraniom i gorliwej pracy duszpasterskiej, kościół, a z nim cudowny 
obraz Pana Jezusa, nabierał coraz większego znaczenia i rozgłosu. Milatyn stał się 
pierwszorzędnym miejscem odpustowym. Jak pisze Brukwicki, „wierni obu ob-
rządków coraz liczniej garnęli się do Milatyna Nowego, korzystając obfi cie z łask 
i dobrodziejstw, którymi Pan Bóg tak hojnie to miejsce obdarzył”41.

Na początku XX wieku liczba pielgrzymów, katolików rzymskich i greko-
katolików, udających się do Milatyna wynosiła rocznie około 190 tysięcy. Tym 
rzeszom dobrze służyła bazylika pokarmelitańska, mogąca pomieścić większą 
liczbę wiernych42. W diecezji lwowskiej wytworzyła się tradycja, że każdy nowo 
wyświęcony kapłan, bez względu na obrządek, udawał się do Milatyna z pieszą 
pielgrzymką wraz z pierwszymi swymi parafi anami. Milatyn Nowy słynął z pie-
szych pielgrzymek w całej Galicji wschodniej już w drugiej połowie XVIII wieku, 
dlatego nazywano go nawet drugą Częstochową43.

Prawdopodobnie z tradycji wschodniej pochodziła praktyka kultyczna, po-
legająca na obmywaniu obrazu winem, które następnie podawano chorym jako 
cudowny lek. Ten, według kronik, często stosowany zabieg przyczynił się w znacz-
39 AMS, Liber memorabilium czyli księga pamiątkowa kościoła i probostwa obrządku ła-

cińskiego w Milatynie Nowym, kronika z lat 1906–1938, rkpis.
40 Opis cudów i łask wsławionego obrazu Pana Jezusa ukrzyżowanego znajdującego się 

w kościele parafi alnym w Milatynie, Lwów 1880, s. 63.
41 P. Brukwicki, Cudowny Obraz…, Brody 1910, s. 20.
42 J. Taranowicz, Wiadomości o Cudownym Obrazie Pana Jezusa w Milatynie Nowym 

z okazji 150 rocznicy ogłoszenia obrazu cudownym, Lwów 1905, s. 10.
43 M. Oleksy, op. cit., s. 32–33.
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nym stopniu do zniszczenia obrazu44. Ojcowie karmelici, przeprowadzając kwesty 
na utrzymanie zakonu, rozdawali wiernym obrazki z Panem Jezusem Milatyńskim, 
a także wspomniane wyżej wino. Chorzy, którzy po jego spożyciu odzyskiwali 
zdrowie, składali datki na potrzeby klasztoru45.

Sanktuarium w Milatynie zawdzięczało swoją popularność wśród wiernych 
licznym cudom i łaskom, wśród których najbardziej znaczącymi były uzdrowie-
nia nieuleczalnie chorych – ociemniałych, głuchoniemych, kalekich, sparaliżo-
wanych, umysłowo chorych. Jak pisze Brukwicki, „niepodobna wszystkich tu ich 
wyszczególnić”46, ale wiele z nich zostało ofi cjalnie uznanych za cudowne przez 
władze kościelne. Chrystus w swoim milatyńskim wizerunku wybawiał także lu-
dzi od nieszczęść i niebezpieczeństw. Łaski i cuda doznawane przed cudownym 
obrazem były spisywane w specjalnych księgach przez kolejnych kustoszy sanktu-
arium: ojców karmelitów, jezuitów, księży misjonarzy47. W niniejszym opracowa-
niu chcemy zwrócić uwagę na fakt, że adresatami tych łask byli zarówno katolicy 
obrządku łacińskiego, jak i greckiego. Potwierdzają to zachowane opisy i świadec-
twa. Jako przykład podamy dwa wypadki dotyczące grekokatolików. Pierwszy to 
uzdrowienie ks. Hryhorija Łewyćkiego: 

Ksiądz Grzegorz Lewicki, proboszcz greckokatolickiego obrządku z Zarudziec, tak 
był sparaliżowany, że nie mógł ani ręką ani nogą ruszyć; stracił wszelką władzę i czucie. 
Choroba ubezwładniła go tak, iż nie był zdolnym jakąkolwiek czynność duszpaster-
ską spełnić. Leczy się jak może, lecz próżne okazały się jego wysiłki. Zwraca się wtedy 
z całą ufnością do Pana Jezusa Milatyńskiego. Rzeczywiscie Pan Jezus wysłuchuje kor-
nej modlitwy sługi Swego, bo zaledwie ślub zrobił, że uda się do Milatyna, odzyskał 
zupełną władzę w sparaliżowanych członkach. Opuścił łoże i ku niemałemu zdziwie-
niu wszystkich chodził tak, jak gdyby nigdy nie był paraliżem dotknięty. Wkrótce po-
tem do Milatyna pospieszył na podziękowanie Panu Jezusowi, cud ten zeznał i własną 
ręką podpisał48.

Drugi przykład to zbiorowe uratowanie mieszkańców, położonych w okoli-
cach Milatyna wiosek od plagi szarańczy: 

W roku 1748 w miesiącu sierpniu szarańcza ogołociwszy Ukrainę i Podole, lecia-
ła w stronę Lwowa, niszcząc okolice Buska i Kozłowa. Gdy na granicy Milatyna się 
pojawiła i ludzie jak obumarli idącej do siebie kary boskiej czekali, wyniósł jeden 
z OO. Karmelitów z wielką ufnością z kościoła Obraz Cudownego Pana Jezusa i pola 
nim pobłogosławił. Szarańcza natychmiast poszła bokiem od Kozłowa tak, że nie tylko 
milatyńskie obszary zostały nietknięte, ale i inne wioski prosto za Milatynem położo-

44 P. Brukwicki, op. cit., s. 6.
45 AMS, J. Mrozek, Parafi a Milatyn Nowy, Kraków 1981, mpis, s. 121.
46 P. Brukwicki, op. cit., s. 20.
47 M. Oleksy, op. cit., s. 32–33.
48 Łaski i cuda doznawane u stóp Cudownego Obrazu Pana Jezusa Milatyńskiego, cyt. za: 

M. Oleksy, op. cit., s. 71–72.
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ne jak: Niesłuchów, Banunin, Sokołów, Wyrów, Jakimów i Kłodno. A kiedy szarańcza 
otoczyła Nowy Staw, Czystynie, Kłodzienko i Bojońce, właściciele tych wsi wraz ze 
wszystkim duchowieństwem obrządku greko-katolickiego ślubowali nawiedzić pieszo 
w procesyi Obraz Pana Jezusa Milatyńskiego, jeżeli ich pola zachowa od grożącego 
zniszczenia. Wielka ich ufność skutek łaski Pana Jezusa odebrała, albowiem pomimo 
że kilka razy tamtędy szarańcza przelatywała, szkody żadnej w wymienionych wsiach 
nie wyrządziła. Panowie i duchowieństwo ruskie dotrzymuje obietnicy: razem z liczną 
kompanią ludu przyszli do Milatyna i dziękczynne nabożeństwo odprawili49.

Klasztor, a później dom zakonny w Milatynie Nowym wraz z kościołem był 
przez ponad trzysta lat rzymskokatolickim i polskim ośrodkiem kultu na tere-
nach, gdzie większość rdzennych mieszkańców stanowili Rusini (Ukraińcy). 
Przedstawiony materiał historyczny pokazał jednak, że od samego początku mi-
latyńskie sanktuarium otwarte było także na wiernych narodowości ukraińskiej, 
wyznania greckokatolickiego. Prowadzone tu duszpasterstwo miało charakter 
międzywyznaniowy i wszystkich przybywających do Milatyna pielgrzymów for-
mowało w duchu wzajemnej tolerancji, uczyło poszanowania wielu kultur i trady-
cji. Milatyn był miejscem spotkania Polaków i Ukraińców, którzy przed obliczem 
Pana Jezusa wielokrotnie jednoczyli się we wspólnej wierze i modlitwie, a swoimi 
łaskami obdarzał szczodrze wszystkich bez wyjątku. Gdy dziś dokonuje się nowe 
spotkanie i pojednanie polsko-ukraińskie, ośrodek w Milatynie może być cennym 
przykładem dobrych doświadczeń z przeszłości w zakresie współpracy między 
dwoma narodami, symbolem i znakiem wzajemnej otwartości ponad podziałami 
kulturowymi i religijnymi dla współczesnych orędowników tegoż pojednania.

49 Ibidem, cyt. za: M. Oleksy, op. cit., s. 73.
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Cudowny Obraz Pana Jezusa Milatyńskiego





Бернадетт Пушкаш

Монастир василіян 
та церква Святого Архангела Михаїла 
в Маріяповчі і їх обладнання XVIII століття 

Передісторія

Заснування греко-католицької церковної громади в Маріяповчі було 
зв’язане з переселенням сюди русинів з північно-східних частин Угорщи-

ни (сьогоднішня Словаччина та Закарпаття). Вони були християнами візан-
тійського обряду, і це сталося десь в середині XVII століття1. Для збудованої 
для села дерев’яної церкви у 1675 році вони дали написати ікону Богороди-
ці, яку намалював молодший брат тодішнього пароха, Стефан Пап, як ви-
конання обіцянки людини, що врятувалася з турецького полону2. Це ікона 
Богородиці з дитям, типу Одигітрії, на якій у руці дитятка Ісуса бачимо квіт-
ку. Село стало відомим на всю країну в 1696 році. За свідченнями очевидців 
Богородична ікона на іконостасі „русинської” церкви у тому році сльозилася 
чудесним чином між 4 листопада та 8 грудня. Через кілька місяців після цер-
ковного слідження цісар Леопольд І на початку 1697 року наказав перевезти 
образ до Відня, пізніше вбачали причину перемоги над турками в битві коло 
міста Зента у заступництві Повчaської Богородиці. 

Повч, посередництвом еґерського єпископа Іштвана Телекешші, одержав 
список-копію з ікони лише в 1707 році3. В 1714 році мукачівський владика 

1 I. Udvari, Máriapócs, a ruszinok hajdani vallási, kulturális központja, [у:] Ruszinok 
a XVIII. században. Történelmi és művészettörténeti tanulmányok, Vasvári Pál Társa-
ság füzetei 9, ред. I. Udvari, Nyíregyháza 1992, с. 123.

2 Керівник сільської общини Ласло Чіґрі, що замовив ікону, вважав ціну 5 угор-
ських форінтів завеликою, і цю суму виплатив один з місцевих господарів, Льо-
рінц Гурта з сім’єю. Дані про ікону див. Свідчення про сльозіння 1696 р. в архіві 
університетської бібліотеки, Будапешт. (А pócsi képkönnyezéssel kapcsolatos 36 
katolikus és protestáns tanúvallomás és jegyzőkönyv – Egyetemi Könyvtár (Budapest) 
Hevenesi Gyűjtemény XLI. 401; LXXI. 415. sz. ir.)

3 Лист Телекешші від 8.І.1715 р. до настоятеля чину францисканців Яноша Надь. B. Sza-
lontai, Máriapócs kegytemplom, Tájak–Korok–Múzeumok, Veszprém 1982, с. 8–10.
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Йосиф Годермарський, архімандрит мукачівського монастиря василіян звер-
нувся до короля-цісаря з проханням побудови в Повчі храму та монастиря4. 
Слава цього поселення тим часом росла: 1, 2 та 5 серпня 1715 року сльозила-
ся і нова ікона-список, і це засвідчила нова комісія. Через це еґерський єпис-
коп Ґабор Ердевді ще в тому ж році, 29 вересня дозволив почитання ікони. 
Поселення саме в цей час стало називатися Маріяповчом.

Заснування та будівництво кам’яної церкви

За одною з хронограм, яку можна прочитати на балці головного входу церк-
ви, засновником храму був мукачівський владика Ґеорґій Геннадій Бізанці 
(1716–1733). Архітектурний проект у 1730 році створив майстер з міста 
Кошиці Нікодим Ліцкі (Liczky Nikodém)5. Використовуючи пізньобаро-
кові архітектурні об’єми, він в той же час підпорядковувався „ad normam 
ruthenicam”, що ми вважаємо натяком на клиросний план церкви. Святкова 
закладка першого каменя основи відбулася 8 вересня 1731 року6. Бізанці по-
кривав кошти будівництва частково з власних джерел, а частково з подаянь, 
але з його смертю будівничі праці зупинилися. За хронограмою над голо-
вним входом церкви будівництво продовжили єпископи Симеон Ольшав-
ський та Ґеоргій Блажовський. Але прискорив процес мукачівський владика 
Михаїл Мануїл Ольшавський (1743–1767), дякуючи матеріальній підтрим-
ці феодала-покровителя графа Ференца Каролі, оздоровленого молитвою 
в Повчі і його управителя маєтками Деметера (Димитрія) Раца.

Церква зведена як будова з одною навою, але доповнена і поперечною 
навою, з святилищем апсидного плану. На західному фасаді до нави прилуча-
ється пара репрезентативних веж, пізніше збільшених по висоті. Лист єпис-
копа, датований 1 серпня 1744 року в Повчі, повідомляє про те, що стіни 
святилища вже стоять готові, і їх скоро будуть покривати7. 16 листопада 1748 
року тут вже була проведена хіротонія Мелетія, єпископа для міста Надьва-
рад (Великий Варадин, сьогодні Румунія)8. Тоді вже частково стояли і стіни 
нави. З 1749 року церква вже була в ужитку, хоча роботи по викінченню бу-
дови ще йшли повним ходом.
4 MBL (Máriapócsi bazilita Levéltár – Василіянський архів в Маріяповчі). 
5 T. Szilveszter, Rácz Demeter, egy XVIII. századi görög katolikus mecénás, A Jósa And-

rás Múzeum Évkönyve, XLIX (2007), 365.
6 Szabolcs-Szatmár megye műemlékei І–II, Szerk.: Entz Géza, Budapest 1987, с. 66.
7 MBL, а також повідомлення Годинки (А. Романувъ, Переписка... Михаила Ману-

ила Олшавського... Жовква 1934, с. 9, лист 4, для Ґедеона Пазина).
8 Лист єпископа Ольшавського з Повчу мукачевському ігумену Ґедеону Пазину від 

16 листопада 1748 р. (А. Романувъ, op. cit., c. 13.)
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Аналогічно з першою церквою титульним празником нової будови храму 
стало свято Святого архангела Михаїла. Під перехресною навою церкви зна-
ходиться усипальниця з бочарним зводом. Першим тут поховали владику 
Мануїла Ольшавського (1767). 

Оселення василіян в Маріяповчі і монастир 

Після безуспішного прохання мукачівського єпископа Йосифа Годермар-
ського в 1714 році, думку поселення тут монахів чину Святого Василія Ве-
ликого для опіки над прочанами реалізовує владика Мануїл Ольшавський. 
Для цього на маєтках Каролі у завершальній стадії будівництва, себто од-
ночасно з цим він на південній стороні від церкви розпочинає і будівни-
цтво монастиря.

Василіяни переселилися в Маріяповч з Мукачева, з монастиря на Черне-
чій горі, і спочатку проживали на парафії. Святкове покладення наріжного 
каменя монастиря відбулося 18 травня 1749 року. По дорученню графа Фе-
ренца Каролі її поклав управитель його маєтків Деметер Рац9. Будівничим 
майстром монастиря та церкви була та сама особа. Будівництво на протязі 
двох років продовжувалося без проблем. Але в 1751 році еґерський єпископ 
звернувся до короля зі скаргою і попросив зупинити будівництво. По про-
ханню Марії Терезії, Мануїл Ольшавський у відповідь на заяву з 9 пунктів 
подав Намісній Раді у Пожоні (Братиславі) мотивовану заяву з 11 пункта-
ми, в якій пояснював необхідність василіянського монастиря10. Як видно 
з пов’язаних з будівництвом листів, написаних Ольшавським у Повчі кири-
лицею, будівництво продовжувалося. Монахи перейшли з парафії у монастир 
в 1753 році. Будівничі роботи монастиря закінчилися в 1756 році, хоча після 
випадку пожежі будову вже в 1758 році довелося ремонтувати. Поступово 
росла і сума подаянь, потрібних для діяльності чину11. Найвизначнішим до-
натором звичайно став граф Ференц Каролі, який у своїх засновничих гра-
мотах (з 1757 та 1758 року) записав на монастир всі свої повчські прибутки, 
землеволодіння у тисячу акрів у Повчі і господарство зі всіма реманентами, 

9 Напис на наріжному камені, рукопис – MBL. Текст див. J. Basilovits, Brevis notitia 
fundationis Th eodori Koriathovits..., Kassa 1804, т. I, Pars III, c. 12–13.

10 B.P. Dudás, A baziliták szerepe a Hajdúdorogi Egyházmegye történetében, [у:] A Haj-
dúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye jubileumi emlékkönyve 1912–1987, Nyír-
egyháza 1987, c. 104–105.

11 В 1756 р. парох с. Повчпетрі дав у дар василіянам свій будинок з ділянкою у То-
каю і два виноградники. MBL.
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яке до нього належало, подякувавши тим за заступництво Повчської Діви 
у справі його зцілення12.

В двоповерховому будинку монастиря, який оточував подвір’я квадрат-
ної форми, у західному крилі на партері знаходилася кухня, у південному 
– рефекторій та келії. Монастир з церквою, з її хорами зв’язує підпертий 
аркадним рядом коридор на рівні другого поверху. Будова за своїм планом, 
розподілом просторів та у функції приміщень йде за традиційним типом мо-
настирів. Кілька листів свідчить про те, що внутрішню структуру монастиря 
уклали в ході будівництва13. Його простий фасад декорують тільки штука-
турні обрамлення його горизонтальних згори вікон.

Церкву і монастир зі сторони подвір’я оточує цегляна стіна, членована 
півколами пройомів-ніш, на якій колись відкривалося п’ять воріт з кам’яним 
обрамуванням, завершених коробчатими арками – утворюючи таким чином 
шестикутне подвір’я навколо монастирського храму. На верхній частині го-
ловної брами, що відкривається по західній центральній осі кам’яної стіни, 
знаходимо рік будови – 1771, написаний кирилицею.

Внутрішнє обладнування церкви та монастиря 

Декорування та обладнування вже майже закінченої церкви розпочалося 
відразу. В 1748–1749 роках були створені пізньобарокові настінні розписи. 
Розписи стелі були скомпоновані услід розписам Поццо – це псевдоархітек-
тура, ілюзіоністичні куполи, мальована архітектура вежі, орнамент з листя та 
вінки з фруктів – це праця, як вказують джерела, майстра, більше знаного як 
станкового живописця, а саме „Veres alias Izbéghi István”-а14. 

Про хід праці з устаткуванням інтер’єру, що проходила водночас з будів-
ництвом церкви, довідуємося з листів русинською мовою єпископа Ольшав-
ського, адресованого архімандриту мукачівського монастиря. Про проекти 
можна укласти уяву на основі рисунку плану церкви, який знаходиться серед 
документів, долучених до заповіту Ольшавського з 1750 року. Окрім голов-

12 MBL. Документи з 20.VІ.1757 та 24.ІІ.1758 р. Деметер Рац, управитель маєтків 
Каролі 29.ІІІ.1766 р. дарує 400 німецьких форінтів василіянам для будівництва. 
Цим кажуть будову монастиря майже закінченою (OL Károlyi Törzsanyag). Де-
метер Рац після цього присвячує себе побудові мукачівського василіянського мо-
настиря (будований між 1766 і 1772 рр.), як головний меценат.

13 17.VIII.1751 р. і згодом 2.ІІІ.1761 р. Ольшавський просить, щоб були збудова-
ні і дальші келії. Лист вікарія сіготського Даниїла Гавриловича від 5.XII.1755 р. 
Ольшавському повідомляє: З Мараморошу вислали 100 балок.

14 T. Szilveszter, A máriapócsi kegytemplom építésére és belső díszítésére vonatkozó, eddig 
ismeretlen források, A Jósa András Múzeum Évkönyve, XLX (2008), с. 525–570.
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ного престолу за іконостасом були запроектовані і престоли в поперечній 
наві, а також видно, що знаком хреста виділені і консолі перед намісними 
іконами іконостасу.

З предметів облаштування напевно серед перших був установлений іко-
ностас, його царські ворота переписка Ольшавського згадує вже у 1750 році. 
На відміну від тогочасних іконостасів Карпатського регіону іконостас в Ма-
ріяповчі членований горизонтально, подібно до конструкцій на Балканах. 
Він поділений на ряди ширшими та різьбленими більш багато від звичного 
карнизами-рантами з мотивами рослинних вусиків та квітів, вертикальне 
членування дають тільки ажурно різьблені півколони між іконами. Ікони, 
розміщені по центральній осі над Царськими воротами, ледве ширші від 
ікон інших рядів.

Цей іконостас – один з видатних прикладів специфічного поєднання 
мистецьких пов’язань в регіоні Карпат. Його будова і вирішення верхньої, 
ажурно різьбленої його частини вказує на тісну спорідненість з іконостасом 
греко-католицького кафедрального собору в Балажфалва (тепер Блаж, Руму-
нія), що повстав приблизно в тому ж часі. За джерелами – по договору, датова-
ному 17 грудням 1748 року – його виготовив грецький майстер, різьбяр Кон-
стантінос Таліодорос (Constantinus Sculptor Graecus Constantinopolitanus), 
робота тривала 8 місяців15. 

Іконостас завершує багато різьблений рослинний орнамент (листя, вуса). 
Його центральний мотив – це двоє посріблених драконів-зміїв, які див-
ляться догори і мають молдавські, а також італо-грецькі прототипи. Їх пере-
плетені хвости утворюють основу всієї верхньої частини різьби іконостасу, 
що розкривається як Дерево Життя: над утвореним тут малим медальйо-
ном підносять корону-вінець дві істоти, подібні до грифів. Тему зображен-
ня медальйону ще не уточнено, ймовірно це Йона16. Орнаментика по двох 
сторонах містить в собі дальші поля з зображеннями старозавітних осіб, по 
чотири по обох боках, це півфігурні зображення. Фігури надзвичайно по-
шкоджені – Соломон з храмом, Давид з скинією Завіту, архієреї Захарія та 
Аарон, Мойсей з неопалимою купиною, Даниїл зі скелею, фігура, що вказує 
догори – це можливо Єремія, коло нього може Ісая. Посередині у полі у фор-
мі півкола Христос, який лежить на смертному одрі, над його зображенням 
корону, подібну до попередньої, підносять двоє ангелів. Звідси виростає 
хрест з різьбленим обрамленням, на якому появляється фігура Христа. На-
малювання побічних фігур групи Розп’яття на таблицях у формі рипід також 
нехарактерно для іконописної практики Мукачівської єпархії. Малювання 

15 Ibidem, s. 560.
16 В часі перемалювання у XIX ст. так могла попасти на його фігуру композиція 

„Кит, що поглинає Йону”.
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таблиць може бути близьке в часі до виконання різьблення, його майстра 
наразі не знаємо. Єпископ Ольшавський у листі з 31 березня 1752 року 
просить, щоб поки не привезуть таблиці з липи, хай майстер малює ікони 
празників, і визначає, що цю роботу потрібно доручити токайському теслі за 
двісті форінтів17. Побудова іконостасу традиційна, вона укладена з чотирьох 
намісних образів, Тайної вечері і празничних ікон, Христа-Архієрея і ікон 
дванадцяти його учнів. Ікони цього майстра, мальовані одночасно з проро-
ками, невідомі. Чудотворну ікону Богородиці помістили у конструкції у ніші 
над Царськими воротами, спеціально залишеній для неї. 

За листом Мануїла Ольшавського з 30 травня 1750 року головний пре-
стол майстер привіз з Великого Варадину. На тумбі з чорного мармуру, помі-
щеній на основу з рослинним декором, різьблений напис гласить: „PAULO 
FORGACH. E.V.” (episcopus varadiensis), „ANNO MDCCL”. Над дарохра-
нительницею колись підносився балдахин, що стояв на чотирьох колонах. 
Приблизно через рік, 7 травня 1751 року, Ольшавський пише про напре-
стольний образ, без визначення його теми. Лист підтверджує, що цей образ 
також виготовлений у Варадині18. В тому ж періоді, як довідуємося з листа 
Ольшавського з 7 червня 1750 року, були виготовлені і сповідальниці і скри-
ні для святилища19. Головний престол пізніше став об’єктом нових заходів, 
був перебудований у 1798 році столяром Дьордьом Кіселл, майстер дарох-
ранительниці та обрамування образу – скульптор з Великого Варадину Мар-
тон Коффлер, малювання і позолоту престолу виконав Янош Гора. Престоли, 
що стоять у північних і південних, апсидно завершених клиросах церковної 
нави, на протязі часу також були кілька разів перероблені, та все ж зберегли 
свої барокові конструктивні та декоративні елементи. Виготовлення престо-
лу Святого Хреста єпископ Ольшавський проектує в 1752 році. Як північ-
ний, так і південний престол дала поставити після 1760 року графиня Розалія 
Ґершеі Пето, похована в усипальниці церкви. На це вказує герб Ґершеі Пето, 
що зберігся на поставленому спочатку в почитання Святої Анни престолі. 
Його конструкція зберегла верхнє зображення Коронування Марії, тондо 
з зображенням Святої Розалії і престольні зображення Святого Антонія Па-
дуанського та Святого Франциска з Асизу. Страчене центральне зображення 
на сьогодні заміняє первинний престольний образ престолу Святого Хреста. 
Намальовані олійними фарбами на полотні престольні образи намальовані 
невідомим бароковим майстром з Угорщини. Престол Святого Хреста, що 
17 А. Романувъ, op. cit., c. 23.
18 За листом хоче довідатись, чи не замалий розмір образу. Просить, щоб головний 

майстер написав у Варадин, щоб підготували якесь підкріплення, щоб образ по-
пав вище, „хоча в нашому обряді і так його не видно із-за іконостасу”. Ймовірно 
мова про образ головного престолу.

19 А. Романувъ, op. cit., c. 16.
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колись стояв у північному крилі поперечної нави, на початку ХХ століття пе-
реробили на престол чудотворної ікони Богородиці, яка і зараз знаходиться 
тут. Вторинно герб Ґершеі Пето переміщено на декоративне обрамування, 
яке зберігає срібні дари-приношення у формі фігурок, подаровані чудесній 
іконі. Третій престол церковної нави, престол Святого Василія Великого 
в 1750 році ще не був планований, але в часі оновлень у XIX столітті його 
напрестольний образ вже замінили, цей престол згодом кілька разів був пе-
рероблений. 

У листі, написаному з Мукачева 1 квітня 1758 року, Ольшавський вима-
гає прискорення додаткових робіт в інтер’єрі: розпис церкви, а коли маляр 
буде готовий з малюванням престолів, щоб розпочав малювання ризниці, 
дарохранительниць, клиросів, тронів20. На всі роботи він просить найня-
ти вже згаданого токайського майстра. Тут же згадує і столову монастиря, 
де просить намалювати в нішах стін три фігури – засновників і самого себе. 
Через 37 років після установлення іконостасу була написана нова угода про 
написання ікон.

За написаним на русинській мові засвідченням у 1785 році – прийнявши 
в аванс 12 рейнських золотих, за намалювання і позолоту всіх образів іконо-
стасу за 130 німецьких золотих взявся Михаїл Спалінський. 12 червня 1787 
року він подає рахунок серед іншого за ікони чотирьох євангелістів і Свято-
го Йоанна Предтечі21. Ймовірно в тому часі були виготовлені й інші ікони. 
На кінець XIX століття з ікон, вийнятих з іконостасу, залишилися тільки 
ікони євангелістів Матея, Марка, Йоанна, апостола Вартоломея і Христа – 
Верховного Архієрея22. Ці ікони, що свідчать про руку добре підготовленого 
майстра, зображають апостолів у різноманітних позах, вони стоять перед 
пейзажним фоном з низьким горизонтом. Зображення Христа у вбранні 
Верховного Архієрея перед золотим фоном, що сидить на троні з високою 
спинкою, не дивлячись на певні вади в рисунку, характеризує багатство дета-
лей, просторовість зображення, передача світлових співвідношень, тонкий, 
лазурний спосіб малювання. Михаїл Спалінський працював не сам. Букву 
Ф кирилицею, яка збереглася на іконі Святого Варфоломея, ми вже раніше 
визначили як сигнатуру Фадея Спалінського, ймовірно брата Михаїла, який 
був за походженням з Галичини. Такий самий підпис майстра зберігся і на 
іконостасах в Шатораляуйгеї та в Ужгороді23.
20 Ibidem, s. 27.
21 Обидва документи в Архіві Чину в Маріяповчі.
22 Апостоли у Греко-католицькій збірці сакрального мистецтва, Ніредьхаза (темпе-

ра, дерево, розміри кожної з ікон 105 x 55 см).
23 Див. B. Puskás, Dwaj bracia malarze, pochodzacy z Polski, w sluzbie biskupa muka-

czewskiego (XVIII w.), [у:] Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej. Materiały z mię-
dzynarodowej konferencji naukowej 25–26 marca 1995 roku, ред. J. Giemza, A. Stepan, 
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У церкві зберігся бароковий консоль малого розміру, який колись міг 
бути проскомідійним престолом святилища. На даний час він служить як 
проскомідійний престол престолу чудотворної ікони. На його передній пло-
щині у різьбленій рослинними мотивами рамці бачимо сцену жертви Авраа-
ма, яку можна датувати на другу половину XVIII століття, на основі стилевих 
ознак це також робота Михаїла Спалінського. 

Рахунок, підписаний Михаїлом Спалінським 10 квітня 1787 року окрім 
згаданих ікон підсумовує і вартість матеріалів, використаних для малювання 
та позолоти казальниці та оплати за виконання роботи. Балдахин казальниці 
особливих змін не зазнав, зверху на ньому встановлена барокова статуя Свя-
того Михаїла з вогненним мечем. Про скульптора даних наразі не маємо. На 
задній стінці казальниці бачимо зображення Святого Павла, оточене різь-
бленим занавісом, стиль зображення споріднений зі стилем Спалінського. 
Сходи, що ведуть на пульпіт, первинно зв’язували його з поперечною навою. 
Один з дерев’яних барельєфів його парапету створений в час бароко („Ісус 
і жінка-самарянка у колодця”), інший – пізніше грубо виконане доповнення 
(„Сіяч”). Різьблені язики полум’я, частина мотивів ваз, що прикрашають ка-
зальницю – також доповнення.

Готуючись до святкування тисячоліття Угорщини, церкву співпрацею 
майстерні Дюли Шпішака оновили. Від 1895 року не тільки замінили іко-
ни, але і перемалювали різьблені елементи та різьблене завершення іконо-
стасу, а також частково перемалювали і настінні розписи. В 1905 році втретє 
повторилося чудо сльозіння, це надало прощам нової наснаги. Для полег-
шення безпосереднього почитання чудотворної ікони, щоб дати можливість 
зблизька чтити ікону Богородиці в 1943–1946 роках перемістили на зміне-
ний для цього престол чудотворної ікони, дещо доповнивши конструкцію 
барокового бічного престолу, що стояв у північному крилі поперечної нави. 
Проектування і оновлення настінних розписів виконав ужгородський живо-
писець Йосиф Бокшай. Зображення для святилища намалював Мано Петра-
шовський (1944), який намалював нові зображення і для бічних престолів 
(Ангели-музиканти, престол чудотворної ікони Богородиці), він виготовив 
і проекти вітражів. У зв’язку з роком Марії (1948) церква одержала ранг 
Basilica minor (меншої базиліки). Бронзові рельєфи головних воріт церкви 
зберігають пам’ять і прощі Святого Отця Івана Павла ІІ до чудотворної іко-
ни Богородиці у Мапіяповчі у 1991 році (скульптор Шандор Товт, 1993).

Łańcut 1999, с. 163–176; Б. Пушкаш, Иконопись 18 века исторической Мукачев-
ской епархии: новые данные о творчестве мастеров-профессионалов, [у:] Krest’an-
ský chrám byzantského obradu včera a dnes. Medzinárodná vedecká konferencia 23.–25. 
septembra 1998, szerk. Š. Pružinský, P. Kormaník, Prešov 2000, c. 56–66.



Paweł Sygowski 

Monaster werchracki 
i jego opis wizytacyjny z 1764 roku1

Zachowane do dziś pozostałości po monasterze werchrackim, położone 
malowniczo na wzgórzu wśród roztoczańskich lasów ruiny murów ogrodzenia, 

piwnice i studnia (il. 3), intrygują od lat turystów, autorów przewodników, 
regionalistów, a także naukowców. Dotychczasowe ustalenia, oparte na pozycjach 
bibliografi cznych i informacjach z archiwów polskich, okazały się jednak niepełne2. 
W Lwowskim Archiwum Historycznym przechowywanych jest kilka szerzej 
nieznanych dokumentów dotyczących tego obiektu – historia monasteru3, księga 

1 Poniższe opracowanie nie jest monografi ą monasteru werchrackiego – obiekt ten wart 
jest szczegółowych badań, opartych na szerszej kwerendzie. Uzasadnione wydaje się 
opublikowanie źródłowych materiałów z archiwum lwowskiego, będących podstawą 
poniższych rozważań (Historia Monasteru i Księga Cudów Matki Boskiej Werchrackiej). 
Przy opracowywaniu tego artykułu korzystałem ze wskazówek badawczych Wołdymy-
ra Ałeksandrowycza i Ihora Skoczylasa ze Lwowa, jak również z materiałów udostęp-
nionych przez panów Janusza Mazura z Lubaczowa, Wasyla Słobodiana i Romana Zi-
linko ze Lwowa, za co im serdecznie dziękuję.

2 M.in. J. Petera, Unicki skit w Monastyrze, „Lubelszczyzna” 1996, nr 2, s. 134–135; 
J. Mazur, Cerkwie drewniane w okolicach Lubaczowa, Lubaczów 1997, nr 46 – We-
rchrata (mnps w Muzeum Kresów w Lubaczowie); G. Chmielowiec, S. Wis, M. Wi-
śniewski, Werchrata. Perła Roztocza, Lubaczów 2010; S. Róg, Werchraccy bazylianie, 
„Gazeta Horyniecka” 2011, 25 (styczeń), s. 10–11.

3 Центральний державний історичний архів України у Львові [dalej: ЦДІАУЛ], 
fond 684, opis 1, spr. 1180 Historia Monasteru Werchratskiego Zakonu Sgº Bazylego 
Wgº Prowincji Ruskiey wszystkie w sobie od założenia Tegoż pomyślne y niepomyślne 
dzieje zamykająca […] Przez Nayprzewielebniego w Bogu Im˜ci Xiędza Matkowskiego 
Świętey Th eologii Doktora Prowincy Teyże Pod Tytułem Protekcji Nayswiętszey Maryi 
Panny Wikarego Roku 1770 Pod Czas Wizyty do opisania nakazana (dalej: Historia 
Monasteru).
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cudów obrazu Matki Boskiej4 oraz wizytacja klasztoru z 1764 roku5. Materiał ten 
wnosi szereg nowych informacji do dziejów tego miejsca6.

Teren Roztocza – zalesione, pocięte wąwozami wzgórza, jak i jego najbliższe 
okolice nie sprzyjały powstaniu gęstej sieci osadniczej. Zapewne to skłaniało do 
zakładania na tym terenie monasterów, których powstało tu kilka. Wznoszono 
je albo w miejscach oddalonych o 2–3 kilometry od najbliższej miejscowości 
(klasztory: werchracki niedaleko Werchlaty (il. 1), korhyński niedaleko Korhyń 
i zamecki nad Tanwią niedaleko Suśca), albo koło istniejących już miejscowości 
(krechowski koło Krechowa, jamnicki koło Smolina i krupecki koło Krupca – 
wsi sąsiadującej z miasteczkiem Narolem)7. Dalszych badań wymaga istnienie 
tradycji monasterskich we wsiach Otrocz8, Ruda Monasterska9 oraz na Grodzi-
sku koło wsi Kosobudy10.

Monaster zwany werchrackim został założony w czwartej ćwierci XVII wieku. 
Jednak tradycyjnie przypisywane są mu dużo starsze korzenie, sięgające końca wie-
ku XIII i wiążące powstanie tego ośrodka z postacią Piotra Rateńskiego, później-

4 ЦДІАУЛ, fond 684, opis 1, spr. 1181 Cuda Nieustaiącemi Łaskami Słynącego OBRA-
ZU Nayświęszey MARYI PANNY w Monasterze Wierchrackim W:W:O:O: Bazylianów 
Jeszcze Roku 1688 przez J:W:S:P: Józefa Szumlańskiego Biskupa Lwowskiego, Halickie-
go y Kamieńca Podolskiego y Całey Rossyi Administratora Metropolij … za prawdziwe są 
uznane, y Uniwersałem Pasterską umocnionym Pieczęcią APPROBOWANE w Roku zaś 
1766 … w Teraznieysze są XIĘGI PRZENIESIONE … (dalej: Księga Cudów).

5 ЦДІАУЛ, fond 201, opis 4, spr. 1917, k. 247–260 Visitatio Monasteri Werchratensis 
per … Josaphat Siedlecki O.S.B.M. Archimandrita Ovrucen Provincialen … 20 Mai V.S. 
1764 Anno proprii in Fundo peracta expedita.

6 Krótką informację o dziejach monasteru werchrackiego, opartą na wspomnianych ma-
teriałach, opublikował A. Gil, Chełmska diecezja unicka 1595–1810. Dzieje i organiza-
cja, Lublin 2005, s. 217–219.

7 O większości wspomnianych monasterów – zob. A. Gil, Chełmska diecezja..., s. 189–
250; o monasterze krechowskim zob. Słownik Geografi czny Królestwa Polskiego (dalej: 
SGKP), t. 4, Warszawa 1883, s. 654–659; A. Fridrich, Historye cudownych obrazów 
Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. 2, Kraków 1904, s. 212–215; o monasterze za-
meckim zob. też B. Cлободян, Церкви Холмської єпархії, Львів 2005, s. 206; o mo-
nasterze jamnickim zob. SGKP, t. 10, Warszawa 1889, s. 906.

8 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Chełmski Zarząd Duchowny (dalej: 
CHZD), sygn. 226, [Historyczno-Statystyczny Komitet powiatu janowskiego, guber-
ni lubelskiej], k. 2–11v, [Historyczno-statystyczny opis zjednoczonej z prawosławiem cer-
kwi we wsi Otrocz (po 1881 r.)], k. 4; A. Gil, Katalog monasterów prawosławnych, [w:] 
Idem, W kręgu dziejów i kultury Kościołów wschodnich w Rzeczypospolitej, Siedlce 2009, 
s. 50.

9 B. Cлободян, Церкви України. Перемиська єпархія, Львів 1998, s. 458–460.
10 A. Gil, Chełmska diecezja..., s. 222.
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szego metropolity kijowskiego i moskiewskiego. Wśród autorów piszących o tym 
jedni umiejscawiają założony przez późniejszego metropolitę monaster właśnie 
w okolicach Werchlaty11, inni nad rzeczką Ratą na „uroczysku” w okolicach wsi 
Rata, na której gruntach założono później miasto Rawa Ruska (ok. 1604 r.)12. Jesz-
cze inni lokują ten klasztor także nad tą rzeczką, ale dalej na wschód, w okolicach 
wsi Dworce koło Augustowa (Wielkich Mostów)13. Wreszcie jest też pogląd, że 
osobę Piotra Rateńskiego i założony przez niego monaster należy wiązać z zupeł-
nie inną okolicą – poleską częścią Wołynia i miejscowością Ratno (późniejszym 
miasteczkiem)14. 

Zachowane materiały źródłowe mówią o powstaniu monasteru dopiero na 
początku czwartej ćwierci XVII wieku. Według tradycji zanotowanej w historii 
klasztoru, spisanej w 1770 roku przez księdza Matkowskiego – wikarego Prowincji 
Koronnej zakonu bazylianów – miejsce, na którym został założony monaster we-
rchracki nie było przypadkowe. Na początku 1678 roku do wsi Werchrata przybył 
Jow Jamnicki, zakonnik z monasteru jamnickiego, znajdującego się w przysiółku 
Jamnica koło wsi Smolina15 – kilkanaście kilometrów na południowy zachód od 
Rawy Ruskiej i około dziesięciu kilometrów na południe od Werchlaty. Jow zwró-
cił się do mieszkańców wsi z prośbą, żeby pomogli mu wybrać w okolicy miejsce, 
w którym można byłoby założyć klasztor. Sołtys wsi Jakub Stachniak i wójt Bazyli 
Wasiuta wskazali mu wzgórze w lesie, na którym dziesięć lat wcześniej zobaczyli 

11 I. Kpип’якевич, Середньовічні монастирі в Галичині. Спроба каталогу „Записки 
Чина св. Bacилія Великого” 2, 1926, s. 94; A. Gil, Prawosławna eparchia chełmska do 
1596 r., Lublin–Chełm 1999, s. 149.

12 I. Kpип’якевич, op. cit., s. 94. Miejsce, na którym stał monaster, ma wskazywać posta-
wiona później kaplica (SGKP, t. 9, Warszawa 1888, s. 561), stojąca do dziś na przedmie-
ściu Rawy; B. Cлободян, Церкви України..., s. 456; P. Sygowski, Cztery ikony z XVI w. 
i cerkiew p.w. św. Jerzego w Rawie Ruskiej. Przyczynek do rozważań nad problematyką 
ustalenia miejsca pochodzenia elementów malarskiego wyposażenia cerkwi, „Українська 
Греко-католицька Церква і релігійне мистецтво (історичний досвід та проблеми 
сучасності). Науковий збірник” 4, 2006, s. 150–153.

13 M. Koccaк, Kороткій поглядъ на монастыри и монашество руске, отъ заведеня на 
Русъи веры Христовой ажъ по нынешное время, [w:] Шематизмъ Провинціи Св. 
Спасителя Чина Св. Василія Великого въ Галиціи, Львов 1867, s. 181; SGKP, t. 2, 
Warszawa 1881, s. 234–235. Wspomina o tym także Wołodymyr Owsijczuk, powołu-
jąc się na ustalenia autorów rosyjskich; B. Oвсійчук, Іконописець-митрополит Пе-
тро Ратенский, „Записки Наукового Товариства імені Шевченка. Праці Комісії 
oбразотворчого та ужиткового мистецтва” 236, 1998, s. 26; A. Gil, Chełmska diece-
zja..., s. 193.

14 B. Oвсійчук, op. cit.; B.T. Денисюк, І.О. Денисюк, Ратнівська земля, Луцьк 2003, 
s. 391–398.

15 Zob. przypis 7.



– 110 – Paweł Sygowski 

„ognistą ozdobioną różnymi kolorami kolumnę wysoką do nieba”, co poczytali za 
jakiś szczególny znak16. Tam też Jow postanowił wybudować klasztor17.

Dokument zezwalający na założenie monasteru wydany został za panowania 
króla Jana III Sobieskiego – 11 marca 1678 roku w Lubomlu – przez ówczesnego 
zarządcę dóbr królewskich „Krzesła Województwa Bełskiego”, do których należa-
ła Werchrata – księcia Dymitra Korybuta Wiśniowieckiego, wojewodę bełskie-
go. Dokument ten konfi rmowany był parokrotnie przez kolejnych wojewodów 
bełskich: w 1682 roku przez Konstantego Korybuta Wiśniowieckiego, w 1708 
przez Adama Mikołaja Sieniawskiego, w 1715 przez Aleksandra Michała Łaszcza 
i wreszcie 7 marca 1720 roku – na prośbę ihumena Baarłama Teodorowicza – „po-
wagą królewską” potwierdzony został przez Augusta II, w Warszawie „podczas 
Seymu”18.

„Konsens na Zbudowanie monastera w lesie werchrackim” otrzymała „Gro-
mada tameczna”, czyli, jak można rozumieć, albo mieszkańcy Werchraty, albo już 
będący w tym miejscu jacyś bazylianie. Prace według tradycji zaczęto 20 kwietnia 
1678 roku. W Historii Monasteru zanotowano, że na początku została wzniesiona 
cerkiewka p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, a następnie Jow Jamnicki „w krót-
kim czasie y drugą cerkiew” zaczął budować „S. Protekcyi Nayss Maryi Panny” 
(Pokrowy), której „niedokonczywszy przeniósł się do Krupca” – w 1680 roku, 
żeby tam założyć kolejny monaster19. Krupiec to wówczas wieś królewska (dziś 
przedmieście Narola), położona kilkanaście kilometrów na północny zachód od 
Werchraty. Nie wiadomo, z jakiego powodu Jow Jamnicki, nie kończąc budowy 
i organizacji jednego monasteru, rozpoczął zakładanie drugiego (zmarł w Krup-
cu w 1704 roku). Można podejrzewać, że Jow mógł realizować czyjeś polecenie, 
a przyczyną mogła być rywalizacja prawosławia z umacniającym się wówczas ob-
rządkiem unickim.

Po Jowie Jamnickim w 1680 r. na ihumena powołany został o. Izaak Sokalski 
z Zamościa. Przekazał on do monasteru werchrackiego dwie ikony namiestne – 

16 Legenda o słupie ognistym towarzyszy też początkom monasteru w Poczajowie, zob.: 
A. Bronicki, Wizerunek Matki Boskiej Poczajowskiej – pamiątki pielgrzymiej, „Rocznik 
Chełmski” 14, 2010, s. 236.

17 Historia Monasteru, op. cit., k. 2.
18 Odpis dokumentu erekcyjnego z Ksiąg Grodzkich Bełskich zachował się w wizytacji 

z 1732 r., APL, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki (dalej: CHKGK), sygn. 100, 
k. 78–79v.

19 Historia Monasteru, k. 2–2v; SGKP, t. 4, Warszawa 1883, s. 730; B. Чернецкій, Исто-
рични ведомости о чудтворной св. иконе Матери Божои въ церкви Крупецкой, Львов 
1893, s. 8–9; P. Sygowski, Greckokatolicka drewniana cerkiew św. Bazylego Wielkiego 
w Bełżcu, powiat Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie, [w:] Sztuka cerkiewna 
diecezji przemyskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 25–26 marca 
1995 roku, red. J. Giemza, A. Stepan, Łańcut 1999, s. 295.
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Chrystusa i Matki Boskiej z Dzieciątkiem – namalowane w Zamościu przez „Ma-
teusza Malarza”20. Kolejny ihumen Joil „Cognomine Przepyszny” otoczył teren 
monasteru kamiennym murem. Po nim „Starszym” został o. Teofi l Wituszyński 
(1686), za którego czasów miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Wspomniana wy-
żej namiestna ikona Matki Boskiej w czerwcu 1688 roku „przez cztery niedziele 
obfi temi oblewała się łzami, na który widok zbiegł się do Matki cudowney konkurs 
ludzi […] dziękując za łaski niepoliczone”. Ówczesny prawosławny biskup lwowski 
Józef Szumlański przybył tu w dla zbadania sprawy i w sierpniu tego roku uznał 
obraz za cudowny21. Interesujące, że prawosławny monaster powstał na terenie 
unickiej diecezji chełmskiej22. Po przystąpieniu w końcu XVII wieku prawosław-
nych diecezji przemyskiej i lwowskiej do unii monaster też stał się unicki23.

Kolejnym ihumenem został w 1702 roku Baarłam Teodorowicz, który pełnił tę 
funkcję do śmierci w roku 1735. To on, według informacji odnotowanej w historii 
monasteru (w 1770), rozpoczął w 1709 roku budowę trzeciej świątyni klasztor-
nej – cerkwi „wielkiej” p.w. „Złożenia Sukienki Nayss Maryi Panny”24. Większość 
późniejszych przekazów potwierdza obecność tu trzech świątyń, jednak problem 
ich wezwań i czas powstania nie jest do dziś dostatecznie jasny (zob. niżej).

Teodorowicz, jak wspomniane było wyżej, wystarał się w 1720 roku u króla 
Augusta II Sasa o potwierdzenie dotychczasowych przywilejów i nadań. W do-
kumencie określonym jako Erekcya Klasztoru Werchrackiego wymieniono pra-
wa zakonników. Mogli oni wybierać spośród siebie ihumena, zachować otrzy-
mane i nabyte grunty, mieć swój „młynek”, wolny „wrąb” w lasach werchrackich, 
„browarek dla robienia piwa y gorzałki na własną ich potrzebę”, jak i dla odwie-
dzających sanktuarium pielgrzymów, utrzymywać karczmę „przy monasterze

20 Księga Cudów, k. 2. O obrazie Matki Boskiej Werchrackiej zob. M. Gębarowicz, Portret 
XVI–XVIII wieku we Lwowie, Wrocław 1969, s. 85; P. Kondraciuk, Ikona Matki Bożej 
z Dzieciątkiem z cerkwi pw. Św. Jerzego w Tomaszowie Lubelskim, [w:] Cerkiew – wielka 
tajemnica. Sztuka cerkiewna od XI wieku do 1917 roku, ze zbiorów polskich. Katalog wy-
stawy zorganizowanej przez Muzeum Zamek Górków w Szamotułach i Muzeum Począt-
ków Państwa Polskiego w Gnieźnie, kwiecień – sierpień 2001, s. 78–83.

21 Księga Cudów, k. 1–2v; A. Fridrich, op. cit., s. 212–214.
22 W 1700 r. bp Szumlański przyjął unię; zob. L. Bieńkowski, Organizacja Kościoła 

Wschodniego w Polsce, [w:] Kościół w Polsce, t. 2, Wiek XVI–XVIII, , red. J. Kłoczow-
ski, Kraków 1969, s. 858. To on wyświęcał zakonników do monasteru werchrackiego, 
raz jako lwowski biskup prawosławny (1695), a następnie (1707), jak się wydaje, już 
jako biskup unicki; zob. A. Pawłyszyn. Prawosławne monastery eparchii chełmskiej w la-
tach 1668–1708 (na podstawie księgi święceń biskupa lwowskiego Józefa Szumlańsiego, 
„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 3, 2005, s. 189–197.

23 A. Gil, Chełmska diecezja..., s. 219.
24 Historia Monasteru, k. 3–3v. Według tradycji o. Teodorowicz pochodził z Werchraty.
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wystawioną”, w której wolno im było „wódkę y piwą y inne trunki także chleby 
dla pożytku tego monasteru ludziom przychodzącym na Prażniki sprzedawać”. 
Zachowano też zakonników „przy Domach Bożych toiest przy Cerkwiach przez 
nich że postawionych, pierwszey pod tytułem Czesnya Ryzy Położenya, Drugiey 
pod tytułem Swiętey Pokrowy, trzeciey pod Tytułem Narodzenia Sº Jana Chrzci-
ciela”25. Kolejność wymienienia cerkwi może wskazywać na ich rangę.

Wizytujący klasztor na początku 1722 roku biskup chełmski Józef Lewicki 
nie wiadomo dlaczego odnotował obecność tylko dwu świątyń: cerkwi „Protekcji 
Nayss Maryi Panny” i kaplicy, która jak i refektarz była „porządna” – niewymie-
niona została cerkiewka „Narodzenia św. Jana Chrzciciela”26.Wspomniana jest na-
tomiast dzwonnica, jak można sądzić, stojąca oddzielnie. W wyposażeniu zwraca 
uwagę srebrna sukienka dekorująca ikonę Matki Boskiej – „tak wielka iak i Obraz” 
oraz wota przy niej, ponadto trzy dzwonki ołtarzowe, a także księgi liturgiczne 
i teologiczne z drukarń z terenu całej Rzeczypospolitej – od Lwowa przez Wilno 
po Mohylów (niektóre w języku polskim). 

Dużo więcej informacji dostarcza następny opis monasteru, spisany w 1732 
roku, w czasie wizyty kolejnego biskupa chełmskiego Felicjana Filipa Wołodko-
wicza (późniejszego metropolity kijowskiego). Cerkiew główna, bez podanego 
wezwania, była trójdzielna, na co wskazuje zwieńczenie jej dachów trzema ko-
pułkami z żelaznymi krzyżami, miała dwoje drzwi i dwanaście okien. Jej wnętrze 
było „malowane”. Wymienienie osobno drewnianej dzwonnicy, na której parterze 
znajdował się młynek, potwierdza jej odrębne usytuowanie. Odnotowana jest też 
„Kapliczka Narodzenia Sº Jana” z ośmioma oknami (co wskazuje na jej ośmio-
boczny plan), a w niej „De Jsus pozłocisty” (ikonostas). Wreszcie wymieniony jest 
refektarz, przy którym znajdowała się „kapliczka założenia położenye Ryz Nayss 
Panny”, w której był także „De Jsus malarską pozłocisty”. Informacje te wskazują, 
że w takim razie główna cerkiew musiałby być pod wezwaniem „Protekcji Naj-
świętszej Marii Panny” (Pokrowy), co nie zgadza się z informacją ze wspomniane-
go wyżej dokumentu funduszowego z 1720 roku, jak i z kolejnym opisem z roku 
1764, we wspomnianej wizytacji monasteru (zob. niżej). 

W wyposażeniu odnotowana m.in. jest już cynowa puszka na prosforę – obok 
wymienionej dziesięć lat wcześniej drewnianej „pozłocistey”, wzrosła ilość wotów, 
co potwierdza trwanie kultu.

25 APL, CHKGK, sygn. 100, k. 78–79v.
26 APL, CHKGK, sygn. 101, k. 43v–44v; według Historii Monasteru (k. 4) biskup Lewic-

ki przybył do klasztoru 20 stycznia 1722 r., ale znajdujący się w archiwum lwowskim 
opis wizytacyjny nosi datę 2 lutego tegoż roku; zob. P. Sygowski, Unickiego biskupa Jó-
zefa Lewickiego „Rewizya Cerkwiey Znaiduiących się w Dyecezyach Naszych Chełmskiey 
y Bełzkiey” – rozpoczęta 29 grudnia 1720 r. [V. S.]*, „Studia Archiwalne” (Lublin), 2, 
2006, s. 223.
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Teren monasteru ogrodzony był drewnianym płotem, w którym tylko brama 
i „furta” były murowane „pod daszkami”. Również ogrodzenie opisano w 1764 
roku. Podważa to podaną wyżej wiadomość z historii monasteru o otoczeniu mu-
rem całego klasztoru w końcu XVII wieku. Może to sugerować, że do czasu po-
wstania tego zapisu (1770) całe ogrodzenie (zachowane w większości do dziś) było 
już wykonane z kamienia. Wiadomość ta wskazuje też, że informacje dotyczące 
czasów wcześniejszych niż czas powstania zapisu należy traktować z ostrożnością. 
Ogrodzenie takie jednak w końcu powstało, zapewne w czwartej ćwierci XVIII 
wieku, i mimo częściowego zrujnowania jest czytelne do dziś.

Dla pełniejszego obrazu ówczesnego klasztoru, nie tylko jako miejsca o charak-
terze religijnym, ale również zaplecza mieszkalnego i gospodarczego dla zakonni-
ków, warto wymienić pozostałe budowle tworzące ten zespół w 1732 roku. Część 
budynków znajdowała się wewnątrz ogrodzenia. Były to pomieszczenia klasztorne 
– dwie „izby”, każda z dwoma alkierzami i jedna stara „cela”, a oprócz tego „Lamus” 
z piwnicą, „Szpichlirz”, pod którym był „sklep y turma”, drugi spichlerz nowy oraz 
pięć komórek. Poza ogrodzeniem znajdował się folwark, który obejmował dwie 
stodoły, dwie szopy, oborę, dwa chlewy, stajnię, piekarnię, „Kocioł piwny i Alem-
bik”. Inwentarz żywy utrzymywany przez zakonników to 15 owiec, 6 wołów, 
5 krów i 15 sztuk „drobnego bydła”. Niedaleko też znajdowała się wspomniana 
karczma klasztorna – dla wygody pielgrzymów.

Ihumenem, nazwanym w wizytacji „Starszym Klasztoru”, był wspomniany Ba-
arłam Teodorowicz (lat 66), oprócz którego było tu jeszcze trzech mnichów27.

Kolejny raz biskup Wołodkowicz odwiedził klasztor 22 czerwca 1739 roku. 
W międzyczasie zmarł ojciec Teodorowicz (w 1735 r.). Po nim „Hegumenem” 
został ojciec Józef Hukowicz, oprócz którego było tu trzech zakonników i jeden 
„Laik”28. Następna wizytacja miała miejsce rok później, ale jej protokołu nie udało 
się odnaleźć. Wiadomo tylko, że przełożonym został w 1740 roku ojciec Antoni 
Bubliński29.

Z kolejnych trzydziestu lat nie odnotowano w Historii Monasteru zbyt wielu 
zdarzeń. Brak informacji o niezwykle istotnym dla bazylianów wydarzeniu, jakim 
była reforma tego zakonu w Dubnie w 1745 roku30, w wyniku której zamknięto 
najmniej liczne klasztory. Zlikwidowany został m.in. wspomniany wyżej monaster 
w Krupcu, a jego mnichów oraz część wyposażenia przemieszczono do klasztoru 

27 APL, CHKGK, sygn. 100, k. 79v–81 (odnotowana jest tylko obecność zakonników – 
bez podania ich nazwisk).

28 APL, CHKGK, sygn. 100, k. 81v. Wizytacja wymienia ihumena Józefa Hukowicza 
(lat 50), Jerowłeya (?) Czerwinkę (30), Benedykta Wieliczkowicza (28), Hieronima 
Piaseckiego (28) i „Laika” Sofroniego Sawczakowicza (20).

29 Historia Monasteru, k. 4v.
30 A. Gil, Chełmska diecezja..., s. 229–230.
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werchrackiego. Brak też zapisu o wizytacji z 1 lutego 1762 roku31 (dziś nieznana), 
jak i o kolejnej, wspominanej już, zachowanej w archiwum lwowskim, która miała 
miejsce 20 maja 1764 roku. Do monasteru przybył wtedy Jozafat Siedlecki – ar-
chimandryta owrucki. Sporządzony wówczas przez niego dosyć obszerny opis po-
szerza istotnie dotychczasową wiedzę o monasterze, dlatego warty jest nieco szer-
szego zaprezentowania32. Tekst ten spisany został w języku polskim – podobnie 
jak i inne wizytacje z XVIII wieku, a także wspomniana wyżej Erekcja klasztoru, 
Księga Cudów i Historia Monasteru.

Wizytator zastał na terenie klasztoru trzy cerkwie i jedną kaplicę. Główna cer-
kiew – p.w. „Położenya Czesnyja Ryzy Preswiatyia Bohorodycy” – trójdzielna, 
wzniesiona z drewna, była w „ścianach y dachach dobrze opatrzona”. Nakrywa-
jące świątynię trzy „Wierzchy” to – jak można by rozumieć – dachy namiotowe 
łamane. Taka forma dachów cerkiewnych, dosyć archaiczna, stosowana była w bu-
downictwie cerkiewnym Rzeczypospolitej na terenach południowo-zachodnich 
metropolii kijowskiej. Dziś spotykamy ją głównie w cerkwiach bojkowskich i łem-
kowskich. Na Roztoczu Południowym i w jego okolicach forma dachów namioto-
wych łamanych w architekturze cerkwi stosowana była stosunkowo często i dosyć 
długo – pojawiała się jeszcze w XVIII w. Jest ona znana zarówno z zachowanych do 
dziś przykładów (Borchów, Gorajec, Łukawiec, Potylicz, Radruż, Wola Oleszyc-
ka, Wola Wysocka), jak i z rysunków oraz fotografi i obiektów już nieistniejących 
(Lubycza Królewska, Werchrata, Załuże)33. Zapewne taką formę miały początko-
wo dachy na cerkwiach w Opace i Woli Wielkiej34. Jednak określenie „Wierzchy” 
mogło w terminologii używanej przez wizytatora oznaczać także tradycyjne wie-
loboczne kopuły. Zachowane fotografi e z okresu międzywojennego i po II wojnie 
światowej wskazują na taki właśnie kształt przykrycia nawy głównej (zob. niżej).

Wspomniane dachy cerkwi monasterskiej zwieńczone były żelaznymi krzyżami, 
z których środkowy miał „po Rogach Gałki pozłacane, na spodzie miesiąc także 
pozłocony malarską” i był łańcuszkami przymocowanymi do dachu „ściągniony”.

Do świątyni prowadziło troje drzwi – dwoje do „Cerkwi” i jedne do „Ołtarza” 
(prezbiterium). Obecność jednych drzwi prowadzących do prezbiterium suge-
ruje brak zakrystii, co w starszych cerkwiach nie było rzadkością. Przy założeniu, 
że w określeniu „Cerkiew” może chodzić o nawę (co bardziej prawdopodobne), 
wtedy jedne drzwi prowadziłyby do niej od zachodu z (lub do) babińca, a drugie 
z zewnątrz – zapewne od północy. Główne drzwi – określone jako „pryncypalne” 
– opatrzone były „Kłódką wielką”, nie wiadomo jednak, czy chodzi tu o zachodnie 

31 ЦДІАУЛ, fond 201, opis 4, spr. 1917, k. 247.
32 Ibidem. 
33 J. Mazur, Drewniane cerkwie Złotego Wieku, „Monument. Studia i Materiały Krajowe-

go Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków” 2, 2005, s. 71–113.
34 Taką sugestię wysuwa J. Mazur.
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ze wspomnianych drzwi do nawy (z babińca), czy o drzwi z zewnątrz do babiń-
ca. W tym drugim przypadku oznaczałoby to, że babiniec otwierał się na nawę. 
Światło dzienne wpadało do środka świątyni przez dwanaście okien opatrzonych 
”prętami”. 

„Cerkiew” (tu raczej w znaczeniu nawa) wewnątrz była „wszytka malowana”: na 
południowej ścianie Sąd Pański, na ścianie północnej Męka Xtusa Pana, a „w gó-
rze” (w kopule) Apokalipsys. To bardzo ciekawa informacja, potwierdzająca pewną 
tradycję regionalną wypełniania polichromią wnętrz cerkiewnych, której przykła-
dami są do dziś zachowane malowidła w Radrużu, Gorajcu i Potyliczu (cerkiew 
Św. Ducha)35. Zwraca uwagę rzadko spotykane przedstawienie Apokalipsy36. Pod 
ścianami nawy stały „formy dla Zakąników” – rodzaj stall zakonnych.

O ikonostasie (Deisis) wiemy tylko, że jego obramienia były malowane na ko-
lor złoty – „pod Gulefarb” – oraz to, że słynąca cudami namiestna ikona Matki 
Boskiej, znajdująca się do niedawna w ikonostasie, była w nim wyeksponowana 
poprzez obramienie konstrukcją ołtarzową z „Koperdymentem” (zwieńczeniem) 
wyzłoconym „pod Fangult” (złoto płatkowe) i mensą.

W prezbiterium na ołtarzu „wielkim” stało „Cyborium” (tabernakulum) zło-
cone i malowane. W mensie ołtarzowej umieszczone były szufl ady „do Konserwa-
cji rzeczy Zakrystyjnych”, co wskazuje na tradycyjną formę ołtarza usytuowanego 
pośrodku prezbiterium i potwierdza przypuszczenie o braku zakrystii. Był tu też 
„Żertownik” z szufl adami, a na ścianie zawieszone obrazki „różnych Prazników”.

W babińcu znajdował się trzeci ołtarz – śś. Joachima i Anny. Naprzeciwko 
niego wisiał obraz „Położenya Poiasa Preswiatyia Diwy” (bez mensy). Prócz tego 
na ścianach babińca wisiały różne obrazy, malowane „to na tabulaturach to na 
płutnie”.

Do nawy od południa przybudowana była nowa kaplica, wzniesiona specjalnie 
dla wyeksponowania cudownego obrazu. Składała się z nawy i zakrystii. Do jej 
środka prowadziło dwoje drzwi (z zewnątrz i zapewne z cerkwi), w ścianach były 
trzy okna z kratami i dwa okrągłe okna „w Górze”, co sugeruje jej kopułowe przy-
krycie. Również dwoje drzwi prowadziło do zakrystii – jedne z zewnątrz, a drugie 
z kaplicy. Organizacja wnętrza prezentowała nowe tendencje stosowane w tradycji 
unickiej. Nie było tu już ikonostasu, tylko trzy ołtarze – główny i dwa boczne. Oł-
tarz główny, z obrazem cudownym Matki Boskiej, „snycerskey roboty”, był złocony 
„na fangult”. W ołtarzach „pobocznych”, malowanych i złoconych „pod Fangult”, 
były ikony św. Bazylego i św. Michała Archanioła. Na ścianach wisiały dwa obra-
35 J. Giemza, Polichromie ścienne w drewnianych cerkwiach Nadsania, [w:] Malarstwo mo-

numentalne Polski południowo-wschodniej, Rzeszów 1995, s. 69–81.
36 Wątki apokaliptyczne w polichromii spotykamy też w cerkwi w Szczebrzeszynie; zob. 

P. Krasny, Fabrica Ecclesiae Ruthenorum. Dzieje cerkwi w Szczebrzeszynie i jej rozbudo-
wa w latach 1777–1789 w świetle kroniki ks. Jana Karola Lipowieckiego, Kraków 2010, 
s. 22.
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zy „pięknie malowane, ieden Salwatora drugi Deiparae (Matki Boskiej) wielkości 
blisko wzrostu Człeka”; trzeci „tegoż malarza ręki Obraz mnieyszy trochę Matki 
Nayss na Xsiążce czytaiącey”. Mensy ołtarzowe osłonięte były antepediami, z któ-
rych to przy ołtarzu z cudownym obrazem było kurdybanowe „złotem w kwiaty 
wybiiane” (takie też było przy ołtarzu wielkim w głównej cerkwi).

Jako druga wymieniona jest „Cerkiew Pod Tytułem S. Pokrowy”. To wspomnia-
na wcześniej kaplica przy refektarzu, w jednym z nim budynku nakrytym wspól-
nym dachem, w którym świątynia ta wyróżniona była „Wierzchem Okrągłym 
z Kopułą” z krzyżem żelaznym nad prezbiterium. Zwracają uwagę stosunkowo 
duże rozmiary cerkiewki, na co wskazuje obecność trzech okien w prezbiterium 
i dwóch w nawie oraz dwojga drzwi – z zewnątrz i z „Trapezy”. Nawę od prezbi-
terium oddzielał „Deisus Malarską pozłocisty”. W prezbiterium na mensie ołta-
rzowej umieszczony był jeden obraz (nie odnotowano jaki – być może patronalny 
„Pokrowy”), a nad nim drugi z przedstawieniem „Świętej Trójcy” – malowany na 
płótnie. Znajdował się tam również „Żertownik”. Na ścianach wisiało kilka ikon.

Trzecia świątynia – Narodzenia św. Jana Chrzciciela – określona jako „Cer-
kiewka […] niewielka w ośmiurkę budowana” (na planie ośmioboku) „z kopułą” 
zwieńczoną krzyżem, obita gontami, miała jedne drzwi i osiem okien. Tu również 
znajdował się „Deisus malarską pozłocony […] iak y w wielkiey Cerkwie”. Na men-
sie stał obraz patronalny malowany na płótnie, oprawiony w ramy, „obstawiony” 
innymi ikonami malowanymi na drewnie i na płótnie. Interesująca jest informa-
cja, że do „Ołtarza”, czyli części prezbiterialnej prowadziło troje drzwi – „tak jak 
w innych Cerkwiach”. Chodzi zapewne o drzwi ikonostasowe – rajskie (carskie) 
i parę diakońskich. Sugeruje to możliwość braku wyodrębnionego prezbiterium, 
wbrew temu, co przedstawione jest na rysunku w publikacji Michaiła Dragana37. 
Istnienie takiego (tylko ośmiobocznego) rozwiązania planu kaplicy zdaje się po-
twierdzać jej rysunek zamieszczony u Łuszpynśkiego38, a będący zapewne kopią 
fragmentu obrazu Cuda Matki Boskiej Werchrackiej, przedstawiającego monaster 
w XVIII wieku. Obraz ten po likwidacji monasteru werchrackiego został prze-
niesiony do krechowskiego39. Na rysunku przedstawiona jest ośmioboczna kaplica 
od frontu, z otwartymi drzwiami, przez które widać część ikonostasu z carskimi 
wrotami (il. 8). Ikonostas ten zdaje się dzielić ośmiobok kaplicy w trzech czwar-
tych na część nawową i prezbiterialną, ale wrażenie takie może wynikać z niezbyt 
profesjonalnej ręki malarza.

Interesująca jest informacja o nietypowym, ośmiobocznym planie cerkiewki. 
Wydaje się, że byłby to jeden ze starszych przykładów zastosowania takiego rzutu 
37 M. Драґан, Українські дерев’яні церкви. Генеза і розвій форм, Львів 1937, cz. 2, il. 127, 

237.
38 A. Лушпинський, Дерев’яні церкви Галичини XVI–XVII cт., Львів 1920, tabl. 33.
39 M. Кoccaк, op. cit., s. 179. Obraz w Krechowie umieszczony był przy ołtarzu Matki 

Boskiej Werchrackiej.
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dla świątyni Kościoła wschodniego na terenie Rzeczypospolitej40. W archiwaliach 
z XVIII wieku wymienione są przykłady cerkwi budowanych w „ośmiórkę” (do 
dziś niezachowanych)41, wydaje się jednak, że tak określane cerkwie były raczej 
trójdzielne, o ośmiobocznej w planie nawie.

Dzwonów na dzwonnicy było kilka – większy (wartości tysiąca złotych), dwa 
średnie i dwa mniejsze, a poza tym na którejś z cerkwi była sygnaturka, przy cerkwi 
„wielkiej” zaś dzwonek zawieszony „nisko” – zapewne na jednej z belek rysiów.

Istotnym uzupełnieniem wyżej wspomnianych opisów są podane w dalszym 
ciągu wizytacji informacje o Argenteriach Cerkiewnych. Wzbogacają nie tylko wie-
dzę o wyposażeniu wnętrz, ale są również przyczynkiem do dziejów monasteru. 
Niedługi czas przed omawianą wizytacją musiała mieć miejsce lokalna uroczystość 
koronacji słynącej cudami ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem, skoro na obrazie 
tym w 1764 roku znajdowały się dwie korony nowe, srebrne, pozłacane, z „ka-
mykami”. Trudno przypuszczać, żeby nakładaniu nowych kosztownych koron 
nie towarzyszyły w tym czasie jakieś uroczystości42, a być może wiązało się z nimi 
wybudowanie wspomnianej wyżej kaplicy na pomieszczenie obrazu. Niestety, 
brak o tym informacji w Historii Monasteru. Poprzednie srebrne korony, zarów-
no z ikony Matki Boskiej jak i z obrazu „Salwatora” (namiestnego?), umieszczono 
w skarbcu klasztornym. Srebrną koroną z krzyżykiem udekorowany był też obraz 
„Archireia” (Chrystusa na tronie z ikony Deesis – ?). Sukienka na ikonie Matki 
Boskiej, srebrna „w pół Pozłacana”, to zapewne ta wspominana już w 1722 roku. 
W kaplicy przy udekorowanym „zasłonkami” cudownym obrazie (a także na nim) 
umieszczono liczne wota (kilkadziesiąt): srebrne tabliczki, sznury pereł i korali, 
a wśród nich, co ciekawe, były tabliczki, korale i perły przeniesione tu ze skasowa-
nego monasteru krupeckiego43. Według tradycji Jow Jamnicki przybył do Krupca 
w 1680 roku z ikoną Matki Boskiej, która zasłynęła cudami. Po likwidacji mona-
steru (1745) tamtejsza cerkiew klasztorna stała się cerkwią parafi alną. Jeśli ikona 

40 Ośmioboczny plan miała cerkiew zamkowa w Białostoku na Wołyniu, ufundowana 
przez Hulewiczów w latach trzydziestych XVII w.; zob. В. Aлександрович, „Легенда 
Йова Кондзелевича”. Вcтуп до студій над творчістю майстра на Волині, [w:] Во-
линська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та 
матеріали IV наукової конференції, м. Луцьк, 17–18 грудня 1997 року, Луцьк 1997, 
s. 6–23. Taki też plan miała nawa drewnianej cerkwi w Lubaczowie z 1666 r. (inf. od 
J. Mazura).

41 Np. cerkiew w Busku z 1708 r. (Памятники градостроительства и архитекту-
ры Украинской ССР, t. 3, Kиев 1985, s. 113–114), w Chodywańcach z ok. 1766 r., 
czy w Wieprzowym Jeziorze z drugiej połowy XVIII w. (P. Sygowski, Greckokatolicka 
drewniana cerkiew..., s. 309, 321).

42 O koronacjach w XVIII w. zob. A. Baranowski, Koronacje wizerunków maryjnych 
w czasach baroku. Zjawisko kulturowe i artystyczne, Warszawa 2003.

43 ЦДІАУЛ, fond 201, opis 4, spr. 1917, k. 248–248v.
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cudowna pozostała na miejscu, jak można sądzić z historii parafi i44, to dlaczego 
wota przeniesiono do monasteru werchrackiego?

Elementem nowej tradycji unickiej, pojawiającym się w cerkwiach coraz czę-
ściej w drugiej połowie XVIII wieku, była monstrancja srebrna, która przybyła do 
wyposażenia monasteru w roku 176145. Warto też zwrócić uwagę na katapetazmy 
do rajskich (carskich) wrót – jedna „niebieska kitayczana”, była w „Wielkiej Cer-
kwi”, a druga w cerkwi „Pokrowy”. Informacja ta przy okazji potwierdza prawidło-
wość użycia wspomnianego wyżej wezwania głównej cerkwi – „Położenia Ryzy 
Najświętszej Marii Panny”. W klasztorze był także „Zygar Stołowy Mosiężny”.

Jak zapisał wizytator, monaster był „wszystek drewniany”, z wyjątkiem wspo-
mnianej bramy i furty, przy których były fragmenty muru „z obu ich stron po sztu-
ce wyprowadzonego”. Murowane były też wspomniane podpiwniczenia.

Wizytacja z 1764 roku już po paru miesiącach (w sierpniu tego roku) mogła 
się przydać przy sporządzeniu inwentarza monasteru (nieodnalezionego), spisa-
nego przy instalacji ojca Innocentego Bołha na „Superiorstwo” przez przełożone-
go monasteru w Szczepłotach ojca Ampliatusa Krzyżanowskiego46. Być może to 
z inicjatywy ojca Bołha w 1766 roku zaczęto wpisywać cuda w jedną księgę, tak 
poprzednie, jak i bieżące47. W 1770 roku, jak wspomniane było wyżej, kolejny wi-
zytator zalecił (egzemplarz wizytacji nie odnaleziony), sporządzenie kroniki mo-
nasteru, a w 1771 podjęta została decyzja o kontynuowaniu pisania dziejów klasz-
toru48. Kolejne informacje w Historii Monasteru dotyczyły różnych spraw, ale brak 
wśród nich wzmianek o jakichkolwiek prowadzonych tu pracach przy cerkwiach i 
innych zabudowaniach, brak również informacji o szeregu istotnych ówczesnych 
wydarzeń historycznych. Warto na niektóre sytuacje zwrócić uwagę. W 1761 roku 
sanktuarium odwiedził ówczesny wojewoda bełski – Antoni na Złotym Potoku 
Potocki, który modlił się tu o wyzdrowienie49. Nie odnotowano zupełnie zajęcia 
tego terenu przez Austriaków w 1772 roku i przejścia dóbr werchrackich w ręce 
prywatne (Lubomirskich) w 177550. Jest natomiast informacja, że w marcu 1778 
roku zakonnicy zwrócili się do kolejnego kolatora, właściciela pobliskiej Werchra-
ty – Antoniego Lubomirskiego, wojewody lubelskiego, późniejszego kasztelana 
44 B. Чернецкій, Исторични ведомости..., s. 2.
45 ЦДІАУЛ, fond 201, opis 4, spr. 1917, k. 248v. O monstrancjach w cerkwiach unickich 

zob. P. Sygowski, Unickiego biskupa..., s. 221; idem, Unicka diecezja chełmska w pro-
tokołach wizytacyjnych biskupa Maksymiliana Ryłły z lat 1759–1762, [w:] Polska – 
Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, Miejsce i rola Kościoła Greckokatolickiego w Kościele 
Powszechnym, red. S. Stępień, Przemyśl 2000, s. 267–268.

46 ЦДІАУЛ, fond 201, opis 4, spr. 1917, k. 254, 260.
47 Księga Cudów, k. 1v.
48 Historia Monasteru, k. 4v.
49 Księga Cudów, k. 3.
50 J. Mazur, Cerkwie drewniane..., 46 Werchrata, s. 1.



– 119 –Monaster werchracki i jego opis wizytacyjny z 1764 r.

krakowskiego – z prośbą o wspomożenie klasztoru roczną dotacją tysiąca złotych 
na remont zabudowań monasterskich, obiecując w zamian modlitwę co sobotę 
w jego intencji. W grudniu tego roku jako Collatorka przybyła tu na liturgię jego 
żona – Zofi a z Krasińskich Lubomirska, można więc przypuszczać, że jakąś pomoc 
bazylianie tutejsi od kolatorów otrzymali.

Historia Monasteru nie wspomina nic o włączeniu klasztoru do prowincji gali-
cyjskiej bazylianów w 1780 roku, jak i o próbie jej reorganizacji w 1783, w ramach 
której klasztory werchracki i w Gródku nad Bugiem (koło Hrubieszowa) miały 
podlegać bazylianom zamojskim51. Nie odnotowano też, że monaster znalazł się 
od około 1784 roku na terenie greckokatolickiej diecezji przemyskiej52, jak i tego, 
że w 1786 w ramach „reform józefi ńskich” zabrano przedmioty złote i srebrne 
z cerkwi i kaplic53.

W 1796 roku w klasztorze miała miejsce transakcja sprzedaży dóbr werchrac-
kich Antoniemu hr. Łosiowi przez Ksawerego hr. Starzeńskiego. Z tej okazji jej 
uczestnicy razem z „Diakonami” odśpiewali „wotywę” przed obrazem Matki 
Boskiej. 

Zapisy cudów kończą się w 1796 roku, kronika zaś doprowadzona jest do 
pierwszego września 1809, kiedy wpisano ogłoszenie wydanego przez Napole-
ona zarządzenia o porządku w obiektach sakralnych, m.in. w cerkwiach i mona-
sterach.

Według powszechnie przyjętej informacji monastyr został przez Austriaków 
zlikwidowany w 1806 roku. Zakonników przemieszczono do klasztoru krechow-
skiego, a część wyposażenia, w tym słynący cudami obraz Matki Boskiej, prze-
niesiono tam w roku 181054. Jednak, jak wskazuje wyżej wspomniana informa-
51 Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej: APP), Archiwum Biskupstwa Greckoka-

tolickiego w Przemyślu (dalej: ABGKP), sygn. 222, Wykaz klasztorów i zakonników 
1782–1784, s. 22; P. Sygowski, Monastyr bazyliański w Gródku Nadbużnym i jego cer-
kiew w XVIII–XX wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodnie-
go w Rzeczypospolitej, t. 5, red. A. Gil, Lublin 2009, s. 181–192.

52 W. Kołbuk, Granice i sieć parafi alna greckokatolickiej diecezji przemyskiej na przełomie 
XVIII i XIX w., [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, Studia z dziejów grec-
kokatolickiej diecezji przemyskiej, red. S. Stępień, Przemyśl 1996, s. 104.

53 Zagadnienie warte szerszego opracowania; zob. też P. Sygowski, Hrubieszowskie ikony 
Matki Boskiej „Świętokrzyskiej” i św. Mikołaja na tle dziejów malarstwa ikonowego die-
cezji chełmskich Kościoła wschodniego, [w:] Do piękna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa 
na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku na terenach dawnych diecezji chełm-
skich kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego i greckokatolickiego, red. K. Mart, 
Chełm 2003, t. 1, s. 311.

54 Wydaje się, że informacja o likwidacji monasteru w 1806 r. jest dużo późniejsza i po-
chodzi od proboszcza parafi i greckokatolickiej w Werchracie (ks. Józefa Pleszkiewi-
cza), który był autorem kilkuzdaniowej historii klasztoru, zamieszczonej potem przy 
informacji o parafi i w Werchracie w roczniku przemyskiej diecezji greckokatolickiej; 
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cja z 1809 roku w Historii Monasteru, jego likwidacja musiała nastąpić parę lat 
później. O tym świadczy także Specyfi kacja z 1808 roku, opisująca zabudowania 
klasztoru p.w. „Najświętszej Marii Panny”, przy okazji otaksowania ich wartości55. 
Główna budowla – cerkiew „Najświętszej Marii Panny”, wzniesiona była z drewna 
sosnowego, z zewnątrz nowo oszalowana i pokryta gontami jodłowymi, wewnątrz 
malowana. Wspomniana jest też drewniana kapliczka „św. Jana Chrzciciela”, okre-
ślona jako stara. Dzwonnica drewniana i oszalowana wymagała nowego pobicia 
gontami. Rozwój sanktuarium spowodował potrzebę rozbudowy budynku klasz-
tornego, co musiało nastąpić jeszcze przed połową XVIII wieku. W Specyfi kacji 
opisano go jako złożony z dwu skrzydeł (w każdym z nich po pięć cel), podpiwni-
czony, stary, o dachu gontowym „mocno opadłym”. Budynek kuchni był drewnia-
no-murowany i podpiwniczony, tak jak i spichlerz drewniany, który był również 
podpiwniczony. Wymienione wówczas zabudowania folwarczne to wozownia, 
stajnia, obórka, stodoła, komórka na siano, spichlerz, trzy chlewy, izba folwarczna, 
trzy kurniki, „browarek”, studnia, pasieka oraz jedna szopa większa i trzy mniejsze. 
Brak informacji o kaplicy z cudownym obrazem, jak i o cerkiewce przy refektarzu, 
które być może potraktowane zostały jako jedne obiekty ze związanymi z nimi 
budynkami. Ihumenem był wówczas ojciec Nikanor Żulenicki.

Ostateczna likwidacja monasteru musiała nastąpić między jesienią 1809 roku 
(ostatni wpis do historii klasztoru) a latem 1811, kiedy to metropolita Antoni 
Angełłowicz nakazał parochowi w Werchlacie przejąć w posiadanie i zarządzanie 
„Kaplicę na Wierchach opuszczoną przez Bazylianów” (drewnianą z trzema ko-
pułami)56. Być może likwidacja miała miejsce w 1810 roku, kiedy według tradycji 
słynącą cudami ikonę Matki Boskiej Werchrackiej (il. 9) przeniesiono w uroczystej 
procesji do Krechowa. Wkrótce (1813) do parafi i w Werchlacie została przyłączo-
na także cerkiew w sąsiednim Prusiu57.

Na obecnym etapie badań nad historią tego miejsca nie bardzo wiemy, co się 
na terenie byłego monasteru działo przez następnych blisko sto lat. Ze Schematy-
zmów wynika, że główna cerkiew, którą określano jako kaplicę „Opieki Najświęt-
szej Marii Panny”, a czasem „Położenia Ryzy Najświętszej Marii Panny”, znajdująca 
się „na uroczysku Wierchy”, była cały czas fi lią parafi i werchrackiej58. Uczęszczali 

Schematyzm przemyskiej diecezji greckokatolickiej na rok 1879 (dalej: Schematyzm), 
s. 315–316; informację tę powtórzono następnie w Schematyzmie na rok 1880 r. a tak-
że w: SGKP, t. 13, Warszawa 1893, s. 221–222. Rok 1810 jako datę przeniesienia ob-
razu podaje M. Kossak (op. cit., s. 178), a jako rok likwidacji klasztoru podaje Schema-
tyzm na 1928 r. (s. 247).

55 ЦДІАУЛ, fond 159, opis 9, spr. 3580 – Верхрата, k. 12.
56 APP, ABGKP, sygn. 409 Visitatio Canonica Decanatus Potelicensis 1838–1844, k. 167, 

180.
57 APP, ABGKP, sygn. 1175, k. 50v–51.
58 D. Blazejowskyj, Historical šematism of the Eparchy of Peremyšl including the Apostolic 

Administration of Lemkivščyna (1828–1939), Lviv 1995, s. 526–527.
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do niej mieszkańcy wioski powstałej w pobliżu klasztoru jeszcze w czasach jego 
egzystowania (il. 1, 2). Co się stało z kaplicą „Narodzenia św. Jana Chrzciciela”, 
z zabudowaniami klasztornymi, jak i z cerkiewką przy refektarzu oraz z budyn-
kami folwarcznymi – nie udało się ustalić. Na planie katastralnym z 1854 roku 
jedyną budowlą zaznaczoną na ogrodzonym terenie pomonasterskim jest cerkiew 
„Sct. Pokrowa” (il. 2).

W 1891 roku niedaleko klasztornego wzgórza swoją pustelnię założył św. Brat 
Albert (Adam Chmielowski). Przyjeżdżał tu do niego przyszły metropolita grec-
kokatolicki – Andrzej Szeptycki. Brak informacji o relacjach albertynów z wer-
chrackim parochem. Czy jednak rzeczywiście korzystali z cerkwi, jak sugerują nie-
którzy badacze, tego nie wiadomo59.

Schematyzmy odnotowują wybudowanie tu w 1900 roku kaplicy „Zaśnięcia 
Najświętszej Marii Panny”60, którą Błażejowski określa jako cmentarną61. Nie uda-
ło się nic więcej ustalić na jej temat.

Pozostałością toczących się walk w czasie ofensywy niemiecko-austriackiej na 
wiosnę 1915 roku jest cmentarzyk poległych żołnierzy, ulokowany wówczas obok 
cerkwi62 (il. 3). W czasie działań wojennych skonfi skowano trzy dzwony63, a sama 
świątynia uległa uszkodzeniom64. Jej remont połączony był z jakąś przebudową. 
Wskazuje na to zachowane zdjęcie, opublikowane w opracowaniu autorstwa bi-
skupa zamojsko-lubaczowskiego Mariusza Leszczyńskiego65. Ukazuje ono cerkiew 
przed jej rozebraniem (spaleniem?) około połowy lat pięćdziesiątych XX wieku 
(il. 4). Fotografi a ta została udostępniona biskupowi przez jednego z mieszkańców 
Werchlaty. Przedstawia grupę ludzi stojącą przed pozbawioną już pokrycia dacho-
wego jednokopułową cerkwią. Według rodzinnej tradycji ofi arodawcy zdjęcia, 
grupa stoi właśnie przed cerkwią pomonasterską. Jednak z zapisów archiwalnych 
z XVIII i XIX wieku wiadomo, że cerkiew monasterska miała trzy „wierzchy”. Jeśli 
więc faktycznie przekazana biskupowi Leszczyńskiemu fotografi a przedstawia we-
rchracką cerkiew (a nie na przykład inną okoliczną), to znaczy, że musiała ona ulec 
jakiejś przebudowie w części dachowej.

59 J. Petera, op. cit., s. 134; J. Burek, „Do dawania człowieczeństwa potrzebny od zaraz”, 
„Teraz” 2002, nr 2 (48); idem, Odkrywanie śladów św. Brata Alberta na ziemi lubaczow-
skiej. Ze wspomnień o św. Bracie Albercie (cz. 3), „Teraz” 2006, nr 5–6 (81).

60 M.in. Schematyzm na rok 1936, s. 89.
61 D. Blazejowskyj, op. cit., s. 527.
62 G. Chmielowiec, S. Wis, M. Wiśniewski, op. cit., s. 79, 81.
63 ЦДІАУЛ, fond 146, opis 20, spr. 381, k. 71v.
64 APP, ABGKP, sygn. 4582, k. 27.
65 M. Leszczyński, Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni w latach 1939–1945 na 

Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej, Zamość 2002, s. 23.
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Tereny, na których znajdował się monaster, zwane „lasami monasterskimi”, tra-
fi ły do opracowań w związku z działalnością tam pod koniec drugiej wojny świa-
towej i po wojnie oddziałów UPA, z którymi prowadziło walkę wojsko polskie 
i oddziały NKWD66. Można się domyślać, że cerkiew na wzgórzu monasterskim 
odgrywała ważną rolę dla partyzantów ukraińskich. 

Nieznane są dzieje powojenne świątyni w czasie ewakuacji ludności ukraiń-
skiej. Nie wiemy, czy jakieś elementy wyposażenia zostały zabrane przez wyjeż-
dżających, nie wiemy także, kiedy i w jaki sposób cerkiew przestała istnieć. Relacje 
obecnych mieszkańców Werchlaty mówią o systematycznym pozyskiwaniu z cer-
kwi materiałów budowlanych przez utworzony niedaleko PGR Manasterz67. We-
dług innych informacji cerkiew albo rozebrano w końcu lat czterdziestych, albo 
też została spalona około połowy lat pięćdziesiątych XX wieku68.

Bardzo ważne dla wiedzy o cerkwi w Werchlacie oraz o cerkwi pomonasterskiej 
i jej wyposażeniu w pierwszej tercji XX wieku są fotografi e: dwie wykonane przed 
pierwszą wojną światową – w zbiorach Muzeum Narodowego im. A. Szeptyckiego 
we Lwowie, oraz kilka zdjęć autorstwa J.B. Konstantynowicza z lat 1924–1929 – 
przechowywane w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku69. Ze starszych 
zdjęć jedno przedstawia drewnianą cerkiew z dachami namiotowymi, łamanymi 
(il. 11), drugie tradycyjny, symetryczny ikonostas, rozbudowany o rząd cyklu nie-
dziel Pięćdziesiątnicy (il. 12). Nowsze fotografi e pokazują różne fragmenty iko-
nostasu (m.in. il. 5, 6)70. Porównanie wyżej wspomnianych fotografi i wskazuje, że 
ikonostas jest ten sam, ale znajduje się w dwóch różnych cerkwiach. Ikonostas na 
starszej fotografi i wypełnia całą szerokość nawy, a jego tłem są niemalowane belki 
cerkwi o dachu namiotowym łamanym, takim, jakim kryta była cerkiew św. Je-
rzego (il. 12). Natomiast na zdjęciach Konstantynowicza widać wyraźnie ten sam 
ikonostas znajdujący się we wnętrzu nawy o polichromowanych ścianach i dachu 
kopułowym z pendentywami. Nawa ta jest mniejsza niż poprzednia, w związku 
z tym ikonostas zachodzi na ściany boczne, a ikony przemieszczone są w rzędach 
(il. 5, 6). Wynika stąd, że starsze zdjęcia przedstawiają cerkiew werchracką św. Je-
rzego i jej ikonostas – oba wykonane, jak się wydaje, tuż przed rozebraniem cerkwi 
(w 1910 roku lub nieco później), fotografi e Konstantynowicza zaś ukazują ten 

66 M. in. G. Rąkowski, Polska egzotyczna, cz. 2, Pruszków 1996, s. 342–345; G. Chmie-
lowiec, S. Wis, M. Wiśniewski, op. cit., s. 81; W. Dziedzic, Monasterski tryptyk i akcja 
„Wisła”, Tomaszów Lubelski 2001.

67 Informacje uzyskane przez autora niniejszego opracowania od mieszkańców Werchra-
ty, którzy zastrzegli sobie anonimowość.

68 G. Rąkowski, op. cit., s. 342–343; G. Chmielowiec, S. Wis, M. Wiśniewski, op. cit., 
s. 81.

69 Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (dalej: AMBL), zespół 10 
(Archiwalia po Konstantynowiczu).

70 AMBL, zesp. 10, sygn. 311/25; 311/26.
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sam ikonostas, ale już po przeniesieniu do cerkwi pomonasterskiej. Tę sugestię po-
twierdza informacja w maszynopisie pracy doktorskiej Konstantynowicza, o tym, 
że przed pierwszą wojną światową ikonostas z cerkwi św. Jerzego przeniesiono 
do cerkwi w Werchlacie Manasterzu71. Autor był w pomonasterskiej cerkwi, kie-
dy zbierał materiały do swojej pracy (1924–1929), i wówczas wykonał fotografi e 
przeniesionego już tam ikonostasu72. W 1910 roku w Werchlacie wybudowano 
nową, murowaną, dużą cerkiew (zob. niżej), do której stary ikonostas chyba już 
nie bardzo pasował. Czy stało się coś z wyposażeniem cerkwi pomonasterskiej, co 
spowodowało przeniesienie do niej, jeszcze przed pierwszą wojną światową, iko-
nostasu z cerkwi parafi alnej – nie wiadomo.

Wspomniany ikonostas (il. 5, 6, 12) wymaga paru uwag. Jest to typ ikonostasu 
z cyklem niedziel Pięćdziesiątnicy, występujący od połowy XVII przez cały XVIII 
wiek na terenach diecezji lwowskiej, wschodnich diecezji przemyskiej i połu-
dniowych diecezji chełmskiej73. Architektoniczna oprawa ikonostasu – kolumny 
z motywem winnej latorośli – oraz małżowinowy ornament w obramieniu ikon 
proroków74, prazdników i Pięćdziesiątnicy, sugerują jego pochodzenie z czasu od 
drugiej połowy XVII po pierwszą ćwierć XVIII wieku. Występujące tu carskie 
wrota z motywem „Drzewa Jessego” pojawiają się od końca XVII wieku75. Ce-
chy powyższe wskazują, że ikonostas z cerkwi św. Jerzego w Werchlacie powstał 

71 Pierwsza wersja pracy J.B. Konstantynowicza (Ikonostasy wieku XVII na zachodnio-
-ukraińskim terytorium etnografi cznym w granicach dawnej Rzeczypospolitej) powstała 
w 1929 r.; wersja ostateczna (Ikonostasy XVII w. w granicach dawnych diecezyj: przemy-
skiej, lwowskiej, bełzkiej i chełmskiej. Próba charakterystyki) została napisana rok później 
– Sanok 1930 (mnpsy w MBL w Sanoku; Archiwum J.B. Konstantynowicza).

72 Tak datowane są fotografi e Konstantynowicza w zbiorach MBL w Sanoku.
73 J. Giemza, Świątynia i ikona. Cerkiew ukraińskiego kręgu kulturowego, [w:] Cerkiew – 

wielka tajemnica. Sztuka cerkiewna od XI wieku do 1917 roku, ze zbiorów polskich. Ka-
talog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Zamek Górków w Szamotułach i Muzeum 
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, kwiecień – sierpień 2001, s. 65–72; R. Zilin-
ko, Przyczynek do ikonografi i cyklów niedziel Pięćdziesiątnicy w ukraińskich ikonosta-
sach drugiej połowy XVII – pierwszej połowy XVIII wieku, „Series Byzantina” 2, 2004, 
s. 251–267; P. Зілінко, Іконостас із церкви св. Дмитра з Тенетиськ. Проблеми дату-
вання, [w:] Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyź-
nie (Materiały z Międzynarodowej Konferencji „Sztuka Sakralna Pogranicza”, Lublin 
13 – 15.10.2005 r.), Lublin 2005, s.150–158; idem, Ряд Неділь П’ятдесятниці із 
жовківського іконостасу Івана Рутковича, „Літопис Національного музею у Льво-
ві імені Андрея Шептицького” 4 (9), 2006, s. 143–159.

74 Podobne zestawienie trzech medalionów z Prorokami w zbliżonym formą obramieniu 
znane jest z cerkwi p.w. Św. Ducha w Potyliczu.

75 W AMBL w Sanoku (Archiwum J. B. Konstantynowicza) zachowała się fotografi a car-
skich wrót tego ikonostasu. O drzwiach carskich w formie „drzewa Jessego” zob. też: 
M. Драґан, Українська декoративна різьба, Київ 1970, s. 121–131, 172–173.
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w końcu XVII lub na początku XVIII wieku. Pochodzenie ikonostasu ze starszej 
niż monasterska cerkwi werchrackiej (datowana na rok 1632) tłumaczy starsze 
formy zdobnicze w jego dekoracji. Szczegółowa analiza formy ikonostasu, detali 
zdobniczych i ikon pozwoli zapewne w przyszłości wskazać podobne rozwiązania 
i uściślić czas jego powstania. Detal architektoniczny ikonostasu werchrackiego 
i malarstwo wiąże go z żółkiewskim ośrodkiem malarskim i warsztatem Michała 
Rutkowycza (autora ikon do ikonostasu w Kowalówce k. Lubaczowa), a jego czas 
powstania to pierwsza ćwierć XVIII wieku76.

Kolejny zagadkowy element wyposażenia, znany z fotografi i Konstantynowi-
cza, to „portal do zakrystii”, odnotowany jako pochodzący z cerkwi św. Jerzego 
w Werchlacie i datowany na XVII wiek (il. 7)77. Faktycznie jest to wtórnie użyte 
architektoniczne obramienie carskich wrót78, pokryte dekoracją roślinną, zwień-
czone szczytem, w którego centrum znajduje się ujęta ornamentem okuciowym 
ikona z przedstawieniem Mandylionu. Obramienie to, złocone, wysokiej klasy ar-
tystycznej, można datować na około połowę XVII wieku, co zdaje się wskazywać 
na jego pochodzenie ze wspomnianej parafi alnej cerkwi werchrackiej. Widoczne 
na zdjęciu wmontowanie go w zrębową ścianę wskazuje na obecność obramienia 
w cerkwi drewnianej – czyli pomonasterskiej, w której początkowo nie było zakry-
stii, więc musiano ją dobudować później. Warto też rozważyć, czy obramienie to 
nie mogło pochodzić z którejś ze świątyń monasterskich.

Na dwóch fotografi ach Konstantynowicza, przedstawiających lewą i prawą 
stronę ikonostasu, widać także niewielkie fragmenty polichromii – przede wszyst-
kim Ewangelistów na pendentywach (il. 5, 6). Potwierdza to wcześniejsze infor-
macje o „malowaniu” we wnętrzu cerkwi monasterskiej, które powstało w drugim 
dziesięcioleciu XVIII w. Obecność wspomnianych pendentywów świadczy także 
o tym, że cerkiew miała nad nawą wieloboczną kopułę, co wskazuje na to, że cer-
kiew była jednak kopułowa, odmienna w wyglądzie od popularnego na tym tere-
nie typu cerkwi krytej dachami namiotowymi łamanymi.

W dotychczasowych badaniach nad monasterem werchrackim istotnymi za-
gadnieniami były: chronologia powstawania kolejnych świątyń, ustalenie ich we-
zwań oraz wyglądu – przede wszystkim głównej cerkwi klasztoru. Nie mamy mó-
wiących o tym bezpośrednich źródeł z czasu zakładania klasztoru. Najważniejszych 
informacji dostarczają Historia Monasteru i Księga Cudów, pisane blisko sto lat po 
jego założeniu, zatem, jak można przypuszczać, nie są one pozbawione elementów 
76 A. Stelmach, Odnaleziony obraz Michał Rudkiewicza, „Biuletyn Historii Sztuki” 33, 

1971, z. 4, s. 379–382; idem, O zabytkach ruchomych powiatu lubaczowskiego, „Rze-
szowska Teka Konserwatorska” 1, 1974, s. 142–143.

77 AMBL, zesp. 10, sygn. 311/28.
78 Z. Szanter, Rola wzorów zachodnich w ukształtowaniu ikonostasu w XVII wieku na po-

łudniowo-wschodnim obszarze Rzeczypospolitej, „Rzeszowska Teka Konserwatorska. 
Polska południowo-wschodnia” 3, 1985, s. 117.
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„dziejów bajecznych”, często wplatanych w opisy historyczne różnych wydarzeń 
– tym bardziej że miejsce to stało się sławne dzięki zaistnieniu tu sanktuarium, 
więc jego historię trzeba było należycie opracować. Z braku jednak innych źródeł 
musimy zawarte w tych opisach informacje uznać za podstawowe dla rozważań na 
wspomniane tematy.

Przy zakładaniu klasztoru logika nakazywała wzniesienie na początku jakie-
goś pomieszczenia mieszkalnego, gospodarczego i kaplicy, które umożliwiałyby 
prowadzenie budowy głównych zabudowań monasterskich i świątyni. To wskazy-
wałoby na kaplicę przy refektarzu jako pierwszą świątynię. Jednak mogło być też 
tak, jak sugeruje Historia Monasteru, że Jow wspólnie z mieszkańcami Werchraty 
wybudował najpierw kaplicę „Narodzenia św. Jana Chrzciciela”. Potwierdzać tę 
wersję zdają się informacje M. Kossaka, jednak z tekstu jego opracowania wynika, 
że powołuje się on na wspomniane wyżej rękopisy – Historię Monasteru i Księgę 
Cudów79. Jeśli przyjmiemy już, że rokiem powstania tej kaplicy byłby 1678, to za-
skakuje stosunkowo wczesne zastosowanie przy jej wzniesieniu rzadkiego, ośmio-
bocznego planu80.

W historii klasztoru zanotowano, że zanim ojciec Jow Jamnicki wyjechał do 
Krupca, zaczął wznosić drugą cerkiew – p.w. „Protekcji Najświętszej Marii Pan-
ny” (Pokrowy). Rozpoczęcie budowy miało miejsce w takim razie w 1680 roku. 
Wyjeżdżając, Jow musiał mieć pewność, że prace zostaną rychło zakończone, tym 
bardziej że świątynia ta miała pełnić funkcję kaplicy przy zabudowaniach klasz-
toru. Zapewne to do tej drugiej świątyni kolejny ihumen, ojciec Izaak Sokalski, 
przekazał nowe ikony namiestne, z których kilka lat później ikona Matki Boskiej 
zasłynęła cudem i łaskami. Wzniesiona jako pierwsza cerkiewka „Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela”, musiała też jako pierwsza otrzymać potrzebne do sprawowania 
liturgii wyposażenie, w tym również obrazy, wydaje się więc, że ikony z Zamościa 
trafi ły do kolejnej świątyni – kaplicy klasztornej.

Niezależnie od tego, która cerkiew była wybudowana jako pierwsza, w której 
z nich miało miejsce cud i w której potem znajdował się obraz słynący łaskami, jego 
sława przyciągała pielgrzymów i to zapewne spowodowało po dwudziestu latach 
od cudownego wydarzenia potrzebę wzniesienia nowej, większej cerkwi. Według 
Historii Monasteru nastąpiło to w 1709 roku, za ihumena Baarłama Teodorowicza. 
Świątynia nazwana została „wielką”, a jej wezwanie „Położenia Ryzy Najświętszej 
Marii Panny” związane było z tym, że ikona Matki Boskiej w 1688 roku zaczęła 
płakać 2 lipca – w święto „Położenia Ryzy”81.

Wspomniane Historia Monasteru i Księga Cudów, jako źródła powstałe w klasz-
torze, powinny być relacjami najbardziej wiarygodnymi, mimo sporego czasu, któ-

79 M. Koccaк, op. cit., s. 179.
80 Zob. przypis 40.
81 Księga Cudów, k. 2.
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ry dzieli ich powstanie od opisywanych w nich wydarzeniach. Nie wiadomo więc, 
skąd późniejsze zamieszanie wokół wezwania głównej cerkwi i kaplicy klasztornej. 
Wydaje się, że można to wiązać z niepełnymi danymi o monasterze w wizytacji 
biskupa Lewickiego (1722)82. Sytuacja taka mogła powstać z powodu niedopa-
trzenia na etapie jej powstawania – w zimowych warunkach początku roku 1722. 
Kiedy dziesięć lat później przybył tu kolejny biskup chełmski F.F. Wołodkowicz, 
posługiwał się zapewne wcześniejszym opisem biskupa Lewickiego, zakładając że 
tekst jest zgodny ze stanem faktycznym, czyli przyjmując pierwsze z wymienio-
nych wezwań cerkwi – „Protekcji Najświętszej Marii Panny” – za wezwanie głów-
nej cerkwi83.

W drugiej połowie XVIII wieku, a może już po kongregacji w Dubnie (1745) 
zmieniony został sposób wizytacji monasterów, które od tego czasu nie były od-
wiedzane przez biskupów diecezjalnych, tylko przez władze danej prowincji ba-
zyliańskiej lub osoby przez nie delegowane. Wizytator niekoniecznie dysponował 
egzemplarzami diecezjalnymi wizytacji, musiał więc stworzyć nowy opis. To może 
tłumaczyć zgodność wezwania świątyń w 1764 roku z informacjami podanymi 
w historii klasztoru. Skoro jednak już zaistniała tradycja nadająca głównej cerkwi 
wezwanie „Pokrowy”, mimo jego niezgodności z faktycznym wezwaniem, zaczęło 
się to nowe wezwanie ponownie pojawiać, w zależności od tego, z których do-
kumentów korzystali autorzy kolejnych informacji – głównie Schematyzmów. 
W wydawnictwach tych, wychodzących od 1828 do 1938 roku, cerkiew okre-
ślano na ogół jako „Pokrowy Matki Boskiej”, z wyjątkiem lat 1830–1835, kiedy 
określana jest jako „Położenia Ryzy Najświętszej Marii Panny”84. Warto wiedzieć, 
że coroczne tomiki Schematyzmów, traktowane przez szereg badaczy jako mate-
riał źródłowy, powstawały na podstawie tekstów nadsyłanych do kurii biskupiej 
w Przemyślu przez poszczególnych proboszczów. Tam materiały te były redagowa-
ne, by w końcu trafi ć do drukarni diecezjalnej. Opracowane w ten sposób tomiki 
zawierają jednak wiele błędów, powstałych tak na etapie pisania informacji przez 
proboszcza, jej redagowania w kurii i wreszcie błędów zaistniałych w czasie dru-
ku. Mimo dobrej tradycji szkolnictwa na terenie Galicji, można podejrzewać, że 
większość księży nie miała zacięcia historycznego. Opierając się na informacjach 
z archiwum parafi alnego i zapewne lokalnej tradycji ustnej, kolejni proboszczowie 
tworzyli własną wersję historii danej parafi i, która poprzez Schematyzmy wchodzi-
ła w obieg wydawniczy. Często informacje podawane przez księży są zgodne z fak-
tyczną historią parafi i, ale równie często są nieprawdziwe, na dodatek zaczynają 
żyć własnym życiem, obrastając w kolejne interpretacje. Znakomitym przykładem 
takiej sytuacji są dzieje cerkwi w Bełżcu, której prawdziwa historia nie może prze-

82 APL, CHKGK, sygn. 101, k. 43v–44v.
83 APL, CHKGK, sygn. 100, k. 79v, 80v.
84 D. Blazejowskyj, op. cit., s. 527.
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bić się do dziś przez jej „dzieje bajeczne”, powstałe na bazie błędnej informacji ze 
Schematyzmu i jej późniejszej interpretacji85. Podobnie wygląda problem faktycz-
nego czasu powstania cerkwi w Hrebennem i pokutującego do dziś w publikacjach 
jej nieprawidłowego datowania opartego na Schematyzmach86.

W przypadku monasteru werchrackiego informacją spopularyzowaną, jak się 
wydaje, przez Schematyzm z 1879 roku, jest tradycja podana przez ówczesnego 
proboszcza, ks. Józefa Pleszkiewicza, łącząca powstanie klasztoru z osobą Piotra 
Rateńskiego87. Nie wspomina o nim ani Historia Monasteru (1770), ani M. Kos-
sak (1867), który pisząc o różnych monasterach, łączy tę postać ze wspomnianym 
wyżej klasztorem w Dworcach nad Ratą88. Ksiądz Józef Pleszkiewicz jest, jak się 
wydaje, również autorem powszechnie przyjętej informacji o likwidacji klasztoru 
werchrackiego w 1806 roku89. 

Jeśli chodzi o czas założenia monasteru, to w Schematyzmach jako pierwszy 
informację o tym podał w końcu XIX wieku ks. Wasyl Pleszkiewicz i było to da-
towanie prawidłowe na rok 167890. Datę taką odnotowywano w kolejnych wy-
daniach Schematyzmu na początku XX wieku, ale w 1911 zmieniono ją na rok 
186791, co było ewidentnym błędem drukarskim, powtarzanym do roku 1914. 
W pierwszym po wojnie Schematyzmie (1918) podano, że w przysiółku Monastyr 
istnieje cerkiew Pokrowy Matki Boskiej, zbudowana i poświęcona w 1650 roku92, 
w kolejnych zaś wydaniach Schematyzmu powrócono do daty 1678, ale podawana 
jest ona już nieprawidłowo, jako rok budowy cerkwi klasztornej93.

85 Por. P. Sygowski, Greckokatolicka drewniana cerkiew..., s. 293–334; oraz m.in. A. Paw-
łowski, Roztocze środkowe. Przewodnik nie tylko dla turystów, Mielec 2003, s. 141; 
G. Żurawicka, L. Kuśmierz, Drewniane budownictwo sakralne. Powiat Tomaszów Lu-
belski. Powiat Hrubieszów, Lublin 2008, s. 78–79.

86 Por. P. Sygowski, Zagadki cerkwi w Hrebennem – uwagi do problematyki badawczej kul-
tury religijnej kręgu Kościoła Wschodniego diecezji chełmskiej, [w:] Studia i materiały do 
dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej, t. 3, red. J. Kłoczowski, A. Gil, 
Lublin 2005, s. 206–209, oraz: G. Żurawicka, L. Kuśmierz, op. cit., s. 84–86; A. Paw-
łowski, Roztocze polskie i ukraińskie. Przewodnik, Pruszków 2009, s. 275.

87 Schematyzm na rok 1879, s. 315–316.
88 M. Koccaк, op. cit., s. 177–179, 181.
89 Schematyzm na rok 1879, s. 315.
90 Np. Schematyzm na rok 1899, s. 250.
91 Schematyzm na rok 1911, s. 322.
92 Schematyzm na rok 1918, s. 140. tak też datuje cerkiew p.w. Narodzenia św. Jana 

Chrzciciela A. Łuszpyńśkyj, op. cit., tabl. 33.
93 Schematyzm na rok 1926, s. 171 i w wydaniach następnych, z wyjątkiem roku, 1936 

kiedy jako rok budowy cerkwi podano rok 1768 (s. 89), co jest znowu błędem dru-
karskim. W Schematyzmie na rok 1937 (s. 90) i w następnym na lata 1938/39 (s. 93) 
wrócono do poprzedniego ustalenia – roku 1678.
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M. Dragan w omówieniu ukraińskiej drewnianej architektury cerkiewnej, wy-
danym we Lwowie w 1937 roku, zamieszcza fotografi ę podpisaną jako cerkiew 
w Werchracie, ale podana data jej budowy (1678) i wezwanie „Pokrowy Matki 
Boskiej” wskazują na cerkiew pomonasterską94. Połączenie przez autora danych 
dotyczących różnych obiektów mogło być wynikiem korzystania właśnie ze Sche-
matyzmów. Takie datowanie cerkwi w opracowaniu Dragana spowodowało, że 
niektórzy badacze potraktowali tę cerkiew jako monasterską95.

Drewniana cerkiew parafi alna we wsi Werchrata p.w. św. Jerzego jest w inwen-
tarzu z 1837 roku datowana na 163296. Takie określenie czasu jej powstania powta-
rzane jest następnie w Schematyzmach od końca XIX wieku97. Cerkiew ta rozebra-
na została około roku 1910, kiedy to zastąpiono ją nową, murowaną98. Stara cer-
kiew stała po południowej stronie drogi biegnącej przez wieś99 (il. 1, 10), tu gdzie 
obecnie znajduje się cmentarz żołnierzy poległych w pierwszej wojnie światowej. 
Nowa cerkiew (zachowana do dziś, użytkowana jako kościół) usytuowana została 
po północnej stronie drogi, około 200 m na północny zachód od starej cerkwi. 
Fotografi a zamieszczona w pracy Dragana przedstawia starą cerkiew parafi alną św. 
Jerzego100. Wskazuje na to: brak lasu wokoło, drewniane ogrodzenie cmentarza 
przycerkiewnego, które w cerkwi pomonasterskiej byłoby niepotrzebne, gdyż te-
ren klasztoru otaczał mur (zachowany do dziś), tereny uprawne na zewnątrz ogro-
dzenia cerkwi (fasolka?) oraz archaiczna forma konstrukcyjnego wzmocnienia 
środkowego „wierzchu” zaczepami, wskazująca na wcześniejsze powstanie świąty-
ni niż koniec XVII czy początek XVIII wieku, wreszcie przeprowadzone wyżej 
rozważania na temat ikonostasu. Kolejne zachowane zdjęcie, ze zbiorów Muzeum 
Narodowego im. A. Szeptyckiego we Lwowie, ukazuje tę samą cerkiew od połu-
dnia, z widocznym wyraźnym spadkiem terenu w tym kierunku (il. 11). Takiego 
ukształtowania terenu w tak bliskiej odległości od świątyni na wzgórzu monaster-
skim nie było, podobne znajdowało się natomiast w Werchracie, gdzie teren opada 
w stronę rzeczki Raty. Wynika stąd, że Dragan niekoniecznie musiał być osobiście 
w Werchracie i na wzgórzu monasterskim, tym bardziej że kiedy rozbierano tam 
starą cerkiew, miał 11–15 lat. Stąd wniosek, iż fotografi e do swojej pracy o cer-
94 M. Драґан, op. cit., cz. 1, s. 137; cz. 2, il. 217.
95 J. Petera, op. cit., s. 134–135; początkowo również J. Mazur, Cerkwie drewniane..., 

s. 46, Werchrata, s. 3–4; także W. Słobodian w komentarzu do zachowanych fotografi i 
cerkwi z Werchraty.

96 ЦДІАУЛ, fond 146, opis 20, spr. 381.
97 Począwszy od Schematyzmu na rok 1893, s. 112.
98 Koszt budowy wyniósł 100 tys. koron; zob. ЦДІАУЛ, fond 146, opis 20, spr. 381, 

k. 71; J. Mazur, Cerkwie drewniane..., nr 46, s. 1–3.
99 Zob. plan katastralny wsi z 1854 r. w APP.
100 Tego zdania jest również J. Mazur w kolejnej swojej pracy – Drewniane cerkwie..., 

s. 88.
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kwiach robił nie tylko on sam, ale korzystał też, co oczywiste, ze zdjęć wykonanych 
już wcześniej przez innych fotografów. 

Przyjęcie takiego założenia podważa z kolei wiarygodność zamieszczonych 
w pracy Dragana rysunku i planu kaplicy „Narodzenia św. Jana Chrzciciela”101, 
której zresztą, jak się wydaje, na początku XX wieku nie było już od blisko stu 
lat, więc Dragan raczej nie mógł jej widzieć. Rysunek ten, jak wspomniano wyżej, 
może być interpretacją przez Dragana przerysu Łuszpynśkego102 (dodane prezbi-
terium i zadaszenie sobót).

Do powstania monasteru zapewne by nie doszło, gdyby nie zgoda osoby zarzą-
dzającej w imieniu władcy dobrami królewskimi, na terenie których on powstał. 
Był nim ówczesny wojewoda bełski – książę Dymitr Korybut Wiśniowiecki. Fun-
dację tę potwierdzili niektórzy z wojewodów: Konstanty Korybut Wiśniowiecki, 
Adam Mikołaj Sieniawski i Aleksander Łaszcz. Nie wiadomo, czy rola kolatora 
w dobrach królewskich ograniczała się tylko do approbaty skierowanych do niego 
inicjatyw, nadawania uposażenia i różnych wolności, czy też mógł on, tak jak często 
kolatorzy świątyń w dobrach prywatnych, wspierać fi nansowo podejmowane dzia-
łania, ofi arować materiały budowlane czy wręcz fi nansować powstawanie świątyń, 
ich remonty i fundować do nich wyposażenie. Nie należy tego wykluczyć, choć jak 
się wydaje, w dobrach królewskich zadania te spadały zazwyczaj na parochów (tu 
początkowo zakonników) oraz mieszkańców danej wsi czy parafi i. W przypadku 
monasteru werchrackiego podstawowe grunty rolne dla niego nadała „Gromada 
Wichradzka”. Sytuacja jednak mogła się zmienić po powstaniu tu sanktuarium. 
Kolatorzy mogli czuć się zobowiązani do udziału we wsparciu dla monasteru, tym 
bardziej że sami niejednokrotnie byli tu pielgrzymami. 

Od czasów powstania klasztoru kolatorami byli kolejni wojewodowie bełscy: 
Dymitr Korybut Wiśniowiecki (1660–1678), Konstanty Korybut Wiśniowiec-
ki (1678–1686), Marek Matczyński (1686–1689), Jan Zamoyski (1689–1692), 
Adam Mikołaj Sieniawski (1692–1710), Aleksander Łaszcz (1710–1720), Stefan 
Potocki (1720–1726), Stanisław Mateusz Rzewuski (1728), Stanisław Potocki 
(1729–1732), Antoni Potocki (1732–1763), Ignacy Cetner (1763–1787)103. Za 
czasów austriackich dobra przeszły w 1775 roku w ręce prywatne. Kolejnymi ko-
latorami byli: Antoni Lubomirski (1775–1782), a po jego śmierci żona Zofi a Lu-
bomirska (1782–1790)104, „Bordon Bankier” (1790), Józef Jabłonowski (1792–
1795), Ksawery Starzeński (1795–1796), Antoni Feliks Łoś (1796–1804), na-
stępnie spadkobiercy z jego rodziny: Maurycy (1804–1809), Józef (1810–1821), 

101 M. Драґан, op. cit., cz. 2, il. 127, 237. 
102 A. Лушпинський, op. cit., tabl. 33.
103 H. Gmiterek, R. Szczygieł, Urzędnicy województwa bełskiego z ziemi chełmskiej XIV

–XVIII wieku, red. A. Gąsiorowski, Kurnik 1992, s. 72–73.
104 A. Boniecki, A. Reiski, Herbarz polski, t. 15 Warszawa 1912, s. 66–67.
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Zygmunt (1824–1829)105 i August. W czwartej ćwierci XIX wieku właściciela-
mi byli: Rozalia Ottenkron, Ludwik Dembicki, Emanuel Homolacz, Helena Ho-
molacz (1909–1912). Otwarte zostaje pytanie o ich udział w staraniach o wygląd 
monasteru, a następnie cerkwi. W okresie międzywojennym nowy właściciel, Żyd 
Aba Ettinger, nie chciał przyjąć praw kolatorskich106.

Przedstawione wyżej rozważania, oparte na materiałach szerzej nieznanych, 
wzbogacają dotychczasową wiedzę o monasterze werchrackim i jego świątyniach, 
pozwalając lepiej widzieć zachowane w lasach Roztocza jego relikty. Należy mieć 
nadzieję, że dalsze badania pozwolą odpowiedzieć na szereg niewyjaśnionych jesz-
cze zagadek, które kryje historia tego miejsca.
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Bernadetta Wójtowicz-Huber 

Wielka Reforma Zakonu Ojców Bazylianów 
w kontekście polsko-ukraińskiej 
debaty narodowej w Galicji 
lat osiemdziesiątych XIX wieku

Historia ludów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX stuleciu jest niero-
zerwalnie związana z procesem ich nacjonalizacji oraz emancypacją spod 

wpływów centralnej władzy wielonarodowych monarchii. To powszechne zja-
wisko nie tylko nie ominęło Galicji, austriackiego kraju koronnego wspólnie za-
mieszkiwanego przez Polaków i Rusinów-Ukraińców, ale cechowało się wysokim 
stopniem dynamiki i konfl iktowości oraz posługiwało się charakterystycznymi 
dla ruchów narodowych instrumentami ekskluzji i inkluzji. Oba nacjonalizmy 
– polski i ukraiński – nastawione były na konsolidację własnych społeczności, 
która dokonywała się poprzez wzajemną opozycję i wrogą retorykę, co w konse-
kwencji prowadziło do narastania uczucia nieprzejednanej, obopólnej niechęci. 
O ile jednak polska świadomość narodowa kształtowała się na podstawie tradycji 
szlacheckiej, o tyle ukraińska strona zmuszona była budować swą tożsamość w du-
żej mierze na fundamencie religii i wschodniego obrządku. Nie bez znaczenia 
pozostaje fakt, że liderami ruchu narodowego Rusinów-Ukraińców, ze względu 
na asymilację szlachty ruskiej z kulturą polską, stali się w początkowej fazie na-
cjonalizacji duchowni greckokatoliccy. Sytuacja ta spowodowała, że próby zacho-
wania autonomii Kościoła unickiego, obrona obrządku i tradycji wschodniej oraz 
trwanie przy kalendarzu juliańskim stały się nie tylko istotnymi argumentami re-
toryki narodowej Rusinów galicyjskich, lecz traktowane były jako elementy wręcz 
decydujące o egzystencji ukraińskiego narodu. 

Po 1867 roku, czyli po przyznaniu Galicji autonomii przez władze austriac-
kie, konfl ikt narodowościowy zaostrzył się. W związku z uzyskaniem przez Pola-
ków dominującej pozycji w życiu politycznym kraju, co zepchnęło ruskie interesy 
społeczno-polityczne i kulturowe na drugi plan, pogłębiała się przepaść między 
obiema społecznościami. Polacy zarzucali Rusinom rusofi lstwo i proprawosławne 
skłonności, Rusini Polakom – brak zrozumienia, snucie intryg antyruskich sięgają-
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cych centrum wiedeńskiego, hamowanie rozwoju szkolnictwa ukraińskiego i brak 
sprawiedliwego systemu wyborczego, który gwarantowałby ruskiej społeczności 
obronę własnych interesów. Na początku lat 80. XIX wieku dodatkową przy-
czyną wzburzenia stało się przejście wiernych greckokatolickich na prawosławie 
w Hniliczkach, wiosce położonej na pograniczu rosyjsko-austriackim. Ten nagły 
wybuch proprawosławnych sympatii wśród chłopów ruskich oraz ich konwersję 
utożsamiono ze zdradą stanu, a następnie powiązano z agitacją rosyjską oraz spo-
rami narodowościowymi i religijnymi1. W przekonaniu polskiej prasy wydarzenie 
to potwierdziło wysuwane pod adresem Rusinów zarzuty o rusofi lstwo, co dostar-
czyło retoryce polskiej dodatkowych argumentów, uzasadniających przekonanie 
o szpiegowskiej działalności galicyjskich Ukraińców na rzecz Rosji. Stygmatyza-
cja społeczności ruskiej doprowadziła do tego, że władze austriackie postanowiły 
pociągnąć do odpowiedzialności zamieszanych w konwersję miejscowych rusofi -
lów i wytoczyły przeciw nim proces sądowy o zdradę stanu i próbę przyłączenia 
Galicji do Rosji2. Następnie usunięto z greckokatolickiej stolicy metropolitarnej 
Józefa Sembratowycza, a także wprowadzono w życie reformę zakonu bazylia-
nów, co tylko pogłębiło niechęć Rusinów wobec władz polskich, oskarżanych 
o nieprzychylne im zabiegi dyplomatyczne w Wiedniu i Rzymie. Znana w histo-
riografi i pod nazwą Wielkiej Reformy Zakonu Ojców, stała się źródłem licznych 
nieporozumień i insynuacji. I choć planowana była znacznie wcześniej, to decyzja 
o jej podjęciu zapadła w skrajnie niesprzyjającym momencie, tj. w okresie wstrzą-
sów religijno-społecznych, które dotknęły Cerkiew greckokatolicką i społeczność 
ruską w Galicji. 

Analiza reformy monastycyzmu bazyliańskiego w latach 80. XIX wieku w Ga-
licji stawia przed badaczami następujące pytania: jaki przyświecał jej cel, religij-
ny czy świecki? Jak była oceniona przez reformatorów, a jak przyjęta przez ruską 
i polską społeczność? Jakie było jej znaczenie dla ludności ruskiej i dla samego 
zakonu? Czy przyniosła ruskiemu narodowemu ruchowi wymierne korzyści, czy 
też straty? 

Monastery o regule św. Bazylego Wielkiego pojawiły się na terytorium współ-
czesnej Ukrainy bezpośrednio po przyjęciu chrześcijaństwa przez Ruś Kijowską. 
Ze względu jednak na historyczne zawieruchy, przetaczające się od XIII wieku 

1 CDIAL (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Miasta Lwowa), 146/4/4183, 
Sprawozdanie Starosty zbaraskiego do Prezydium c.k. Namiestnictwa we Lwowie, Zba-
raż 19.04.1882, s. 75–105.

2 Proces sądowy we Lwowie nie zdołał udowodnić winy oskarżonym i zakończył się ich 
uwolnieniem. Na temat przyczyn, skutków i oceny konwersji w Hniliczkach, a także 
procesu rusofi lów por. B. Wójtowicz-Huber, Ojcowie narodu. Duchowieństwo grecko-
katolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867–1918), Warszawa 2008, 
s. 133–163. 
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przez ziemie ruskie, nie doszło do nieskrępowanego rozkwitu życia monastycz-
nego, a działalność bazyliańska, pomimo ponawianych prób reformy, kilkakrot-
nie uległa zahamowaniu. Pierwsze kroki prowadzące do odnowy OSBM (Ordo 
Sancti Basilii Magni Ruthenorum)3 podjął po zawarciu unii ze Stolicą Apostolską 
(1596) metropolita kijowski Józef Welamin Rutski w 1617 roku. Metropolita 
wprowadził jednolitą regułę zakonną oraz scentralizował władzę. Proces odnowy 
monastycyzmu przeprowadzono przy udziale zakonników Towarzystwa Jezuso-
wego, którzy przejmując bazyliański nowicjat w Byteniu, wykształcili i wychowali 
zdyscyplinowanych mnichów4. Dzięki ich dalszej pracy poprawiono jakość życia 
zakonnego, wprowadzono surowszą dyscyplinę, kładąc duży nacisk na proces 
kształcenia oraz podniesienie moralnego poziomu mnichów5. Należy podkreślić, 
że reforma Rutskiego miała ograniczony zasięg, nie objęła bowiem klasztorów 
w zachodnich diecezjach ziem ruskich, gdyż te nie przystąpiły do unii brzeskiej 
i pozostawały przy prawosławiu aż do przełomu wieków XVII i XVIII6. Tak więc 
do zjednoczenia klasztorów i koordynacji ich pracy na terenie biskupstwa lwow-
skiego, przemyskiego i łuckiego doszło dopiero w roku 17397. Niedługo jednak 
nadszedł czas rozbiorów, w wyniku których monastery wyżej wymienionych 
prowincji znalazły się pod władaniem Habsburgów i poddane zostały reformom 
sekularyzacyjnym. Wprowadzane w życie zmiany wiązały się z przekonaniem ce-
sarza Józefa II o szkodliwym wpływie zakonów na gospodarkę, gdyż kumulując 
w swych rękach kapitał i przejmując najbardziej energiczne i wartościowe oso-
by, hamowały ekonomiczny rozwój państwa8. Wskutek reform klasztory zostały 

3 Nazwa ta weszła do użytku w 1742 roku; N. Jakowenko, Historia Ukrainy od czasów 
najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2000, s. 332. 

4 Ibidem, s. 329.
5 I. Patryło (OSBM), Zakon Bazylianów po unii brzeskiej (1596), [w:] Polska–Ukraina. 

1000 lat sąsiedztwa, red. S. Stępień, t. 4, Przemyśl 1998, s. 155–172; M. Pidłypczak-
Majerowicz, Kulturalna działalność zakonu bazylianów w XVII i XVIII wieku na zie-
miach polsko-litewsko-ruskich, „Chrześcijanin w Świecie” 1988, nr 179–180, s. 190–
207. 

6 Ostatnie eparchie na terytorium Rzeczypospolitej przyjęły unię dopiero w latach 
1691–1703: diecezja przemyska – 1691, lwowska – 1700, łucka – 1702, w 1703 roku 
przyjęcie unii uchwaliła podolska część diecezji lwowskiej, a dopiero w 1708 dołączy-
ło do niej cieszące się ogromnym autorytetem prawosławne bractwo lwowskie; N. Ja-
kowenko, op. cit., s. 329. 

7 W. Chotkowski, Redukcja monasterów bazyliańskich w Galicji, Warszawa–Kraków–
Lublin–Łódź–Poznań 1922, s. 307.

8 P.P. Gach, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej 
Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773–1914, Lublin 1999, s. 163. 
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skonsolidowane, a następnie wiele monasterów bazyliańskich uległo likwidacji, 
zakonnicy zaś zostali uzależnieni od władz państwowych9.

Niezakorzenienie się głębsze na ukraińskich ziemiach zachodnich reform 
Welamina Rutskiego, sekularyzacyjne reformy józefi ńskie, a w efekcie zubożenie 
materialne powodowały pogłębianie kryzysu życia monastycznego. W 1882 roku 
liczba mnichów spadła do 59 (w tym 49 księży czynnych oraz 10 osób powyżej 
osiemdziestiątego roku życia)10. Źle oceniano także postępowanie tych nielicz-
nych zakonników: oskarżano ich o zaniedbywanie obowiązków, niemoralność, 
niską dyscyplinę. Na początku lat 80. XIX stulecia zakon nie prowadził misji, 
rekolekcji, niewiele pracowano z młodzieżą, zajęcia bowiem odbywały się jedynie 
w trzech szkołach: w Drohobyczu, Ławrowie i Buczaczu. Jewhen Ołesnyćkyj, ga-
licyjski polityk ukraiński, w ostrych słowach opisał położenie zakonu: „Bazylianie 
przestali spełniać swoje duchowe obowiązki. Klasztory stały się celem sybarytów 
i leniuchów, którzy prowadzili wygodne życie”11. Wielu mnichów przejawiało 
tendencje rusofi lskie i żywiło nadzieje na zbliżenie z Rosją i rosyjskim prawosła-
wiem12. Sytuacja ta wydaje się wręcz paradoksalna, jeśli uwzględnić fakt likwidacji 
zakonu bazyliańskiego w zaborze rosyjskim przez władze carskie w latach 1839 
i 1864. 

Konieczność przeprowadzenia reformy klasztorów bazyliańskich w Galicji, 
które stanowiły ostatnią ocalałą gałąź zakonu, stawała się kwestią palącą. Po wy-
mianie not między najwyższymi galicyjskimi kręgami duchownymi a Watykanem 
wykrystalizowały się na przełomie lat 1881 i 1882 dwie koncepcje jej realizacji. 
Pierwsza, prezentowana m.in. przez metropolitę Josyfa Sembratowycza, zakłada-
ła możliwość przeprowadzenia zmian opartych na własnym, ruskim środowisku; 
druga natomiast, popierana przez protoihumena bazylianów o. Kłymentija Sar-
nyćkiego, dopuszczała współuczestnictwo jezuitów. Sarnyćkyj sądził, że skrajnie 

9 Nie będzie przesadą stwierdzenie, że reformy józefi ńskie stały się ciosem wymierzo-
nym nie tylko w zakon, lecz także kulturę ruską. Monastery ruskie obciążano bar-
dzo wysokimi podatkami na rzecz Funduszu Religijnego oraz, pomimo deklarowanej 
przez władze zakonu lojalności wobec monarchii i dynastii, przejmowano na rzecz 
skarbu państwa cenne nieruchomości i ruchomości o historycznym wręcz znacze-
niu dla kultury ruskiej (zbiory liturgiczne, księgi, manuskrypty, składy starych zbroi, 
cenne srebrne i złote paramenty liturgiczne). Ruchomości były zbywane na aukcjach 
w Wiedniu, podczas gdy manuskrypty trafi ały często do wiedeńskich zbiorów biblio-
tecznych i archiwalnych. W ramach reform józefi ńskich rozwiązano także zakłady 
naukowe prowadzone przy monasterach bazyliańskich; por. W. Chotkowski, op. cit., 
s. 330, 334.

10 I. Patrylo, Die Reform des Basilianerordens in Dobromyl, „Jahrbuch der Ukrainerkun-
de” 1983, s. 294.

11 Й. Олесницький, Сторінки з мого життя (1860–1890), Lwów 1935, s. 176.
12 I. Patrylo, op. cit., s. 295.
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zła kondycja zakonu wymaga dodatkowego wsparcia z zewnątrz, a wybór jezu-
itów na reformatorów wydawał się naturalny ze względu na dawniejsze związki 
obu wspólnot. 

Wzburzenie społeczne związane z incydentem hnilickim, propaganda w pol-
skich i ruskich mediach, upolitycznienie i instrumentalizacja konwersji spowo-
dowały, że Watykan, dążąc do uspokojenia sytuacji, poparł ostatecznie koncepcję 
o. Sarnyćkiego. Odwoływano się przy tym do pamięci o reformie zakonu przepro-
wadzonej przy pomocy jezuitów przez metropolitę kijowskiego Józefa Welamina 
Rutskiego w 1617 roku. Założenia odnowy OSBM zostały ostatecznie zdefi nio-
wane w papieskiej bulli Singulare Praesidium, która ujrzawszy światło dzienne 12 
maja 1882 roku, znalazła akceptację austriackiego ministerstwa wyznań i oświaty 
(22 maja 1882). Na okres reformy wyjęto bazylianów spod kurateli miejscowych 
biskupów diecezjalnych i podporządkowano bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. 
Istota odnowy polegała, podobnie jak w XVII stuleciu, na przekazaniu jezuitom 
kształcenia bazyliańskich nowicjuszy, którzy po złożeniu ślubów wieczystych 
mieli przejmować kierownictwo nad greckokatolickimi monasterami w Galicji.

Zapowiedź reformy została przyjęta przez prasę polską przychylnie. Przedsta-
wiano ją jako środek wymierzony bezpośrednio w sympatie rusofi lskie niektórych 
kręgów społeczności ruskiej oraz we wpływy ruskich kanoników wywodzących 
się ze środowiska świętojurskiego13. Inaczej odebrała ją strona ruska. Kiedy zde-
klarowany rzecznik reformy protoihumen Sarnyćkij po nawiązaniu kontaktu 
z prowincjałem jezuitów krakowskich o. Henrykiem Jackowskim uzgodnił spo-
sób przekazania fundacji, zabudowań, archiwów i bibliotek oraz obligacji klasz-
toru w Dobromilu pod kuratelę jezuicką14, wywołało to oburzenie Rusinów. 
Według nich był to pierwszy krok ku likwidacji obrządku greckokatolickiego, 
a w konsekwencji ruskiego narodu15. Wskazywano na bezprawność tego posunię-
cia, powołując się na konstytucję i przepisy prawa cywilnego. Odwoływano się na 
przykład do 15 paragrafu konstytucji, zgodnie z którym każda uznana wspólnota 
wyznaniowa miała prawo do samodzielnego decydowania o własnych sprawach, 
oraz na kodeks cywilny zawierający regulacje z zakresu prawa własności. Ojco-
wie bazylianie wnieśli do namiestnictwa, rządu wiedeńskiego i Stolicy Apostol-

13 J.-P. Himka, Religion and Nationality in Western Ukraine. Th e Greek-Catholic Church 
and the Ruthenian National Movement in Galicia 1867–1900, Montréa–Ithaca–Lon-
don 1999, s. 84.

14 М. Каровець, Велика реформа Чина св. Василія В. 1882 р., Lwów 1933, t. 2, s. 3–5. 
Ze względu na fakt, że reforma zaczęła się od klasztoru w Dobromilu, przeszła ona do 
historii także pod nazwą „reformy dobromilskiej”. Warto dodać, że nowicjat w Do-
bromilu założono dopiero za czasów cesarza Franciszka I w 1793 roku. Po odbyciu 
nowicjatu kandydaci udawali się na studia uniwersyteckie do Lwowa.

15 I. Iwanowicz, Über die historische Bedeutung des Basilianerordens in Galizien und seine 
gegenwärtigen Verhältnisse, Lipsk 1885, s. 33.
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skiej protesty przeciw pozbawieniu ich możliwości wyboru własnego prowincjała 
i oddaniu klasztorów w ręce jezuitów16. Jeszcze większe wzburzenie wywołała 
decyzja o umożliwieniu rzymskim katolikom wstępowania do zakonu bazyliań-
skiego. Obawiano się powolnego wypierania języka ruskiego przez polski w sferze 
religijnej, co mogło przynieść poważne straty dla poczucia odrębności narodowej 
Rusinów17. 

Te niepokoje społeczne zmobilizowały duchowieństwo greckokatolickie do 
wysłania wraz z adresami lojalnościowymi do Wiednia i Watykanu skarg i pro-
testów przeciwko oddaniu zakonu bazylianów w ręce jezuitów18. W obliczu fali 
protestów cesarz, a później także papież, rozważali przekazanie reformy bazylia-
nów w ręce jezuitów pochodzenia innego niż polskie, by w ten sposób wykluczyć 
z niej spory narodowościowe. Idea ta rozbiła się jednak o trudności związane ze 
znalezieniem kompetentnych reformatorów – nie-Polaków znających zarówno 
język polski, jak i ruski19. 

Sytuację dodatkowo zaogniła reakcja polskich władz krajowych. Lokalne 
urzędy państwowe, próbując zahamować lawinę skarg, rozpoczęły inwigilację śro-
dowiska księży unickich. Starostwa informowały namiestnictwo lwowskie o na-
strojach kapłanów oraz przebiegu soborczyków, a nawet podejmowały kroki, by 
powstrzymać skargi i protesty przeciwko reformie. Pomimo to niezadowolenie 
zaczęło obejmować coraz szersze kręgi duchowieństwa i społeczeństwa ruskiego. 
W środowisku tym dominowało przekonanie, że wybór jezuitów na reformato-
rów zakonu nie jest trafny, nie jest bowiem możliwe pogodzenie reguły świętego 
Bazylego z regułą świętego Ignacego Loyoli, którą próbują wprowadzać jezuici. 
Sam zakon jezuitów wiązano z latynizacyjną akcją na ziemiach ruskich w XVII 
i XVIII wieku oraz polityką wynarodowienia Rusinów20. Ponadto obawiano się, 
że odnowa monasteru doprowadzi do wzrostu przepaści pomiędzy klerem za-
konnym a świeckim, a w najlepszym przypadku ożywi dawną debatę na temat 
pierwszeństwa w Kościele unickim. Wiązało się to z faktem, że bulla papieska 
Singulare Praesidium z 12 maja 1882 roku przewidywała zwiększenie wpływów 
zreformowanych bazylianów i gwarantowała im możliwość obejmowania kluczo-

16 CDIAL, 146/6/98A/1, Protest przeciw samowolnemu i podstępnemu postępowaniu 
[…] i zamierzonemu oddaniu w cudze ręce klasztoru dobromilskiego przez księdza pro-
wincjała Sarnickiego bez wiedzy i aprobaty zakonnej kapituły do Prezydium c.k. Na-
miestnictwa we Lwowie. CDIAL, 146/4/2566, c.k. Namiestnik Potocki do c.k. Staro-
stów, s. 142–145.

17 I. Iwanowicz, op. cit., s. 37.
18 CDIAL, 146/4/2566, Odpis odezwy c.k. Starosty w Kopowie do c.k. Starosty w Kołomy-

ji, Kopów 29.06.1882, s. 109–110.
19 J.-P. Himka, op. cit., s. 83.
20 I. Iwanowicz, op. cit., s. 36–37.
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wych stanowisk w Cerkwi greckokatolickiej, co godziło w interesy duchowień-
stwa parafi alnego21.

Wzburzenie Rusinów osiągnęło swe apogeum, kiedy w kwietniu 1884 roku 
zaplanowano odnowę monasteru w Ławrowie. Rusofi lski poseł Mychajło Korol 
w swoim przemówieniu na wiecu lwowskim 22 kwietnia 1884 roku utożsamiał 
Wielką Reformę z zamachem na naród ruski: 

to jedna z tych niezliczonych krzywd, których doznajemy z każdym dniem coraz wię-
cej i więcej, to nowy zamach na naszą wiarę i narodowość, zamach straszniejszy od 
wszystkich innych, bo wymierzony w samo serce, cios śmiertelny, to zamach na naszą 
świętą wiarę. […] Każdy, kto jest patriotą i kocha swój naród, powinien bronić świętej 
wiary22. 

Masowe protesty społeczności ruskiej spowodowały, że reformę tę przeprowa-
dzono nieco ostrożniej. I tak na przykład odnowę klasztoru w Ławrowie powie-
rzono zreformowanym już wcześniej mnichom z Dobromila, a nie, jak planowa-
no – jezuitom. Częściowe złagodzenie zasad nie oznaczało jednak zahamowania 
reformy. W jej efekcie monastery zapełniły się w krótkim czasie braćmi, którzy 
otrzymali solidne wykształcenie i wychowani zostali w duchu mniszej dyscypliny. 
I tak, przykładowo, do klasztoru w Dobromilu już w listopadzie 1882 roku przy-
jęto 20 młodych nowicjuszy, a rok później zamieszkało tu jeszcze 11 studentów 
teologii oraz siedmiu świeckich23. Jednym słowem, mimo protestów społeczności 
ruskiej odnowę zakonu postanowiono przeprowadzić z żelazną konsekwencją do 
końca, a w jej realizacji pomagali niestrudzenie pierwsi zreformowani bazylianie, 
którzy przejmowali zarząd nad kolejnymi, wymagającymi zmian klasztorami.

Ocena skutków reformy była jednoznaczna, choć w odmienny sposób inter-
pretowana przez obie strony konfl iktu. Zarówno Polacy, jak i Rusini zauważyli, że 
przyspieszyła ona proces nacjonalizacji/ukrainizacji zakonu. Zjawisko korzystne 
dla Ukraińców, przez stronę polską było odbierane negatywnie. Tu pojawiały się 
także głosy wyrażające przekonanie, że to właśnie polska/jezuicka reforma przy-
czyniła się do unarodowienia zakonu bazyliańskiego. Kaczrok napisał: 

[Polacy] zmienili więc zakon mniszy i kontemplacyjny na misyjny, a otoczywszy 
członków blichtrem naukowym, nauczyli pogardzać klerem świeckim jako naukowo 
niżej stojącym, a przede wszystkim budząc separatyzm narodowościowy, dla wyru-
gowania idei moskalofi lskiej zbudowano w klasztorach katolickich szewczenkowską 
wzniosłą Ukrainę24. 

21 Ibidem, s. 37.
22 Річ доктора М. П. Короля проізенесенная на Вічі руських львовян 22.04 (4.05) 1884, 

Dodatek do „Нового Пролома”, nr 132 dołączony do pisma „Батьківщина”1889, nr 48.
23 I. Patrylo, op. cit., s. 298. 
24 E. Kaczrok, O kwestji ruskiej w przeddzień zjazdu wszechsłowiańskiego i wobec mordu 

popełnionego na osobie namiestnika Galicji, Krosno 1908, s. 16–17. Zakon bazyliań-
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Praca zreformowanych zakonników na niwie ukraińskiej kultury budziła tak-
że opór samorządowych władz polskich w Galicji. Na przykład w Krystynopolu 
odmówiły one wydania klasztorowi licencji na wyszynk wina i herbaty. Jako uza-
sadnienie tej decyzji podano antypolską i antyłacińską agitację prowadzoną przez 
mnichów w okolicznych wioskach25, jak chociażby w Parchaczu, gdzie bazylia-
nie otworzyli kasyno i czytelnię wiejską, w której „zbiera(ła) się młodzież obojga 
płci na wieczorynki i pogadanki przy śpiewie”26. Napięte stosunki polsko-ruskie 
w Galicji nie pozwalały zaakceptować nawet tego typu aktywności kulturowej. 

Jest pewne, że Rusinom reforma bazylianów przyniosła więcej korzyści niż 
strat. Z biegiem czasu zauważono, że nie zamienili się oni w zakon polski, nie 
stracili swej autonomii, narodowości oraz pozostali wierni tradycji. Stali się wpły-
wowymi propagatorami idei narodowej Rusinów i zdołali obronić zakorzeniony 
w tradycji tytuł „synów Rusi-Ukrainy”27. 

Reformę przeprowadzono i nie stało się żadne nieszczęście – napisze Ołesnyćkyj – 
z reformy wyszli w znacznym stopniu lepsi zakonnicy, niż byli dotąd […] zaczęła się 
praca na duchowej i narodowej niwie. […] Pomogli bardzo w walce przeciw moskalofi -
lom i w ogóle trwali mocno przy narodzie i szerzyli narodową świadomość szczególnie 
wśród chłopów, klasy robotniczej i służby w mieście”28. Także Iwan Franko przełamał 
swą pierwotną niechęć do reformy, którą teraz ocenił w sposób następujący: „zrefor-
mowany zakon wydał cały szereg mężczyzn, którzy […] nie utracili własnej tożsamości 
religijnej i stali się oddanymi przyjaciółmi ludu29. 

Bazylianie rozpoczęli długotrwałą prężną pracę misyjną wśród ludu. Uwa-
gę skoncentrowano na regionach o mocnej pozycji idei rusofi lskiej i sympatiach 
do prawosławia (np. w okresie międzywojennym na Łemkowszczyźnie i Zakar-
paciu), organizowano rekolekcje i zakładano stowarzyszenia religijne. W 1895 
roku młodzi zreformowani bazylianie zapoczątkowali działalność wydawniczą 
w monasterze w Żółkwi30, gdzie podczas pierwszych czterdziestu lat wydano aż 

ski na długo przed tym wydarzeniem stanowił miejsce kształcenia elit duchownych, 
z których wywodzili się później najwyżsi dostojnicy cerkiewni, metropolici, biskupi, 
przełożeni seminariów, nauczyciele gimnazjalni czy uzdolnieni kaznodzieje. Zasada, 
że tylko zakonnik mógł zostać władyką greckokatolickim, uległa przełamaniu dopiero 
w 1781 roku, kiedy na następcę metropolity Leona Szeptyckiego wybrano świeckiego 
duchownego Bielańskiego. W. Chotkowski, op. cit., s. 306, 312.

25 CDIAL, 146/7/4563, Starosta Sokala do Wysokiego Prezydium ck Namiestnictwa we 
Lwowie, Sokal 21.07.1896, s. 186.

26 Ibidem, s. 188.
27 М. Каровець, op. cit., s. 12. 
28 Й. Олесницький, op. cit., s. 180.
29 Cyt. za I. Patrylo, op. cit., s. 302.
30 Do 1831 roku bazylianie prowadzili szeroko zakrojoną działalność wydawniczą 

w Ławrze Poczajowskiej na Wołyniu. Jednak po jej likwidacji przez władze carskie 
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450 ksiąg, w tym liturgiczne, modlitewniki i inne druki o charakterze religijnym. 
Wiele pozycji doczekało się dziewięciu, a nawet dwunastu wznowień. Od 1897 
roku wydawano pismo „Misjonar” aż w 50-tysięcznym nakładzie31. Spora część 
publikacji była skierowana ku utwierdzeniu wierności greckokatolickiej społecz-
ności ruskiej Rzymowi, ale także przeciwko upowszechnianej w Galicji radykal-
nej socjalistycznej ideologii o wyraźnym obliczu antyklerykalnym. 

Obawy Rusinów, widzących w Wielkiej Reformie intrygę polską, spisek krajo-
wych władz polskich, rządu wiedeńskiego i Watykanu, zamach na Kościół i naród 
ruski, okazały się nieuzasadnione32. Należy podkreślić, że co prawda zreformowa-
ny zakon zaangażował się we wzmacnianie ukraińskiej świadomości narodowej 
(nie-rusofi lskiej/moskalofi lskiej), ale jego głównym zadaniem była misja ewan-
gelizacyjna oraz zacieśnianie więzi Cerkwi greckokatolickiej z Rzymem. Także 
w kręgach ruskich zrozumiano, iż odnowiony, wzmocniony intelektualnie i mo-
ralnie zakon może stać się silnym ogniwem w łańcuchu kulturalno-narodowych 
instytucji ruskich. 

Reasumując, rozwój nacjonalizmu w XIX wieku i wzrost napięć w stosunkach 
polsko-ruskich w Galicji spowodował wykorzystywanie spraw wyznaniowych 
do celów narodowych, a nierzadko także ich utożsamienie. Akcja protestacyjna 
przeciw reformie skonsolidowała środowiska ruskie oraz wzmocniła ich świa-
domość odrębności kulturowej wobec łacińskiej społeczności polskiej. Stała się 
ważnym elementem debaty narodowej w Galicji oraz czynnikiem mobilizującym 
greckokatolicką ludność ruską. Dostarczyła także na wiele lat zarówno Polakom, 
jak i Rusinom argumentów do dalszej retoryki narodowościowej, która utrwa-
liła po obu stronach – zakorzeniony w podziałach konfesyjnych i narodowych 
– wizerunek wroga. Trzeba jednak pamiętać, że reformę tę powinno się traktować 
przede wszystkim jako kwestię religijną i wewnątrzkościelną, a nie narodową czy 
polityczną. 

i przejęciu monasteru przez Cerkiew prawosławną praca ta siłą rzeczy uległa zaha-
mowaniu. Dopiero odnowieni bazylianie byli w stanie zapoczątkować nowy etap na 
niwie wydawniczej, jednak już nie w zaborze rosyjskim, ale w Galicji. U.A. Pawluczuk, 
Życie monastyczne w II Rzeczypospolitej, Białystok 2007, s. 33. 

31 Ibidem, s. 303–304.
32 Reakcja społeczności ruskiej na zarządzenia Watykanu została potępiona w prasie pol-

skiej, także kościelnej. Konserwatywna „Gazeta Kościelna” pisała, że Rusinom, którzy 
większy nacisk kładą na odrębność niż jedność, brakuje zaufania do Rzymu, a decyzje 
watykańskie interpretują jako zamach na odrębność własnego Kościoła. Por. „Gazeta 
Kościelna” 18.06.1896, nr 24, s. 234. 





Michał Wawrzonek

Klasztor w Dobromilu: 
u źródeł nowoczesnej ukraińskiej 
wschodnioeuropejskiej tożsamości

Aby uchwycić sens i znaczenie odnowy zakonu bazyliańskiego (tzw. refor-
my dobromilskiej) z 1882 roku musimy cofnąć się do schyłkowego okresu 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wówczas będziemy mogli – z odpowiedniej 
perspektywy historycznej – właściwie ocenić rozmiary zapaści, w której znaleźli 
się bazylianie w przededniu papieskiej decyzji o rozpoczęciu reformy. Pod koniec 
XVIII wieku posiadali oni 150 monasterów, w których przebywało 1235 zakon-
ników1. Jednak o znaczeniu bazylianów decydował w głównej mierze ich wielki 
potencjał intelektualny. Słynęli jako elitarni spowiednicy; jako dobrze przygo-
towani misjonarze prowadzili na szeroką skalę katechizację, a przede wszystkim 
działalność oświatową. Naśladowcy i kontynuatorzy dzieła św. Bazylego Wielkie-
go, św. Jozafata Kuncewicza i Józefa Welamina Rutskiego otwierali seminaria dla 
duchowieństwa oraz ogólnodostępne szkoły średnie o charakterze publicznym. 
W szczytowym okresie (po 1772 roku) w bazyliańskich kolegiach nauki pobiera-
ło do trzech tysięcy uczniów2, co stawiało ich na czele wśród innych zakonów na 
ziemiach litewskich, białoruskich i ukraińskich3; w Rzeczpospolitej ustępowali 
jedynie pijarom4. Bazylianie wnieśli także znaczący wkład w rozwój drukarstwa: 
działalność wydawniczą na największą skalę prowadził ośrodek w Poczajowie, 
a oprócz niego prężnie działały również mniejsze drukarnie w Supraślu, Uniowie 
i Wilnie5.

Po rozbiorach rozpoczął się trwający kilkadziesiąt lat proces niszczenia Cerkwi 
unickiej w zaborze rosyjskim. Władze carskie uderzyły przede wszystkim w bazy-

1 І. Патрило, Нарис історії василіянського чину святого Йосафата, Рим 1992, 
s. 316.

2 Ibidem, s. 244.
3 Ibidem, loc. cit.
4 H. Dylągowa, Dzieje Unii Brzeskiej (1596–1918), Warszawa–Olsztyn 1996, s. 47.
5 І. Патрило, op. cit., s. 244–248.
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lianów, którzy byli jej „sercem i duszą”. Restrykcje rozpoczęły się już w czasie rzą-
dów Katarzyny II. W rezultacie zakon ten podzielił losy całej wspólnoty unickiej 
– ostatni klasztor bazyliański zlikwidowano w Warszawie w 1874 roku6.

W zaborze austriackim znalazło się 58 monasterów. Niestety większość z nich 
padła ofi arą doktryny „józefi nizmu”, którą realizował dwór w Wiedniu. Ostatecz-
nie w przededniu reformy w Galicji istniało jedynie 14, w znacznym stopniu zruj-
nowanych, bazyliańskich klasztorów, w których przebywało zaledwie 65 zakon-
ników. Spośród nich tylko ok. 40 było zdolnych do aktywnej działalności dusz-
pasterskiej, pozostali zaś ze względu na podeszły wiek nie byli w stanie sprostać 
zadaniom, które przez stulecia wypełniał ich zakon. Wyczerpał się także potencjał 
intelektualny, z którego kiedyś słynęło to zgromadzenie.

Oczywiście polityka „józefi nizmu” zadała również dotkliwe straty innym zgro-
madzeniom zakonnym w monarchii habsburskiej. Jednak w większości mogły one 
liczyć na pomoc i wsparcie ze strony swych współbraci z innych krajów. Tymcza-
sem galicyjscy bazylianie – wobec braku odgałęzień poza państwem habsburskim 
– pozostali osamotnieni7. Stąd też ratunek mógł przyjść jedynie „z zewnątrz” – ze 
strony papieża lub innego zgromadzenia.

Nieprzypadkowo kwestia odnowy bazyliańskiej dojrzała w okresie pontyfi ka-
tu Leona XIII. Papież ten niejednokrotnie dawał dowody swego zainteresowania 
i zrozumienia dla problemów chrześcijaństwa wschodniego. Ponadto w XIX wie-
ku w Kościele katolickim położono szczególny nacisk na odnowę życia zakon-
nego, co znalazło odzwierciedlenie w reorganizacji wielu zgromadzeń8; tak więc 
reforma dobromilska wpisuje się w szerszy proces sanacji monastycyzmu europej-
skiego. Należy jednakże pamiętać, że miała być ona przeprowadzona w bardzo 
specyfi cznych warunkach. Cerkiew greckokatolicka przeżywała poważny kryzys 
tożsamości, który przejawiał się poprzez moskalofi lskie sympatie części ducho-
wieństwa oraz problemy z defi nicją własnego miejsca w obrębie Kościoła kato-
lickiego9. Ponadto Cerkiew greckokatolicka była nieustannie wikłana w sprawy 
polityczne, między innymi w konfl ikt polsko-ukraiński. Na tę trudną sytuację 

6 Й. Романик, Стан чину святого Василія Великого у другій половині ХІХ століт-
тя і його реформа, [w:] Добромильська реформа і відродження української Церкви, 
Львів 2003, s. 66–67.

7 Ibidem, s. 70.
8 M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego. Czasy nowożytne 1758–1914, Warszawa 

1991, s. 365–367.
9 Szerzej na ten temat, zob. B. Wójtowicz-Huber, „Ojcowie narodu”: duchowieństwo grec-

kokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867–1918), Warszawa 2008; 
W. Osadczy, Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Lublin 
2007.
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nałożyła się jeszcze nieudolność ówczesnego metropolity halickiego Josyfa Sem-
bratowycza w kierowaniu powierzonym mu Kościołem10.

Z powagi sytuacji doskonale zdawał sobie sprawę ówczesny protoihumen ba-
zyliański o. Klemens Sarnyćkyj11, który miał świadomość, że podległy mu zakon 
nie będzie w stanie, bez pomocy z zewnątrz, podnieść się z zapaści. Był przeko-
nany, że pomocy należy szukać w innych kongregacjach, w pierwszym rzędzie 
u jezuitów.

Wszak to właśnie Towarzystwo Jezusowe u progu XVII wieku pomogło zor-
ganizować bazyliańską wspólnotę, a i w drugiej połowie XIX wieku nadal żywo 
interesowało się sytuacją wschodnich chrześcijan. Przejawem czynnego zaanga-
żowania w sprawy grekokatolików były, dla przykładu, tajne misje na Podlasiu 
wśród wiernych, którzy nie pogodzili się z kasacją ich Cerkwi i pragnęli zacho-
wać wierność swojemu obrządkowi i Kościołowi katolickiemu12. Ich aktywnym 
uczestnikiem był między innymi o. Henryk Jackowski, który wkrótce miał zostać 
przełożonym galicyjskiej prowincji Towarzystwa Jezusowego, a następnie jednym 
z głównych architektów reformy dobromilskiej.

Jednak, nie bez przyczyny, obawiano się, że powierzenie jezuitom odnowy 
zakonu bazyliańskiego może doprowadzić do latynizacji i polonizacji nie tyl-
ko zgromadzenia, ale całej Cerkwi greckokatolickiej. Dlatego też, nawet wśród 
osób przekonanych o konieczności odnowy jedynego unickiego zakonu, nie było 
jednomyślności co do sposobu jej realizacji. Biskup przemyski Iwan Stupnyckyj 
i metropolita Josyf Sembratowycz uważali na przykład, że reformę należy prze-
prowadzić własnymi siłami13. Stanowisko takie wynikało jednak nie tyle z braku 
zaufania do samych jezuitów, ile z obawy o reakcję opinii publicznej. Ostatecznie 
jednak papież Leon XIII tę trudną i delikatną misję zlecił właśnie galicyjskiej pro-
wincji Towarzystwa Jezusowego. Decyzja ta wzbudziła falę często gwałtownych 
protestów ze wszystkich stron ukraińskiej sceny politycznej w Galicji oraz spo-
wodowała ferment wśród części greckokatolickiego duchowieństwa. Oponenci 
byli przekonani, że reforma dobromilska jest w swej istocie zakamufl owaną próbą 

10 Więcej na temat Józefa Sembratowicza, zob. І. Назарко, Київські і Галицькі митро-
полити. Біографічні нариси (1590–1960), Рим 1962, s. 195–203.

11 В. Зінько, Святіший отець Лев ХІІІ і його апостольська конституція «Singulare 
praesidium”, [w:] Добромильська реформа…, s. 49.

12 Szerzej na ten temat: Robert Danieluk, Geneza podlaskiej misji jezuitów (1876–1877) 
Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878–1904), „Przegląd Powszechny” 2001, nr 6 
(958), s. 316–330; idem, Tajna misja jezuitów na Podlasiu (1878–1904), „Przegląd 
Powszechny” 2001, nr 7–8 (959–960), s. 56–69; Tajna misja jezuitów na Podlasiu 
(1878–1904), [w:] Columbae simplicitate et serpenti prudentia: wybór dokumentów 
z archiwów zakonnych Krakowa, Rzymu i Warszawy, red. R. Danieluk, Kraków 2009.

13 Й. Романик, op. cit., s. 81.
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polskiego zamachu na „ruską” Cerkiew – najważniejszy czynnik integrujący Rusi-
nów-Ukraińców w Galicji14.

Podstawą do rozpoczęcia działań reformatorskich był specjalny list Leona XIII 
z 12 maja 1882 roku Singularis praesidium. Z jego treści wyraźnie wynika, że miał 
to być początek zakrojonej na szeroką skalę sanacji Cerkwi greckokatolickiej. 
W katalogu zadań, które papież stawiał przed bazylianami, znalazły się: utrzyma-
nie więzi z Kościołem rzymskim, działalność oświatowa wśród młodzieży, spra-
wowanie obowiązków parafi alnych. Bazylianie mieli też „spełniać wszystkie obo-
wiązki, które wiązały się z doskonaleniem dusz, zwłaszcza wówczas, gdyby liczba 
duchowieństwa świeckiego lub jego praca nie nadążały za potrzebami czasu”15. 

Pod koniec swego posłania Leon XIII jeszcze raz wyraził nadzieję, że bazylia-
nie będą realizować cele wytyczone przez św. Bazylego Wielkiego i „odnowiciela” 
Jozafata, czyli „aby u jednych podtrzymywać miano katolików, wśród innych je 
szerzyć”, a ponadto dbać o „starodawną” łączność Rusinów z Watykanem, dając 
katolickim biskupom Rusinów uczonych, aktywnych oraz dostarczając „ożywio-
nych dobrym duchem pomocników”16.

Leonowi XIII zależało na tym, aby do nowicjatów przyjmować jak największą 
liczbę wartościowych młodych ludzi – także łacinników. Ostateczny wybór kon-
fesji miał następować w momencie złożeniu ślubów wieczystych. Należy zauwa-
żyć, że tym postanowieniem papież nie wprowadzał żadnych nowości, a jedynie 
potwierdzał starą tradycję usankcjonowaną między innymi przywilejem wyda-
nym przez Piusa VII w 1822 roku. Jako dowód żywotności tej praktyki wystarczy 
przywołać postać samego o. Sarnyćkiego, który pierwotnie był ochrzczony w ry-
cie łacińskim, a na obrządek wschodni przeszedł po wstąpieniu do bazylianów17. 
Ponadto Leon XIII wyraźnie zaznaczył, że celem reformy ma być powrót do ba-
zyliańskich, bizantyńsko-słowiańskich korzeni.

Na początku dzieła odnowy jezuici objęli swoim nadzorem klasztor w Dobro-
milu. Tu powstał pierwszy nowicjat – zaczątek „zreformowanych bazylianów”. 
Następnie jezuici mieli przejmować kolejne monastery, a z czasem stanowiska 
i funkcje w zakonie miały przechodzić w ręce samych bazylianów. Jezuicka opieka 
będzie trwać tak długo, jak to uzna za stosowne Stolica Apostolska. Ostatecznie 
pełną samodzielność bazylianie odzyskali po 22 latach – w 1904 roku.

14 Przykładowo gazeta „Діло” straszyła, że reforma bazyliańska ma „zabić samodzielny 
rozwój Rusi i dokonać stanowczo jej spolonizowania” – podaję za Cz. Partacz, Od Ba-
deniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888–1908, Toruń 
1996, s. 40. 

15 Cyt. za Anno centesimo reformationis dobromyslensis vertente (1882–1982), Romae 
1982, s. 346.

16 Ibidem, s. 351.
17 Енциклопедія українознавства, t. 7, Львів 1998, s. 2711.
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Z perspektywy czasu okazało się, że wszystkie obawy przed polonizacją i laty-
nizacją jedynego greckokatolickiego zakonu okazały się nieuzasadnione. Oczywi-
ście przez cały czas reformy i także po jej zakończeniu próbowano wykorzystywać 
ten temat w bieżącej polsko-ukraińskiej walce politycznej. Jednak ci, którzy na 
początku szczerze przejęli się możliwymi negatywnymi konsekwencjami papie-
skiej decyzji z 1882 roku dla ukraińskiego życia narodowego i społecznego, po za-
kończeniu dzieła odnowy równie szczerze przyznawali się do swojej pomyłki. Być 
może głosy te były słabo słyszalne, tym bardziej warto je odnotować. Na przykład 
Iwan Franko, który z racji swego antyklerykalnego światopoglądu był krytycznie 
nastawiony do Cerkwi greckokatolickiej, napisał: „zreformowany zakon wydał 
szereg mężów, którzy pomimo swego szczerego katolicyzmu nie tylko nie zatracili 
poczucia własnej tożsamości narodowej, ale stali się zawziętymi narodowcami”18. 
Z kolei Kost’ Lewyćkyj przyznał po latach, że „w ostatecznym rozrachunku refor-
ma nie przyniosła strat narodowych, bo reformatorzy znaleźli w naszym narodzie 
zdrowe siły”19.

Należy podkreślić, że o sukcesie reformy zadecydował przede wszystkim 
wybór jej bezpośrednich wykonawców20. Wbrew obiegowym sądom, które tak 
jednoznacznie wiążą jezuitów z łacińskim kręgiem kulturowym, duchowość 
ignacjańska jest bardzo mocno związana z chrześcijaństwem wschodnim, w tym 
szczególnie z dziedzictwem św. Bazylego Wielkiego21. Ponadto reformatorzy wy-
kazali się ogromnym taktem i wyczuciem, rozumiejąc złożony kontekst politycz-
ny i społeczny całego przedsięwzięcia.

Dla przykładu jeden z jezuickich mistrzów nowicjatu w bazyliańskim klaszto-
rze św. Onufrego we Lwowie, o. Wasilewski, relacjonował, iż 

ściśle wpajana jest w umysły ta główna zasada: ponad wszystko miłość, wierność nie-
zachwiana dla świętej wiary apostolskiej, katolickiej i dla Św. Stolicy Apostolskiej, po-
tem miłość dla obrządku i zakonu własnego bazyliańskiego, połączona z czcią i brater-
stwem dla obrządku łacińskiego i zakonów innych – ściśle jest wykluczony narodowy 
i rytualny antagonizm22.

Warto zatrzymać się na chwilę także nad rezultatami reformy. W jej trakcie 
liczba bazylianów wzrosła z 56 do 17323. W znakomitej większości byli to ludzie 

18 Cyt. za І. Патрило, op. cit., s. 67–68.
19 К. Левицький, Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914, Львів 

1926, s. 215.
20 W sumie w dzieło reformy na różnych jej etapach było zaangażowanych 47 jezuitów – 

І. Патрило, op. cit., s. 87.
21 Szerzej na temat zob. T. Špidlik, Ignacy Loyola a duchowość Wschodu, Kraków 2001.
22 Memoryał odnoszący się do reformy O. O. Bazylianów na Rusi, a w szczególności do sta-

nu klasztoru lwowskiego O. O. Bazylianów, sporządzony 19.12.1887 r., CPAH, f. 684, 
op. 1, spr. 50.

23 І. Патрило, op. cit., s. 85.
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młodzi, pełni sił do pracy misyjnej i duszpasterskiej, dobrze wykształceni. Należy 
też pamiętać, że dzieło odnowy nie zakończyło się wraz z odejściem jezuitów. Pra-
cę kontynuowali sami bazylianie. W rezultacie, w przeddzień II wojny światowej 
sama tylko galicyjska prowincja tego zgromadzenia liczyła 373 zakonników w 20 
monasterach. Ponadto zreformowani bazylianie dali początek nowym prowin-
cjom w Kanadzie, Brazylii i USA.

Warto również wymienić najwybitniejszych przedstawicieli pierwszych zre-
formowanych bazylianów, zwłaszcza tych, którzy wnieśli znaczący wkład w ukra-
ińskie życie religijne, narodowe, społeczne i kulturalne. Wypada zatem wspo-
mnieć: o. Wołodymyra Stecha (1863–1945) – autora czterech zbiorków pieśni 
religijnych, pioniera pracy duszpasterskiej wśród emigrantów w USA; o. Jeromina 
Malickiego (1865–1925) – który przeprowadził podobną odnowę zakonu bazy-
liańskiego na Zakarpaciu w latach 1920–1923; o. Jeremija Lomnyckiego (1860–
1916) – założyciela zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, zmarłego na zesła-
niu w Rosji; o. Juliana Dacija (1863–? – prawdopodobnie po II wojnie światowej) 
założyciela zgromadzenia Sióstr Myronosnyc; o. Platonida Filasa (1864–1930) 
– założyciela „Misjonarza” („Misjonar”) największego ukraińskiego periodyku 
w okresie międzywojennym, pioniera pracy duszpasterskiej w Kanadzie, członka 
Ukraińskiej Rady Narodowej Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej; o. Me-
letija Lonczyna (1863–1933) – kompozytora popularnych pieśni religijnych; 
o. Sotera Ortynskiego (1866–1916) – pierwszego biskupa greckokatolickiego 
dla emigrantów w USA, organizatora życia diaspory ukraińskiej. Świadomie na 
samym końcu wymienimy metropolitę Andrzeja Szeptyckiego, jako że postaci tej 
nie da się scharakteryzować w jednym zdaniu, to cała epoka w dziejach Cerkwi 
greckokatolickiej, a także w życiu Ukraińców w Galicji24.

Na przełomie XIX i XX wieku wśród galicyjskich Ukraińców trwała zacięta 
rywalizacja o przywództwo pomiędzy radykałami, narodowcami, moskalofi lami 
i z czasem – nacjonalistami. W sporze tym zarysowały się także silne tendencje 
antyklerykalne. Reforma dobromilska ukształtowała nowy typ elity wśród wier-
nych greckokatolickich – „żołnierzy Chrystusa”, dzięki którym Cerkiew mogła 
aktywnie włączyć się w wielką batalię o „rząd dusz” w społeczeństwie ukraińskim. 

24 Szerzej na temat tej postaci: C. Korolevskij, Metropolite Andre Szeptyckyj, Romae 
1964; Z. z Fredrów Szeptycka, Mój syn, metropolita Szeptycki, Wrocław 1993; Metro-
polita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, red. A. Zięba, Kraków 1994; Nieznana 
korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem 
Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919, red. J. Wołczański, Lwów–
–Kraków 1997; A. Babiak, Le metropolite Andre Cheptytskyi et les Synodem de 1940 
à 1944, Lyon–Lviv 1999; Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики 
в Росії, книга 1: Документи і матеріали, 1899–1917, red. Ю. Аввакумов, О. Га-
йова, Львів 2004; Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських 
органів державної безпеки (1939–1944 рр.), red. В. Сергійчук, Київ 2005.
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Jednak największym jej sukcesem było przetrwanie okresu walki totalnej, którą 
wypowiedziała jej władza sowiecka we wrześniu 1939 roku.

Nieprzypadkowo wśród 26 greckokatolickich męczenników za wiarę, których 
wyniósł na ołtarze Jan Paweł II w 2001 roku, znalazło się 4 bazylianów. Ponad-
to beatyfi kacji dostąpiło 4 redemptorystów wschodniego obrządku, 2 studytów 
i siostra służebniczka NMP. Należy pamiętać, że reprezentowali oni zgromadze-
nia, które pośrednio były owocem reformy dobromilskiej – wszak ich powstaniu 
patronowali metropolita Andrzej Szeptycki i o. Jeremij Lomnycki.

Śmiało można postawić tezę, że bazyliańska odnowa przeprowadzona w la-
tach 1882–1904 w sposób znaczący przyczyniła się do przetrwania Cerkwi grec-
kokatolickiej, rozumianej nie tylko jako wspólnota eklezjalna, ale także narodo-
wa. Poczucie ukraińskiej tożsamości narodowej nie zostało zawieszone gdzieś 
między Wschodem i Zachodem, jak często zwykło się mówić i pisać, ale w spo-
sób organiczny zostało z nimi związane. Innymi słowy, Ukraina należy zarówno 
do Wschodu, jak i Zachodu, a ukraińska kultura w naturalny sposób łączy pier-
wiastki obydwu kręgów cywilizacji europejskiej. Źródłem jej siły i żywotności są 
między innymi twórcze interakcje z kulturą polską. Reforma bazyliańska pozwala 
zdemitologizować obraz relacji polsko-ukraińskich w Galicji, w którym stosunki 
między tymi dwoma narodami są pasmem nieustających, nieuchronnych i nieroz-
wiązywalnych konfl iktów.

Znaczenie reformy dobromilskiej powinno znaleźć odzwierciedlenie w ob-
szernych jej ocenach zawartych w syntezach dziejów Cerkwi na Ukrainie oraz 
w publikacjach, które dotyczą historii Ukraińców w Galicji i relacji polsko-ukra-
ińskich na przełomie XIX i XX wieku. Tymczasem w znakomitej większości 
prac – zarówno polskich, jak i ukraińskich – jest ona traktowana marginalnie, 
bez głębszej refl eksji nad jej znaczeniem i skutkami. Dla przykładu Natalia Połoń-
ska-Wasylenko w swej Historii Ukrainy poświęciła tej kwestii zaledwie kilka zdań, 
z których wynika, że reforma przede wszystkim zaostrzyła konfl ikty wewnątrz 
Cerkwi greckokatolickiej, a zakon mógł się swobodnie rozwijać dopiero po odej-
ściu jezuitów25. W podobnym duchu wypowiadał się także autor dziejów Cerkwi 
na Ukrainie – bp Sofron Mudryj, bazylianin. Z lakonicznego przekazu wynika, 
że w trakcie reformy jezuici wykonali jedynie to, co zlecił im papież i odeszli, a do-
piero wówczas nastąpił rozkwit zgromadzenia26. Ponadto autor niezbyt precy-
zyjnie zaliczył do inspiratorów reformy metropolitę Sembratowycza, natomiast 
zupełnie pominął udział jezuitów w procesie podejmowania decyzji o rozpoczę-
ciu odnowy27. Podobne ujęcie problemu znajdujemy w pracy Jurija Fedoriwa. 
W Historii Cerkwi na Ukrainie napisał wprawdzie, że dzieła odnowy na polecenie 

25 Н. Полонська-Василенко, Історія України, t. 2, Київ 1993, s. 369.
26 С. Мудрий, Нарис історії Церкви в Україні, Івано-Франківськ 1999, s. 430.
27 Ibidem, loc. cit.
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papieża podjęli się jezuici i bardzo pozytywnie wyraził się o jej konsekwencjach, 
ale jednocześnie stwierdził, że odnowę zainicjował Josyf Sembratowycz28.

Historia Cerkwi unickiej i Ukraińców w Galicji oraz złożony problem rela-
cji polsko-ukraińskich w tej prowincji doczekały się także kilku wartościowych 
opracowań w polskiej literaturze przedmiotu. Niestety tu również albo nie do-
cenia się znaczenia reformy dobromilskiej, albo niezbyt precyzyjnie interpretuje 
jej sens i konsekwencje29. Ten problem zatem nadal oczekuje na dokładną analizę 
i rzetelną ocenę.

Wydaje się, iż taki stan rzeczy wynika z faktu, że w badaniach nad relacjami 
polsko-ukraińskimi oraz nad stosunkami międzyobrządkowymi w Galicji wciąż 
dominuje paradygmat konfl iktu, a obydwie strony tychże relacji są traktowane 
jako potencjalni wrogowie. Nieprzypadkowo swego czasu Jarosław Hrycak prze-
strzegał przed siłą „pokusy koncentrowania się na stereotypach negatywnych”, 
które jego zdaniem „w znacznej mierze dyktują dominujące dyskursy”30. Ukra-
iński historyk wywodził z nich powszechną skłonność do szczególnego ekspo-
nowania konfl iktów z tymi grupami, które występują jako „obce” i „wrogie” przy 
jednoczesnej tendencji do „pomniejszania lub w ogóle przemilczania konfl iktów 
wewnątrz własnego narodu i państwa”31. Sposób, w jaki do tej pory pisano (albo 
też nie pisano) o reformie dobromilskiej, wskazuje na jeszcze jedną prawidło-
wość. Dominujący obecnie w badaniach dyskurs usypia wrażliwość na to, co było 
w galicyjskich dziejach pozytywne. W konsekwencji badacz staje nieco bezradny 
wobec sytuacji, w której dotychczasowy „zaciekły wróg” okazuje się przyjacielem 
i sprzymierzeńcem.

Powtórzmy także za Hrycakiem, że nawet w przypadku braku emocjonalnych 
uprzedzeń trudno jest uniknąć „pewnej stenografi i intelektualnej przy poznawa-
niu obiektu swoich analiz i świadomego lub nieświadomego upraszczania swoje-

28 Ю. Федорів, Історія Церкви в Україні, Львів 2001, s. 288.
29 Dla przykładu H. Dylągowa w swej syntezie Dzieje unii brzeskiej (Warszawa–Olsztyn 

1996) w ogóle nie wspomina o reformie dobromilskiej, chociaż cały osobny rozdział 
poświęciła „antagonizmom w Galicji Wschodniej”. Z kolei B. Wójtowicz-Huber przy-
znaje, że reforma przyniosła „więcej korzyści, niż strat”, a zreformowani bazylianie 
„nie tylko nie zamienili się w zakon polski, czego tak mocno się obawiano, ale stali się 
wpływowym nośnikiem idei narodowej Rusinów, zakonnicy natomiast zdołali obro-
nić [sic.] zakorzeniony w tradycji tytuł synów Rusi-Ukrainy”; B. Wójtowicz-Huber, op. 
cit., s. 150; Czesław Partacz wyraził pogląd, że „był to z pewnością duży błąd politycz-
ny, iż reformę tego zakonu powierzono Polakom”; Cz. Partacz, op. cit., s. 41.

30 J. Hrycak, Stereotypy o stereotypach: pogranicze polsko-ukraińskie i problemy jego pre-
zentacji, [w:] Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-
-Wschodniej w XIX i XX wieku, t. 1 Stereotypy i pamięć, red. R. Traba, Warszawa 2009, 
s. 56.

31 Ibidem, loc. cit.
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go podejścia”32. Lekarstwa na tę dolegliwość ukraiński badacz proponował szukać 
na drodze wyjścia „poza granice ustalonych dyskursów naukowych i poprzez roz-
szerzenie perspektywy badawczej”33.

Idąc tym tropem i jednocześnie wykorzystując ustalenia, do których doszliśmy 
analizując dzieje i konsekwencje reformy bazyliańskiej, postaramy się zapropono-
wać alternatywny paradygmat analizy galicyjskiej rzeczywistości w XIX i XX 
wieku. Aby stało się to możliwe, należy na nią spojrzeć jak na przestrzeń, w której 
żyją razem przedstawiciele różnych kręgów kulturowych. Z naszego punktu wi-
dzenia interesujący jest styk kultury łacińsko-polskiej i bizantyńsko-słowiańskiej 
w jej ukraińskim wariancie. Przyjmujemy za Janem Kieniewiczem, że stosunki 
międzykulturowe mogą mieć dwojaki charakter: monologiczny lub dialogicz-
ny. W pierwszym wariancie każda ze stron stara się o to, by wyeksponować samą 
siebie, a dominantą we wzajemnych relacjach jest walka. W wariancie drugim 
obydwie strony pozostają na siebie otwarte, a walkę zastępuje dar34. Żadna z kul-
tur nie jest wyłącznie monologiczna lub dialogiczna, jednak Kieniewicz stawia 
tezę, że to właśnie dialog „jest europejską formą relacji między ludźmi różnych 
kultur”35. Przy czym należy podkreślić, że dialog nie ogranicza się do „prostej wy-
miany myśli”, ale oznacza „zdolność do przekazywania innym ludziom własnej 
tożsamości w postaci daru”36. Jest to „typ komunikacji określony koniecznym 
udziałem zasadniczej trójcy chrześcijańskich wartości, jaką kształtuje miłość, 
prawda i wolność”37.

Wychodząc z tych założeń teoretycznych wypada stwierdzić, że ofi cjalny 
dyskurs w relacjach polsko-ukraińskich w Galicji, który kreował tzw. opinię pu-
bliczną na przełomie XIX i XX wieku był oparty na monologu. Ówcześni poli-
tyczni i społeczni działacze polscy i ukraińscy pojmowali wzajemne relacje w ka-
tegoriach walki. W konsekwencji monologicznego charakteru nabierały także 
relacje międzyobrządkowe, gdyż zarówno Cerkiew greckokatolicka, jak i Kościół 
rzymskokatolicki były ważnymi instytucjami życia nie tylko religijnego, ale także 
społecznego i narodowego. To wszystko jednak nie zmienia faktu, że po obydwu 
stronach była głęboko ugruntowana tradycja wzajemnych relacji opartych na mo-
delu dialogicznym. Innymi słowy, istniał potencjał, który można było wykorzy-
stać. Tak też uczynili jezuici, którzy w tym dialogicznym duchu przystąpili do 
odnowy zakonu bazyliańskiego. Reforma dobromilska zakończyła się sukcesem, 

32 Ibidem, s. 76.
33 Ibidem, loc. cit.
34 Jan Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 

2003, s. 66–67.
35 Ibidem, s. 67.
36 Ibidem, loc. cit.
37 Ibidem, loc. cit.
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gdyż jej wykonawcy pozostali otwarci na potrzeby, oczekiwania i wartości cenne 
dla drugiej strony. 

Najlepiej chyba symbolizuje tę postawę osoba o. Wojciecha Baudissa, jezuity, 
jednego z tych, którzy najbardziej zaangażowali się w dzieło reformy. Postać ta za-
sługuje na osobną monografi ę38, my zaś ograniczmy się tylko do przywołania kilku 
wspomnień pozostawianych przez jego bazyliańskich wychowanków. O. Baudiss 
przybył do klasztoru w Dobromilu w 1884 roku. Swoją misję wśród bazylianów 
zakończył w roku 1902. Ten pochodzący spod Czerniowiec członek Towarzystwa 
Jezusowego tak bardzo związał się emocjonalnie z powierzonym mu pod opiekę 
zgromadzeniem, że przez pewien czas poważnie rozważał przejście na wschodni 
obrządek. Warto też nadmienić, że obecnie trwa jego proces beatyfi kacyjny. 

Jeden z jego bazyliańskich wychowanków o. Bazyli Łysko wspominał: 

Chociaż był innej narodowości i innego obrządku, to mimo tego miał na wszystkich, 
tak młodych jak i starszych ojców, bardzo wielki wpływ i poważanie. Wychowywał nas 
w nowicjacie i poza nim w duchu naszego obrządku; we wszystkich naukach i przesta-
waniu z nami używał naszej ukraińskiej mowy, którą pilnie studiował39.

Z kolei późniejszy prowincjał zreformowanych bazylianów, o. Anastasij Ka-
lysz, stwierdził dobitnie: „Był on prawdziwie także naszym i naszym na zawsze 
pozostanie! Oby Pan Bóg dał nam i wam najwięcej takich dusz!”40. Wspomnienie 
o o. Baudissie przywoływał również Jozafat Skruteń: 

Jak tylko przyszedł do Dobromila, zaraz zaczął uczyć się naszego języka i w krótkim 
czasie opanował go w takim stopniu, że zawsze wypowiadał się, korespondował, wy-
głaszał kazania i spowiadał wyłącznie po ukraińsku. Bardzo was proszę – pisał w jed-
nym z listów: piszcie do mnie zawsze tylko po rusku, jest to bowiem niemal mój język 
ojczysty. Tą samą miłością otaczał nasz obrządek… Bronił praw narodu ukraińskiego, 
języka ukraińskiego i szkoły. W bazylianach chciał widzieć ideowych synów swego kra-
ju, napełnionych zdrową miłością ojczyzny i szczerym katolickim patriotyzmem41.

W tych kilku przytoczonych powyżej opiniach zawarta została odpowiedź na 
pytanie dotyczące przyczyn sukcesu reformy dobromilskiej. To był swoisty dialog 
dwóch tradycji chrześcijańskich. 

Należy podkreślić, że nie przypadkowo działania jezuitów nie trafi ły w próż-
nię. O. Henryk Jackowski, który przez długi czas „pilotował” sprawę bazyliań-
skiej odnowy, dwa lata po jej rozpoczęciu dokonał bardzo trafnej charakterystyki 
nastrojów i sympatii społecznych, politycznych i religijnych wśród galicyjskich 

38 Szerzej na temat o. Wojciecha Baudissa zob. K. Drzymała, Ks. Wojciech Maria Baudiss 
T.J., Kraków 1979; T. Binkowski, Stać się wszystkim dla wszystkich. Sługa Boży ks. Woj-
ciech Maria Baudiss SJ, Kraków 2001.

39 K. Drzymała, op. cit., s. 47.
40 Ibidem, s. 84.
41 І. Патрило, op. cit., s. 85, przyp. 175.
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Ukraińców. Zaczął od opisu środowisk moskalofi lskich, dla których „prawosła-
wie, mniejsza o to czy prawdziwą i zbawienną jest religią, ale niewątpliwie jest 
wiarą ich ojców, do której Ruś cała powrócić powinna skoro tylko okoliczności 
na to pozwolą”42. Według o. Jackowskiego moskalofi le „więcej i głośniej niż kto-
kolwiek inny, gardłują na, mniejsza o to, czy rzeczywiste czy zmyślone, krzywdy 
przez Polaków, łacinników i Jezuitów Cerkwi i, jak wyrażać się lubią, wierze ru-
skiej wyrządzone”43.

Następnie o. Jackowski wymienił zwolenników opcji narodowej, którzy 
wprawdzie „nic o schizmie lub porzuceniu Unii wiedzieć nie chcą”, ale jednocze-
śnie marzą o tym, by przekształcić Cerkiew greckokatolicką w swego rodzaju Ko-
ściół narodowy. Według przedstawicieli tego nurtu, „powinnoby być pomiędzy 
Rusią a Rzymem pełne równouprawnienie, a jeżeli koniecznie potrzeba jakiegoś 
podporządkowania, to raczej Rzym Rusi, a nie Ruś Rzymowi służyćby powin-
na”44. Jednocześnie o. Jackowski przestrzegał: 

Według pojęć ludzi tego kierunku, narodowi wszystko służyć powinno, a więc mniej-
sza o to, co czyni dla chwały Bożej i zbawienia dusz, ale to dopiero dzielny władyka, 
coby rozumiał na się przyjąć rolę jakby udzielnego księcia Rusi, i mniejsza o to czy 
gorliwy i sumienny, ale ten tylko porządny ksiądz, który głośnym o ile możności jest 
patryotą45. 

To te właśnie środowiska tak gwałtownie i zdecydowanie protestowały prze-
ciwko jezuickiej ingerencji w bazyliańskie sprawy i to one narzuciły monologiczny 
charakter dyskursu wokół dobromilskiej reformy. Jednak o. Jackowski nie kończy 
na tym swojej charakterystyki ukraińskiej społeczności w Galicji. Pisze o jeszcze 
jednym – kluczowym dla naszych rozważań jego segmencie: 

Są wreszcie, i to w przeważnej bardzo liczbie między Rusią prawdziwi katolicy, tak 
szczerze do św. wiary naszej przywiązani, że ją cenią jak powinni nad wszystko, więc 
i nad obrządek, i nad język, i nad zdrowie, i mienie, i nad życie nawet. Prawda, że wielu 
z nich zostaje w stanie pewnej oziębłości; zajęci ciężką pracą o kawałek chleba dla 
siebie i swoich, zapominają prawie o obowiązkach swoich względem Boga i Kościoła, 
i zaniedbują nieraz najistotniejsze potrzeby swej duszy, ale wiara w nich bynajmniej 
nie zamarła, lecz tylko uśpiona46. 

Do tej właśnie milczącej, uśpionej większości zwrócili się jezuici. Tu znaleźli 
gotowość do dialogu, na który, jak się okazało wbrew obawom, było wielkie za-
potrzebowanie. 

42 H. Jackowski, Bazylianie i reforma dobromilska, Kraków 1884, s. 18.
43 Ibidem, loc. cit.
44 Ibidem, s. 19.
45 Ibidem, loc. cit.
46 Ibidem, s. 20.
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Do tej pory uwagę badaczy dziejów Galicji przyciągał przede wszystkim kon-
fl ikt. W związku z tym powstało wrażenie, że relacje polsko-ukraińskie miały 
wyłącznie monologiczny charakter. Jednak skupiając się na zwolennikach owego 
monologu, opisujemy tylko część galicyjskiej rzeczywistości, a w konsekwencji 
nie jesteśmy w stanie jej w pełni poznać. 

Zapotrzebowanie na dialog oparty na postawie otwartości wobec różnych krę-
gów kulturowych, a także potencjalna gotowość do jego podjęcia – to fundamenty 
kultury i tożsamości, tak ukraińskiej, jak i polskiej. Świadczą o tym niezbicie wy-
darzenia zapoczątkowane w 1882 roku za murami dobromilskiego monasteru.



Witold Bobryk

Działalność zakonów greckokatolickich 
wśród wiernych obrządku 
bizantyńsko-słowiańskiego 
na terenie byłego Królestwa Polskiego 
w okresie międzywojennym

Likwidacja Cerkwi greckokatolickiej, połączona z przymusowym przejściem 
wiernych na prawosławie, zmieniła strukturę wyznaniową wschodnich te-

renów Królestwa Polskiego. Wpłynęła także na proces kształtowania się nowo-
czesnej identyfi kacji narodowej ludności ruskiej, znacznie go komplikując i znie-
kształcając. Reakcja grekokatolików na przeprowadzoną w 1875 roku kasację 
Cerkwi była dwojaka. Jedni nie zaakceptowali wprowadzonych zmian i przez lata 
trwali w oporze, drudzy przyjęli prawosławie od razu. Sytuacja „opornych” zmie-
niła się wraz z ogłoszeniem 30 kwietnia 1905 roku ukazu tolerancyjnego, który 
umożliwił przechodzenie do Kościoła rzymskokatolickiego. Według szacunków 
rosyjskich w ciągu czterech lat liczba prawosławnych na terenie Królestwa Pol-
skiego zmniejszyła się o ponad 150 tysięcy1. Konwersje na katolicyzm w obrządku 
łacińskim ustały na początku lat dwudziestych wieku XX2. W nowej rzeczywisto-
ści politycznej sytuacja wyznaniowa na ziemiach dawnej greckokatolickiej die-
cezji chełmskiej uległa stabilizacji. W państwie polskim tereny jej (z wyjątkiem 
dekanatu augustowskiego oraz parafi i warszawskiej i krakowskiej) znalazły się 
w granicach województwa lubelskiego3. W trakcie spisu powszechnego z 1931 

1 W. Tarnawski, Skutki wydania ukazu tolerancyjnego z dnia 17/30 kwietnia 1905 roku 
w Królestwie Polskim, [w:] Polacy i sąsiedzi – dystanse i przenikanie kultur, red. W. Wa-
piński, cz. 1, Gdańsk 2000, s. 112.

2 B. Łomacz, Neounia w diecezji siedleckiej, [w:] Chrześcijański wschód a kultura polska, 
red. R. Łużny, Lublin 1989, s. 58.

3 Lista duchowieństwa dyecezyi chełmskiej obrządku greko-unickiego za rok 1863, War-
szawa 1864, s. 5, 26; Ustawa tymczasowa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz 
administracyjnych II instancji (Dz.Pr.P.P. Nr 65, poz. 395).
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roku na jego obszarze odnotowano 210 tys. osób wyznania prawosławnego, z cze-
go ponad 90% mieszkało na terenie sześciu powiatów: biłgorajskiego, tomaszow-
skiego, hrubieszowskiego, chełmskiego, włodawskiego i bialskiego4.

W okresie międzywojennym polityka państwa polskiego, jak i Kościoła rzym-
skokatolickiego, była niechętna wobec planów odbudowy struktur Cerkwi grec-
kokatolickiej na terenie byłego zaboru rosyjskiego. Zasięg jej oddziaływania miał 
ograniczać się do obszaru Galicji. Zgodnie z polityką państwa, rozszerzaniu wpły-
wów ukraińskiego ruchu narodowego, rozwiniętego znacznie bardziej na terenie 
byłego zaboru austriackiego, na ludność Wołynia i Chełmszczyzny zapobiegać 
miał kordon sokalski. W stosunkach Państwo – Kościół jego istnienie sankcjo-
nował art. 9. Konkordatu z 1925 roku, zawierający opis struktury terytorialnej 
Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Stolica Apostolska zobowią-
zała się w nim nie dokonywać istotnych zmian w podziale administracyjnym bez 
wcześniejszego porozumienia z rządem polskim. Duchowni i wierni wszelkich 
obrządków poza granicami swoich struktur kościelnych zostali podporządkowa-
ni jurysdykcji łacińskich ordynariuszy. W myśl art. 18 Konkordatu grekokatoli-
cy poza terenem metropolii lwowskiej podlegać mieli miejscowemu biskupowi 
obrządku łacińskiego5. Przepisy tego artykułu znalazły zastosowanie na Wołyniu, 
gdzie założono kilka parafi i dla imigrantów z Galicji6. Kościół rzymskokatolicki 
na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego od początku występował w roli sukceso-
ra Cerkwi greckokatolickiej. W diecezji podlaskiej bp Henryk Przeździecki roz-
porządzeniem z 11 grudnia 1918 roku, wydanym niecałe dwa tygodnie po ob-
jęciu przez niego rządów pasterskich, polecił księżom bezzwłoczne poświęcenie 
obiektów sakralnych obu obrządków, które zostały zamknięte w okresie zaborów 
przez władze rosyjskie lub przekazane wyznawcom prawosławia na potrzeby kul-
tu7. Prowadzona przez Kościół rewindykacja własności pounickiej groziła eska-
lacją konfl iktów na tle religijnym w politycznie niestabilnym państwie polskim. 
Wzrostowi napięcia zapobiec miało, zgodnie z Dekretem Naczelnika Państwa 
z 16 grudnia 1918 roku, przejęcie wszelkiego majątku pocerkiewnego stanowią-

4 Drugi powszechny spis ludności Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 9 XII 1931 r. Mieszka-
nia i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo lubelskie, [w:] 
Statystyka Polski, seria C, z. 85, Warszawa 1938, s. 26; szerzej: W. Bobryk, A. Fal-
ba, Zmiany w strukturze wyznaniowej i etnicznej a problem zacierania się odrębno-
ści wschodnich terenów województwa lubelskiego w pierwszej połowie XX wieku, [w:] 
Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., red. M. Stolarczyk, 
J. Kuzicki, P. Grata, Rzeszów 2008, s. 276–278.

5 Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Rzymie 
dn. 10 lutego 1925 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 501).

6 Elenchus ecclesiarum et cleri saecularis et regularis dioecesis Luceoriensis 1938, s. 94.
7 M. Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 

1918–1939, Warszawa 1986, s. 331–332.
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cego uposażenie duchowieństwa prawosławnego pod zarząd państwowy8. Ten akt 
prawny rozpoczął długoletni spór pomiędzy Kościołem a państwem o prawo do 
majątku pounickiego, zakończony podpisaniem 20 czerwca 1938 roku układu 
między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską9, ratyfi kowanego 16 marca 
193910.

Ustanie konwersji na początku lat dwudziestych XX wieku oznaczało ko-
nieczność poszukiwania innych rozwiązań w celu odzyskania dla Kościoła kato-
lickiego potomków dawnych grekokatolików. Sądzono, że można to uczynić na 
drodze zawarcia nowej, oddolnej unii, przy zachowaniu praktykowanego w cer-
kwiach prawosławnych na obszarze dawnego imperium rosyjskiego obrządku sy-
nodalnego, tj. ustalonego na synodzie prawosławnym w 1721 roku. Zamierzenia 
te zgodne były z prowadzoną przez Stolicę Apostolską polityką pozyskiwania dla 
idei zjednoczenia z Rzymem różnych środowisk prawosławnych11. Pierwsza pa-
rafi a neounicka na terenie państwa polskiego została erygowana 25 marca 1925 
roku w Holi (diecezja podlaska)12. Akcją neounijną objęto pięć diecezji łaciń-
skich: lubelską, łucką, pińską, podlaską (siedlecką) i wileńską. Liczba wiernych 
i placówek duszpasterskich była jednak niewielka13. Sytuacja wyznaniowa na 
ziemiach wschodnich byłego Królestwa Polskiego (diecezje podlaska i lubelska) 
z powodu później przeprowadzonej likwidacji Cerkwi greckokatolickiej, była 
inna niż na pozostałych terenach niegdysiejszego zaboru rosyjskiego (diecezje 
wileńska, pińska i łucka). Kasację Cerkwi greckokatolickiej na ziemiach wcie-
lonych do Cesarstwa przeprowadzono w 1839 roku, czyli dwadzieścia sześć lat 
wcześniej niż w Królestwie Polskim. Na początku lat dwudziestych XX wieku 
pamięć o prześladowaniach, dzięki żyjącym jeszcze świadkom, była lepsza w by-
łej Kongresówce niż na ziemiach zabużańskich. Konfl ikty na tle religijnym na 
terenie byłego Królestwa prowadziły jednak do polaryzacji postaw ludności, 

8 Dekret w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego z dnia 16 grudnia 1918 r. 
(Dz.Pr.P.P. Nr 21, poz. 67).

9 Układ między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w sprawie ziem, kościołów 
i kaplic pounickich, których Kościół katolicki pozbawiony został przez Rosję, podpisany 
w Warszawie dnia 20 czerwca 1938 r. (Dz.U. 1939 Nr 35, poz. 222).

10 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ra-
tyfi kacyjnych układu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską o ziemiach po-
unickich, podpisanego w Warszawie dnia 20 czerwca 1938 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 223).

11 S. Stępień, Nowa unia kościelna. Obrządek bizantyjsko-słowiański, [w:] Polska–
Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, red. S. Stępień, t. 2, Przemyśl 1994, s. 146–147.

12 B. Łomacz, op. cit., s. 63; Archiwum Diecezjalne w Siedlcach [dalej: ADS], Akta pa-
rafi i Hola, t. 1, k. 33–34v.

13 M. Pirożyński, S. Szczęch, Rocznik statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce. Rok 
pierwszy. 1937, Lublin 1938, s. 5.
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opowiadającej się zdecydowanie za prawosławiem lub katolicyzmem w łacińskim 
obrządku14.

Cerkwie neounickie z powodu nieprzychylnego stanowiska rządu polskiego 
nie zostały wyodrębnione w osobną strukturę terytorialną. Pod względem ad-
ministracyjnym wchodziły w skład diecezji rzymskokatolickich i podlegały ju-
rysdykcji miejscowych ordynariuszy. Wspólny dla wszystkich parafi i i ośrodków 
duszpasterskich był obrządek synodalny, ale z czasem nastąpiło znaczne zróżnico-
wanie praktyk religijnych15. Nowy ryt kościelny zwano bizantyńsko-słowiańskim 
lub wschodniosłowiańskim. Poważny problem w prowadzeniu akcji neounijnej 
stanowił brak odpowiednio przygotowanych kapłanów obrządku wschodniego16. 
Powodowało to, że nowe placówki powierzano „księżom przyjętym z prawosławia 
bez dostatecznego wypróbowania ich intencji i szczerości nawrócenia”17. Spośród 
dziewięciu duchownych pracujących w latach 1925–1929 w diecezji podlaskiej 
czterech w niedługim czasie powróciło na prawosławie18. 

Problemy kadrowe zmusiły hierarchów do zaangażowania w pracę duszpa-
sterską zakonów greckokatolickich: redemptorystów obrządku wschodniego 
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris), studytów (Monaci Studiti Ucraini) i ba-
zylianów (Ordo Sancti Basilii Magni). Szczególną rolę spośród placówek pro-
wadzonych przez greckokatolickie duchowieństwo zakonne odegrał założony 
w 1927 roku na terenie diecezji łuckiej klasztor redemptorystów w Kowlu. Z tym 
ośrodkiem związany był o. Mikołaj Czarnecki, który rok wcześniej podjął pra-
cę misyjną na Wołyniu19. W 1931 roku uzyskał on godność biskupa tytularnego 
Lebedo oraz został mianowany wizytatorem apostolskim dla wiernych obrządku 
bizantyńsko-słowiańskiego w Rzeczypospolitej20. W klasztorze kowelskim przez 
pewien czas przebywali również ojcowie Wasyl Wełyczkowski i Wołodymyr Ster-
niuk21, zwierzchnicy działającej w podziemiu za czasów radzieckich Ukraińskiej 

14 Archiwum Państwowe w Lublinie [dalej: APL], Urząd Wojewódzki, Wydział Spo-
łeczno-Polityczny [dalej: UW-WSP], sygn. 639, s. 16, 18; Archiwum Archidiecezji 
Lubelskiej [dalej: AAL], Rep. 61, XII-5, k. 19–19v.

15 B. Łomacz, op. cit., s. 72; W. Bobryk, Problemy obrządkowe Cerkwi neounickiej na 
terenie diecezji podlaskiej, [w:] Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-
-Wschodniej w XIX i XX w., red. M. Stolarczyk, A. Kawalec, J. Kuzicki, Rzeszów 2011, 
s. 459–460.

16 AAL, Rep. 61, XII-5, k. 258.
17 Stan akcji unijnej w diecezji pińskiej, „Oriens” 1933, nr 1, s. 114.
18 B. Łomacz, op. cit., s. 64.
19 Redemptoryści wschodni na Wołyniu, „Oriens” 1933, nr 1, s. 24.
20 S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1992, 

s. 176.
21 Schematyzmy diecezji łuckiej za lata 1932–1938 (Elenchus ecclesiarum et cleri saecu-

laris et regularis dioecesis Luceoriensis).
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Greckokatolickiej Cerkwi22. Kilka lat po redemptorystach pracę na terenie byłego 
zaboru rosyjskiego podjęli również studyci i bazylianie. Pierwsi z nich posługę 
duszpasterską pełnili w diecezji pińskiej i podlaskiej, a drudzy – lubelskiej. Misję 
na Polesiu studyci rozpoczęli pod koniec 1931 roku w Chutorach Marylińskich 
(Marylin), położonych w parafi i Olpień (dekanat Stolin), a oddalonych o czter-
dzieści kilometrów od cerkwi parafi alnej. Wkrótce po przybyciu założyli w Koł-
kach drugą placówkę duszpasterską. Pod koniec 1936 roku, na pewien czas ob-
jęli zarząd parafi i olpieńskiej, administrowanej wcześniej przez duchowieństwo 
świeckie23.

W diecezji podlaskiej pracę misyjną zakon studytów podjął w tym samym cza-
sie, co na Polesiu. W 1931 roku przejął parafi ę w Zabłociu, a w następnym roku 
w Szóstce. Do czasu ich przybycia wszyscy księża obrządku bizantyńsko-słowiań-
skiego pracujący na terenie diecezji byli konwertytami z prawosławia24. W 1932 
roku na terenie tej diecezji funkcjonowało osiem parafi i obrządku bizantyjsko-
słowiańskiego: Dokudów (dekanat bialski), Bubel Stary z siedzibą w Pawłowie 
Starym (dekanat janowski), Szóstka (dekanat międzyrzecki), Hola (dekanat par-
czewski), Kostomłoty, Połoski, Terespol i Zabłocie (dekanat terespolski)25. Para-
fi a pod wezwaniem św. Mikołaja w Zabłociu została erygowana w 1926 roku26, 
a pod wezwaniem św. Jerzego w Szóstce w 193127. Obie posiadały niewielką liczbę 
wiernych: w 1931 roku Szóstka – 30, a Zabłocie – 4028. W następnych latach ich 
liczba wzrastała w pierwszej z nich, a w drugiej malała: w 1935 roku w Szóstce do 
65, a w Zabłociu do 2029. Trzy lata później, już po opuszczeniu tych miejscowości 

22 S. Stępień, Represje wobec Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej 
po II wojnie światowej, [w:] Polska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, red. S. Stępień, t. 2, 
Przemyśl 1994, s. 219.

23 Stan akcji unijnej..., s. 113–114; A. Smiejan, Studyci na Polesiu, „Oriens” 1935, nr 3, 
s. 50–52; January [Fediuk] MSU, Dziesięciolecie unii w Olpieniu, „Oriens” 1937, nr 5, 
s. 61–62; Schematyzmy diecezji pińskiej za lata 1927–1939 (Elenchus ecclesiarum et 
cleri dioecesis pinskensis z lat 1927–1932, Spis kościołów i duchowieństwa diecezji piń-
skiej z lat 1933–1939).

24 B. Łomacz, op. cit., s. 64.
25 Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na rok 1933, Sie-

dlce 1933, s. 45, 51, 67, 69, 84–87.
26 Archiwum Diecezjalne w Siedlcach [dalej: ADS], Zabłocie, obrządek wschodnio-sło-

wiański, k. 6.
27 Ibidem, Szóstka, obrządek wschodnio-słowiański, k. 2.
28 Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na rok 1932, Sie-

dlce 1932, s. 67, 86.
29 Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na rok 1936, Sie-

dlce 1936, s. 76, 97.
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przez studytów, parafi an było tam odpowiednio – 76 i 330. Funkcje administrato-
rów w Zabłociu pełnili ojcowie: Nikon Ciuśniak (1931–1934), Mateusz Martyn 
(1934, 1936–1937), Jozafat Kowalczuk (1934–1935), Platon Budziński (1935–
1936) i January Fediuk (1937)31, a w Szóstce: Kirył Hanuszczak (1932–1934), 
Nikon Ciuśniak (1934) i Sawa Sawicki (1934–1938)32.

W obu parafi ach studytom przyszło pracować w trudnych warunkach: „Nie 
mając w Zabłociu własnej kaplicy, domu i cmentarza – pisał o. Platon Budziński 
– nie można nawet myśleć o zorganizowaniu jakiej takiej parafi i”. Kaplica i miesz-
kanie kapłana mieściły się w wynajętym domu, który „nie robił wrażenia budynku 
sakralnego”33. Przez kilka lat zabiegano o zakup placu, na którym można było-
by postawić cerkiew i plebanię. Zrealizowanie tego zamierzenia nie było łatwe, 
ponieważ prawosławni mieszkańcy wsi nie chcieli sprzedać działki pod budowę 
unickiej świątyni34. Ostatecznie na parceli nabytej od Lasów Państwowych wiosną 
1937 roku wzniesiono dom parafi alny35. Dalsze inwestycje przerwało opuszcze-
nie Zabłocia przez studytów. Niewiele lepiej przedstawiała się sytuacja w Szóstce, 
gdzie nabożeństwa odprawiano w kaplicy cmentarnej36. W latach 1935–1937 
przeprowadzono jej gruntowny remont, który polegał na zastąpieniu płaskiego 
sklepienia – kolebkowym, położeniu nowej podłogi, poprawieniu dachu, urzą-
dzeniu chóru, dobudowaniu kruchty oraz częściowym oszalowaniu budynku37. 
W kaplicy znajdowało się tabernakulum (kiwot) podarowane przez metropolitę 
Andrzeja Szeptyckiego38. Warunki mieszkaniowe nie odbiegały od tych w Zabło-
ciu, a mnisi mieszkali w wynajętym domu39.

Na terenie obu parafi i odmienna była wyznaniowa i etniczna struktura ludno-
ści. W Zabłociu (powiat bialski), położonym niedaleko Jabłecznej, gdzie znajduje 
się monastyr św. Onufrego, stanowiący od wieków ostoję prawosławia, mieszkań-
cy w przeważającej większości byli wyznania prawosławnego. W 1927 roku, we-

30 Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na rok 1939, Sie-
dlce 1939, s. 82, 105.

31 ADS, Zabłocie, obrządek wschodnio-słowiański, k. 243, 270, 278, 286, 346, 552, 
604; schematyzmy diecezji podlaskiej za lata 1932–1938 (Katalog kościołów i ducho-
wieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej).

32 ADS, Szóstka, obrządek wschodnio-słowiański, k. 54, 85, 87, 187; schematyzmy die-
cezji podlaskiej za lata 1933–1938.

33 Ibidem, Zabłocie, obrządek wschodnio-słowiański, k. 295.
34 Ibidem, k. 299.
35 Ibidem, k. 552, 619, 623.
36 Ibidem, Szóstka, obrządek wschodnio-słowiański, k. 2, 27.
37 Ibidem, k. 125, 141, 180.
38 Ibidem, k. 125.
39 Ibidem, k. 43.
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dług starosty bialskiego, mieszkało tam 700 prawosławnych i 9 zdeklarowanych 
zwolenników nowej unii kościelnej40. W miejscowości tej czynna była cerkiew 
prawosławna pod wezwaniem św. Mikołaja41. Bardziej złożona pod względem 
wyznaniowym była sytuacja w Szóstce (powiat radzyński). Większość stanowi-
ła tam ludność rzymskokatolicka, która posiadała we wsi kościół parafi alny pod 
wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Była to dawna cerkiew prawo-
sławna, wystawiona pod koniec XIX wieku w stylu neobizantyńskim42. W 1932 
roku parafi a łacińska liczyła 545 wiernych, a neounicka – 3043. Na terenie parafi i 
rzymskokatolickiej, w której skład wchodziły dwie wsie – Szóstka i Worsy, znacz-
ny odsetek stanowiła ludność prawosławna. W 1928 roku, według danych ko-
ścielnych, żyło tam 510 katolików i 400 prawosławnych44. W lipcu 1940 roku 
za zgodą władz niemieckich kościół zamieniono na cerkiew prawosławną. Z ka-
plicy neounickiej zabrano wtedy ikonostas i umieszczono w odzyskanej świąty-
ni45. W przeciwieństwie do Zabłocia, gdzie antagonizm miał charakter wyłącznie 
konfesyjny, w Szóstce do głosu dochodziły jeszcze problemy narodowościowe. 
W piśmie z maja 1938 roku skierowanym do bp. Przeździeckiego wierni obrząd-
ku łacińskiego zarzucali studytom szerzenie szowinizmu narodowego. Według 
nich ówczesny administrator o. Sawicki na taką opinię zasłużył z powodu kazań 
wygłaszanych w języku ukraińskim. Podłoże tego konfl iktu miało również swój 
aspekt ekonomiczny. Łacinnicy rościli pretensje do gruntów stanowiących upo-
sażenie cerkwi neounickiej46. O prowadzenie agitacji ukraińskiej oskarżała mni-
chów również administracja lokalna. Absurdalnie dzisiaj brzmią zarzuty wysu-
wane przez starostę radzyńskiego Andrzeja Kowalczyka wobec o. Hanuszczaka, 
że w kazaniach na pierwszym miejscu po Chrystusie stawiał Tarasa Szewczenkę47. 
Niepokój również wywoływała prowadzona przez studytów działalność społecz-
no-oświatowa, w ramach której zorganizowano orkiestrę i chór, popularyzowano 
grę w piłkę siatkową, młodzież uczono czytania w języku ukraińskim48. Zaangażo-
wanie społeczne widoczne było również w działalności studytów na Polesiu, gdzie 
upowszechniali wiedzę o racjonalnej uprawie roli49.

40 APL, UW-WSP, sygn. 855, s. 78.
41 Cerkwie prawosławne diecezji lubelsko-chełmskiej, Balingen–Lublin 2008, s. 54.
42 В. Слободян, Церкви холмської єпархії, Львів 2005, s 459.
43 Katalog kościołów i duchowieństwa [1933]..., s. 67.
44 Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji siedleckiej czyli podlaskiej na rok 1929, Sie-

dlce 1929, s. 168–169.
45 ADS, Szóstka, obrządek wschodnio-słowiański, k. 211.
46 Ibidem, k. 183–183v.
47 APL, UW-WSP, sygn. 856, s. 41.
48 Ibidem, s. 41, 84.
49 A. Smiejan, op. cit., s. 52.
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W listopadzie 1937 roku, po sześciu latach pracy duszpasterskiej, studyci opu-
ścili Zabłocie50. Przełożony zakonu o. Klemens Szeptycki tłumaczył to następują-
co: „W Zabłociu sprawa unii nie postąpiła naprzód, jakby powinna i mogła, ale 
powodem nie była nasza agitacja polityczna”, ale zaniechanie używania w napiętej 
sytuacji politycznej „tych dzisiaj niezbędnych środków duszpasterskich, jakimi są 
dobra prasa i dobra książka – pisane w religijnym duchu, a w ojczystej mowie 
wiernych”51. W czerwcu następnego roku opuścili oni również Szóstkę52. Prowa-
dzenie parafi i nie odpowiadało duchowości zakonu, który tak silny nacisk kładł 
na życie wspólnotowe. Z tego powodu o. Klemens proponował założenie klasz-
toru, w którym mnisi propagowaliby ideę unii poprzez modlitwę i pracę. Rozwa-
żano trzy możliwe jego lokalizacje: początkowo Terespol lub Gródek53, a później 
Szóstkę54. Ze względu na coraz trudniejszą sytuację polityczną w kraju plany te 
pozostały w sferze projektów. Po opuszczeniu Zabłocia administrację parafi i po-
wierzono oblatom wschodniego obrządku z pobliskiego Kodnia55. Utrzymywanie 
kapłana dla trzech osób – jak pisał dziekan terespolski – byłoby zbyt kosztowne56. 
Początkowo, po rezygnacji studytów, w kaplicy zabłockiej oblaci odprawiali na-
bożeństwa zarówno dla wiernych obrządku bizantyńsko-słowiańskiego, jak i ła-
cińskiego. W późniejszym czasie już tylko dla tych ostatnich, również nielicznych. 
Sprawowania liturgii wschodniej zaprzestano z braku wiernych57. W Szóstce ad-
ministrację parafi i objął ks. Stanisław Czub58, absolwent Papieskiego Seminarium 
Wschodniego w Dubnie59.

Najpóźniej zaczęto organizować placówki neounickie na terenie diecezji lu-
belskiej. Utworzenie ich należy wiązać z działaniami podjętymi przeciwko Pol-
skiemu Narodowemu Kościołowi Katolickiemu, prowadzącemu na terenie tej 
diecezji aktywną działalność misyjną również w obrządku wschodnim60. W 1931 
roku przy parafi i św. Jacka i Matki Boskiej Różańcowej w Horodle oraz parafi i św. 
Mikołaja w Grabowcu (dekanat Hrubieszów) utworzono wikariaty dla wiernych 

50 ADS, Zabłocie, obrządek wschodnio-słowiański, k. 585, 600.
51 Ibidem, k. 608v.
52 Ibidem, Szóstka, obrządek wschodnio-słowiański, k. 187.
53 Ibidem, Zabłocie, obrządek wschodnio-słowiański, k. 608v.
54 Ibidem, k. 625.
55 Ibidem, k. 600, 604.
56 Ibidem, k. 586.
57 Ibidem, k. 603, 616, 635.
58 Ibidem, Szóstka, obrządek wschodnio-słowiański, k. 187.
59 W. Bobryk, Korespondencje z diecezji siedleckiej w piśmie „Druh”, [w:] Prasa podlaska 

w XIX–XX wieku. Szkice i materiały, red. D. Grzegorczuk, A. Kołodziejczyk, Siedlce 
2004, s. 185–187.

60 APL, UW-WSP, sygn. 852, s. 56, 130.
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obrządku bizantyńsko-słowiańskiego, których prowadzenie powierzono bazy-
lianom. Bp Marian Fulman krytycznie odnosił się do możliwości zatrudnienia 
byłych księży prawosławnych. W liście z 31 grudnia 1930 roku, skierowanym do 
prowincjała bazylianów, pisał: „Nie mogę przecież do takiej pracy zużytkować 
nastręczających mi się duchownych prawosławnych z powodu ich niskiej wartości 
moralnej”61. W Horodle na świątynię neounicką przeznaczono dawną greckoka-
tolicką cerkiew św. Mikołaja, która z nieustalonej przyczyny spaliła się we wrześniu 
1931 roku. Staraniem wiernych, przy fi nansowym wsparciu bp. Fulmana, w ciągu 
roku postawiono nową62. Podobnie w Grabowcu na cele kultu przekazano dawną 
greckokatolicką cerkiew św. Kajetana63. Według proboszcza horodelskiego wspól-
nota neounicka w 1935 roku liczyła 100–125 osób64. Podobnej wielkości była 
także placówka w Grabowcu65. Funkcje wikariuszy dla wiernych obrządku bizan-
tyńsko-słowiańskiego w Horodle sprawowali ojcowie: Michał Łysko (1931), Jo-
zafat Fedoryk (1931–1935) i Modest Dacyszyn (1935–1939)66, a w Grabowcu: 
Andrzej Truch (1931–1932), Mitrofan Hrynkiewicz (1932–1935), Irenach Ma-
taniak (1935–1936) i Doroteusz Syrojid (1936–1939)67.

Bazylianie prowadzili również misje na terenie innych miejscowości w diecezji 
lubelskiej68. W ich trakcie księża prawosławni, w celu odwrócenia uwagi ludno-
ści, często odprawiali konkurencyjne nabożeństwa69. W akcję przeciwko neounii 
angażowali się także mnisi z Ławry Poczajowskiej. O jednym z nich, który pełnił 
posługę duszpasterską na terenie Horodła, o. Dancyszyn pisał, że jest „energicz-
ny, chytry i obznajomiony z wszystkimi podstępami i chytrościami prawosławia, 
bo jest zakonnikiem z Poczajowa przesiąknięty[m] czystym duchem moskalofi l-
stwa”70. Kontakty z duchowieństwem i wiernymi obrządku łacińskiego w Horo-
dle były dobre, o czym świadczyć może udostępnienie kościoła na cele kultu po 

61 AAL, Rep. 61, XII-5, k. 289.
62 Bazylianie na Chełmszczyźnie, „Oriens” 1933, nr 1, s. 178; APL, Urząd Wojewódzki, 

Wydział Komunikacyjno-Budowlany, sygn. 842.
63 Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyjny, oprac. ks. M. T. Zahajkie-

wicz, Lublin 1985, s. 363.
64 AAL, Rep. 61, IVb-29, k. 29.
65 Ibidem, Rep. 61, IVb-26, k.82.
66 Ibidem, Rep. 61, IVb-29, k. 37, 72; Rep. 61, XII-5, k. 292, 372, 376; schematyzmy 

diecezji lubelskiej za lata 1932–1939 (Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji lu-
belskiej z lat 1932–1934 oraz Spis kościołów i duchowieństwa diecezji lubelskiej z lat 
1935–1939).

67 AAL, Rep. 61, IVb-26, k. 102–103, 125, 127; Rep. 61, XII-5, k. 385, 432; schematy-
zmy diecezji lubelskiej za lata 1932–1939.

68 AAL, Rep. 61, XII-5, k. 563–566.
69 Ibidem, k. 235.
70 Ibidem, Rep. 61, IVb-26, k. 54v.
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spaleniu cerkwi71. Inaczej działo się w Grabowcu, gdzie między obiema społecz-
nościami dochodziło do konfl iktów. Z jednej strony parafi anie nie mogli się po-
godzić z przekazaniem posiadanego przez nich kościoła neounitom72. Z drugiej 
zaś nieprzychylnie do bazylianów odnosili się również miejscowi księża łacińscy73. 
Powodem niechęci, pomijając cechy charakterologiczne, były prawdopodobnie 
przekonania polityczne74. Zakonników nieżyczliwie traktowała także administra-
cja lokalna, która oskarżała ich o prowadzenie ukrainizacji. Podstawą do wysuwa-
nia takich zarzutów i w tym przypadku było publicznie posługiwanie się językiem 
ukraińskim75. Źle również postrzegano propagowanie przez nich ukraińskiego 
szkolnictwa w Galicji76. Starostę hrubieszowskiego Stanisława Marka niepokoił 
nawet wygląd zewnętrzny o. Fedoryka, który według niego wcześniej przypomi-
nał księdza rzymskokatolickiego, a po zapuszczeniu wąsów i brody upodobnił się 
do duchownego prawosławnego77.

W obu miejscowościach inne było nastawienie wiernych do pewnych zwycza-
jów religijnych praktykowanych przed 1875 rokiem. W Horodle na pytanie, czy 
będzie unia „z monstrancjami czy bez monstrancji”, o. Łysko odpowiedział, że 
będzie taka sama jak dawniej, czyli z monstrancjami. Praktyka adoracji Najświęt-
szego Sakramentu na terenie dawnej unickiej diecezji chełmskiej rozwijała się 
jeszcze w wieku XVIII78. Inaczej było w Grabowcu, gdzie ludność była „bardziej 
zrusyfi kowana i przywiązana do form”. Unię traktowała nieufnie, widząc w niej 
instrument latynizacji i polonizacji79. O zachowaniu obrządku synodalnego przy-
pominał nuncjusz apostolski80, ale w praktyce nie zawsze tego przestrzegano. 
Według ks. Michała Niechaja bazylianie sprawowali liturgię w rycie galicyjskim, 
a nie synodalnym81. Słabą stroną ośrodków duszpasterskich w Horodle i Grabow-
cu była ich zależność od parafi i łacińskich. Funkcjonowały one bowiem jako ich 
wikariaty, nie posiadając nawet odrębnych ksiąg metrykalnych82.

71 Bazylianie na Chełmszczyźnie..., s. 178.
72 AAL, Rep. 61, XII-5, k. 311.
73 Ibidem, Rep. 61IVb-26, k. 124v, 132v.
74 Ibidem, k. 117v.
75 APL, UW-WSP, sygn. 856, s. 111–112, 134.
76 Ibidem, s. 111–112, 135.
77 Ibidem, s. 52.
78 W. Bobryk, Praktyka adoracji Najświętszego Sakramentu na terenie unickiej diecezji 

chełmskiej w XVIII wieku, [w:] Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII–
XIX wieku, red. A. Gil, Lublin 2009, s. 9–13.

79 Bazylianie na Chełmszczyźnie..., s. 178–179.
80 AAL, Rep. 61, XII-5, k. 358.
81 Ibidem, k. 392.
82 Ibidem, Rep 61, IVb-26, k. 61v.
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Pracę zakonników na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego utrudniały różnego 
rodzaju ograniczenia. W 1930 roku działalność unijna na tym obszarze została 
podporządkowana Komisji „Pro Russia”83, która nie rozumiała specyfi ki sytuacji 
lokalnej społeczności. Biskupi rzymskokatoliccy niechętni byli większemu anga-
żowaniu duchowieństwa greckokatolickiego w życie parafi i z obawy o politycz-
ne konsekwencje ich działania84. Z tego samego powodu negatywne stanowisko 
zajmowała również administracja państwowa, która zainteresowana była po-
wstrzymywaniem wzrostu świadomości narodowej Ukraińców85. W sprawozda-
niach starostów przesyłanych wojewodzie lubelskiemu pojawia się często zarzut 
publicznego posługiwania się przez mnichów językiem ukraińskim. Obecność 
zakonów greckokatolickich na wschodnich terenach byłego Królestwa Polskie-
go była epizodyczna. Z powodu politycznych uwarunkowań praca ich nie mogła 
przynieść trwałych efektów. Struktura wyznaniowa i etniczna tych terenów uległa 
zmianie na skutek działań wojennych, przesiedleń ludności do ZSRR i akcji „Wi-
sła”. Osobny problem badawczy stanowi funkcjonowanie placówek bazyliańskich 
w latach II wojny światowej na obszarze diecezji lubelskiej.

83 S. Wilk, op. cit., s. 177.
84 AAL, Rep. 61, XII-5, k. 261.
85 Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej, oprac. W. Śleszyński, Białystok–Kraków 

2009, s. 66.
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Agnieszka Gronek

Wyjątkowe przedstawienie Umywania nóg 
na ikonie Męki Pańskiej z Uherców 
ilustracją monasterskiego 
wielkoczwartkowego obrzędu 

Na XVI-wiecznej ikonie Męki Pańskiej z Uherców1 (il. 1) znajduje się wyjąt-
kowe przedstawienie Umywania nóg (il. 2). Chrystus znacznie pochylony 

w  silnym wykroku, jakby szedł ku uczniom, wyciąga obie dłonie ku zanurzo-
nym w miednicy nogom mężczyzny. Młody wiek apostoła podkreślają krótkie 
ciemne włosy oraz brak brody. Przed nim na pierwszym planie Piotr, łatwo roz-
poznawalny dzięki krótkim siwym włosom i okrągłej niedługiej brodzie, siedzi 
na stołku, wspierając obute w sandały stopy o podnóżek misy. Stłoczeni nieco 
w głębi pozostali apostołowie biernie, choć z zatroskaniem i smutkiem, przyglą-
dają się czynowi Nauczyciela. Ich uczucia zdradza dłoń przy policzku u pięciu 

1 Ikona znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Lwowie, nr inw. I-1351/6656. 
Oprócz omawianej tu sceny Umywania nóg wokół Ukrzyżowania znalazły się jeszcze: 
Wjazd do Jerozolimy, Przemienienie Pańskie, Ostatnia Wieczerza, Modlitwa w Ogrójcu, 
Pojmanie Chrystusa, Chrystus przed Kajfaszem, Chrystus przed Annaszem, Piłat umywa 
ręce, Chrystus przed Herodem, Naigrawanie, Rozmowa z Piłatem, Biczowanie, Wyku-
pienie zwłok Chrystusa, Zdjęcie z krzyża, Opłakiwanie, Prowadzenie na ukrzyżowanie, 
Chrystus ukazuje się niewiastom, Pusty grób, Zstąpienie do Otchłani; I. Свєнціцький, 
Галицько-руське церковне малярство XV–XVI ст. Мaтеріали і замітки, „Записки 
Наукового Товариства імені Т. Шевченка” 121, 1914, s. 86–89, il. VI; idem, Іконо-
пись Галицької України XV–XVI віків, Львів 1928, s. 40–41, il. 48–50; idem, Ікони 
Галицької України XV–XVII віків, Львів 1929, s. 128–131, il. 211–220; S. Hordyns-
ky, Die Ukrainische Ikone 12. bis 18. Jahrhundert, München 1980, nr 84; М. Гелито-
вич, Ікони „Страсті Христові” XV – 1-ї половини XVI століття, „Літопис” 2 (7), 
2001, s. 108–109; Патріарх Димитрій (Ярема), Іконопис Західної України XII–XV 
ст., Львів 2005, s. 432–433; A. Gronek, Ikony Męki Pańskiej. O przemianach w ma-
larstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego pogranicza, Kraków 2007, nr kat. 3.
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z nich, co jest tradycyjnym gestem wyrażającym smutek, a nawet powściągliwą 
rozpacz2. 

Sztuka wczesnochrześcijańska stworzyła dwa typy przedstawień tego tematu: 
idealistyczne i lakoniczne, ograniczone do dwóch osób, czy jak na sarkofagu z Ar-
les do trzech Chrystusa (il. 3), Piotra i jeszcze jednego apostoła, oraz bardziej 
rozbudowane, narracyjne, jak na karcie Ewangeliarza w Rossano, gdzie umiesz-
czeni zostali także pozostali apostołowie, zajęci zdejmowaniem (zakładaniem?) 
sandałów3. Takie właśnie wielopostaciowe przedstawienia dominowały w sztuce 
wschodniej od czasów średniobizantyńskich. Tu Chrystus z przewiązanym u pasa 
bądź trzymanym w dłoni ręcznikiem stoi przed siedzącym na wysokiej ławie Pio-
trem, pochylając się ku niemu, i często – choć nie zawsze – ujmuje jego stopę. 
Ten, zatrwożony, wznosząc rękę, wskazuje na głowę w myśl słów: „Panie, nie tylko 
nogi moje, ale i ręce, i głowę” ( J. 13, 9). Reprezentatywne przykłady takich reali-
zacji znajdują się w klasztorach Hosios Lukas w Focydzie4 (il. 4), w Daphni, w 
Nea Moni5 (il. 5), na trzech ikonach X i XI-wiecznych z klasztoru św. Katarzyny 
na Synaju6, w Ewangeliarzach – trapezundzkim gr. 217, paryskim gr. 748, peters-
burskim gr. 219 czy z monasteru Dionysiou na Górze Athos10. 

Sposób ilustrowania tego tematu niewiele zmienił się w ciągu wieków. Dopiero 
w czasach nowożytnych, pod wyraźnym wpływem sztuki zachodniej, zaczęto uka-
zywać Chrystusa klęczącego11 przed apostołem, którym niezmiennie pozostawał 
Piotr. Zatem przedstawienie na ikonie z Uherców, na którym Chrystus obmywa 
nogi innemu uczniowi, należy uznać za wyjątkowo rzadkie. Motyw taki pojawia 

2 H. Maguire, Th e Depiction of Sorrow in Middle Byzantine Art, „Dumbarton Oaks Pa-
pers” 31, 1977, s. 125–174.

3 Н. Покровский, Евангелие в памятниках иконографии византийских и русских, 
„Труды археологического съезда в Москве”, т. 3, Москва 1890, s. 296–298; fi g. 
140; 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, s. 310 
i nn.; B. Filarska, Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986, s. 175, fi g. 187.

4 B. H. Лазарев, История византийской живописи, Москва 1986, t. 2, il. 156. 
5 N. Chatzidakis, Greek Art. Byzantine Mosaics, Athens 1994, s. 106–107.
6 G. et M. Sotiriou, Icones du Mont Sinai, Athenes 1956, fi g. 49, 66.
7 Petersburg, Publiczna Biblioteka, gr. 21; B. H. Лазарев, op. cit., t. 2, il. 157. 
8 Paryż, Biblioteka Narodowa, gr. 74; Évangiles avec Peintures Byzantines du XIe siécle, 

non gr. 74, Paris 1908, t. II.
9 В. Д. Лихачева, Византийская миниатюра, Москва 1977, il 19 (fol. 6v). 
10 S. M. Pelekanidis, P. C. Christom, S. N. Kadas, Th e Treasures of Mont Athos. Illumina-

ted Manuscripts, t. 1, Athenas 1974, il. 223 (fol. 52).
11 Ten zachodni motyw zalecany jest również w XVIII-wiecznym athoskim podręczni-

ku malarskim, por. Dionizjusz z Furny, Hermeneia czyli objaśnienie sztuki malarskiej, 
Kraków 2003, s. 128. 
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się później jeszcze na miniaturach ruskich rękopiśmiennych opowieści pasyjnych, 
gdzie zaszczytu tego dostępuje Judasz12. Również na omawianym przedstawieniu 
Pasji z Uherców w młodzieńcu z nogami zanurzonymi w wysokiej miednicy na-
leży rozpoznać zdrajcę Nauczyciela. Wytłumaczenie tego oryginalnego motywu 
ikonografi cznego odnajdujemy przede wszystkim w liturgii Wielkiego Czwartku, 
kiedy to w monasterach i cerkwiach katedralnych ma miejsce obrzęd obmywania 
nóg, na wzór opisu w Ewangelii Janowej (13, 4–11)13. 

Ten wywodzący się z tradycji żydowskiej zwyczaj, świadczący o gościnności 
gospodarzy i ich szacunku dla przybywającego14, wzmiankowany kilkakrotnie 
w Biblii, także jako zwykła czynność higieniczna (Rdz 18, 4; 19, 2; 24, 32; Sdz 19, 
21; 1 Sm, 25, 41; Łk 7, 44), wśród chrześcijan jako rytualny był praktykowany naj-
prawdopodobniej już w pierwszych wiekach naszej ery. Choć w Dziejach i Listach 
Apostolskich nie ma dowodu na to, że obrzęd umywania nóg towarzyszył Uczcie 
Eucharystycznej, to można przypuszczać, że uczniowie go praktykowali, pozosta-
jąc wierni nakazowi Chrystusa: „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak 
czynili, jak ja wam uczyniłem” ( J 13, 15)15. O zwyczaju „obmywania nóg świętym” 
wspomina jedynie św. Paweł w Liście do Tymoteusza (1 Tm 5, 10), wymieniając 
go jako jedną z cnót szlachetnych wdów, które mogły być dopuszczone do służby 
w świątyni. Jego interpretacją zajmują się niektórzy pisarze chrześcijańscy, jak dla 
przykładu Tertulian (Ad uxorem, ks. II, rdz 4)16, Ambroży (De sacramentis, ks. III, 
rdz 1)17 czy Augustyn (Epistyle LV, rdz 18, w. 33)18. Lokalnie, w Kościołach Galii, 
Irlandii, w północnych Włoszech i Afryce wiązał się on z sakramentem chrztu, 
o czym wspomina między innymi synod w Elwirze z roku 309. Katechumenom, 
których chrzczono w noc paschalną, obmywano nogi przed bądź po udzieleniu 
sakramentu, a na wspomnianym synodzie zastrzeżono, że czynność ta nie należy 
do kapłana (kanon 48). Na XVII synodzie w Toledo w roku 694 nakazano bisku-
pom rozszerzenie tego obrzędu na cały Kościół hiszpański. W drugiej połowie 
wieku XII zwyczaj obmywania nóg dwunastu wiernym w Wielki Czwartek znany 
był w Watykanie, co znajduje potwierdzenie w XIII-wiecznym X Ordo Romanus19. 

12 O trzech takich przedstawieniach wspomina Pokrowski; Н. Покровский, op. cit., s. 386. 
13 M. Lenczewski, Liturgika czyli nauka o nabożeństwach, Warszawa 1981, s. 299; 

K. Bondaruk, Nauka o nabożeństwach prawosławnych, Białystok 1987, s. 147. 
14 H. Daniel-Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa, Warszawa 1999, 

s. 188.
15 Dokładnie o zwyczaju obmywanie nóg za czasów apostolskich por. C. H. Forney, Th e 

Christian Ordinances, Harrisburg 1883, s. 89 i nn. 
16 Patrologia Latina (PL), op. J. P. Migne, t. 1, kol. 1294–1295. 
17 PL, t. 16, kol. 431–433.
18 PL, t. 33. 
19 Encyklopedia Kościoła, oprac. F. L. Cross, E. A. Livingstone, Warszawa 2003, t. 2, 

s. 357.
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W Kościele wschodnim obrzęd ten praktykowano najpóźniej od wieku VIII, 
z tego bowiem czasu zachowały się jego opisy w greckich księgach liturgicznych20. 
W jednym z XI-wiecznych Euchologionów opisany został obrzęd postrzyżenia ko-
biet połączony z obmywaniem nóg21. W Jerozolimie patriarcha po obmyciu nóg 
dwunastu kapłanom (po trzech hipodiakonów, diakonów i prezbiterów, dwóch 
biskupów i metropolita) wręcza im monety22. W Konstantynopolu również ce-
sarz zapraszał do pałacu dwunastu biedaków, którym obmywał prawą stopę oraz 
obdarowywał nową odzieżą23. 

Zgodnie z opisami w Triodionie obrzędu umycia nóg dokonywano w nartek-
sie cerkwi monasterskich bądź katedralnych – „przed wielką bramą świątyni”24. 
Przełożony (настоятель), a więc opat, archimandryta lub biskup celebrujący 
nabożeństwo, w stroju liturgicznym w asyście trzymających świece i kadzielnicę 
podchodzi do miejsca, gdzie paraeklezjarcha przygotował naczynie do obmycia. 
Wierni podążający za nim śpiewają psalm 50, a następnie pieśń 5 kanonu Wiel-
kiego Czwartku i stichery umycia. Po wygłoszeniu wielkiej ekteni i odmówieniu 
modlitwy kapłan przystępuje do obmywania nóg, podczas gdy diakon czyta tekst 
Ewangelii Janowej (13, 1–17). Zdejmuje wierzchnie szaty i przepasawszy się prze-
ścieradłem, podchodzi do furtiana (вратар), któremu obmywa stopy jako pierw-
szemu. Ostatni zaś bywa eklezjarcha bądź ekonom25, który symbolizuje św. Piotra. 
Między nim a przełożonym nawiązuje się rozmowa, na wzór tej, którą przepro-
wadził Chrystus ze swym uczniem. Po zakończeniu obrzędu kapłan zakłada swe 
szaty, a diakon kończy czytanie fragmentu Ewangelii26. 

Choć św. Jan nie opisuje, w jakiej kolejności Chrystus podchodził do aposto-
łów podczas tych czynności, to tradycja, a za nią również praktyka liturgiczna czę-
sto pozwala upatrywać w tym pierwszym Judasza, a w ostatnim Piotra. Bodaj jako 
pierwszy takiej interpretacji dokonał Jan Chryzostom, w Homilii 70 na Ewangelię 
20 J. Goar, Euchologion sive Rituale Graecorum complectens ritus et ordines divinae litur-

giae, Paris 1667, s. 591; tu za: J. Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, t. 10, 
s. 820.

21 А. Дмитриевский, Описание литургическихъ рукописей хранящихся въ библиоте-
кахъ православного Востока, t. 2, Εύχολόγια, Κіевъ 1901, s. 1035–1041.

22 А. A. Дмитриевский, Богослужение Страстной и Пасхальной седмиц во св. Иеру-
салиме в IX–X вв., Казань 1894, s. 121.

23 Th e Oxford Dictionary of Byzantium, New York 1991, t. III, s. 2191, tam dalsza litera-
tura. 

24 Triodion, Lwów 1663, BJ 589131 III, Bibl. Czart. 7801, fol. 67v; Triodion, Poczajów 
1747, fol. 81v; por. też: Wielki Tydzień i święto Paschy w Kościele prawosławnym, tłum. 
H. Paprocki, Kraków 2003, od s. 54. 

25 Taką kolejność zaleca również Cerkowny Ustaw z przełomu wieków XV i XVI, por. 
Biblioteka Narodowa akc. 2891, mkrf. 15533, fol. 208r–209r. 

26 Nieco inaczej obrzęd ten opisuje Nikolski (К. Никольский, Пособіе къ изученію 
Устава Богослуженія православной церкви, С. Петербургъ 1907, s. 603 i nn.).
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św. Jana. I choć w czasie nabożeństwa wielkoczwartkowego niekiedy czytano jego 
homilię na temat Ewangelii Mateusza27, to niewątpliwie treść tej pierwszej także 
była znana. Ku tej interpretacji skłania się bowiem dla przykładu Nicefor Kalli-
stus Ksantopulos, który w XIV wieku napisał synaksariony do Triodionu, w tym 
również Wielkiego Czwartku. Tekst ten, umieszczony po 6 pieśni kanonu Kosmy 
Majumskiego, przybliżał wiernym tajemnicę obchodzonego święta i tłumaczył 
przesłanie ewangelicznych przypowieści. Według niego właśnie Judaszowi Chry-
stus umył nogi jako pierwszemu, Piotr był zaś ostatni, zgodnie ze słowami „ostatni 
będą pierwszymi, pierwsi ostatnimi”28. Na Rusi dzieła Jana Chryzostoma były po-
pularne już od wczesnego średniowiecza. Docierały tu teksty greckie i słowiańskie 
przekłady zawarte w takich zbiorach, jak Złatostruj, Złatoust, Izmaragd, Margaryt 
i innych29. Wprost na jego komentarz do Ewangelii Janowej powołuje się Cyryl 
Stawrowecki w Pouczeniu na Wielki Czwartek zamieszczonym w Ewangeliarzu 
pouczającym, opublikowanym w Rachmanowie w roku 161930. Wydaje się, że 
pierwszeństwo Judasza przed Piotrem w czynności obmywania nóg utrwaliło się 
w świadomości wiernych w całym świecie prawosławnym31. Powtarza ją bowiem 
na przełomie wieków XI i XII Teofi lakt z Ochrydy w swoim komentarzu do tego 
fragmentu Ewangelii; tak też interpretuje ten obrzęd w połowie wieku XVII ar-
chidiakon Paweł z Aleppo, który jadąc do Moskwy, uczestniczył w wielkoczwart-
kowej liturgii w klasztorze w Târgovişte. Tam głównym celebrantem był patriar-
cha antiocheński Makary. On to po zdjęciu sakkosu i omoforionu, przepasawszy 
się bawełnianym fartuchem, wziął dzban i zaczął obmywać nogi, począwszy od 
człowieka zastępującego Judasza, a kończąc na biskupie Buzeo, który oznaczał 
Piotra32. Podobny obrzęd obserwował także w moskiewskim Soborze Zaśnięcia 
Matki Boskiej, gdzie celebrujący nabożeństwo patriarcha Nikon najpierw obmył 
nogi osobie, która oznaczała Judasza, dopiero na końcu podszedł do patriarchy 

27 Д. Огицкій, Утреня Великого Четверга, „Воскресное Чтеніе” 1936, nr 13, s. 196 
i nn.

28 Triodion, Lwów 1663, BJ 589131 III, Bibl. Czart. 7801, fol. 67v. 
29 Obszerną literaturę na temat wczesnych ruskich przekładów homilii Jana Chryzosto-

ma zebrał G. Podskalski, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej 
(988–1237), Kraków 2000, s. 104–105; późniejsze źródła omówił m.in. Ю. Пеле-
шенко, Українська література пізнього середньовіччя (друга половина XIII–XV 
ст.), Київ 2004, s. 25–30. 

30 С.Т. Ставровецкий, Евангеліе учительноє, Рохмановь 1619, Biblioteka Narodowa 
w Warszawie, Cyr 316; Biblioteka Czartoryskich, 8491 III; Muzeum Narodowe we 
Lwowie СК 577, fol. 79v.

31 Por. Венямин, Новая Скрижаль или объяснение о церкви, о литургии и о всех служ-
бах и утварях церковных, Санкт Петербург 1899, t. 4, cz. 24, § 45–52. 

32 [Paweł z Aleppo], Путешествiе Антiохiйскаго патрiарха Макарiя въ Россiю в по-
ловине XVII века, описаное его сыномъ архидiакономъ Павломъ Аллепскимъ, przeł. 
z arab. Т. Муркос, Москва 1896, ks. III, cz. 7, s. 133.
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antiocheńskiego Makarego, tym razem zastępującego Piotra33. W takiej kolejności 
dokonywano tego obrzędu również w XVII-wiecznym Nowogrodzie34. Podobny 
motyw pojawił się nawet w legendarno-apokryfi cznych tekstach pasyjnych, gdzie 
pierwszeństwo Judasza było tłumaczone jego bezczelnością i brakiem skrupułów. 
Jednak tu, inaczej niż w praktyce liturgicznej, Chrystus umył nogi zmieszanemu 
Piotrowi zaraz po zdrajcy, a potem pozostałej dziesiątce35.

Powiązanie sceny Umywania nóg na ikonie z Uherców z mającym miejsce 
w Wielki Czwartek obrzędem nie jest odosobnione. W Psałterzach bowiem chęt-
nie umieszczano je obok psalmu 50, szczególnie wersetu 9: „Pokrop mnie hizo-
pem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję”36. Psalm ten, jak już 
zostało wspomniane, stanowił część wielkoczwartkowego obrzędu. 

Również umiejscawianie tego przedstawienia we wnętrzu świątyni nierzadko 
powodowane było względami liturgicznymi. 

Bizantyński program malarski odzwierciedlał teocentryczny porządek świata, 
a kolejne motywy następowały po sobie zgodnie z zasadą hierarchii zstępującej37. 
Dzięki odczytaniu symboliki architektury świątynnej przez Maksyma Wyznawcę, 
widziano w niej obraz Kosmosu, podzielony na strefę niebiańską i ziemską. Na 
sklepieniu, często w formie kopuły, należącym do sfery niebiańskiej, znajdowały 
się przedstawienia tworzące wątek doksologiczny przez ukazanie Boga w najwyż-
szej chwale, w otoczeniu sił niebiańskich. Ściany nawy, przypisanej sferze ziem-
skiej, pokrywały sceny ewangeliczne ilustrujące najważniejsze wydarzenia z ziem-

33 [Paweł z Aleppo], Путешествiе Антiохiйскаго патрiарха..., Москва 1897–1900, 
ks. IX, cz. XIV, s. 184; por. też W. Podlacha, Malowidła ścienne w cerkwiach Bukowiny, 
Lwów 1912, s. 89.

34 К. Никольский, op. cit., s. 606, przyp. 3.
35 J. Janów, Legendarno-apokryfi czne opowieści ruskie o Męce Chrystusa, Warszawa 1931 

(odbitka z „Prac Filologicznych” t. XV, cz. II), s. 54, 98; І. Франко, Апокріфи і леген-
ди з українських рукописів, t. II: Апокріфи новозавітні, [w:] Памятки українсько-
руської мови і літератури, t. II, Львiв 1899, s. 226. 

36 Por. М.В. Щепкина, Миниатюры хлудовской псалтыри, Москва 1977. 
37 Poglądy komentatorów liturgii na temat symboliki kościoła scharakteryzowali np.: 

Н.В. Покровскiй, Стенныя росписи вь древнихь храмахь греческихь и русс кихь, 
„Труды седьмаго археологическаго съезда въ Ярославе” 1887, t. 1, Москва 1890, 
s. 210 i nn.; H. Wybrew, Th e Orthodox Liturgy, Th e Development of the Eucharistic 
Liturgy in the Byzantine Rite, New York 1996; H.J. Schulz, Die byzantinische Liturgie: 
Glaubenszeugnis und Symbolgestalt, Trier 2000; A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ru-
skie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, Warszawa 1983, s. od 18; eadem, Symbo-
lika bizantyńskiej architektury sakralnej, [w:] Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku. Ma-
teriały z sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. „Tragedia polskich cerkwi” 
w Rzeszowie, Rzeszów 1997, s. 63–91; J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, 
Kraków 1998, tam dalsza literatura. 
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skiego życia wcielonego Logosu. Umieszczone zwykle w najwyższych partiach 
ścian, łącząc niejako obie symboliczne przestrzenie, pozostawiały w dole miejsce 
dla wizerunków świętych, którzy jednoczyli się w modlitwie liturgicznej z wier-
nymi wypełniającymi świątynię. Zgodnie z tymi zasadami Umywanie nóg winno 
być umieszczane na ścianie nawy pośród innych scen narracji ewangelicznej. Tym-
czasem najstarsze realizacje tego tematu w malarstwie monumentalnym znajdują 
się w narteksie, czego przykładem są greckie monasterskie świątynie w Nea Moni 
na półwyspie Chios, Hosios Lukas i Daphni. Trudno nie łączyć tej praktyki ma-
larskiej z wielkoczwartkowym obrzędem obmywania nóg, dokonywanym przez 
przełożonego właśnie w narteksie. Nie jest to jednak stałe miejsce tego przedsta-
wienia w programie malarskim cerkwi. Mogło być one włączane w szerszy cykl 
opowieści pasyjnej na ścianach nawy, a mogło być również z niego wyłączane 
i wraz z Ostatnią Wieczerzą umieszczane w sanktuarium. Ten drugi zwyczaj był 
szczególnie popularny w cerkwiach monasterskich w północnej Bukowinie, na 
przykład w Worońcu i Humorze38, choć znane są także bliższe geografi cznie – 
w Posadzie Rybotyckiej39. Takie rozwiązanie należy także tłumaczyć względami 
liturgicznymi. Choć niewątpliwie przedstawienia te, zwłaszcza w obrębie ikono-
grafi i, również nawiązują do omawianego obrzędu40, to umieszczenie w ołtarzu 
podkreśla zwłaszcza ich aspekt eucharystyczny. Konsekracja darów, będąca przy-
pomnieniem wieczerzy paschalnej, jaką po raz ostatni spożył Chrystus z ucznia-
mi dzień przed swoją śmiercią, dopełnia się właśnie w sanktuarium. Obrazy tam 
umieszczone nawiązują zatem wprost do tego wydarzenia, tym samym przybliża-
jąc wiernym misterium Eucharystii. Jej aspekt paschalny zaś przywołują niekiedy 
umieszczane tam przedstawienia pasyjne, jak w cerkwi św. Teodora Stratilatesa41 
i Przemienienia Pańskiego w Nowogrodzie42, choć tam bez tematu Umywania 
nóg, oraz w kaplicy św. Trójcy zamku w Lublinie43, bazylice św. Krzyża w Pătrăuţi, 
czy św. Mikołaja w Bălineşti. 

38 W. Podlacha, op. cit., s. 87–92; P. Henry, Monumentale din Moldova de Nord, Bucu-
reşti 1984; tabl. X il. 2, tabl. XIV.

39 A. Różycka-Bryzek, Program ikonografi czny malowideł w cerkwi w Posadzie Rybotyc-
kiej, [w:] Symbolae Historiae Artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu 
dedykowane, Warszawa 1986, s. 349–365.

40 Por. W. Podlacha, op. cit., s. 87–92.
41 Л.И. Липфшиц, Монументальная живопись Новгорода XIV–XV веков, Москва 

1987, il. 233–248. 
42 Г.И. Вздорнов, Фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Новгороде, 

Москва 1976, s. 87–93.
43 A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego; eadem, 

Bizantyńsko-ruskie malowidła w Polsce wczesnojagiellońskiej: problem przystosowań na 
gruncie kultury łacińskiej, [w:] Polska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 2, Przemyśl 
1994, s. 307–326; eadem, Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy zamku 
lubelskiego, Lublin 2000.
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Wydaje się, że również umieszczenie na ikonie z Uherców kwatery Umywa-
nia nóg za Ostatnią Wieczerzą dyktowane jest względami liturgicznymi. Przekazy 
ewangeliczne nie określają jednoznacznie kolejności tych dwóch wydarzeń. Epi-
zod, kiedy to Chrystus obmywa nogi apostołom, przywołuje jedynie św. Jan, po-
mijając milczeniem ustanowienie Najświętszego Sakramentu, a opisując ujawnie-
nie zdrady Judasza (13, 21–30). W malarstwie bizantyńskim scena Ostatniej Wie-
czerzy, inaczej niż Komunia Apostołów, miała charakter historyczny i ilustrowała 
głównie zdemaskowanie zdrajcy44. Dlatego też, zgodnie z przekazem Janowym, 
Umywanie nóg powinno być obrazowane raczej przed Ostatnią Wieczerzą. Na 
taką kolejność wskazuje także treść nabożeństwa wielkoczwartkowego. Przywo-
łują ją stychiery i synaksarion przeznaczony na jutrznię45. W sztuce wschodniej nie 
ma reguły w przedstawianiu tych scen. Niekiedy Umywanie nóg poprzedza Ostat-
nią Wieczerzę, jak na XI-wiecznej ikonie w klasztorze św. Katarzyny na Synaju46, 
ruskich malowidłach kaplicy zamkowej w Lublinie i w Kaplicy Świętokrzyskiej 
na Wawelu47; taki porządek zaleca także Dionizy z Fourny w XVIII-wiecznym 
athoskim podręczniku malarskim48; znacznie częściej jednak kolejność bywa od-
wrotna. Źródeł tej, wydawać by się mogło, sprzecznej z treścią Ewangelii praktyki 
szukać należy właśnie w nabożeństwie wielkoczwartkowym. Po wprowadzeniu 
reformy Filoteusza Kokkinosa, która na Rusi rozpowszechniała się w ciągu wieku 
XV, obrzędu obmywania nóg dokonywano zawsze po celebracji Liturgii49. Ten 
nowy zwyczaj niewątpliwie wpłynął na utrwalenie w świadomości wiernych prze-
konania, że Chrystus obmył nogi swym uczniom już po spożyciu wieczerzy. 

Wydaje się zatem, że malarz ikony Męki Pańskiej z Uherców, nie dysponując 
gotowym wzorcem bądź poszukując innych rozwiązań, stworzył nową oryginalną 
kompozycję Umywania nóg, dla której inspiracją był wielkoczwartkowy obrzęd, 
który znał z monasterskiej praktyki. 

44 Н. Покровский, op. cit., s. 267–295; W. Podlacha, op. cit., s. 90; W. Podlacha, Scena 
Wieczerzy Pańskiej w malarstwie cerkiewnym XV i XVI w., [w:] Księga ku czci W. Pod-
lachy, Wrocław 1957, s. 36; A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła ścienne 
w kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu, „Studia do Dziejów Wawelu” 3, 1968, s. 243–
–244. 

45 Triodion…, Lwów 1663, fol. 67r. 
46 G. et M. Sotiriou, op. cit., il. 66.
47 A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-ruskie malowidła ścienne w kaplicy Świętokrzyskiej na 

Wawelu, s. 175–293; eadem, Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy…, s. 68; eadem, 
Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły…, s. 70. 

48 Th e ‘painter’s manual’ of Dionysius of Fourna, London 1989, s. 37; Dionizjusz z Furny, 
op. cit., s. 128.

49 М.С. Желтов, Богослужение русской церкви X–XX вв., www.kiev-orthodox.org/site/
worship/1132; И. Мансветовъ, Митрополитъ Кипріанъ въ его литургической дея-
тельности, Москва 1882, s. 62–63. 
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4. Umywanie nóg, mozaika w Hosios Lukas, Grecja, XI w. (wg N. Chatzidakis, 
Greek Art. Byzantine Mosaics, Athens 1994, s. 84, il. 60)

5. Umywanie nóg, fragment mozaiki w Nea Moni, Chios, XI w. (wg N. Chatzida-
kis, Greek Art. Byzantine Mosaics, Athens 1994, s. 106, il. 90)

6. Umywanie nóg, fragment ikony Męki Pańskiej ze Zwierzynia, XV w., Muzeum 
Narodowe we Lwowie (fot. Piotr Krawiec)

7. Umywanie nóg, fragment fresku w cerkwi Św. Onufrego w Posadzie Rybotyc-
kiej, XVI w. (fot. Piotr Krawiec)

8. Umywanie nóg, fragment ikony Męki Pańskiej z Michowej, XVI w., Muzeum 
Narodowe we Lwowie (fot. Piotr Krawiec)

9. Umywanie nóg, ikona z Pskowa, XVI w. (wg Е. Трубецкой, Умозрение в кра-
сках, Белый Город 2006, s. 230, il. 457)
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1. Męka Pańska, ikona z Uherców, XVI w., Muzeum Narodowe we Lwowie
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2. Umywanie nóg, fragment ikony Męki Pańskiej z Uherców, XVI w., Muzeum 
Narodowe we Lwowie
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3. Umywanie nóg, relief na sarkofagu z Arles, IV w.

4. Umywanie nóg, mozaika w Hosios Lukas, Grecja, XI w.
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5. Umywanie nóg, fragment 
mozaiki w Nea Moni, Chios, 
XI w. 

6. Umywanie nóg, fragment 
ikony Męki Pańskiej ze Zwie-
rzynia, XV w., Muzeum Naro-
dowe we Lwowie
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8. Umywanie nóg, fragment 
ikony Męki Pańskiej z Mi-
chowej, XVI w., Muzeum 
Narodowe we Lwowie 

9. Umywanie nóg, ikona 
z Pskowa, XVI w.





Alicja Z. Nowak

Pieczerska oferta wydawnicza 
w pierwszej połowie XVII wieku 
a rozwój kaznodziejstwa prawosławnego

W XVI wieku Kościół prawosławny znajdował się w sytuacji kryzysowej, 
zastój obejmował także tak istotną dla wiernych dziedzinę życia religijno-

-duchowego jak kaznodziejstwo1. Ruscy hierarchowie traktowali posady bisku-
pie jak drogę kariery, obejmowali urząd nie mając odpowiedniego wykształcenia, 
przygotowania teologicznego, nie mówiąc już o powołaniu i predyspozycjach 
moralnych. Korupcja wyższego duchowieństwa przekładała się na niski poziom 
duchowieństwa parafi alnego. Stan duchowny zaczął być dziedziczony z ojca na 
syna, a duszpasterskie obowiązki zaniedbywano2. 

Braki w dziedzinie kaznodziejstwa zaczęły być dotkliwe dopiero wobec nasila-
jącej się wśród prawosławnych kapłanów i wiernych popularności protestanckiej 
postyllografi i oraz w związku z wysokim poziomem artystycznym i teologicznym 
kaznodziejstwa w zreformowanym Kościele katolickim3. Posługa słowa stała się 
1 Iwan Korowicki o tym problemie pisał: „okres upadku życia umysłowego ujemnie 

wpłynął na twórczość w dziedzinie kaznodziejstwa. [...] upada nie tylko poziom arty-
styczny kaznodziejstwa, ale prawie zupełnie znika ze świątyń samo słowo żywe. Mamy 
wrażenie, że wprost zapomniano o jednym z główniejszych obowiązków pasterza”; 

I. Korowicki, Stan kaznodziejstwa prawosławnego na przełomie XVI–XVII w. w pań-
stwie Litewsko-Polskiem, „EΛΠΙΣ” 9, 1935, z. 1–2, s. 242.

2 Б. Ґудзяк Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і ге-
неза Берестейської унії, Львів 2000, s. 87; por. także I. Korowicki: „duchowni [...] 
chętnie unikają nie tylko wygłaszania kazania, lecz i odprawiania wszelkich praktyk 
cerkiewnych (szczególnie wyżsi duchowni), będąc przekonani, że to nie wchodzi 
w zakres ich obowiązków, wystarcza bowiem dla dobrobytu posiadanie dokumentu, 
uprawniającego do korzystania z dóbr cerkiewnych”; op. cit., s. 244.

3 Cyryl Trankwilion Stawrowecki zarzucał prawosławnym kaznodziejom zgubną dla 
nich fascynację pouczeniami i postyllami innowierczymi; por. J. Janów, Tłumaczenia 
i przeróbki z Postylli M. Reja w pouczeniach ruskich. (Tymczasowy wykaz ok. 50 kodek-
sów), „Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności” 48, 1947, nr 8, s. 301–302. 
Tego problemu dotyczył także komentarz ojca Hilariona Denisowicza, który skarżył 
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gorącą koniecznością w trudnych dla Cerkwi i naznaczonych sporami teologicz-
nymi czasach. Zwłaszcza po unii w Brześciu na ziemiach ukraińsko-białoruskich 
wzrosła potrzeba kaznodziejstwa, które pełniłoby funkcję „szkoły i trybuny 
w uświadamianiu wartości religijno-narodowych” i „odpieraniu ataków katolicy-
zmu i unii”4. Początkowo realizowano tę misję jedynie w niewielkim stopniu5. 
Pierwsze krytyczne oceny panującego stanu pojawiły się w kręgach świeckich 
obrońców prawosławia, głównie możnych protektorów i w środowiskach brac-
kich. Świeccy podjęli także pierwsze działania na rzecz reformy, a początkowy 
etap odrodzenia cerkiewnego przeszedł właściwie bez udziału duchowieństwa. 
Za przykład posłużyć może inicjatywa wydawnicza hetmana Grzegorza Chod-
kiewicza, Wasyla Ciapińskiego czy też szeroko zakrojona działalność oświatowo-
-drukarska księcia Konstantego Ostrogskiego. 

Duchowieństwo zaangażowało się w cerkiewną odnowę dopiero w XVII wie-
ku. Działania reformatorskie podjęła głównie klasztorna elita, stanowiąca trzon 
wybieranej po 1620 roku hierarchii w nielegalnym do 1632 roku Kościele prawo-
sławnym. Ówczesna oferta pierwszych prowadzonych przez mnichów typogra-
fi i ukierunkowana była w dużej mierze na podniesienie poziomu wykształcenia 
i teologicznej wiedzy wśród duchowieństwa. Dokładano starań, by wyszkolić ka-
znodziejów i ugruntować zwyczaj głoszenia tak niedzielnych, świątecznych, jak 
i okolicznościowych kazań. Tłoczono różnorodne tekstowe pomoce duszpaster-
skie, które umożliwiały realizację funkcji nauczycielskiej również mniej zdolnym 
i wprawnym w piórze cerkiewnym mówcom. 

Takież intencje przyświecały inicjatorom wydań z typografi i monasterskiej 
w kijowskiej Ławrze, o czym przekonuje nie tylko repertuar powielanych ksiąg, 
ale i umieszczone w nich przedmowy, dedykacje, komentarze i posłowia. 

Bez wątpienia z myślą o ułatwieniu głoszenia publikowano zbiorki kazań. 
Pierwsza kijowska edycja tego typu to Homilie Złotoustego na 14 listów św. Apo-
stoła Pawła, które pojawiły się drukiem w 1623 roku dzięki staraniom pieczer-
skiego archimandryty Elizeusza Pleteneckiego. Gorliwość i pilność tego leciwego 
już wówczas ojca – jak pisał Zachariasz Kopysteński w przedmowie – posłuży 
całym pokoleniom kaznodziejów, którzy przynoszą wiernym słowo Boże poprzez 
tę księgę:

się, że się kaznodziejów „ladajakich namnożyło”, PARERGON cudów świętych obraza 
przeczystej Bogarodzice w monastyru Kupiatyckim, Kijów 1638, [w:] Seventeenth-Cen-
tury Writings on the Kievan Caves Monastery, texts: t. 4, Cambridge 1987, s. 319. 

4 P. Karwecki, Prawosławna homiletyka Joannicjusza Galatowskiego (Przełom w prawo-
sławnej homiletyce XVII w.), „Studia Th eologica Varsaviensia” 10, 1972, nr 2, s. 209; 
por. П. Чепіга, Початки барокового проповідництва в українському письменстві, 
„Мовознавство” 1996, s. 25.

5 I. Korowicki, op. cit., s. 268–269.
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Gdyby ktoś dziś pytał o księgi przez Boga natchnione, pragnąc się w słowie rozmiło-
wać, temu tę przesławną księgę mów na posłania apostolskie św. Jana Chryzostoma 
polecam i wszystkim gorliwym dedykuję. Onęż Elizeusz, rydwan Izraela na Rusi, nam 
posyła, z miłością daruje. Przyjmijcie ją zatem z otwartymi ramionami, złóżcie pocału-
nek pokoju dostojnie i z lubością, a następnie pilnie czytajcie. Inni zaś niechaj z pokor-
nymi sercami słuchają, jak to dawniej było, gdy Ezdrasz Wielki – uczony i nauczyciel 
Boży zakon czytał, to wówczas wszyscy stawali się sercem pokorni i płakali. 

To nam właśnie uczynił gorliwy, pilny i sprawiedliwy nasz ojciec Elizeusz archi-
mandryta, że dzięki niemu kolejne pokolenia będą przepowiadać Ewangelię aż do 
skończenia świata6.

W księdze tej, oprócz zapowiadanych 14 komentarzy do Listów św. Pawła, 
znalazły się także inne cenne homilie Jana Chryzostoma. Rok później (1624), po-
nownie dzięki staraniom środowiska pieczerskiego na czele z ojcem Elizeuszem, 
ukazały się kolejne mowy św. Jana, tym razem dotyczące Dziejów Apostolskich. 
Ciesząca się ogromnym autorytetem cerkiewnym twórczość „złotoustego Ojca” 
przyniosła zatem ówczesnym ruskim arcypasterzom i pasterzom potężny impuls 
inwencyjny, nieocenioną pomoc w trudzie przygotowania kazań i homilii7.

Ożywienie w tej dziedzinie spowodował również druk Ewangeliarzy poucza-
jących, popularnych w obiegu rękopiśmiennym od czasów średniowiecza. Ten 
bogaty zbiór homilii można było wykorzystać, komponując własne „słowo” na 
niedzielę czy święto, a mniej wyrobiony kaznodzieja zapewne odczytywał goto-
wą naukę na dany dzień roku liturgicznego. Stało się to dostępne zwłaszcza po 
roku 1616, kiedy w Jewiu ukazał się Ewangeliarz pierwszy raz przetłumaczony na 

6 „Нинѣ же когождо Писанїй Бж ̃естванныхъ питати, ползовати, и наслаждати 
хотящи, преславную тую Книгу Бесѣд на Послання Ап̃лская Ст̃то Їоання Зла-
тоустаго въводитъ и любезно желающимъ преподает. Сію Єлїссей Колесница 
Іи̃лева в Россїи, препосылает, и любезно дарствует и приносит. Прїемѣте оубо 
ю разверстыма рукама, и достойнѣ и наслажденнѣ цѣлуйте, и ст ̃ымъ лобзанїемъ 
облобызайте, и любезнѣ прочытывайте. Иныи же умиленными сердцы послу-
шайте, якоже древле бѣ, єгда Єздра Великїй оный Книгочїа и Оуч̃тль Чтяше 
Законъ Бж̃їй, вси оумиляхуся сердцы и плакаху. Се прочее Блаженный Отецъ 
нашъ Єлиссей Архїмандрїтъ, и иже тщанїю и оусердїю єго послужиша, даже до 
скончанїа въ роды родовъ проповѣдуютъ Єв ̃глїе міру чрез сію Книгу”; Второе 
предисловіе къ Бесѣдамъ св. Іоанна Златоустаго на 14 посланій св. Ап. Павла Іеро-
монаха Захаріи Копыстенскаго, Київ 1623, [w:] Хв. Тітов, Mатеріяли для історії 
книжної справи на Вкраїні в XVI–XVIII в.в. Всезбірка передмов до українських ста-
родруків, Київ 1924, s. 62–63. 

7 Хв. Тітов, op. cit., s. 64. Pierwsza drukowana na ziemiach ukraińskich ksiega zawiera-
jąca wybór homilii Jana Złotoustego ujrzała światło dzienne w typografi i ostrogskiej. 
Był wydany w 1595 roku Margaryt; por. Я. Запаско, Я. Ісаєвич, Пам’ятки книжко-
вого мистецтва. Каталог стародруків виданих на Україні, t. 1: 1574–1700, Львів 
1981–1984, s. 31. 
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„prostą mowę”8. Wspomniany homiliarz, przełożony przez Melecjusza Smotryc-
kiego – rektora szkoły brackiej w Kijowie, został ponownie wydany z niewielki-
mi zmianami w 1637 roku z inicjatywy Piotra Mohyły w pieczerskiej drukarni9. 
Smotrycki, ciesząc się z kazań, które „służą duchowemu pożytkowi wiernych”, 
wyraził w przedmowie nadzieję, że zbiór będzie alternatywą dla druków inno-
wierczych i umożliwi wypełnianie kaznodziejskich obowiązków tym, którzy są 
zobowiązani „przykazania boskie ludziom prostym i nieukom objaśniać”10. Nato-
miast we wstępie do wersji pieczerskiej metropolita opisywał rozliczne duchowe 
dobrodziejstwa wynikające z nauczania słowa Bożego:

Wymaga to od Czcigodności Waszych stan Duchowy, którym od Boga Wszechmogą-
cego uczczeni jesteście, abyście słowo Boże przepowiadali i nauczali owiec swoich jak 
wierzyć i jak przystojnie w chrześcijańskim swoim życiu sprawować się mają.
Nauczanie bowiem słowa Bożego jest prawdziwym pokarmem, którym dusza żyć 
może.
Nauczanie słowa Bożego zabłąkanych od prawosławnej wiary znowu na drogę praw-
dziwą nawraca.
Nauczanie słowa Bożego niewiedzących naucza i w rozpacz wpadających podźwiga 
i do czułości chrześcijańskiej przywodzi.
Nauczanie słowa Bożego rozdartych sercem z powodu jadowitego gniewu wybawia 
i szatą miłości bliźniego przyozdabia.
Nauczanie słowa Bożego ostry miecz na zabójstwo i pożądliwości do nieczystych za-
mysłów i spraw gasi. 
Nauczanie na koniec słowa Bożego oziębłe serca wiernych do nabożeństwa rozpala, 
a skamieniałe ręce do czynienia jałmużny miękkimi i zdatnymi czyni, drogę pewną do 
Królestwa niebieskiego ukazuje i toruje11.

8 Pierwszy taki zbiór wyszedł drukiem, dzięki staraniom Grzegorza Chodkiewicza 
i pracy Iwana Fedorowa oraz Piotra Mścisławca w Zabłudowie w 1569. Była to jednak 
cerkiewnosłowiańska Ewangelia pouczająca, przedrukowana w Wilnie w 1580 roku 
przez Haraburdę, a w 1595 roku przez Mamoniczów; por. np. Z. Jaroszewicz-Piere-
sławcew, Druki cycrylickie z ofi cyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku, 
Olsztyn 2003, s. 163–165.

9 Na temat Ewangeliarzy nauczycielskich wydanych w latach 1569–1637 patrz: M. Ku-
czyńska, Przepowiadanie Słowa Bożego. Ze studiów nad homiletyką prawosławną 
w Rzeczypospolitej, [w:] Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś, red. B Zie-
liński, Poznań 2001, s. 93–99.

10 Th e Jevanhelije uczytelnoje of Meletij Smotryckyj, wstęp D.A. Frick, Harvard 1987, 
s. 20–21.

11 „Вытягаетъ то по Чесностяхъ Вашихъ стан Їерейскїй, которым от Бг̃а Всемогу-
щого оучтены єстесте, абысте слово Бж̃ее проповѣдали и научали овецъ своих 
якъ вѣрити и якъ пристойне в хрїстїанскомъ своем житїю справоватися маютъ. 
Проповѣдь бовѣмъ слова Бж̃ого єст правдивый покарм, которым дш̃а жити 
может.
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Tak ważna w „torowaniu” drogi do wieczności posługa słowa została również 
w znacznym stopniu usprawniona publikacją wzorcowych kazań. Pomoce tego 
rodzaju umieszczano w zbiorkach kaznodziejskich oraz w niektórych trebni-
kach12. Dla przykładu, w przygotowanym i wydanym przez mnicha Cyryla Tran-
kwiliona-Stawroweckiego Ewangeliarzu pouczającym (Rachmanów 1619) obok 
pokaźnego i zapowiedzianego w tytule zbioru pouczeń na niedziele i święta13 
umieszczone zostały wzory mów na okazję poświęcenia nowo zbudowanej cer-
kwi, na postrzyżyny mnicha, a także nauki: ślubna i na czas śmierci14. Inne bogate 
źródło ukraińskojęzycznych tekstów okolicznościowych to Wielki Trebnik, wy-
drukowany w Ławrze w 1646 roku. Znalazły się tam przykładowe kazania Piotra 

Проповѣдь слова Бж̃ого заблудивших от Православноѣ Вѣры знову на дорогу 
правдивую наворочаетъ. Проповѣдь слова Бж ̃ого невѣдаючихъ научаетъ в отчая-
нїе впадаючихъ двигаетъ и до чулости Хрїстїанскоѣ приволитъ. Проповѣдь слова 
Бж̃огороздѣленнихъ серцемъ для ґдовитого гнѣву совокупляєтъ и братолюбивою 
шатою приоздобляєт. Проповѣдь слова Бж̃ого острыѣ мечѣ на забойство и роз-
бо наготованые крушит, пожадливости до нечистыхъ и нерядныхъ замысловъ 
и справъ погашаетъ. Проповѣдь на остатокъ слова Бж̃ого озяблые серца вѣрныхъ 
до набоженства роспаляєтъ а закамянѣлые руки до чиненя Ялмужны мяккими 
и датными чинитъ, дорогу певную до Цр̃твїа небесного оуказуетъ и торуетъ”; 
Предисловіе м. Петра Могили къ «Учителному Евангелію» 1637 года, въ котором 
онъ поучаетъ іереовъ о высокомъ достоинствѣ священническаго званія, указываетъ 
качества добраго пастыря, въ частности, умъ и набожность, характезизуетъ 
особенности издаваемой книги и, наконецъ, зозсуджаетъ о высокомъ значеніи 
проповѣди слова Божія въ жизни церковной, 1637 года 25 августа, [w:] Хв. Тітов, 
op. cit., s. 324–325.

12 Ukraińskojęzyczne kazania znalazły się m.in. w Trebniku z 1644 roku drukowanym 
przez Michała Śloskę (Przedmowa przy ślubie, Kazanie na pogrzebie) oraz w Trebniku 
biskupa Arseniusza Żeliborskiego z roku 1645 (Przedmowa przy ślubie małżeńskim 
i Kazanie na pogrzebie); por. Я. Запаско, Я. Ісаєвич, op. cit., s. 65–66.

13 Евангелїе yчителное албо казаня на неделю през рокъ и на праздники господскїе 
и нарочитым святым оугодником божїм, Рохманов 1619. Praca Stawroweckiego 
była o tyle ważna, że zdaniem Marzanny Kuczyńskiej, jego Ewangeliarz odpowiadał 
popularnym rękopiśmiennym księgom tworzonym przez ruskich duszpasterzy z my-
ślą o dotarciu do szerokiego grona wiernych. Badaczka sytuuje ten zbiór pomiędzy 
„cerkiewną ewangelią pouczającą, zachodnią postyllą i wspólnym Zachodowi oraz 
Wschodowi zbiorem kazań tematycznych”; Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczpo-
spolitej. Ewolucja gatunku – specyfi ka funkcjonalna, Szczecin 2004, s. 25–26.

14 Cyryl Trankwilion-Stawrowecki wyprzedził na tym polu wysiłki innego, związanego 
w tamtym czasie z Kijowem mnicha, Kasjana Sakowicza, który Przedmowy aktom we-
selnym i pogrzebowym służące zamieścił w pracy zatytułowanej Problemata abo pytania 
o przyrodzeniu człowieczym i wydał w Krakowie w 1620 roku; por. Pisarze polscy Ru-
sini przez Dalibora Jana Wagilewicza wraz z dodatkiem pisarze łacińscy Rusini, oprac. 
R. Radyszewski, Przemyśl 1996, s. 195.
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Mohyły przewidziane na ślub (Kazanie przed ślubem i Kazanie podczas ślubu) 
i pogrzeb (Kazanie pogrzebowe wygłoszone nad zmarłym), ale także Pouczenie 
przed chrztem, Kazanie przed spowiedzią, Napomnienie po spowiedzi i rozgrzesze-
niu, Kazanie do chcących przyjąć komunię15. 

Należy wspomnieć, że głoszących słowo Boże wspomogły również księgi „nie-
kaznodziejskie”. Ponieważ w tamtym czasie nadal istniała praktyka, by jako naukę 
czytać wiernym urywki z triodi lub z minei, pieczerscy wydawcy cerkiewnosło-
wiańskiego Triodionu Postnego z 1627 roku umieścili w księdze synaksarion prze-
tłumaczony przez Tarasa Zemkę na „prostą mowę”16. 

Podobnie rzecz ma się z dziełem ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ lubo cuda w […] mo-
nastyru kijowskim, które zostało opublikowane w 1638 roku przez mnicha pie-
czerskiego wraz z przygotowanym przez innego czerńca dodatkiem PARERGON 
cudów świętych obraza przeczystej Bogarodzice w monastyru Kupiatyckim. Oby-
dwie prace zostały tak skomponowane, by mogły stanowić źródło cerkiewnych 
pouczeń. Autor zbioru o kijowskich cudach Atanazy Kalnofojski klarownie wyło-
żył swoje intencje we wstępie, pisząc:

Każdy cud dwiema wierszykami breuiarium swoje ma, każdy paraenesim swoje, która 
osobliwy gościniec do Nieba ściele czytającym, gdy ich do żywota poprawy napomina, 
tudzież i słuchających idiotów tamże prowadzi, gdy z niej presbiter (nie mający przez 
niedostatek za co dostojniejszych ksiąg sobie kupić) cokolwiek pobożnego wyczer-
pawszy do ludu swej pastwy rzecz pobożną czyni, tym wolę Bożą opowiada i tak ich 
w drodze zbawienia prostuje, aby i jedna owieczka nie zginęła17. 

Zbiór dotyczący Kupiatycz zawiera dodatkowo ciekawy opis wzorcowego 
oratora cerkiewnego. Jak pisał ojciec Hilarion, powinien on być mężem statecz-
nym, sługą miłującym Boga. Dobry kaznodzieja jest pokorny i cichy, ale mężny, 
musi być bowiem gotowy na wyrzeczenia, a nawet prześladowania. Jest niezwykle 
istotne, by naśladował Pana, tak by nauka, którą głosi, znajdowała odbicie w jego 
codziennym życiu. Musi być w końcu mądry, biegły w Piśmie świętym, a ostrożny 

15 Kazania P. Mohyły w tłumaczeniu na język polski M. Melnyka i W. Pilipowicza patrz: 
A. Naumow, Domus Divisa. Studia nad literaturą ruską w I Rzeczypospolitej, Kraków 
2002; Kazania i komentarze sakramentalno-liturgiczne z Trebnika św. Piotra Mohyły, 
Olsztyn 2003.

16 I. Korowicki, op. cit., s. 258.
17 Atanazy Kalnofojski, ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ lubo cuda które były tak w samym święto-

cudotwornym monastyru pieczerskim kijowskim jako i w obydwu świętych pieczarach, 
w których po woli Bożej błogosławieni ojcowie pieczarscy pożywszy, i ciężary ciał swoich 
złożyli (Kijów 1638), [w:] Seventeenth-Century Writings on the Kievan Caves Mona-
stery, wstęp P. Lewin, [Harvard Library of Early Ukrainian Literature], t. 4, Cambrid-
ge 1987, s. 133. 
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wobec obcych „postyllarzów”. Nie wolno mu także uzyskiwać jakiejkolwiek ko-
rzyści materialnej w związku z posługą słowa18. 

Kolejna kategoria pism, które przyniosły nieocenioną pomoc duszpaster-
ską, to publikowane wówczas pierwsze prawosławne katechizmy19. W Kijowie 
w 1645 roku ukazało się Krótkie zebranie nauki o artykułach wiary, najpierw 
w wersji językowej polskiej, a następnie po ukraińsku. Piotr Mohyła, objaśniając 
cel tego wydania, na pierwszym miejscu wymienił troskę o nauczycielskie powin-
ności parafi alnego duchowieństwa. Dwujęzyczna edycja katechizmu miała za-
tem usprawnić wypełnianie kapłańskich obowiązków związanych z udzielaniem 
niedzielnych, świątecznych, ale i codziennych nauk. Zbiór „artykułów wiary” 
w wersji drukowanej sprzyjał rozpowszechnianiu prawd katechizmowych także 
wśród świeckich, którzy ze względu na umiejętność czytania pogłębiali religijność 
własną, mogli również przyczynić się do duchowego wzrostu pozostałych, mniej 
uczonych chrześcijan. 

W tym celu aby nie tylko sami duchowni w parafi ach swoich, powierzonym sobie 
od Chrystusa Zbawiciela Krwią Jego Świętą odkupionym owieczkom naukę, pewnym 
i utorowanym sposobem podawali na każdy dzień, najbardziej jednak w Niedzielę 
i w dni Święte, lecz aby też i świeccy prawosławni umiejący czytać, nie umiejącym i 
prostszym z powinności chrześcijańskiej jednakowym sposobem naukę podając20.

18 Por. Hilarion Denisowicz, op. cit., s. 319–320; tekst zabytku patrz także P. Chomik, 
Kupiatycka Ikona Matki Bożej. Historia i literatura, Białystok 2008. 

19 Już w Didaskalii Sylwester Kossow apelował do szafarzy misteriów Bożych i kaznodzie-
jów, aby głosili wiernym nauki o istocie siedmiu sakramentów świętych: „А особливе 
васъ, Іереи Хр товы, дочастого читанья тоєй Книжицы упоминаю, поневажъ васъ 
Бгъ Шафарми Таинъ своих оучинилъ. Ваша повинност єстъ о седми таинахъ на-
учати. Ваша онихъ Перестерегати. Bаша и людъ Освѣчати”; Сильвестр Косов, 
Дидаскалія альбо наука о тайнах церковних в посполитості, Львів 1642, [w:] 
С. Голубев, Кіевскій митрополит Петр Могила и его сподвижники, т. 2: Приложе-
нія, Кіевъ 1898, s. 231. Faksymilowe wydanie tomu Gołubiewa przygotował Ołeksa 
Horbacz, Три українські катихизми з 17 ст., Рим 1990.

20 „Втотъ цель и конецъ, Абы нетылко самыє Ієреє, въ Парафѣяхъ своихъ, повѣро-
нымъ Собѣ от Хрта Спсителя Кровїю Єго Ст ою откупленымъ овечком науку, 
певнымъ и оуторованымъ способомъ подавали на кождый день, а найбарзѣй 
єднакъ въ Неделю, и въ дни Святыє. Лечъ абы тежъ, и свѣцкїє Православныє 
оумѣючїи читати, неумѣючимъ и простѣйшимъ сповинности Хрїстіанской, 
єднаковымъ способомъ науку преподаючи заправовали”; Петро Могила, 
Събранїє Короткой Науки. О Артикулахъ Вѣры православнокатолической Хрїс-
тїянской ведлуг вызнаня и Науки Церквє Ст. Восточнои Соборной Апостолской, 
Київ 1645, [w:] С. Голубев, op. cit., s. 359. 
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Krótkie zebranie nauki już rok po kijowskiej edycji ukazało się we Lwowie 
w typografi i biskupa Areseniusza Żeliborskiego, który we wstępie do katechizmu 
wskazywał na jego apologetyczną, ale i polemiczną funkcję. Właśnie w latach 40. 
XVII wieku po blisko dziesięcioletnim wyciszeniu wzmogła się fala polemiki oko-
łounijnej21. A zatem „duchowe łowy” wymagały od mówcy cerkiewnego zarówno 
czujności, jak i szerokiej wiedzy, gruntownego wykształcenia, zwłaszcza w dzie-
dzinie teologii. Jak wyraził to ojciec Hiłarion w PARERGONIE, jest „sprawą 
istotną aby [orator] był doskonale mądry”22. 

Wzorzec „doskonale mądrego” duszpasterza propagowała ówczesna litera-
tura okolicznościowa, w dużej mierze panegiryczna, ale i odgrywająca rolę pa-
renetyczną23. Ucieleśnieniem ideału mnicha i kapłana był, zdaniem Zachariasza 
Kopysteńskiego, ojciec Elizeusz Pletenecki. W poświęconych mu aż dwóch ka-
zaniach żałobnych nowy archimandryta pieczerski podkreślał szlachectwo swego 
poprzednika – założyciela szkoły i typografi i w Ławrze. Szlachectwo to wynikało 
nie tylko z pochodzenia, ale z cnót, umiłowania uczoności oraz głębokiej wie-
dzy teologicznej ojca Elizeusza24. Zmarły archimandryta miał szczególne zasługi 
w kształceniu młodzieży, a zwłaszcza przyszłych głosicieli słowa Bożego: 

[…] stając się hieroschymnichem [Pletenecki], został przemianowany z Elizeusza Eu-
tymiuszem. Względem synów i braci mnichów Ojcem był dla wszystkich i zasługuje 
od nas na miano ojca dobrego. Bo wszystkich nas na drogę dobra i do żywota poprawy 
naszego przywodził. Życie wspólnotowe odnowił [...]. Nauki nam, a i poznania róż-
nych dialektów, jak i zrozumienia Pisma Bożego życzył i o studentów godnych starał 
się: więc i o hieromnichów, to jest Przepowiadaczy słowa Bożego Cerkiewnych, któ-
rych przysposabiał, podtrzymywał, wychowanie ich stanom i powinności przystojne 
i dowolne dawał, i sam z zamiłowaniem ich słuchając był dla nieochoczych słuchaczy 
gorliwości powodem i przykładem25.

21 Stało się to, jak twierdzi J. Stradomski, za sprawą „niewybrednych zaczepek Kasja-
na Sakowicza”, por. Spory o „wiarę grecką” w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2003, 
s. 52–53.

22 Hilarion Denisowicz, op. cit., s. 319. 
23 W Ławrze ukazały się m.in.: Митура Александр, Вѣзерунокъ цнотъ [...] Єлисея 

Плетенецкого (1618); Імнологїа си єстъ пѣснословїе [...] през дѣлатели в типо-
графїи в даруночку низко принесенаа (1630); Евхарістиріон албо вдячность [...] 
Петру Могилѣ [...] одъ спудеовъ гимназіум [...] з школы реторіки (1632); Евфоніа 
веселобрмячая на высоцеславний фронъ митрополїи кієвской щасливе вступуюче-
му [...] Петру Могилѣ (1633); Mnemosyne sławy pracy trudow [...] Piotra Mohiły 
(1633); Kalimon Iosephus, Sol post occasum oriens ad spectandum oratione propositus 
cum rhetoricum horisontem in collegio suo Kiovien[si] feria II paschali anno (1641).

24 Захарія Копистенський, Казанье на честномъ погребѣ блаженнаго мужа, и пре-
велебного отца Єлїссея (1624), [w:] Хв. Тітов, op. cit., s. 118.

25 „[...] зоставши Іеросхимонахом, зосталъ и преименованы з Єллїссеа Євтимїємъ. 
Взглядомъ синовъ и братїй иноковъ Отцем всѣм былъ, и достоинъ єст от нас име-
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Sprawie pasterskich powinności wiele uwagi poświęcił także Piotr Mohyła, 
godny następca Pleteneckiego w dziele szkolno-wydawniczym26. We wstępie do 
Antologionu (Kijów 1636), przygotowanego specjalnie dla uczniów pobierają-
cych nauki w kijowskim kolegium, archimandryta i metropolita pisał o obowiąz-
kach nauczycielskich na własnym przykładzie, co następuje: 

Pośród różnych powinności, które wobec sobie powierzonych, duszą rozumną i obra-
zem Bożym uszlachetnionych, a przenajdroższą krwią Chrystusa Zbawiciela naszego 
odkupionych owiec, czuły i dbały pasterz zachować powinien, Duch Św. wskazuje, 
aby też pasł je umiejętnością i nauką. Mówi bowiem u proroka: Dam Wam Pasterzy 
według serca mego, i będą was paść umiejętnością i nauką [ Jr 3, 15–16]. Tej powinności 
pokorność nasza (zostawszy za wolą Boga Wszechwładcy najpierw Świętej Wielkiej 
Ławry Pieczerskiej Kijowskiej, a potem i całej Cerkwi Prawosławnej Ruskiej chociaż 
i niedostojnym Pasterzem) nie tylko zadość uczynić, ale i całą duszą w niej się znaj-
dować przed Bogiem i sumieniem swoim się zobowiązała, aby naród ruski tym poży-
tecznym dla duszy pokarmem, umiejętnością, powiadam, i nauką, przez nas pasterzy 
swoich hodowany i karmiony być mógł27.

не отца доброго. Во всѣхъ насъ на доброе и на животъ до поправы житїа нашого 
подвизался. Житїе общее обновил [...] Науки нам, такъ познаня розных дїалек-
тов, як, и вырозуменя писма Божого жичилъ, и о дїдаскалы искусныи, старал-
ся: венцъ и Їероклиріковъ, то єст, Проповідниковъ слова Божого Церковныхъ 
приспособлялъ, задержовал, выховане ихъ стану и повинности пристойное и до-
волное давалъ, и самъ любовне ихъ слухаючи не охочим слухачом до чулости был 
поводомъ и прикладом”; Захарія Копистенський, op. cit., s. 120.

26 Por. na ten temat M. Kuczyńska, Metropolita Piotr Mohyła – reformator religijny 
i duszpasterz, [=„Slavica Stetinensia” nr 11, red. K. Iwan] Szczecin 2001, s. 71–83; 
M. Melnyk, Godność i tożsamość sakramentalna stanu kapłańskiego, [w:] idem, Proble-
matyka antropologiczna w pismach Piotra Mohyły, Olsztyn 2005, s. 210–220.

27 „Межи иншими повинностями которие около собѣ [...] повѣроных, душею ро-
зумною и образом Бж ̃їмъ оушляхчоных, а пренадорожшею Кровию Ха̃ Сп̃сителя 
нашего откупленых овецъ, чулый и дбалый Пастыр заховати повинен, Дх̃ъ оу-
казивает, абы теж паслъ Оумѣетностю и Наукою. Мовит абовѣм оу Прр ̃ока С̃: 
Дамъ вам Пастиыры по срд̃цу моему, и пасти будут васъ разумом и оученїем. Той 
повинности покорност наша (зоставши, за волю Ба ̃ Вседержителя, впрод Ст̃ой 
Великой Лаврѣ Печерской Кіевской, а потом и всеи Цр ̃кви Православной Рос-
сійской, любо и не достойным Пастырем) не толко отчасти досыт чинити, але 
и всею душею в нійся знайдовати, пред Бг̃ом и сумненіем своѣмся обовязала, 
якобы народ Россійскій тою душепитателною пищею, оумѣетностїю, мовлю, 
и Наукою, пред насъ Пастырей своѣх пасен и кормлен быти моглъ”; Предисло-
віе къ «Анθологій» 1636 года Кіевскаго митрополита Петра Могилы, который, 
посылая блогословеніе Божіе учащейся въ кіевскихь школахъ молодежи, объясняетъ 
побужденія, какими онъ руководился, издавая книгу подъ заглавіемъ: «Анθологіа», 
[w:] Хв. Тітов, op. cit., s. 316.
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Zatem wykształcenie kaznodziejów to temat często podejmowany przez rzecz-
ników odrodzenia cerkiewnego. Wiedza teologiczna była mówcom potrzebna, 
by odważnie władać słowem i bronić ortodoksji przed napadami schizmatyków, 
a zwłaszcza przed wpływami herezji, tak by „nie baśnie, nie koncepty, ale Pismo 
św. stwierdzało rzecz jego [oratora]”28. Już Jan Złotousty w Dialogu o kapłaństwie 
pisał, że mowa do wiernych może być „mało błyskotliwa, łączenie wyrazów proste 
i niewyszukane, jednak co do znajomości i wyrażenia prawd wiary nikomu nie 
wolno nie być biegłym”29. Wykształcony i oczytany orator mógł rzecz jasna, bez 
obaw o czystość wiary, sięgać po innowiercze postylle, po to by uczyć się sztuki 
wymowy na „słowach” uchodzących za doskonałe pod względem artystycznym. 
Gdyby jednak mówca nie miał gruntownego przygotowania, to wówczas wi-
nien wystrzegać się „obcych Postyllarzów, bo tych czytając, gdy nie będzie jeśli 
nie Grek, Hebrajczyk, Teolog, przynajmniej Filozof, Łacinnik, Historyk i Jury-
sta Duchowny od części; miasto ryby da dziatkom swym gadzinę otruty pełną”30. 
Jeszcze w XVI wieku miały się zdarzać ruskim kaznodziejom wpadki w rodzaju 
cytatów z pism „świętego Reja”31. Wyłapywanie takich pomyłek było, co natu-
ralne, domeną ówczesnej literatury polemicznej32. Dla bezpieczeństwa zalecano 

28 Hilarion Denisowicz, op. cit., s. 320. 
29 Św. Jan Chryzostom, Dialog o kapłaństwie, przeł. ks. W. Kania, oprac. M. Starowiey-

ski, Kraków 1992, s. 112. Warto przypomnieć, że Dialog o kapłaństwie wydano we 
Lwowie w 1614 wraz z dodatkiem innych pism dotyczących posługi pasterskiej; por. 
Я. Запаско, Я. Ісаєвич, op. cit., s. 36. Były to między innymi pisma dotyczące ducho-
wieństwa, zawierające ustalenia soboru prawosławnego z 1509 roku; por. С. Голубевъ, 
Исторія Кіевской Духовной Академіи, вип. 1: Періодъ до-могилянскій, Кіевъ 1886, 
s. 86. 

30 Hilarion Denisowicz, op. cit., s. 320. Joannicjusz Galatowski przestrzegał kaznodzie-
jów przed heterodoksją: „Постерѣгай і того пилне, жебы наука в твоємъ казаню 
згажалася з наукою Хв ̃ою, Ап ̃толскою, стыхъ Оц ̃ъ и всеѣ Цр ̃кви Православнои. 
Бо єсли ты на казаню не такоѣ вѣры будешъ оучити, якую Цр̃ковъ заховуєтѣ 
и єсли іншихъ оучинковъ будеш научати, не тыхъ, котрые Цр̃ковъ кажетъ захова-
ти, мѣсто нагороды вѣчної одержишъ од Ба̃ каранє вѣчноє, бо злою наукою своєю 
не збудуєшъ людей, которыи тебе слухаютъ, але зопсуєшъ и дш̃ѣ ихъ погубишъ, 
ведлугъ приповѣсти Хв̃ой: Єда может слѣпец слѣпца водити, не оба ли в яму 
впадетася”; Наука альбо способ зложення казаня на погрєбѣ, Київ1659, reprint w: 
К. Біда, Іоанікій Галятовський і його „Ключъ Разумѣнія”, Рим 1975, s. 494–495.

31 I. Korowicki, op. cit., s. 258, przypis 73.
32 Sporo takich krytycznych wypowiedzi obecnych w literaturze polemicznej wynotował 

Iwan Korowicki w cytowanym artykule. Dla odmiany ówczesna literatura okoliczno-
ściowa, w znacznym stopniu panegiryczna przynosi sporo świadectw kaznodziejskiej 
biegłości. Przykładowo Sylwester Kossow szczycił się prawosławnymi hierarchami, 
wybitnymi kapłanami – homiletykami tymi słowy: „We Wschodniej cerkwi nic insze-
go nie ujrzysz jedno samym Bogiem wyszykowany obraz. Jest bowiem w onej rozmaite 
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więc, by Pismo Święte czytać, zgłębiać, badać i objaśniać wiernym, opierając się na 
komentarzach prawosławnych teologów. Biblia i pisma Ojców Kościoła powinny 
stanowić budulec własnej twórczości, należy przy tym „strzec się i trzymać z da-
leka od innowierców i takich, co szkodzą pobożności”33. Apel do kaznodziejów 
ojciec Zachariasz wzmocnił autorytetem piąto-szóstego Soboru Powszechnego, 
przytoczył bowiem w całości 19 kanon trullańskiego spotkania, dotyczący obo-
wiązku nauczania zgodnego z mądrością „bogonośnych ojców”34.

Wypisy z wspomnianych w tym kanonie nauczycieli i luminarzy kościelnych 
wraz z soborowymi ustaleniami dotyczącymi posługi pasterskiej zawierał Nomo-
kanon. Była to lektura obowiązkowa każdego kapłana35, dlatego w Ławrze w latach 

rycerstwo, są Kawalerowie Kopijnicy, którzy słowem Bożem jako kopią z daleka nie-
przyjaciela przebijają. Oni mówię Bazyliuszowie, Chryzostomowie, Ambrozjuszowie 
Piechotni, którzy nierychło palmy, ale za wiele lat dochodzą, jako nasz Jan wiele ucier-
piały w Pieczarach Kijowskich (iż inszych na ten czas wielu opuszczą), który ledwo 
za trzydzieści lat palmę nad nieczystym Cerberem otrzymał lubo się na każdy post 
w ziemie wkopał. Rajtarowie, którzy nieprzyjaciela niespodziewanie konają”; Cheru-
bin przy akcie pogrzebowym przewielebnego w Bogu Ojca jego M. Józefa Bobrykowicza, 
Wilno 1635, k. 3.

33 Por. komentowany i zacytowany fragment przedmowy Z. Kopysteńskiego w: Хв. 
Тітов, op. cit., s. 102; por. na ten temat A. Naumow, Księgi w Ławrze Kijowskiej, [w:] 
idem, Domus Divisa..., s. 105.

34 Kanon w tłumaczeniu na język polski ks. dr A. Znoski brzmi: „Przełożeni Kościoła 
(cs wersji biskupi) powinni po wsze dni, najbardziej zaś w dni niedzielne, nauczać 
wszystkich duchownych i wiernych słowom pobożności wyciągając z Pisma Bożego 
mądrość i rozstrzygnięcie prawdy, a nie przestępując już utrwalonych przez bogono-
śnych Ojców granic i podania. I jeśli słowo Pisma będzie badane, to niech objaśniają 
go nie inaczej, jak przedstawili go w swoich pismach luminarze i nauczyciele Kościo-
ła, i tymi niech się zaspokajają bardziej, niż układaniem własnych słów, aby, z bra-
ku w tym umiejętności, nie uchylić się od tego, co należy. Albo poprzez naukę wyżej 
wspomnianych ojców, ludzie, uzyskując wiedzę o tym, co jest dobre i godne wyboru, 
jak również o tym, co jest nieużyteczne i godne jest odwrócenia się, kierują swe życie 
na lepsze i nie cierpią na niemoc niewiedzy, lecz skupiając uwagę na nauce, skłaniają 
siebie do oddalenia się od złego, i w obawie przed grożącą karą, uskuteczniają swoje 
zbawienie”; Kanony Kościoła Prawosławnego, t. 1, Hajnówka 2000, s. 77.

35 Por. słowo wstępne Piotra Mohyły do duchowieństwa z kijowskiego wydania No-
mokanonu (1629): „Вамъ и мы Книгу сїю Номоканон се уже Третїе изображе-
ную по древнему обичаю и нинѣ приносим, вам имже паства овецъ Кръвїю 
Хв̃ою снабдѣных вручена єст. Вам иже длъгъ єст всякаго грѣхами уязвеннаго, 
приличными врачеванми цѣлити. Вам ихже званїе єст, не токмо себе, но и всякаго 
васъ послушающого спс ̃ати и в лѣпоту воистинну, понеже Номоканон ничтоже 
єст иное, развѣ законный правилник и єст пут праваго жителства по закону Бж̃їю 
чл̃ка от земля къ нб ̃си ведущїй или закона Правила”; Преосщ̃енным Архієп̃пом, 
Митрополитом, Бг ̃олюбезнѣйшим Єп̃пом, и всѣмъ Дх ̃овникомъ от Бг̃а Властїю 
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20. XVII wieku ten zbiór prawa kanonicznego został wydany aż trzykrotnie36. 
Podstawowe jednak źródło zgodnej z Tradycją, bezpiecznej nauki stanowiły kaza-
nia, zwłaszcza te, które wyszły spod pióra Jana Chryzostoma, Bazylego Wielkiego, 
Grzegorza Teologa czy Jana Damasceńskiego37. Dla przykładu Kopysteński pisał 
o słowach Chryzostoma, że nauczają ludzi różnych stanów „wszelakiej pobożno-
ści”. Zarówno duszpasterz, mnich, car, kniaź, wielmoża, żołnierz, kupiec, oracz, 
rzemieślnik, czy to bogaty czy ubogi otrzymuje z tej księgi wskazówkę, jak żyć 
na tym świecie, aby dostąpić żywota wiecznego38. Nauka Złotoustego jest – „tak 
wiarygodna, że nie zbłądzę” – przekonywał ojciec Zachariasz – „gdy powiem, że 
kto nie słucha i nie spełnia tej nauki, zbawiony być nie może”39. 

Starannie dobrany repertuar drukowanej księgi dowodzi, że duchowieństwo 
zakonne w Ławrze, włączając się w nurt odrodzenia cerkiewnego, podjęło stara-
nia na rzecz odnowy kapłaństwa – posługi niezwykle istotnej dla poziomu ży-
cia religijno-duchowego prawosławnych chrześcijan40. Konieczna stała się troska 
o głosicieli słowa Bożego i o treść nauczania, coraz liczniej pojawiały się wzory 
i wskazówki, jak powinno się kazania przygotowywać41.

Należy jednak podkreślić, że w kręgach klasztornych w pierwszej połowie XVII 
wieku na temat kaznodziejstwa toczyła się znacznie głębsza dyskusja. Omawiano 
nie tylko treść, język i walory artystyczne kazania, ale również bardziej sporne 
kwestie związane z czasem ich głoszenia w trakcie służby Bożej czy też dotyczą-

Архїєрейскою Осщ ̃еннымъ, [w:] Номоканон си єстъ Законоправилник имѣя по со-
кращенїю правила Ст ̃ыхъ Ап̃лъ, Семи Соборовъ, и помѣстныхъ нѣкіихъ. Къ сему 
и вселенских оучителей и Прп̃ныхъ Оц̃ъ третїе съ болшим исправленїем изданный 
(Київ 1629), Facsimile O. Horbacz, Romae 1989, s. 4–5. W 1646 roku Michał 
Śloska przedrukował kijowski Nomokanon we Lwowie, a biskup Arseniusz Żeliborski 
w przedmowie podkreślał, podobnie jak Mohyła, znaczenie tej ksiegi dla wszystkich 
osób duchownych, a zwłaszcza świeżo wyświęconych kapłanów; por. О. Лотоцький, 
Українськi джерела церковного права, Варшава 1931, s. 96.

36 Są to wydania z 1620, 1624 i 1629 roku; por. Я. Запаско, Я. Ісаєвич, op. cit., s. 41, 
42, 48. Charakterystyka ukraińskich drukowanych XVII-wiecznych Nomokanonów 
zob. А. Павловъ, Номоканонъ при Большомъ Требникѣ, Москва 1897, s. 55–59; 
О. Лотоцький, op. cit., s. 89–96. 

37 Por. np. І. Галятовський, op. cit., s. 116.
38 Por. A. Naumow, op. cit., s. 100; Посвященіе Захаріи Копыстенскаго князю Сте-

фану Яковлевичу Четвертинскому, находящеся въ нѣкотрыхъ екземплярахъ книги 
«Бесѣды св. Іоанна Златоуста на 14 посланій св. Ап. Павла, (Київ 1623), [w:] Хв. 
Тітов, op. cit., s. 75.

39 Ibidem. 
40 Na temat przeprowadzonej przez Piotra Mohyłę reformy kapłaństwa patrz С. Голу-

бевъ, Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники, т. 2, Кіевъ 1898, 
s. 464–524. 

41 P. Karwecki, op. cit., s. 210.
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ce obecności słowa żywego. Potrzeba odbudowy etosu prawosławnego kapłana 
skłoniła ówczesnych autorów, wydawców, redaktorów i tłumaczy do pracy nad 
dziełami służącymi podniesieniu poziomu wykształcenia cerkiewnych oratorów. 
Sporo miejsca poświęcono sprawie moralnych predyspozycji i cech osobowych 
przyszłych kaznodziejów, którzy powinni posiadać dar kapłańskiego powołania. 
Rozważania obejmowały także związaną z powołaniem sprawę godności i odpo-
wiedzialności nauczycielskiej duszpasterzy. Wymienione zagadnienia wymagają 
dalszych badań, z pewnością warte są osobnego opracowania. 





Anna Warzecha

XVII-wieczna pracownia hafciarska 
w klasztorze Wniebowstąpienia w Kijowie 
na przykładzie tkanin w zbiorach polskich

Zbiory hafciarstwa cerkiewnego w Polsce, choć prezentują się dość skromnie 
pod względem liczby zachowanych dzieł, to jednak składają się nań przed-

mioty stosunkowo wysokiej klasy artystycznej, pochodzące z różnych kręgów kul-
turowych. Większość z nich można powiązać z terenem dzisiejszej Ukrainy, gdzie 
hafciarstwo liturgiczne rozwijało się prężnie szczególnie w wiekach XVII i XVIII. 
Haft y ukraińskie stanowią rozproszony zespół, przechowywany między innymi 
w muzeach w Przemyślu, Łańcucie, Sanoku, Krakowie i Warszawie, datowany od 
XVII do XX wieku. Na podstawie cech stylowych i technologicznych można wy-
dzielić kilka pomniejszych grup, wśród których najcenniejsza i najbardziej zwarta 
pochodzi z wieku XVII. Styl i wysoka jakość artystyczna tych haft ów pozwala 
przypisać je najwybitniejszej pracowni kijowskiej w żeńskim monasterze Wnie-
bowstąpienia Pańskiego. Klasztor ten powstał na początku wieku XVII, a najstar-
sze datowane dzieła pochodzą z lat 40., najpóźniejsze – z początku wieku XVIII. 
Monaster istniał do 1707 roku kiedy połączono go z klasztorem św. Flora, dokąd 
przeniesiono również pracownię hafciarską1. Choć badacze są zgodni, że była ona 
najwybitniejszym centrum hafciarstwa owego czasu, nie pojawiło się dotąd jej ca-
łościowe opracowanie. Jednak, jak słusznie zauważyła Tetiana Kara-Wasyljewa, sy-
gnowane dzieła mogą stać się punktem wyjścia do badań nad haft em tego czasu2. 
Największą grupę stanowią przedmioty łączone z Marią Magdaleną Mazepiną, 
matką hetmana Iwana Mazepy, przełożoną klasztoru w latach 1688–16973. Prace 
z jej warsztatu prezentują stosunkowo rozbudowane kompozycje o niespotykanej 
dotychczas drobiazgowości, przy zachowaniu tradycyjnej techniki i stylu. Są to 
choćby peleny z przedstawieniem Narodzenia Matki Boskiej (datowane na 1682 
1 Т. Кара-Васильєва, Літургійне шитво України XVII–XVIII ст., Київ 1996, s. 30–

31.
2 Ibidem, s. 147.
3 Т. Кара-Васильєва, Шедеври церковного шитва України (XIII–XIX століть), Київ 

2000, s. 23–28.
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rok) i z przedstawieniem Pokrowu Matki Boskiej (1692), oraz ze sceną przekazania 
Matce Boskiej ikony (1689)4. Oczywiście w ciągu ponad półwiecznej działalności 
klasztoru musiało istnieć w jego obrębie wiele warsztatów, dlatego też poszczegól-
ne haft y różnią się nieznacznie między sobą, jednak ogólne cechy stylowe i tech-
nologiczne pozostają niezmienne do końca istnienia klasztoru. Wszystkie dzieła 
cechuje wysoka klasa artystyczna, precyzja wykonania i bogactwo użytego mate-
riału. Niewątpliwie miało na to wpływ pochodzenie mniszek, a co za tym idzie 
– możnych fundatorów, na co zwrócił już uwagę Paweł z Aleppo w swoim opisie 
Kijowa5. Z bogactwem kontrastuje raczej skromny zasób tematyczny, a także pew-
na schematyczność. Kompozycją typową dla większości felonionów było Deesis, 
z rzadka jedynie inne sceny, jak np. Zaśnięcie, dla wozduchów – Ukrzyżowanie 
lub Amnos, dla epitrachelionów – postacie świętych, najczęściej umieszczone pod 
arkadami. Sceny ograniczają się głównie do pojedynczych postaci, pozbawionych 
szczegółów, niekiedy podzielonych prostym roślinnym ornamentem. Należy jed-
nak pamiętać, że haft y wykonywane były na szatach i tkaninach liturgicznych, 
oglądanych z pewnej odległości, w nieustannym ruchu, co pociągało za sobą sche-
matyzację i ograniczenie tematu do motywów koniecznych do jego rozpoznania. 
Są to jednocześnie stosunkowo małe kompozycje, co również determinowało ową 
schematyczność i ogólność rysunku. Niemal brak na Ukrainie typowych ruskich 
pelen do dekoracji ikon, haft owanych ikon czy pokrowów z przedstawieniami 
świętych6. 

Do tworzenia kompozycji hafciarki wykorzystywały istniejące wzory grafi cz-
ne, czego przykładem może być przedstawienie anioła w stroju diakońskim, po-
wtarzane na haft ach tego czasu (il. 10)7. Wzory te były przenoszone na tkaninę 

4 Ibidem, il. 13, 16 i 15. Warto zwrócić uwagę, że wszyscy badacze uważają, iż sama 
ihumenia brała bezpośredni udział w procesie haft owania, zob. np. ibidem, s. 24, 
lub Вклади і вкладники Успенського собору Києво-печерської лаври, ХVІ – поч. ХХ 
століття (Сакpальні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-
Печерського історико-культурного заповідника), каталог, oprac. i wstęp В. Щерба-
кова, Г. Листопад, Київ 2005, s. 6. W katalogu zaznaczono nawet, że stylowa jedno-
rodność poszczególnych dzieł świadczyć ma o samodzielnym wykonaniu wszystkich 
haft ów przez Marię Magdalenę, bez pomocy innych hafciarek. 

5 Th e Travels of Macarius Patriarch of Antioch, written by his attendant Archdeacon, Paul 
of Aleppo, in Arabic, tłum. F.C. Belfour, t. I, London 1836, s. 215. 

6 Wyjątek stanowi twórczość Marii Magdaleny Mazepiny, zob. przyp. 4.
7 Zob. np. Украинские книги кирилловской печати. Каталог изданий, хранящихся 

в Государственной библиотеке СССР имени В.И. Ленина, t. 1, oprac. Т.М. Камене-
ва, А.А. Гусева, Москва 1978, il. 404. Analogiczne przedstawienia aniołów w strojach 
diakońskich zob. np. w Muzeum Narodowym w Krakowie (il. 5), pokrowiec w Mu-
zeum Etnografi i i Przemysłu Artystycznego we Lwowie, zob. Т. Кара-Васильєва, Лі-
тургійне шитво…, il. 22. 
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i na tym etapie upraszczane. Nierzadko dochodziło też do pewnych zmian, naj-
częściej wynikających z niezrozumienia wzorca lub braku precyzji w przypadku 
drobnych detali. 

Do grupy haft ów klasztoru Wniebowstąpienia zaliczyć można pięć tkanin 
przechowywanych w zbiorach polskich: epitrachelion datowany na podstawie 
inskrypcji na 1640 rok w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej z przedsta-
wieniem świętych8 (il. 1, 2), haft  felonionu z Chrystusem Arcykapłanem w tym 
samym muzeum9 (il. 3), haft  felonionu z grupą Deesis z Apostołami w Muzeum 
Narodowym w Krakowie10 (il. 4) oraz dwa fragmenty krzyżowego pokrowca na 
dary liturgiczne z aniołami w strojach diakońskich, również w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie11 (il. 5). Ostatnim przedmiotem jest wozduch ze sceną Ukrzy-
żowania odnaleziony w cerkwi w Michniowcu, obecnie zaś przechowywany 
w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku12 (il. 6). Przedmioty te trafi ły do 
muzeów albo po wojnie, jak haft y w Przemyślu i Sanoku, lub jeszcze przed woj-
ną, jak dzieła krakowskie. W większości przypadków nie znamy ich proweniencji, 
można jednak przypuszczać, że dzieła sanockie i przemyskie, jako niezwykle cen-
ne, pochodziły z katedry przemyskiej. Z katedrą bez wątpienia należy łączyć jedy-
nie epitrachelion, ponieważ przekazany został do muzeum przez oo. karmelitów 
w Przemyślu13. W przypadku pozostałych haft ów można jedynie domniemywać, 
że przedmioty te po zużyciu musiały być odnawiane lub przeszywane i przekazy-

8 Nr inw. MPS 7606; na jego temat w polskiej literaturze istnieje jedynie kilka wzmia-
nek. Po raz pierwszy wspomina o nim Józef Frazik (Sztuka Przemyśla i okolicy, [w:] 
Przemyśl, miasto zabytków i kultury, red. A. Kunysz, Kraków 1968, s. 100). Przedmiot 
ten został błędnie określony jako orarion i pod tą nazwą wszedł już do polskiej litera-
tury. Ostatnio zaś wzmiankowała o nim Józefa Kostek (Przeszłość przyszłości. Dzieje 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2000, s. 44, nr kat 53 i Kraj skrzy-
dlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572–1764, kat. wyst. Zamek Królewski w Warsza-
wie, sierpień – listopad 2000, red. J.K. Ostrowski, P. Krasny i K. Kuczman, Warszawa 
2000, s. 297). 

9 Nr inw. MPS 8015; pojawił się jedynie w katalogu Muzeum, gdzie został określony 
jako polski i prawidłowo zadatowany na XVII–XVIII w. (biorąc pod uwagę haft  i tka-
ninę felonionu), zob. J. Kostek, op. cit., s. 55, il. 33. Haft  został zakupiony do zbiorów 
muzealnych w 1984 r. 

10 Nr inw. MNK-IX-347; haft  nie publikowany. 
11 Nr inw. MNK-IX-67 a i b; haft  nie publikowany. 
12 Nr inw. 448; na jego temat zob. np. R.K. Jara, Haft owana tkanina liturgiczna z ko-

lekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, „Materiały Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku” 36, 2004, s. 109–132 i A. Warzecha, Haft  z przedstawieniem 
Ukrzyżowania w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, [w:] Szczelina 
światła. Ruskie malarstwo ikonowe, red. A. Gronek, Kraków 2009, s. 367–382.

13 J. Kostek, op. cit., s. 44. 
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wane do mniejszych parafi i. Przykładem może być wozduch z Michniowca czy też 
haft  z przedstawieniem Chrystusa Arcykapłana, naszyty wtórnie jako aplikacja na 
XVIII-wieczną szatę14. Natomiast pochodzenie haft ów, które trafi ły do zbiorów 
muzealnych w Krakowie jeszcze przed wojną, jest nieznane i nie można wykluczyć 
odleglejszych ziem Rzeczypospolitej. Nie wiadomo też, jakimi drogami tkaniny 
te trafi ły w prywatne ręce15. 

Epitrachelion przemyski (il. 1, 2) stanowi najbardziej popularny typ z przed-
stawieniami świętych pod półkolistymi arkadami. Są pośród nich święci zarówno 
związani z liturgią, jak i popularni na Rusi16. Występują więc kolejno: śś. Joachim 
i Anna, którzy stanowią pewien wyjątek, ponieważ najczęściej w haft ach ukra-
ińskich w pierwszych kwaterach umieszczona jest scena Zwiastowania. Następ-
nie zaś: Jan Chrzciciel i Andrzej, Bazyli Wielki i Mikołaj oraz Antoni i Teodozy 
Pieczerscy. Na środku w medalionie widnieje półpostać Chrystusa Arcykapłana 
adorowanego przez serafi ny. Poszczególne postacie odnajdują swoje analogie na 
znanych dziełach pracowni klasztoru Wniebowstąpienia, jak choćby śś. Teodozy 
i Antoni na felonionie z przedstawieniem Matki Boskiej Pieczerskiej, przechowy-
wanym w Ławrze, a więc powtarzają oni schemat znany z przemyskiego dzieła17. 
Powszechnie przyjmuje się, że para w ostatnim rzędzie epitrachelionu ma być 
związana z miejscem przeznaczenia haft u, zatem święci pieczerscy jednoznacznie 
wskazywaliby na Ławrę Kijowską18. Oznaczałoby to, że epitrachelion nie był pier-
wotnie przeznaczony do katedry w Przemyślu i został tam przewieziony w bliżej 
nieokreślonym czasie. Jednak możliwe jest również, że postacie obu świętych są 
w pewnym sensie jedynie „wizytówką” samego Kijowa, jako miejsca powstania 
dzieła19. 

14 Na podstawie zachowanego inwentarza katedry greckokatolickiej z roku 1767 dowia-
dujemy się, że haft y fi guralne należały do rzadkości, dlatego też mogły być wtórnie wy-
korzystywane, zob. zespół akt Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Archiwum 
Państwowym w Przemyślu, sygn. 14 Wizytacja katedry grekokatolickiej w Przemyślu, 
1767 r., s. 10–11. 

15 Niewątpliwie haft  felonionu przechowywany w Muzeum Narodowym w Krakowie był 
przez pewien czas wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ trafi ł do 
zbiorów nieco przycięty, wraz z drewnianą ramą wykonaną na wymiar. 

16 Zestawienie i typologia epitrachelionów ukraińskich, zob. М.О. Новицька, Датовані 
єпітрахилі Лаврського музею 1640–1743, „Український музей” 1927, s. 58–61. 

17 Zob. Т. Кара-Васильєва, Шедеври…, il. 52. 
18 М.О. Новицька, op. cit., s. 63; Вклади і вкладники…, s. 6. 
19 Niemniej warto zwrócić uwagę, że epitrachelionu nie ma w zachowanym dokumencie 

wizytacyjnym katedry przemyskiej, zob. Wizytacja katedry przemyskiej…, s. 10–11. 
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Bardziej szczegółowa analiza wykazała istnienie dokładnej kopii epitrachelio-
nu przemyskiego datowanej na rok 165320 (il. 7). Oba dzieła powtarzają ten sam 
układ i zestaw świętych pod półkolistymi arkadami, a także analogiczne motywy 
ornamentalne dzielące poszczególne kwatery. Nie ulega więc wątpliwości, że oba 
przedmioty zostały wykonane według identycznego wzoru. 

Dwa haft y felonionów (il. 3 i 4) prezentują tę samą kompozycję, najbardziej 
popularną na Ukrainie – Deesis z apostołami21, choć haft  przemyski zachowany 
jest dziś fragmentarycznie. W centrum kompozycji umieszczono Chrystusa Arcy-
kapłana w stroju biskupim w asyście dwóch aniołów stojących za tronem, postacie 
Marii i Jana Chrzciciela oraz apostołów22. Chrystus na obu przedstawieniach pre-
zentuje ten sam wariant ikonografi czny, różniący się jedynie szczegółem: na haf-
cie krakowskim podtrzymuje otwartą księgę Ewangelii od dołu, na przemyskim 
– z boku. Forma tronu, upozowanie Chrystusa oraz szaty są niemal identyczne 
i bez wątpienia powstały według tego samego wzoru, a różnice wynikają głównie 
z wykorzystania innego rodzaju ściegów. Analogiczne postacie Chrystusa spoty-
kane są na haft ach łączonych z pracownią Wniebowstąpienia w Kijowie – wariant 
przemyski znaleźć można np. na jednym z haft ów przechowywanych w Ławrze 
Kijowsko-Pieczerskiej23. Drugi jest bardziej popularny i pojawia się choćby na in-
nym felonionie w Ławrze (il. 8), w Czernihowskim Muzeum Historycznym (il. 9), 
czy też na hafcie datowanym na 1702 rok z fundacji Konstantyna Mokijewskie-
go24. Postacie Marii i św. Jana Ewangelisty również najczęściej występują w dwóch 
wariantach – ze skrzyżowanymi na piersi rękoma lub, jak na krakowskim felonio-
nie – wyciągniętymi ku Chrystusowi, co pojawia się na wielu kijowskich dziełach, 
jak np. na wspomnianym już hafcie w zbiorach Muzeum Historycznego w Czer-
nihowie (il. 9) czy na hafcie prezentowanym na wystawie polsko-ruskiej we Lwo-
wie w roku 188525. We wszystkich wspomnianych przypadkach Maria identycz-
nym gestem lewej ręki wskazuje na Chrystusa, co potwierdza tezę o powielaniu 

20 Zob. М.О. Новицька, op. cit., il. 7. 
21 Na temat kompozycji Deesis w hafciarstwie ukraińskim zob. np. Т. Кара-Васильєва, 

Літургійне шитво…, s. 65–78.
22 W rzadkich wypadkach pojawiają się inni święci, szczególnie na dziełach wczesnych, 

stylowo znacznie różniących się od rozpowszechnionych, jak np. na felonionie datowa-
nym na 1625 r. oraz z Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, zob. Т. Кара-Васильєва, Шедев-
ри…, il. 8 i Літургійне шитво…, il. 8. 

23 Ibidem, il. 8. 
24 Т. Кара-Васильєва, Літургійне шитво…, il. 6, 3 i Шедеври…, il. 9, s. 21. 
25 Wystawa archeologiczna polsko-ruska urządzona we Lwowie w roku 1885, Lwów 1886, 

tabl. IX. 
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jednego konkretnego wzoru26. Postacie apostołów, o czym świadczą zachowane 
dzieła kijowskie, wykonywane były według jednego schematu ikonografi cznego, a 
pewne drobne różnice są najczęściej efektem zmian na poziomie haft owania. Or-
nament haft u krakowskiego powiela dekoracje występujące na tkaninach kijow-
skich: motyw tulipana przeplata się w nim z sześciopłatkową rozetką i pączkami 
z drobnymi wypustkami po bokach, całość zaś połączona jest wicią27. Identyczny 
motyw pojawia się na hafcie z cerkwi św. Mikołaja w Głuchowie28. 

Jak dotąd nie udało się odnaleźć dzieła powtarzającego całość przedstawienia, 
jednak poszczególni święci znajdują swoje odpowiedniki na felonionach pracowni 
klasztoru Wniebowstąpienia. Taki stan rzeczy stanowi zarazem świadectwo same-
go procesu haft owania, w którym poszczególne postacie wykonywano oddzielnie, 
a następnie zestawiano razem w całe kompozycje. Z tego też względu poszczegól-
ne warianty przedstawienia świętych mogły się mieszać29. 

Dla dwóch pozostałych dzieł nie udało się dotychczas znaleźć bezpośrednich 
analogii wśród istniejących haft ów pracowni Wniebowstąpienia w Kijowie, jed-
nak ich ikonografi a jest bardzo typowa dla hafciarstwa ukraińskiego wieku XVII, 
a styl i klasa artystyczna odpowiadają najlepszym wzorom kijowskim. Postacie 
aniołów w strojach diakońskich na skrzydełkach pokrowca powielają powszechny 
wzór grafi czny i, jak zostało już wspomniane, odnajdują pokrewieństwa w szeregu 
dzieł kijowskich wieku XVII (il. 10)30. 

Przedstawienie Ukrzyżowania na wozduchu z Michniowca stanowi typową 
dekorację tkaniny pełniącej funkcję liturgiczną31. Kompozycja haft u ujęta w me-
dalion o promieniach na przemian prostych i falistych, w otoczeniu czterech 
Ewangelistów w narożach, w analogicznych mniejszych medalionach, również jest 

26 W innym wariancie Matka Boska wskazuje na Chrystusa całą dłonią, jak na wspo-
mnianym już felonionie w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej; zob. Т. Кара-Васильєва, 
Літургійне шитво.., il. 8. 

27 Ibidem, il. 16 (felonion ze sceną Zaśnięcia z końca XVII w.), eadem, Шедеври…, il. 9 
(felonion z Deesis datowany na 1702 r.), il. 56 (felonion z przedstawieniem Gościnności 
Abrahama), il. 25 (felonion ze sceną Zstąpienia Ducha Świętego).

28 Г. Логвин, Вишивання і гаптування, [w:] Історія українського мистецтва в шес-
ти томах, red. М.П. Бажан, t. 2, Київ 1967, il. 298. 

29 Zauważyła to również Tetiana Kara-Wasyljewa stwierdzając, że poszczególne postacie 
mogły być naszywane na dużo późniejsze dzieła, jednak nie powołała się na konkretne 
przykłady, zob. Літургійне шитво…, s. 72–73. Maria Nowycka publikuje epitrache-
lion datowany na 1640 r., który w całości został skopiowany w 1743 r., zob. М.О. 
Новицька, op. cit., s. 59, il. 2 i 15.

30 Zob. przyp. 7.
31 Na temat dekoracji pokrowców zob. E.Ю. Катасонова, Материалы к иконографии 

покровцов в лицевом шитье, „Убрусъ. Церковное шитье. История и современ-
ность” 5, 2006, s. 3–38.
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popularna w tradycji ukraińskiej32. Poszczególne postacie na wozduchu przypomi-
nają znane już dzieła pracowni kijowskiej. Przedstawienia serafi nów o smukłych, 
miękko wygiętych skrzydłach powtarzają się na większości epitrachelionów kijow-
skich33, a także na hafcie przemyskim. Zbliżona postać Ewangelisty w medalionie 
pojawia się na nieznanym hafcie w zbiorach Muzeum Historycznego w Czerni-
howie34, a poza Marii przypomina analogiczną z Deesis lub Zwiastowania, z tą 
tylko różnicą, że tutaj lewą rękę przyciska do policzka35.

Wszystkie haft y kijowskie wykonywane były w formie aplikacji i naszywane 
na tkaninę podkładową – najczęściej aksamitną, zazwyczaj w ciemnym kolorze36. 
Najchętniej używano czerwieni, jak na hafcie w Krakowie, rzadziej innej barwy 
– np. zieleni, jak na epitrachelionie w Przemyślu37. Jednak niemal zawsze był to 
ciemny kolor, co idealnie współgrało ze złotem i srebrem haft u. Haft owano nie-
mal wyłącznie metalowymi nićmi – srebrnymi i złoconymi38, z dodatkiem nici 
jedwabnych w partiach karnacji, włosów i konturów. Szeroko wykorzystywano 
tzw. nici skane, których dusza była luźno opleciona srebrną lub złoconą blaszką, 
co dawało interesujące efekty kolorystyczne metalicznego blasku jedwabiu. Takie 
nici wykorzystywano do oddania partii ziemi, konturów, dekoracji roślinnych. 
Haft owano na niskim podkładzie nicianym lub z grubo tkanego płótna, które 
widoczne jest w miejscach ubytków. Do haft u nimbów i detali stosowano pod-
kład ze sznureczka, zwykle złożonego na dwoje, często dla urozmaicenia rysunku 
przeszywanego przez środek co kilka, na ogół co osiem nici. Ten sam zabieg haft u 
32 Zob. np. wspomniana pelena z Narodzinami Matki Boskiej z 1682, a w XVIII w. – 

wozduch z Ukrzyżowaniem z 1725 r. ufundowany przez ihumenię Focję, zob. Т. Кара-
Васильєва, Шедеври…, il. 13 i 28. Analogiczne medaliony, zob. eadem, Літургійне 
шитво…, il. 40 (Archanioł Michał na felonionie, 1702 r.), czy il. 26 (wozduch z przed-
stawieniem Złożenia do grobu, XVII w.).

33 Zob. М.О. Новицька, op. cit., s. 4–7. 
34 Т. Кара-Васильєва, Літургійне шитво…, il. 45.
35 Zob. np. felonion w zbiorach Ławry Kijowsko-Pieczerskiej (Т. Кара-Васильєва, Лі-

тургійне шитво…, il. 8), czy też epitrachelion kijowski datowany na 1672 r. (eadem, 
Шедеври…, il. 59). Więcej na temat związku tego haft u z pracownią klasztoru Wnie-
bowstąpienia w Kijowie, zob. A. Warzecha, op. cit., s. 371–373.

36 Aksamit upowszechnił się w hafcie liturgicznym w wieku XVII nie tylko na Ukrainie, 
zob. P. Johnestone, Byzantine Tradition in Church Embroidery, London 1967, s. 65.

37 Identyczne tkaniny pojawiają się w dziełach kijowskich. 
38 Powszechnie stosowano nici oplatane. Cienką blaszką owijano tzw. duszę czyli rdzeń, 

najczęściej jedwabny. Faktura takiej nici była nierówna, co sprawiało, że mieniła się 
z każdym poruszeniem tkaniny. Dokładniej na temat techniki haft u ukraińskiego 
w XVII w. zob. М.О. Новицька, op. cit., s. 55–56, a także Н. Шабельская, Ма-
териалы и технические приемы в древнерусском шитье, [w:] Вопросы реставра-
ции. I сборник центральных государственных реставрационных мастерских, red. 
И. Грабар, Москва 1926, s. 113–124.
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na podwleczeniu sznureczkowym stosowano do ramek i motywów roślinnych. 
Przy niciach metalowych wykorzystywano haft  kładziony, co było powszechnym 
zabiegiem, gdyż były one sztywne i nie nadawały się do przeszywania przez tkani-
nę. W tym rodzaju haft u nici układane są jedna koło drugiej i mocowane po dwie 
za pomocą krótkich przeszyć nicią jedwabną. Przeszycia te pozostają widoczne 
i hafciarki miały możliwość kształtować je w różnorodne geometryczne wzory. 
Przybierały najczęściej formy skomplikowanych zwielokrotnionych rombów, 
zygzaków i ukośnych lub poziomych linii39. Wykonywano je głównie nicią białą 
dla srebra i żółtą dla złota, jednak zdarzało się często, iż dla uzyskania specjalnych 
efektów kolorystycznych wykorzystywano przeszycia barwne. Ich liczba i różno-
rodność kolorystyczna świadczyły o jakości warsztatu. Wśród haft ów przecho-
wywanych w Polsce do najbogatszych pod tym względem należą epitrachelion 
przemyski i wozduch sanocki, na których metalowe nici przyszywane są czerwie-
nią i błękitem40. Na szatach śś. Antoniego i Teodozego oraz skrzydłach anielskich 
z epitrachelionu i wozducha pojawia się również tzw. szew pancerny, haft owany po-
przecznie na podkładzie ze sznurków ułożonych obok siebie na całej powierzchni. 
W najprostszym wariancie hafciarka dwoma rzędami nici ujmowała dwa sznu-
reczki razem, dwoma następnymi zaś – każdy z osobna – co dawało w efekcie wra-
żenie ażurowej szachownicy. Poszczególne sekwencje rozdzielał ścieg na wyższym 
podwleczeniu sznureczkowym. 

Postacie na haft ach pracowni Wniebowstąpienia są dość krępe, kubiczne, ale 
proporcjonalne, przy czym można zauważyć, że im bliżej końca stulecia, tym stają 
się bardziej przysadziste, jak np. na wspomnianych wyżej haft ach fundacji Ma-
rii Magdaleny Mazepiny41. Twarze, ręce i stopy postaci są haft owane konturowo 
na aplikowanym jedwabiu czernią lub ciemnym brązem. Niezindywidualizowa-
ne oblicza są zawsze owalne, dość szerokie o dużych oczach z wielkimi czarny-
mi tęczówkami, linią brwi łączącą się z linią nosa i ustach najczęściej wygiętych 
w lekki uśmiech, niekiedy zaznaczonych czerwienią. Twarze męskie od kobiecych 
odróżnia jedynie zarost i nakrycie głowy w przypadku niewiast. Głowy otoczone 
są nimbami wykonanymi z dwóch wałeczków haft owanych na podkładzie sznu-
reczkowym, przy czym wałeczek zewnętrzny jest dodatkowo przeszywany przez 
środek. Jedynym wyjątkiem jest wozduch sanocki, gdzie nimby składają się z wa-

39 Zestawienie motywów geometrycznych wykorzystywanych w haft ach ukraińskich 
wieku XVII sporządziła Maria Nowycka, zob. М.О. Новицька, op. cit., il. 19–37, 
s. 56–57. Autorka jednocześnie próbuje określić występowanie czasowe poszczegól-
nych form, jednakże w przypadku większej liczby dzieł ustalenia te nie znajdują po-
twierdzenia. 

40 Na epitrachelionie rozpoznano dwanaście różnych rodzajów przeszyć, na wozduchu – 
jedenaście. 

41 Jednocześnie pojawia się pewna „rodzajowość” – sceny są umieszczane w określonych 
przestrzeniach, więcej jest detalu, co zapowiada już nową epokę w hafcie ukraińskim. 
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łeczka i zahaft owanego płasko tła wewnątrz. Takie rozwiązanie, choć nie występu-
je często, jednak jest spotykane, jak choćby na epitrachelionie przemyskim w po-
staci Chrystusa czy anioła na pokrowcu z Kijowa (il. 10) lub w postaci Ewangelisty 
Mateusza z Czernihowa42. 

W haft ach pracowni Wniebowstąpienia powtarzają się te same motywy or-
namentalne, które wykonywane były bezpośrednio na tkaninie, choć również 
na podkładzie z nici. Są to rośliny miejscowe: chabry, różyczki, czteropłatkowe 
kwiaty, liście dębu, rozetki, a nawet rośliny, które przypominają kwiaty i owoce 
poziomek43, ukazane albo w przekroju, albo sylwetowo, płasko. Motywy te w epi-
trachelionach tworzą podziały między arkadami i występują w kilku wariantach 
kompozycyjnych, z których jeden, jak już zostało wspomniane, wykorzystano 
na hafcie przemyskim. Na felonionach są to wąskie pasy okalające scenę główną, 
najczęściej w bardzo podobnym wariancie, jaki pojawia się również na hafcie kra-
kowskim44. Typowe dla epitrachelionów klasztoru Wniebowstąpienia są motywy 
arkad ujmujących postacie na wszystkich arkadowych epitrachelionach, złożone 
z wysokiego postumentu, bazy, prostego smukłego trzonu i kapitela w kształcie 
trójpłatkowego kwiatu tulipana45. 

Większość wymienionych powyżej cech technologicznych i stylowych poja-
wia się w hafciarstwie wieku XVII niezależnie od regionu. Można jednak wśród 
nich wydzielić te, które występują w tym czasie wyłącznie w Kijowie. Jest to 
przede wszystkim sposób kształtowania nimbów46, technika wykonania twarzy 
na aplikowanym jedwabiu, proporcje i sposób tworzenia sylwetek ludzkich, mo-
tywy roślinne powtarzające się na haft ach, a także szerokie zastosowanie szwu 
pancernego. Wszystkie powyższe cechy pojawiają się zarówno na haft ach klasztoru 
Wniebowstąpienia, jak i na omówionych dziełach w zbiorach polskich, co wraz 
z podobieństwami ikonografi cznymi pozwala zaliczyć je do jednej pracowni. Jed-
nocześnie ich wysoki poziom artystyczny, wskazujący raczej na połowę stulecia, 
lokuje je nie tylko wśród najwybitniejszych przykładów hafciarstwa cerkiewnego 
w Polsce, ale również wśród najlepszych haft ów ukraińskich.

42 Zob. kolejno: Т. Кара-Васильєва, Шедеври…, il. 55 i Літургійне шитво…, il. 4.
43 Mankiety liturgiczne ze sceną Zwiastowania z pracowni Ładyńskiego Pokrowskiego 

klasztoru, zob. Т. Кара-Васильєва, Шедеври…, il. 60. 
44 Drugim wariantem jest ornament wprowadzający liście dębu, z czteropłatkowymi 

kwiatami i kwiatami chabru ukazanymi płasko, jak na haft ach. 
45 Zob. np. epitrachelion datowany na 1672 r., w zbiorach Ławry (Т. Кара-Васильєва, 

Шедеври…, il. 58), czy epitrachelion przechowywany w zbiorach Muzeum Narodowe-
go we Lwowie (Т. Кара-Васильєва, Літургійне шитво…, il. na okładce). 

46 W innych krajach objętych wpływami Kościoła wschodniego nimby są płaskie, wy-
pełnione haft em kładzionym złoconą nicią, który nie uwzględnia owalu powierzchni. 
W tradycji moskiewskiej często zaznaczano na nich reliefowy ornament roślinny lub 
podkreślano owal nimbu perłami. 
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1. Epitrachelion z postaciami świętych, Kijów, 1640 r. Muzeum Narodowe Zie-
mi Przemyskiej (fot. A. Warzecha) 

2. Św. Antoni i Teodozy Pieczerscy, fragm. epitrachelionu 1640 r. (fot. A. Warze-
cha) 

3. Chrystus Arcykapłan, haft  felonionu, Kijów, XVII w., Muzeum Narodowe Zie-
mi Przemyskiej (fot. A. Warzecha)

4. Deesis, haft  felonionu, Kijów, XVII w., Muzeum Narodowe w Krakowie 
5. Aniołowie w strojach diakońskich, fragmenty pokrowca na dary liturgiczne, 

Kijów, XVII w., Muzeum Narodowe w Krakowie
6. Ukrzyżowanie, pokrowiec (wozduch), Kijów, XVII w., Muzeum Budownictwa 

Ludowego w Sanoku, z dawnej cerkwi w Michniowcu (fot. A. Warzecha)
7. Epitrachelion ze świętymi, Kijów, 1653 r. (wg М.О. Новицька, op. cit., il. 7)
8. Deesis, felonion, Kijów, XVII w., Muzeum Ławry Pieczerskiej (wg Т. Кара-

Васильєва, Літургійне шитво…, il. 8)
9. Deesis, felonion, Kijów XVII w., Muzeum Historyczne w Czernihowie (wg 

Т. Кара-Васильєва, Літургійне шитво…, il. 3) 
10. Archanioł w stroju diakońskim, fragm. pokrowca na dary liturgiczne, Ki-

jów XVII w., zbiory Ławry Kijowsko-Pieczerskiej (wg Т. Кара-Васильєва, 
Шедеври…, il. 55)
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1. Epitrachelion z postaciami świętych, Kijów, 1640 r. Muzeum Narodowe Ziemi 
Przemyskiej 
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2. Św. Antoni i Teodozy Pieczerscy, fragm. epitrachelionu 1640 r. 
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3. Chrystus Arcykapłan, haft  felonionu, Kijów, XVII w., Muzeum Narodowe Zie-
mi Przemyskiej
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4. Deesis, haft  felonionu, Kijów, XVII w., Muzeum Narodowe w Krakowie 

5. Aniołowie w strojach diakońskich, fragmenty pokrowca na dary liturgiczne, 
Kijów, XVII w., Muzeum Narodowe w Krakowie
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6. Ukrzyżowanie, pokrowiec (wozduch), Kijów, XVII w., Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku, z dawnej cerkwi w Michniowcu
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7. Epitrachelion ze świętymi, Kijów, 1653 r. 
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8. Deesis, felonion, Kijów, XVII w., Muzeum Ławry Pieczerskiej (wg Т. Кара-
Васильєва, Літургійне шитво…, il. 8)

9. Deesis, felonion, Kijów XVII w., Muzeum Historyczne w Czernihowie 
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10. Archanioł w stroju diakońskim, fragm. pokrowca na dary liturgiczne, Kijów 
XVII w., zbiory Ławry Kijowsko-Pieczerskiej



Юрій Ясіновський

Українські монастирі 
у розвитку музичного мистецтва

Монастирські обителі в Україні, як і на Сході та Заході християнсько-
го світу, упродовж багатьох століть були одними з найважливіших 

осередків розвитку літургійного співу та збереження давньої спадщини 
і передовсім монодичного (одноголосого) співу. Вони були основними осе-
редками і центрами професійно-музичної практики, де виховувалися співці 
кліросного співу як для власних потреб, так і для катедрально-парафіяльних 
богослужень, вдосконалювали методи вокального вишколу, розвивали ното-
пис, редагували й створювали нові літургійні напіви, переписували нотовані 
літургійні книги. Серед українських монастирів найавторитетнішими у пле-
канні церковного співу були київські Печерська лавра та Михайлівський 
Золотоверхий, Лаврівський і Спасівський у Перемишльській епархії, Унів-
ський на Львівщині, Почаївський та Дерманський на Волині, Курязький біля 
Харкова. 

Якось Софія Сеник висловила думку, що українські монастирі у XVII ст. 
не приділяли належної уваги церковному співу й не були значними осередка-
ми церковно-співочої культури. Та чи насправді так було? Мабуть, ця автори-
тетна дослідниця української церковної минувшини користувалася обмеже-
ним колом джерел, зокрема, церковно-музичних, бо виявлена й опрацьована 
велика кількість нових джерел стверджують протилежне: українські монас-
тирі зазначеної доби, як і білоруські, були не лише ревними прихильниками 
давнього літургійного співу, але й часто виявляли нові творчі ініціативи.

Звичайно, монастирі Середньовіччя і ранньомодерної доби, як на ві-
зантійському культурному просторі на Сході, так і на Заході християнської 
цивілізації, насамперед стійко оберігали давню церковну та богословсько-
літургійну спадщину. Та при цьому саме монастирі досить часто ініціювали 
різні рухи за оновлення Церкви, зокрема, і в ділянці церковного співу1. Та 
й пізніше чернецтво залишається в центрі релігійного й культурного життя. 
Так було на Сході у Візантійській Церкві, так було і на Заході у Церкві Римо-

1 Дж. Лінч, Середньовічна церква, Київ 1995, с. 53.
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Католицькій. Ранньомодерна доба значно пожвавила цей новаційний рух, 
зокрема в Україні та Білорусі, що є предметом уваги нашої статті.

Уже на межі першого і другого тисячоліть християнські монастирі Сходу 
та Заходу спричинилися до появи цілого ряду новацій, які, власне, й визна-
чили увесь подальший розвиток музичного мистецтва європейської цивілі-
зації. На Сході – це завершення формування основного гимнографічного ре-
пертуару, утвердження системи іхосів (гласів), створення невменної системи 
для записів музичних текстів, вироблення оптимальних методів підготовки 
музично-професійних кадрів. Провідниками тут були монастирі Констан-
тинополя, і насамперед Студійський, а також Синаю, Палестини, Афону. 
Подібне було й на Заході, де також формується репертуар і музична стиліс-
тика літургійних жанрів (григоріянський спів) і водночас тут народжуються 
нові творчі ініціятиви (секвенції, тропи, літургійна драма)2, кодифікуються 
ладові та ритмічні моделі григоріянського співу (модуси), зароджуються ба-
гатоголосі форми (орґанум, дискант, ізометричний мотет)3, реформується 
невматична нотація, виникає лінійна, формується система музичного шкіль-
ництва, яка готувала відповідні церковно-музичні кадри, виникає й форму-
ється культура дзвоніння та ін. Це насамперед ірландські та бенедектинські 
монастирі, монастирі Клюні, Лімож, Ґрота-Феррата, Санкт-Ґаллен, новозас-
новані у західних слов’ян Сазавський у Празі і кларисок у Старому Сончі. 
Як на Сході, так і на Заході давня абстрактна теорія музики скеровується у 
бік практики.

Творчі ініціативи західної цивілізації, зокрема монастирів, так чи інакше 
впливали і на Візантійську Церкву, утім і на Київську та її монастирі – напри-
клад, дзвони і дзвоніння, які прийшли на Русь із Заходу. З іншого боку, вели-
кі творчі ініціативи західної церковної музики часто інспірувалися контак-
тами із значно розвинутішим та багатшим візантійським літургійним співом, 
починаючи з доби Каролінґів. Секвенції і тропи, які часто були прямими 
запозиченнями з грецької церковної монодії, система модусів, раннє багато-
голосся, що наслідувало грецький ісон, теоретичні уявлення про музику та 
ін. Прискорений розвиток церковної музики на Заході зумовив удоскона-
лення системи музичного виховання та вироблення нових методів навчання. 
Ґвідо з Ареццо зреформував спосіб запису музичного тексту і запропонував 
до сьогодні вживану лінійну систему.

Так званий калофонний стиль, репрезентований блискучими віртуозами 
пізньовізантійських мелургів, вніс у церковний спів часомірну організацію 
та усвідомлення мелодичної краси піснеспівів (XII–XIII ст.) і став одним 
2 J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Historia muzyki, ч. I, Kraków 1989, с. 82–

89.
3 Й. Хоминський, Історія гармонії і контрапункту, т. 1, перекл. з польськ. Л. Гра-

бовський, Київ 1975, с. 287–386.
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з основних джерел мистецтва західноєвропейського Ars nova, яке підхопило 
й розвинуло стильові й естетичні новації калофонного стилю4.

Уже за княжої доби у Києво-Печерському та інших монастирях 
з’являються яскраві особистості у церковному співі: доместик Стефан, тво-
рець канонів Григорій5, можливо, ченцем був також „словутний” співець Ми-
туса при катедрі перемишльського єпископа6. Києво-Печерський монастир 
як головний монастир Київської держави, безумовно, найбільше спричинив-
ся до розвитку церковного співу, і не лише на Русі. Його вихованці і творча 
спадщина були відомими далеко за межами рідної землі й інспірували розви-
ток церковного співу на Балканах, у Молдаво-Волощині, приносили зразки 
співу до грецьких обителей, зокрема, на Афон7, а також в Росію8. 

Водночас балканослов’янські та молдаво-волоські монастирі XV–
XVI ст. стають важливими осередками розвитку пізньо- і поствізантійської 
церковно-співочої культури, плекаючи і передаючи далі в Русь-Україну та 
Московію згаданий вище калофонний стиль (Рильський і Дечанський у Бол-
гарії та Сербії, Нямц, Сучавиця, Драгомирна, Путна в Молдавії та Воло-
щині). Особливо славним був Путнянський монастир на півночі Молдавії, 
у безпосередньому сусідстві з українськими етнічними землями. Тут на по-
чатку XVI ст. сформувалася яскрава співоча школа на чолі з протопсалтом 
Євстатієм9, що інтенсивно розвивала калофонний стиль, який під назвами 
грецький, болгарський, сербський волоський, мултанський, минтянський та 
ін. напіви поширювався і в Україні10. Цього співу до молдаво-волоських шкіл 
прибували навчатися дячки з України11. Пізніше вже молдавські ченці-співці 
прибувають до Києва і вивчають київську нотацію, якою записують літур-
гійні піснеспіви у своїх монастирях – як це зробили чернець Калістрат у мо-

4 E. Williams, A Byzantine „Ars Nova”: Th e 14th–Сentury Reforms of John Koukouzeles 
the Chanting of Great Vespers, [у:] Aspect of Balkans Continuity and Change, Muton 
the Hague–Paris 1972, c. 211–220.

5 Історія української музики: у шести томах, т. 1, Київ 1989, с. 152.
6 Історія української культури: у п’яти томах, т. 2, Київ 2001, с. 332; Б. Кіндратюк, 

Нариси з музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства, Львів–Івано-
Франківськ 2001, с. 67–78.

7 A.E. Pennington, Music in medieval Moldavia, Bucureşti 1985.
8 Пор. Н. Серегина, Киев и Саровский монастырь, [у:] Καλοφωνία: Науковий збір-

ник з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 1, Львів 2002, с. 104–111.
9 Şcoala muzicalā de Putna: manuscrisul nr I-26, ред., передмова, примітки G. Cioba-

nu, M. Ionescu, T. Moisescu, Bucureşti 1981.
10 Ю. Ясиновський, Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої 16–18 століть, 

Львів 1996, с. 569–572.
11 Ю. Ясиновський, З історії музики західноукраїнських земель XVI–XVII ст., [у:] 

Українське музикознавство, вип. 21, Київ 1986, с. 115.



– 230 – Юрій Ясіновський

настирі Драгомирна 1769 року12, ієромонах Йосиф С.[ажковський ?] 1779 
року у Полянському монастирі13 чи анонімний у Нямецькому 1818 року14. 
У молдаво-волоських монастирях зберігалися і продовжують зберігатися 
нотні Ірмолої – наприклад, у Поляно-Воронському15.

У ранньомодерну добу українські монастирі продовжують залишатися 
найпродуктивнішими осередками церковного співу. Міцно оберігаючи дав-
ню спадщину, вони у той же час постійно вносили в церковний спів не лише 
свіжий фермент, але й ініціювали важливі реформи. У Білорусі це насампе-
ред Супрасльський, Жировицький, Слуцький та Віленський Святої Трійці, 
які тісно співпрацювали з українськими обителями. Особливо славним тут 
був Супрасльський Благовіщенський монастир, заснований 1498 року сином 
київського воєводи Івана Ходкевича Олександром після того, як Київ у чер-
говий раз був зруйнований – на цей раз кримським ханом Менглі-Гіреєм 
(1472). Заснували цей новий монастир у дикій пущі на північному заході Бі-
лорусі київські ченці, які разом з церковним добром принесли із собою давні 
традиції церковного співу. Важливим джерелом церковного співу Супрасль-
ського монастиря, яке, безумовно, відображає і києво-печерську спадщину, 
є нотолінійний Ірмологіон Богдана Онисимовича, переписаний ним у Су-
прасльській обителі у 1598–1601 роках. Це один з перших церковно-півчих 
збірників, де увесь репертуар церковного співу переведений на модерний 
лінійний нотопис. Зміст цієї унікальної пам’ятки скеровує як у давню київ-
ську спадщину (наприклад, повністю нотовані канони чи багатий репертуар 
празничних стихир), так і в новітні стильові наверствування – грецький і 
болгарський напіви. На перетині давнє-нове виникають спроби власної твор-
чости, які записані під назвою супрасльський напів. Вже на початку XVII ст. 
обитель знала партесний спів, ноти якого засвідчено в інвентарі бібліотеки 
монастиря з цього часу. Цікаво, що майже через сто років після появи руко-
писного Ірмолоя Богдана Онисимовича саме тут започатковано кириличне 
нотне друкування. 1697 року у друкарні монастиря, яка щойно почала діяти, 
ксилографічним способом було надруковано одну сторінку дуже потрібного 
для монастирів тропаря на постриг монахів Обятия отча; пізніше його двічі 
перевидавали у Почаєві (1750, 1793)16.

12 О. Цалай-Якименко, Я. Михайлюк, Нотолінійний Осмогласник з молдавського 
монастиря Драгомирна – пам’ятка українсько-молдавських музичних зв’язків, [у:] 
Musica humana: Збірник статей кафедри музичної україністики Львівської дер-
жавної музичної академії, ч. 1, Львів 2003, с. 213–234.

13 Москва, Государственный Исторический Музей (далі ГИМ), сиґн. Син. певч. 
1116; Ю. Ясиновський, Українські та білоруські, с. 463, № 983.

14 Ю. Ясиновський, op. cit., с. 485, № 1072.
15 Ibidem, с. 471, № 1013, с. 474, № 1024, с. 482, № 1060, с. 485, № 1072.
16 Ю. Ясиновський, Українські нотні видання XVIII ст., [у:] Бібліографія україноз-

навства, вип. 2: Бібліографія та джерела музикознавства, Львів 1994, с. 23–29.
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Іншим відомим монастирем Білорусі був Жировицький Успенський, 
який також було засновано наприкінці XV ст. У XVII ст. він став однією 
з найславніших у церковно-музичному відношенні обителлю, а її першим 
настоятелем унійної доби був св. Йосафат Кунцевич (1613–1614), який мав 
гарний голос, сам постійно співав на крилосі та дбав про розвиток церков-
ного співу як цього монастиря, так і інших в Білорусі та Україні. 1661 року 
Йоан Колбека зробив вклад до Жировицького монастиря у вигляді нотного 
Ірмолоя, створеного близько 1649 року17. Цей рукопис продовжив і розви-
нув традиції церковного співу в Білорусі, зокрема, Супрасльського монасти-
ря. Тут зафіксовано дуже велику кількість болгарських напівів, а також серб-
ський і грецький. Чимало у цьому рукописі є і місцевих напівів – острозь-
кий, київський, підгірський, віленський, слуцький, кременецький і навіть 
білоруський і український. Це свідчить про велику збирацьку і редакторську 
практику церковних напівів у цій обителі. З монастирем пов’язана діяльність 
видатного регента і композитора Єлисея Ільковського, який останні роки 
свого бурхливого життя провів у Жировицькому монастирі, де й помер 1669 
року, заповівши обителі 200 золотих угорських18. Джерела згадують і про 
культивування у монастирі партесного багатоголосого співу, виконавцем 
якого у 1699 року був 8-голосий хор, як про це писав Петро Толстой, духо-
вник Петра I.

У зміцненні богослужбового співу та наповненні його творчою енергією 
болгарського напіву виняткове місце посідав Манявський скит на Прикар-
патті19. Болгарський напів, як нове музично-стильове явище, вніс у пізньо-
візантійський літургійний спів виразну моторику, часомірність – з одного 
боку, співність, яскравий мелодизм – з другого. І все це наповнювалося ра-
дісним, мажорним тонусом, пройнятого стихією народної болгарської пісен-
ності. Цей новий стиль сучасники називали калофонічним, тобто прекрасноз-
вучним. Вважають, що саме цей стиль зумовив великі зрушення у музичному 
мистецтві Франції та Італії доби Ars nova (XIV ст.), що характеризується тими 
сами рисами, тобто часомірністю і яскраво наспівною мелодією. Болгарський 
напів поширився і в інших монастирях, особливо в Лаврівському, Спасівсько-
му та Мукачівському на західному пограниччі українського етносу.

17 Ще у XVIII ст. рукопис потрапив до Печерської лаври і сьогодні зберігається у На-
ціональній Бібліотеці України ім. В. Вернадського (далі НБУВ), сиґн. I, 3367.

18 І. Мицько, Єлисей Ільковський, „Лавра” 1999, № 4, с. 53–54.
19 Е. Тончева, Манастирът Голям Скит – школа на „болгарский роспев”, Скитски 

„болгарски” ирмолози от 17–18 вв., София 1981; Л. Корний, Болгарский распев 
в ма нявских рукописях XVII–XVIII ст., [у:] Единение народов – единение культур: 
Украинско-болгарские культурные связи: история и современность, Киев 1987, 
с. 37–60; Ю. Ясіновський, Манявський скит в історії української музики, [у:] 
Musica Galiciana, т. II, ред. Ю. Ясіновський, Львів 1999, с. 31–42.
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Без сумніву, провідна роль у розвитку церковного співу продовжувала за-
лишатися за Києво-Печерським монастирем. Збереглися імена півчих, устав-
ників і дияконів, а в монастирській бібліотеці було багато нотних рукописів. 
З монастирем пов’язана діяльність таких видатних співців, реґентів і компо-
зиторів, як наприклад, Єлисей Ільковський. Протягом XVII–XVIII ст. тут 
переписано ряд нотних ірмолоїв, розвивався і партесний багатоголосий 
спів. Саме тут у 20-х роках XVIII ст. спробували започаткувати друкування 
нотних ірмолоїв20. Наведемо деякі факти та імена. У другій половні XI ст. тут 
згадується доместик Стефан, учень Феодосія Печерського, який пізніше став 
ігуменом Печерського монастиря, заснував київський Стефановий монас-
тир на Клові, а згодом зайняв єписькопську катедру у Володимирі на Волині 
(† 27 квітня 1094 року)21. В описі монастирського майна 1554 року згадано 
„Ермолоев шесть, семый стихиралъ”22, а пізніше 24 квітня 1593 року в описі 
майна, складеного при передачі обителі архим. Никифорові Туру, згадано 
Jarmołoie (alias Graduały) dwa, trzeci bez not23. У XV ст. уставником (головним 
співцем) монастиря був Касіян, який у 1460 і 1462 рр. створив третю ре-
дакцію Києво-Печерського патерика24. У ранньомодерну добу Печерський 
монастир набирає нових творчих сил і швидко стає головним осередком 
церковного співу на всьому етнічному просторі українців, який вражав як 
східних, так і західних мандрівників. І навіть пізніше, в умовах царського ре-
жиму, Лавра вражала своїм співом численних паломників і прочан25.

Важливу роль у розвитку церковного співу відіграв Унівський монастир, 
один з найдавніших у Галичині. Зокрема, тут у середині XVII ст. за єписко-
па Арсенія Желиборського планувалося створити друкарню книготворной 
і піснопроізводной типографії, як про це пише друкар Андрій Скольський 
у передмові до первістка цієї друкарні Псалтиря 1648 року26. Ігуменом мо-
настиря був на той час Феодосій Сосновський, при якому близько 1650 року 

20 Ю. Ясіновський, Церковно-співочі ініціативи українських та білоруських монас-
тирів, [у:] Калофонія: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимногра-
фії, ч. 2, Львів 2002, с. 37–41.

21 Л. Махновець, Літопис руський, Київ 1989, с. 512.
22 С. Голубев, Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, т. I, Киев 

1883, Прибавления, с. 10.
23 Архив Юго-западной России, ч. 1, т. I, Киев 1859, с. 384.
24 М. Грушевський, Історія України-Руси, т. VI, Київ–Львів 1907, с. 348.
25 Великие дни богослужения в Киево-Печерской лавре, Санкт-Петербург 1859, с. 42–

49; див. також: Иадор (Илларион Ткаченко), История Киево-Печерского лаврско-
го распева, [у:] Русская музыкальная газета (1907/3), с. 99–102.

26 Єдиний примірник цього друку недавно у Торуні віднайшов акад. Ярослав Ісає-
вич; див.: Я. Ісаєвич, Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми, Львів 
2002, с. 218–219.
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переписаний нотний Ірмолой27. Наприкінці XVII ст. тут здійснено основні 
підготовчі роботи для видання першого нотного Ірмолоя, друк якого завер-
шився 1700 року у Львові28. Ігор Мицько в опублікованій ним історії Унів-
ського монастиря зібрав цікавий матеріал, який засвідчує велику увагу до 
церковного співу і музики взагалі у цьому чернечому осередку29. Збереглися 
імена унівських ченців співців і уставників: Корнилій (1595), Йона Бережан-
ський (1599), Васіян (1611), Панкратій Гридич (40 роки XVII ст.), Арсеній 
Вербовський (1670), Мелетій Любицький (1674)30. Декілька разів в Уневі 
побував відомий український реґент і композитор Симеон Пекалицький 
(1664, 1672, а 1688 року у підпорядкованому Уневі Словітському монасти-
рі), партесні твори якого збереглися до нашого часу31. За архимандрита Ата-
насія Шептицького (1713–1746) в монастирі запроваджено інструменталь-
ну музику, яка звучала головно під час празників, і найбільше, зрозуміло, на 
Успеніє; виступали також на празник Преображенія у жіночому монастирі 
на Чернечій горі. У складі капелістів ясновельможного архимандрита був ві-
домий свого часу музика Авраамій Гулевич (1715–1770). Музики прожива-
ли постійно неподалік від монастиря у присілку Капелівка32. Ченці нерідко 
й самі були добрими інструменталістами-музиками, яким був, наприклад, 
у якомусь василіянському монастирі „добрий чернець”, каплан і кантор Мат-
вій Лозовський († 1705), який також згадується як трубач і скрипаль33.

Помітне місце у розвитку церковного співу посідав також Лаврівський 
монастир34, що здавна належав до Перемишльської єпархії. Віднайдено 
й описано два нотні ірмолої, переписані тут у роках 1673 (Національний 
музей у Львові, сиґн. Q 361) і 1677 (Російська Національна Бібліотека, сиґн. 
Титов 1902) ченцем і добрим знавчем літургійного співу Йосифом Крей-
ницьким з Гладишова на Лемківщині. Обидва його рукописи доповнюють 
один одного і мають велику наукову та мистецьку вартість. Рукопис 1673 р. 
є основним і писар називає його „напѣлу руского”; за форматом (in Q°) і об-
сягом (376 арк.) це типовий український ірмолой. Рукопис 1677 р. є цілком 
27 Національний музей у Львові (далі НМЛ), сиґн. F 58; Ю. Ясиновський, Україн-

ські та білоруські, с. 129, № 53.
28 Ю. Ясіновський, Львівські нотні першодруки, [у:] Калофонія: Науковий збірник 

з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 1, Львів 2002, с. 25–36.
29 І. Мицько, Святоуспенська лавра в Уневі, Львів 1998, с. 75–76.
30 Ibidem, с. 75.
31 Ibidem, с. 76.
32 Ibidem, loc. cit.
33 Борис І. Балик, „Катафальк чернечий” василіян XVII–XVIII ст. (рукописна збірка 

життєписів Василіян), „Записки Чину Святого Василія Великого” 1985, т. XII, 
с. 281.

34 Тепер Старосамбірського району Львівської обл.
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іншим: маленького формату in О° (octavo) і має всього 161 аркуш. У порів-
нянні з репертуаром збірника 1673 року, він містить додатковий церковно-
пісеннний матеріял: передовсім служб утрені та літургії, а також великопост-
ні й окремі празничні жанри, чимало з яких є болгарськими та грецькими 
напівами, про що писар сповіщає на титульному аркуші.

У власноручному розлогому записі основного списку 1673 року Йосиф 
Крейницький подає автобіографічні відомості, включаючи вихідний літопис 
(зауважимо, що титульного аркуша тут немає, можливо, його взагалі не було, 
бо деякі ознаки свідчать про те, що кодекс не був завершений – наприклад, 
не виготовлений запланований мистецький декор, місця для якого перепи-
сувач залишив порожніми):

Рок[у] 1673 мца мая. Списася сія книга, г[лаго]лемая Ірмолой напѣлу руского, 
мною смиренным ієромонахом Іосифом Крейницким законником ієро[монахом] 
Лавровским. А на той час поповичом Гладышовским, с повѣту Бѣцкого, тогдѣ 
дидаскалом будучим на Волыню в мѣстѣ называємом Заславлю при храмѣ свя-
того архієрея Христова Николая. Который то Ірмолой даровалем родичови 
своєму возлюбленному, священному ієрею Андреєви Крейницкому, презвитеру 
Гладышовскому. Так теж брату моєму родному мнѣ ѕѣло любимому для науки, 
абы памятал о мнѣ в добродѣйствах своих, єжели того буду потребовал, яко теж 
и в молитвах (смиренно молю: мою худост) ваших не препоминати. А єжели бы 
яко колвек брат мой (и єжели будет мѣл потомство), тоєи книги не могл уживати, 
теды я сим писаниєм моим то ствержаю, абы тая книга зовемая Ірмолой, никому 
іншому до уживания не подана была, опроч монастыря Лавровского до храму 
преподобного Онофрия; албо теж єжели бым сам власне на тоє позволил, абы 
при храмѣ с[вятого] Архистратига Христова Михаила был в том же селѣ зовемом 
Гладышовѣ; мнѣ теж, єсли бым до преписаня тоєи книги потребовал, немає быти 
боронено, гды ж то єсть моя власная книга, и своим власным коштом и працею 
своєю выписал, и с трудностю в тыє краи вынесл. На що для певности и ваги 
печать свою законную притиснулем [на місці печатки дірка] и рукою своєю влас-
ною подписалемся. Дѣялося в Лавровском монастыры при храмѣ преподобного 
Онофрія. Который то святый сам свѣдителем єсть. Смиренный ієромонах Іосиф 
Крейніцкій попович Гладышовский (арк. 286)35. 

Титулярій другого Ірмолоя сповіщає: „Ірмолой напѣву [!] болгарского 
имѣя в себѣ различныя пѣнія по грецку и по руску на утрени і на литургии. 
Списася сія книжка недостойным ієродіяконом Іосифом Крейницким року 
божого 1677 юля 16 дня рукою своєю власною”. Наприкінці рукопису писар 
повідомляє про завершення праці над рукописом: „Многогрѣшный ієроди-
кон Іосиф Крейніцкій. Доздѣ єже по Бозѣ. Конец. И совершеніє книги сея 
Єлелсыя (!) Ірмолой” (арк. 125).

35 На аркуші 300 пізніший підпис „Ієромонах Іосиф клегіярх Лавровскій”. Ці оби-
два записи було зроблено після 1678 р., коли вже був висвячений на ієромонаха 
(чернечого священика).
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Отож Йосиф Крейницький народився на Лемківщині у селі Гладишеві 
Біцького повіту36 у родині священика; прізвище промовляє за походження 
батька чи діда з лемківського містечка Криниці, неподалік якої знаходиться 
Гладишів. Невідомо, де здобув освіту, та згодом вже сам навчав у школі при 
церкві Миколая містечка Заславля на Волині (тепер Ізяслав Хмельницької 
обл.). Постриг прийняв, мабуть, у Лаврівському монастирі, де отримав дия-
конські свячення. У 1673 та 1677 роках переписує згадані два ірмолої, а 1678 
– Поученія Феодора Студита:

Слава богу давшему начати и совершити амин. Совершися сїя книга глаголемая 
Студит Рок 1678 септеврїя 21 во святой Обители Лавровской при храмѣ пре-
подобнаго отца нашего Онофрїа за ігумена ієромонаха Інокентіїя Гошовского 
рукою многрѣшного уничиженнаго и непотребнаго во іноцех постав[ле]него(?) 
Іосифа Крейницкого законника своих Обители святой Лаврской. Молюже, по-
неже не аггелъ писал но члвкъ грѣшен и рука бренна выже Христолюбци духом 
кротости исправляйте37.

Опісля отримує ієрейські свячення. Дбає про свою родину, зокрема, 
Андрія Крейницького, священика у родинному селі Гладишові, якому пе-
редає свого Ірмолоя 1673 року „для науки”. Цікаво, що ця книга постійно 
знаходилася у його рідному селі, звідки через 250 літ (1926 року) надійшла 
до Національного музею у Львові. Його родич (мабуть, племінник) Андрій 
Крейницький 1682 року переписав збірку богословських і літургійних тек-
стів з уривків київських друків Наука о тайнѣ св. покаянія (1671) та Миръ 
с Богомъ человѣкъ Інокентія Ґізеля (1669), а також скопіював Требник вілен-
ського друку (1618)38: Преписана же єст смиренным Андреєм К.[рейницким] 
през:[итером] Гладышов[ским] Рок Бож ≠ахпв (1682)(ЛНБ, сиґн. Петр. 154, 
арк. 55). 

36 З цього ж Біцького повіту, із села Бортне, що поблизу Гладишева, походили дід 
і батько композитора Дмитра Бортнянського (1751–1825); його дід був сіль-
ським війтом, а справжнім прізвищем було Скурат, яке до сьогодні поширене 
у цьому селі. Дід майбутнього композитора емігрував на Слобожанщину до то-
дішньої гетьманської столиці Глухова й прибрав собі шляхетне прізвище Борт-
нянський, підкреслюючи своє походження з села Бортного. Ймовірно, що з цьо-
го ж повіту, походив також Фома Біцький (як можна припускати за прізвищем), 
який 1743 р. переписав Ірмолоя у селі Голоскові на Поділлі, тепер Летичівського 
р-ну Хмельницької обл. (НБУВ, сиґн. І, 5447).

37 Львівська національна бібліотека ім. В. Стефаника (далі ЛНБ), сиґн. МВ 1260, 
арк. 145; Див. також: В. Площанский, Лавров, село и монастыр в Самборском ок-
рузі, [у:] Науковый сборник, издаваемый Литературным обществом Галицко-рус-
ской матицы, Львів 1866, с. 336.

38 Книга Беларусі 1517–1917: Зводны каталог, ред. і упор. Г.Я. Галенчанка, Мінск 
1986, с. 91–92, № 87.
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Переписані ним ірмолої відображають як загальну практику монодійно-
го співу в Україні, так і особливості літургійного співу Лаврівської обителі, 
однієї з найдавніших у Галичині39; відображені тут і його особисті уподобан-
ня та виконавська манера. Особливо це помітно у другому рукописі, в якому 
акцент зроблено на піснеспівах утрені та літургії. Можливо, це пояснюється 
тим, що на той час Йосиф Крейницький стає ієродияконом і з особливою 
ревністю дбає про церковний спів, тож вносить до своїх ірмолоїв додаткові 
напіви – київський, острозький, скитський, простий, болгарський, грець-
кий. А своє захоплення красою літургійного співу висловлює в емоційних 
ремарках: sѣло прекрасноє, sѣло прекрасноє і умилноє, велми красноє, sѣло єст 
прекрасноє40. Також виявляє ширші богословські та історико-культурні заці-
кавлення. На полях Ірмолоя 1677 р. обстоює хрещення двома пальцями: Иже 
аще кто не крестится двома перстами, яко Исус Христос, да будет проклят 
анаф[емі] (арк. 112), робить виписку з популярної в Україні Кройніки поль-
ського історіографа Мартина Стрийковського про хрещення Русі і Польщі: 
Русь крестилась в року по рождестве Христовѣ девятсот 80, а поляци в року 
девятсот 65. Лист 145. Кройник [С]трійковскій (арк. 117 зв.).

1680 року нашого Йосифа Крейницького, здається, вже бачимо священи-
ком містечка Винник під Львовом, як про це сповіщає віршований запис на 
одній плащаниці:

Іосиф Крыницкий
Пресвѣтер Винницкий,
В скорбях плащаницю справил
Абы ся их избавил
До монастиря Куликовского
межи ставом, до паненского, р. 168041.

Можливо, що в скорбях він перебував у зв’язку із смертю когось з рідних, 
можливо, матері, бо вклад зробив до жіночого монастиря містечка Куликова 
під Львовом. Пізніше, у 1687 р., мабуть, той сам Йосиф Крейницький був 

39 Лаврівський монастир відомий своїми унікальними фресками з XIII–XIV ст. 
М. Голубець, Лаврівська поліхромія, „Стара Україна”, Львів 1925, № 11–12, 
с. 188–189; idem, Лаврів: Історико-археольогична студія, „Записки Чину Свято-
го Василія Великого” 1926, т. II, № 1–2, с. 30–69; 1927, № 3–4, с. 317–335; А.И. 
Рогов, Фрески Лаврова, [у:] Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная 
Европа: Искусство и культура: Сборник статей в честь В.Н. Лазарева, Москва 
1973, с. 339–351.

40 Ю. Ясиновський, Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої, с. 189–190, 211.
41 А. Петрушевич, Сводная галицко-русская летопись: Дополнения, Львів 1891, 

с. 589.
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ігуменом Красногорського Миколаївського монастиря біля Гадяча42, куди 
й взяв зі собою Ірмолоя 1677 р. Цим можна пояснити, що пізніше його ру-
копис потрапив до рук Дмитра Туптала (1651–1709), який в останні роки 
свого життя був архиєпископом Ростова Великого. Саме тут, у Ростові цей 
Ірмолой придбав колекціонер давніх рукописів Андрій Олександрович Ти-
тов (1845–1911), який власноруч занотував на форзацному аркуші: „Ку-
плена в 1882 в Ростове за 15 р. Рукопись принадлежала св. Димитрію Рос-
товскому”. Пізніше у складі колекції Титова рукопис потрапив до Публічної 
бібліотеки у Санкт-Петербурзі (тепер Російська Національна Бібліотека), де 
зберігається й сьогодні.

Отож, як бачимо, українські монастирі були важливими осередками пе-
реписування нотних ірмолоїв. На підставі опрацьованого нами світового 
фонду українських і білоруських ірмолоїв можна переконливо стверджувати, 
що ірмолої монастирського походження відзначалися особливою ошатніс-
тю, повнотою пісенного змісту, значним наповненням різнолокальними та 
різноетнічними напівами43. Піснеспіви часто супроводжуються уставними 
ремарками, у їх репертуарі обов’язковими є піснеспіви монашого чину – на-
приклад, тропар Обятия отча на постриг ченців чи покаянного змісту пісня 
Прийми мя пустине.

Монастирські ірмолої частіше використовували жанрово-тематичний 
тип структури цього збірника. З інших архаїчних рис відзначимо тривалі-
ше використання „сторожів” (знаки переноси мелодії з рядка в рядок), фіт 
і фітних розспівів (розлогі вокалізи без словесного тексту), ладових мутацій 
(себто, зміни ладу). Переписували нотні книги освічені співці, нерідко віль-
нонаймані – наприиклад, у Супрасльському монастирі Богдан Онисимович 
з Пінська та Федір Семионович з Бережан.

Тож монастирі міцно інтегрували музично-творчі зв’язки народів візан-
тійського обряду.

Українці (як і білоруси) переносили свої творчі здобутки в монастирі 
Московії. Так, полочанин Гаврило Аранесович, який був висвячений Ла-
зарем Барановичем у Чернігові, згодом опинився у Сава-Сторожевському 
монастирі під Москвою, де 1673 року переписав нотного Ірмолоя, в якому 
відобразилися як українсько-білоруська основа, так і окремі московські 
вкраплення44. У цьому ж монастирі 1682 р. такого ж Ірмолоя переписав 

42 Е. Барсов, Описание актов архива Марковича, Москва 1884, с. 11; Універсали Іва-
на Мазепи, 1687–1709, Київ–Львів 2002, с. 103, № 44.

43 Ірмолої парафіяльного походження орієнтувалися на вужчий церковно-співочий 
репертуар і відображали запити і потреби певної парафії.

44 Ю. Ясиновський, Нотний Ірмолой Гаврила Аранесовича як пам’ятка східно-
слов’янських музичних зв’язків, [у:] Бібліографія українознавства, вип. 2: Бібліогра-
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ієромонах Натанаїл45; тут зберігалися й інші українсько-білоруські ірмо-
лої46. 1689 року ієродиякон Атанасій Суховій переписав Ірмолоя у Воскре-
сенському Ново-Єрусалимському монастирі47, а 1719 ієродиякон Соломон 
переписав українського нотного Ірмолоя у Тверському Желтиковому мо-
настирі48; у 50-х роках XVIII ст. два нотні Ірмолої були переписані у сино-
дальному Симоновському монастирі у Москві49; 1762 року два Ірмолої були 
переписані у московському Ново-Спаському монарстирі50. Білорус Леонід 
Хоцятовський, який навчався у Києві, згодом як добрий співак опинився 
у Петербурзі, де дослужився до сану архимандрита Троїце-Сергієвої лаври51. 
У Троїце-Сергієвій лаврі були переписані й зберігалися ще декілька нот-
них українських ірмолоїв – 1756 року два Ірмолої тут переписав ієромонах 
Артемій Компайський52. Українські та білоруські нотні ірмолої зберігалися 
також у Соловецькому монастирі53, Флорищевій пустині54, Оптиній Софро-
нівській пустині55, Ніловій Столбенській пустині56, Воскресенському Ново-
Єрусалимському монастирі57, московських Андріївському в Пленицях58, 

фія та джерела музикознавства, Львів 1994, с. 20–23; Москва, ГИМ, сиґн. Син. 
певч. 172; Ю. Ясиновський, Українські та білоруські, с. 190, № 191.

45 Москва, ГИМ, сиґн. Дон. 3; Ю. Ясиновський, Українські та білоруські, с. 217, 
№ 250.

46 Москва, ГИМ, сиґн. Син. певч. 890; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 186, № 185.
47 Москва, ГИМ, сиґн. Син. певч. 1379; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 221–222, № 259.
48 Москва, ГИМ, сиґн. Син. певч. 13; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 309–310, № 519.
49 НБУВ, сиґн. КПл 38 П. та інший 1758 р., що сьогодні втрачений; Ю. Ясиновсь-

кий, op. cit., с. 430, № 891; с. 439, № 914.
50 Москва, ГИМ, сиґн. Син. певч. 29/а і 29/б; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 447–448, 

№ 935 і 936.
51 Москва, Российская Государственная Библиотека (далі РГБ), сиґн. Троице-Серг. 

454; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 401–402, № 791.
52 Москва, РГБ, сиґн. Троице-Серг. 457; НБУВ, сиґн. I, 5552; Ю. Ясиновський, op. 

cit., с. 436–437, № 907 і 908.
53 Санкт-Петербург, РНБ, сиґн. Солов. 622/676; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 236, 

№ 298.
54 Москва, ГИМ, сиґн. Син. певч. 37; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 244, № 318.
55 Москва, ГИМ, сиґн. Син. певч. 5; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 481, № 1057.
56 Москва, ГИМ, сиґн. Син. певч. 774; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 472–473, 

№ 1017.
57 Москва, ГИМ, сиґн. Син. певч. 381, Ю. Ясиновський, op. cit., с. 108, № 18.
58 Москва, РГБ, сиґн. ф. 218, Надх. 1969 р., 5/4; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 138, 

№ 70.
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Богоявленському59, Даниловому60, Донському61, Івановському62, Чудово-
му63, Іверському64.

Монастирі постійно виховували кваліфіковані кадри для церковного спі-
ву: співаків, уставників, протопсалтів, реґентів і композиторів. Серед них – 
ігумен Манявського скиту Теодосій, архимандрит Дерманського монастиря 
Мелетій Смотрицький, який створив авторську мелодичну редакцію літур-
гії, записану в одному з Ірмолоїв65. Почаївський монастир продовжив нотно-
видавничу справу Львова, а в 1790–1791 рр. надрукував збірник духовних 
пісень Богогласник.

Тож монастирі як на християнському Сході, так і на Заході Європи не 
лише міцно оберігали віковічні традиції церковного співу, але й примно-
жували їх і виступали з новими ініціативами. Це забезпечувало їм провідну 
роль у вихованні професійних музичних кадрів, зокрема, співаків, аж поки 
цю місію не перебрали на себе новітні спеціальні навчальні заклади – кон-
серваторії, духовні семінарії, дяківські школи і школи канторів.

59 Москва, ГИМ, сиґн. Єпарх. 75; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 319, № 546.
60 Москва, РГБ, сиґн. Разум. 96; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 396–397, № 764.
61 Москва, ГИМ, сиґн. Дон. 3.
62 Москва, ГИМ, сиґн. Син. певч. 39; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 486–487, № 

1077.
63 Москва, РГБ, сиґн. ф. 218, надх 1969 р., 5/5; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 233–234, 

№ 292.
64 Санкт-Петербург, РНБ, сиґн. Кап. Q. 13, F. 5; Ю. Ясиновський, op. cit., с. 264, № 

381, с. 317, № 539.
65 НМЛ, сиґн. О 45.





Dariusz Matelski 

Utracone dziedzictwo kultury Polaków 
i Ukraińców w wojnach XVII i XVIII wieku

Przez „dziedzictwo kultury” – za prof. Janem Pruszyńskim1 rozumiem „za-
sób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim warto-

ściami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi uznawanymi za 
podstawę ochrony prawnej dla dobra konkretnego społeczeństwa i jego rozwo-
ju oraz dla przekazania ich następnym pokoleniom, z uwagi na zrozumiałe i ak-
ceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, 
mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego 
i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, 
kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej”2. Dziedzictwo kul-
tury, w przeciwieństwie do dóbr kultury określanych przez państwo3, jest natu-
1 Zob. D. Matelski, Profesor Jan Piotr Maria Pruszyński (1941–2008) – badacz dzie-

dzictwa kultury Polski, „Muzealnictwo” 48, 2008, s. 400–413.
2 J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury. Teorie. Dylematy restytucji, „Przegląd Wschodni” 8, 

2002, z. 2 (30), s. 360; idem, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, 
t. I–II, Kraków 2001.

3 Przez pojęcie „dobra kultury” rozumiemy – przyjmując defi nicję zaakceptowaną 17 li-
stopada 1970 r. w Paryżu w „konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu 
i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr 
kultury” – wszelkie dobra, które „ze względów religijnych lub świeckich uznawane są 
przez każde państwo za mające znaczenie dla archeologii, prehistorii, historii, literatu-
ry, sztuki lub nauki i które należą do następujących kategorii: a) rzadkie zbiory i okazy 
z dziedziny zoologii, botaniki, mineralogii i anatomii; przedmioty przedstawiające 
wartość paleontologiczną; b) dobra mające związek z historią, w tym również z histo-
rią nauki i techniki, historią wojskowości i historią społeczną, a także dobra pozostają-
ce w związku z historią życia przywódców, myślicieli, naukowców i artystów narodo-
wych oraz ważnych dla narodu wydarzeń; c) przedmioty uzyskane drogą wykopalisk 
archeologicznych (legalnych i nielegalnych) i odkryć archeologicznych; d) elementy 
pochodzące z rozebranych zabytków artystycznych lub historycznych albo stanowisk 
archeologicznych; e) antyki liczące ponad sto lat, takie jak: napisy, monety i wyryte 
pieczęcie; f ) materiały etnologiczne; g) dobra przedstawiające wartość artystyczną, 
takie jak: I) obrazy, malowidła i rysunki wykonane w całości ręcznie, na jakimkol-
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ralne i nie zależy od systemów politycznych4. 
Polska, leżąca w centrum Europy, od XVII wieku była narażona na ingerencję 

państw ościennych, ich zaborcze zakusy czy przemarsz wojsk. Oprócz zrujnowa-
nia gospodarki oraz wyludnienia (dość dobrze opisanych już w historiografi i), 
kolejną wielką stratą – może nawet najdotkliwszą, albowiem uderzającą w tra-
dycję narodu i państwa – był rabunek dziedzictwa kultury5. Było to tym bardziej 
bolesne dla współczesnych, że dokonywali ich sąsiedzi, o których już Mikołaj Rej 
„z rozbrajającą szczerością przyznał, że choć nigdy nie był w Danii ani w Szwecji, 
to i tak dobrze wie, że oba te kraje zamieszkuje ludność mało oświecona, ba wręcz 
plugawa i nikczemna, dorównująca «Moskwicinom» pod względem barbarzyń-
stwa obyczajów”6.

Na początku wieku XVII także Rzeczpospolita Obojga Narodów, prowa-
dząc wojny z Moskwą, była grabieżcą wielu dóbr rosyjskiej kultury, nie zawsze 
respektując ogłoszone w 1553 roku przez prawnika Jakuba Załuskiego zalecenie, 
że zdobywca „zachowa nienaruszonymi i ochroni od wszelkich szkód przedmioty 
kultu, zabytki piśmiennictwa i wybitnych artystów. Nakaże również oszczędzenie 
mężów odznaczających się cnotami i wykształceniem”7. Polacy dwa lata bronili się 
na moskiewskim Kremlu8. Wiadomo również, że wywozili rosyjskie dzieła kultu-

wiek podkładzie i przy wykorzystaniu dowolnego tworzywa (z wyjątkiem rysunków 
przemysłowych i artykułów przemysłowych ręcznie zdobionych), II) oryginalne dzie-
ła sztuki posągowej i rzeźby wykonane z dowolnego tworzywa, III) oryginały szty-
chów, rycin i litografi i, IV) oryginały zestawów i montaży artystycznych wykonane 
z dowolnego tworzywa; h) rzadkie rękopisy i inkunabuły, dawne książki, dokumenty 
i publikacje mające szczególne znaczenie (historyczne, artystyczne, naukowe, literac-
kie, itp.), w postaci pojedynczych egzemplarzy lub w zbiorach; i) znaczki pocztowe, 
skarbowe i podobnego rodzaju w postaci pojedynczych egzemplarzy lub w zbiorach; 
j) archiwa, w tym archiwa fonografi czne, fotografi czne i fi lmowe; k) liczące ponad 
sto lat meble oraz dawne instrumenty muzyczne”; Dz.U. PRL, 1974, nr 20, poz. 106. 
Zob. D. Matelski, Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do 
współczesnych, t. I–II, Kraków 2006.

4 Zob. K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007; Leksykon prawa 
ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Warszawa 2010.

5 D. Matelski, Grabież dóbr kultury w wojnach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–
1795), Poznań 2005.

6 J. Tazbir, Nieraz „potop” nas zalewał, „Polityka” – dodatek pt. „Szwedzi” do nr 11 
(2289) z 17 marca 2001, s. 13.

7 J. Przyłuski, Leges seu statuta ac privilegia Regni Poloniae…, Cracoviae 1553, fol. 875; 
S.E. Nahlik, Grabież dzieł sztuki. Rodowód zbrodni międzynarodowej, Wrocław–Kra-
ków 1958, s. 107.

8 Moskwa w rękach Polaków. Pamiętniki dowódców i ofi cerów garnizonu polskiego w Mo-
skwie 1610–1612, Liszki 1995. Uczestnik tych wydarzeń – chorąży mozyrski Józef 
Budziło – zapisał w diariuszu, że wojska polskie skapitulowały 7 listopada 1612 r. 
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ry jako łup wojenny. Jednak ustalenie zakresu tego procederu nie jest możliwe, ze 
względu na brak danych źródłowych9. Niewiele też zwrócono po pokoju w Pola-

Dzień ten jest obchodzony po 1991 r. w państwie rosyjskim jako święto wyzwolenia 
stolicy. H. Wisner, Król i car. Rzeczpospolita i Moskwa w XVI i XVII wieku, Warszawa 
1995, s. 72. Zob. J. Budziło, Historia Dmitra Fałszywego, Wrocław 2004. Jak podawał 
Mieczysław Wieliczko: „Wzięta głodem polska załoga Kremla pod wodzą Mikołaja 
Strusia uzgodniła warunki kapitulacji, w których zagwarantowany był wolny powrót 
do swoich. 6 lub 7 listopada 1612 r. opuściła Kreml. Zaraz też całą piechotę pojma-
no i wyrżnięto, pozostałych zatrzymano w niewoli. Zmasakrowane, odarte z odzieży 
zwłoki, warstwami, przekładając gnojem, złożono na ścierwiskach opodal bram miasta, 
tam gdzie już uprzednio grzebano Polaków pobitych w 1606 r. i w Wielkim Tygodniu 
1612 roku”. M. Wieliczko, Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503–1918. 
Określenie problemu, Lublin 1998, s. 20. Odwet za to okrucieństwo i zdradę Moskali 
wojsko koronne wzięło dopiero w 1660 r. pod Cudnowem, gdzie wyrżnięto w pień – 
już po złożeniu broni – kilka tysięcy Moskali. Zob. A. Hniłko, Wyprawa cudnowska 
w r. 1660, Warszawa 1931; R. Romański, Cudnów 1660, Warszawa 1996.

9 Jedynie u hetmana Stanisława Żółkiewskiego znajdujemy lakoniczną wzmiankę 
o „wojsku szalbierzowym”. Zob. S. Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, 
wstęp i oprac. A. Borowski, Kraków 1998, s. 85 in. „Żołnierze – pisał Hienadź Sa-
hanowicz – cały kraj obrócili w ruinę, jednakże w latach następnych ich rozbójnicza 
swawola stała się prawdziwym przekleństwem”. H. Sahanowicz, Historia Białorusi. Od 
czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2002, s. 260. Zdaniem Henryka 
Wisnera (op. cit., s. 69): „była to dokonywana przez katolików grabież świątyń pra-
wosławnych. Z cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny zabrano kielich, złoty 
spodek, łyżeczkę, ornat, ręcznik, lite dalmatyki. Z cerkwi Archanioła Michała stopio-
no złoto z trzech opon, które przykrywały trumny. Z Czudowskiego monasteru wzię-
to kielich, spodek, łyżeczkę, kadzielnicę, zdarto złote oprawy z ksiąg. Z obrazu Matki 
Boskiej Dońskiej w monasterze Wozniesieńskim, w ogóle z ikon, zdjęto wszystko co 
złote. Jak podaje broniący zresztą Polaków historyk Adam Darowski, uczyniono to 
między 20 sierpnia 1611 roku a 20 maja 1612 roku. Wszystko zostało bezpowrotnie 
zniszczone, a stanowiło zaledwie zapowiedź grabieży, jakich dokonano w następnych 
miesiącach”. Natomiast Jerzy Besala (Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988, s. 371) 
podawał, że: „Magnaci, szlachta, ba nawet kupcy i chłopi wzbogacili się bardzo na 
tej wojnie, wywożąc nieprzeliczone dobra z ziem rosyjskich”. Zob. także A. Darow-
ski, Szkice historyczne, seria I–III, Sankt-Petersburg 1894, 1895, 1897; S. Żółkiewski, 
Początek i progres wojny moskiewskiej…, s. 85 i nn. Zaś w negocjacjach dywilińskich 
w grudniu 1618 r. opisując stosunek Polaków do Rosjan i Rosji, Fiodor Szeremie-
tiew polskim delegatom powiedział, iż: „Żołnierz wasz nie znał miary w obelgach 
i zbytkach. Zabrawszy wszystko, co dom zawierał, jeszcze wymuszał – złoto, srebro, 
drogocenne przedmioty. Musieli mężowie patrzeć na gwałt żon, matki na hańbę nie-
szczęsnych córek […]. Nie mogliście powstrzymać rąk nawet od Bożych chramów. […] 
Jątrzyliście najobraźliwszą pogardą. Nigdy nie nazywaliście inaczej, jak: psy, moskale, 
złodzieje, zdrajcy. […] Nie chcemy ani waszego braterstwa, ani waszych wolności”; 
H. Wisner, op. cit., s. 81.
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nowie (między Wiaźmą10 a Dorohobużem) zawartym 13 czerwca 1634 roku, na 
mocy którego król Władysław IV Waza zrzekł się pretensji do tronu moskiew-
skiego i tytułu cara (otrzymując ekwiwalent w wysokości 20 tys. rubli), a Rosja 
uznała straty terytorialne z 1618 roku11. W wojnach tych Rzeczpospolita nie po-
niosła strat w dziedzictwie kultury12. Jedynie w nielicznych przypadkach w ręce 
Rosjan dostały się dokumenty dotyczące prowadzonych działań wojennych lub 
akta z odbitych z rąk polskich twierdz i majętności ziemskich13. Natomiast strona 
rosyjska domagała się zwrotu zabranej z Kremla w 1610 roku przez hetmana Sta-
nisława Żółkiewskiego księgi poselskiej, zawierającej opis stosunków z Polską od 
roku 1488 (odzyskał ją dopiero Aleksander Suworow 150 lat później, po zajęciu 
Warszawy)14, zdobytych pod Smoleńskiem hramot i rozkazów15, pism wiążących 
się z elekcją królewicza Władysława na tron carski, w tym samego aktu elekcyjne-
go (miały one zaginąć prawdopodobnie podczas odwrotu Żółkiewskiego spod 
Cecory)16, a także ciał cara Wasyla IV i jego braci Dymitra oraz Iwana Szujskich 

10 Wojska polskie podeszły aż do Wiaźmy, splądrowały i spaliły przedmieścia oraz zabra-
ły bogate łupy ze sobą. Żołnierze koronni i litewscy „…siekli, palili, dzieci małe i bia-
łegłowy młode w plon brali, zdobyczy wielkie mają, będąc nasi pod Możajskiem tak 
bili i siekli, że też drudzy ranni ledwie się oparli w stolicy, iż posady przenieśli się do 
stolice. Powiadają, nasi tysiąc derewni tym czasem spalili, a chłopstwa na kilka tysięcy 
nasiekli. Od Dorohobuża do Możajska i dalej ludzi pusto po derewniach”; A. Kersten, 
Stefan Czarniecki (1599–1665), Warszawa 1963, s. 94 i 95.

11 Jednak obszar Rzeczypospolitej w wyniku pokoju polanowskiego zmniejszył się aż 
o 12250 km2, w tym Sierpiejsk (a przy samym wytyczeniu granicy – po decyzji króla 
– straciła Polska jeszcze więcej). Zob. szerzej W. Godziszewski, Polska a Moskwa za 
Władysława IV, Kraków 1930; idem, Granica polsko-moskiewska wedle pokoju pola-
nowskiego wytyczona w latach 1634–1648, Kraków 1934. 

12 Nie udało się jednak odzyskać wielu jeńców wojennych wysłanych daleko na wschód 
od Moskwy. Podobnie było po traktatach andruszowskich. Zob. A. Brückner, Dzie-
je kultury polskiej, t. III: Czasy nowsze do roku 1831, Kraków 1931 (reprint 1991), 
s. 212–213.

13 Zdobyto wówczas 21 zamków pogranicznych i twierdzę Dorohobuż; M. Wieliczko, 
op. cit., s. 22.

14 Natomiast według Henryka Wisnera (ur. 1936), księgę Prikazu Poselskiego (zawiera-
jącą całość spraw międzynarodowych państwa rosyjskiego) miano wydać już w maju 
1635 r.; zob. H. Wisner, op. cit., s. 93 (brak źródła informacji!).

15 A. Darowski, Szkice historyczne, seria I, Sankt-Petersburg 1894, s. 294.
16 Wobec zaginięcia aktu elekcyjnego, król Władysław IV Waza oraz sześciu senatorów 

[arcybiskup gnieźnieński Jan Wężyk, arcybiskup lwowski Stanisław Grochowski, 
kanclerz wielki koronny Jakub Zadzik, kanclerz wielki litewski Albrycht Stanisław 
Radziwiłł, wojewoda łęczycki Stanisław Radziejowski oraz wojewoda smoleński Alek-
sander Korwin Gosiewski] musiało złożyć przysięgę potwierdzającą zrzeczenie się 
praw do tronu moskiewskiego oraz zwrot aktu elekcyjnego po jego odnalezieniu; zob. 
H. Wisner, Władysław IV Waza, Wrocław 1995, s. 76–77. Król Władysław IV Waza 
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zmarłych 22 i 27 września roku 1612 na zamku w Gostyninie. Ciała wydano i zo-
stały pochowane w Moskwie 10 i 11 czerwca 1635 roku w Cerkwi Archanioła 
Michała na Kremlu. Natomiast zwrot tablic nagrobnych z kaplicy w Warszawie 
nastąpił dopiero w 1648 roku, gdy do Moskwy do cara Aleksego Michajłowicza 
Romanowa (1629–1676, car od 1645) udali się jako posłowie Władysława IV 
Wazy kasztelan kijowski Adam Kisiel (1600–1653) i Mikołaj Woronicz17.

Okazji do rewizji postanowień pokoju polanowskiego dostarczył Moskwie 
Bohdan Chmielnicki18.

* * *

Wybuch w kwietniu 1648 roku powstania kozackiego pod dowództwem Boh-
dana Chmielnickiego (1595–1657) rozpoczął okres dotkliwych strat dzie-
dzictwa kultury na Ukrainie. Trwające sześć lat wyniszczające walki19 dopro-

złożył wówczas następujące oświadczenie: „My Najjaśniejszy i Wielki Hospodar, Wła-
dysław IV, z Bożej łaski, Król polski, wielki Ks.[iążę] litewski etc. etc. wszem wobec 
i każdemu z osobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomo czynimy, iż 4 (13 czerwca) 
r. 1634, ksiądz Jakób Zadzik z posłami Cara, a brata naszego, Michała Fiodorowicza 
etc. etc. Szeremetjewem itd., uczynił między nami pokój na wieczne czasy. A według 
traktatów poselskich, winniśmy byli oddać zapis pokojowy i wszelkie papiery do nie-
go należące, które byli podali bojarowie Stanisławowi Żółkiewskiemu, wówczas, gdy 
Nas Carem na moskiewskie hospodarstwo wybrali byli. Otóż zapisu Żółkiewskiego, 
oraz żadnych hramot, opatrzonych podpisami i pieczęciami, nie znaleziono w naszym 
skarbcu, rzetelnie. Na przyszłość, na zasadzie tego zapisu, nie będziemy ani My, ani 
bracia, ani dzieci i wnuki nasze, pretensji do Moskwy rościć i o nim nie wspominać. Je-
żeli zaś ten zapis odszukanym zostanie, odeślemy go J.[ego] Carskiej Mości. Zawiado-
mimy także wszystkie ościenne państwa, że chcieliśmy oddać ten zapis Żółkiewskiego, 
kniaziowi Lwowi Jarosławskiemu, gdyż dziś jest on bez znaczenia, ale dokument ten 
zaginął: dlatego więc My, Król Hospodar, wielki Książę, panowie Rad oraz posłowie 
powiatów, daliśmy posłom carskim pismo, w którem uważamy zapis Żółkiewskiego za 
niebyły i na państwa Cara godzić nie będziemy, a gdyby dokument się znalazł, wnet go 
do niego odeślemy. A potwierdzając to wszystko przysięgą, własnoręcznym podpisem 
i pieczęcią królestwa i W. księstwa, oddaliśmy niniejszy Wielkim Posłom Michała Fio-
dorowicza brata naszego. Władysław król”; A. Darowski, Szkice…, seria I, s. 302.

17 H. Wisner, op. cit., s. 77–78.
18 Zob. J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–

Łódź 1988.
19 Zob. J. Kaczmarczyk, op. cit., s. 212–215; L. Podhorodecki, Chanat Krymski i jego 

stosunki z Polską w XV–XVIII w., Warszawa 1987, s. 170–180; H. Wisner, Król i car…, 
s. 105. Zob. także: Документы об освободительной войне украинского народа 1648–
1654, Киев 1965; Л. Заборовский, Католики, православные, униаты, т. I, Москва 
1998.



– 246 – Dariusz Matelski 

wadziły do spustoszenia tej jednej z najbogatszych prowincji Rzeczypos-
politej20. 

Na Lewobrzeżu – pisała Natalia Jakowenko – gdzie ludzie tradycyjnie najsilniej byli 
przepojeni kozackimi nastrojami, duże oddziały powstańcze już na początku czerw-
ca 1648 r. zniszczyły rezydencję księcia Jeremiego Wiśniowieckiego (1612–1651) 
w Łubniach, a do końca miesiąca zdobyły Borznę, Niżyn i Nowogród Siewierski. Po 
południowej Kijowszczyźnie, Bracławszczyźnie i Podolu jak trąba powietrzna przeta-
czały się grupy Maksyma Krzywonosa, Iwana Hanży, Ołeksandrenki, Czujki, Tryfona 
z Berszady, Koszki (Kuszki), Stepka i innych, paląc szlacheckie siedliska i zdobywając 
miasta i miasteczka. W lipcu i sierpniu 1648 r. połączone formacje chłopów i miesz-
czan pojawiły się na Wołyniu i Polesiu, a pod koniec sierpnia – na ziemi halickiej i Po-
kuciu, do jesieni 1648 r. zamykając w kole ognia całe terytorium ukraińskie od ziemi 
czernihowskiej i siewierskiej do Karpat. Siłą napędową terroru, co widać ze świadectw 
wziętych wówczas do niewoli powstańców oraz ze skarg szlachty, która zdołała się 
uratować, była NIENAWIŚĆ21. 

Adam Kersten zaś konstatował: „Wojna na Ukrainie, szczególnie po 1649 
roku, była niezwykle zaciekła, mordowano z konieczności i bez niej, i bądźmy 
wreszcie szczerzy wobec siebie i wobec historii, robiła to z równym zapałem jedna 
i druga strona”. O wojskach koronnych pisał: „Armia ta w czasie wojny żywiła się 
grabieżą na doszczętnie już ogołoconych ziemiach”22, prowadząc bowiem akcję 
pacyfi kacyjną już zaczęto planowo i systematycznie niszczyć i palić wszystko, co 
napotkano po drodze23. Natomiast po zawarciu aliansu z Chanatem Krymskim 
sam król Jan II Kazimierz (1609–1672) dał w końcu 1653 roku pozwolenie Tata-
rom na „złupienie Ukrainy”24, aż „prowincja dymem śmierdziała”25.

20 Zob. H. Litwin, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648, Warszawa 2000.
21 N. Jakowenko, Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, 

Lublin 2000, s. 230–231. Jak pisał świadek wydarzeń: „Wszystkich zabijali, nie szczę-
dząc ani kobiet, ani dzieci ich, majątki rozbijali, kościoły palili, zwalali, księży zabijali, 
dwory zaś i zamki szlacheckie i dwory żydowskie pustoszyli, nie zostawiając żadnego 
w całości. Rzadko który w owym czasie w krwi tej rąk swoich nie zanurzył”, ibidem, 
s. 232.

22 A. Kersten, op. cit., s. 142, 145 i 385; zob. także: В.А. Смолій, В.С. Степанков, Укра-
їнська національна революція XVII ст. (1648–1676), Київ 1999, s. 120–168.

23 Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego, towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina wojewódz-
twa bełzkiego, obejmujący dzieje Polski od r. 1648 do 1679 współcześnie, porządkiem lat 
opowiedziane, oprac. A. Bielowski, Lwów 1850, s. 48.

24 „Orda, która występowała wówczas po stronie armii koronnej, spustoszyła na samym 
tylko Podolu 270 wsi i miasteczek, spaliła nie mniej niż tysiąc świątyń i zabiła około 
10 tysięcy dzieci”; N. Jakowenko, op. cit., s. 234.

25 A. Kersten, op. cit., s. 191 i 384. Opis poczynań sojuszniczych wojsk tatarskich, ibi-
dem, s. 208–210.
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Wiosną 1654 roku pułki carskie weszły najpierw na obszar kontrolowany 
przez Chmielnickiego, a następnie dwie armie rosyjskie uderzyły na Rzeczpospo-
litą26, zajmując obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego po Berezynę27. W liście 
z 23 kwietnia 1654 roku do księcia Aleksego Trubeckiego, głównodowodzącego 
wojsk rosyjskich, car Aleksy Michajłowicz pisał: 

Książę Aleksy Nikitycz z towarzyszami! Przykazuję Wam: przykazań boskich prze-
strzegajcie i spraw naszych z radością pilnujcie. Wydawajcie sąd prawdziwy, bądźcie 
miłosierni, tolerancyjni, troskliwi dla chorych, ale w stosunku do wszystkich życzliwi, 
pojednawczy, a wrogów bożych i naszych nie szczędźcie, niech nie będą przez nich 
sprawiedliwi zniesławiani28. 

Wówczas Kozacy Iwana Nikiforowicza Zołotareńki (?–1655)29 zrabowali 
i spalili archiwum metropolii unickiej30. Przez cały okres Polski Ludowej nie moż-
na było pisać na ten temat. Ukazywały się jedynie drobne wzmianki w pracach 
naukowych o stratach w dziedzinie kultury i sztuki na obszarze ówczesnej Rze-
czypospolitej31. W przekazie z XVII wieku nieznanego autorstwa czytamy: 

Moskwa i Kozacy, odstąpiwszy od Lwowa, strasznie kraj rujnowali, rabując i gwałty 
czyniąc, aż się o Wisłę oparli. Nie było nikogo, co by utrapionych ratował; doznał i 
Lublin owych okrucieństw, choć się okupił, wielką sumę wypłaciwszy. Po odebraniu 
pieniędzy, mieszczan wycięli, miasto zrabowali, chociaż Iwanowicz [car Aleksy Mi-
chajłowicz – D.M.], mający komendę nad Moskwą, przysiągł, że po oddaniu okupu, 
ocaleją wszyscy mieszczanie, i dotychczas zamek zburzony zaświadcza okrucieństwo 
moskiewskie: to Moskwa teraz wet za wet oddaje32. 

26 Dynastia Romanowów, red. A. Iskenderow, Warszawa 1993, s. 56.
27 H. Wisner, Janusz Radziwiłł 1612–1655. Wojewoda wileński. Hetman wielki litewski, 

Warszawa 2000, s. 154–179; zob. A.S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. III: 
1647–1656, przeł. i oprac. A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 446.

28 Dynastia Romanowów…, s. 56.
29 Nie mylić z pułkownikiem niżyńskim Wasylem Nikiforowiczem Zołotareńką 

(?–1663), bratem Iwana, sygnatariuszem ugody hadziackiej (1658). 
30 Описание документов Архива Западнорусских Униатских Митрополитов, т. 1: 

1470–1700, Санкт-Петербург 1897 (informacja pod rokiem 1655); zob. D. Ma-
telski, Grabież kościelnych dóbr kultury na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim (od 
najazdu moskiewskiego 1654 r. do zakończenia II wojny światowej), [w:] Kościoły a pań-
stwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań, red. M. Kietliński, 
K. Zychowicz, W. Śleszyński, Białystok 2005 (druk 2006), s. 75–100, http://www.
bialystok.ap.gov.pl/dziedzictwo/pliki/koscioly_a_panstwo.pdf.

31 „Najbardziej ucierpiały – pisał Jerzy Ochmański (1933–1996) – dobra kościelne, nisz-
czone i przez protestanckich Szwedów, i przez prawosławnych Moskali”; J. Ochmań-
ski, Historia Litwy, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 162 i 165.

32 Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora, wydana z rękopisu 
przez Edwarda Raczyńskiego, t. I, Poznań 1840, s. 233; zob. R. Romański, op. cit., 
s. 184.



– 248 – Dariusz Matelski 

Najbardziej jednak ucierpiała stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego – Wil-
no33, które od ponad dwóch wieków nie było zdobyte przez wroga, ale już wcze-
śniej władze kościelne podjęły staranie w celu ratowania dziedzictwa kultury34. 

33 Anonimowy autor Pieśni o Januszu Radziwille tragedię miasta odnotował w nastę-
pujący sposób: „Stolica nasza, Wilno ukochane, z ozdób, dostatków i dóbr swych ze-
brane, Kościoły, domy bogate złupione, budowane dwory w popiół obrócone. Krew 
się niewinna lała rynsztokami, z dziatek i matek rąbanych szablami. Zakonnych osób 
obojej płci wiele legło na placu przy każdym kościele”; A. Rachuba, Wilno pod okupa-
cją moskiewską w latach 1655–1661, „Lithuania” 1994, nr 2–3 (11–12), s. 65. Wilno 
już w 1648 r. – po wybuchu powstania Chmielnickiego – było przygotowane do ewa-
kuacji swych najcenniejszych zasobów, a Kapituła wileńska poleciła swym zarządcom 
„sporządzić wory skórzane dla złożenia srebra i dokumentów na wypadek zamiesza-
nia”; J. Morzy, Kryzys demografi czny na Litwie i Białorusi w II połowie XVII wieku, 
Poznań 1965, s. 27. Ludwik Kubala zaś pisał: „Kozacy [Iwana] Zołotareńki pierwsi 
wpadli do Wilna, zdobyli migiem bramy, domy warowne, kościoły i mordowali, co 
było pod ręką, kobiety, dzieci, psy, konie, koty… jakby Bóg wie, za jakie krzywdy ode-
mścić się pragnęli. Podobno 25 000 ludzi w tym jednym dniu zginęło […]. Zdobycz – 
pisze współczesny – w gotowych pieniądzach, w srebrze, w złocie, drogich kamieniach 
i sprzętach, nie do opisania. O jej wartości przekonaliśmy się naocznie w sklepach i na 
targu w Moskwie, bo Wilno było bardzo bogate i od wieków nie widziało nieprzyja-
ciela. Byliśmy zdumieni, patrząc na srebrne naczynia, srebrne zamki i gwoździe przy 
skrzyniach, srebrne okucia karet… Wartość talara spadła wskutek obfi tości w obro-
cie… niewolnicy za bezcen. Car zabrał siedem kopuł z pałacu Radziwiłła, pokrytych 
złotem i przywiózł do Moskwy wraz z kolumnami z czerwonego i różnobarwnego 
marmuru, a przytem podłogi, stołów biesiadnych bez liku – rzadkości o jakich Mo-
skale dotychczas nie mieli wyobrażenia”; L. Kubala, Wojna moskiewska r. 1654–1655, 
(Szkice historyczne, seria III), Warszawa 1910, s. 289–291. 

34 W związku z licznymi zaniedbaniami w ufortyfi kowaniu miasta, 4 sierpnia 1655 r. bi-
skup wileński Jerzy Tyszkiewicz wystosował pismo do Iwana Zołotareńki z propozycją 
rozmów pokojowych, lecz nie otrzymał na nie zadawalającej odpowiedzi. Dlatego też 
„biskup porzucił miasto (co zrozumiałe) oraz Litwę (co zrozumieć trudno) i wyjechał 
do Królewca chroniąc się w luterańskiej stolicy luterańskiego władcy Prus”; H. Wi-
sner, op. cit., s. 195. Początkowo planowano wywiezienie do Królewca także Archi-
wum Katedry Wileńskiej, lecz ostatecznie odpowiedzialny za nie ks. Wawrzyniec Mo-
carski spakował księgi w trzy skrzynie i latem 1655 r. wywiózł je „w miejsce bezpieczne 
w kraju cesarskim” – czyli na austriacki Śląsk, skąd zostało przewiezione do zamku Je-
rzego Lubomirskiego w Lubowli’a stamtąd do Lwowa i zdeponowane u bernardynów 
lwowskich. Latem 1658 r. część archiwaliów przewieziono do Brześcia, skąd w obawie 
przez Moskalami w 1660 r. przewieziono je do Częstochowy i zdeponowano w ja-
snogórskim skarbcu. W roku 1666 przewieziono je do Białegostoku, skąd do katedry 
wileńskiej zabrał je kanonik wileński ks. Wojciech Kazimierz Beynart; J. Maroszek, 
W. Wilczewski, Archiwa kapituły i kurii diecezjalnej wileńskiej, dzieje i współczesne 
miejsca przechowywania w zbiorach litewskich i polskich, „Białostocczyzna” 1998, nr 4 
(52), s. 3–4.



– 249 –Utracone dziedzictwo kultury Polaków i Ukraińców w wojnach XVII i XVIII wieku

Stolica Litwy już nigdy nie odzyskała swojej świetności35, ale „Wilno nie stanowi-
ło wyjątku, zdewastowane zostało całe państwo”36.

O stratach na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Obojga Narodów traf-
nie pisał Jan Pruszyński: 

Polska była niegdyś jednym z największych krajów Europy. Jeszcze w połowie XVIII 
wieku jej terytorium – 740 tysięcy km2 – zamieszkiwało ponad 17 milionów miesz-
kańców. Była też krajem bogatym. Bogactwo Polski, na które z zazdrością spoglądali 
sąsiedzi, nie powstało skutkiem podbojów. Nie pochodziło też jedynie z nadań kró-
lewskich. Jego źródłem był handel. Polskie zboże karmiło Europę, polskie drewno bu-
dulcowe i okrętowe było przedmiotem masowego eksportu. Konie wierzchowe rasy 
zwanej „polską” były wysoko cenione przez cudzoziemców. Regalia i precjoza fun-
dowane do licznych kościołów i klasztorów były nie tylko artystycznie wykonane, ale 
cenne jako wyroby z kruszcu. Jeszcze nuncjusz papieski [Fulwiusz] Ruggieri szacował 
skarbiec Zygmunta Augusta na milion dukatów37. Za taką sumę można było wówczas 
kupić niejedno księstwo europejskie, a przecież sporą jej część ten światły władca prze-
znaczył nie tylko na zakup dzieł sztuki, ale na stypendia dla studiujących za granicą. 
Mnogość siedzib magnackich szła o lepsze z rezydencjami władców. Do Radziwiłłów 
należały 23 zamki, 426 miast, 2032 majątki ziemskie oraz ponad 10 tysięcy wsi. Pełne 

35 Jak podawała Maria Łowmiańska, podczas 17 dni pożogi w Wilnie spłonęło 600 gma-
chów w mieście, splądrowano pałace, z których zrabowano dzieła sztuki, księgozbiory 
(z mieszczan najwspanialszy posiadał kupiec i burmistrz Stefan Lebiedzicz, a składają-
cy się z 95 ksiąg łacińskich, 12 ruskich, 5 polskich o tematyce fi lozofi cznej, historycznej 
i religijnej), archiwalia. Nie oszczędzono kościołów i klasztorów. Ponadto wymordo-
wano około 30% mieszkańców (około 25 tys. osób), a następnie ludność miasta zdzie-
siątkował w roku 1657 mór; M. Łowmiańska, Wilno przed najazdem moskiewskim 
1655 roku, Wilno 1929, s. 16, 71, 75, 96–97, 181; zob. W. Zielecka, Majątek ruchomy 
w testamentach prawosławnych i unitów w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku, www.
kamunikat.net/download.php?item=12283-2.pdf&pubref=12283# (10.11.2010). 
Zniszczono także większość kościołów katolickich w diecezji wileńskiej. Zob. J. Kur-
czewski, Stan kościołów parafi alnych w diecezji wileńskiej po najściu nieprzyjacielskim 
1655–1661 r., „Litwa i Ruś” 1912, nr 1, z. II, s. 119–124 (cz. 1) i z. III, s. 162–169 
(cz. 2); 1912, nr 3, z. I, s. 54–59 (cz. 3) i z. III, s. 204–215 (cz. 4). Tam szczegółowo 
omówiono zniszczenia 175 kościołów (jako budynków) w poszczególnych parafi ach, 
w niektórych przypadkach wykazując także braki w wyposażeniu liturgicznym i księ-
gach parafi alnych. Zob. także W.F. Wilczewski, Zniszczenia kościołów diecezji wileń-
skiej w czasie wojen w połowie XVII wieku, „Przegląd Wschodni” 7, 2001, z. 3 (27), 
s. 941–964.

36 M. Kosman, Orzeł i Pogoń. Z dziejów polsko-litewskich XIV–XX w., Warszawa 1992, 
s. 255.

37 Dukat zawierał przeciętnie ok. 3,5 gramów złota, dzisiejszej wartości 40–50 USD, 
jednak jego wartość nabywcza była co najmniej dziesięciokrotnie wyższa; D. Matelski, 
Grabież dóbr kultury w wojnach Rzeczypospolitej Obojga Narodów…, s. 40.
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dzieł sztuki były siedziby Szydłowieckich38, Firlejów, Kazanowskich czy Krasickich. 
Bogate zbiory malarstwa zgromadzili Zygmunt Myszkowski w Krakowie, Mikołaj 
Wolski w Krzepicach, Opalińscy w Rytwianach. Każdy z nich był skarbnicą sztuki. 
Magnaci kresowi: Wiśniowieccy, Sapiehowie, Koniecpolscy, Sanguszkowie, łożyli 
ogromne sumy na ozdobę swych rezydencji. W samym tylko województwie ruskim 
liczono ich ponad 120, z czego część to potężne zamki. Skarbiec Sieniawskich zawierał 
srebra stołowe wartości kilkudziesięciu tysięcy talarów, a schedę po Urszuli Sieniaw-
skiej oceniono na ponad milion czerwonych złotych. W zbiorach Radziwiłłowskich 
odnotowano 12 fi gur apostołów z litego złota wysokości około 60 cm każda. Madon-
nę Rafaela Santi kupiono do galerii tulczyńskiej Potockich za... 10 tysięcy dukatów! 
Ponad 1000 dzieł malarstwa fl amandzkiego, niemieckiego i włoskiego wartości około 
500 tysięcy czerwonych złotych znajdowało się w zbiorach Bogusława Radziwiłła. By-
wały w tym bogactwie skarby niezwykłe, które przepadły bez śladu39.

Traktat rozejmowy podpisany 30 stycznia 1667 roku w Andruszowie z Rosją 
– jako jedyny układ Rzeczypospolitej Obojga Narodów – zawierał zapisy doty-
czące dziedzictwa kultury. Stanowiły one, iż:

Wszystkie pisma publiczne, także księgi grodzkie, ziemskie, trybunalskie i mag-
deburskie, przytem sprawy, przywileje, metryki, także biblioteki i księgi kościelne 
i cerkiewne w Wilnie i innych miastach, i na różnych miejscach, tak w Koronie jako 
i w W.[iel kim] X.[ięstwie] Lit.[ewskim] przez tę wojnę zabrane, cokolwiek ich się 
znaleźć będzie mogło i publicznych i prywatnych, osobliwie od powiatów i woje-
wództw podczas wojny do J[ego] Car.[skiego] W[ielicze]stwa z obietnicą poddań-
stwa odprawione, które przez teraźniejsze traktaty kassują się i umarzają na wieczne 
czasy, nic przy sobie nie zachowując, wrócić i one zabrawszy najdalej sześciu miesięcy, 
albo jak najprędzej zebrać się mogą, na miejsce pograniczne odesłać J[ego] Car.[skie] 
W[ielicze]stwo rozkaże, obwieściwszy J[ego] Król.[ewskiej] M[oś]ci przez hrammotę 
swą, żeby dla odebrania tego wszystkiego dworzanina zesłał. A sprawy i księgi wszel-
kie województw smoleńskiego i czerniechowskiego i powiatu starodubowskiego, nie 
czekając przymiernych lat, w niedziel dwunastu po zaprzysiężonych paktach, które-
kolwiek znajdą się, zebrawszy, zesłanym od J[ego] Kr.[ólewskiej] M[oś]ci dworzanom 
na pogranicznych miejscach, a województwa kijowskiego także sprawy i księgi za 
upomnieniem się od J[ego] Kr.[ólewskiej] M[oś]ci, przez hramotę oddane być mają 
(Art. VIII).
A co się tknie ręcznego ochędóstwa i rzeczy kościelnych i cerkiewnych, Bogu na 
chwałę poświęconych, jako to wszelkiego naczynia, świętości i religii, osobliwie sztuki 
drzewa Krzyża Ś[więte]go w Lublinie wziętej i różnych obrazów i ozdób kościelnych 
i cerkiewnych, to wszystko cokolwiek się zebrać w państwie J[ego] C.[arskiej] M[oś]
ci będzie mogło, najdalej w roku jednym za obesłaniem się wielkich naszych Hospo-
darów powrócono będzie. O dzwony zasię z państwa J[ego] Kr.[ólewskiej] M[oś]ci 

38 J. Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki Zygmun-
towskich czasów, t. I–III, Poznań 1912.

39 J. Pruszyński, op. cit., t. I, s. 226–227.
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Rzeczpospolita w 1. połowie XVII wieku [Źródło: Historia dyplomacji polskiej, 
t. II: 1572–1795, red. Zbigniew Wójcik, Warszawa 1982, s. 68.]
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i Rzeczypospolitej, do Państwa J[ego] Car.[skiego] Wiel.[iczestwa] wywiezione, na 
pierwszej kommissyi, przez wielkich z obu stron pełnomocnych posłów, do ukonten-
towania dohowor uczyniony ma być (Art. IX)40.

Rozejm w Andruszowie, zawarty na trzynaście i pół roku, dokonał podziału 
Ukrainy, oddając „tymczasowo” Rosji we władanie ziemie: smoleńską, siewierską 
i Ukrainę po Dniepr (zwaną Małorosją), a także Kijów do 15 kwietnia 1669 roku 
(który już do Rzeczypospolitej nie wrócił) oraz oddał Sicz Zaporoską pod opiekę 
obu państw41. Natomiast car Aleksy Michajłowicz (reprezentowany przez Afana-
sija Ordina-Naszczokina)42 zgodził się na wypłacenie 200 tys. rubli szlachcie, któ-
rej posiadłości znalazły się po rosyjskiej stronie nowej granicy (połowę wypłacono 
jeszcze w 1667 roku, a druga rata nadeszła w lutym następnego roku); kolejne 200 
tys. rubli wypłacił już młody car Fiodor Aleksiejewicz po negocjacjach w 1678 
roku43.

Tak więc w traktacie andruszowskim Rosja zobowiązała się do zwrotu zagra-
bionych od roku 1654 akt i bibliotek zarówno świeckich, jak i kościelnych, kato-
lickich i prawosławnych, które znajdowały się na obszarze państwa rosyjskiego, 
w terminie półrocznym (art. VIII). Osobno uregulowano zwrot przedmiotów 
kultu religijnego wywiezionych do Rosji (art. IX). Jednocześnie Rosjanie zastrze-
gli się, że zwrócą tylko to, co będą mogli odnaleźć44. Nie są jednak znane przy-
kłady, poza relikwiami Krzyża Św. z Lublina, zwrotu zagrabionego w Rzeczypo-
40 L. Hubert, Pamiętniki historyczne, t. I, Warszawa 1861, s. 110–111; D. Matelski, op. 

cit., s. 106–107 (dok. 3).
41 Jak pisał Adam Darowski (Szkice…, seria I, s. 10–11): „kiedy w r. 1669 pułkownik 

[Stanisław] Piwo zgłosił się po odbiór Kijowa, nie uzyskał dotrzymania tegoż warun-
ku i miasto do dawnych posiadaczy już nigdy nie wróciło. Ale i na innych punktach 
umowa andruszowska okazała się iluzoryczną”. Jak twierdził Jerzy Krasuski: „Utrata 
na mocy Rozejmu Andruszowskiego w 1667 r. Kijowa, będącego stolicą prawosławnej 
metropolii, pozwoliła władcom polskim na faktyczną likwidację hierarchii prawosław-
nej i obsadzanie prawosławnych stanowisk kościelnych księżmi rzymskokatolickimi 
obrządku greckiego, który powstał na mocy Unii Brzeskiej w 1596 r. Toteż Krzysz-
tof Grzymułtowski, zawierając z Moskwą pokój wieczysty w 1686 r., nie nastawał na 
zwrot Kijowa, który na mocy Rozejmu Andruszowskiego miał pozostać pod władzą 
Moskwy tylko przez dwa lata”; J. Krasuski, Polska–Niemcy. Stosunki polityczne od za-
rania po czasy najnowsze, Poznań 2003, s. 125; zob. także A. Brückner, Dzieje kultury 
polskiej, t. III, s. 143–146.

42 M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, Warszawa 1997, s. 277.
43 A. Darowski, 30 lat traktatów pokojowych (1656–1686), Petersburg 1895, s. 485 in. 

Zob. także Z. Wójcik, Traktat andruszowski 1667 roku i jego geneza, Wrocław 1959; 
idem, Między traktatem andruszowskim a wojną turecką. Stosunki polsko-rosyjskie 
1667–1672, Warszawa 1968; idem, Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 1674–1679. 
Studium z dziejów polityki zagranicznej, Wrocław 1976, s. 192–229.

44 Pełny tekst traktatu zob. D. Matelski, op. cit., s. 102–116 (dok. 3).
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spolitej dziedzictwa kultury45. Warto zauważyć, że wszystkie rosyjskie i radzieckie 
publikacje i opracowania treści traktatu obydwa artykuły przemilczały46.

Reasumując, należy stwierdzić, że w wyniku powstania Chmielnickiego (od 
1648), wojny z Rosją (od 1654), którym towarzyszyły stale działania Tatarów 
krymskich, sprzymierzonych raz z Rzecząpospolitą raz z jej wrogami, oraz najazdu 
tureckiego (1672) obce wojska nie tylko zrabowały wiele dóbr kultury, ale wynisz-
czeniu uległy ogromne połacie kraju. Winę za to ponoszą tak wojska najeźdźców, 
jak i koronne oraz litewskie. Prawobrzeżna Ukraina i Wschodnie Podole uległy 
w latach 1648–1679 całkowitemu wyludnieniu i ich ponowna kolonizacja nastą-
piła dopiero po traktatach karłowickich, to jest po roku 1699. Kwitnąca i słynąca 
z bogactwa prowincja Rzeczypospolitej – Ukraina – uległa wówczas całkowitej 
ruinie. Zdobyte dobra Rosjanie i Tatarzy wywieźli47, Kozacy za bezcen sprzeda-
li i przepili, resztę dóbr rozgrabili chłopi, pozostała całkowita „ruina” – pojęcie 
uznane w historiografi i ukraińskiej na oznaczenie okresu od ugody hadziackiej 
(1658) do pokoju Grzymułtowskiego (1686)48.

45 W Historii Białorusi z 2002 r. na ten temat czytamy: „Rozejm andruszowski przewi-
dywał zwrot jeńców i dóbr kultury, które masowo wywożono do Moskwy w czasie 
wojny z okupowanych terenów, przede wszystkim z Białorusi. Jednakże prawo po-
wrotu do ojczyzny otrzymała tylko niewielka część jeńców: duchowieństwo, szlachta, 
żołnierze, Kozacy, Tatarzy i Żydzi. Główna część uprowadzonych z Białorusi ludzi 
(chłopi i mieszczanie) pozostała w państwie moskiewskim na wszystkie lata trwania 
rozejmu. W kolejnym traktacie podpisanym w 1672 roku poświęcono osobne punkty 
powrotowi szlachty i wyzwoleniu mieszczan, kupców i rzemieślników, ale ani słowem 
nie wspomniano o chłopach. Ale nawet szlachta, która formalnie mogła wracać do sie-
bie, nie zawsze mogła skorzystać z tego prawa. W ten sposób po wojnie państwo mo-
skiewskie zatrzymało u siebie setki tysięcy jeńców i wywiezione skarby, w tym książki, 
ozdoby ze świątyń, dzwony, armaty i inne”; H. Sahanowicz, op. cit., s. 282.

46 D. Matelski, Losy polskich dóbr kultury w Rosji i ZSRR, Poznań 2003, s. 32; idem, Pro-
blemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych, Poznań 
2003, s. 83.

47 „Ze sakiew przy siodłach ordyńców – pisał Ludwik Kubala – wyglądały dziecięce 
główki, na przedzie co piękniejsze mołodyce. Na podręcznych koniach toboły ze zdo-
byczą, lichtarze, monstrancje, kielichy cerkiewne. Szły gromady w troki nawiązanych 
jeńców różnej płci i wieku. Kobiety zawodzące, mężczyźni z ogłupiałym wzrokiem, 
dziatwa wystraszona, litanie śpiewająca, parobcy i zapamiętałe popy z szaloną pieśnią 
kozacką na ustach: W piekle być, w piekle być /Wiecznie żyć, wiecznie żyć / Na wieki, 
na wieki… / Parobki idut spiwajuczi / A diwczata ridajuczi / A mołodi mołodic / Stare-
go Chmelia proklinajuczi: / O bodaj Chmelia Chmelnickago / Perwa kula ne minuła / 
A drugaja ustreliła / I serdeńko uceliła…”; L. Kubala, op. cit, s. 205.

48 N. Jakowenko, op. cit., s. 247–266; D. Matelski, Grabież dóbr kultury w wojnach Rze-
czypospolitej z Rosją w XVII i XVIII wieku, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia. Ideolo-
gia, historia a społeczeństwo. Księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, red. 
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Wielki był wówczas wpływ sztuki polskiej i ukraińskiej na sztukę rosyjską, 
głównie za sprawą przesiedlonych (dobrowolnie lub pod przymusem) do Mo-
skwy rzemieślników i artystów, tworzących odtąd na chwałę samodzierżawców 
z dynastii Romanowów – zamiast Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jak pisał 
Aleksander Brückner:

Na osobną uwagę zasłużył olbrzymi niegdyś wpływ sztuki polskiej na Rosję w drugiej 
połowie XVII w., po pochodach smoleńskich cara Aleksieja, gdy egzulenci prawo-
sławni albo dobrowolni przesiedleńcy ton nadawali muzyce i śpiewowi, malarstwu 
i rzeźbie, budownictwu i drobnej sztuce w Moskwie, w świeżych dworach carskich, 
w siołach Izmajłowskiem i Kołomieńskiem, w nowojerozolimskim soborze patriarchy 
Nikona49, który uczcił jednego ze swoich majstrów, Piotra Zaborowskiego, „wszelkich 
rękodzielnych chytrości wynalazcę”, osobliwym nagrobkiem. Do nie tak dawna od-
liczano te zjawiska sztuki polskiej stale na karb południowo- (mało-) ruski, dziś roz-
poznano w nich wręcz polskie pochodzenie. Więc dziś stawia się nad „południowe” 
wpływ polski na śpiew rosyjski; regensi (chóru) i kompozytorowie Polacy przeważyli 
nad ukraińskimi; między nimi odznaczał się teoretyk śpiewu, Mikołaj Dylecki.

Nierównie różnorodniejszy był wpływ polski na malarstwo i rzeźbę. Pod wpły-
wem polskim nabrały ikony bizantyjskie farb świeższych, ruchu swobodniejszego, 
tonu jaśniejszego; weszła rzeźba kamienna, dotąd w sztuce cerkiewnej wcale niezna-
na, do monasterów i dworców, i dopiero ukazy Piotra W.[ielkiego] wyrugowały ją 
z cerkwi jako niezgodną z duchem greckim. Dziś znamy około 60 artystów Polaków, 
szczególnie z prowincji kresowych, zatrudnionych w carskiej Orużejnej Pałatie przy 
rękodziełach z kruszców szlachetnych, zegarach i krzesłach, przy wielkich płótnach 
malowanych (ze scenami biblijnymi i mitologicznymi), przy ikonach pędzla Wasyla 
(Pawła) Poznańskiego, najznakomitszego obok Uszakowa malarza religijnego całego 
wieku, Stanisława Łopuskiego ze Smoleńska (od r. 1655 w Moskwie, „karmazyna”, tj. 
szlachcica, który wydoskonalił szereg uczniów), Mirowskiego (również „karmazyna”, 

J. Dudek, D. Janiszewska, U. Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra 2005, s. 227; idem, 
Grabież dóbr kultury w wojnach Rzeczypospolitej Obojga Narodów…, s. 41–42. „Wojny 
kozackie – pisał Aleksander Brückner (1856–1939) – odarły Polskę na zawsze z au-
reoli władzy i zwycięstw; nawet chany tatarskie zaczęły ją lekceważyć i ponawiały swe 
nabiegi mimo zwycięstw Sobieskiego, chocimskiego i wiedeńskiego, właśnie jego do-
bra pustosząc nielitościwie”; A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. II: Polska u szczytu 
potęgi, Kraków 1930 (reprint 1991), s. 382 i 442–443.

49 Gdy car Aleksy Michajłowicz Romanow 9 września 1655 r. ogłosił się władcą Litwy 
i wchodzących od Unii Lubelskiej w skład Korony – ziem ruskich (dosłownie: „carem 
i wielkim księciem całej Wielkiej, Małej i Białej Rosji”), to patriarcha moskiewski Ni-
kon – wzorem cara – przyjął tytuł „patriarchy moskiewskiego Wielkiej, Małej i Białej 
Rusi”. Car w 1658 r. za to pozbawił go urzędu i zesłał dożywotnio (zmarł 17 sierpnia 
1681 r., podczas powrotu ze zsyłki po uzyskaniu aktu łaski od cara Fiodora Aleksieje-
wicza) do Monasteru św. Teraponta koło Wołogdy pod zarzutem „uchybienia maje-
statowi carskiemu”. Odtąd żaden z patriarchów nie poważył się już użyć takiego tytu-
łu; D. Matelski, Grabież dóbr kultury w wojnach Rzeczypospolitej Obojga Narodów…, 
s. 33.
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który domalowywał twarze na obrazach Niemca, Engelsa) Maziłowskiego, autora 
„lenczaft ów” (krajobrazów) i fresków w komnatach carówien (uciekł on z Moskwy 
1694 r.; Łopuskiego nagradzał car Aleksiej dwukrotnie r. 1668 za to, że nie dał się 
komisarzom polskim nakłonić do powrotu do kraju).

Obok malarzy stawali rytownicy polscy, których nazwiska wydobyć można ze 
spisów rosyjskich „grawerów”; między nimi Daniel Gurczyn, carski aptekarz, medyk, 
poeta, rytownik sztychów przy własnych dziełach. Samo słownictwo techniczne, owe 
„lenczaft y, framugi, gzymsy, kroksztyny, pokoje” i in., dowodzą polskiego początku.

Rzeźbę obcą sztuce rosyjskiej, wykonywali artyści polscy; gzymsy okien, słupy 
w granitowej pałatie kremlowskiej, do dziś się zachowały. Gdy Starcew, budowniczy 
rosyjski, wznosił w Kijowie 1695 r. cerkwie, uważano, aby wprowadzał formy, przypo-
minające polskie, jako bardzo lubiane u hetmana ([Iwana] Mazepy) i w jego otocze-
niu. Zapiski XVII-wieczne, inwentarze itp., coraz wymieniały „polskoje dieło”, „czasy 
bojewyje (zegar bijący) żeleznyje polskije”, „stał na kriwych polskich nogach”; zegary 
w kołomieńskim dworcu i w Nowym Jerozolimie były dziełem Polaka, Wysockiego. 
Z 16 kandydatów, jakich car Aleksiej powołał do swojej Orużejnej Pałaty, było 3 Ro-
sjan, 13 pochodziło z Polski, między nimi Michał Czarnorzecki, stolarz Kokotka, Kli-
m(ko), Batura-Biełowiecki (ten podpisywał się łacińskimi literami; wszyscy dopiero 
później przeszli na prawosławie)50.

Rokowania polsko-rosyjskie w Michnowiczach w sprawie realizacji trakta-
tu andruszowskiego trwały aż do 1684 roku. Tak zwany „andruszowski kształt 
granicy” utrwalił – już za współpanowania nowych carów (właściwie regencji 
„wielkiej władczyni, prawosławnej carewny i wielkiej księżnej Zofi i Aleksiejew-
ny”, 1682–1689) Piotra I (1682–1725)51 i Iwana V (1682–1689, nominalnie do 
śmierci w 1696 roku) – zawarty w dniu 3 maja 1686 roku w Moskwie przez wo-
jewodę poznańskiego Krzysztofa Grzymułtowskiego pokój „wieczysty” z Rosją. 
Zawierał on jedynie szczegółowy opis nowej granicy, pomijając milczeniem zapisy 
art. VIII i IX traktatu andruszowskiego odnoszące się do rewindykacji zrabowa-
nego dziedzictwa kultury z terytorium Rzeczypospolitej52. Jednak nie uzyskał on 

50 A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. II, s. 638–640; W. Mokry, Od Iłariona do Sko-
worody. Antologia poezji ukraińskiej XI–XVIII wieku, Kraków 1996, s. 82–83 (tam 
przykłady zwalczania przez Moskwę baroku ukraińskiego, m.in. kontrola nad Aka-
demią Kijowsko-Mohylańską); por. A. Jabłonowski, Akademia Kijowsko-Mohylańska. 
Zarys historyczny na tle rozwoju ogólnego cywilizacji zachodniej na Rusi, Lwów 1899–
1900; R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. 
Z dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich XVII–XVIII wieku, 
Kraków 1966.

51 Zob. W.A. Serczyk, Piotr I Wielki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.
52 Zob. Volumina Legum, t. V: 1669–1687, Warszawa 1980 (reprint), s. 146. 
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mocy prawnej53, co uniemożliwiło przeprowadzenie rewindykacji zagrabionego 
dziedzictwa kultury.

* * *

Wiele polskich i ukraińskich skarbów kultury zabranych zostało podczas wypa-
dów tatarskich na terytorium Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wie-
ku54, a zwłaszcza chana nogajskiego Kantymira (?–1637). Szczególnie ucierpia-
ły na tym latyfundia królewiąt kresowych, których prywatne wojska pod wodzą 
księcia Jeremiego Wiśniowieckiego (1612–1651) 6 sierpnia 1643 roku nad rzeką 
Surą pokonały Ordę, a wojska koronne pod dowództwem hetmana wielkiego ko-
ronnego Stanisława Koniecpolskiego (1592–1646) 30 stycznia 1644 roku pod 
Ochmatowem dokonały największego w pierwszej połowie XVII wieku pogromu 
Tatarów55; jednak zrabowanych dzieł kultury nie udało się odzyskać56. Dopiero 
za panowania chana Mehmeda IV Gireja (1654–1666), wiernego sojusznika Pol-
ski, sytuacja na granicy uległa poprawie57. Po obaleniu Mehmeda Gireja (?–1674) 

53 Jak podawał znawca epoki Jacek Staszewski (ur. 1933): „Traktat podpisany w Mo-
skwie przez wojewodę Grzymułtowskiego w 1686 r. i ratyfi kowany przez radę senatu 
w grudniu tego roku nie został potwierdzony uprawnioną uchwałą sejmową aż do 
sejmu konwokacyjnego 1764 r. Ratyfi kacja przez Radę konfederacji sandomierskiej 
w 1710 r. nie miała pożądanej mocy prawnej – chodziło o cesję części państwa. Tym-
czasem granica określona tym traktatem stała się pierwszą w dziejach naturalną granicą 
wschodnią (linia Dniepru) i miała przetrwać do pierwszego rozbioru, a potem znaleźć 
się w planach odbudowania państwa polskiego przez następne 100 lat”; J. Staszew-
ski, August II Mocny, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łodź 1998 s. 100–101 
(wyd. niem. August III. Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Eine Biographie, 
Berlin 1996); idem, O miejsce w Europie. Stosunki Polski i Saksonii z Francją na przeło-
mie XVII i XVIII wieku, Warszawa 1973.

54 M. Horn, Chronologia i skutki najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej w latach 
1600–1647, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 8, 1962, nr 1. Por. także: 
Z czasów wojen kozackich. Przyczynki do dziejów Lublina z lat 1648–1655, „Przegląd 
Historyczny” 2, 1909, z. 2, s. 228–248; B. Baranowski, Polska i Tatarszczyzna w latach 
1624–1629, Łódź 1948; idem, Stosunki polsko-tatarskie w latach 1632–1648, Łódź 
1949. 

55 L. Podhorodecki, op. cit., s. 162–164.
56 Jak notował kronikarz tatarski: „wojska muzułmańskie, zdrowe i bogate w łupy, zado-

wolone i wesołe, mając w swojej władzy cały kraj giaurów, jedząc i pijąc odpoczywało 
i maszerowało od stacji do stacji i od postoju do postoju”; M. Senai Hadży, Historia 
chana Islam Gereja III, oprac. Z. Abramowicz, Z. Wójcik, O. Górka, Warszawa 1971, 
s. 117; W.A. Serczyk, Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648–1651, Warszawa 
1998, s. 157.

57 Z. Wójcik, Jan Kazimierz Waza, Wrocław–Warszawa–Kraków 1997, s. 97 i 112. 
W 1657 r. Turcja, wspierając Jana II Kazimierza, wysłała do Rzeczypospolitej podle-
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i osadzeniu na tronie w Bachczysaraju Aadila Gireja znów Tatarzy pustoszyli 
Rzeczpospolitą. W 1671 roku zastąpił go jeszcze bardziej wrogo nastawiony do 
Polski Selim Girej. W stolicy ich państwa – Bachczysaraju – zgromadzono tysiące 
polskich i ukraińskich skarbów kultury oraz archiwaliów58.

Zawarcie traktatu andruszowskiego w 1667 roku między Rzecząpospolitą 
Obojga Narodów a Rosją poważnie zaniepokoiło rządzoną przez Mehmeda IV 
(1648–1687) Turcję59, która obawiała się wspólnego ataku nowych sojuszników60. 
Ponadto hetman kozacki Piotr Doroszenko (1627–1698) chwilowo zjednoczył, 
pod protektoratem tureckim, kozaczyznę na prawym (polskim) i lewym (rosyj-
skim) brzegu Dniepru, tworząc namiastkę państwa kozackiego61. Doroszenkę 
wybrano na hetmana kozackiego, gdyż dotychczasowy i propolsko nastawiony 
hetman Paweł Tetera (zm. 1670; wybrany na hetmana 6 stycznia 1663 roku) 6 
czerwca 1665 roku wyjechał do Lublina, wywożąc spory majątek, dokumenty, 
sztandary i sprzęt wojenny. Dopiero w 1669 roku część tych dóbr strona polska 
zwróciła Doroszence62.

Wówczas w roku 1672 wojska tureckie wyruszyły na Ukrainę, zdobywając 
28 sierpnia 1672 roku Kamieniec Podolski63 oraz kierując się na Lwów64. Turcy zaję-

głych jej bezpośrednio Tatarów budziackich. D. Kołodziejczyk, Podole pod panowa-
niem tureckim. Ejalet kamieniecki 1672–1699, Warszawa 1994, s. 49.

58 Z. Wójcik, Mediacja tatarska między Polska a Turcją w roku 1672, „Przegląd Histo-
ryczny” 52, 1962, z. 1, s. 35.

59 Lennikiem Mehmeda IV w 1650 r. uznał się Bohdan Chmielnicki, jednak Porta Ot-
tomańska zajęta wojną z Wenecją, nie przejawiła wówczas zainteresowania walkami 
z Rzeczypospolitą; zob. I. Czamańska, Czy wojna z Turcją w 1672 roku była nieunik-
niona? Poselstwo Franciszka Kazimierza Wysockiego do Turcji w latach 1670–1672, 
„Kwartalnik Historyczny” 92, 1985, nr 4, s. 769.

60 Z. Wójcik, Między traktatem andruszowskim a wojną turecką. Stosunki polsko-rosyjskie 
1667–1672, Warszawa 1968.

61 Wprawdzie pokonany przez hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego (1629–
1696) hetman kozacki P. Doroszenko w traktatach podhajeckich (19 październik 
1667) wyrzekł się protekcji tureckiej oraz przyrzekł wierność Rzeczypospolitej, jed-
nak słowa nie dotrzymał; zob. D. Dorošenko, J. Rypka, Hajtman Petr Dorošenko a jeho 
turecka politika, „Časopis Národního Musea” 107, 1933, s. 30–34; A. Przyboś, Michał 
Korybut Wiśniowiecki (1640–1673), Kraków–Wrocław 1984, s. 197–199.

62 Zob. D. Dorošenko, J. Rypka, op. cit., s. 30 in.; J. Perdenia, Hetman Piotr Doroszenko 
a Polska, Kraków 2000, s. 56 in.

63 Zob. J. Woliński, Z dziejów wojen polsko-tureckich, oprac. J. Tazbir, Warszawa 1983, 
s. 21–50; J. Stolicki, Sprawa kamieniecka – upadek twierdzy w opinii szlacheckiej, „Stu-
dia Historyczne” 36, 1993, z. 1 (140), s. 23–37. 

64 Oblegany Lwów ponownie (jak w 1648 r. gdy wyasygnował Tatarom i Kozakom pra-
wie 300 tys. talarów, tj. ok. 600 tys. złp) zapłacił sowity okup; zob. L. Kubala, Szkice 
historyczne, Warszawa 1923, s. 68–69.
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li także Bar, Jazłowiec, Międzybóż oraz nadgraniczne zameczki w Satanowie, Husia-
tynie i Jagielnicy65. W dniu 16 października 1672 roku narzucono Rzeczypospolitej 
upokarzające warunki pokojowe w Buczaczu, w wyniku których utraciła Podole, 
województwo bracławskie i południową część kijowskiego, oddane we władanie 
Doroszence, oraz musiała płacić Turcji coroczny haracz w wysokości 22 tys. zł66. Jak 
pisał ks. Józef Głąb: „częste napady Tatarów, wreszcie zabór Podola przez Turków 
1672 r., wywołały zniszczenie kościołów wraz z archiwami miast i siół”67. 

Rosja, Turcja i Chanat Krymski – pisała Natalia Jakowenko – w styczniu 1681 r. 
w Bachczysaraju zawarły w końcu zawieszenie broni na dwadzieścia lat. Zgodnie z jego 
ustaleniami, granica wpływów między Moskwą i Turcją przebiegała wzdłuż Dniepru, 
jednak ziemie między Kijowem i Czehryniem aż do Bohu (czyli sporne terytorium 
dawnych ziem Doroszenki) musiały pozostać nie zamieszkałe. Gdy w pięć lat później 
(w 1686 r.) „pokój wieczysty” zawarły Rosja i Polska, skierowując go przeciwko Stam-
bułowi, to oba państwa raz jeszcze uznały za właściwe pozostawienie opustoszałego 
pasma ziem Doroszenki. W ten oto sposób pod koniec XVII w. trzy wielkie państwa 
rozwiązały problem sporów wokół ośrodka kozackiej Ukrainy, sankcjonując utwo-
rzenie sztucznej pustyni na ziemi, którą jeszcze niedawno nazywano krainą mlekiem 
i miodem płynącą68.

Kres zmaganiom polsko-tureckim i polsko-tatarskim położył 26 stycznia 
1699 roku podpisany przez wojewodę poznańskiego Stanisława Małachowskiego 
(1659–1699) pokój w Karłowicach (w północnej Serbii nad Dunajem). Rzeczpo-
spolita odzyskała ziemie utracone w 1673 roku na mocy traktatu buczackiego69. 
Instrukcja70 króla Augusta II Wettina (1670–1733) do posła Stanisława Mała-
chowskiego zakazywała podnoszenia sprawy strat Rzeczypospolitej w dziedzic-
twie kulturowym – nie wspomniano o tym w żadnym z 11 artykułów traktatu. 

65 D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet kamieniecki 1672–1699, 
Warszawa 1994, s. 55 i 67.

66 Th e Polish document of the agreement of Buczacz (16 October 1672), [w:] Ottoman-
Polish diplomatic relations (15th – 18th Century), oprac. D. Kołodziejczyk, Leiden–
Boston–Köln 2000, dok. 50, s. 494–495 (wersja turecka: s. 496–498). 

67 J. Głąb, Opis archiwum dyecezyi kamieniecko-podolskiej, „Przegląd Historyczny” 13, 
1911, s. 123.

68 N. Jakowenko, op. cit., s. 265.
69 Th e Polish document of the agreement of Karlowitz (26 January 1699), [w:] Ottoman-

Polish diplomatic relations…, dokument 58, s. 581–586 (wersja turecka: s. 587–593). 
Zob. J. Pajewski, Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 
1983.

70 W. Konopczyński, Polska a Turcja 1683–1795, Warszawa 1936, s. 32–37; J. Wojtasik, 
W przededniu traktatu karłowickiego. Stosunek Rzeczypospolitej i Augusta II do pokoju 
z Turkami, „Kwartalnik Historyczny” 77, 1970, nr 2, s. 304–305. Instrukcja nie prze-
widywała więc żądań strony polskiej odnośnie do utraconych dóbr kultury i archiwa-
liów.
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Było to podyktowane prawdopodobnie faktem, iż strona turecka podchodzi-
ła bardzo niechętnie do spraw rewindykacyjnych. Świadczyły o tym chociażby 
trudności z wyegzekwowaniem postanowień zapisanych w artykule 3 traktatu 
karłowickiego, który przewidywał, że poseł polski w Stambule będzie miał prawo 
wnieść prośbę do sułtana o zwrot zabranych przez Turków polskich urządzeń wo-
jennych z Kamieńca Podolskiego71. Również przez cały wiek XVIII sprawa ta nie 
była podnoszona przez królów i dyplomatów polskich, chociaż wiadomo było, iż 
Turcy ewakuując Podole po traktacie 1699 roku część akt zniszczyli, a część wy-
wieźli do Konstantynopola (Istambułu)72.

* * *

Kolejne rabunki polskiego i ukraińskiego dziedzictwa kultury przyniosła w la-
tach 1700–1721 wojna północna, podczas której wojska szwedzkie pod dowódz-
twem Karola XII Wittelsbacha (1682–1718) i rosyjskie kierowane przez Piotra I 
Wielkiego (1672–1725) zyskały miano „wojsk szalbierzowych”. Na rozkaz Ka-
rola XII miano z Rzeczypospolitej „wszystko, co tylko można, wycisnąć, wygrze-
bać i zabrać”. Od 1705 roku aż do klęski połtawskiej (1709) Szwedzi regularnie 
odprawiali okręty z Rygi, które wywoziły za Bałtyk polskie i ukraińskie skarby 
kultury zabierane – jak pisał w swoich pamiętnikach obejmujących lata 1696–
1728 Erazm Otwinowski (1696–1745) – „po zamkach, pałacach i dworach”73. 
„Postępowanie armii szwedzkiej na Ukrainie nie różniło się niczym od tego, któ-
rym zasłynęli Szwedzi w Polsce w czasie «potopu». Grabieże, gwałty i pospolite 
zabójstwa były na porządku dziennym. [...] Armia Karola XII budziła grozę”74. 
Obecnie większość zrabowanych przez Karola XII oraz jego urzędników ksiąg 
i archiwaliów przechowywana jest w Skokloster i Uppsali75.

71 Zob. szerzej: Poselstwo Rafała Leszczyńskiego do Turcji w 1700 roku. Diariusze i mate-
riały, oprac. I. Czamańska, D. Zydorek, Leszno 1998, s. 29–35.

72 Zob. J. Głąb, op. cit., s. 123; D. Matelski, Polonica na Ukrainie (1648–1918) – tra-
giczne losy i próby restytucji, [w:] Primum vivere deinde philosophari. O ludziach czynu 
w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Ja-
nowi Rzońcy z okazji siedemdziesiątych urodzin, red. M. Białokur i A. Szczepaniak, 
Opole–Toruń 2009, s. 531–554.

73 E. Otwinowski [wł. Franciszek Ksawery], Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II, 
oprac. A. Mułkowski, Kraków 1849, s. 99; J.T. Petrus, Radziwiłłowska galeria obrazów 
w Nieświeżu, „Cenne – Bezcenne – Utracone” 2000, nr 4 (22), s. 24; H. Sahanowicz, 
op. cit., s. 305. 

74 W.A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław 1990, s. 176.
75 C. Pilichowski, Z dziejów szwedzkich zaborów bibliotek i archiwów polskich w XVII 

i XVIII wieku, „Rocznik Gdański” 17/18, 1958–1959, s. 143; D. Matelski, Grabież 
dóbr kultury w wojnach Rzeczypospolitej…, s. 62; idem, Straty polskich dóbr kultury 
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* * *

Rosja w latach 70. XVIII w. przejęła także, zgromadzone podczas licznych wypa-
dów tatarskich na obszar Rzeczypospolitej w XVII wieku, polskie oraz ukraiń-
skie skarby kultury i archiwalia76. Znaczna ich część uległa zniszczeniu podczas 
wojny rosyjsko-tureckiej, gdy wojska carskie spaliły w 1771 roku stolicę Chanatu 
Krymskiego – Bachczysaraj, w tym pałac Sahib Gereja II, 31 meczetów, cerkiew 
grecką i ormiańską oraz dwie synagogi, a także Gözlewe, Perekop i Kaff ę77, a Tur-
cja sułtana Abdülhamida I (1725–1789, sułtan od 1774) została zmuszona do 
podpisania 21 lipca 1774 roku upokarzającego traktatu pokojowego w Kuczuk-
Kajnardżi nad Dunajem78. Powracające z wyprawy tureckiej wojska rosyjskie za-
jęły 15 czerwca 1775 roku Sicz, a 14 sierpnia Katarzyna II Wielka (1729–1796) 
ogłosiła manifest O likwidacji Siczy Zaporoskiej79, założonej w 1734 roku na mocy 
ukazu cesarzowej Anny80. Powstałe po 1734 roku Archiwum Kosza Nowej Si-
czy Zaporoskiej zostało przewiezione do Petersburga81. Do stolicy Rosji odesłano 
również akta byłej metropolii unickiej kijowsko-wileńskiej, które przejęło założo-
ne w 1721 r. Archiwum Synodu82. 

Znikła wówczas Kozacka Ukraina83. 

w wojnach ze Szwecją w XVII i XVIII wieku oraz próby ich restytucji, „Archeion” 2004, 
t. 106, s. 118–138.

76 Zob. D. Matelski, Straty polskich dóbr kultury w wojnach z Turcją w XVII wieku i ich 
próby restytucji, „Studia Podlaskie” 13, 2004, s. 93–105.

77 Zob. W.A. Serczyk, Katarzyna II carowa Rosji, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łodź 1982, s. 258–266; L. Podhorodecki, op. cit., s. 254–256.

78 M. Heller, op. cit., s. 455.
79 W manifeście stwierdzono m.in., że „samo używanie nazwy Kozaków Zaporoskich 

uznane będzie przez nas za obrazę majestatu carskiego”; W.A. Serczyk, Historia Ukra-
iny…, s. 157. Groziła za to katorga.

80 L. Podhorodecki, Sicz zaporoska, Warszawa 1970, s. 280–284. Był to odwet za powsta-
nie Pugaczowa, który był Kozakiem dońskim; M. Wieliczko, op. cit., s. 127.

81 W.A. Serczyk, Kozaczyzna zaporoska w czasie wojny rosyjsko-tureckiej (1768–1774), 
„Przegląd Historyczny” 68, 1977, z. 1, s. 31–45. Dokumenty zabrane z Bachczysa-
raju i innych miast Chanatu Krymskiego znajdowały się w zbiorach byłego Muzeum 
Azjatyckiego Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu (istniejącego w latach 1818–
1918) oraz w zbiorach byłego Instytutu Wschodniego przy Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Rosji w Petersburgu, a od 1918 r. znajdują się w Bibliotece Publicznej 
im. Sałtykowa-Szczedrina w Petersburgu; zob. A. Zajączkowski, J. Reychman, Zarys 
dyplomatyki osmańsko-tureckiej, Warszawa 1955, s. 15–16.

82 A.H. Blumenstok, Krótka wiadomość o Archiwum Synodu w Petersburgu, „Kwartalnik 
Historyczny” 8, 1894, s. 648–650.

83 Grabieżom rosyjskim przyświecało powiedzenie: „Dogłupit’ Polszu i Ukrainu do 
urownia Rassiei”; J. Pruszyński, op. cit., s. 207. W Rosji pogardliwie wówczas mawia-
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Caryca Katarzyna II tuż po roku 1772, a więc po pierwszym rozbiorze84, a na-
stępnie w 1793 po drugim – poleciła swoim świeżo mianowanym gubernatorom 
„dyskretne poszukiwania w klasztorach nowo nabytych ziem rękopisów i staro-
druków pod pretekstem wykrycia zapasów broni”. Natomiast w liście do Suworo-
wa w 1794 roku określiła precyzyjnie wszystko to, co miało zostać z polskich dóbr 
kultury przewiezione do Petersburga. Były to: 

Znaki Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, tj. buławy hetmańskie, 
sztandary, buńczuki, pieczęcie, buławy marszałkowskie itp., a także wszystkie cywilne 
i polityczne archiwa, w tym oba archiwa Koronne i Litewskie, metryki i archiwa, które 
mogą znajdować się w domach byłych kanclerzy, archiwa Senatu, byłej Rady Nieusta-
jącej, szczególnie znajdujące się w Zamku Królewskim stare archiwum, tzw. Gabinet 
Królów Polskich i bibliotekę publiczną zwaną Załuskiego85. 

Jednak rabunek Biblioteki Załuskich dokonany został w sposób niezwykle 
barbarzyński, albowiem – jak wspominał obecny wówczas w Warszawie sekretarz 
ambasady francuskiej w Wiedniu, X. Georgel S.J.: 

Tysiące tych Tatarzynów brało księgi na ramiona i rzucało je w długie, sklecone na-
prędce paki; wielkie, średnie, małe tomy leżały jedne na drugich – gdy skrzynie wypeł-
niono, zabijano je deskami. W chwili, gdy zabijano jedną z tych skrzyń, przyszło im na 

no: „Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica”; D. Matelski, Grabież dóbr kultury w woj-
nach Rzeczypospolitej…, s. 48.

84 Zajmując w 1764 r. Nieśwież wojska rosyjskie uszczupliły stan galerii Radziwiłłów; J.T. 
Petrus, Radziwiłłowska galeria obrazów w Nieświeżu, „Cenne – Bezcenne – Utracone” 
2000, nr 4 (22), s. 24. Natomiast w 1772 r. wywieziono do Rosji zbiory Radziwiłłów 
z Nieświeża, obejmujące bibliotekę i archiwum (część została zwrócona do Nieświeża 
w 1905 r.) oraz zbrojownię (jedną z najbogatszych w Europie), w 1792 r. 26 armat spi-
żowych i 21 żelaznych oraz różnego rodzaju broń sieczną i palną (gen. Iwan Fersen), 
a w 1813 r. zbiór monet i medali; zob.: М.Н. Кречетников, Древние записки 1792 
года, Москва 1863, s. 63–90; A. Czołowski, O polskie trofea w Rosji, Bydgoszcz 1926, 
s. 7; J. Miler, Rewindykacje po traktacie ryskim (I), „Cenne – Bezcenne – Utracone” 
1998, nr 2 (8), s. 28; Z. Żygulski jun., Utracona broń, „Cenne – Bezcenne – Utracone” 
1999, nr 3 (15), s. 6; T. Bernatowicz, Monumenta variis Radzivillorum. Wyposaże-
nie Zamku Nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych, cz. I: XVI–XVII wiek, Poznań 
1998.

85 Z. Strzyżewska, Konfi skaty zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
po powstaniu listopadowym, „Zeszyty Staszicowskie” 1998, z. 1, s. 132; zob. także: 
E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbio-
ry pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według 
miejscowości ułożone, Warszawa 1926, t. I, s. 294; J. Płaza, B. Sajna, Pamiątki dzie-
jów Biblioteki Załuskich, Warszawa 1997. Ponadto Suworow sam przywłaszczył sobie 
„między innymi złocone klucze miasta Warszawy, dwa kotły (bębny) spiżowe, cztery 
chorągwie z czasów Stanisława Augusta i jedną chorągiew Kościuszkowską”; A. Czo-
łowski, op. cit., s. 22–23.
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myśl umieścić tam jeden wielki tom, trzy stopy długi, dwie stopy szeroki, oprawiony 
w safi an czerwony, ze złotymi tłoczeniami, zawierający wspaniałe sztychy wraz z ob-
jaśnieniami. Ten tom był niewątpliwie zbyt długi, by go można umieścić tam, gdzie 
chcieli. By szybko to zrobić Kozacy przecięli go i dwie części wsadzili do paki. Gdy się 
widziało te dwie połowy, wzdrygał się człowiek na takie barbarzyństwo, które stało się 
powodem przecięcia cennej książki, do której podobnej nie można było znaleźć86. 

* * *

Podobnie postępowali Habsburgowie w Galicji. W 1784 roku władze austriackie 
dla całej Galicji utworzyły archiwum we Lwowie, które zgromadziło wszystkie 
akta z dawnych archiwów grodzkich i ziemskich z okresu Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów. Otrzymało ono nazwę Caesareo-regium antiquorum actorum ter-
restrium et castrensium Galiciensium tum corroborationis documentorum offi  cium. 
Najważniejszym zespołem znajdującym się w archiwum lwowskim, a wytworzo-
nym wówczas przez administrację austriacką, były akta Komisji Nadwornej do 
Legitymacji Szlachectwa (Adelslegitimations Hofk ommission), zwanej potocznie 
Metryką Szlachecką (Adelsmatrikel), pochodzące z lat 1796–1803, gdy obowiąz-
kowo przeprowadzano dowody szlachectwa wobec osiadłej na terenie Galicji Za-
chodniej szlachty polskiej87. W 1810 roku archiwum podporządkowano dyrek-
torowi Sądu Szlacheckiego we Lwowie88. Wtedy też władze austriackie zarządziły 
przymusową pożyczkę w celu zasilenia skarbu na cele wojenne. Ogołocono więc 

86 Biblioteka Narodowa w Warszawie, Dział Rękopisów, akc. 9724/3, teczka 24, Mate-
riały ks. prof. Bronisława Ussasa (wyciąg z pamiętników X. Georgela S. J.); zob. także: 
A. Mickiewicz, Grabież polskich bibliotek, [w:] Dzieła, t. VI, Pisma prozą, cz. II, War-
szawa 1952, s. 177–180; D. Matelski, Straty dóbr kultury w wojnach Rzeczypospolitej 
z Rosją w XVII–XVIII wieku, „Nowe Kontrasty” 2002, nr 11 (107), s. 8–14; idem, 
Straty polskich dóbr kultury w wojnach z sąsiadami w XVII i XVIII wieku, „Muzealnic-
two” 2002, nr 4, s. 7–27.

87 Akta Metryki Szlacheckiej narastały w trzech seriach: a) akta spraw legitymacyjnych 
(tj. podań o legitymację wraz z załącznikami w postaci bądź uwierzytelnionych od-
pisów lub wyciągów z ksiąg publicznych, bądź akt w oryginale, np. nominacje na 
dygnitarstwa i urzędy świeckie oraz stopnie wojskowe, a także decyzje Komisji); b) 
z uroczystych ksiąg zwanych „Quaterniones Maiestaticae”, do których wpisywano 
streszczenie dokumentów zakwalifi kowanych przez Komisję jako podstawa do uzna-
nia szlachectwa; c) z właściwych metryk szlachectwa, tzn. rejestrów szlachty, która 
przeprowadziła dowód szlachectwa i otrzymała jego uznanie; A. Stebelski, Akta au-
striackie administracyjne i sądowe 1772–1809, [w:] Straty bibliotek i archiwów war-
szawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. I: Archiwum Główne Akt 
Dawnych, red. A. Stebelski, Warszawa 1957, s. 259–260.

88 B. Dudik, Archive im Königreiche Galizien und Lodomerien, „Archiv für österreichi-
sche Geschichte” 39, 1868. 
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w całej Galicji ze sreber kościoły oraz bractwa kurkowe – niszcząc bezpowrotnie 
cenne dobra kultury89. W roku 1787 wywieziono cenne zbiory muzealne, także 
127 inkunabułów i szereg rękopisów z Biblioteki Uniwersyteckiej oraz z Archi-
wum Miejskiego we Lwowie do biblioteki nadwornej we Wiedniu-Schönbrun-
nie90. Do Wiednia wywieziono także 214 ksiąg z Archiwum Komisji Skarbu Ko-
ronnego91 oraz 147 dzieł z galerii malarstwa Stanisława Augusta Poniatowskiego 
z pałacu w Kozienicach92. Władze austriackie przejęły także archiwa skasowanych 
w latach 1784–1803 klasztorów kontemplacyjnych, a księgozbiory z klasztorów 
dominikańskich, jezuickich, karmelickich i pijarskich zostały w większości sprze-
dane za bezcen93.

* * *

W wyniku traktatów rozbiorowych z lat 1772, 1793 i 1795 obszar Rzeczypospo-
litej został podzielony między państwa ościenne: Rosja otrzymała 62% obszaru 
i 45% ludności, Prusy analogicznie – 20% i 23% oraz Austria – 18% i 32%. Losy 
państwa podzieliły także skarby kultury. W Petersburgu 26 stycznia 1797 roku 
podpisano konwencję delimitacyjną, która postanawiała, że Królestwo Polskie 
„pozostanie odtąd i na zawsze zniesione”94. Katarzyna II powołała tzw. Komisję 
Smoleńską, która zajmowała się konfi skatą dóbr Polaków uznanych za „buntow-
ników, którzy złamali przysięgę wiernopoddańczą”. Skonfi skowane majątki przej-
mowali generałowie rosyjscy za zasługi, między innymi gen. Iwan Fersen otrzymał 
dobra Tadeusza Czackiego na Podolu. Na zachowaną w dobrym stanie dokumen-
tację Komisji Smoleńskiej natrafi ł dopiero w 1994 roku – po jej odtajnieniu – 
prof. Władimir Wiktorowicz Michajlenko, przewodniczący Towarzystwa Histo-
rycznego w Sankt-Petersburgu. W tym zbiorze akt znajduje się także kilkanaście 
rękopisów Tadeusza Kościuszki95. 

89 A. Majcher-Węgrzynek, Gdzie jest srebrny kur – bezcenny relikt Tarnowskiego Bractwa 
Kurkowego, „Cenne – Bezcenne – Utracone” 1999, nr 3 (15), s. 4–5.

90 E. Barwiński, Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, Lwów 
1912.

91 A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich i ich współczesna organizacja, [w:] Archi-
wistyka, red. A. Tomczak, Warszawa 1989, s. 262; zob. D. Matelski, Polonika w Austrii 
w latach 1795–1918, „Archiwista Polski” 9, 2004, nr 33, s. 25–42.

92 T. Mańkowski, Galeria Stanisława Augusta, t. I, Lwów 1932, s. 83 in.
93 J. Pruszyński, op. cit., t. I, s. 288; A. Gil, W kręgu dziejów i kultury Kościołów wschod-

nich w Rzeczypospolitej, Siedlce 2009, s. 15, 18–20, 64, 67, 71–72, 129–130, 135.
94 K. Lutosławski, Recueil des actes diplomatiques. Traites et documents concernant la Po-

logne, Paryż 1918, s. 229–230.
95 Zob. M. Wieliczko, op. cit., s. 143–144.
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* * *

Poniesione w wiekach XVII i XVIII straty polskiego i ukraińskiego dziedzictwa 
kultury można ocenić, widząc te nieliczne ocalałe eksponaty w muzeach w Polsce, 
na Ukrainie, Białorusi, Litwie i w Rosji96.

Wieloletnie doświadczenia w poszukiwaniach polskiego i ukraińskiego dzie-
dzictwa kultury wykazały, iż istnieją dwa odmienne sposoby traktowania przez 
ich obecnych posiadaczy zagrabionych w przeszłości skarbów kultury. Janusz 
Tazbir nazwał pierwszy z nich szwedzkim, a drugi radzieckim (rosyjskim). Różni-
ce między nimi opisuje następująco: 

Sposób szwedzki polega na sporządzaniu dokładnych katalogów, dzięki którym moż-
na bez trudu dotrzeć do poszukiwanego dokumentu czy książki. Radziecki [rosyjski 
– D.M.] sprowadzał się do trzymania tych zbiorów pod kluczem przy równoczesnym 
baczeniu, aby ich dawni właściciele nie dowiedzieli się o istnieniu danej pozycji97. 

Polska i Ukraina – nie przesądzając praw własności – realizują przede wszyst-
kim „koncepcję światowego dziedzictwa kultury”, polegającą na wspólnej trosce 
o zachowane skarby oraz ich udostępnianie (również w formie ekspozycji) szero-
kiemu gronu odbiorców.
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Maciej Orzechowski

Ikonografi a tematu 
Najświętszego Serca Jezusowego 
w pobożności bazyliańskiej i studyckiej 
do likwidacji Cerkwi greckokatolickiej 
po II wojnie światowej

Kult Najświętszego Serca Jezusowego wywodzi się ze średniowiecznego na-
bożeństwa do Pięciu Ran Chrystusa, w którym Mękę Pańską ujmowano 

w aspekcie miłości, a szczególną uwagę skupiano na Sercu, pojmowanym jako sym-
bol miłości Zbawiciela do człowieka1. Nabożeństwo do Serca Jezusowego krysta-
lizowało się w pobożności benedyktynek z Helft y – św. Mechtyldy (1241–1299) 
oraz św. Gertrudy (1256–1302), a następnie św. Bernardyna ze Sieny (1380–
–1444), św. Piotra Kanizjusza (1521–1597), św. Franciszka Salezego (1567–1622) 
i św. Jana Eudesa (1601–1680) uznawanego za pierwszego głosiciela nabożeństwa 
do Serca Marii (1648)2. Propagatorem kultu Najświętszego Serca Jezusowego był 
Kasper Drużbicki SJ (1590–1662), autor dzieła Meta cordium Cor Jesu (Kalisz 
1683), w którym określił przedmiot czci, a także zamieścił rozmyślania, modlitwy 
oraz zachęcił do naśladowania cnót Serca Jezusowego3. Jednak dopiero za sprawą 
objawień francuskiej wizytki z Paray-le-Monial – św. Małgorzaty Marii Alacoque 
(1647–1690), nabożeństwo zyskało na popularności. W trakcie czterech wizji od 

1 Do podstawowych polskojęzycznych opracowań historii i teologii kultu Serca Jezu-
sowego należą: A. Vermeersch, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa w praktyce 
i teorii, Kraków 1933; J.V. Bainvel, Kult Bożego Serca. Teoria i rozwój, przeł. K. Dem-
bowski, Kraków 1934; Zawierzyliśmy miłości, red. B. Mokrzycki, t. 1: Kult Najświęt-
szego Serca Jezusowego w życiu Kościoła, Kraków 1972 oraz Bóg bliski. Historia i teolo-
gia kultu Najświętszego Serca Jezusowego, red. C. Drążek, L. Grzebień, Kraków 1983.

2 J. Hojnowski, Słownik kultu Serca Jezusowego, Kraków 2000, s. 111.
3 Ibidem, s. 66–67 oraz C. Drążek, Rozwój kultu Serca Jezusa w Polsce, [w:] Bóg bliski…, 

s. 32–41. 
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grudnia 1673 do czerwca 1675 roku święta została wezwana przez Chrystusa do 
szerzenia kultu Jego serca w duchu zadośćuczynienia, zostały jej wskazane prakty-
ki ekspiacyjne za oziębłość, wzgardę i niewdzięczność ludzi wobec miłości Boga 
oraz wyjawione łaski dla czcicieli Serca, w tym najważniejsza – uniknięcie wiecz-
nego potępienia. 16 czerwca 1675 roku, podczas ostatniego objawienia, Zbawi-
ciel zapragnął, by dzień ten – piątek po oktawie Bożego Ciała, poświęcono uro-
czystości Jego serca4. 

W rozpowszechnianiu kultu wspomagali św. Małgorzatę Marię jezuici, 
zyskujący liczne pozwolenia na zakładanie bractw Serca Jezusowego, któ-
rych liczba w Europie w roku 1764 wyniosła 10895. Świadczy to o niezwykłej 
popularności nabożeństwa, choć spotkało się ono z oporem ze strony części 
teologów katolickich oraz pracowników kurii rzymskiej, z uwagi na prywat-
ny charakter objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque. Liczne starania o usta-
nowienie mszy świętej i ofi cjum na piątek po oktawie Bożego Ciała składane 
przez wizytki, bp. Henryka Belsunce dla diecezji marsylskiej, króla Filipa V 
dla Królestwa Hiszpanii, bp. krakowskiego Konstantego Szaniawskiego i króla 
Augusta II Mocnego dla całego Kościoła, czy króla Augusta III dla Królestwa 
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, spotkały się z odmową Świętej 
Kongregacji Obrzędów. Przełom w dziejach kultu stanowiła pozytywna odpo-
wiedź Kongregacji Obrzędów, potwierdzona dekretem papieża Klemensa XIII 
z 6 lutego 1765 roku, na memoriał episkopatu Królestwa Polskiego z 1765 ro-
ku6. Biskupi, motywując swą prośbę, przekonywali, że wzmożony i opatrzony 
odpowiednią oprawą liturgiczną kult Serca Jezusowego wpłynąłby na poprawę 
złej sytuacji w państwie. Stolica Apostolska udzieliła pozwolenia Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz Arcybractwu Serca Jezusowego przy kościele św. Teodora 
w Rzymie. W związku z tą decyzją do papieża napływało wiele podobnych 
próśb, jednak kult Bożego Serca w całym Kościele zatwierdził dopiero Pius IX 
23 sierpnia 1856 roku7. 

Po roku 1870 nastąpiło ożywienie nabożeństwa do Serca Jezusowego, naj-
pierw we Francji, gdzie praktykowanie omawianego kultu było od dłuższego 
czasu wyrazem postawy kontrrewolucyjnej, a następnie we wszystkich krajach 

4 E. Hanter, Historia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, Łomża 1998, s. 17–31.
5 J. Hojnowski, Mały słownik kultu Serca Jezusowego, Kraków 2006, s. 15.
6 Martha Mel Edmunds słusznie spostrzegła, iż Carlo Rezzonico (1693–1769), póź-

niejszy Klemens XIII był wychowankiem jezuitów i uczestniczył w kulcie Najświęt-
szego Serca Jezusowego na długo przed jego zatwierdzeniem. Zob. M.M. Edmunds, 
Gabriel’s Altar for the Palace Chapel at Versailles, Sacred Heart and Royal Court in 
Eighteenth-Century Europe, „Journal of the Society of Architectural Historians” 65 
(4), 2006, s. 555; J. Hojnowski, op. cit., s. 150–151.

7 C. Drążek, op. cit., s. 109.
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katolickich8. Doniosłym wydarzeniem, świadczącym o skali czci, jaką obdarzano 
Serce Jezusowe, było wzniesienie w latach 1876–1914 bazyliki Sacré-Cœur na pa-
ryskim wzgórzu Montmartre, będącej świątynią ekspiacyjną narodu francuskiego, 
prośbą o wolność dla papieża, a także łaski dla Francji osłabionej wskutek rewo-
lucji i przegranej wojny z Prusami (1870–1871)9. Szczególny wyraz uczestnictwa 
w kulcie stanowiło zrzeszanie się wiernych w Apostolstwach Modlitwy oraz po-
święcanie Sercu Jezusowemu rodzin, diecezji, narodów, aż wreszcie całego rodza-
ju ludzkiego, czego dokonał papież Leon XIII 11 czerwca 1899 roku10. Kolejny 
wzrost popularności nabożeństwa przypadł na pontyfi kat Benedykta XV (1914–
–1925), podczas którego konsekrowano bazylikę na Montmartrze (1919) oraz 
kanonizowano błogosławioną Małgorzatę Marię Alacoque (13 maja 1920); nie-
długo potem poświęcono Sercu Jezusowemu jeden z ołtarzy w bazylice św. Piotra 
na Watykanie. 

Pierwsze ślady nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego w Cer-
kwi unickiej można odnaleźć w twórczości pisarskiej władyki Hipacego Pocieja 
(1541–1613)11. W kazaniu na niedzielę Antypaschy wielokrotnie odnosił się do 

8 W 1689 roku Chrystus miał wyjawić św. Małgorzacie Marii Alacoque, że Francji po-
wierza misję szerzenia kultu Najświętszego Serca Jezusowego oraz żąda od Ludwika 
XIV wybudowania świątyni pod tym wezwaniem; E. Hanter, op. cit., s. 33–36 oraz 
R.A. Jonas, France and the Cult of the Sacred Heart. An Epic Tale for Modern Times, 
Berkeley 2000.

9 W 1887 roku poświęcono i udostępniono dla kultu kościelne kaplice, a w roku 1891 
arcybiskup Paryża François Richard dokonał uroczystej inauguracji ukończonego 
wnętrza świątyni. Ze względu na działania wojenne kościół został konsekrowany 
dopiero przez następcę Richarda, arcybiskupa Leona Adolpha Amette w 1919 roku; 
R.A. Jonas, op. cit., s. 220–221 oraz R.A. Jonas, Monument as Ex-Voto. Monument as 
Historiosophy. Th e Basilica Sacré-Coeur, „French Historical Studies” 18, 1993, s. 482–
502.

10 Apostolstwo Modlitwy jest stowarzyszeniem wiernych powstałym w 1844 roku w śro-
dowisku jezuickim we Francji, powołanym w celu wyproszenia łask u Serca Jezusowego 
niezbędnych w działalności apostolskiej Kościoła; J. Hojnowski, op. cit., s. 18–21.

11 K. Staniecki, Wschodni prekursor kultu Bożego Serca, „Roczniki Teologiczne Śląska 
Opolskiego” 1, 1968, s. 155–157 oraz E. Ozorowski, Pociej Hipacy, [w:] Słownik 
polskich teologów katolickich, t. 3, Warszawa 1982, s. 385–387. Do najważniejszych 
opracowań historii i teologii kultu Najświętszego Serca Jezusowego w Cerkwi grec-
kokatolickiej należą: Я. Фищак, Найсолодше Серце Христове, Жовква 1911; Г. Хо-
мишин, Набоженство до Найсвятійшого Серця Господа Нашого Ісуса Христа як 
підручник для священиків, Станиславів 1920 (drugie wydanie 1938) oraz S. Stępień, 
W poszukiwaniu tożsamości obrządkowej. Bizantynizacja a okcydentalizacja Kościoła 
greckokatolickiego w okresie międzywojennym, [w:] Polska–Ukraina 1000 lat sąsiedz-
twa, t. 5: Miejsce i rola Kościoła greckokatolickiego w Kościele powszechnym, red. S. Stę-
pień, Przemyśl 2000, s. 95–97.
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serca Chrystusa jako symbolu nieograniczonej miłości Boga do człowieka, która 
najpełniej przejawiła się w Jego zbawczej Męce. Kult Najświętszego Serca Jezusa 
był stale obecny w kręgu mnichów unickich na Chełmszczyźnie, Białej Rusi oraz 
Podlasiu, jednakże dopiero pod koniec XIX wieku upowszechnił się w Galicji. 
Stało się to dzięki zreformowanym przez członków Towarzystwa Jezusowego 
bazylianom, którzy w roku 1886 zawiązali – pierwsze wśród grekokatolików – 
Apostolstwo Modlitwy, działające przy cerkwi monasterskiej św. Onufrego we 
Lwowie, a także popularyzowali wśród wiernych nabożeństwa, literaturę oraz 
pieśni poświęcone Sercu Jezusowemu12. Nad wyraz skutecznym narzędziem słu-
żącym upowszechnianiu kultu okazał się wydawany przez bazylianów w latach 
1897–1944 miesięcznik „Місіонар Пресвятого Серця Ісусового”, kolportowa-
ny również pośród ukraińskich emigrantów w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej oraz w Argentynie, a od roku 1910 w Brazylii, w odrębnej 
jego edycji noszącej tytuł „Бразилійський Місіонар”13. W obliczu niezwykle 
prężnych działań bazylianów oraz przeważnie obojętnego stanowiska kleru epar-
chialnego14 wobec omawianego kultu, a także w trakcie toczącej się od dłuższego 

12 Г. Хомишин, Набоженство до Найсвятійшого…, Станиславів 1938, s. 200. 
13 „Місіонар…” był ukraińskojęzyczną edycją wzorowaną na francuskim miesięczniku, 

organie prasowym Apostolstwa Modlitwy – „La Messager du Coeur de Jésus”, wy-
dawanym od 1861 roku z inicjatywy jezuity Henriego Ramiére’a. Pierwszy numer 
„Місіонара” ukazał się 1 maja 1897 roku, pod redakcją o. Platonida Filiasa, z inicja-
tywy ówczesnego lwowskiego ihumena o. Andrzeja Szeptyckiego. Poza tym od 1901 
roku bazylianie drukowali „Календар Місіонаря” z artykułami przeznaczonymi dla 
wszystkich warstw społecznych, a specjalnie dla dzieci redagowano „Малий Місіо-
нарчик”. Polska edycja – „Apostolstwo Serca Jezusowego. Intencje na miesiąc…” – 
pojawiła się już w 1872 roku, pod redakcją ks. Stanisława Stojałowskiego; zob. J. Hoj-
nowski, op. cit., s. 194–195 oraz М. Лозинський, Часопис „Місіонар” – друкований 
апостол українського народу, „Вісник львівського університету”, seria: Журналіс-
тика, 25, 2005, s. 330–333.

14 Do rozpowszechnienia i utwierdzenia kultu Serca Jezusowego w Cerkwi przyczynił 
się wybitny liturgista ks. Izydor Dolnycki, spod pióra którego wyszedł opublikowany 
w 1891 roku Akatyst do Najświętszego Serca Jezusowego, a w 1909 roku Nabożeństwo 
do Najświętszego Serca Jezusowego. Za odmówienie Akatystu w święto Serca Jezusowe-
go papież Leon XIII 14 października roku 1892 nadał wiernym pełny odpust. Г. Хо-
мишин, op. cit., s. 201 oraz A. Naumow, Cerkiewnosłowiańska hymnografi a unitów, 
[w:] Unia brzeska – geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, red. 
R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Kraków 1994, s. 343. Kler skupiony wokół stronnic-
twa moskalofi lskiego był niechętny kultowi Serca Jezusowego, widząc w nim groźny 
element latynizacji i polonizacji. Poglądy moskalofi lów znalazły odbicie w dwóch pu-
blikacjach kluczowej postaci galicyjskiego ruchu rusofi lskiego, ks. Iwana Naumowicza 
– Посланникъ сладчайшого Іисуса добрымъ хрістіянамъ oraz Посланникъ св. равно-
апостольнаго князя Владиміра Вел; Г. Хомишин, op. cit., (1938), s. 202, przyp. 1. 
Chomyszyn niestety nie podaje miejsca ani roku wydania broszur.
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czasu dyskusji wokół tożsamości obrządkowej Cerkwi greckokatolickiej15, gali-
cyjscy hierarchowie uniccy – bazylianin, metropolita halicki, arcybiskup lwow-
ski i biskup kamieniecki Andrzej Szeptycki (1865–1944), władyka przemyski 
Konstantyn Czechowicz (1847–1914) oraz biskup stanisławowski Grzegorz 
Chomyszyn (1867–1945) – wspólnym posłaniem z 11 czerwca 1909 roku oddali 
swe eparchie pod opiekę Serca Jezusowego, tym samym ofi cjalnie zachęcając do 
uczestnictwa w kulcie16. Promowane przez władyków nabożeństwo było istotnym 
elementem pobożności bazyliańskiej, promieniującej na wiernych z monasterów 
rozsianych w Galicji, na Podolu oraz na emigracji. Wszędzie tam, gdzie rozkwi-
tało, można było spostrzec znaczny wzrost religijności pośród wiernych oraz ich 
przywiązania do Cerkwi17.

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego było wyrażane między inny-
mi przez adorację Najświętszego Sakramentu, zadośćuczynianie Sercu za krzywdy 
ludzkości, uczestnictwo w Eucharystii, w Godzinie Świętej oraz poświęcanie się 
Sercu Jezusowemu, a także oddawanie czci obrazom Serca Jezusowego, niejedno-
krotnie wzorowanym na Chrystusie z gorejącym sercem pędzla Pompeo Batoniego 
(1708–1787)18. Wymienione formy kultu były propagowane wśród grekokatoli-
ków zwłaszcza przez bazylianów.

Na zagadnienie przedstawień Serca Jezusowego w kręgu sztuki cerkiewnej 
zwróciła uwagę jak dotąd jedynie Ołesia Semczyszyn-Huzner w artykule Образ 
Серце Христове в українському живописі початку ХХ століття, dokonując 
ogólnego przeglądu ikon z terenów Ukrainy19. Warto przy tej okazji nadmienić, 
iż badaczka zamieściła reprodukcje dzieł dotychczas nieobecnych w literaturze 
15 S. Stępień, op. cit., s. 87–102. Nad kultem Serca Jezusowego i jego formułą debato-

wano w trakcie dyskusji nad kształtem lokalnego rytu cerkiewnego, między innymi 
w kontekście przygotowywania Pentykostarionu (ukr. Цвітної Тріоді) podczas prac 
Międzyeparchialnej Komisji Liturgicznej rezydującej w latach 1930–1935 we Lwo-
wie; Рим і обрядово-літургічні дискусії у Патріаршій київській вселенській церкві 
між двома світовими війнами. З Архіву Отців Василіян у Римі. Збірка спостере-
жень та дискусій, зібрана та передана до Східної Конґреґації о. Кирилом Королев-
ським, red. Д. Блажейовський, Львів 2002, s. 249–250.

16 Спільне послання галицького Епископату з дня 11. червня 1909 р.
17 M. Karoweć, Pięćdziesięciolecie nabożeństwa do Serca Jez. u Ukraińców, „Oriens” 5, 

1937, z. 4, s. 126.
18 Podstawowe informacje o ikonografi i tematu Serca Jezusowego w A. Walzer (red.), 

Herz Jesu, [w:] Lexikon der christlichen Ikonographie, red. E. Kirschbaum (dalej LCI), 
2, Rom–Freiburg–Basel–Wien 1990, szp. 250–254 oraz L. Réau, Le Sacré Cœur de 
Jésus, [w:] L’iconographie de l’art chrétien, t. 2, Paris 1957, s. 47–49.

19 О. Семчишин-Гузнер, Образ Серце Христове в українському живописі початку 
ХХ століття, [w:] Українська греко-католицька церква і релігійне мистецтво 
(Історичний досвід та проблеми сучасності), z. 4: Матеріяли IV Міжнародної на-
укової конференції, м. Львів, 30–31 травня 2006 р., Львів 2006, s. 103–109.
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przedmiotu, jak na przykład ikon autorstwa Modesta Sosenki oraz Mychajły 
Bojczuka20. 

W greckokatolickich środowiskach monastycznych popularność zyskała for-
muła przedstawienia tematu Najświętszego Serca Jezusowego również w ujęciu 
Pomepeo Batoniego z 1767 roku21. Chrystus ukazany w półpostaci prawicą wska-
zuje na trzymane w lewej ręce, otoczone promienistą glorią czerwone serce z raną 
w boku, opasane cierniową koroną i zwieńczone krzyżem omywanym płomie-
niem22. Schemat Batoniego został powtórzony na rycinie załączonej do książeczki 
bazylianina o. Stepana Reszetyły, Розважання про Пресьвяте Серце Христове 
на місяць червень23. Natomiast całofi gurowe ujęcie Chrystusa Cardiophorusa pre-
zentuje mozaika na szczycie frontonu bazyliańskiej cerkwi Chrystusa Miłującego 
Ludzi (Христа-Чоловіколюбця) w Żółkwi24.

W ołtarzu Najświętszego Serca Jezusowego w południowej nawie bazyliań-
skiej cerkwi św. Onufrego we Lwowie zachowała się ikona Chrystusa z gorejącym 
sercem (il. 1). Chrystus, ukazany w półpostaci, prawą dłoń wyciąga przed siebie, 
a lewicą wskazuje na widniejące pośrodku piersi czerwone serce z ociekającą krwią 
raną, opasane koroną cierniową, zwieńczone krzyżem omywanym płomieniem 

20 Ibidem, s. 106 i 108.
21 J.L. Seydl, Th e Sacred Heart of Jesus: Art and Religion in Eighteenth-century Italy, 

Abstrakt dysertacji z 2003 roku powstałej na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadel-
fi i, http://repository.upenn.edu/dissertations/AAI3095938/ (27.06.2010) oraz 
D. Morgan, Th e Sacred Heart of Jesus, Th e Visual Evolution of a Devotion, Amster-
dam 2008, s. 16. W starszej literaturze przedmiotu (m.in. A. Walzer (red.), op. cit., 
szp. 253) utrzymywano, iż Batoni namalował omawiany obraz w roku 1760, jednak 
w świetle badań, jakie przeprowadził Jon Seydl nad ikonografi ą tematu Najświętszego 
Serca Jezusowego w Italii, informacja ta uległa dezaktualizacji. Więcej o obrazie Baton-
iego w C.M.S. Johns, Th at Amiable Object of Adoration, Pompeo Batoni and the Sacred 
Heart, „Gazette des Beaux-Arts” 1998, nr 132, s. 19–28 oraz J.L. Seydl, Contesting the 
Sacred Heart of Jesus in Late Eighteenth-century Rome, [w:] Roman Bodies, Antiquity 
to the Eighteenth Century, wyd. A. Hopkins, M. Wyke, London 2005, s. 215–227.

22 Obraz Sacro cuore di Gesù mieści się w ołtarzu kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(wł. Cappella del Sacro Cuore) kościoła Il Gesù w Rzymie; Mostra di Pompeo Batoni, 
Catalogo, red. I.B. Barsali, Lucca 1967, s. 61.

23 С. Решетило, Розважання про Пресьвяте Серце Христове на місяць червень, Жовк-
ва 1936, s. 30 oraz S. Stępień, op. cit., s. 102.

24 Mozaika została uszkodzona w trakcie działań wojennych w roku 1939; Монастир 
Різдва Христового у Жовкві, Жовква 1993, s. 9. Ilustracja w: Юліян Буцманюк. 
Стінопис жовківської церкви Христа-Чоловіколюбця, Львів 2006, s. 2. Pierwotnie 
cerkiew była poświęcona Najświętszemu Sercu Jezusowemu (ukr. Пресвятому Хрис-
товому Серцю), jednak wskutek reformy ksiąg liturgicznych zapoczątkowanej w la-
tach czterdziestych XX wieku stosuje się obecnie synonimiczne określenie – „Chry-
stus Miłujący Ludzi” (ukr. Христос-Чоловіколюбець); zob. ibidem, s. 19 oraz І. Гах, 
Волю мав сильну – мусів осягнути те, що поставив, [w:] ibidem, s. 10.
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oraz otoczone krzyżową złotą glorią. Na dłoniach Zbawiciela widoczne są rany. 
Sylwetkę okrywa biała spodnia szata, chiton oraz purpurowy himation, a wokół 
głowy rysuje się nimb krzyżowy z greckimi literami ό ώ υ. Ikona, o nieustalonym 
dotychczas datowaniu oraz atrybucji, stanowi wariant kanoniczny zatwierdzony 
12 września 1875 roku przez Świętą Kongregację Obrzędów, która z rezerwą od-
niosła się do samodzielnych przedstawień serca czy Chrystusa trzymającego ser-
ce w dłoni, zalecając kult obrazów Jezusa z sercem zilustrowanym na piersi bądź 
z promieniującą raną w boku25.

Przedstawienia w tym typie pojawiły się także na terenie eparchii przemyskiej, 
czego przykładem jest np. ikona zawieszona na ołtarzu polowym w Ławrowie 
z okazji święta Serca Jezusowego w roku 1932 czy uważana za cudotwórczą – 
Христос – палаюче серце (Chrystus – gorejące serce) w cerkwi Archanioła Micha-
ła w Bojańcu nieopodal Żółkwi, namalowana przez bazylianina, brata Mariana 
Szurmę w roku 1900 (il. 2)26. Bojaniecką ikonę wyróżnia inskrypcja Ісусе Сыну 
Божи помылу[й] (Jezusie Synu Boży zmiłuj się), umieszczona w ramie obrazu, na-
dająca obiektowi „wschodni” charakter.

Kolejny wizerunek Chrystusa z gorejącym sercem jest jedynym, jak dotych-
czas, znanym przedstawieniem, powstałym na zlecenie mnichów reguły studyc-
kiej, według zamysłu Szeptyckiego stojących na straży czystości rytu cerkiewnego. 
Namalował go Mychajło Bojczuk (1882–1937) w drugiej dekadzie XX wieku do 
ikonostasu sporządzonego na początku stulecia w moskiewskiej pracowni staro-
obrzędowców do lwowskiej kaplicy św. Jana (св. Івана), użytkowanej przez staro-
wierców uznających prymat papieża (il. 3)27. Ikona prezentuje półfi gurę Chrystusa 
opatrzoną inskrypcją IC XC oraz literami ό ώ υ w krzyżu nimbu. Zbawiciel unosi 
prawą rękę w geście benedictio graeca, którego układ palców był uważany przez 
staroobrzędowców za kanoniczny, właściwy dla czynienia znaku krzyża. Chrystus 
drugą rękę wznosi wewnętrzną stroną dłoni ku sobie, wskazując na ciemnoczer-
wone serce widniejące przed piersią osłoniętą szmaragdowym chitonem, na który 
został nałożony purpurowy himation. Serce opasane jest zredukowanym wieńcem 

25 L. Réau, op. cit., s. 49, oraz Г. Хомишин, op. cit., s. 130.
26 М. Швед, Василіянський монастир святого Онуфрія у Лаврові: Історія та куль-

тура духовного осередку бойківських Карпат, Львів 2007, s. 67, oraz Л. Олендій, 
Чудотворна ікона повернулася додому, „Львівська газета” 2005, nr 35, http://www.
gazeta.lviv.ua (29.08.2010).

27 Д. Посацька, Сторінки історії: Мистецькі збірки Уставу студитів у Національ-
ному музеї у Львові (1939–1952), „Літопис Національного музею у Львові імені 
Андрея Шептицького” 5, 2007, s. 7–8; Д. Посацька, Мистецькі збірки студитів 
у Національному музеї у Львові (1939–1952), [w:] Українське сакральне мисте-
цтво з колекції „Студіон”, t. 2: У збірці Національного музею у Львові імені Ан-
дрея Шептицького, red. М. Гелитович, Львів 2008, s. 21,oraz М. Гелитович, Ікони 
„Студіону” у збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, [w:] 
ibidem, s. 25.
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– pozbawionym cierni, zwieńczone płomieniem, otoczone złotą glorią o naprze-
miennie układających się promieniach prostych oraz pofalowanych, a w jego sio-
dle rysuje się złotopurpurowy płomień28. 

Z kolei metropolita Szeptycki szczególną czcią obdarzył obraz Ecce Homo 
pędzla Adama Chmielowskiego (1845–1916)29. Artysta pracę nad dziełem roz-
począł w roku 1879 i dwadzieścia pięć lat później przekazał nieukończone me-
tropolicie wskutek jego usilnych próśb (il. 4). Obraz przedstawia Chrystusa z wi-
docznymi śladami męki, ukazanego w półpostaci, z trzciną – berłem w prawej 
ręce, z nimbem wokół głowy zwieńczonej koroną cierniową, okrytego rubino-
wym płaszczem. Wizerunek ten, cieszący się akceptacją Szeptyckiego z uwagi na 
brak „niekanonicznego” serca, według intuicyjnej wizji metropolity był ilustracją 
tematu Serca Jezusowego – co potwierdzają słowa, jakie galicyjski arcykapłan miał 
wypowiedzieć na temat tego obrazu: 

To przecież nowy, genialny sposób przedstawienia Serca Pana Jezusa. Picasso czasem 
zniekształcał jakieś szczegóły w budowie anatomicznej człowieka, kiedy chciał wydo-
być na wierzch niedostępny dla innych szczegół duszy. Brat Albert zdeformował tro-
chę ramię Chrystusa, lecz co z tego wynikło? […]. Czerwona chlamida opada z ramion 
tak, że zarysowuje na ubiczowanej piersi Chrystusa olbrzymie serce. Cały Chrystus 
zamienia się w serce. To zbiczowane Boże Serce30. 

Metropolita Szeptycki, będąc zwolennikiem oczyszczania rytu cerkiewnego 
z naleciałości łacińskich oraz czerpania ze spuścizny sztuki ruskiej, pragnął kul-

28 Włączenie ikony Chrystusa z gorejącym sercem do ikonostasu sporządzonego dla staro-
obrzędowców nie powinno zdumiewać z uwagi na fakt, iż galicyjscy hierarchowie grec-
kokatoliccy wielokrotnie wykazywali słuszność kultu Serca Jezusowego w obrębie sze-
roko pojętej wschodniej tradycji teologicznej. Ich stanowisko potwierdził zwierzchnik 
Kościoła katolickiego w liście motu prio z 28 października 1932 roku, zatytułowanym 
Nostra animarum. W dokumencie tym papież Pius XI, przekazując kościół św. Anto-
niego Egipskiego na wieczne władanie unickiej wspólnocie rosyjskiej skupionej wokół 
Collegium Russicum, polecił rektoratowi i wychowankom tej jednostki ściśle przestrze-
gać klasycznych praktyk kultu Serca Jezusowego. Poza tym Pius XI zapragnął, aby przy 
podarowanej świątyni zainaugurować działalność Apostolstwa Modlitwy mającego 
przyczynić się do utwierdzenia kultu; Рим і обрядово-літургічні дискусії…, s. 245.

29 Pod koniec swego życia Szeptycki przekazał płótno Chmielowskiego studytom, a po 
wojnie obraz został odnaleziony w magazynie ówczesnego Muzeum Sztuki Ukraiń-
skiej we Lwowie i na zasadzie ofi cjalnej wymiany w roku 1978 trafi ł do krakowskiego 
Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Albertynek, a obecnie mieści się w ołtarzu 
głównym kościoła Ecce Homo w Krakowie; zob. W. Bałus, Adam Chmielowski: „Ecce 
homo” i rozterki ducha, [w:] idem, Figury losu, Kraków 2002, s. 120–131, oraz www.
albertynki.pl (18.07.2010).

30 W. Bałus, op. cit., s. 127.
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towi Serca Jezusowego nadać cechy właściwe dla tradycji bizantyńskiej31. Dlatego 
też w liście ułożonym w święto apostoła Jakuba w roku 1906 wyraził nadzieję 
na powstanie ikony Serca Jezusowego w „stylu bizantyńskim”, od którego – jego 
zdaniem – galicyjscy artyści oddalili się wskutek zaniedbań w dziedzinie malar-
skiej32. Ów iście wschodni charakter oczekiwanego wizerunku wpisywałby się 
w wieloaspektowe działania mające na celu odnowienie własnego rytu liturgicz-
nego, sztuki, czy nawet prawa kanonicznego, między innymi dla stworzenia ko-
rzystniejszych warunków ułatwiających realizację dążeń unijnych Szeptyckiego – 
złączenia Cerkwi wschodnich ze Stolicą Apostolską. Poza tym metropolita, przy 
wtórze części wiernych oraz niektórych duchownych, krytykował upowszechnia-
nie wizerunków malowanych oraz rzeźbionych zawierających motyw ociekające-
go krwią, zranionego serca wywodzącego się z ikonografi i łacińskiej33. Zalecał też 
malarzom wystrzeganie się ukazywania serca otoczonego płomieniami i glorią, 
które – w jego opinii – nie było koniecznym elementem do zobrazowania istoty 
kultu34. 

Jednak w zamówionej przez metropolitę ikonie Серце Ісуса (Serce Jezusa), na-
malowanej w 1929 roku przez Ołeksę Nowakiwskiego (1872–1935), ilustrującej 
wizję św. Małgorzaty Marii Alacoque, ponownie skorzystano z repertuaru ikono-
grafi i łacińskiej (il. 5)35. Święta wizytka klęczy z prawej strony przed unoszącym 
się nieco ponad ziemią Chrystusem, na którego obnażonej piersi widnieje gore-
jące serce bez wieńca cierniowego oraz rany. W kompozycji (mniszka klęcząca 
przed Chrystusem), jak i szczegółach ikonografi cznych ikony (Chrystus w białym 
chitonie i rubinowym himationie, z sercem na obnażonej piersi; święta w habicie 
wizytki) Nowakiwski mógł inspirować się mozaiką w ołtarzu Serca Jezusowego 
w bazylice św. Piotra na Watykanie, ułożoną wkrótce po kanonizacji błogosławio-
nej Małgorzaty Marii Alacoque (1920), a wzorowaną na obrazie Wizja św. Mał-
gorzaty Marii Alacoque pędzla Carla Muccioliego36. Najważniejszym elementem 

31 S. Stępień, op. cit., s. 96; M. Rostek, Metropolita Andrzej Szeptycki wobec tradycji bi-
zantyńskiej, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1996–1997, t. 5–6, s. 197–201.

32 А. Шептицький, Про почитання Христового Серця, [w:] Митрополит Андрей 
Шептицький. Про почитання Найсвятішого Христового Серця, red. Т. Янков, 
Львів 2004, s. 9–10.

33 Рим і обрядово-літургічні дискусії…, s. 248.
34 Ibidem, s. 243.
35 W 1947 roku ikona została znaleziona przez Darię i Julię Rebryk na śmietniku w po-

dwórzu kompleksu świętojurskiego we Lwowie, a następnie w roku 1992 zwrócona ar-
chieparchii lwowskiej i włączona do tamtejszych zbiorów; zob. Олекса Новаківський. 
Альбом, red. А.-М. Волосацька, Львів 2009, s. 182, poz. 104. 

36 Zob. A. Kramiszewska, Małgorzata Maria Alacoque, [w:] Encyklopedia katolicka, red. 
E. Ziemann, t. 11, Lublin 2006, szp. 1021 oraz http://saintpetersbasilica.org/Altars/
SacredHeart/SacredHeart.htm (18.07.2010). 
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odróżniającym ikonę od obrazu Muccioliego jest wyobrażenie sceny objawienia 
w pejzażu ze skalistą doliną, a nie we wnętrzu sakralnym, jednak i ten wariant był 
już spotykany w ikonografi i zachodniej37.

Następca Konstantyna Czechowicza na przemyskim tronie władyczym, bazy-
lianin, biskup Jozafat Kocyłowski (1876–1947), w przeciwieństwie do Szeptyc-
kiego, nie wyraził swego stanowiska na temat ikonografi i Serca Jezusowego. Jed-
nak w przetłumaczonej przez niego na język ukraiński i poprzedzonej wstępem 
książce s. Marguerite Claret de la Touche – Le Sacré-Coeur et le Sacerdoce (Turin 
1910), wydanej w 1928 roku i, co oczywiste, opatrzonej Imprimatur, na okładce 
i stronie tytułowej zostały zamieszczone dość skromne ryciny z gorejącym ser-
cem we wspominanej już uprzednio formule, z ciernistym wieńcem ułożonym 
diagonalnie (il. 6)38. Ów, można by rzec, klasyczny schemat ikonografi czny serca, 
sprowadzony do form geometrycznych z pominięciem ociekającej krwią rany, zo-
stał wykorzystany jako główny motyw dwóch witraży umieszczonych w latach 30. 
XX wieku w nawie bazyliańskiej cerkwi Matki Boskiej Bolesnej (Сострадання 
Пресвятої Богородиці) w Przemyślu (il. 7)39. 

Pośród samodzielnych przedstawień Serca Jezusa odosobniony przykład – ze 
względu na włączenie w strukturę ikonografi czną elementu zarówno wywodzące-
go się z czasów staroruskich, jak i obecnego w ówczesnej świadomości ukraińskiej 
– stanowi niezachowany fresk nad wejściem do kaplicy monasteru bazylianów 
w Dobromilu (il. 8)40. Ukazywał on serce sprowadzone do formy kiera, osadzo-
ne w trójzębie Rurykowiczów (тризуб) – ustanowionym w 1918 roku herbem 
Ukraińskiej Republiki Ludowej – wpisanym w ujęte obręczą czterolistne pole 
z motywami roślinnymi41. Ponad malowidłem widniała inskrypcja w języku cer-

37 A. Kramiszewska, op. cit.
38 Пресв.[яте] Серце Ісуса і священство, przeł. Й. Коциловський, Жовква 1928. Książ-

ka ta została wydana w drukarni oo. bazylianów w Żółkwi podobnie jak kalendarze 
Najświętszego Serca Jezusa – Календарці Пресвятого Серця Ісусового – niejedno-
krotnie mieszczące reprodukcje wizerunków Chrystusa z gorejącym sercem, zapewne 
w znacznej mierze biernie powielające zachodnie wzorce ikonografi czne. Przedstawie-
nia niekiedy zyskiwały „cerkiewny” charakter poprzez opatrzenie ich cerkiewnosło-
wiańskimi bądź ukraińskimi inskrypcjami jak w przypadku ryciny ze sceną Wizji św. 
Małgorzaty Marii Alacoque w kalendarzu na 1939 rok, pod którą widnieje cytat: Ось 
серце, що так людей полюбило (pol. Oto serce, które ogromnie umiłowało ludzi). Słowa 
te wypowiedział Chrystus do św. Małgorzaty Marii Alacoque 16 czerwca 1675 roku; 
zob. E. Hanter, op. cit., s. 20.

39 P. Krasny (wspólnie z J. Sitą), Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, seria nowa, 10, cz. 1: 
Miasto Przemyśl. Zespoły sakralne, Warszawa 2004, s. 157–158.

40 О. Семчишин-Гузнер, op. cit., s. 104.
41 В. Модзалевський, Г. Нарбут, До питання про державний герб України, „Наше 

минуле”, 1918, nr 1, s. 119–128, oraz А. Ґречило, Становлення українських 
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kiewnosłowiańskim ДА ПРІЙДЕТЪ ЦАРСТВІЄ ТВОЄ (Niech przyjdzie kró-
lestwo Twoje) będąca ewangelicznym passusem (Łk 11, 2; Mt 6, 10) umieszczanym 
na odznakach Apostolstwa Modlitwy. Należy sądzić, że wymowa ideowa fresku 
dobromilskiego miała jednać treści religijne oraz narodowe. Nie można wyklu-
czyć, że w ten sposób chciano podkreślić przywiązanie bazylianów do ukraińsko-
ści wobec licznych głosów posądzających ich o polonizację wiernych i samego 
zakonu.

Kolejnym przykładem wprowadzenia tematu Serca Jezusowego do sztuki cer-
kiewnej są malowidła ścienne wykonane w latach 1932–1939 przez Juliana Buc-
maniuka (1885–1967) w przywoływanej już cerkwi Chrystusa Miłującego Ludzi 
w Żółkwi, wchodzącej w skład bazyliańskiego monasteru Bożego Narodzenia42. 
W okresie międzywojennym świątynia ta uchodziła za greckokatolickie centrum 
kultu Najświętszego Serca Jezusowego43. Niezwykłość tego zespołu malowideł po-
lega na włączeniu do spójnego ideowo programu malarskiego, skonstruowanego 
według schematu bizantyńskiego wypracowanego po okresie ikonoklazmu w IX 
i X wieku, przedstawień tematu Serca Jezusowego nieznanych w sztuce wschod-
niochrześcijańskiej44. Zostały one rozmieszone, w porządku zstępującym, w prze-
strzeni kopułowej, w absydzie oraz na wschodnich fi larach kopuły. 

Na tamburze, w obrębie ósmego pola obrazowego cyklu starotestamentowego 
widnieją, zestawione typologicznie, dwa przedstawienia: scena z Prorokiem Nata-
nem przed Dawidem (Zakaz budowy świątyni) oraz Chrystus Król z Najświętszym 
Sercem (il. 9)45. Zobrazowany w promienistej mandorli Zbawiciel, w pełnej fi gu-

національно-державних символів у 1917–1920 роках, „Записки Наукового това-
риства імені Шевченка” 2006, t. 252, s. 115–142.

42 Julian Bucmaniuk (ukr. Юліян Буцманюк) odbył studia w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w klasie Teodora Axentowicza (1908–1912, 1913–1914) oraz Le-
ona Wyczółkowskiego (1912–1913). Od 1923 roku kontynuował naukę w Akademii 
Sztuk Pięknych w Pradze u Wojciesza Hynaisa (1923–1925), Jakuba Obrowskiego 
(1925–1926) oraz Maxa Szwabinskiego (1926–1927); zob. Юліян Буцманюк. Мій 
життєпис, [w:] Юліян Буцманюк. Монографічна студія, red. М. Хом’як, Едмо-
нотон 1982, s. 14–22; І. Гах, Волю мав сильну – мусів осягнути те, що поставив, 
[w:] Юліян Буцманюк. Стінопис жовківської церкви Христа-Чоловіколюбця, Львів 
2006, s. 11 i 14.

43 Калєндарець Пресвятого Ісусового Серця на 1938 рік, Жовква 1938, s. 53.
44 O programach bizantyńskich w: В. Лазарев, История византийской живописи, т. 2, 

Москва 1947, s. 75–76; O. Demus, Byzantine Mosaic Decoration, Aspects of Monu-
mental Art in Byzantium, London 1948; S. Dufrenne, Les programmes iconographi-
ques des églises byzantines de Mistra, Paris 1970 oraz A. Różycka-Bryzek, Bizantyńsko-
ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, Warszawa 1983, s. 18–19. 

45 Cykl składa się z ośmiu kwater, których porządek należy odczytywać według narra-
cji biblijnej, kierując się ruchem okrężnym na prawo, począwszy od sceny Wygnania 
z Raju, usytuowanej po stronie północno-wschodniej.
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rze, czyni prawą ręką gest błogosławieństwa, tak zwany benedictio graeca, w lewej 
zaś trzyma złociste berło. Jego sylwetkę okrywa biały chiton przewiązany w pasie 
i ugrowa peleryna spięta pod szyją, stopy ma obute w trzewiki tej samej barwy, 
natomiast pośrodku piersi Chrystusa widnieje ciemnougrowe serce sprowadzo-
ne do kształtu kiera, zwieńczone krzyżem i ujęte kolistą poświatą. Przedstawiony 
w złocistej mandorli (wyznaczniku przestrzeni niebiańskiej) Chrystus jest jeszcze 
nienarodzonym, bytującym w niebiosach królewskim potomkiem Dawida. Choć 
trudno wskazać na bezpośredni wzór zestawienia sceny z Prorokiem Natanem 
przed Dawidem z wizerunkiem Chrystusa Króla, należy zaznaczyć, iż typologia 
króla Dawida i Chrystusa w sztuce posiada bogate tradycje46.

Wniebowstąpienie Pańskie, do którego również włączono element tematu Naj-
świętszego Serca Jezusowego, znajduje się w absydzie, gdzie zwyczajowo umieszcza-
no przedstawienia eucharystyczne, a w jej konsze teofaniczne (il. 10). Tu, pośrod-
ku ściany wschodniej, rozdzielonej dwoma otworami okiennymi, tronującego 
Chrystusa unoszą w kolistej mandorli dwa anioły. Poniżej widnieje krzyż, a po 
bokach okien – sylwetki dwunastu Apostołów opatrzone inskrypcjami imienny-
mi. Chrystus Pantokrator, w dwóch mandorlach, zasiada na wielobarwnym tronie 
z podłużną poduszką, stopy wspierając na niskim, ugrowym podnóżku. Wznie-
sioną prawą ręką wykonuje gest błogosławieństwa (benedictio graeca), natomiast 
lewą wskazuje na serce widniejące pośrodku piersi. Jego głowę otacza złoty nimb 
krzyżowy z cynobrowymi literami ό ώ υ, a ciało okrywa biały chiton oraz cyno-
browy himation przechodzący przez lewe ramię. Serce, w kształcie zbliżonym do 
kiera, w jasnym odcieniu cynobru, wieńczy płomień i ujmuje promienista gloria, 
a nieco powyżej przechodzą przeplatające się dwie linie będące zredukowanym 
wieńcem cierniowym. 

Ostatni punkt omawianej ikonografi i w żółkiewskiej świątyni stanowi scena 
Wizji św. Małgorzaty Marii Alacoque na wschodnich fi larach kopuły. Na lewo 
ukazana jest wizytka, która klęczy ze wzniesionymi dłońmi, na prawo objawiający 
się jej Chrystus. Pośrodku Jego piersi rysuje się okrągłe ciemniejsze pole – po-
wstałe wskutek wymazania serca – od którego w stronę świętej biegnie refl ektoro-
we światło złożone z ciemniejszych i jaśniejszych wiązek (il. 9)47. Warto zwrócić 
uwagę, iż miejsce, w którym zilustrowano Wizję św. Małgorzaty Marii Alacoque 
w kościołach bizantyńskich zwykle przysługiwało kluczowej w dziejach wciele-
nia scenie Zwiastowania, a w przypadku żółkiewskich malowideł przesuniętej na 
ścianę wschodnią południowego kryłosu48. Jak zauważyła Anna Różycka-Bryzek, 
46 R. Wyss, David, [w:] LCI, 1; 1990, szp. 477–490.
47 Po wypędzeniu bazylianów świątynię przejęli prawosławni, za sprawą których u stóp 

św. Małgorzaty Marii Alacoque umieszczono inskrypcję imienną СВ. МАРІА МАГ-
ДАЛИНА oraz zlikwidowano przedstawienie serca na piersi Chrystusa; zob. О. Си-
дор, Коментарі, [w:] Юліян Буцманюк. Стінопис…, s. 128.

48 A. Różycka-Bryzek, op. cit., s. 95, przyp. 8.
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umieszczanie sceny Zwiastowania u wejścia do sanktuarium „unaoczniało łącz-
ność między zawiązaniem misji odkupienia wyznaczonej Chrystusowi na ziemi 
a jej wypełnieniem przez mękę ponawianym w liturgii mszy przy ołtarzu”49. Na-
tomiast w żółkiewskim programie ikonografi cznym aspekt wcielenia podkreślają 
przedstawienia w absydzie (w konsze Adoracja Baranka). Z kolei scena Wizji ulo-
kowana na tak zaszczytnym miejscu przypomina, iż z miłości Boga do człowieka 
doszło do inkarnacji.

We lwowskim Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy 
zachowała się umowa między twórcą malowideł w Żółkwi a ihumenem o. Wi-
talijem Hradiukiem50. Dotyczy ona spraw fi nansowo-prawnych, ale można na 
podstawie jej treści wysnuć wniosek, iż bazylianom zależało na niepowtarzalno-
ści fresków, gdyż zobowiązali malarza do pozostawienia w monasterze wszelkich 
szkiców oraz kartonów. Rzeczywiście, żółkiewski zespół malowideł ściennych, ze 
względu na włączenie elementów ikonografi i Najświętszego Serca Jezusowego do 
wielowątkowego, lecz zarazem typowego programu zrealizowanego na osnowie 
tradycji bizantyńskiej, można uznać za wyjątkowy.

Cerkiewna monastyczna ikonografi a tematu Serca Jezusowego w znacznej mie-
rze opierała się na wzorcach zachodnich, a jedynie w nielicznych przypadkach 
malarze, tacy jak nieznany twórca malowideł w Dobromilu oraz Bucmaniuk, po-
trafi li wypracować rozwiązania bardziej oryginalne, na przykład włączając pier-
wiastki rodzime czy ubierając w kostium neobizantyński. Na zwołanym w dniach 
8–10 marca 1946 roku tak zwanym soborze lwowskim (pseudosoborze lwow-
skim) zlikwidowano Cerkiew greckokatolicką, powołując w jej miejsce struk-
tury rosyjskiego Kościoła prawosławnego, co w konsekwencji doprowadziło do 
rezygnacji z kultu Najświętszego Serca Jezusowego51. Ze świątyń usunięto wiele 
przedstawień z nim związanych, a niektóre zniszczono. Podobny los spotkał część 
obiektów kultu pozostających po polskiej stronie granicy w eparchii przemyskiej 
i Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny, które przestały istnieć wskutek 
aresztowania duchownych oraz wysiedlenia wiernych w ramach Akcji „Wisła”52. 

49 Ibidem, s. 59.
50 Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Фонд № 684, 

опис 1, од. зб. № 1550. Do dokumentu dotarła Iryna Hach; zob. І. Гах, op. cit., s. 21 i 
29, przyp. 18.

51 Zob. J. Stocki, Lwowski Sobór 8–10 marca 1946 roku: przygotowania, przebieg i skutki. 
Rola systemu totalitarnego, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2009, nr 1 (14), s. 237–267. 
Początkowo w parafi ach, w których sprawowali posługę proboszczowie konwertujący 
na prawosławie, sakramenty i ryt cerkiewny pozostawał bez zmian; zob. J. Stocki, op. 
cit., s. 237–259.

52 I. Biłas, Likwidacja greckokatolickiej diecezji przemyskiej oraz tragiczne losy jej ordyna-
riusza bp. Jozafata Kocyłowskiego w kontekście polityki wyznaniowej ZSRR, [w:] Pol-
ska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3: Studia z dziejów greckokatolickiej diecezji prze-
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Obecnie należy żywić nadzieję na odnalezienie choć części ikon, które niekiedy 
kryją się pod warstwami przemalowań. Pozwoli to niewątpliwie szerzej spojrzeć 
na zagadnienie cerkiewnej ikonografi i tematu Serca Jezusowego i to nie tylko 
w kręgach monastycznych.

Spis ilustracji

1. Chrystus z gorejącym sercem, bazyliańska cerkiew św. Onufrego we Lwowie
2. O. Marian Szurma OSBM, Христос – палаюче серце, cerkiew Archanioła 
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1. Chrystus z gorejącym sercem, bazyliańska cerkiew św. Onufrego we Lwowie
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2. O. Marian Szurma OSBM, Христос – палаюче серце, cerkiew Archanioła Mi-
chała w Bojańcu
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3. Mychajło Bojczuk, Chrystus z gorejącym sercem, Muzeum Narodowe we Lwo-
wie im. Andrzeja Szeptyckiego  
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4. Brat Albert (Adam Chmielowski), Ecce Homo, kościół Ecce Homo w Krakowie
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5. Ołeksa Nowakiwski, Серце Ісуса, zbiory archidiecezji lwowskiej Ukraińskiej 
Cerkwi Greckokatolickiej
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6. Najświętsze Serce Jezusa okładka książki Пресв.[яте] Серце Ісуса і священство
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7. Najświętsze Serce Jezusa, bazyliańska cerkiew Matki Boskiej Bolesnej 
w Przemyślu
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8. ДА ПРІЙДЕТЪ ЦАРСТВІЄ ТВОЄ; niezachowany fresk w kaplicy bazylia-
nów w Dobromilu
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9. Julian Bucmaniuk, Prorok Natan przed Dawidem oraz Chrystus z gorejącym 
sercem, cerkiew Chrystusa Miłującego Ludzi w Żółkwi 
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10. Julian Bucmaniuk, malowidła na wschodnich fi larach podkopułowych i w ab-
sydzie bazyliańskiej cerkwi Chrystusa Miłującego Ludzi w Żółkwi



IV. Varia





Świadectwa 

Krystyna Czerni 

„Ucieczka na pustynię”. 
Jerzy Nowosielski 
jako nowicjusz studyckiej 
Ławry św. Jana Chrzciciela we Lwowie 
(październik 1942 – lipiec 1943)1

„Nie mam w sobie nic krwi polskiej” – żartował Jerzy Nowosielski (1923–
–2011), syn Łemka z Odrechowej* i spolonizowanej Austriaczki – 

„Jestem Polakiem, ale troszkę Ukraińcem, troszeczkę Niemcem. Kocham ten kraj 
i boleję nad tym, że jest on ukształtowany jednostronnie przez potrydencką men-
talność rzymskokatolicką. A to jest kalectwo kultury tego narodu”2.

Wokół narodowości Jerzego Nowosielskiego narosło wiele mitów i nieporo-
zumień. Tak naprawdę, niewiele wiedziano o jego korzeniach i rodzinie. On sam 
nie ułatwiał sprawy, kompletnie nie czując potrzeby jednoznacznych deklaracji: 
„Właściwie jestem trójjęzyczny i czuję się jednakowo solidarny ze społeczeństwem 
polskim, ukraińskim i rosyjskim. To jest niewygodne, bo każda z tych grup może 
mnie posądzać o nielojalność, ale są tacy ludzie”3. 

Tadeusz Różewicz żartował, że jego przyjaciel ma jedno oko polskie, drugie 
ukraińskie, i w tym drugim widać czasem „zły błysk”. 

1 Niniejszy artykuł jest rozszerzoną i opatrzoną przypisami wersją fragmentów 2 roz-
działów książki Nietoperz w świątyni. Biografi a Jerzego Nowosielskiego, Kraków 2011. 

* Dziś Odrzechowa – uwaga red. 
2 Między Krakowem a Poczajowem. Rozmowa z Jerzym Nowosielskim, [w:] A. Radziu-

kiewicz, M. Bołtryk, Precz z mnichami, Białystok 1995, s. 17. 
3 Sztuka nie boi się propagandy. Z Jerzym Nowosielskim rozmawia Krystyna Czerni, „Res 

Publica” 1988, nr 9, s. 43–56.
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Kochany Jurku – pisał poeta do malarza w połowie lat 80. – dla mnie było niespo-
dzianką nie to, że okazujesz się chłodnym erudytą i natchnionym prorokiem – ale że 
jesteś Łemko z pochodzenia… co ukrywałeś przez 38 lat!… okazuje się, że wszyscy coś 
ukrywamy… ale skrzętni badacze naszych „korzeni” (jak to się teraz modnie mówi) 
zdemaskują nasze pochodzenie…4 

Mimo iż artysta nie zawsze ujawniał publicznie swój rodowód, wtajemniczeni 
przecież wiedzieli, przyznawali się do niego także gospodarze malowanych świą-
tyń. „W jednym z miejsc ozdobionych przez Nowosielskiego – relacjonuje repor-
terka w 1993 roku – w dolnym kościele św. Krzyża we Wrocławiu, stary kościel-
ny, wskazując charakterystyczne «bizantyjskie» polichromie, powiedział nam: 
«A to malował taki Łemek, Jura Nowosielski»”5. 

Pytania o narodowość Nowosielski konsekwentnie obracał w żart lub metafo-
rę. Na starość jeszcze wyostrzył sądy: „Narodowość to najbardziej sztuczna kate-
goria tożsamości, jaką sobie ludzie potrafi li wytworzyć!” – rzucał gromy artysta. 
A jednak pod koniec życia sędziwy malarz modlił się (i liczył) po ukraińsku. Na 
Wielkanoc witał gości rytualnym Christos woskriesie, na Boże Narodzenie śpiewał 
Boh predwicznyj i inne ukraińskie kolędy. Zachował świetną pamięć ojczystego 
języka i lubił powtarzać Ja toże Ukrainiec.

* * *

Rodzina Stefana Nowosielskiego – ojca artysty – wywodziła się z podsanockiej 
Odrechowej, wsi niezwykle ważnej i zasłużonej dla kulturowego odrodzenia 
Łemków6. Stefan był najmłodszym z sześciorga dzieci rolnika Mikołaja Nowosiel-
skiego i Anny z domu Madarasz7. W domowym archiwum artysty zachowało się 
drzewo genealogiczne Stefana Nowosielskiego, rysowane ręką proboszcza parafi i 
z Odrechowej, ks. Michajły Kowalczyka w 1941 roku, prawdopodobnie dla celów 
wyrobienia ukraińskiej kenkarty (il. 1).

Nowosielski przechwalał się czasem, że ma „podwójny chrzest”: ofi cjalny 
w kościele rzymskokatolickim i nieofi cjalny w cerkwi. Jednak księgi parafi alne 
krakowskiego kościoła św. Mikołaja tego nie potwierdzają, choć odnotowują 
chrzest pierworodnego syna Nowosielskich: Włodzimierza. Zachowała się na-
tomiast metryka z cerkwi św. Norberta poświadczająca: Georgius Ciprianus No-
wosielski, fi lius Stephani et Anna n. Harländer, natus in Cracovia 7 Januarii. 1923, 
baptisatus et confi rmatus 2 Februarii 19248 (il. 2). 

4 T. Różewicz, Zofi a i Jerzy Nowosielscy, „Korespondencja”, Kraków 2009, s. 308. 
5 Z. Jabłonowska, Nie tylko ikony, „Ład” 1993, nr 46, s. 5.
6 М. Цуприк, І. Майчик, Одрехова в минулому. 1419–1999, Львів 1999.
7 Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego gminy Zarszyn, Księga urodzeń za rok 1884 

(nr 1/14). 
8 Archiwum parafi i rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Krakowie, Księga urodzeń 

i chrztów, t. 3, s. 232. 
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Mówiąc o swoim dzieciństwie, Nowosielski często wspominał rywalizację 
rodziców i niechęć matki wobec wyznania i środowiska ojca. „Była to bolesna 
dla mnie antynomia w dzieciństwie. – przyznawał – Wielkim pragnieniem matki 
było, żebym został katolikiem, ojciec ciągnął mnie w drugą stronę. Były trudności, 
bo matka starała się to jak najbardziej ograniczać”9. W tajemnicy przed matką 
ojciec uczył go ukraińskiego: wychodzą z domu, siadają pod drzewem i czytają 
teksty w cyrylicy. Po ukraińsku rozmawiają, kiedy są w domu sami, „byle mama 
nie słyszała”. Dopiero gdy pewnego dnia mały Jerzyk stanie na krześle przed rega-
łem i bezbłędnie odczyta wszystkie ukraińskie i rosyjskie tytuły – mama zorientu-
je się, że już za późno, przepadło…

Z czasem wpływ ojca stanie się bardziej dominujący: „Wymykaliśmy się z oj-
cem do cerkwi. Może to, że cerkiew stanowiła dla mnie owoc zakazany, przechyli-
ło szalę w stronę prawosławia”. 

Cerkiew unicka w Krakowie – wspomina Nowosielski – miała jeszcze jedną kolosalną 
przewagę nad świątyniami katolickimi: śpiew na najwyższym poziomie artystycznym. 
Właśnie dzięki temu, że przychodzili do niej studenci ze wschodniej Galicji i Wołynia, 
posiadała zawsze świetne zespoły wokalne. Przychodzili także Polacy, którzy chcieli 
się po prostu wyśpiewać, […] cała partytura była rozpisana na głosy – w alfabecie ła-
cińskim – brali do ręki i śpiewali. Żaden chór kościelny nie mógł z nimi konkurować. 
Od razu wyczułem, że jest to wielka sztuka. Właściwie to się wychowałem duchowo 
na tym chórze cerkiewnym. […] Co tydzień mogłem brać udział w najwyższej rangi 
koncercie i obserwować, jak ten zespół pracuje niejako od strony kuchni. Dla dziecka 
były to niezatarte przeżycia…10

Kiedy pierwszy raz wszedłem do cerkwi unickiej, wiedziałem, że tu jest moje miej-
sce. Dziecko odbiera liturgię na sposób anielski. Byłem zafascynowany, zaczarowany 
nabożeństwem. Był wtedy unicki biskup przemyski Jozafat. […] To był charyzmatyk 
liturgiczny. Odprawiał czysto w duchu prawosławnym i miał do tego długą, siwą bro-
dę. Mam jeszcze jego zdjęcie (il. 3). Miałem wtedy 8 lat11. 

Udział w bogatej, wschodniej liturgii stał się dla przyszłego malarza prawdzi-
wą inicjacją religijną i estetyczną. „Odczuwałem wyższość kultu wschodniego nad 
zachodnim – wspomina – byłem dość przemądrzałym dzieckiem i bardziej uświa-
domionym religijnie od swoich kolegów rzymskich katolików”12.

Od końca XIX wieku, także w okresie międzywojennym, naturalnym środo-
wiskiem krakowskich Ukraińców – wspólnoty liczącej w tym czasie około 1800 
osób – była cerkiew greckokatolicka przy Wiślnej, ale także zmieniające się lokale 

9 Między Krakowem a Poczajowem…, s. 23. 
10 Z. Podgórzec, Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, wstęp i oprac. K. Czerni, Kraków 

2009, s. 317.
11 Między Krakowem a Poczajowem…, s. 23.
12 Ibidem, s. 24.
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Proswity organizującej odczyty, wieczornice i słynne doroczne koncerty ku czci 
Tarasa Szewczenki, które zmieniały się nierzadko w manifestacje narodowe. Po-
dobno mały Jurko miał w szafi e schowany mundurek UHA (Ukraińskiej Armii 
Galicyjskiej), który ubierał, idąc z ojcem na „szewczenkowskie” koncerty i akade-
mie. Jednak na pamiątkowej fotografi i (il. 4) zrobionej przed krakowską cerkwią 
prawdopodobnie przy okazji takiego właśnie koncertu kilkuletni Jurko w ele-
ganckiej bluzce z białym żabocikiem stoi – wyraźnie naburmuszony – w grupie 
dziewczynek. W pierwszym rzędzie szpaler przejętych maluchów w ukraińskich 
mundurkach, jeden z chłopców dzierży z dumą niebiesko-żółtą chorągiewkę. 

Stefan Nowosielski, ojciec malarza – ukraiński patriota, uczestnik wojny ukra-
ińsko-bolszewickiej z 1919 roku i członek cerkiewnego chóru – był działaczem 
zarówno stowarzyszenia kulturalnego Ridna Szkoła, jak i Proswity, organizacji 
stworzonej, jak głosił statut, by: „Ukraińcy na obczyźnie mieli swe własne schro-
nienie i dom”. W tych kręgach musiał być ważną postacią, w pewnym momencie 
wybrano go nawet, wraz ze starszym bratem Michałem, na członka zarządu Pro-
swity13. 

Z rodziną matki kilkunastoletni Jurko wyjeżdżał na wakacje do Biecza lub do 
Orłowa nad morze – z ojcem zwykle na ziemie wschodnie. Jeszcze po latach bę-
dzie wspominał szalone podróże nad Zbrucz i na Polesie do krewnych ojca, na 
Wołyń do znajomych popów, do Krzemieńca i do Poczajowa. Ze wspólnych po-
dróży z ojcem Nowosielski zapamiętał też niezwykły, baśniowo-orientalny klimat 
Ławry Poczajowskiej, którą widzi po raz pierwszy jesienią 1938 roku: „Kto nie 
widział Ławry Poczajowskiej, ten nie widział jednego z cudów świata! […] Kiedy 
tam po raz pierwszy jechałem, nie spodziewałem się czegoś aż tak dziwnego. A to, 
co przeżywałem, było dla mnie zaskoczeniem, oczarowaniem”14. Wielokrotnie 
przebudowywany klasztor Ławry Poczajowskiej skojarzy się artyście z „baroko-
wo-rokokową bawarską bombonierką”: 

Tam dopiero człowiek spostrzega inność prawosławia. W Poczajowie Zachód prawo-
sławny krzyżuje się z wpływami dalekowschodnimi, bo pamiętać trzeba, że prawosła-
wie rosyjskie sięgało do Oceanu Atlantyckiego, od północy zaś obejmowało Chiny 
i Mongolię. To wszystko zogniskowało się w Poczajowie i tam się jako młody chło-
piec narodziłem duchowo. Poczajów – to moja miłość […] i wszystko, co się potem 
w moim artystycznym życiu przydarzyło, tam właśnie ma swój początek15.

Wybuch II wojny światowej dramatycznie zmienia sytuację wszystkich miesz-
kańców ziem okupowanych – także polskich Ukraińców. Sojusz mniejszości 

13 T. Filar, U stóp krakowskiego Wawelu. Społeczność ukraińska w Krakowie w latach 
1918–1939, Kraków 2004, s. 68–69.

14 J. Nowosielski, Ławra Poczajowska, [w:] idem, Inność prawosławia, Białystok 1998, s. 117. 
15 J. Nowosielski, Moja miłość Poczajów, wysłuchała I. Bodnar, „Przekrój” 1993, nr 35, 

s. 20.
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ukraińskiej z niemieckim okupantem w nadziei na powstanie Wielkiej Ukrainy 
dla młodych Ukraińców oznacza groźbę mobilizacji16. Obaj Nowosielscy – ojciec 
i syn – mają ukraińskie kenkarty, co dla Jerzego niesie pewne zagrożenie. Nauka 
w Technikum Budowlanym, później zaś w słynnej Kunstgewerbeschule nie jest 
wystarczającym zabezpieczeniem. Kłopoty hitlerowców na froncie wschodnim 
wymuszają zapełnianie luk w armii. Na razie rekrutacja jest dobrowolna, sytu-
acja jednak się zmienia, „ukraińskie papiery” w każdej chwili mogą grozić przy-
musowym wcieleniem do armii. Dorosłych bez stałego zajęcia, potwierdzonego 
w Arbeitsamcie, czeka w najlepszym razie wywózka „na roboty” do Niemiec. Je-
rzy Nowosielski jest już pełnoletni, wisi nad nim – prędzej czy później – groźba 
wywózki lub mobilizacji.

W tej sytuacji odżywa pomysł z lat dziecinnych, kiedy zafascynowany liturgią 
Jurko śnił o zostaniu mnichem lub biskupem prawosławnym. Niemal roczny po-
byt Nowosielskiego w studyckiej ławrze pod Lwowem trzeba rozpatrywać także 
w tym kontekście: szukania bezpiecznego azylu, ucieczki przed bezpośrednim 
zagrożeniem. 

Oczywiście, że to było związane z sytuacją polityczną – wspomina Janina Kraupe-
Świderska. – Rodzice się o niego bali, że prędzej czy później mogą go wziąć do wojska, 
więc wysłali go do klasztoru. Tak słyszałam wtedy od kolegów. Przecież on się w ogóle 
do żadnego wojska nie nadawał! A do klasztoru? Pamiętam, jak z nim wtedy rozma-
wiałam – szedł do klasztoru, ale był otwarty na to, co go spotka. A spotkał mnicha, 
który miał jakieś widzenia, wpadał w jakąś ekstazę. Potem zapoznał się z malarstwem 
ikon, jemu to niesłychanie odpowiadało. Ceremoniał był dla niego zawsze bardzo 
ważny17.

Wybór klasztoru – studyckiej ławry św. Jana Chrzciciela18 na obrzeżach Lwo-
wa – nie jest przypadkowy. „Wybrałem taki monaster – tłumaczy po latach No-
wosielski – o którym wiedziałem, że tam się maluje ikony, nie żegnałem się więc 
ze sztuką defi nitywnie. Tylko wie pani, jak to jest – kiedy człowiek postanawia być 
mnichem, to skacze w jakąś niewiadomą…”19.

Na przełomie 1941 i 1942 roku rodzice malarza piszą list z prośbą o zgodę na 
nowicjat do metropolity Szeptyckiego, którego brat Klemens jest ihumenem za-
konu studytów20. Przychodzi odpowiedź: warunkiem studiowania na Akademii 
Teologicznej jest matura. Nowosielski ma zaledwie „małą maturę” z przedwojen-
nego Gimnazjum Pijarów, ale we Lwowie działają, za zgodą Niemców, dwa ukra-

16 R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie 
II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 245–246.

17 Rozmowa z Janiną Kraupe-Świderską z września 2004 roku (archiwum K. Czerni). 
18 А. Данилюк, Храм студитської лаври Йоана Хрестителя, „Давні обителі Украї-

ни. Архітектура” 2002, вип. 13. 
19 Sztuka nie boi się propagandy…
20 Ibidem, loc. cit.
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ińskie gimnazja, gdzie po zaliczeniu trzymiesięcznych kursów można zdać maturę 
eksternistycznie. Decyzja zapada – Jerzy jedzie do Lwowa, gdzie zamieszkuje na 
stancji u przyjaciół rodziny: w mieszkaniu inżyniera Kicery, w okolicy Kulparko-
wa, Popereczna 14. Po kilku miesiącach plan jest wykonany.

Świadectwo maturalne nr 9 z datą 14 kwietnia 1942 jest wystawione przez 
I Gimnazjum Państwowe z ukraińskim językiem nauczania (il. 5). Oceny umiar-
kowane: bardzo dobry tylko z zachowania, z religii: dobry, zamiast wychowania 
plastycznego – propedeutyka fi lozofi i: dobry. Z języków (niemiecki, ukraiński, 
łacina) i historii – dostateczny. Na dole dokumentu formuła „Na podstawie osią-
gnięć wykazanych na zajęciach i egzaminie dojrzałości, pan Nowosielski Jerzy 
Cyprian zostaje uznany za dojrzałego …bei schwachen Leistungen aus Mathematik 
(przy słabych postępach z matematyki)”.

Swoją drogą, zdanie tej wojennej matury wcale nie jest łatwe. Jak poda prasa 
ukraińska21, do egzaminu dopuszczono tego roku 35 kursantów, z czego 8 prze-
padło przy pisemnym, a 3 przy ustnym. Sam Nowosielski z całej matury zapamię-
ta tylko, jak na prośbę egzaminującego księdza recytował psalm 50. Nie zawsze 
będzie się zresztą do tej matury przyznawał. Nieładne, niemiecko-ukraińskie 
świadectwo z charakterystyczną „wroną” w pieczątce – w trudnych powojennych 
latach jest nieco wstydliwe, nawet niebezpieczne. Nic dziwnego, że starając się 
o „prawo wstępu” na ASP w 1945 roku Nowosielski wybierze przesłuchanie przed 
specjalną „Komisją weryfi kacyjno-kwalifi kacyjną dla kandydatów do szkół wyż-
szych bez matury”. W książeczce wojskowej z 1949 roku, w rubryce: wykształcenie 
cywilne, malarz przyzna się zaledwie do 4 klas gimnazjum ogólnokształcącego.

Tydzień po zdanym egzaminie dojrzałości Jerzy wraca jeszcze na kilka miesię-
cy do Krakowa i Kunstgewerbeschule. Zalicza kolejny, drugi rok szkoły – a w paź-
dzierniku 1942 zamyka się za nim brama klasztoru. Po tylu latach trudno uczci-
wie zważyć prawdziwe motywy tej decyzji. Na pewno nigdy jej nie pożałuje, choć 
okaże się, że w zakonie będzie „niemal jak w wojsku”. 

Miałem tego typu ciągoty od dziecka – wyjaśni pół wieku później – byłem zauroczony 
liturgią prawosławną, myślałem, że się odnajdę w tym świecie, że potrafi ę się tam jakoś 
po ludzku i duchowo zrealizować… Ale to była jeszcze taka dziecinno-młodzieńcza 
wiara, którą trzeba było stracić, jak człowiek dojrzewał, i potem wrócić do tych spraw 
na inny sposób. […] Nie lubię zresztą słowa „nowicjat”, to takie rzymsko-katolickie 
pojęcie, które niczego nie wyjaśnia. W monasterze to wygląda trochę inaczej. Po sta-
rosłowiańsku mówi się posłuszanije, tzn. okres, kiedy człowiek musi być absolutnie 
posłuszny swojemu kierownikowi duchowemu. To są trochę inne układy. Monaster 
to «miejsce odosobnienia», ucieczka na pustynię. I to są stany, o których człowiek 
niechętnie opowiada, niechętnie się zwierza, co tam mogło mu się przydarzyć. Mo-
naster jest rzeczą bardzo odległą od potocznego życia codziennego. […] Ja też tam 
miałem pewne doświadczenia, o których opowiedziałem tylko tyle, na ile pozwoliła 

21 „Краківські вісті” 1942, nr 91, s. 4. 
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mi moja wstydliwość. Więcej nie opowiem, bo nie chcę. To moja osobista tajemnica, 
mój wewnętrzny monaster22. 

Wiele lat później w eseju Ucieczka na pustynię. Próby opisania ukrytej świa-
domości monachizmu prawosławnego – Nowosielski opisze „niewypowiedzianą 
łagodność i bierność mniszych społeczności prawosławnych” oraz „pewną obcość 
w stosunku do tego, co nazwalibyśmy «zdrowym rozsądkiem», rzeczowością 
człowieka światowego”. 

To bardzo trudno przekazać – dodaje – ale ktoś, kto stykał się, choć przelotnie, z pra-
wosławnym klasztorem, kto skosztował jego nierealnej – trochę, powiedziałbym – 
cyrkowej atmosfery, ten zrozumie, o co tu chodzi. To świat – jakby z krzywego zwier-
ciadła. Dla nas. Nie jest to żadne złudzenie. Taka jest ogólna atmosfera prawosławne-
go monachizmu […]. Jest tam coś, co moglibyśmy nazwać poczuciem humoru, ale bar-
dzo osobliwym i trochę zwariowanym. Kiedy jednak uprzytomnimy sobie, że stanem 
szczególnym tego łagodnego i półświadomego szaleństwa jest gwałtowne i jaskrawo 
przejawiające się święte szaleństwo jurodiwych, przyznamy, że nas pierwsze niejasne 
przeczucia i wrażenia nie myliły. Jurodstwo, święte szaleństwo […] U źródła takiej po-
stawy zdaje się tkwić jakaś zasadnicza nieufność do wszelkich prób wartościowania, 
stosowanych przez nas, ludzi światowych, tak w odniesieniu do spraw świeckich, jak 
i do rzeczywistości duchowych. […] Prosi się wprost określenie stylu monachizmu 
prawosławnego jako stanu potencjalnego jurodstwa (szaleństwa w Chrystusie). […] 
Można powiedzieć, że jest to protest – ale jakże w takim razie subtelny, protest w sto-
sunku do całej naszej kondycji ludzkiej i całego naszego wartościowania zjawisk23.

Nie tylko Nowosielski wpada na pomysł schronienia się w monasterze. U stu-
dytów znajduje na jakiś czas schronienie także krakowski rzeźbiarz Grzegorz Pe-
cuch. Przyjaciel obu artystów, profesor Petro Skrijka, botanik i ekolog z Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie, znajduje trafną metaforę: 

Wie pani, oni szukali, szukali, to były próby szukania gniazda. Biegali, próbowali – 
tak jak ptak, który znajdzie się w innym, obcym i nieznanym lesie, i jeszcze nie ma ro-
zeznania. To zachowanie bardzo podobne do dzikich zwierząt, które próbują znaleźć 
swoją biocenozę, przyjazne środowisko, swój ekosystem. Ale na razie szukają, próbują, 
nie wiedzą jeszcze, gdzie drapieżnik, a gdzie swoi…24

22 Wywiad z Jerzym Nowosielskim (prowadzi Piotr Sarzyński), archiwum TVP, ASP 
Kraków, 11–12 grudnia 1993.

23 J. Nowosielski, Ucieczka na pustynię, [w:] idem, Inność…, s. 34–36.
24 Rozmowa z prof. Petrom Skrijką z maja 2007 roku (archiwum K. Czerni).
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Posłuszanije

Studyci odwołują się do tradycji słynnego klasztoru Studiosa z V wieku, założo-
nego w Konstantynopolu. Reguła tego klasztoru była naśladowana przez wielu 
mnichów wschodniego obrządku. W 1898 roku metropolita Szeptycki wskrzesza 
studytów jako zakon unicki, którego zadaniem jest czuwanie nad czystością litur-
gii wschodniej i dążenie do jedności Kościoła. „Naszym głównym celem – głosi 
Mała Reguła Studytów, napisana przez metropolitę – jest dopomóc Chrystusowi 
życiem pobożności i ofi ary w zbawieniu naszych braci, którzy tak jak my należą 
do Kościoła Wschodniego, ale, niestety, do tej jego części, która odłączyła się od 
Kościoła Chrystusowego”. 

Nowosielski przebywa głównie w lwowskiej Ławrze św. Jana Chrzciciela na 
Kaiserwaldzie, przy ul. Czernecza Hora. Dokładnie w tym samym czasie trafi a 
też do studytów Kurt Lewin, syn rabina lwowskiej synagogi postępowej, które-
go wojenne ścieżki przeplatają się dziwnie z drogami Nowosielskiego25. Obaj są 
w tym samym czasie w podobnych miejscach. Lewin ukrywa się u studytów pod 
fałszywym nazwiskiem łemkowskiego nowicjusza Romana Mytki. W Ausweisie, 
wydanym przez Ukraiński Komitet Centralny w GG w 1943 roku, widać zdjęcie 
młodziutkiego Kurta Lewina w habicie i adnotację: Beruf – der Mönch (il. 6). 
Nie zachował się podobny dokument Nowosielskiego, choć ocalało jego zdjęcie 
w czarnej sutannie studytów (il. 7), a w klasztornym archiwum odnaleziono – pi-
saną ręką bł. Klemensa Szeptyckiego – listę nowicjuszy dopuszczonych do obłó-
czyn, na której fi guruje nazwisko artysty26. 

W tym czasie przeorem Ławry jest o. Marek Stek. Lewin tak wspomina swoją 
drogę do klasztoru: 

Szliśmy powoli polami, na których delikatnie zieleniła się wschodząca z ziemi ozimi-
na. Jesienne słońce przygrzewało, a w dali była widoczna panorama leżącego w ko-
tlinie miasta. Wreszcie doszliśmy do klasztoru na szczycie pagórka. Zadzwoniliśmy. 
Po chwili furtę otworzył młody zakonnik. Weszliśmy do środka. Od razu ogarnął 
mnie panujący tu spokój. Malował się on na twarzach zakonników, dawał się wyczuć 
w bezwzględnej ciszy domu. Wyczułem intuicyjnie, że jestem w bezpiecznym miejscu. 
[…] Umieszczono mnie w przestronnej celi na pierwszym piętrze, urządzonej prosto, 
surowo, po mniszemu. A więc łóżko przykryte kocem, stół, krzesło, a w kącie umy-
walka. Z nieskazitelnie białych ścian spoglądały surowe, ascetyczne twarze świętych 
z bizantyjskich ikon. Z okna celi roztaczał się widok na całe miasto. Otworzyłem okno 
na oścież i z rozkoszą wciągałem w płuca nagrzane słońcem powietrze. Spokój i cisza 
działały kojąco na poszarpane nerwy. Nagle rozległy się metaliczne dźwięki dzwonu 
wzywające na modlitwę […] W małej stylowej drewnianej cerkiewce byli już zebrani 

25 K.I. Lewin, Przeżyłem. Saga św. Jura spisana w roku 1946 przez syna rabina Lwowa, 
Warszawa 2006. 

26 Informacja od o. Sewastjana (Stepana) Dmytrucha.
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zakonnicy. Zatopieni w modlitwie klęczeli nieruchomo jak wykute z brązu posągi. 
W cerkwi panowała bezwzględna cisza. Jedynie przez otwarte drzwi dochodził do 
uszu przytłumiony świergot ptaków i brzęczenie owadów. Przez małe okienko słońce 
zalewało światłem cerkiewkę i malowany we wschodnim bizantyjskim stylu ikonostas. 
Wszystko razem dawało obraz kontemplacji27.

„Stylowa drewniana cerkiewka”, o której pisze Lewin – to piękna, zabytkowa 
cerkiew Mądrości Bożej, dawniej św. Mikołaja z XVIII wieku, przeniesiona do 
Lwowa ze wsi Krzywki (il. 8). W tym czasie mnisi modlą się w niej przed słynnym 
Ikonostasem bohorodczańskim Jowa Kondzelewicza (il. 9–11), pozyskanym przez 
Szeptyckiego dla muzeum i oddanym w użytkowanie studytom. Nowosielski wie-
lokrotnie będzie wspominał z sentymentem te XVII-wieczne, pełne powagi iko-
ny, które teraz godzinami ogląda jako nowicjusz. 

Reguła studytów jest niezwykle wymagająca, zbliżona do surowej reguły tra-
pistów. 

Wstawało się o godzinie 3.30 rano – wspomina Kurt Lewin, zakonnik mimo woli – 
O czwartej należało już być w klasztornej kaplicy. Zakonnik budził charakterystyczną 
drewnianą kołatką, przypominającą greger purimowy, i monotonnym śpiewem „pinia 
wremie, molytwy czasi – śpiewu pora, modlitwy czas”. W kaplicy przy przyćmionym 
świetle kaganka odbywało się rozważanie, jutrznia i msza, po której udawano się na 
śniadanie. Po śniadaniu szło się do pracy, która trwała do 12 w południe. Wtedy zbie-
rano się na krótką modlitwę, po czym zaczynał się obiad. Po obiedzie była półgodzin-
na „rekreacja”, w czasie której wolno było swobodnie rozmawiać. W ciągu dnia bo-
wiem panowało kanoniczne milczenie, którego nie wolno było przerywać pod groźbą 
surowej pokuty. Po rekreacji wracano do pracy, trwającej do godziny 6. Wtedy dzwon 
wieścił klasztorowi, że dzień się kończy. Zbierano się na modlitwę, po której czytano 
przez pół godziny Naśladowanie Chrystusa Tomasza a Kempis, a później modlitwa 
wieczorna, kolacja i znów godzinna modlitwa w języku ukraińskim zwana powiecze-
rze. O 12 w nocy budzono nas na modlitwę północną. […]

Trzy razy w tygodniu poszczono. To znaczy, że posiłek w tych dniach składał się 
z chleba i nie osłodzonej herbaty. Spało się na gołych deskach przykrytych jedynie 
kocem. Początkowo myślałem, że oszaleję. Nie mogłem się w żaden sposób nagiąć do 
tego trybu życia. Najbardziej męczyły mnie długie modlitwy, które trwały w sumie 
ponad osiem godzin dziennie28. 

Podobnie zapamiętał zakonny reżim Jerzy Nowosielski: 

Podział doby był na trzy ósemki: 8 godzin modlitwy, 8 godzin pracy i 8 godzin wy-
poczynku. […] Z tym, że dla człowieka, który lubi modlitwę i w ogóle rozumie litur-
gię wschodnią, te 8 godzin modlitwy było właściwie przyjemnością, przecież z tym 
były związane bardzo głębokie przeżycia estetyczne, literackie. Offi  cium wschodnie 
jest szalenie bogate w teksty, oprawę muzyczną… Tylko że, prawdę mówiąc, jeżeli tak 

27 K.I. Lewin, op. cit., s. 135–136.
28 Ibidem, s. 145
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dzień w dzień, a jeszcze czasem w nocy trzeba było wstawać, bo o północy było pół-
godzinne nabożeństwo: mezoniktion, czyli mestopołnoszczica, znowu rano, o piątej, po 
przygotowaniu, zaczynała się jutrznia, […] reżim był rzeczywiście niesłychanie suro-
wy, trudny, ale – wie pani – przy pewnym umiarkowanym jedzeniu człowiek ma do 
tego siłę, jeżeli jest się w miarę głodnym, to wystarcza energii na taki intensywny tryb 
życia. Poza tym w ramach ośmiu godzin pracy było malowanie ikon, które też było 
dużą przyjemnością29. 

Co jeszcze Nowosielski zapamiętał z trwającego prawie rok posłuszanija? My-
cie w lodowatej wodzie, wielogodzinne obieranie kartofl i, a także budiliszczika 
– zakonnika, który w czasie nocnych nabożeństw miał budzić drzemiących na 
modlitwie. Niektórzy mnisi, trzymając zziębnięte ręce w szerokich rękawach, po-
trafi li spać nawet na stojąco. 

Podobno jako dojrzały artysta Nowosielski, malując polichromie, często po-
wtarzał: „a tego nauczyłem się będąc w klasztorze…”. Czego mógł się tam nauczyć 
naprawdę? Jak działała w praktyce słynna „szkoła ikonografi czna” studytów? 
Badaniem tego tematu zajmował się ukraiński naukowiec Wołodymyr Wujcyk, 
znawca Lwowa i badacz polskich archiwów. Zmarł przedwcześnie kilka lat temu – 
żałują go na równi Polacy i Ukraińcy, znał zasoby lwowskich archiwów jak własną 
kieszeń. Niestety, po likwidacji studytów w 1950 roku NKWD wywiozło przed-
wojenne archiwa do Moskwy. W artykule Іконописна школа монахів Студит-
ського Уставу, Wujcyk stwierdza z ubolewaniem 

skrajną skąpość archiwalnych źródeł odnośnie tej szkoły. Niestety, nie udało się odna-
leźć imiennych spisów uczniów, którymi byli mnisi studyccy, ani ustalenia ich liczby. 
Brak szczegółowo rozpisanych etapów procesu nauczania (z wyjątkiem ogólnego pro-
gramu zaproponowanego przez Mychajła Osinczuka i Wasyla Diadyniuka), nie ma 
nowych wiadomości na temat wykonywania malarskich prac przez studentów30.

Za początek szkoły ikonografi cznej uznaje się właśnie akt fundacji Ławry św. 
Jana Chrzciciela na Łyczakowie, na obrzeżach Lwowa. 1 kwietnia 1927 roku, 
kiedy metropolita przekazuje na rzecz studytów swoje ziemskie nieruchomości, 
zastrzega w punkcie 2 aktu darowizny, iż „Ławra przyjmuje obowiązek utrzyma-
nia sierocińca dla 30 chłopców, wyuczenia ich rzemiosła, a w pierwszej kolejności 
podtrzymywania umiejętności malowania cerkiewnych ikon według starych bi-
zantyńskich tradycji”31. Organizacja nauki trwa kilka lat, szkoła zmienia miejsce 
– przeniesiona do Uniowa (il. 12), wraca do lwowskiego Studionu koło klasztoru 
św. Jozafata. W jednym z nielicznych zachowanych dokumentów malarz Wasyl 

29 Sztuka nie boi się propagandy…
30 В. Вуйцик, Іконописна школа при монастирі Студитського Уставу у Львові, її ор-

ганізація і діяльність, „Вісник” 2004, nr 14, s. 257.
31 Ibidem, loc. cit.
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Diadiniuk proponuje metropolicie własny, autorski program kursu ikonopisania, 
zastrzegając: 

Wprawdzie do nauczania dostanę niezmanierowany materiał ludzki, jednak wątpię, 
żeby pod względem przyrodzonych zdolności mógł on równać się z materiałem, jaki 
idzie do akademii. Dlatego ze względu na czas wyznaczony programem oraz przyro-
dzone zdolności przyszłych uczniów wkład mojej pracy musi być znacznie większy 
i bardziej intensywny niż w pierwszym lepszym średnim czy wyższym szkolnym za-
kładzie tego rodzaju […] gdzie zadanie profesora ogranicza się do uważnej, a czasem 
i zdawkowej korekty i niczego więcej poza tym. Jeśli naukę na kursie ustawiłoby się 
na akademickim poziomie, to rezultat końcowy będzie bardzo słaby i nie będzie od-
powiadać temu wysokiemu celowi, jaki zamierzyli Wasza Ekscelencja i Przewielebny 
Ojciec Ihumen. Sukces nauczania będzie w wielkiej mierze zależeć także od odpo-
wiednich warunków pracy. Żeby planowa nauka mogła przebiegać w przewidzianym 
tempie, musi być stworzony odpowiedni warsztat i miejsce pracy32. 

Pismo przedstawia konkretną, ambitną wizję szkoły z podziałem na pracow-
nie: malarstwa ściennego i sztalugowego, a w przyszłości także: rzeźbiarską, sto-
larki religijnej, grafi czną, emalii i witrażu. 

Wprawdzie zadaniem kursu będzie przygotowanie dobrych, fachowych rzemieślni-
ków, a nie artystów – zaznacza profesor – ale dobry rzemieślnik musi też być jeśli 
nie twórcą, to przynajmniej dobrym kompilatorem. Musi dobrze orientować się, co 
wybrać, a co pominąć. Bez zrozumienia mistrzowskich podstaw stylu niemożliwy jest 
jakikolwiek rozwój i pozostaje tylko płytkie, bezduszne naśladownictwo. […] żeby nie 
doprowadzić do tak marnych rezultatów, jak ikonopisanie warsztatów moskiewskich 
ostatnich czasów […] 

Podaję ogólny program wyżej wspomnianej, prowadzonej przeze mnie pracy. Malar-
stwo religijne, którego będę uczyć, podzielę na razie na dwie niezależne gałęzie: malar-
stwo sztalugowe, tzn. ikona jako taka, ikona-kiot, ikona w ikonostasie, oraz ikonowa 
dekoracja ścienna, stosując przy pracy wszystkie najtrwalsze i najpraktyczniejsze środ-
ki, jak tempera, tempera łączona z olejem, farby kazeinowe oraz suche i mokre freski. 
Nauka prowadzona przeze mnie będzie zmierzać do tego, aby uczniowie mogli przede 
wszystkim zostać dobrymi rzemieślnikami sztuki ikonopisarskiej, poznali solidnie 
całą jej stronę techniczną, zaczynając od wykonania deski, poprzez przygotowanie jej, 
gruntowanie, złocenie, wytłaczanie, przygotowanie farb, aż do nauki rysunku i pozna-
nia stylu malarstwa bizantyńsko-ukraińskiego. Co do innych gałęzi sztuki cerkiew-
nej, jak na przykład rzeźbiarstwo, złotnictwo, emalia, będę także dawać artystyczny 
wzgląd, jednak nie odbiegający od tradycji naszego właściwego, bizantyńsko-ukraiń-
skiego stylu. […]

Od czasu do czasu, w razie potrzeby, jednak co najmniej raz na miesiąc, w godzi-
nach do tego przeznaczonych, będę urządzał wycieczki do muzeum oraz zapoznawał 
na miejscu z tymi problemami, które wynikną samoistnie podczas pracy. Wszystkie 

32 Ibidem, s. 258.
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wytworzone prace muszą być przekazywane do roboczego archiwum, co umoż-
liwi zawsze przegląd przebiegu prac oraz postępu lub jego braku u poszczególnych 
uczniów33.

W zbliżonej formule szkoła przetrwa zaledwie 12 lat, do wybuchu wojny. Spo-
śród uczniów szkoły kilka nazwisk zasługuje na wyróżnienie: Anatolij Jabłońśkyj, 
który zrzuca co prawda habit, ale jako prywatny stypendysta Metropolity nadal 
maluje ikony i polichromie; schimonach Fiłotiej Koc, brat Mychajło Pihel, schi-
monach Juwenanty Mokryćkyj. Artyści w habitach projektują czasopisma i wy-
dawnictwa, malują ikonostasy, freski i polichromie, z których najbardziej znana 
jest polichromia cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy ławry w Uniowie z lat 1935–1936. 
Zakryta przez bolszewików olejną farbą, wapnem i boazerią – kilka lat temu zo-
stała poddana rekonstrukcji34. 

Jedyna znana praca z czasów wojny to ryciny do kalendarza Studionu, który 
wychodzi w latach 1942–1943. W warunkach wojennych regularna nauka nie jest 
możliwa, przetrwała jednak tradycja, obyczaje i zamówienia. Nowosielski wraz 
z drugim mnichem maluje freski w Bolechowie. „To nie była nauka. – przyznaje 
jednak – Tam było trochę Rosjan starowierów, którzy nam pokazywali podstawo-
we, techniczne zasady, była też kolosalna biblioteka, bardzo dobrze zaopatrzona 
w reprodukcje i podlinniki, to znaczy hermeneje. No i byli starsi mnisi, którzy 
mieli pewną praktykę”35. Gigantyczna biblioteka metropolitalna, licząca 60 tys. 
tomów, umieszczona jest w nowoczesnym, przylegającym do klasztoru gmachu, 
tzw. Studionie. W sąsiadującej z nim kaplicy kleryków Nowosielski podziwia też 
sakralne malowidła Michaiła Bojczuka, wychowanka krakowskiej ASP z czasów 
Młodej Polski, który po studiach w Krakowie i Paryżu wrócił na Ukrainę, chcąc 
odrodzić ukraiński styl narodowy36. „Widziałem tę polichromię, była znakomi-
ta!”37 – Nowosielski jeszcze po latach nie kryje podziwu. 

33 Ibidem, s. 258–259. 
34 В. Вуйцик, Святоуспенська Унівська лавра монахів-студитів, „Вісник” 2004, 

nr 14, s. 251–254. 
35 Sztuka nie boi się propagandy…
36 I. Luba, W stronę ikony – mistycyzm czy stylizacja? „Bizantynizm” w malarstwie polskim 

lat 1910–1940, „Biuletyn Historii Sztuki” 62, 2000, nr 3/4, s. 545–574; M. Prokopo-
wicz, Awangarda ukraińska czy kosmopolityczna? Dyskusja na temat sztuki Bojczuka, 
Burljuka i Malewicza, [w:] Sztuka i jej przemiany po upadku totalitaryzmu w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Historii 
Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego i Lwowską Akademię Sztuki, Łódź, 24–25 listopada 
1997 roku, Łódź 1998, s. 60–68.

37 K. Czerni, Rozmowa z Jerzym Nowosielskim (niepublikowana) z sierpnia 1887 roku 
(archiwum K. Czerni).
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Ale co było naprawdę cudowne – dodaje Nowosielski, wspominając pobyt w ławrze – 
to lwowskie muzeum [il. 13], gdzie można było się naprawdę najwięcej nauczyć. […] 
W czasie wojny było co prawda zamknięte przez Niemców, bo sztuka, poza niemiec-
ką, w tej części Europy nie miała prawa istnieć, ale zbiory były kompletne. Był jakiś 
komisaryczny zarządca, ale był też dyrektor Hilarion Święcicki. Nasza Ławra trochę 
go wspomagała – przecież wtedy we Lwowie był głód – podrzucało mu się a to jajka, 
a to mleko. No i mnie używano do tej misji. Przez cztery miesiące bywałem tam dwa 
razy w tygodniu po parę godzin, miałem wtedy optymalne warunki oglądania. Cho-
dziłem sobie po pustym muzeum godzinami, nie szkicowałem nic, tylko oglądałem 
[…] Wrażenie było takie, że jak przechodziłem z jednej sali do drugiej, to tchu nie 
mogłem złapać, myślałem, że mnie szlag trafi  z wrażenia. Rzadko człowiek spotyka się 
z wielką sztuką w takim stężeniu i w takiej ilości38. 

Ikony z lwowskiego muzeum były przed wojną pokazywane w warszawskiej 
Zachęcie, w lutym 1934 roku; wstęp do katalogu39 pisał wtedy sam profesor 
Vojesłav Molé z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czy Nowosielski mógł je wtedy 
widzieć? Pewnie nie, zresztą ikona nie była wtedy powszechnie poważana jako 
dzieło sztuki, dopiero uczono się ją „czytać”. Trzeba przyznać, że była to niezwykła 
kolekcja. Pisał o niej Leon Chwistek, który od 1930 roku objął Katedrę Logiki 
Matematycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza: 

Nikomu nie przychodzi na myśl, że we Lwowie można żyć wielką sztuką, można 
doznawać wzruszeń najwyższych, nie mniejszych od tych, jakich dostarcza Louvre 
i Florencja. Wystarczy wybrać się do muzeum ukraińskiego przy ul. Mochnackiego. 
[…] Otóż poszedłem tam i doznałem najwyższego zachwytu i upojenia artystycznego. 
Ikony czerwone, złote i czarne. Harmonie narkotyzujące jak opium. Kształty grote-
skowe mnożą się w nieskończoność. Wizja wzmaga się i potężnieje. Cały ten świat żyje 
i wypełnia atmosferę. Nie mogę opanować wzruszenia i ogarnia mnie niesamowita 
namiętność i tęsknota40. 

Założycielem muzeum był sam Metropolita Andrzej Szeptycki (il. 14) – czło-
wiek głęboko duchowy, żywe zaprzeczenie stereotypu duchownego unickiego: 
zamożny, gruntownie wykształcony arystokrata41. Po kądzieli wnuk Aleksandra 
Fredry, po mieczu potomek starego ruskiego rodu. Wraca do korzeni, wiedziony 
misją odnowy unickiej cerkwi, a w perspektywie zjednoczenia całego Kościoła. 

38 Wywiad z Jerzym Nowosielskim (prowadzi Piotr Sarzyński), archiwum TVP, ASP 
Kraków, 11–12 grudnia 1993.

39 Retrospektywna wystawa sztuki ukraińskiej ze zbiorów Ukraińskiego Muzeum Narodo-
wego we Lwowie, Warszawa 1934.

40 L. Chwistek, Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie, Warszawa 1960.
41 R. Torzecki, Postawa Metropolity, „Więź” 1988, nr 7–8, s. 99–115; Metropolita An-

drzej Szeptycki. Studia i materiały, red. A. Zięba, Kraków 1994; A. Szeptycki, Pisma 
wybrane, red. M.H. Szeptycka, M. Skórka, Kraków 2000.
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Gdy w 1900 roku zostaje metropolitą lwowskim – kościół greckokatolicki wcho-
dzi w okres wszechstronnego rozwoju. Szeptycki popiera powrót do tradycji, 
dba o odnowienie liturgii, podniesienie poziomu kleru, zakłada Greckokatolicką 
Akademię Teologiczną we Lwowie. Jest wielkim mecenasem, miłośnikiem sztuki 
i przyjacielem artystów, w swoim pałacu arcybiskupim przyjmuje stypendystów 
i malarzy, a także prowadzi wykłady o sztuce dla uczniów prywatnej szkoły ma-
larskiej Ołeksy Nowakiwśkiego, którą współfi nansuje i wspiera – udostępniając 
studentom bogatą bibliotekę. Jak mało kto zna też wartość starych ikon, ich gro-
madzeniu ma właśnie służyć założone przez niego w 1905 roku Archidiecezjal-
ne Muzeum Greckokatolickie we Lwowie, mieszczące się początkowo w pięciu 
pokojach przy katedrze św. Jura. Kamieniem węgielnym zbiorów staje się kilka 
ikon znalezionych przez metropolitę w wiosce Polana koło Dobromila. Z cza-
sem Muzeum – od 1909 roku już Narodowe42 – zgromadzi jeden z największych 
w świecie, unikalny zbiór ikon z XIII–XVIII wieku z zachodniej Ukrainy, liczący 
dziś ok. 4 tysięcy obiektów. Organizatorem, długoletnim kustoszem i dyrekto-
rem muzeum będzie Hilarion Święcicki, syn powstańca polskiego z 1863 roku, 
który z gorliwością przemierza piechotą galicyjskie ziemie, zbierając najcenniej-
sze okazy. „Tysiące wspaniałych, starych ikon z unickich cerkiewek byłej Galicji 
Wschodniej – opowiada Nowosielski – Przetrwanie zawdzięczały ubóstwu para-
fi i, których nie było stać na zakup nowych obrazów, zgodnie z kolejnymi modami 
XVII, XVIII i XIX wieku. Tak doczekały się odkrycia przez artystyczną Europę 
w początkach naszego stulecia”43.

Wizyta w Ukraińskim Muzeum we Lwowie staje się dla Nowosielskiego 
szokiem: 

Świadomość moja została zaatakowana przez kolosalną wręcz ilość ikon, które były 
pierwszorzędnymi dziełami sztuki. Wrażenie było tak silne, że tego spotkania z nimi 
nigdy nie zapomnę. Patrząc, odczuwałem po prostu ból fi zyczny, kręciło mi się w gło-
wie, brakowało tchu w piersiach, nogi odmawiały posłuszeństwa, nie byłem w stanie 
przejść z jednej sali do drugiej. Były to pierwsze w moim życiu arcydzieła sztuki, któ-
rych oddziaływania doświadczyłem bezpośrednio, a nie za pośrednictwem reproduk-
cji czy fotografi i. […] Takich przeżyć się nie zapomina. Do dziś pamiętam ten wstrząs. 
Wydawało mi się dosłownie, że mi płuca rozerwie z zachwytu… Dopiero to przeżycie 

42 W. Otkowycz, Muzeum Narodowe we Lwowie – historia i współczesność, [w:] Sztuka 
i jej przemiany…, s. 33–35; S. Dmytruch, Greckokatolickie Muzeum Archidiecezjalne 
we Lwowie, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 148–155; idem, Uratowane od zagłady 
i zapomnienia Muzeum OO. Studytów we Lwowie, [w:] Zachodnioukraińska sztuka 
cerkiewna. Dzieła – twórcy – ośrodki – techniki. Materiały z międzynarodowej konfe-
rencji naukowej 10–11 maja 2003 roku, Łańcut 2003, s. 296–299. 

43 J. Nowosielski, Mistrz współczesnej ikony (wywiad prowadzi M. Słomczyński), „Za 
i Przeciw” 1979, nr 1, s. 12.
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tak naprawdę zdeterminowało moją drogę życiową. […] Ponownie, tym razem cał-
kiem już wyraźnie i jasno, uświadomiłem sobie moje powołanie malarskie. Wszystko 
to, co później w ciągu życia realizowałem w malarstwie, było – choćby nawet pozornie 
stanowiło odejście – określone tym zetknięciem z lwowskim muzeum. To trochę tak 
jak pierwsza miłość. To się pamięta i to ustawia człowieka na całe życie44. 

Pytany o los malowanych w nowicjacie młodzieńczych ikon, Nowosielski roz-
kłada bezradnie ręce: 

Wszystko tam zostało, to były przeważnie ikony na zamówienie, gdzieś tam powinny 
pełnić funkcję liturgiczną, o ile ich ktoś nie wziął i nie porąbał czy nie spalił, bo prze-
cież wiadomo, co się tam potem działo. W pewnym momencie, pod koniec mojego 
pobytu, wydelegowano mnie do malowania cerkwi w Bolechowie, byłem tam tylko 
z jednym starszym bratem, też właściwie samoukiem. Robiliśmy prawdziwy fresk, 
a więc było dużo mokrego tynku i tam prawdopodobnie złapałem zapalenie stawów. 
Ponieważ w klasztorze nie było warunków do leczenia, a pobyt w lwowskim szpitalu 
niewiele mi pomógł, poza tym front się już zbliżał, nie wiadomo było, jakie będą wa-
runki, wobec tego podjęto decyzję, żebym się jednak schronił w domu w Krakowie 
i tam się leczył45. 

Polichromia z Matką Boską Opiekuńczą w absydzie bolechowskiej cerkwi 
została niestety zamalowana, prawdopodobnie już w latach powojennych46, ikon 
Nowosielskiego z okresu pobytu w klasztorze nie odnaleziono. Z lat wojny zacho-
wały się jedynie jego pojedyncze dzieła, kilka obrazów olejnych i temper, a także 
szkice z okresu nauki w Kunstgewerbeschule, świadczące o zainteresowaniu po-
czątkującego artysty tematyką sakralną i liturgiczną (il. 15–18). 

Z pobytu w klasztorze Nowosielskiemu zostało jednak jeszcze jedno trauma-
tyczne wspomnienie: likwidacja lwowskiego getta47. Mimo surowej reguły młody 
posłusznik nie siedzi zamknięty w celi. Dużo jeździ po mieście, odwiedza muzeum, 
podróżuje do Bolechowa, gdzie maluje cerkiew. Jeździ i widzi straszne rzeczy. 

Przed okupacją niemiecką we Lwowie mieszkało ok. 160 tys. Żydów. Dla 
większości z nich wkroczenie wojsk hitlerowskich oznacza wyrok śmierci. Już 
nazajutrz zaczyna się pierwszy, masowy pogrom, w czasie którego ginie lwowski 
rabin Jezechiel Lewin. Zdąży jeszcze interweniować u metropolity Szeptyckiego, 
aby powstrzymał swoich rodaków przed udziałem w pogromie. Rozstrzelany na 
dziedzińcu słynnego, przekształconego na więzienie, klasztoru Brygidek – umie-
ra z pieśnią Szma Jisrael Adonaj na ustach. W czasie, gdy Nowosielski przebywa 

44 Sztuka nie boi się propagandy…, s. 43–56.
45 Ibidem, loc. cit.
46 Б. Tхiр, Відійшов художник, „Благовіст” 2011, nr 3, s. 5.
47 J. Honigsman, Zagłada Żydów lwowskich (1941–1944), Warszawa 2007, s. 23–25, 

67–99; Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa. 1.IX.1939–5.II.1946, oprac. 
G. Mazur, J. Skwara, J. Węgierski, Katowice 2007. 
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w klasztorze, trwa bezwzględna eksterminacja lwowskich Żydów, systematycznie 
mordowanych w kolejnych „akcjach” i pogromach, w czym pomagają niestety za-
równo Ukraińcy, jak i Polacy. Postrachem staje się słynny „Obóz janowski” we 
Lwowie, w niedalekim Bełżcu śmierć znajdzie pół miliona Żydów z okolicznych 
miejscowości. Lwowskie getto, urządzone na przedmieściach w północnej, odgro-
dzonej torami dzielnicy Kleparów, po każdej śmiertelnej „akcji” zmniejsza obszar. 
1 września 1942 roku Niemcy mordują członków lwowskiego Judenratu – trupy 
wiszą na balkonach budynku gminy żydowskiej przez dwie doby, jako ostrzeżenie. 
Trwa polowanie, przeczesywanie domów, wyłapywanie ukrywających się poza 
gettem Żydów.

Tak właśnie zapamięta to Nowosielski, opowiadając po latach ze łzami 
w oczach: 

To był najgorszy okres, bo to był okres likwidacji wszędzie getta i Żydów. Nasz mo-
naster był wśród takich wzgórz w okolicach Lwowa, z których było widać dzielnicę 
żydowską, i ja widziałem te dymy… Widziałem Żydów uciekających w zboże, bo tam 
na wzgórzach rosło zboże, gdzie oni się kryli. Dzieci wyłapywały tych Żydów, także 
policja ukraińska. Pamiętam, już kiedy malowałem freski w Bolechowie, Żydzi znosili 
do popa swój majątek, a on im wszystko przechowywał, ale kiedy wykryły się jego 
kontakty z Żydami, strasznie się bał i nie nocował na plebanii, żeby go Niemcy w nocy 
nie wzięli. Potem zaczęli tych Żydów stamtąd wywozić, ja już wtedy zachorowałem 
i byłem w szpitalu, z którego miałem świetny punkt obserwacyjny, bo przychodzili 
tam ludzie z terenu i opowiadali. Likwidacja getta była potworna, kurs linii tramwa-
jowej przechodził przez getto i tramwajarze nam mówili, co tam widzieli… Jeszcze 
wcześniej, jak wchodziłem do Lwowa – była zima i widziałem wozy ze sztywnymi, 
nagimi ciałami Żydów, przykryte plandeką, która się usuwała48.

Likwidacja lwowskiego getta trwa etapami, między marcem 1942 a czerwcem 
1943 roku. Najcięższe walki, od 1 do 16 czerwca 1943 roku, Nowosielski obser-
wuje ze szpitala publicznego Narodnaja Licznycia przy ul. Piotra Skargi, koło ka-
tedry św. Jura. 

Nad ranem zaczęło się. – opisuje te dni Jonasz Stern, będący po drugiej stronie muru 
– Wypędzali nas z domów na plac zbiorczy. Ciągle doprowadzali ludzi wyciągnię-
tych z różnych domów i kryjówek pod podłogami, wysmarowanych, zabłoconych. 
Jakąś kobietę wyciągnęli z kloaki, myślała, że ocali się, że tam nikt nie będzie szukał. 
Stała między nami, ku uciesze milicjantów, którym nie zdołała ujść, cała oblepiona 
kałem…49

48 Rozmowa z Jerzym Nowosielskim z sierpnia 1987 roku (niepublikowana; archiwum 
K. Czerni).

49 Z notatek Jonasza Sterna, [w:] Grupa Krakowska (materiały i dokumenty), cz. XI, red. 
J. Chrobak, Kraków 1993, s. 113. 
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Stern – wywieziony z getta na rozstrzelanie w wąwozie janowskim – wygrze-
bie się spod stosu trupów i cudem ocaleje. Pozostali przy życiu w getcie próbują się 
bronić, powstanie trwa dwa tygodnie. Ostatnich hitlerowcy wywożą do obozów 
koncentracyjnych – 2 czerwca szef lwowskiego gestapo, generał Fritz Katzman, 
triumfalnie ogłasza Lwów miastem „czystym od Żydów”.

Nowosielski po nieskutecznej szpitalnej kuracji z ostrym zapaleniem stawów 
zostaje odesłany do domu. W jego życiu duchowym ten etap zbiega się z nie-
spodziewaną utratą wiary. Kiedy po latach powie: „Nie wiedzieć dlaczego, na-
gle stałem się niewierzący” – pamięć tego, co mógł widzieć ze szpitalnego okna, 
powstrzymuje od dalszych pytań. „Przeszedłem przez doświadczenie żywego od-
czucia nieistnienia Boga. – przyznaje – Podobnie jak żywe jest odczucie Boga 
z krzaku gorejącego, tak samo może być żywe odczucie nieistnienia Boga”50.

W obliczu Zagłady wielu Ukraińców ostatecznie traci wiarę także w to, że 
nowa okupacja wprowadzi korzystne zmiany w ich losie i przyniesie im niepod-
ległość. Jednym z pierwszych, który „przegląda na oczy” jest metropolita An-
drzej Szeptycki. W podległym mu klasztorze ukrywa się w habicie mnicha nie 
tylko Kurt Lewin, którego losy krzyżują się z drogami Nowosielskiego. Szeptycki, 
wspierany przez brata Klemensa, organizuje wielką sieć pomocy Żydom51, dzięki 
której udaje mu się uratować ok. 150 żydowskich dzieci. Chłopców przygarnia 
sierociniec w Uniowie, dziewczęta kryją się w klasztornych internatach u study-
tek w Jaktorowie i Lwowie. Wykradane z getta niemowlęta trafi ają do zakonnego 
żłobka, dorosłym załatwia się fałszywe dokumenty i pracę: w szpitalach, fabryce 
obuwia, drukarni metropolitalnej, nawet w kurii. W podziemiach katedry Świę-
tego Jura i kurialnej bibliotece ukrywa się kilku rabinów z rodzinami. 

Prawie 500 zakonników i zakonnic wiedziało o Żydach przebywających w klasztorach 
– pisze Kurt Lewin, jeden z ocalonych – lecz nigdy nikt niepowołany się o tym nie 
dowiedział. Ukrywano ich prawie dwa lata wśród ciągłego niebezpieczeństwa. Opie-
kunowie dostarczali aryjskie dokumenty, utrzymywali materialnie i co najważniejsze, 
w chwilach depresji psychicznej byli potężną moralną ostoją. […] Należy podkreślić, 
że kwestia chrztu jako swego rodzaju forma zapłaty za przechowanie nie wchodziła 
w rachubę52. 

Minister Adam Rotfeld, ukryty jako dziecko w Uniowie, pamięta: 

Przyjęto regułę, że jeden o drugim nic nie mówił. Choć zapewne wszyscy mnisi 
w klasztorze wiedzieli. Musieli wiedzieć. I nikt nie doniósł. […] Jeżeli kiedyś wrócę 
do pisania wspomnień, na końcu zamieszczę indeks ludzi przyzwoitych, których spo-

50 Z. Podgórzec, Rozmowy…, s. 281. 
51 I. Hirnyj, Moje świadectwo, [w:] Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia…, s. 207–210; 

S. Redlich, „Nie bój się dziecko”. O Metropolicie Andrzeju Szeptyckim (wywiad prowa-
dzi A. Boniecki), „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 47, s. 16–17.

52 K.I. Lewin, Przeżyłem…, s. 156–157. 
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tkałem w życiu. Będzie ich bardzo, bardzo dużo. W indeksie będą bracia Szeptyc-
cy. Pomagali prześladowanym, głodnym, biednym, bezradnym. Nikt, kto nie przeżył 
tamtych czasów, nie jest w stanie zrozumieć, jak wiele odwagi i bezinteresownej życz-
liwości okazywały klasztory i ludzie Kościoła. Bracia Szeptyccy nie oczekiwali żad-
nej nagrody i trzeba powiedzieć, że żadna nagroda ich nie spotkała. […] My, dzieci 
w klasztorze w Uniowie, mieliśmy poczucie bezpieczeństwa, choć wokół świat oszalał 
z nienawiści53. 

Nowosielski, nosząc w tym czasie habit studyty, też musi wiedzieć. Może wła-
śnie dlatego zachowa ogromny szacunek dla obu braci Szeptyckich, choć jest świa-
domy wszystkich zarzutów i kontrowersji, jakie budzi metropolita.

Podsumowując swój pobyt w monasterze, artysta przyznaje: „Nabyłem tam 
dużej kultury liturgicznej, nauczyłem się dużo tekstów, dużo melodii. W tym 
zakresie mam solidne, liturgiczno-artystyczne wykształcenie – to mi się potem 
przydało”54. Doświadczenie niemal rocznego posłuszanija w studyckiej ławrze 
i umiłowanie liturgii na trwałe połączyło Nowosielskiego z wschodnim obrząd-
kiem. Po dwunastu latach ateizmu powrócił na łono cerkwi, wybierając – jak sam 
to określał – „rozszerzone prawosławie”. Podobno w dojrzałym wieku przeżył 
ponowną pokusę zostania diakonem55, co skutecznie wyperswadowali mu jednak 
przyjaciele. W jednym z ostatnich wywiadów, w 2000 roku, tak opowiadał dzien-
nikarzowi o studytach: „Mnisi tego monasteru niedawno odrodzili się na Ukra-
inie. Ilekroć przyjeżdżają do Krakowa, żeby się ze mną spotkać, patrząc na moje 
obrazy, powtarzają: Chwała Bogu, że nie zostałeś mnichem…”56

Mimo utożsamiania się z prawosławiem – Jerzy Nowosielski dla tradycji dzie-
ciństwa zachował do końca życia głęboki szacunek i wiele ciepłych uczuć. Wśród 
Ukraińców miał wielu bliskich przyjaciół, często uczestniczył w greckokatolic-
kiej liturgii. Wśród jego realizacji sakralnych niemało było obrazów i polichro-
mii dla braci unitów, przed ikonami Nowosielskiego modlą się dzisiaj pielgrzymi 
w Lourdes, greckokatoliccy klerycy w Lublinie, bazylianie w Warszawie i Węgo-
rzewie, Ukraińcy w Górowie Iławeckim, Białym Borze, w Krakowie przy Wiślnej 
i przy Kanoniczej. „Do Unii żywię najgorętsze uczucia i wspieram jej świątynie, 
jak mogę” – słowa artysty z 1988 roku nie były pustą deklaracją. 

Świadectwem żarliwej wiary, zakorzenienia w liturgii i nawyku codziennej 
modlitwy stał się także domowy ołtarzyk w domu artysty przy ul. Narzymskiego 
– krasnyj ugałok (il. 19), miejsce prywatne i święte. Niestety, właśnie to domowe 

53 A.D. Rotfeld, Zgubiłem nieme H (wywiad prowadzi T. Torańska), „Duży Format” 
(dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2005 (5 września), s. 7. 

54 Wywiad z Jerzym Nowosielskim (prowadzi P. Sarzyński), archiwum TVP, ASP Kra-
ków, 11–12 grudnia 1993. 

55 K. Rudnicki, Ślub Nowosielskiego, http://dstp.cba.pl/?p=4236 (20.03.2011). 
56 J. Nowosielski, Śnię, że maluję (wywiad prowadzi J. Miliszkiewicz), „Twój Styl” 2000, 

nr 7, s. 24.
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sanktuarium dwa dni po śmierci malarza uległo profanacji – zdewastowane przez 
złodziei, nieświadomych prawdziwej wartości niszczonych dzieł. Nie wszystkie ze 
skradzionych obrazów zostały dotąd odnalezione57, kilka z nich pozostaje nadal 
zakładnikami ludzkiej zachłanności i głupoty. 

Przez ostatnią dekadę życia sędziwy, ciężko chory artysta już nie malował – nie 
zapomniano jednak jego zasług, także dla Ukrainy. Na trzy lata przed śmiercią ar-
tysty ukraińskie środowisko artystyczne postanowiło symbolicznie uhonorować 
swojego sławnego rodaka. W maju 2008 roku Senat Lwowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych jednogłośnie podjął uchwałę o nadaniu profesorowi Jerzemu Nowosiel-
skiemu godności doktora honoris causa za jego „wyjątkowe osiągnięcia twórcze 
w malarstwie, stworzenie szkoły współczesnej ikony, za wierność ideałom, głębię 
intelektualnego wkładu do fi lozofi i i teorii sztuki, a także za trwałe przywiązanie 
do swoich ukraińskich korzeni i rozsławianie Ukrainy na świecie” (il. 20).

Na zarzut, że niektórzy na siłę robią z niego Ukraińca, Nowosielski prote-
stował: 

Nigdy nie pozwalam z siebie czegoś, czy kogoś robić! Ale przecież ja jestem w jakimś 
stopniu Ukraińcem. Jeżeli się ma ojca Ukraińca, a matkę Polkę, siedzi się w kraju o dwu 
kulturach, to człowiek jest przynależny do obu tych kultur. Tylko ja nie wiem, co to 
znaczy być Polakiem i co to znaczy być Ukraińcem. Natomiast wiem, co to znaczy 
być człowiekiem. Jest pewien gatunek Ukraińców, którzy zawsze chcą ustalić, kto jest 
kto. Wielu takich Ukraińców patrzy na mnie spode łba jak coś robię w cerkwi i pytają 
A wy chto? Jak to chto? Ja staram się być człowiekiem, nie zawsze mi to wychodzi, ale 
przynajmniej się staram58.
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5. Świadectwo maturalne Jerzego Nowosielskiego, Lwów 1942 (archiwum Je-
rzego Nowosielskiego)

57 M. Kitowska, Relikwie szamana i pustelnika, „Więź” 2011, nr 7, s. 129–134.
58 Z. Podgórzec, Rozmowy…, s. 406.
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6. Ausweis mnicha studyty Romana Mytki (Kurta Lewina) (wg K.I. Lewin, 
Przeżyłem. Saga św. Jura spisana w roku 1946 przez syna rabina Lwowa, War-
szawa 2006)

7. Jerzy Nowosielski w habicie studyty, 1942–1943 (archiwum Jerzego Nowo-
sielskiego)

8. Cerkiew Mądrości Bożej z XVIII w., Lwów (wg M. Драган, Українські де-
рев’яні церкви, Львів 1937)

9. Pantokrator – fragment Ikonostasu bohorodczańskiego Iowa Kondzelewicza 
(wg В.А. Овсійчук, Українське малярство X–XVIII століть. Проблеми 
кольору, Львів 1996)

10. Archanioł Michał i Archanioł Gabriel z ikonostasu bohorodczańskiego Iowa 
Kondzelewicza (wg В.А. Овсійчук, Українське малярство X–XVIII сто-
літь…)

11. Mandylion z ikonostasu bohorodczańskiego Iowa Kondzelewicza (wg В.А. 
Овсійчук, Українське малярство X–XVIII століть…)

12. Dziedziniec szkoły ikonografi cznej w studyckiej ławrze w Uniowie, lata 30. 
(archiwum Studytów w Uniowie)

13. Budynek Muzeum Narodowego we Lwowie (wg E. Chwalewik, Zbiory polskie. 
Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości 
w Ojczyźnie i na Obczyźnie, t. 1: A–M, Warszawa–Kraków 1926)

14. Metropolita Andrzej Szeptycki, 1943 (wg K.I. Lewin, Przeżyłem. Saga św. 
Jura spisana w roku 1946 przez syna rabina Lwowa, Warszawa 2006)

15. Jerzy Nowosielski, rysunek z Kunstgewerbeschule, pocz. lat 40. (wł. Mieczy-
sław Porębski)

16. Jerzy Nowosielski, rysunek na odwrocie fotografi i, 1941 (archiwum Jerzego 
Nowosielskiego)

17. Jerzy Nowosielski, rysunek z Kunstgewerbeschule, pocz. lat 40. (wł. Mieczy-
sław Porębski)

18. Jerzy Nowosielski, rysunek z Kunstgewerbeschule, pocz. lat 40. (wł. Mieczy-
sław Porębski)

19. Krasnyj ugałok – domowy ołtarzyk w domu Jerzego Nowosielskiego (fot. 
Krystyna Czerni)

20. Uchwała Senatu Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych z 14 maja 2008 roku 
o przyznaniu godności doktora honoris causa profesorowi Jerzemu Nowo-
sielskiemu (archiwum prof. Petra Skrijki)
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1. Drzewo genealogiczne Stefana Nowosielskiego spisane przez proboszcza para-
fi i greckokatolickiej w Odrechowej, ks. Michajło Kowalczyka w 1941 
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2. Metryka Jerzego Cypriana Nowosielskiego, ur. 7 stycznia 1923 
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3. Wizyta biskupa Jozafata Kocyłowskiego w cerkwi greckokatolickiej św. Nor-
berta w Krakowie, 1934
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4. Po „koncercie szewczenkowskim” Proswity (?), przed cerkwią św. Norberta 
w Krakowie. W środku (z białym żabocikiem) kilkuletni Jerzy Nowosielski, ko-
niec lat 20.
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5. Świadectwo maturalne Jerzego Nowosielskiego, Lwów 1942 
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6. Ausweis mnicha studyty Romana Mytki (Kurta Lewina) 
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7. Jerzy Nowosielski w habicie studyty, 1942–1943 

8. Cerkiew św. Mikołaja ze wsi Krywki z XVIII w, skansen we Lwowie 
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9. Chrystus Pantokrator z ikonostasu bohorodczańskiego  
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10. Archanioł Michał i Archanioł Gabriel z ikonostasu bohorodczańskiego Iowa 
Kondzelewicza 
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11. Mandylion z ikonostasu bohorodczańskiego Iowa Kondzelewicza 
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12. Dziedziniec szkoły ikonografi cznej w studyckiej ławrze w Uniowie, lata 30. 

13. Budynek Muzeum Narodowego we Lwowie 
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14. Metropolita Andrzej Szeptycki, 1943 
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15. Jerzy Nowosielski, rysunek z Kunstgewerbeschule, pocz. lat 40. 
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16. Jerzy Nowosielski, rysunek na odwrocie fotografi i, 1941 
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17. Jerzy Nowosielski, rysunek z Kunstgewerbeschule, pocz. lat 40. 
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18. Jerzy Nowosielski, rysunek z Kunstgewerbeschule, pocz. lat 40. 
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19. Krasnyj ugałok – domowy ołtarzyk w domu Jerzego Nowosielskiego 
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20. Uchwała Senatu Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych z 14 maja 2008 roku 
o przyznaniu godności doktora honoris causa profesorowi Jerzemu Nowosielskiemu



Natalia Wus

Wschodnia gałąź Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego 
w greckokatolickiej metropolii lwowskiej 
w latach 1926–20001

21 lutego 1918 roku episkopat Kościoła greckokatolickiego skierował do 
wiernych odezwę, w której wskazał konieczność duchowego odrodzenia 

po latach wojny, która oprócz ogromnych strat w ludziach i dotkliwych zniszczeń 
materialnych spowodowała również znaczny upadek moralny2. Sytuację pogar-
szały szerzące się epidemie, choroby i widmo głodu3.

Metropolita Andrzej hr. Szeptycki szukał pomocy duchowej i materialnej 
w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, także za granicą w Europie i Ame-
ryce. Wsparł go o. Josyf Skrejwers, protoihumen wschodniej gałęzi redemptory-
stów. Apel spotkał się z pozytywnym odzewem Sióstr Miłosierdzia św. Wincen-
tego a Paulo, które następnie metropolita Szeptycki zaprosił do pracy w diecezji. 
12 września 1922 roku siostry szarytki przyjechały do Lwowa, aby zapoznać się 
z nowymi warunkami pracy. 

W 1922 roku metropolita zwrócił się z prośbą o założenie placówki sióstr mi-
łosierdzia w metropolii lwowskiej. Postanowiono, że dom sióstr zostanie zorgani-
zowany w Stanisławowie w dawnym budynku redemptorystów. W kwietniu 1923 

1 Referat został przygotowany przez ks. Stanisława Nabywańca w oparciu o pracę s. Na-
talii Haliny Wus: Dzieje wschodniej gałęzi sióstr miłosierdzia św. Wincentego w metro-
polii lwowskiej w latach 1926–2000, Lublin 2002 mps w BKUL. Praca ta została opar-
ta na bazie źródłowej z archiwum Zgromadzenia i z tej też racji zasługuje, zdaniem 
redaktora, na zapoznanie polskiego odbiorcy z trudnymi, ale i owocnymi dziejami 
greckokatolickiej gałęzi Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
w metropolii lwowskiej obrządku greckokatolickiego w okresie II Rzeczypospolitej, 
podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej, na Ukrainie sowieckiej oraz w pierwszych 
latach niepodległej Ukrainy.

2 С. Мудрий, Нарис історії Церкви в Україні, Львів 1995, s. 354–355.
3 А. Шептицький, Церква і суспільне питання, t. 2, ks. 1, Львів 1999, s. 700.
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roku do nowicjatu w Belgii pojechało najpierw 14, a rok później 15 ukraińskich 
dziewcząt. W następnych latach wyjeżdżało tam od 10 do 14 kandydatek. 21 
stycznia 1926 roku złożyły one pierwsze śluby zakonne. 

6 czerwca 1926 roku z Deinze do pracy w metropolii lwowskiej przybyło pięć 
sióstr Belgijek, które przeszły na grekokatolicyzm; wtedy Zgromadzenie zostało 
zarejestrowane. Jego najistotniejszym, zapisanym w Konstytucji zadaniem było 
prowadzenie instytucji dla dzieci oraz szkół ludowych i zawodowych.

Siostry od początku swego pobytu w Stanisławowie bardzo żarliwie poświę-
cały się pracy charytatywnej, chociaż warunki, w których mieszkały i pracowały, 
były trudne. Sierociniec zamieszkiwany przez siostry i dzieci był zbyt mały, dla-
tego już w 1926 roku w zgromadzeniu pojawiły się plany rozbudowy i rozszerze-
nia działalności. Zapał i gorliwość zakonnic wysoko ocenił władyka Chomyszyn, 
biskup stanisławowski. Dzięki jego pomocy, a także kapituły, siostry otrzymały 
działkę i zbudowały dom, który został przeznaczony na żłobek Świętej Trójcy. 
Dzięki wsparciu fi nansowemu władz zgromadzenia z Belgii w październiku 1931 
roku siostry wraz z dziećmi zamieszkały w nowym, wielkim, chociaż jeszcze nie 
zupełnie wykończonym budynku. Był on kamienny o trzech kondygnacjach. Mie-
ściło się w nim 29 pokoi, w tym mała łaźnia, szatnia, spiżarnia oraz sutereny, gdzie 
umieszczono kuchnię, pralnie i piwnice. Obok głównego budynku znajdowały się 
zabudowania gospodarcze oraz gospodarska chata. Duchowym opiekunem sióstr 
od chwili powstania tego domu był ks. Iwan Sleziuk.

Już po dwóch tygodniach w sierocińcu mieszkało 12 dzieci w wieku od 4 mie-
sięcy do 2 lat, a niedługo później liczba ta wzrosła do 20. Prawie wszystkie były 
chore, zatem praca z nimi wymagała sporego wysiłku, ale i środków fi nansowych, 
których często brakowało. W 1935 roku zbudowano nowy dom dla około setki 
sierot – „od kołyski” do lat 12. Planowano przyjmowanie „niemowląt – dziew-
czynek” jako oblatki.

Wychowywaniem i nauczaniem sierot zajmowały się siostry, ale zatrudniano 
również świeckich nauczycieli; dyrektorem szkoły został ks. I. Sleziuk. Dzięki 
temu siostry otrzymały ofi cjalne zezwolenie na prowadzenie szkoły przy schroni-
sku Świętej Trójcy. Do chwili wkroczenia wojsk sowieckich do Stanisławowa 90 
dzieci otrzymało w niej 7-letnie wykształcenie.

Podczas okupacji sowieckiej od września 1939 roku schronisko Świętej Trójcy 
i klasztor sióstr zostały zamienione w szpital dziecięcy oraz dom położniczy. Pozo-
stawiono im niewielką część budynku i możliwość pracy w nowych instytucjach. 
Siostry zatem podjęły się prowadzenia dziecięcego szpitala, domu położniczego, 
ponadto zajmowały się krawiectwem.

W czasie niemieckiej okupacji siostry mogły na powrót przywdziać zakon-
ne szaty i kontynuować pracę w schronisku Świętej Trójcy, które funkcjonowało 
w tej formie do 1944 roku, tj. do drugiego przyjścia władzy radzieckiej.
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W lipcu 1944 roku Armia Czerwona po raz kolejny pojawiła się w Stanisła-
wowie. 20 marca 1945 roku Obwodowy Komitet Wykonawczy nakazał siostrom 
przenieść się do innego lokalu. Dwie z nich, pochodzenia belgijskiego, wróciły do 
ojczyzny. Nie wiadomo natomiast, co stało się z dziećmi mieszkającymi w schro-
nisku.

W okresie międzywojennym Lwów był miastem, które przyciągało poszuku-
jących pracy. Metropolita Szeptycki podjął zatem myśl, aby otworzyć we Lwo-
wie dom dla uczących się dziewcząt, które pracują lub mają zamiar podjąć pra-
cę w niedługim czasie. Prowadzenie placówki powierzył siostrom miłosierdzia 
i przeznaczył na ten cel zakupioną jeszcze w 1926 roku posiadłość. Była to wielka 
willa z działką o powierzchni 3 ha, ogrodem, cieplarnią i dostępem do parku. 

Siostry przejęły wymagający generalnego remontu dom 1 sierpnia 1929 roku. 
Poświęcenie budynku odbyło się 22 grudnia 1929 roku, w uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia NMP (według starego stylu). Rok później w schronisku miesz-
kało już 20 dziewcząt. Placówka cieszyła się dobrą opinią, a ukraińskie i polskie 
panie często poszukiwały pokojówek pośród jej wychowanic. W ten sposób więk-
szość podopiecznych znajdowała dobrze płatną pracę. W 1934 roku w schronisku 
mieszkało 70, a we wrześniu 1939 roku – 90 dziewcząt.

Sowieci jednak zabrali siostrom dom, pozostawiając je właściwie bez dachu 
nad głową. Podczas niemieckiej okupacji siostry na krótko wróciły do swojego 
klasztoru, ale już w 1945 roku budynek zajęło wojsko, a od 1948 mieściła się 
w nim szkoła.

Dzieje pierwszego ukraińskiego szpitala we Lwowie sięgają 1902 roku. Jego 
fundator chciał stworzyć instytucję, w której ubogim udzielano by bezpłatnej po-
mocy medycznej. W statucie zapisano, że lekarze powinni objąć opieką chorych 
niezależnie od ich narodowości i wyznania. Dzieło wsparł metropolita Szeptycki. 
Podczas I wojny wojska światowej rosyjskie urządziły tu mały szpital wojskowy4.

Po wojnie trwały prace remontowe szpitala, a Zgromadzenie Sióstr Miłosier-
dzia św. Wincentego a Paulo z Belgii już w 1934 roku przekazywało na ten cel 
środki. 1 kwietnia 1938 roku Towarzystwo Szpital Ludowy zawarło umowę ze 
Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego5. O chorych troszczyły się 
zakonnice mające przygotowanie medyczne, ponadto zajmowały się one sprawa-
mi administracyjnymi i gospodarskimi.

Po agresji sowieckiej na Polskę szpital przeszedł w ręce sowietów, a personel 
lekarski oraz siostry zwolniono. Zakonnice musiały opuścić także mieszkanie, 
a te, które były równocześnie pielęgniarkami, powołano do wojska. W czasie nie-
mieckiej okupacji siostry nie tylko wróciły do swojej pracy, ale także otworzyły 

4 Zob. Шпиталь “Народна Лічниця ім. Митрополита Шептицького”, Львів 1938.
5 N.H. Wus, op. cit., s. 29; Пропам’ятна книжка з нагоди відкриття, Львів 1938, 

s. 45–52.
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nowicjat. Na początku drugiej okupacji sowieckiej metropolicie Josyfowi Slipy-
jowi ofi cjalnie pozwolono zarządzać Szpitalem Ludowym im. A. Szeptyckiego, 
a siostrom podejmować w nim pracę.

W Stanisławowie natomiast doszło do likwidacji schroniska Świętej Trójcy 
oraz klasztoru. Od sierpnia 1944 roku w budynku schroniska funkcjonował dom 
położniczy na 100 łóżek i – do listopada 1944 – szpital dziecięcy. Siostrom ode-
brano dzieci, którymi dotychczas się opiekowały i na nic zdały się prośby i apel bp. 
Chomyszyna. Obwodowa Rada Deputowanych-Robotników ogłosiła 13 listopa-
da 1944 roku uchwałę, na mocy której opieka i edukacja nad mieszkańcami sie-
rocińca przekazane zostały miejscowej jednostce edukacji narodowej. Schronisko 
przeniesiono ze Stanisławowa do wsi Mariampol w żółkiewskim rejonie.

Początkowo siostrom pozwolono zamieszkać we własnym klasztorze, który 
był własnością zgromadzenia z Belgii. Jednak w marcu 1949 roku podjęta zosta-
ła próba eksmisji. Siostra Olga de Clerck skierowała wówczas pismo do preze-
sa Rady Ministrów URSR ze skargą na głównego lekarza szpitala położniczego 
Filanowśkiego. Miał on wręczyć jej ofi cjalny nakaz opuszczenia domu i doku-
ment potwierdzający, że Komitet Wykonawczy Rady Miejskiej Deputowanych-
Robotników w Stanisławowie przekazał budynek sióstr na rzecz szpitala położ-
niczego. Broniąc swej własności, siostry zwróciły się do obwodowej prokuratury, 
która jednak orzekła, że wniesione przez nie oskarżenie jest bezzasadne. Siostry 
bezskutecznie walczyły także o odebrany im ogród. Nie pomogło odwołanie się 
do Rady Najwyższej SRSR, a dalsze zabiegi na rzecz odzyskania majątku uzna-
no za prowokację. Początkowo siostry nadal mieszkały w swoim domu, ale pod 
naciskiem władz sowieckich w 1952 roku s. Olga de Clerck zmuszona była do 
opuszczenia Stanisławowa i wyjazdu do Belgii, a wówczas działalność sióstr zo-
stała przerwana. Niektóre z nich powróciły do swoich rodzin, inne zamieszkały 
u starszych osób, którymi się opiekowały. Ostatnia siostra ze wspólnoty stanisła-
wowskiej zmarła w 1986 roku.

Równie ciężki los spotkał siostry we Lwowie. W 1944 roku władza sowiecka 
zabrała im wszystko. Mogły jednak pracować w Szpitalu Ludowym. Przez kilka 
miesięcy mieszkały w kaplicy kapituły, a następnie w budynku drukarni studytów 
przy placu św. Jura. Gmach jednak nie nadawał się do zamieszkania, zwłaszcza 
zimą, z powodu chłodu i wilgoci, zburzonych ścian, rozbitych okien, wyłamanych 
drzwi. Kiedy siostry budynek wyremontowały i zaadaptowały, w kwietniu 1945 
roku cały kompleks Soboru św. Jura zajął patriarchat moskiewski. Zakonnice 
bez uprzedzenia 17 lipca 1946 roku zostały zmuszone do opuszczenia budynku 
drukarni i skazane na poszukiwania nowego schronienia. Dzięki przychylności 
dyrektora gospodarczego szpitala, w którym pracowały niektóre z nich, mogły 
pozostać przez pewien czas w dawnym budynku studytów. Również i ten dom 
był na wpół zrujnowany, jednak bardziej dotkliwe od złych warunków mieszkal-
nych okazały się nocne kontrole i rewizje. Z kolei w 1949 roku, kiedy ten budy-
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nek przekazano szpitalowi, siostrom zaproponowano zrujnowany dawny pawilon 
infekcyjny żydowskiego szpitala Umierający Łazarz dla ludzi w podeszłym wieku. 
Te pomieszczenia również nie nadawały się do zamieszkania. Podczas mrozów 
w pokojach zamarzała woda, a w deszczowe dni lub podczas odwilży przeciekał 
dach. Dlatego niemal wszystkie siostry chorowały na gruźlicę. Także i ten dom 
odwiedzali agenci KGB. 

Przełożona – Belgijka – skierowała do belgijskiego konsula w Moskwie skargę 
wraz z informacją o ciężkim położeniu sióstr. Konsul zadeklarował osobistą inter-
wencję w tej sprawie, ale nigdy nie wywiązał się ze złożonej obietnicy. Działania 
te nie uszły uwagi władz i przyniosły skutek w postaci szybkiego remontu części 
dawnej stajni konsystorza łacińskiego. W ten sposób w marcu zakonnice zamiesz-
kały w odremontowanym budynku, który posiadał gaz, bieżącą wodę i szczelny 
dach, i zorganizowały tam niewielki monaster6.

Siostry jako pracownice szpitala cieszyły się dobrą opinią nawet wśród komu-
nistów. Pozostawały jednak pod ścisłą kontrolą. Każdą z nich „opiekował się” par-
tyjny lekarz, poddawane były także codziennej ateistycznej indoktrynacji w celu 
„wychowywania na nowo”7. Pacjenci darzyli je zaufaniem, o czym świadczą prośby 
o zapewnienie posługi sakramentalnej, a duchowej pomocy, pomimo niebezpie-
czeństwa, nigdy nie odmawiały. Oprócz pracy w szpitalu zakonnice niosły pomoc 
medyczną chorym w domach, a wizyty traktowały jako okazję do prowadzenia 
katechizacji. W czerwcu 1960 roku we „Lwowskiej Prawdzie” ukazał się artykuł 
o życiu mniszek.

Spieszyły one z pomocą aresztowanym, więzionym i zesłanym kapłanom, po-
magały również miejscowym księżom. W ich domu sprawowano liturgię, na któ-
rą przychodzili mieszkający w pobliżu wierni. W 1967 i w 1969 roku doczekały 
się wizyty swych przełożonych z Belgii. To wówczas dokonano zmian w statucie 
Zgromadzenia w duchu Soboru Watykańskiego II. W 1972 roku w domu przy 
ul. Kujbyszewa 12a mieszkało 13 zakonnic. 

W 1976 roku zakupiły we Lwowie nowe mieszkanie. Ich częstymi gośćmi, 
zwłaszcza w wielkie święta, byli władyka Włodzimierz Sterniuk i władyka File-
mon Kurczaka. Tutaj np. w 1988 roku świętowano Tysiąclecie Chrztu Rusi. Ko-
lejny budynek kupiły w 1977 roku na Lewandiwce z przeznaczeniem na nowicjat 
oraz w 1979 przy ul. Jarowej 6, a w 1989 otrzymały jako darowiznę dom przy 
ul. Peremożnej 7.

Duchowymi opiekunami Zgromadzenia byli ojcowie redemptoryści obrządku 
wschodniego, których siostry wspomagały materialnie. Dzień zakonnic rozpoczy-
nał się świąteczną liturgią sprawowaną przez ojców lub – częściej – mszą w pol-
skim kościele. Jako że teksty ukraińskojęzyczne konfi skowano podczas częstych 

6 N.H. Wus, op. cit., s. 49; В. Сергійчук, Нескорена Церква, s. 381.
7 Ibidem, s. 323.
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rewizji, siostry wykorzystywały literaturę religijną w językach obcych, głównie 
w języku polskim, który znały wszystkie szarytki, a także w języku niderlandzkim, 
w mniejszym stopniu po francusku.

W okresie międzywojennym we Lwowie prowadziły pensjonat dla dziewcząt. 
Niektóre wychowanice z tego okresu pozostawały w bliskim kontakcie z siostrami, 
niekiedy też zainspirowane ich życiem, pracą, ofi arnością i miłością do Boga i bliź-
nich zgłaszały swoją chęć wstąpienia do zakonu. Od roku 1944 nie przyjmowano 
do Zgromadzenia nowicjuszek. Dopiero w 1956 roku, wraz z chruszczowowską 
odwilżą, przełożona zdecydowała się przyjąć do nowicjatu kandydatki, które od 
1953 roku usilnie o to zabiegały. W tym samym roku po raz pierwszy od 11 lat 
śluby wieczyste złożyło dziewięć sióstr. W latach 50. i 60. XX wieku Zgromadze-
nie powiększyło się znacznie, później jednak liczba powołań spadła, aż w końcu 
nowicjat został zamknięty. Dopiero w latach 70. przyjęto 14 młodych dziewcząt. 
Nowicjuszki mieszkały u sióstr jako sublokatorki.

Życie codzienne sióstr było trudne. Wstawały o godz. 5 rano i rozpoczynały 
modlitwy poranne oraz rozważania, odmawiały modlitwę różańcową i jutrznię. 
Po modlitwach domowych szły do kościoła na poranną mszę świętą o godz. 730. 
O godz. 9 rozpoczynały pracę, którą kończyły o 18. Następnie uczestniczyły w na-
bożeństwie wieczornym, a na spoczynek udawały się o 21. Szatę zakonną nosiły 
zaledwie przez kilka godzin w czasie obłóczyn, ślubów oraz rocznicy ślubów.

Niekiedy kandydatki do klasztoru były absolwentkami szkół wyższych i mia-
ły wyuczony zawód. Większość jednak posiadała niewielkie wykształcenie, które 
uzupełniały pobierając nauki wraz ze świeckimi uczennicami, przeważnie w me-
dycznej szkole zawodowej. Siostry pielęgniarki nie pracowały razem, aby nie wy-
woływać podejrzeń.

W latach 1970–1980 zakonnice co tydzień gromadziły się w jednym z do-
mów, aby uczestniczyć we wspólnotowej Mszy św. i spowiedzi, a także wysłu-
chać duchowej nauki. Każdego roku siostry odbywały pięciodniowe rekolek-
cje zamknięte. W miarę możliwości organizowano trzy lub cztery cykle, tak by 
wszystkie zakonnice mogły w nich uczestniczyć. Korzystając z wielorakiej posługi 
kapłanów, siostry starały się jednocześnie pomagać księżom. Takiej pomocy do-
świadczył emerytowany władyka Sterniuk, którym siostry opiekowały się aż do 
jego śmierci.

Trudna sytuacja Zgromadzenia zakończyła się po 43 latach, z chwilą uzyska-
nia przez grekokatolików prawa do zarejestrowania swego Kościoła jako organi-
zacji religijnej 20 listopada 1989 roku. Od tej chwili Zgromadzenie zaczęło się 
odradzać i rozwijać z nową siłą. Ujawniło swój stan 49 sióstr – 34 po ślubach 
wieczystych, dziewięć nowicjuszek i cztery kandydatki. 30 stycznia 1992 roku 
zarejestrowano statut lwowskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.
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Władza nie oddała własności Zgromadzenia, dlatego zakonnice w 1991 roku 
zwróciły się do prowincjała jezuitów krakowskich z prośbą o przekazanie im daw-
nego domu rekolekcyjnego. Prowincjał o. Mieczysław Kożuch wyraził zgodę, aby 
Zgromadzenie korzystało z tego domu i z kaplicy, w 11 września 1991 przekazano 
je lwowskiej archidiecezji Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. W 1995 
roku mieszkało tu 15 sióstr, a całe Zgromadzeniu na Ukrainie liczyło wówczas 
61 osób.

9 sierpnia 1993 roku lwowska administracja miejska wydała decyzję o prze-
kazaniu na własność Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego Ukraińskiego Kościoła 
Greckokatolickiego działki przy ul. Selśkich. Budowę nowego klasztoru fi nan-
sował głównie dom macierzysty z Belgii. 30 października 1999 roku odbyło się 
uroczyste poświęcenie zbudowanego klasztoru, do którego stopniowo przepro-
wadzały się siostry z rozsianych po mieście domów.

8 sierpnia 1997 roku Ministerstwo Transportu Ukrainy przekazało bezpłatnie 
siostrom budynek przy ul. Antonowycza 73 we Lwowie z przeznaczeniem na dom 
dla ubogich i głodujących, mogący dać schronienie 30 osobom. Poświęcenie bu-
dynku odbyło się 6 sierpnia 2001 roku.

W 1993 roku Zgromadzenie na Ukrainie odwiedziły przełożone z Belgii. 
Podczas ich pobytu protoprzeor miejscowego monasteru redemptorystów w Tar-
nopolu zaproponował Zgromadzeniu założenie tam domu. W 1994 roku dwie 
pierwsze siostry ze Lwowa wyjechały do Tarnopola, a w 1998 roku przeniosły się 
do kupionego budynku za miastem. Klasztor otrzymał wezwanie Podwyższenia 
Krzyża Świętego. W 1990 roku odrodziło się Towarzystwo Szpital Ludowy im. 
Metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Czynny udział w odnowieniu szpitala i urzą-
dzeniu go po remoncie wzięły siostry Zgromadzenia św. Wincentego. Finansowe 
zaplecze szpitala stanowiły ofi ary oraz dotacje z kraju i zagranicy. Siostry zajmu-
ją się także i dziś przygotowywaniem i roznoszeniem obiadów najbiedniejszym. 
Prowadzą również jadalnię dla ubogich.

W Tarnopolu siostry pracują w miejskim oddziale Czerwonego Krzyża – 
opiekują się samotnymi ludźmi w ich mieszkaniach. Przez dłuższy czas pracowały 
w sierocińcu, a od 1996 roku w ośrodku Caritas. W Jabłonowie od 1999 roku jed-
na z sióstr podjęła pracę jako główna pielęgniarką w szpitalu miejskim na oddziale 
dla ludzi samotnych w starszym wieku oraz inwalidów.

Zgromadzenie zabiega o zakładanie ośrodków katechetycznych dla dzieci 
i młodzieży, a także podejmuje pracę w instytucjach szkolno-wychowawczych. 
W tym celu od 1994 roku siostry rozpoczynają studia we Lwowskiej Akademii 
Teologicznej (obecnie Uniwersytet), w Rzymie i w Polsce w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim. Siostry prowadzą szkolenia katechetyczne dla dzieci w różnym 
wieku, w tym dla tych, które przygotowują się do pierwszej spowiedzi; prowadzą 
misje podczas kolonii letnich; organizują wyprawy misyjne na tereny Ukrainy 
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wschodniej do Dniepropietrowska; prowadzą rekolekcje dla młodych dziewcząt 
i katechizację w szkołach średnich; biorą czynny udział w misjach; podtrzymują 
kontakty ze szkołami.

Po zalegalizowaniu działalności w roku 1991 Zgromadzenie zaczęło powięk-
szać się dzięki licznym nowym powołaniom. W pierwszych latach nowicjat dla 
sióstr zorganizowano w jednym z lwowskich domów. W 1993 roku mistrzyni 
nowicjuszek przebywała na zaproszenie Zgromadzenia Służebnic NMP w ich no-
wicjacie w celu zdobycia doświadczenia w jego prowadzeniu. Od 1994 roku kan-
dydatki wstępujące do nowicjatu nie muszą się uczyć czy pracować w świeckich 
instytucjach. Czas w nowicjacie przeznaczono wyłącznie na formację duchową 
i na wprowadzenie w charyzmę Zgromadzenia.

Kandydatka do życia zakonnego w czasie sześciu do dwunastu miesięcy odby-
wa postulat. Przyjęcie do nowicjatu ma uroczystą oprawę liturgiczną. Kandydat-
ka otrzymuje habit Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego. Nowicjat 
trwa dwa lata, podczas których nowicjuszka wprowadzana jest w życie duchowe 
oparte na modlitwie prywatnej, uczestnictwie w życiu liturgicznym Kościoła, co-
dziennym odmawianiu modlitwy brewiarzowej, czytaniu Pisma Świętego i pism 
Ojców Kościoła. Studiują one podstawy liturgiki oraz śpiewu liturgicznego, hi-
storię, Regulamin i Reguły Zgromadzenia oraz przygotowują się do uczestnictwa 
w apostolskim życiu wspólnoty zakonnej i Kościoła. Porządek dnia nowicjuszek 
obejmuje modlitwy poranne, jutrznię, nabożeństwo w kaplicy nowicjatu lub 
w cerkwi, śniadanie podczas którego czytane jest dziełko O naśladowaniu Chry-
stusa, krótką modlitwę w kaplicy, naukę mistrzyni, przygotowanie obiadu, pracę 
w ogrodzie, sprzątanie w domu. Przed obiadem odbywa się rachunek sumienia 
w kaplicy, a podczas obiadu czytane jest Pismo Święte. Po krótkiej modlitwie, 
rekreacji i pracy, od godz. 15 nowicjuszki mają czas na osobiste modlitwy, od-
poczynek, czytanie Pisma Świętego. O 1730 uczestniczą w nieszporach w kaplicy 
lub w cerkwi, po czym spożywają kolację, podczas której czytane są teksty o życiu 
świętych. Po rekreacji do 21, dokonują rachunku sumienia w kaplicy, a o 22 udają 
się odpoczynek nocny z zachowaniem do 530 kanonicznego milczenia.

Dzieje greckokatolickiego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
a Paulo w metropolii lwowskiej są niezwykle bogate w owoce miłosierdzia wobec 
potrzebujących, a zarazem pełne tragizmu ze względu na zaplanowane i konse-
kwentnie realizowane prześladowania, których zakonnice doświadczyły ze strony 
bezbożnego komunizmu w wydaniu sowieckim. Siostry, mimo dotkliwych strat 
materialnych i personalnych, nie utraciły ducha miłości bliźniego inspirowanego 
wiarą w miłosierdzie Boże. Nie tylko przetrwały czas trudnych doświadczeń, ale 
i na nowo podejmują rozpoczęte przed osiemdziesięciu pięciu laty dzieło.



Relacje

Rafał Kęsek

Udział duchowieństwa zakonnego 
w życiu społeczno-politycznym Ukrainy

Zakonnik – jak stwierdził niedawno zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Grec-
kokatolickiej Lubomyr Huzar – „to człowiek w sposób szczególny i radykal-

ny zarazem oddany Bogu. Żyjąc wartościami chrześcijańskimi, duchowieństwo 
zakonne staje się zaczynem, na którym rośnie nie tylko wspólnota kościelna, ale 
również całe społeczeństwo”1. Działalność zakonna kojarzona jest powszechnie 
przede wszystkim właśnie z modlitwą i poszukiwaniem Boga. Zakony (te o otwar-
tej regule) stają się często wspólnotami prowadzącymi aktywną działalność peda-
gogiczną czy fi lantropijną. 

Jednak na współczesnej Ukrainie monastyr nie jest tylko miejscem, gdzie 
rozwija się życie religijne, kulturalne i kwitnie oświata. Przedstawiciele ducho-
wieństwa zakonnego są dziś także aktywnymi uczestnikami życia społeczno-po-
litycznego Ukrainy (zwłaszcza politycznego). Związane jest to z tendencją, która 
w sposób wyraźny deprecjonuje życie religijne na Ukrainie od ogłoszenia jej nie-
podległości, polegającą na skrajnym upolitycznieniu działalności poszczególnych 
Kościołów.

Ofi cjalnie na Ukrainie, na gruncie ustawowym, mówimy o rozdziale Kościoła 
od państwa. W ustawie O swobodzie wyznania i organizacjach religijnych zapi-
sano, że struktury religijne nie mogą wysuwać kandydatów do organów władzy, 
a także nie prowadzą agitacji politycznej i nie fi nansują kampanii wyborczych 
kandydatów w wyborach. Znamienne, że przedstawiciele wszystkich najwięk-
szych Kościołów na Ukrainie również głoszą tezę, iż osoba duchowna nie powin-
na angażować się w kampanię polityczną, a tym bardziej sama w niej uczestniczyć. 
Jednak wszystkie dotychczasowe listy intencyjne, memoranda, apele, deklaracje, 
decyzje Synodów i Soborów nie spowodowały ograniczenia działalności politycz-
nej w sferach kościelnych na Ukrainie.

1 http://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/ugcc/38941.
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Duchowieństwo od lat angażuje się w proces polityczny, popiera otwarcie po-
szczególne ugrupowania, a także, choć może to dziwić, samo występuje w roli 
zarezerwowanej dla osób świeckich – w roli czynnych polityków. Nierzadko naj-
wyżsi hierarchowie uczestniczą w ofi cjalnych zjazdach partyjnych, a poszczegól-
ni kandydaci świeccy z pewnych względów chętnie zjednują sobie przychylność 
miejscowego proboszcza bądź biskupa2. Specyfi czne jest też tłumaczenie owego 
zaangażowania w politykę. Osoby duchowne na Ukrainie objaśniają, że co praw-
da jako księża czy zakonnicy nie mogą brać udziału w wyścigu wyborczym, ale 
jednocześnie czynią to jako obywatele dysponujący tymi samymi prawami, co po-
została część mieszkańców w państwie.

Największa aktywność polityczna ukraińskiego duchowieństwa przypada 
na okres wyborów lokalnych, choć wcześniej przedstawiciele Kościołów działa-
jących na Ukrainie kandydowali również do Rady Najwyższej. W październiku 
2010 roku na Ukrainie odbyły się kolejne wybory samorządowe. Wybory te przej-
dą do historii także dlatego, że na listach praktycznie wszystkich sił politycznych 
znalazło się wielu przedstawicieli duchowieństwa ukraińskiego. Łącznie w wybo-
rach wzięło udział ponad trzystu osób duchownych i zakonnych, w tym aż sze-
ściu urzędujących biskupów. Dominowali przedstawiciele Ukraińskiej Cerkwi 
Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego i Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej 
Patriarchatu Kijowskiego. Ukraińskich duchownych najczęściej zapraszano do 
kandydowania z list Partii Regionów i partii Swoboda3.

Kiedy mówi się na Ukrainie o ścisłej współpracy pomiędzy sferą polityczną 
a sferą kościelną, najczęściej podawany jest powszechnie znany i jednocześnie 
najbardziej kontrowersyjny przykład takiego mariażu. Chodzi tu o metropolitę 
odeskiego i izmailskiego Agatangela, który słynnie ze swojego zaangażowania 
politycznego, a w ostatnich wyborach startował do odeskiej rady obwodowej 
z pierwszego miejsca listy wyborczej Partii Regionów. 

W swoim referacie chciałbym jednak powiedzieć kilka słów o innej postaci, 
która kieruje jednym z najważniejszych dla ukraińskiej historii i tradycji życia 
religijnego monasterów, a mianowicie o metropolicie Pawle (tytuł metropolity 
uzyskał w 2011 roku, poprzednio arcybiskup wyszogrodzki). Od 1994 roku nie-
przerwanie pełni on funkcję namiestnika Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, a także 
przewodniczącego Komisji do spraw Monasterów w Ukraińskiej Cerkwi Prawo-
sławnej. Arcybiskup Paweł jest niemalże klasycznym przykładem osoby zakonnej, 
która swoim zaangażowaniem i aktywnością dalece odbiega od stereotypowego 
obrazu mnicha spędzającego dni na żarliwej modlitwie i nieustających poszuki-
waniach Boga.

2 http://www.day.kiev.ua/312826.
3 http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/authors_columns/vyelenskyi_colum-

n/38715.
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Piotr Lebid’ – tak brzmi bowiem świeckie imię i nazwisko arcybiskupa, 
mimo iż formalnie bezpartyjny, od lat związany jest ściśle ze strukturami Partii 
Regionów. Sam zresztą otwarcie przyznaje, że uważa się za jednego z „ojców za-
łożycieli” tej siły politycznej wraz z Wołodymyrem Rybakiem i obecnym premie-
rem Mykołą Azarowem. Partia powstała w 1997 roku jako Partia Regionalnego 
Odrodzenia Ukrainy. Już od pierwszych dni jej istnienia nie ukrywano jej ści-
słych związków  z Ukraińską Cerkwią Prawosławną (PM), co widać było między 
innymi na plakatach reklamowych przed wyborami parlamentarnymi w 1998 
roku. Partia Regionalnego Odrodzenia Ukrainy szła wówczas do wyborów z ha-
słem: „Z nami naród, z nami regiony, z nami przemysł, z nami wojsko, z nami 
Cerkiew”4. Arcybiskup Paweł, dbając o interesy UCP PM, a także o dzień po-
wszedni duchowieństwa Ławry, nie stronił od kontaktów z innymi siłami po-
litycznymi. W mediach ukraińskich powszechnie komentowane były między 
innymi zabiegi Partii Komunistycznej Ukrainy o wciągnięcie arcybiskupa na 
własne listy wyborcze. Sam arcybiskup Paweł w 2008 roku podczas uroczystej 
ceremonii na terenie klasztoru wręczył grupie posłów z partii komunistycznej 
odznaczenie św. Kniazia Włodzimierza5. Order ten jest zwyczajowo przyzna-
wany za zgodą głowy Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej osobom duchownym 
i świeckim za wkład w rozwój życia duchowego i cerkiewnego. 

Przez ostatnie dwie kadencje namiestnik Ławry Kijowsko-Peczerskiej pełnił 
funkcję deputowanego do rady miejskiej Kijowa i był chyba najbardziej znanym 
na Ukrainie lokalnym politykiem w mniszym odzieniu. Do rady kijowskiej arcy-
biskup Paweł wszedł z listy Partii Regionów. Jako numer czwarty tej listy tworzył 
jej czołówkę wraz takimi tuzami ukraińskiego establishmentu politycznego jak 
Wasyl Horbal, Inna Bohosłowska czy Dmytro Tabacznyk6. Zaangażowanie spo-
łeczno-polityczne arcybiskupa Pawła sprawiło, iż w 2009 roku trafi ł na przygo-
towaną przez czasopismo „Focus” listę najbardziej wpływowych osób w Kijowie. 
Warto wspomnieć, że Piotr Lebid’ wyprzedził w tym rankingu między innymi 
osobistości życia publicznego takie jak Oleg Błohin, Bohdan Stupka czy dzienni-
karka Julia Mostowa. Imponująco przedstawia się także lista odznaczeń państwo-
wych przyznanych namiestnikowi Ławry. Mamy tu i odznaczenia prezydenckie, 
ordery przyznawane za postawę patriotyczną i wierność ojczyźnie, a także wie-
le odznaczeń resortowych wręczanych przez ukraińskie MSW i Ministerstwo 
Obrony Ukrainy7.

W innym rankingu przygotowywanym przez ukraińskie wydanie miesięczni-
ka „Focus”, w którym zebrano najbardziej wpływowe kobiety Ukrainy współcze-

4 http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/comments/38657.
5 http://www.pravda.com.ua/articles/4b1a9f23efaa8.
6 http://kyiv.pravda.com.ua/kievrada2008/483590834f8d1.
7 http://lavra.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=53.
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snej, znalazła się przełożona żeńskiego Monasteru Michała Archanioła z Odessy – 
ihumenia Serafi ma (Nadieżda Szewczyk). Nie był to zresztą pierwszy tytuł, który 
przyznano przełożonej odeskiego monasteru. W 2007 roku ihumenia Serafi ma 
została jedną z laureatek konkursu „Kobieta trzeciego tysiąclecia”, w ramach któ-
rego nagradzane są najaktywniejsze i najbardziej znane kobiety biznesu, kultury 
i mediów na Ukrainie8. Nadieżda Szewczyk pełni od lat funkcję deputowanego 
do rady miejskiej Odessy i także w roku bieżącym (2010) była podporą listy wy-
borczej Partii Regionów na tym terenie. 

Przełożona Michajłowskiego monasteru nie ukrywa, że jej aktywność społecz-
no-polityczna ma wymiar czysto praktyczny, pozwala bowiem rozwiązywać ak-
tualne problemy klasztoru i okolicznych parafi i Ukraińskiej Cerkwi Prawosław-
nej. Ihumenia Serafi ma często przypomina, iż polityką zainteresowała się w 1993 
roku, kiedy to lokalni działacze próbowali odebrać klasztorowi atrakcyjną ziemię 
tuż nad brzegiem Morza Czarnego. Mniszki wraz ze swoją przełożoną zdołały 
nagłośnić sprawę i obronić własność klasztoru w wyniku wielodniowej wspólnej 
głodówki protestacyjnej9. Co warto podkreślić, w efekcie zaniedbany i popadają-
cy do 1991 roku w ruinę klasztor jest dziś prężnym i otwartym na potrzeby świec-
kich ośrodkiem monastycznym. Działają przy nim zakłady krawieckie, garncar-
skie, a także pracownia renowacji wyrobów ze srebra i złota. Zakonnice prowadzą 
również budynek miłosierdzia, w którym codziennie z pomocy korzysta ponad 
pięćset osób10. Z inicjatywy Serafi my utworzono jedyne w swoim rodzaju lokalne 
muzeum życia religijnego i cerkiewnego Chrześcijańska Odessa. W trakcie ostat-
niej kadencji w radzie miejskiej ihumenia pełniła funkcję zastępcy przewodniczą-
cego Komisji do spraw Duchowości i Kultury.

Ukraińscy komentatorzy analizujący procesy polityczne na Ukrainie są 
w większości zgodni, że osoby duchowne i zakonne biorące bezpośredni udział 
w życiu społeczno-politycznym, poza nielicznymi wyjątkami, są często po pro-
stu wykorzystywane przez ukraińskich polityków. Cerkiew na Ukrainie od lat 
pozostaje jedyną instytucją, która cieszy się zaufaniem ponad 60% obywateli. 
Dlatego też dla poprawy własnego wizerunku i w celu uatrakcyjnienia lokalnych 
list wyborczych miejscowa klasa polityczna chętnie nakłania duchownych do 
kandydowania11. W trakcie niedawnych wyborów samorządowych pisano nawet 
o swoistej łapance prowadzonej przez partie polityczne względem potencjalnych 
kandydatów – księży. Co skłania aż tak liczną grupę duchownych do zaangażowa-
nia politycznego? Przede wszystkim chęć ochrony własnej Cerkwi i parafi i przed 
lokalnymi działaczami, możliwość wpływania na losy konkurencyjnych struktur 

8 http://www.portal-credo.ru/site/print.php?act=news&id=54607.
9 http://tsn.ua/ukrayina/ukrayinski-svyascheniki-ta-monahi-zibralisya-v-deputati.html.
10 http://www.pravoslav.odessa.net/monastir2.html.
11 http://ua.glavred.info/archive/2010/10/04/143230-6.html.
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religijnych, dostęp do decyzji dotyczących mienia i ziemi, możliwość wzmocnie-
nia swojej obecności w sferze publicznej czy też uzyskanie dostępu do lokalnych 
szkół i zakładów oświatowych12.

Wracając do arcybiskupa Pawła, trzeba powiedzieć, że ku powszechnemu za-
skoczeniu odmówił on udziału w październikowych wyborach lokalnych. Podczas 
gdy jego koledzy partyjni toczyli zażarty spór polityczny, namiestnik Ławry zbie-
rał datki dla weteranów i odwiedzał chorych. Kiedy w jednym z niedawnych wy-
wiadów zapytano władykę, co jest przyczyną tej decyzji, oświadczył, że duchowni 
w ogóle nie powinni zajmować się polityką, a tylko tymi sprawami do których 
powołał ich Bóg. Jednocześnie potwierdził, iż jest nadal ściśle związany z Partią 
Regionów, a swoją kadencję w radzie miejskiej uważa za niezwykle płodną. Warto 
przypomnieć, że arcybiskup Paweł od wielu lat prowadzi niemalże otwartą wojnę 
z instytucjami muzealnymi z terenu Ławry Kijowskiej, chcąc wyprowadzić poza 
mury klasztoru wszystkie podmioty o charakterze niereligijnym13. Jego obecność 
w radzie miejskiej była ważnym atutem w toczonym sporze. Władyka, do którego 
często zwracają się o poradę czołowi politycy ukraińscy, we wspomnianym wyżej 
wywiadzie wyraził ciekawe przekonanie o korzystnej dla każdego ministerstwa 
obecności doradcy duchowego, a w Radzie Najwyższej Ukrainy proponował na-
wet stworzenie kącika zadumy religijnej14.

Na zakończenie warto ponownie odwołać się do słów zwierzchnika Ukraińskiej 
Cerkwi Greckokatolickiej, które z powodzeniem można odnieść do wszystkich 
kościołów na współczesnej Ukrainie. W swym apelu, przygotowanym w związku 
z minionymi wyborami, Lubomyr Huzar pisze, iż argumenty przemawiające za 
udziałem duchowieństwa w życiu społeczno-politycznym mogą często wydawać 
się logiczne i atrakcyjne. Niemniej jednak Kościół zawsze apelował i apeluje nadal 
do osób duchownych, aby poświęcali swoje osobiste korzyści, a nawet interesy 
gospodarcze własnych parafi i, byleby tylko uchronić Cerkiew przed uzasadniony-
mi oskarżeniami o upolitycznianie życia religijnego, a często wręcz przed utratą 
przez Kościół swojego bożego powołania15.

12 http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/authors_columns/vyelenskyi_colum-
n/38715.

13 http://www.dt.ua/3000/3690/69713.
14 http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/interview/38452.
15 http://www.ugcc.org.ua/1510.0.html.





Michal Glevaňák

Monaster w Legnawie, 
legenda czy rzeczywistość?
Próba szkicu historycznego

Po legalizacji w 1968 r. Kościoła greckokatolickiego w dawnej Czechosłowacji 
jego duchowni rozpoczęli ponowną edukację, katechizację i upowszechnia-

nie historii Kościoła, aby uzupełnić braki po okresie przymusowego milczenia1. 
W tym czasie zaczęły ukazywać się, chociaż w ograniczonym nakładzie, dwuję-
zyczne periodyki, po ukraińsku i po słowacku, np. „Slovo”, „Blahovistik”, „Kalen-
dár Blahovistika”, „Gréckokatolícky Kalendár”. Podczas pracy nad ich katalogo-
waniem napotkałem artykuł o spiskim monasterze w Legnawie2, który zainspiro-
wał mnie do dalszych badań. Ich rezultaty zaprezentuję poniżej.

Topografi a i pierwsze wzmianki o monasterze w Legnawie

Do tej pory badacze zajmujący się dziejami monasterów chętniej zwracali uwagę 
na Ukrainę Zakarpacką i ówczesne tereny wschodnio-północnej Słowacji, które 
dziś można uważać za centrum życia grekokatolików, rzadziej natomiast na Spisz 
i okolice. 

1 W byłej Czechosłowacji dokonano kasaty Kościoła greckokatolickiego po Soborze 
preszowskim 24 kwietnia 1950 roku, na którym księża greckokatoliccy kolaborujący 
z ówczesnymi władzami komunistycznymi z własnej inicjatywy ogłosili dobrowol-
ny „powrót” do Kościoła prawosławnego. Księża, którzy sprzeciwili się temu, zosta-
li przymusowo przeniesieni wraz z całymi rodzinami, bez możliwości powrotu, na 
tereny wysiedlone w Czechach po II wojnie światowej. P.P. Gojdič OSBM i Th Dr. 
V. Hopko zostali aresztowani; M. Lacko, Gréckokatolíci na východnom Slovensku bez-
právni, „Most” 1960, nr 3–4, s. 105–130; J. Coranič, P. Šturák, J. Koprivňáková, Cir-
kev v okovách totalitného režimu. Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu 
v roku 1950, Prešov 2010.

2 W swoim studium będę używać terminu „klasztor” dla określenia siedziby zakonni-
ków obrządku łacińskiego (rzymskiego), a „monaster” – mnichów obrządku bizan-
tyńskiego (greckiego, wschodniego, prawosławnego). 
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Po raz pierwszy dziejami opisywanego monasteru zainteresował się greckoka-
tolicki duchowny Leontín Lizák3, proboszcz ze wsi Mały Lipnik (Malý Lipník), 
opiekujący się kaplicą fi lialną w Legnawie. W 1971 roku opublikował on pierwszy 
artykuł na ten temat w drugim roczniku czasopisma „Kalendár Blahovistika”. Ar-
tykuł napisany był po ukraińsku4 i ukazał się pod tytułem Lehnawskyj monastyr 
(Легнавський монастир)5. Po przybyciu na nową placówkę ksiądz Lizák zainte-
resował się tamtejszą kaplicą i rozpoczął badania nad jej dziejami. Zapewne wów-
czas znalazł wzmiankę o monasterze, sporządzoną przez miejscowego nauczyciela 
I. Bašara. Znajduje się ona m.in. w kronice wsi Legnawa, a w 1958 roku została 
opublikowana w ukraińskim periodyku „Drużno wpered” („Дружно вперед”)6. 

Obecna wieś Legnawa leży 400 metrów n.p.m. Jej wschodnia część, podobnie 
jak szczyt okolicznego pasma Magura Spiska, nosi nazwę Ostriež, co mogło ozna-

3 Ks. Leontín Lizák urodził się 26.09.1924, wyświęcony został 06.07.1947, zmarł 
19.06.1986 (Schematizmus Gréckokatolíckeho prešovského biskupstva 1994, red. 
ks. J. Gajdoš, F. Čitbaj, Prešov 1994, s. 151). Pod groźbą wywiezienia do gułagu prze-
szedł do Kościóła prawosławnego. Był administratorem dawnej katedry greckokato-
lickiej w Preszowie. To dzięki niemu doszło do bezproblemowego jej odzyskania przez 
grekokatolików po ponownej legalizacji ich Kościoła w Czechosłowacji w 1968 r. 
Był człowiekiem otwartym i tolerancyjnym. Był też aktywnym tłumaczem na język 
ukraiński. Tłumaczył głównie artykuły publikowane w greckokatolickich gazetach, 
czasopismach i publikacjach. Warto podkreślić, że wielu księży, którzy zmuszeni byli 
przystąpić do Kościoła prawosławnego, po legalizacji Kościoła greckokatolickiego po-
wróciło do niego. 

4 Kościół greckokatolicki na Słowacji jest wielojęzyczny i wielonarodowy, należą bo-
wiem do niego Słowacy, Rusini, Ukraińcy i Węgrzy. Widoczne jest w nim także zróż-
nicowanie między narodowością rusińską i ukraińską. Rusini traktują Kościół grecko-
katolicki jako rusiński (ruténski). Niektóre parafi e obecnie korzystają z perykop, czyli 
fragmentów Pisma św. w skodyfi kowanym języku rusińskim. Nigdy nie używano języ-
ka ukraińskiego ani jako języka liturgicznego, ani do komunikacji prywatnej. Obec-
nie w Kościele przeważa narodowość słowacka. Należy podkreślić, że przed 1950 r. 
większość wiernych była ruskojęzyczna. Zaczynała również aktywnie działać słowacka 
część wiernych. Kler i inteligencja mówili tak zwaną „руською мовою”, która nie była 
językiem ukraińskim i traktowano ją jako „язичіє”, czyli dialekt. Profesor Mykola Štec, 
preszowski ukrainolog twierdzi, że „ця мова становила суміш місцевих українських 
діалектних, російських і церковнослов’янських елементів. Переважала в цій су-
міші російська лексика”; M. Штець, Українська мова в Словаччині (Соціолінгвіс-
тичне та інтерлінгвістичне дослідження), Пряшев 1996, s. 57. 

5 Л. Лизак, Легнавський монастир, „Календар–Kalendar Blahovistika” 1971, nr 2, 
s. 112–117. Ks. L. Lizák przy opracowaniu tego tematu korzystał z kroniki wsi Legna-
wa, którą w 1933 r. napisał miejscowy nauczyciel I. Bašar; I. Башар, Легнавьский мо-
настир (Переказ. Iз хронiки села Легнава, Старолюбовнянського округу), „Дружно 
вперед” 1958, nr 1–3, s. 19, 17, 20. 

6 Ibidem, s. 19, 17, 20. 
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czać „strażnicę” lub „straż”. Widać z niego Dolinę Popradu od Muszyny przez 
Malý Lipník aż po wieś Sulín. Dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu znajdo-
wał się tu dogodny strategicznie punkt obserwacyjny zarówno dla rabusiów, jak 
i ochraniających szlaki handlowe, a zwłaszcza spławiane Popradem towary. Uży-
wając uzgodnione sygnały świetlne, dymne i inne, można było ostrzegać przed 
grożącym niebezpieczeństwem7. Legendy opisują nawet dawny, pogański zwyczaj 
składania ofi ar Marcinie – słowiańskiej bogini urodzaju i płodności, po udanym 
napadzie na tratwy dokonanym zarówno przez zbójców, jak i miejscowych. Jej 
świątynia znajdowała się najprawdopodobniej we wsi Starina, gdzie do dziś górny 
kraniec wsi nosi nazwę Marcinkowo8. Miejscowa legenda związała także pogań-
ską boginkę ze średniowieczami początkami monasteru w Legnawie. 

Pewien „ruski” książę, który pojął za żonę węgierską księżniczkę, wyruszył na 
wojnę z Polakami. Jego małżonka w tym czasie przebywała w Budzie i oczekiwała 
na powrót męża. Po zakończeniu wojny książę wysłał do niej posłańca i na miejsce 
spotkania wyznaczył monaster w Legnawie. Zakonnicy przyjęli księcia serdecznie 
i ugościli najlepiej, jak mogli, a więc „popradzkimi pstrągami i łososiami”. Gdy 
przyjazd żony opóźniał się, zaniepokojony książę wysłał po nią żołnierzy. Okazało 
się jednak, że została ona uwięziona przez zbójników. Książę rozpoczął poszuki-
wania. Po długiej podróży przez las ujrzał światło bijące z łąki. Kiedy zbliżył się do 
niego, zobaczył śpiewające i tańczące wokół ognia postaci. Byli to kapłani, którzy 
przygotowywali ofi arę na święto Marciny. Pogańskiej bogini miała być złożona 
w ofi erze księżna. Książę zdążył w ostatniej chwili, gdyż przygotowany stos ze 
spętaną niewiastą już płonął. Po jej uwolnieniu mąż zaprowadził żonę do pobli-
skiego monasteru.

Według Latopisu Hipackiego monaster w Legnawie przestał istnieć w 1241 
roku, gdy na wieść o zbliżających się hordach tatarskich został opuszczony przez 
zakonników, a następnie podpalony przez najeźdźców9. To wydarzenie wspomi-
na także przytoczona legenda o księciu i jego żonie. Zbójnicy, którzy wstąpili do 
tatarskiego wojska z zamiarem zemsty na mnichach, mieli namówić Tatarów do 
najazdu na klasztor, łudząc ich wizją przechowywanych tam skarbów. Monaster 
podpalono po tym, jak nie znaleziono w nim niczego wartościowego. Uciekający 
zakonnicy próbowali na tratwach dotrzeć do monasteru we wsi Mniszek nad Po-
pradem (Mníšek nad Popradom)10, ale na wieść, że Tatarzy ruszyli tą samą drogą, 
uciekli w góry w okolice wsi Jarabina. 

7 Ibidem, s. 187. 
8 Zob. W. Oszczęda, Opowieść o klasztorze w Legnawie. Historia i legenda, „Almanach 

Muszyny” 2001, s. 186.
9 Zob. Л. Лизак, op. cit., s. 116. 
10 Ibidem, s. 116. 
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Miejsce w Legnawie, gdzie według legendy miał znajdować się monaster, do 
dziś nazywane jest przez miejscowych klasztorzyskiem. Sándora Tótha uważa, że 
monaster odgrywał ważną rolę już we wczesnym średniowieczu. Twierdzi on na-
wet, że monaster św. Bazylego istniał już w X wieku i przetrwał aż do „rabunku ta-
tarskiego”. Później zaś służył jako pustelnia11. Gdyby uznać te twierdzenia za fakty, 
wówczas dzieje monasteru sięgałyby epoki Wielkich Moraw. Niestety Tóth nie 
podaje źródła, z którego zaczerpnął te informację, dlatego nie można traktować 
ich jako pewne. Wzmianka o monasterze zamieszczona została natomiast w Lato-
pisie Hipackim, gdzie pod rokiem 1211 opisano spotkanie króla węgierskiego An-
drzeja II (1205–1235)12 z polskim księciem Leszkiem I Białym (1206–1227)13. 
Znany jest również dokument być może poświadczający istnienie tego monasteru 
w XIV wieku. Jest to akt z 22 marca 1323 roku węgierskiego króla Karola Roberta 
Andegaweńskiego, który za wierną służbę podarował swojemu rycerzowi Filipowi 
Drughetowi, administratorowi komitatu spiskiego, gród w Plawczy (Plaveč) i Lu-
bowli (Ľubovňa). W gramocie wspomniany jest „erem – pustelnia”. Nasuwa się 
jednak pytanie, czy ów erem należy utożsamiać z monasterem w Legnawie. Nie-
którzy historycy sądzą, że chodzi tu raczej o pustelnię w Mníšku nad Popradem. 
W dokumencie opisano drogę secundum metas veteras et antiquas, która zaczyna 
ab illa parte cuiusdam Heremite versus Poloniam i kończy się versus locum Heremi-
torii14. W akcie erekcyjnym grodu Stara Lubowla (Stará Ľubovňa) z 1352 roku po-
dano informację o metacio niedaleko rzeki Poprad. Wydaje się, że dokument mówi 
o dwóch miejscach: o górze Hermita-Hiermeta i o osadzie locus heremitori. Wspo-

11 Zob. S. Tóth, Sáros vármegye mononografi ája. II. kötet, Budapest 1910, s. 408–409. 
S. Tóth mógł czerpać informacje ze schematyzmów Kościoła greckokatolickiego, ale 
tam przytaczano tylko „olim exstiterat Monastyrium Religiosorum Ordinis S. Basilii 
M.”, por.: Schematismus venerabilis Cleri Greaci Ritus Catholicum dioecesis Eperiessien-
sis pro anno domini MDCCCXLI. Ab erecta sede episcopali anno XXI., Eperiessini 
1841, s. 55.

12 Andrzej II (1177–1235) po objęciu tronu węgierskiego przedsięwziął 14 wypraw wo-
jennych na Ruś Halicką, ale bez poważniejszych sukcesów. Pierwsza wyprawa odbyła 
się tuż po objęciu tronu królewskiego. Po tej wyprawie do swojego monarszego tytułu 
dołączył też „król Rusi Halickiej i Włodzimierskiej”. Andrzej II, a później również jego 
najmłodszy syn Andrzej, dla którego w 1226 roku zabiegano o tron Rusi Halickiej, aż 
do swojej śmierci w 1234 roku starał się utrzymać to terytorium dla siebie poprzez in-
terwencje wojskowe; R. Marsina, Slovensko ako súčasť uhorského ranofeudálneho štátu, 
[w:] Slovensko-Dejiny, red. J. Tibenski, Bratislava 1971, s. 235.

13 To spotkanie dwustronne, na którym doszło do podziału wpływów, odbyło się po 
pierwszej wyprawie Andrzeja II. Ruś Halicka przypadła Arpadom, a Wołyń Piastom. 
O monasterze na tym terenie por.: Ипатьевская летопись, [w:] Полное собрание 
русских летописей, Москва 2010, s. 729.

14 V. Sedlák, Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae, tomus II inde ad A. 
MCCCXV ad A. MCCCXXIII, Bratislava 1987, s. 456–457.
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minany erem należał do metae veteras et antiquas, która znajdowała się na granicy 
z Polską15. 

Nie wiadomo też, czy badany monaster był prawosławny, łaciński czy też grec-
ko-węgierski. Historyk kościoła Jozef Kútnik-Šmálov uważa, że aż do najazdu 
Tatarów w 1241 roku był to monaster benedyktynów16. Schematyzm eparchii 
preszowskiej z 1841 roku podaje, że w Legnawie był olim exstabat Monasterium 
Religiosorum Ordinis S. Basilii M.17. Rzecz jasna, twierdzenia, że monaster w Le-
gnawie był monasterem bazyliańskim, nie można rozumieć jako jego przynależ-
ności do Kościoła greckokatolickiego. Jak wiadomo, zakon bazylianów ukonsty-
tuowano dopiero po zawarciu unii brzeskiej w roku 159618. Ks. L. Lizák, pisząc 
w swoim artykule o monasterze bazylianów, opierał się na tym właśnie schema-
tyzmie19. Trzeba jednak wyjaśnić, że termin „bazyliański” był używany nie tylko 
dla oznaczenia Zakonu św. Bazylego, ale też dla wspólnoty zakonników, którzy 
żyli według reguły św. Bazylego Wielkiego, a zatem mnichów tradycji wschodniej 
(greckiej). Mógł być to monaster prawosławny, tym bardziej że w aktach zakonu 
bazylianów nie znajdujemy wzmianek o monasterze w Legnawie.

Warto podkreślić, że władcy węgierscy byli życzliwi, a przynajmniej toleran-
cyjni wobec obrządku bizantyńskiego20. Różne były przyczyny takiego stanu. 
Władca Węgier zabiegał o dobre stosunki polityczne nie tylko z Cesarstwem Bi-
zantyńskim, ale również ze słowiańskimi księstwami położonymi na wschód od 
Karpat, a obrządek bizantyński mógł być czytelnym znakiem sojuszu21. Jeszcze 
za życia węgierskiego króla Stefana I Świętego, pod koniec 1038 r., istniały na 

15 Zdaniem J. Kútnika-Šmálova benedyktyni byli również w Mníšku nad Popradem; 
J. Kútnik, Benedictine Missionaries in Slovakia in the 9th–11th Centuries, [w:] Slovak 
Studies XXII, red. ks. F.L. Litva, Cleveland–Roma 1982, s. 102–103. 

16 J. Kútnik, op. cit., s. 103.
17 Schmematismus venerabilis Cleri Greaci Ritus…,op. cit., s. 55.
18 Unię brzeską (1596) przyjęło trzech prawosławnych archimandrytów (brasławski, 

miński i ławryszewski), co można uważać za początek zakonów unickich. Bp. Józef 
Welamín Rutský przyczynił się do reformy pierwotnych zakonów i zakonnicy ci stali 
się propagatorami unii. Bazylianie w znaczeniu OSBM powstali w 1743 r. na sku-
tek połączenia prowincji litewskiej i ruskiej (polskiej). W 1744 r. Stolica Apostolska 
potwierdziła istnienie zakonu pod nazwą „Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum”; 
M. Szega, Bazylianie, Ordo Sancti Basilii Magni (OSBM), [w:] Encyklopedia katolicka, 
t. 2, red. F. Gryglewicz, Lublin 1995, s. 139–140.

19 Л. Лизак, op. cit., s. 112.
20 Stefan II w 1124 r. założył Monaster św. Dymitra dla zakonników wschodnich w Sir-

mium (obecnie Sremska Mitrowica); P. Žeňuch, C. Vasiľ, Cyrillic Manuscript fr om 
East Slovakia, Slovak Greek Catholic: Defi ning Factors and Historical Milieu, Roma–
Bratislava–Košice 2003, s. 243.

21 Ibidem, s. 243.
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Węgrzech, oprócz sześciu benedyktyńskich opactw męskich i jednego kobiecego, 
dwa monastery wschodnie (bazyliańskie)22. Można stwierdzić, że na Węgrzech 
za panowania Arpadów obecność obrządku bizantyńskiego nie była powodem 
do konfl iktów czy sporów. Popierali oni powstawanie wschodnich monasterów, 
które były „katolickie”, a więc podlegały prawodawstwu kościoła łacińskiego23. 
Na podporządkowanie Rzymowi wskazuje korespondencja władców węgierskich 
z papieżami. Na przykład król Emeryk (1174–1204) prosił papieża Innocente-
go III o powołanie eparchii w celu lepszego zarządzania monasterami wschodnimi 
rozsianymi na Węgrzech. Natomiast Innocenty III (1198–1216) zarzucał Emery-
kowi, że w jego królestwie na jeden klasztor łaciński przypada kilka wschodnich24. 
Papież Gregorz IX (1227–1241) polecił biskupowi łacińskiemu mianować wika-
riusza obrządku wschodniego. Wikariusz ten w myśl prawa kanonicznego byłby 
podporządkowany biskupowi i zajmowałby się katolikami obrządku wschodnie-
go oraz różnych narodowości. Lászlo Koszta uściśla, że pod koniec XII wieku na 
Węgrzech istniało już około 27 klasztorów benedyktyńskich i 7 wschodnich25. 

W XIX wieku historyk kościoła F.V. Sasinek próbował zidentyfi kować i umiej-
scowić na mapie Węgier monastery wschodnie. Historię Kościoła na Węgrzech 
dzielił na „pierwszy okres Kościoła wschodniego i drugi okres Kościoła zachod-
niego”. W biskupstwie spiskim wskazał on cztery opactwa wschodnie26 i dwie ka-
pituły27. Monaster w Legnawie w tych spisach nie fi guruje.

Inną ciekawą tezę dotyczącą istnienia wschodniego (greckiego) monasteru 
w Legnawie postawił ks. Jozef Kútnik-Šmálov. Jego zdaniem po fali osadnictwa 
wołoskiego na początku XIV wieku mogło dojść do przejęcia monasteru przez 
prawosławnych. Swoją tezę buduje on na podstawie informacji dotyczących pa-
trona monasteru. Pierwotnie był to klasztor pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, 

22 L. Koszta, Eremiten im Königreich Ungarn des 11. Jahrhunderts, [w:] Central Euro-
pean Charterhouses in the Family of the Cartusian Order, red. J. Hogg, Salzburg 2008, 
s. 6.

23 Ciekawostką jest, że kler łaciński pochodzący z Niemiec i Włoch traktował chrześcian 
wschodnich, zwłaszcza zwykłych wiernych, jako „pogan” i nazwę „christianus” przy-
znawał tylko członkom kościoła łacińskiego; P. Žeňuch, C. Vasiľ, op. cit., s. 244.

24 Ibidem, s. 244.
25 Zob. L. Koszta, op. cit., s. 67.
26 Opactwa: bł. P. Márie ze Štiavnika, Nové Opatovice na granicy Galicji i Węgier, bł. 

P. Marii ze Spisza (de Scepus), z Dvoru kráľovského, F.V. Sasinek, Trudoviny k dejopisu 
slovensko-obradovej cirkve v Uhrách, „Slovesnosť” 1864, nr 2, s. 643. 

27 Prepošstvo (kapituła)‚ św. Mikołaja w Lendaku i św. Elżbiety (wdowy z zamku spiskie-
go). Ibidem, s. 689. Autor artykułu użył archaicznego słowackiego słowa „prepošstvo”, 
ale ponieważ prepošt, po czesku probošt, łac. praetorius, oznacza zarządcę kapituly, 
w tłumaczeniu użyto w tym miejscu słowa kapituła.
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a jest to patrocinium częste u benedyktynów28. Ponadto w akcie darowizny do-
tyczącym Ewangelii (o niej szerzej poniżej) podano, że zostaje ona podarowana 
nie klasztorowi pod wezwaniem Jana Chrzciciela, ale „nowemu monasterowi pod 
wezwaniem św. Mikołaja”. Powstaje zatem pytanie, czy rzeczywiście doszło do 
przejęcia klasztoru przez kościół prawosławny, a jeśli tak, to z jakiej przyczyny 
i w jakich okolicznościach? Być może było to związane ze wzrostem liczby miesz-
kańców pochodzenia rusińskiego, którzy osiedlali się na tych terenach. Przy obec-
nym stanie badań nie można odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiadomo również, 
w jakich okolicznościach monaster przestał istnieć. 

Warto wspomnieć, że w schematyzmie eparchii preszowskiej oprócz mo-
nasteru wymieniono także kaplicę. Graf Tomasz Sirmay (Tamás Szirmay)29 
kazał w 1750 roku wystawić drewnianą kaplicę pod wezwaniem św. Mikoła-
ja. W 1755 roku30 rozebrano ją, a na jej miejscu zbudowano nową kamienną. 
W 1760 roku wyremontowano ją dzięki grafowi T. Szirmayemu31. Według do-
kumentów opublikowanych w 1857 roku, opiekowała się nią wdowa po grafi e 
Gerhardzie Sirmayu – Elżbieta Klobusiczká32. Była to kaplica pod wezwaniem 
Przeniesienia relikwii św. Mikołaja (9 maja) i prawdopodobnie nie wchodziła 
w skład kompleksu monasterskiego, ale dla tutejszych mieszkańców była pamiąt-
ką po nim.

Ewangeliarz z monasteru w Legnawie

Ważnym dokumentem potwierdzającym istnienie owego „wschodniego” mona-
steru jest manuskrypt w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. Jest to Ewangeliarz 
z 1529 r., w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Budapesztańskiego (Eötvös Loránd 
Tudomány-egyetem Könyvtára). Wspomina o nim ukraiński dialektolog, slawista 
i profesor Uniwersytetu Karola w Pradze – dr Ivan Paňkevyč (1887–1958), szcze-
gółowo zaś opisuje w swoim studium Th e Cyrillic Manuscript Codices of Budapest 
University Library amerykański slawista prof. Ralph M. Cleminson z Uniwersy-
tetu z Portsmouth33. Ewangeliarz ten składa się ze stronic o wymiarach 310x200 
mm, zapisanych ciemnobrązowym atramentem. Rubryki, wielkie litery i tytuły 

28 J. Kútnik, op. cit., s. 103.
29 S. Tóth, Sáros vármegye mononografi ája. II. kötet, monografi ája, Budapest 1910, 

s. 408–409.
30 W. Oszczęda, op. cit., s. 190.
31 Schematismus venerabilis, 1841, op. cit., s. 55.
32 W. Oszczeda, op. cit., s. 190.
33 ob. R.M. Cleminson, Th e Cyrillic Manuscript Codices of Budapest University Library, 

http://www.kb.osu.edu/dspace/bitstream/1811/28542/1/271CLEMINSON.pdf, 
s. 5–12 (1.12.2010).
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są pisane atramentem czerwonym, księga oprawiona jest w brązowe skórzane 
okładki (315x200 mm). Każda z czterech zamieszczonych w księdze ewangelii 
jest opatrzona przedmową Th eophylacta [Bułgarskiego? – przyp. red.] i wykazem 
odpowiednich ustępów. Całość dopełnia lista imion przypominająca synaksarion. 
Pod względem leksykalnym jest to tekst należący do wschodniej redakcji języka 
staro-cerkiewno-słowiańskiego ze znacznym wykorzystaniem słownictwa bułgar-
skiego, co było charakterystyczne dla tego okresu34. 

Na stronie 260 Ewangeliarza zostały zamieszczone informacje dotyczące 
wykonawcy, zleceniodawcy i przeznaczenia tej księgi. Została ona wykonana na 
potrzeby „nowo założonego” monasteru przez pochodzącego z Nowgorodu ks. 
Juraja, syna Konstantyna; a na zamówienie „niejakiego” Timoteja, syna Iwana ze 
wsi Dubrovník, która znajdowała się na ziemi sanockiej:

spisasâ sôâ kniga... tetroevagli‡ rukU mnogogrhšnago raba bž9â Úrôä 
Kostentinova sn+a isq ospodarťstva Moskovsgago ispodq velikogo knzâ Va-
silâ Ivanoviča crâ i g(s)dnâ vseâ Rusôi r5domq is+ Velikogo Novagoroda. 
a stâžanôemq icq Velikago Pskova. A spisasâ sôâ kniga blagoboâzlivogo 
i x(s)alúbimago muža Timofhâ, Ivanova sn+a izq Dubrovťnika, izq Zemli 
isq Sanockomq... .
A sej že bgoboâzlivij muž Timofej daj spisati sº‡ st346o‡ †vglli‡ i polo-
žilq ‡go na prst(o)lq novogo stgo oca Nikoly u polh Leknavskomq35.

Ewangelie zostały przepisane w pobliżu Sanoka, który był ważną twierdzą gra-
niczną, zbudowaną przez ruskich książąt halicko-przemyskich w wieku XI w celu 
obrony przed napadami Węgrów. Powstanie Ewangeliarza i innych tekstów li-
turgicznych potwierdza wysoki poziom techniczny sanockiego skryptorium oraz 
jego zasobność w środki materialne. Świadczy także o poziomie kulturalnym i in-
telektualnym środowiska, z którego wywodzili się wykształceni kopiści. Utworze-
nie takiego warsztatu wymagało zapewne wysiłku ze strony kilku pokoleń mają-
cych świadomość celowości istnienia takiej pracowni. Jej działalność wymagała 
również dobrej struktury organizacyjnej36. Tak więc w Sanoku już w XVI wie-
ku istniała szkoła, w której przepisywano księgi liturgiczne na potrzeby kościoła 

34 Ibidem, s. 7. dr M. Fedor sądzi, że istnienie takich skryptoriów świadczy o możliwości 
komunikacji twórczej właśnie z Bułgarią, co może być dowodem autochtonicznego 
partnerstwa; zob. M. Fedor, Spolupatróni Európy. Ich odkaz na Slovensku, Michalovce 
1990, s. 82.

35 Tekst w języku staro-cerkewno-słowiańskim opublikował w cyrylicy prof. I. Paňke-
vyč; I. Панькевич, Матеріали до історії мови південнокарпатських Українців, 
„Науковий Збірник Музею Української Культури в Свиднику”, t. 4, red. С. Гости-
няк, Пряшев 1970, s. 73–74.

36 Zob. M. Fedor, op. cit., s. 82.
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prawosławnego nie tylko na terenie podgórza halickiego, ale także w północnych 
Węgrzech37.

Według prof. I. Paňkevyča, opisany Ewangeliarz jest świadectwem kontaktów 
kulturalnych między halickimi a „węgierskimi” Ukraińcami38, przynosi również 
informacje o założeniu w tym czasie nowego monasteru pod wezwaniem św. Mi-
kołaja Cudotwórcy z Mirry w Legnawie.

Podsumowanie

Pozwoliłem sobie przypomnieć enigmatyczne dzieje zapomnianego monasteru 
w Legnawie na Spiszu, należącego dziś do Słowacji. Niestety obecnie posiadamy 
zaledwie trzy potwierdzone w źródłach daty związane z istnieniem monasteru, 
a więc dotyczące jego założenia, spalenia i ponownej erekcji. Obok funkcji typo-
wych dla monasterów, pełnił on także – ochronną wobec osób podróżujących 
oraz spławianych Popradem towarów. Zachowana Ewangelia potwierdza jego ist-
nienie w XVI wieku, a także związki z ziemiami położonymi na północ od pasa 
Karpat. Niestety, dziś jedyną architektoniczną pamiątkę po dawnym monasterze 
stanowi kaplica pod wezwaniem Przeniesienia relikwii św. Mikołaja, choć wiąże ją 
z nim jedynie ustna tradycja lokalna. 

Przekład mgr. Lucia Němcová, PhD.

37 Zob. I. Панькевич, op. cit., s. 185.
38 Ibidem, s. 185.




