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Streszczenie
Samodzielność Italii Południowej pod względem eklezjalnym, wierność
prawosławnym kanonom spowodowały napływ z Bizancjum dużej liczby
duchowieństwa i mnichów. Greccy mnisi, którzy uciekli od arabskiej inwazji
i ikonoklazmu na Półwysep Apeniński, odegrali dużą rolę w rozprzestrzenianiu bizantyjskich idei, tradycji liturgicznej i języka. Tak zwana misja
historyczna monastycyzmu greckiego w Italii Południowej, która objęła
również hierarchię kościelną i duchowieństwo, była wypełniana w okresie
najwyższego jej rozkwitu – w IX, X i XI wieku. Monastery, które powstały
w tym okresie, wyróżniały się swoją myślą teologiczną, filozoficzną i literacką, były prawdziwymi azylami dla tradycji nauk i humanizmu helleńskiego. Największy rozwój w tym czasie miała hymnografia italo-bizantyjska
w twórczości Świętych Ojców – mnichów greckich. Żywot i dzieła tych
italo-greckich świętych podkreślają misję historyczną elementu bizantyńskiego w Italii Bizantyjskiej, który niezależnie od okresu upadku stał się
łącznikiem z Bliskim Wschodem.

* Dr Hanna Vorozko jest absolwentką Państwowego Konserwatorium Muzycznego
i Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Sumach oraz Wydziału Teologicznego
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
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Podczas gdy do tego czasu Bizancjum tkwiło w nieustannej walce z muzułmanami, którzy oszczędzali imperium jedynie w prowincjach Italii, nie
nanosząc w sensie politycznym wyraźnych szkód. Wraz z pojawieniem się
Normanów sytuacja uległa radykalnej zmianie politycznej. Ten czynnik
posłużył zanikaniu zjawiska greckiego monastycyzmu na południu Italii.

Abstract
Southern Italy’s ecclesiastic self-reliance as well as its constancy in following Orthodox canons fostered a large inflow of priests and monks from the
Byzantine Empire. Greek monks fleeing Arab invasion and iconoclasm into
the Apennine Peninsula played a significant role in spreading Byzantine
ideas, liturgical tradition and language. The so-called “historical mission” of
Greek monasticism in Southern Italy, which influenced clergy and church
hierarchy too, had been fulfilled in the time of its fullest bloom: in the 9th, 10th
and 11th centuries. Monasteries created in that period, standing out in terms
of theological, philosophical and literary thought, were safe harbours for the
traditions of Hellenic humanism and sciences. The greatest development
was that of Italo-Byzantine hymnography, manifested by the output of Greek
Fathers (monks). Lives and works of these Italo-Greek saints emphasise
that historical mission of Byzantine element in Italy, which-regardless of
the then-progressing fall-became a link with the Middle East.
While the Byzantine Empire had remained to that point in a state of
endless war with Muslims, who spared the empire-by not causing serious damage in the political sense-only in Italian provinces, Normans
did have brought radical political changes. It was that factor which
contributed to obliteration of Greek monasticism in the South of Italy.

Badania naukowców prowadzone w zakresie historii Kościoła greckiego w Italii Południowej w epoce głębokich przemian zarówno na
Wschodzie, jak i na Zachodzie dowiodły, że między VI a XI wiekiem
w Italii Południowej następowały powolne, sukcesywne przemiany, które
zmieniły jej charakter z łacińskiego na grecki. Przemiana ta objęła swym
zasięgiem język, tradycje kościelne i prawa. Tak zwana misja historyczna
monastycyzmu greckiego w południowej Italii, która objęła również hierarchię kościelną i duchowieństwo, miała miejsce w okresie najwyższego
jej rozkwitu – w IX, X i XI wieku. Badacze uważają, że rejony te przed
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podbojem Rzymian były z pewnością już zamieszkiwane przez ludy italogreckie – grupę rdzennej ludności greckiej, odrębnej kulturowo i językowo od Greków z Grecji1. Tereny te zostały więc zhellenizowane jeszcze
w czasach antycznych i nazywano je Wielką Grecją (it. Magna Grecia)2.
Hellenizacja Półwyspu Apenińskiego
Od czasów starożytności naturalnie istniała bogata wymiana z greckim obszarem kulturowym (Gerlach 2012, 7). Od bliskiego Półwyspu
Apenińskiego po grecki Wschód – regularne kontakty rozpoczęły się
od momentu założenia przez cesarza Konstantyna nowej stolicy na
miejscu starogreckiej kolonii Bizancjum. Jeżeli przemieszczenie politycznego centrum z jednej strony spowodowało pewną romanizację
regionu bosforskiego, to z drugiej strony – nasiliło grecką kolonizację
na brzegach Morza Śródziemnego i Adriatyckiego (Протасов 1915, 3).
Rozwój monastycyzmu italo-greckiego na Półwyspie Apenińskim
przebiegał od pocz. VII do XI wieku szczególnie na obszarach Italii
Południowej. Naukowcy nazywają ten okres „dominacją polityczną
Bizancjum na południu Italii” (Guillou 1983, 1-126, zob. również:
Falkenhausen 1978; Gay 1917). A. Guillou nazwał go epoką bizantyjską

1
W zeszycie siódmym Roma e l’Oriente pojawił się artykuł Il Rito greco in Italia odwołujący się do dokumentu z XVI wieku i zapowiadający planowaną przez S. Gassisiego
(Gassisi 1917) większą publikację na ten temat, do której zamierzał zebrać całość materiałów dotyczących tej bardzo ważnej części historii religijnej Italii Południowej, a wciąż
jeszcze nieznanej z powodu brakujących i niekompletnych publikacji na ten temat.
2
Wielka Grecja (lat. Magna Graecia, grec. Mega,lh `Ella,da) jest terminem
historyczno-geograficznym, określającym kolonie greckie w południowej Italii i na
Sycylii w epoce archaicznej i klasycznej. Pierwsze kolonie wielkogreckie założone zostały
około roku 750 p.n.e. w Kalabrii, Sycylii i Apulii. Zob. Nisticò 2004, 24-25; Lenormant
1881, 13; Gassisi 1917, 4; Enciclopedia treccani. „Magna Grecia”).
Według włoskiego badacza ludności greckiej na Półwyspie Apenińskim Sofronio
Gassisi, w Italii Południowej osiedliła się obca ludność trzech typów, zróżnicowanych,
a zarazem określanych wspólnym mianem Italogreków. Istnieją z kolei dwa typy Italogreków: pierwszy określany dziś mianem (Antichi) Dawnym, drugi – (Moderni) Nowym,
trzeci typ ludności to Italoalbańczycy (Gassisi 1917, 12).
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monastycyzmu greckiego w Italii Południowej i na Sycylii (Guillou
1965, 360). Dominacja bizantyjska w Italii Południowej poprzedzona
była licznymi i częstymi pielgrzymkami duchowieństwa wschodniego
z Syrii, Palestyny i Egiptu, spowodowanymi najazdami na te regiony
najpierw Persów Mahometan, a potem Arabów (Saracenów) w VII wieku. Podbój arabski na Bliskim Wschodzie, popierany w aspekcie tej
ekspansji politycznej przez ruchy nacjonalistyczne monofizytów Syrii
i Egiptu, skłonił wiele ośrodków filobizantyjskich (melchickich) do
emigracji do Italii: od południa i do Rawenny na północ. Do tej wielkiej emigracji Greków wraz z władcami bizantyńskimi przyczynił się
również burzliwy okres polityki ikonoklazmu. Po VIII wieku systematycznie przybywały tu nowe grupy greckich mnichów, korzystających
z tolerancyjnego stosunku bizantyjskich władz do tych prowincji. Ta
migracja nie miała charakteru ilościowego, lecz jakościowy, i pełniła
znaczną rolę ekonomiczną i społeczną. Tak więc nastąpił proces hellenizacji Italii Południowej (Il rito greco in Italia…, 22-23).
Od I poł. VI do II poł. XI wieku Bizancjum było suwerennym właścicielem dużej części południa Półwyspu Apenińskiego. Ludność grecka
mieszkała na Półwyspie Apenińskim nie tylko w obszarze Bizancjum, ale
również na pozostającym pod władzą muzułmanów terytorium Longobardów (na Sycylii) i Normanów (w kontynentalnej części Italii). Łączącym czynnikiem w tym przypadku był fakt, że od końca VIII do XI wieku
wszystkie te tereny należały do Patriarchatu Konstantynopolitańskiego.
Dokonując konfiskaty dóbr Kościoła rzymskiego na Sycylii i w Kalabrii,
Leon III w 731 roku na długi czas odciął te regiony od wpływów Patriarchatu Rzymskiego, dając ludności greckiej „nowy powód do odprężenia”
(Guillou 1965, 357). Pod koniec IX wieku, w szczytowym momencie ekspansji bizantyjskiej, ta przestrzeń geograficzna pokrywała się z dzisiejszymi regionami Basilicaty, Kalabrii i Apulii. Do dzisiaj w nazwach niektórych
miejscowości ujawnia się pochodzenie bizantyjskie (Barreca 2004, 49).
Stopniowo krzepło tu monastyczne życie typu wschodniego: mnisi
starali się w nowym środowisku nie tracić więzi z ojczyzną, praktykowali
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swoją tradycję: język grecki, kościelną praktykę liturgiczną. Według
A. Guillou, S. Gassisi i innych badaczy, rzymscy pontyfikałowie z jednakową uwagą traktowali łacińskie i greckie świątynie, ponieważ w ich
oczach zasadniczo się one nie różniły. Różnice pojawiły się znacznie
później. Fakt ten pozwala już a priori założyć, że bardzo wcześnie
w Italii, a dokładnie w centrum łacińskiej kościelnej władzy, istniały
świątynie i nawet całe monastery wschodnich przybyszów (Протасов
1915, 7). Należy zwrócić uwagę, że monastycyzm italo-bizantyjski, jak
zresztą cały Kościół italo-grecki, miał, zwłaszcza w tych pierwszych
wiekach, bezpośredni kontakt bardziej ze środowiskiem bizantyjsko-bliskowschodnim niż ze środowiskiem metropolitalnym. Zaznaczał
się jednak wpływ konstantynopolitański określony w niektórych środowiskach dopiero przy Niceforze Fokasie, pod koniec IX wieku
(Passarelli 2004, 60).

Półwysep Apeniński po upadku egzarchatu raweńskiego
(dostęp 2014.10.26; http://www.homolaicus.com/storia/medioevo/mezzogiorno.html)
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W momencie, kiedy król longobardzki Liutprand zajął ze swoimi
wojskami Egzarchat Rawenny, skończyła się faktycznie polityczna zależność Środkowej Italii od Bizancjum. Po zdobyciu przez Karola Wielkiego
Półwyspu Apenińskiego i po jego koronacji w 800 roku w Rzymie cały
półwysep, z wyjątkiem bizantyjskich terenów, przeszedł formalnie pod
imperatora zachodniego (szerzej zob. Carroll 2010, 345). W rzeczywistości zaś jego władza nie przekraczała granic południowych państwa
papieskiego i Księstwa Spoleckiego. Longobardzkie księstwo Benewentu
pozostało niezależne autonomicznie.
Od końca X wieku w historii greckiego monastycyzmu Italii południowej rozpoczyna się okres rozkwitu, zwany złotym wiekiem. Prowincje, wprawdzie niewyzwolone przez samo Bizancjum, cieszą się
pokojem, rozwijają się kościelne i klasztorne instytucje, zwiększa się
liczba monasterów. Zmienia się od tego czasu też charakter monastycyzmu – z emigracyjnego, zależnego od skomplikowanej sytuacji politycznej, na stabilny, osiadły styl życia (Протасов 1915, 42). Ta nowa
era związana jest z postacią Nicefora Fokasa, który od 964 roku został
kościelnym hierarchą Italii Bizantyjskiej. „Z jego zdaniem liczyli się
strategowie w Bari i w Reggio. Z pierwszych jego poczynań na uwagę
zasługuje odbudowa Tarentu, od dziesiątek lat leżącego w ruinach, do
którego sprowadzono ludność grecką. Odbudowano także w latach
następnych lub też całkiem na nowo założono kilka nowych miast greckich w Italii Południowej, jak Katasaron-Catansaro, Mileto itd. Nicefor
przeprowadził też konsekwentną grecyzację duchowieństwa italskiego.
Miasta i monastery Italii Bizantyjskiej stanowią ośrodki dużej kultury,
promieniujące silnie także na Rzym papieski, jak o tym świadczy postać
św. Nila z Rossano” (Zakrzewski 2007, 214). Cesarz Nicefor Fokas zrobił więc ważny krok w sprawie wzmocnienia bizantyjskiej cerkiewnej
organizacji w Italii Południowej (Apulii i Kalabrii); w ostatnich czasach
swego panowania został on nazwany przez papieża imperatorem Greków
(Грегоровиус 2008, 459-569; Васильев 2005, 249). Badacze przypuszczają, że bizantyjska władza stopniowo stosowała w longobardzkiej temie
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system ograniczania łacińskiego kultu, szczególnie za czasów panowania
Nicefora Focasa (Протасов 2015, 48).
Arabska inwazja na Półwysep Apeniński
Od VII wieku na wschodzie Bizancjum z całą swoją groźbą zaczęła
występować kwestia arabska. Żaden z wcześniejszych jego wrogów nie
przedstawiał tak poważnego niebezpieczeństwa dla Bizancjum jak Arabowie. W 634 roku przenieśli w świat, ze swojej ojczyzny, nową religię.
W czasie, gdy podbijali kolejno Syrię, Palestynę, Egipt, kierowali się ku
Półwyspowi Apenińskiemu i dalej po zdobyciu Sycylii, naturalną koleją rzeczy, przemieszczali się na tereny bizantyjskie Italii Południowej
(Carroll 2010, 251-297).
Saraceni, umocniwszy się na Sycylii w Palermo, prawie co roku, gdy
tylko mijał okres sztormów, dokonywali ze swoją flotą ekspedycji do
Italii Południowej. Nierzadko uczestniczyli w nich ciemnoskórzy emirowie z afrykańskiego wybrzeża. Należy zauważyć, że ani jawne próby
Rzymu autonomizacji Bizancjum, prowadzące zazwyczaj do mieszania
się w wewnętrzne sprawy Italii Franków, Germanów i innych, ani wewnętrzne sprzeczności w samym imperium nie odbiły się tak tragicznie
na sytuacji italo-greckiego monastycyzmu, jak barbarzyńskie, pełne
tragicznych skutków najazdy Saracenów z Sycylii i ogólnie z basenu
Morza Śródziemnego. Mniej więcej od połowy IX wieku wszystkie przybrzeżne regiony Italii od Siponto (Zatoka Manfredonia) do rzymskiej
Kampanii prawie regularnie stawały się celem najazdów muzułmanów,
którzy w tym czasie wyraźnie umocnili swoją obecność na afrykańskim
wybrzeżu oraz na Sycylii. W tym nie tyle wyrażało się pragnienie muzułmanów zdobycia bizantyjskich regionów, ile wyłącznie zamiłowanie
do piractwa, w pewnym stopniu uzasadnione podstawowym przesłaniem islamu dotyczącym eksterminacji „niewiernych” (Carroll 2010,
41). Ofensywa islamska w basenie Morza Śródziemnego, w Palestynie,
w Grecji, w Egipcie, na Sycylii spychała do tych niedostępnych schronisk
wciąż nowe fale duchownych. Kalabria stała się dla Italii tym, czym

326

Hanna Vorozhko

w pierwszych wiekach chrześcijaństwa były Tebaide i pustynia Egiptu
(Barreca 2004, 55).
Według historyków, strach przed saraceńską inwazją i niewolą jest
często obecny we współczesnych żywotach świętych i latopisach. Chrześcijańska Europa w VIII i XI wieku poniosła ze strony muzułmanów
niepowetowane straty w postaci uprowadzanych do niewoli setek tysięcy
ludzi oraz utraconych skarbów kultury (Успенский 1996, 637-638).
Dopiero na początku XI wieku bizantyjska Italia Południowa dzięki ingerencji floty weneckiej była bezpieczna od Arabów. Greckim mnichom
udawało się jednak przetrwać dzięki migracji do Apulii i Longobardii.
Prawosławni mnisi, którzy powrócili niedawno do Apeninów po wiekach nieobecności, ponownie poświęcili grotę. Umieszczone w ołtarzu
ikony świętych przypominają, że w odległej przeszłości w każdym zakątku praktykowali życie ascetyczne mnisi pustelnicy.
Święci greccy mnisi i ich działalność
Dla wieków IX-XII źródła wiedzy o klasztorach są bogatsze, a niektóre nawet bardzo specyficzne, ponieważ są to biografie wielkich postaci,
z których można wymienić tylko niektóre: św. Eliasza Sycylijskiego (823903), św. Eliasza Spileotę (864-960), św. Nikodema z Mammoli (900-990),
św. Fantyna (927-1000) oraz świętych Christofora, Cali, Sawę, Makarego,
świętych Nila (910-1004) i Bartłomieja (ok. 981-1055) (Morini 1977,
354-390). Niezależnie od tego, greccy mnisi szerzyli swoją tradycję,
swój język nie tylko wśród miejscowej ludności, ale też w kościelno-administracyjnej i społecznej sferze. Jak uważa F. Uspienskij, „powstałe
w Italii greckie monastery, będąc wrogo nastawionymi do religijnych
pasji ikonoklastycznych imperatorów, służyły jednocześnie ich politycznym celom, podtrzymując w Italii grecki kult, język i wspomagając
hellenizację kraju. W czasie, kiedy stopniowe odpadanie Italii od Imperium staje się bezpowrotnie dokonanym faktem, grecka Italia: Kalabria,
Otranto i Bari w tym samym stopniu umacnia swoje związki z imperium
i pod nazwą temu bizantyjskiego zachowuje całkowicie obcy kulturze
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łacińskiej charakter. Rozwinięta w greckiej Italii specyfika kościelnego
życia ukaże w następnych wiekach swoje działanie” (Успенский 1996,
582-583). W żywotach świętych żyjących w IX i X wieku podziwiamy
perfekcyjną greckość w czasie, kiedy wszystko na łacińskim Zachodzie
jest barbarzyńskie. Jako przykład mogą służyć niezwykłe fakty o wymienionych wyżej niektórych świętych. Największy rozwój w tym czasie
miała hymnografia italo-bizantyjska w twórczości Świętych Ojców –
mnichów greckich – św. Nila i św. Bartłomieja.

Świątynia św. Anny w Rossano, X w.
(dostęp 2015.09.08; http://www.ecodellojonio.it/
rossano-santanna-piccolo-oratorio-da-riscoprire)

Można więc wnioskować, że greccy mnisi odegrali wielką rolę w rozprzestrzenianiu bizantyjskich idei, tradycji liturgicznych i języka. W tej
perspektywie zrozumiałym jest, dlaczego papieska władza z patriotycznie nastawionym i wywodzącym się z Rzymian przywództwem
nie mogła tolerować wzrastającego wpływu Bizancjum. Według badaczy, „Greccy mnisi stali wyżej pod względem intelektualnym, etycznym
i, w pewnym stopniu, pod względem sytuacji materialnej. Bizantyjska
władza doceniała czysto polityczne znaczenie nasilenia greckich wpływów w nowej prowincji dzięki oddanym Bizancjum mnichom i stale ich

328

Hanna Vorozhko

wspierała, wspomagała materialnie, a także nadawała szczególne przywileje. Tym też tłumaczy się obawy rzymskich papieży, które wyrażały się
w pewnym stopniu, na przykład w zamykaniu wschodnich monasterów
w Rzymie i gdzie indziej, jak tylko zaistniał ku temu konkretny powód”
(Протасов 1915, 12-13).
Oprócz czysto politycznego znaczenia jako narzędzia umocnienia
związku Italii Południowej z Bizancjum, ta mnisza emigracja odegrała
wielką kulturowo-materialną rolę, wnosząc wschodnie postacie życia
monastycznego do środowiska łacińskiego. Guillou, odczytując źródła
hagiograficzne, również pozostaje przekonany, że „monaster stanowi
niezbędny element osiedlania się ludności jako miejsce pielgrzymek,
eksploatacja obszarów wiejskich, ośrodek wymiany handlowej i kulturowej” (Guillou 1965, 357-359). W ten sposób powstały monastyczne
„eparchie” Merkurion (dolina Lao w północno-wschodniej Kalabrii)
i Latinianon (doliny Sinni i Argi na południu Basilicaty, z monasterem
Carbone). Niektórzy nawet opuszczają zhellenizowane obszary, aby
udać się bardziej na północ: św. Nil z Rossano osiada w pobliżu Monte
Cassino, a potem rejonie Gaety, a jego uczniowie zakładają opactwo
Grottaferrata na południowy wschód od Rzymu. Blisko słynnego monasteru Megaspileon w Morei, pośród meteorów położonych na równinie
tesalskiej, znajduje się monaster, który nadal nosi imię Rossano, a zbudowany został przez mnichów św. Nikodema i św. Benedykta.
Życie italo-greckich świętych potwierdza, że tamta rzeczywistość nie
była tylko rzeczywistością wspomnianych eparchii monastycznych, ale
była żywym i wspólnym dziedzictwem środowiska italo-bizantyjskiego.
Biografie uznawane za arcydzieło hagiografii Italii Bizantyjskiej dostarczają szeregu cennych informacji, które można podsumować w następujący sposób: cytowane w żywocie św. Sawy i św. Makarego różne
rodzaje ascezy zawierają w swojej praktyce szeroką gamę odcieni, tak
więc można mówić o cenobitach, celiotach, eremitach i wielu innych
wyrazach ascezy (Passarelli 2004, 61). Ze źródeł o charakterze liturgicznym, na przykład z euchologionu Crypt. G.b. VII, dowiadujemy się
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o „istnieniu także więźniów, czyli tych, którzy zamurowywali się żywcem
w grocie lub w celi” (Passarelli 1982, 88-89).
Te różne formy ascezy wychodziły często od cenobityzmu3 i anachoretyzmu, dążąc stopniowo do życia całkowicie i bezwzględnie samotnego w obcowaniu wyłącznie z Bogiem. Innymi słowy, „największym
dążeniem mnichów italo-bizantyńskich w pierwszym tysiącleciu było
życie pustelnicze. Anachoretyzmowi szczególnie sprzyjała topograficzna specyfika Italii Południowej: w górskich pieczarach i w dolinach
wyschniętych rzek zakładają swoje cele, budują niewielkie cerkiewki
i prowadzą podobne do tebaidzkich samotników życie” (Guillou. 1965,
358-359). Na przestrzeni pierwszego tysiąclecia nie znajdujemy żadnego monasteru zbudowanego z cegieł, są to wyłącznie lepianki i groty.
Tylko w niektórych przypadkach monaster powstawał wokół murowanej kaplicy, budowany najczęściej w istniejących sklepieniach. Monaster
italo-grecki można więc opisać w ten sposób: powstałe ogrodzenia
odgraniczające jego obszar mandry, na którym były kryte strzechą
chaty, podobne do domostw zwykłych ludzi. Bardzo często był to szereg
naturalnych jaskiń, które służyły jako środowiska pracy i schronienia
od niepogody (Passarelli 2004, 61).
Nawet do dziś na Sycylii, w Kalabrii, Bazylikacie i Apulii można odnaleźć dużo takich zachowanych pieczar, a w nich różne ślady
przystosowania ich do życia wschodnich anachoretów. Na przykład,
w niektórych można dostrzec zrobione na ścianach grube ławy, niszowate otwory, w których można było zmieścić się tylko w zgiętym
położeniu. Gdzie indziej podobne łoża występują w postaci zagłębień
w podłodze pieczary.

Cenobityzm (z gr. koino,bion – życie wspólnotowe) – model życia mniszego,
w którym mnich kieruje wzrostem duchowym pozostałych braci, cechuje go wspólna
praca i modlitwa. Anachoretyzm (eremityzm) – (z gr. avnacwre,w – oddalać się, odchodzić
w górę) – model życia pustelniczego, w samotności, ascezie, polegający na całkowitym
wyrzeczeniu się świata zewnętrznego.
3
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Grota św. Nila (dostęp 2015.06.26; http://lameziavacanze.altervista.org/hub/5208#)

Rozkwit monastycyzmu greckiego w XI wieku i jego upadek
Grecki monastycyzm w Italii Południowej osiągnął swój rozkwit
w XI wieku, był to okres panowania cesarza Aleksego Komnena. Bizantyjskie wojska odbiły z rąk Saracenów większą część Sycylii oraz Kalabrię,
która wkrótce przekształciła się w jedną wielką ławrę. Idea hezyhazmu
i ascetyzmu kalabryjskiego promieniowała na całą Italię. Jak tego dowodzą żywoty św. Eliasza Spileota, św. Łukasza Armentczyka, świętych
Sawy i Christofora, św. Nila, greccy mnisi zakładali i budowali wiele
monasterów z grecką regułą liturgiczną i wschodnim obrazem życia.
Jest zrozumiałym, że ci greccy przybysze uznawali władzę i jurysdykcję
Konstantynopolitańskiego Patriarchy i wszelkimi sposobami autonomizowali się wobec pontyfikatu. Zdarzały się przypadki, kiedy greccy
mnisi znajdowali w tym czasie schronienie w łacińskich klasztorach,
jednak i tam zachowywali swoją tożsamość. Na przykład, wspomniany
już św. Nil z Rossano został przyjęty wraz z 60 swoimi uczniami przez
braci klasztoru Monte Cassino, otrzymał też od niego niewielki monaster
św. arch. Michała w Valleluce (Arcangelo S. Michele) (Giovanelli 1966,
90). Także tutaj, w łacińskim klasztorze, św. Nil ze swoimi współbraćmi
praktykował wschodni styl życia, za co mnisi Monte Cassino wysoko
go cenili, widząc w nim drugiego swojego fundatora – św. Benedykta
(Tardo 1933, 62-66).
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A. Guillou twierdzi, że „monastycyzm italo-grecki nie był zjawiskiem
jednolitym, ściśle wpisywał się w życie ludności greckiej w południowej
części Italii i na Sycylii wraz ze swoim szczególnym znaczeniem. Pod
względem gospodarczym i socjalnym, jeśli nie kulturowym, był on elementem jedności i ciągłości greckiego życia w Italii Południowej i na
Sycylii od VII do XVIII wieku. Stały w normach, trwający w oporze przed
obcymi wpływami, stale związany z ludnością wiejską, od której w ogóle
wyszedł i która była od niego zależna materialnie i duchowo, monastycyzm grecki tradycji bizantyjskiej umacniał się na obszarach Półwyspu
Apenińskiego, jak nigdy indziej w innych epokach. Jest to prawdziwa
cecha średniowiecznej cywilizacji greckiej” (Guillou 1965, 378).
Kalabryjski hellenizm pozostawił pisma hagiograficzne i księgi liturgiczne takie jak Euchologion Barberini. Greckie rękopisy nadal powstawały w Kalabrii w epoce normańskiej, a potem w Salerno (południowa
Apulia). Rzadkie były zabytki typowo bizantyjskie: Cattolica de Stilo,
S. Pietro d’ Otrante. Do dziś zachowały się unikalne rękopisy liturgiczne, napisane przez mnichów hymnografów z monasteru Grottaferrata,
które są obecnie przechowywane w Bibliotece św. Sofii tego monasteru.
Wraz z pojawieniem się władców normańskich w Italii Południowej
powstają oraz odnawiają się wielkie ośrodki monastyczne. Naukowcy
pytają: czy taka koncentracja była konieczna ze względu na stan upadku
licznych monasterów, czy też pożądana przez strukturę nowego rządu
cesarstwa? A. Guillou po analizie archiwalnych dokumentów ustalił, że
ludność grecka utrzymywała się w Kalabrii pod względem demograficznym i kulturowym do końca XII wieku. Stwierdził on również, że „można więc przypisać książętom normańskim chęć kontrolowania licznych
greckich instytucji monastycznych wraz z zakładaniem ważnych, bogato
obdarowywanych monasterów, tolerując przede wszystkim tworzenie
oraz odnawianie greckich monasterów w regionach z przeważającą
ludnością grecką” (Guillou 1965, 360).
W 1063 roku książę Robert Guiscard wybudował w pobliżu Messyny
– na miejscu zwycięstwa nad Saracenami – monaster S. Giorgio oraz
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odnowił najstarszy na Sycylii monaster S. Filippo di Ancara. Również
wielki książę normański Roger wskrzesił wiele zburzonych przez muzułmanów monasterów: w latach 1080-1083 zbudował na Sycylii monastery
S. Elios i Arcangelo S. Michele (św. Michała Archanioła), w 1087 – monaster S. Marii koło Messyny, w 1090 – monaster S. Filippo de Fregalla,
w 1093 – monaster S. Pietro e Paolo de Italia, w 1098 r. – monaster
S. Giorgio w Trocale, w 1099 – monaster S. Nicola de Fico, w 1100 –
monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Mandancini, koło
Messyny, monaster S. Nicola w Bari oraz S. Nicola w Mariotti w Kalabrii
i monaster S. Giorgio w Staletti (Gay 1917, 275-360).

Monaster San Marco w Rossano, II poł. X – poł. XI w.
(dostęp 2015.09.07; http://wwwbisanzioit.blogspot.com/2011/08/rossano.html)

Potomkowie Roberta Guiscarda zbudowali na wyspie Sycylia mnóstwo kościołów. Do ich budowy zatrudniali architektów francuskich,
arabskich i bizantyjskich, stwarzając niezwykle ciekawą mieszaninę stylów architektonicznych (Zakrzewski 2007, 283). W tym samym okresie zbudowano wiele innych monasterów w Italii Południowej, między
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innymi: Nowej Hodegetrii de Patrio w Kalabrii, S. Martina koło Rossano,
w 1099 r. – S. Nicola di Casole (Gay 1917, 285). Po śmierci Rogera rządy
nad południową Italią przeszły w ręce jego syna Rogera II, który wprowadził na Sycylii 3 oficjalne języki urzędowe: łaciński, grecki i arabski, a ministrami stanu zostali wyznaczeni najbardziej uczeni Grecy: Eugeniusz
z Emiru i Henryk Aristippus. W jego czasach admirał grecki w służbie
sycylijskiej Jerzy z Antiochii zbudował świątynię Bogurodzicy w Palermo,
która dzisiaj nosi nazwę „La Martorana” (Zakrzewski 1917, 283-284).
Według faktów, Normanowie byli zafascynowani kulturą bizantyjską
i na podbitych terenach zachowali cały bizantyjski system administracyjny. W normańskich dokumentach spotyka się nazwę temy Kalabrii,
wśród przywódców miast są strategowie lub egzarchowie. Język grecki
został zachowany nie tylko w Kościele, ale również w administracji publicznej, ponieważ większość mieszkańców Italii Południowej stanowili
Grecy. W XI i XII wieku Królestwo Sycylijskie pod panowaniem Normanów miało największą liczbę tłumaczy języka greckiego. Na łacinę tłumaczono nie tylko teksty kościelne, ale także świeckie z takich dziedzin
jak matematyka, filozofia, astronomia i literatura – zarówno antyczna,
jak i bizantyjska, w szczególności zwracano uwagę na prawo. Sycylijskie
i kalabryjskie biblioteki miały mnóstwo greckich manuskryptów z różnych dziedzin nauki, które w wersji łacińskiej wędrowały do Europy
Zachodniej, dając początek uniwersytetom w Bolonii w Italii, Sorbonie
we Francji i Oxfordowi w Anglii. Normanowie szczycili się tytułami
bizantyjskimi. Również w nabożeństwach zachowali oni język grecki,
a w niektórych miejscach greka była nawet językiem oficjalnym. Właściwie mówiąc, do pewnego momentu (do XII wieku) zdobywcy i mieszkańcy żyli obok siebie, zachowując swoją tożsamość, język i tradycję.
Jednak istnieją niepodważalne dowody świadczące, że już w czasach Normanów rozpoczął się kryzys wpływów wschodnich na Półwyspie Apenińskim. Germanie wygnali Saracenów z Apulii, doszli do
wniosku, że Bizancjum bezprawnie włada tą częścią Italii, wchodzącą
w skład Longobardii, czyli Regnum Italicum” (Протасов 2015, 42).
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W 1079 roku książę Robert Guiscard osadził łacińskiego zwierzchnika
Arnulfa na miejsce kalabryjskiego metropolity Bazylego. Jak twierdzi
włoski badacz Stefano Parenti, takie środki nie prowadziły do latynizacji
instytucji i liturgii, a tym bardziej tkanki kościelnej, ale zapoczątkowały
powolny i nieodwracalny proces, który doprowadził do zaniku monastycyzmu italo-greckiego (Parenti 2005, 145-146). Według Olivera
Gerlacha, „z jednej strony, zmiana polityczna była rezultatem układu
zawartego przez Normanów ze zreformowanym przez Grzegorza VII
papiestwem (do wspierania którego reform byli w konsekwencji zobligowani), z drugiej strony, wywarła na nich wpływ pewna eklektyczna
otwartość na nowe poglądy, która narodziła się po rozpoczęciu podbojów normańskich na Sycylii i w północnej Afryce, a niedługo potem na
terenie Bizancjum i Antiochii” (Gerlach 2002, 7).
Nieustanna wojna przeciwko Longobardom, całkowite odcięcie się
od zewnątrz, zwłaszcza od wielkich orientalnych wpływów duchowych
i kulturowych, występowanie pośród stale rosnącej ludności łacińskiej,
a wkrótce także pod panowaniem dynastii andegaweńskiej i aragońskiej,
atmosfera braku bezpieczeństwa bądź stałej wojny – wszystkie te czynniki sprawiły, że monastycyzm grecki zaczął powoli zanikać. Naukowcy
dołączają do tego głęboki kryzys ekonomiczny i społeczny, który oddalił
od Konstantynopola bizantyjskie pozostałości ziem italskich. Regiony Italii Południowej znajdujące się pod rządami Normanów musiały
w końcu przyjąć łacińskie tradycje, język i obrządek („Dalla Grecia
«ortodossa».” 1938, 25-26). Na skutek tego, od XII wieku między Łacinnikami a Grekami zaostrzał się konflikt, coraz częściej zaczęły padać
wzajemne oskarżenia o herezję i niewierność. Co gorsza, w Kalabrii i na
Sycylii latynizacja budziła wśród greckich mieszkańców tych regionów
nieufność. W konsekwencji łacińscy prałaci wprowadzili wobec nich,
a w szczególności wobec mnichów, szereg ograniczeń. Zabroniono im
kontaktów ze Wschodem, wprowadzono nadzór nauczania, przeszukiwano biblioteki w celu znalezienia ksiąg heretyckich, a także rewidowano
liturgię bizantyjską.
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Można więc przypuszczać, że pomimo najazdów Arabów (Saracenów) i Normanów (którzy zostali wasalami tronu papieskiego) greckie
życie religijne w Italii Południowej do XIII wieku było w pełni rozkwitu.
Świadczy o tym działalność metropolitów Hypatia z Otranto, Stefana
z Reggio, metropolitów Bazylego i Jana z Santa Severina, Łukasza z Bova,
metropolity Otranto, św. Łukasza z Capo Rizuto, hymnografa św. Nila
z Rossano, jego ucznia św. Bartłomieja i innych. Nawet Wielka Schizma
(1054 roku) nie przerwała stosunków kulturalnych pomiędzy greckim
Wschodem i Zachodem. Wzajemne relacje między Grekami i Italiotami4
były owocnym apostolstwem opartym na przenikaniu się i wzajemnym
poznaniu, podobnie jak dzieło tego samego elementu greckiego w Italii
zbliżało Wschód do Zachodu w celu braterskiego zrozumienia. Badania
w tej dziedzinie nadal są w toku. Zainteresowaniem specjalistów cieszą
się różne zagadnienia, m.in.: przyczyna pojawienia się ludności greckiej w Italii Południowej i migracji zakonnej, rozwój na tych terenach
monastycyzmu italo-greckiego, obrzęd bizantyjski i liturgia italo-grecka,
anazlia liturgicznych manuskryptów italo-greckich, a w szczególności
muzyczno-liturgicznych.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia historię dziejów Cerkwi prawosławnej na Grodzieńszczyźnie od czasów pojawienia się Prawosławia na terenach współczesnej
Białorusi. Prezentowany tekst ma formę przekroju prawie tysiącletniej
tradycji Prawosławia na Rusi ze szczególnym uwzględnieniem terenów
Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny. W artykule omówione zostały plemiona
zamieszkujące dawniej te tereny oraz okres pojawienia się chrześcijaństwa
w obrządku wschodnim w Grodnie. Artykuł przedstawia podział historyczny, politykę poszczególnych państw i losy wiernych prawosławnych
zamieszkujących tereny, które w latach 1900–1915 należały do diecezji
grodzieńskiej. Znamiennym okresem historycznym w życiu Prawosławia
i zarazem godzącym w jego niezachwiany status religii dominującej na terenach Kresów Wschodnich okazuje się być katolizacja oraz Unia Brzeska
(1596 r.). Była ona propagowana z różnym nasileniem dzięki zmieniającej
się w tym czasie władzy przez 243 lata, do ostatecznej jej kasaty w 1839 roku
na Soborze w Połocku. Zabór rosyjski sprawił, iż granice Grodzieńszczyzny
i Wileńszczyzny znalazły się pod panowaniem prawosławnej Rosji. Wiek
XIX to przede wszystkim wpływ Imperium na restytucję Prawosławia na
tych terenach oraz ich gwałtowny rozwój gospodarczy, ekonomiczny i konfesyjny. Grodno, stając się stolicą guberni, podnosiło status administracyjny
swych terenów. Po powrocie unitów do Prawosławia Grodzieńszczyzna
staje się ważnym zapleczem ekonomicznym diecezji wileńsko-litewskiej.
* Mgr Adam Pytel jest uczestnikiem studiów III stopnia (doktoranckich) w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
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Skutkiem tego było ubieganie się wiernych o utworzenie samodzielnej
diecezji Grodzieńskiej z siedzibą biskupa w Grodnie, co ostatecznie miało
miejsce w 1900 roku.

Summary
The article shows history of the Orthodox Church in Grodno region
from times of the appearance of the orthodox faith in the areas of contemporary Belarus. The presented text has a form of the diameter of
almost a thousand year of tradition of the orthodox faith on Rus’ with
particular reference of the areas of Vilnius region and Grodno region.
The article describes the tribes dwelling on these areas before and period
of the appearance of the Eastern Orthodox Christianity rite in Grodno.
The article describes also historical periods, the politics of individual
countries and fates of the dwelling orthodox faithful on these areas which
belonged to the diocese of Grodno in 1900-1915. The conversion to
Catholicism and the Brest Union (1596) are the characteristic historical
period in existence of the orthodox faith and which at the same time are
striking to its unswerving status of the dominant religion on the areas of
the Eastern Borderlands. The Brest Union was propagated with variable
intensity was propagated, thanks to the changing government during
243 years to its final dissolution in 1839 on the Council in Polotsk. The
Russian annexation made that the borders of Grodno region and Vilnius
region were under the rule of the orthodox Russia. The nineteenth century
means primarily the influence of Empire on the reconstruction of the
Orthodox Church in this areas and their rapid economic and confessional
development. Grodno when became the capital of the province raised the
administrative status of their land. After return of the Union members to
Orthodoxy, Grodno region becomes the important economic facilities of
Vilnius and Lithuania diocese. The result of this were efforts of faithful to
create an independent diocese of Grodno with the bishop settlement in
Grodno which finally took place in 1900.

Tereny współczesnej Białorusi były niegdyś zamieszkiwane przez
plemię nazywane Krywiczami. Zasiedlało ono dość rozległe obszary,
gdyż, jak podaje P.N. Batiuszkow, była to „większa część południowo-zachodniej Rusi” (Батюшков 1860, 6). Dokładne geograficzne umiejscowienie wskazuje na północne tereny pomiędzy Prypecią, Niemnem,
a Berezyną od prawobrzeżnego Dniepru oraz Soży. Od południa plemię
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Krywiczów graniczyło z lewym brzegiem Dniepru. Na wschodzie terenami graniczącymi z Krywiczami były plemiona Radymiczów, zamieszkujące wzdłuż rzeki Soży (Батюшков 1860, 6).
Jednak najbardziej wiarygodne informacje dotyczące wczesnej historii terenów grodzieńszczyzny są datowane na X–XI wiek. XIX-wieczna
publikacja „Dokumentów dotyczących geografii i danych statystycznych Rosji”, będąca próbą charakterystyki historii terenów całej Rusi,
wspomina, iż w X wieku obszary pomiędzy rzekami Prypeć oraz Niemen zamieszkiwane były przez plemiona Drewlan, Burzan i Narwian
(Материалы для Географии и Статистики…).
Granice pomiędzy sąsiadującymi plemionami stopniowo zacierały
się w wyniku wzajemnego przenikania się i migracji, co z czasem mogło
wpłynąć na rozmycie się granic plemiennych, kulturowych i religijnych.
Wiara chrześcijańska, którą przyjęły te plemiona stopniowo zastępowała
dawne wierzenia. Dlatego też święta w tradycji pogańskiej zastępowane były odpowiednikami, zamiennikami świąt lub świętych czczonych
w tradycji chrześcijańskiej. Niestety, zarówno kultura chrześcijańska,
jak też sama wiara tradycji wschodniej nie wyeliminowała całkowicie
dawnych wpływów pogańskich z tych obszarów. Dla ludów zamieszkujących te tereny niektóre tendencje pogańskie przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie pozostawały żywe bardzo długo. Wprowadzenie
chrześcijaństwa na nowe tereny niosło za sobą wielką spuściznę religijną
i kulturową, co niemal natychmiast było wyrażane w sztuce sakralnej i ludowej. Nowa religia znalazła swoje odzwierciedlenie w budowie świątyń,
dziedzinach sztuki takich jak malarstwo, rzeźba, muzyka i śpiew.
Miasto Gorodień1, jak brzmi pierwotna nazwa współczesnego Grodna, zostało założone na początku XII w.2 Po raz pierwszy wzmian1

W Wielkim Królestwie Litewskim Grodno funkcjonowało pod nazwą Nemogardas –
od Nemo, czyli nazwy rzeki (Niemen), nad którą zostało położone, i Gardas (jego późniejsza
forma to Gardinas, prawdopodobnie od normańskiego „gardar”) – czyli gród, grodzisko.
Zakon Krzyżacki nazywał Grodno – Gartena lub Gartin. Zob. Jodkowski 1934, 17.
2
Latopis Ipatijewski wielokrotnie wspomina o Grodnie. Są to jednak bardzo skąpe
informacje. Historycy, opierając się na kronikach tego Latopisu, nie mogli stwierdzić
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ki o Grodnie znajdujemy w Latopisie Ipatijewskim, datowanym na
1116 rok, o niejakim księciu Wsiewołodku Dawydowyczu, synu Dawida Igoriewicza, który poślubia Ogaﬁę – córkę księcia Włodzimierza
Wielkiego. Wydarzenia te bezpośrednio poprzedzają fakt założenia
twierdzy Gorodień oraz dynastii książąt grodzieńskich. Można zatem
stwierdzić, iż Wsiewołod Dawydowicz (zm. 1141 r.) zostaje pierwszym
księciem grodzieńskim, który zarówno politycznie, jak też religijnie
jest uzależniony od księstwa kijowskiego (Гостев, Швед 1993, 11;
Материалы для Географии и Статистики…, 10-11).
Jako dowód religijnej i kulturowej ekspansji w tym regionie może
posłużyć opis wystroju wnętrz teremu3, w którym mieszkał książę:
„Udzielny książę grodzieński mieszkał w murowanym „teremie” wzniesionym z płaskiej cegły ozdobionej reljefowemi znakami, w typie
dotychczas nieznanemi, chociaż podobne znaki znane są z prac wykopaliskowych w świątyniach kijowskich z X-XI wieku i zachowały się
na Kołoży” (Jodkowski 1934, 9)4. Również wnętrze budynku5 zostało
wykonane z tych samych materiałów, które były wykorzystane do
zdobienia świątyni na Kołoży. Mowa jest tu o cerkwi, której dokładna data powstania nie jest znana. Wiadomo jednak, że powstała ona
najprawdopodobniej w XII wieku podczas panowania grodzieńskiego
jednoznacznie, kiedy miasto zostało założone. http://www.museum-grodno.by/ru/
pages/gorodno-otkrytyi-arheologami.html (dostęp 2015.02.23).
3
Terem – pałac księcia (z ros. терем, dosłownie poddasze) – najwyższa kondygnacja budynku, przeznaczona wyłącznie dla kobiet, wyróżniająca się zazwyczaj od reszty
budynku ozdobnym dachem. Szerzej zob. Jodkowski 1934, 9-11.
4
Kołoża to wzgórze na przedmieściach współczesnego Grodna. Nazwa pochodzi
od osadników pochodzących z pskowskiego przedmieścia o tej samej nazwie, wziętych
do niewoli przez litewskiego wielkiego księcia Witolda w 1405 roku po zwycięskiej
wyprawie na Psków. Zostali oni osadzeni w Grodnie wokół tego wzgórza, na którym
znajdowała się cerkiew św. św. Borysa i Gleba. Oficjalna nazwa „Kołoża” przyjęła się
i występuje w dokumentach od XVI wieku. Obecnie Kołoża stanowi jedną z dzielnic
miasta Grodna. Zob. Дорош 1993, 8-9.
5
O szczegółowych wynikach badań Zamku w Grodnie zob. Трусаў, Собаль,
Здановіч 1993.
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księcia Wsiewołoda Daniłowicza, który wzniósł ją na cześć św. św.
Borysa i Gleba. Święci ci byli jednocześnie patronami jego dwóch
synów. Na podstawie odnalezionego krzyża w typie relikwiarzy, które
były w IX–XI wieku wyrabiane w Chersonezie na Rusi Kijowskiej
można stwierdzić, iż cerkiew na Kołoży powstała w XI wieku6. Kronika
miasta nad Niemnem podaje jedynie wzmiankę o pierwszej świątyni,
która powstała w Grodnie w 1180 roku. Świątynię tę wzniesiono nad
stromym brzegiem rzeki Niemen, jako budowlę obronną na Kołoży. Jej
wojskowe przeznaczenie zdradza górna partia murów, w której widać
zamurowane otwory służące niegdyś jako strzelnice. W XVI i XVII wieku tereny te były okupowane przez wojska moskiewskie, zaś w wyniku
prowadzenia wówczas licznych działań wojennych cerkiew na Kołoży
została uszkodzona, zasypana ziemią i służyła oddziałom moskiewskim
jako twierdza podczas oblężenia Grodna (Дорош 1993, 8-9).
Początek chrystianizacji tych ziem należy datować na lata po przyjęciu chrztu przez Ruś w 988 roku przez księcia Włodzimierza. Wszystkie
tereny, które wchodzą obecnie w skład białoruskiego państwa, były
wcześniej zamieszkiwane przez słowiańskie plemiona. Tereny, które
później wchodziły w skład guberni grodzieńskiej rozciągały się między
dorzeczami Niemna, Prypeci, Bugu i Narwi. Sam Herodot wspomina
o terenach przynależących do Podlasia i Polesia oraz zamieszkujących
je wzdłuż Narwi i Nurczyka Narwian. Według doniesień kronikarza
Nestora, plemię Dregowiczów zamieszkiwało ziemie wzdłuż rzeki
Prypeć i na wschód od Niemna w X i XI wieku. Na zachodzie owo
plemię stykało się i przenikało z Narwianami, zaś na północy graniczyło
z Dulebami, Bużanami oraz Drewlanami. Na zachodzie Dregowiczowie graniczyli z Prusami, zaś od północnego wschodu z Litwinami
6

Mówiąc o rozwoju architektury i budownictwa świątynnego z tamtego okresu na
Kołoży, nie sposób pominąć pionierskich dokonań archeologicznych eksperta tamtych
czasów P. Pokryszkina, który w 1904 roku jako pierwszy rozpoczął badania tego terenu
w celach rekonstrukcji cerkwi św. św. Borysa i Gleba, którą przygotował w oparciu
o wyniki swych badań. Zob. Jodkowski 1934, 11.
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(Батюшков 1860, 3), co daje jasny obraz mozaiki etnicznej plemion
zamieszkujących te tereny. Jeśli chodzi o wierzenia wcześniej wymienionych plemion, to wyznawali oni pogaństwo, oddawali cześć idolom
oraz żywiołom, z pośród których najważniejszym był Perun.
Chrystianizacja miasta Grodna i okalających go terenów zbiegła
się w czasie z kształtowaniem się państwowości oraz chrystianizacji
pozostałych narodów słowiańskich. Przyjmowanie chrześcijaństwa
przez książąt w owym czasie było równoznaczne z wejściem na drogę
nieodwracalnych zmian kulturowych i religijnych. Było to związane
z przyjęciem i rozwojem procesów państwowych, ich organizacji, zasad
oraz wartości. Wszystkie te dziedziny kształtowały społeczeństwo. Przyjęcie chrześcijaństwa oprócz aktu religijnego pociągało za sobą wzrost
poziomu edukacji, kultury, rozwoju piśmiennictwa, które dyktowało
kanony literackie oraz urzędowe (Hawryluk 1993, 42).
Dynamiczny rozwój nowego nurtu religijnego, jakim było chrześcijaństwo, zaowocowało wzrostem liczby wyznawców, którzy wymagali
katechizacji oraz opieki duchowej7. Podobnie jak na innych terenach
Rusi, sprowadzani byli do tego celu duchowni z innych krajów chrześcijaństwa wschodniego. Gwałtowny wzrost wiernych zmusił władze
cerkiewne do tworzenia organizacji parafialnych. Wówczas rozpoczęło
się kształtowanie organizacji parafialnych na terenach Grodzieńszczyzny.
Mieszkańcy Grodna rozumieli duże znaczenie prawosławia, gdyż świątynie i monastery od zawsze były centrami duchowymi i kulturowymi,
które podnosiły duchowość narodu oraz umacniały w nim religijność
i pobożność (Гостев, Швед 1993, 11).

7

Jeszcze 100 lat po przyjęciu chrztu, na Rusi wciąż żywe były pogańskie wierzenia,
tradycje i zwyczaje z nimi związane. Ochrzczona ludność modliła się do pogańskich
bóstw o zdrowie i pomyślność. Z niektórych okolic, jak np. szlaku normańsko-greckiego
wypędzano z osad duchownych lub też mordowano. W drugiej połowie XI wieku są
znane przypadki urządzania igrzysk pogańskich. Cerkwie w tych czasach stały puste.
Wszelkie nieposłuszeństwa wobec nowej, chrześcijańskiej wiary były krwawo tłumione
przez wysłane w tym celu przez księcia zbrojne drużyny. Za Andrusiewicz 2004, 69.
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Kulturowe granice pomiędzy wschodnim Bizancjum, a zachodnią
kulturą łacińską przebiegały przez wschodnie ziemie polskie. Zarówno
w sztuce sakralnej jak i świeckiej widać było wpływy bizantyjskie, zaś
architektura romańska odcięła swe piętno na cerkwiach wznoszonych
na terenie Halicza.
Chrystianizacja ziem pogranicza polsko-ruskiego, czyli m.in. Grodzieńszczyzny była prowadzona przez biskupstwa kijowskie8 i białogrodzkie, a następnie biskupstwo włodzimierskie, które powstało przed
rokiem 1085. Biskupstwo włodzimierskie (przed podziałem, czyli do
I poł. XI w.) – obejmowało obszar Wołynia, Polesia, Podlasia, Grody
Czerwieńskie wraz z Haliczem, Przemyślem, Bełzem i późniejszym
Lwowem (Mironowicz 2006, 72)9.
Aby unaocznić granicę przebiegająca wówczas pomiędzy ruskim,
a polskim osadnictwem, należy nadmienić, iż przebiegała ona od Karpat
na południu po plemiona bałtyckie na północy. Pod wpływem osadnictwa ruskiego znalazło się Podlasie, tereny pomiędzy Wieprzem,
a Bugiem, Ziemia Przemyska (Mironowicz 2006, 72-73).
Tereny współczesnego Podlasia oraz obszary nad rzekami Niemen
oraz Narew przypuszczalnie należały do biskupstwa połockiego, które
zostało utworzone przez Włodzimierza Wielkiego. Wynikało to z jego
dużego znaczenia politycznego na Rusi Kijowskiej. Jak podaje Andrzej
Poppe – terytorialna jurysdykcja biskupów połockich sięgała do zachodnich granic ziem ruskich, na zachód od Grodna (Mironowicz 2006, 75).
Tak więc ziemie grodzieńskie wchodziły w skład turowskiej administracji cerkiewnej w XI w., gdyż do dziś nie wiadomo kiedy dokładnie
8

Świadczy o tym wzmianka w Pateryku Kijowsko-Pieczerskim: „Z tego, bracie
Pieczerskiego monasteru Przeczystej Matki Bożej mnodzy biskupi ustanowieni byli,
jako i od samego Chrystusa Boga naszego apostołowie na cały świat posłani byli i jako
pochodnie jasne oświeciły całą Ruską Ziemię świętym chrztem” (Pateryk Kijowsko-Pieczerski..., 172).
9
Należy zaznaczyć, że Grodno zostało założone przez książąt ruskich, którzy
w starciu z plemieniem Jaćwingów w XI wieku osiedlili się na terenach nad Niemnem
oraz Narwią. Oprócz Grodna w podobnym czasie powstał Wołkowysk oraz Indura.
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nastąpiły zmiany w obrębie granic tej diecezji. Wiadomo zaś, iż były
to zmiany znacznie redukujące obszar diecezji turowskiej, wynikające
z serii walk pomiędzy książętami ruskimi. Wynikiem tych potyczek
było przyłączenie do diecezji włodzimierskiej zachodnich ziem wołyńskich, Polesia wraz z Brześciem, Grodnem, Wołkowyskiem i Kobryniem, tereny nadbużańskie wraz z Mielnikiem i Drohiczynem oraz
Bielsk, do tego należy dodać Grody Czerwieńskie wraz z Przemyślem
i dorzeczem górnego Dniestru z Haliczem. Z czasem wzrost znaczenia
Turowa za panowania księcia kijowskiego Wsiewołoda (1078-1093)
przyczynił się do powstania dzielnicy turowskiej. Dla ziem grodzieńskich, brzeskich i podlaskich oznaczało to wejście w nowe struktury
diecezjalne biskupstwa turowskiego. Dlatego też pod koniec XI wieku
diecezję turowską tworzyły miasta takie jak: Turów, Pińsk, Brześć,
Kamieniec, Kleck, Grodno, Drohiczyn i Bielsk (Mironowicz 2006, 75).
Nie można jednoznacznie stwierdzić, jak długo utrzymywał się
opisany wyżej podział administracji cerkiewnej. Faktem jednak jest,
iż Turów wraz z Wołyniem przypadł w udziale księciu Jarosławowi,
natomiast po jego wystąpieniach przeciwko seniorowi księstwo to
zostało mu odebrane i już jako okrojone przypadło w udziale księciu
Wiaczesławowi, który był młodszym synem Włodzimierza Monomacha.
Książę Wiaczesław jednak utracił księstwo turowskie w 1146 roku.
W wyniku wojen domowych odzyskał je na krótko przed śmiercią
w 1154 roku. Po jego śmierci księstwo to zostało podzielone przez
księcia Jerzego Dołgorukiego na dwie dzielnice: Turów i Mozyrz. Było
ono już wówczas pod silnym wpływem Kijowa, w wyniku którego
traciło swe dawne znaczenie na rzecz umacniającej się pozycji książąt
halicko-włodzimierskich. Kolejne etapy upadku znaczenia Turowa
wiązały się z przeciągającymi się walkami pomiędzy książętami ruskimi. Zmiany te można dostrzec dzięki miastom, które w XII wieku
weszły w skład eparchii włodzimierskiej, a był to: Wołyń na zachód od
Słuczy i Horynia, Polesie wraz z Brześciem i Grodnem, Wołkowyskiem
i Kobryniem, Bielsk, Mielnik, Drohiczyn oraz Grody Czerwieńskie

Dzieje Cerkwi prawosławnej na terenie diecezji grodzieńskiej do roku 1900 347

z Przemyślem (Mironowicz 2006, 76). Biskupi turowscy sprawowali
władzę na terenach metropolii litewskiej w czasach jej upadku w latach
1330-1354 oraz 1361-1376. Taki stan rzeczy miał miejsce w przypadku
nieobecności metropolitów litewskich lub kijowskich, gdyż duchowieństwo i ludność prawosławna na obszarach zlikwidowanej metropolii
litewskiej wymagała przydziału jurysdykcyjnego (Mironowicz 2006,
150). W XI wieku księstwo turowskie, wysuwając swe granice dalej na
zachód, zetknęło się z najpotężniejszym plemieniem pruskim, a mianowicie Jaćwingami. Książęta ruscy, zajmując poszczególne ziemie
nad rzeką Narew oraz Niemen, zakładali tam takie miasta jak: Grodno,
Wołkowysk czy też Indura. Założone grody sprzyjały dynamicznie
rozwijającemu się wokół nich ruskiemu osadnictwu jednocześnie wypierając osiadłą tam wcześniej ludność jaćwieską i litewską (Mironowicz 2006, 36).
Dokładne powstanie diecezji turowskiej, w której skład wchodziły
tereny Grodzieńszczyzny ma sporne opinie wśród historyków. Pewne
jest to, że w XI wieku rezydowali w Turowie sufragani biskupstwa
włodzimierskiego. Teza ta oparta jest na świadectwach Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego, umieszczających pod datą 1005 roku pierwszego
rezydującego biskupa Turowa (Черепица 2000, 6). Należy jednak
zwrócić tu uwagę na fakt, iż informacja ta nie pojawia się w starszych
wydaniach Pateryku, co budzi pewne zastrzeżenia (Mironowicz 2011,
47-52)10. Diecezja turowska w pierwszych latach od powołania pokrywała się administracyjnie z terenem księstwa turowsko-pińskiego.
Istnieje hipoteza, iż władza biskupów rezydujących w Turowie rozpościerała się nad terenami południowego Podlasia w XII i XIII wieku.
W latach 1330–1354 oraz 1361–1376, czyli okresach upadku metropolii
litewskiej, to właśnie eparchia turowska przejmowała kontrolę nad
10

Jako najwcześniejszą datę związaną z Turowem Józef Jodkowski podaje rok
1013; powołując się na „Kroniki ruskie” odnosi tę datę do przydzielenia przez księcia
kijowskiego Włodzimierza I dzielnice turowską we władanie jednemu z synów swego
brata Jaropełka – Świętopełkowi (Jodkowski 1936, 60).
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Kościołem prawosławnym na ziemiach Czarnej Rusi, w skład której
wchodziły miasta takie jak: Grodno, Wołkowysk, Nowogródek, Słonim,
Słuck i Kopyl, jak też północno-wschodnia część Wołynia z Brześciem. Jednak władzę na tych terenach sprawowali biskupi turowscy
tylko w czasach nieobecności metropolitów litewskich bądź kijowskich.
Ponadto diecezja turowska miała możliwość poszerzenia tych granic
administracyjnych dzięki udziałom książąt turowsko-pińskich na tych
właśnie terenach. W późniejszym okresie, kiedy metropolitami byli
Cyprian i Grzegorz Camblakowie i Focjusz, jej granice zostały zredukowane do terenu Polesia (Mironowicz 2003, 158).
Śledząc dalsze losy Grodzieńszczyzny nie sposób nie wspomnieć
o diecezji włodzimierskiej z siedzibą we Włodzimierzu Wołyńskim,
do którego administracyjnie przynależała. Zarówno założenie miasta,
jak i erygowanie diecezji przypisuje się księciu Włodzimierzowi. Za
najbardziej prawdopodobny okres powstania diecezji przyjmuje się
II poł. XI wieku. Przed jej podziałem, który nastąpił w XII wieku
w skład eparchii wchodziły tereny Wołynia, Polesia z miastami takimi
jak: Grodno, Brześć, Słonim, Wołkowysk i Kobryń, tereny nadbużańskie (czyli Mielnik), Grody Czerwieńskie i Przemyskie oraz Porzecze
górnego Dniestru z Haliczem. W miarę powstawania nowych diecezji jurysdykcja i znaczenie Włodzimierza jako eparchii malało, gdyż
w końcu XIII wieku jej zasięg obejmował już Wołyń z powiatami włodzimierskim i krzemienieckim oraz środkowe i południowe Podlasie
z ziemią bielską, brzeską i drohicką (Mironowicz 2003, 62).
Prawosławie pojawiło się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego wraz z podbojem osłabionych najazdami tatarskimi księstw
ruskich. Podboje ościennych obszarów rozpoczął już wielki książę
Giedymin, który konkurencyjnie dla Wielkiego Księstwa Moskiewskiego jednoczył poszczególne księstwa podporządkowując je Litwie.
Wszystkie podbite księstwa, a wraz z nimi ich lokalni władcy zachowywali swą władzę, lecz podlegali wielkiemu księciu. Za panowania
syna Giedymina – wielkiego księcia Olgierda, Litwa została poszerzona
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o grody należące o księstwa smoleńskiego na wschodzie i na południu
o Siewierszczyznę, Podole i Kijów. Na zachodzie najstarszy syna Olgierda – Fiodor – przyłączył Ratno, Luboml i Kobryń, zaś Witold
– Podlasie, Grodno, Kamieniec i Wołkowysk. Kolejne lata przynoszą
poszerzenie granic państwa na południu oraz wschodzie (Mironowicz
2003, 142).
Aneksje poszczególnych księstw wprowadziły do państwa litewskiego zarówno nową religię i kulturę, jak też język, którym posługiwali się
zamieszkujący przyłączone tereny Słowianie. Stosunek przyłączonych
księstw ruskich do Wielkiego Księstwa Litewskiego był obszarowo
zdominowany w porównaniu do ziem rdzennie należących do Litwinów.
Wiązało się to z dominacją kulturową, religijną oraz językową, która
zasadniczo wpłynęła na strukturę społeczną całej Litwy. Dużą rolę
w propagowaniu kultury ruskiej oraz jej ogólnej rutenizacji odegrał
Kościół prawosławny. Dominująca mowa ruska z biegiem czasu stała
się językiem państwowym, co znalazło swe odbicie w literaturze, zaś
sama kultura była chętnie przyjmowana przez ludność litewską. Rutenizacja Litwy – formalnie państwa pogańskiego – wpłynęła na fakt
chrystianizacji większości ludności, w tym książąt i bojarów litewskich.
Za rządów Wielkich Książąt Litewskich – Giedymina i Olgierda –
kolejni książęta obejmujący władzę na ziemiach litewskich i ruskich
przyjmowali chrzest w obrządku wschodnim11. Oznaczało to, iż Kościół
prawosławny w tych czasach miał gwarantowaną pełną swobodę kultu.
Ponadto proces ten wspierały mariaże zawierane między książętami
litewskimi, a księżniczkami ruskimi. Zjawisko to występowało w tych
czasach na tyle często, iż przyczyniło się znacząco do wprowadzenia
prawosławia jako religii panującej w Wielkim Księstwie Litewskim. Za
przykładem książąt podążały rody bojarskie oraz elity społeczeństwa,
które przyjmowały prawosławie. W ten sposób zacieśniano kontakty
11
Należy zaznaczyć, iż dynastia panująca, pomimo zawierania związków małżeńskich z prawosławnymi księżniczkami ruskimi, pozostawała przy wierzeniach pogańskich (Mironowicz 2003, 142).
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polityczne oraz powiązania pomiędzy rodami. Taki stan rzeczy utrzymywał się do czasu podpisania unii polsko-litewskiej (Mironowicz
2003, 143).
Terytorium Grodzieńszczyzny znajdowało się w bardzo niekorzystnym położeniu, gdyż, przynależąc terytorialnie do Wielkiego Księstwa
Litewskiego, które poddane zostało intensywnemu procesowi konwersji
na katolicyzm, od zachodu nieustannie narażone było na ataki Zakonu Krzyżackiego, o czym świadczą wzmianki w dziele zatytułowanym
„Кронон: Летопись города на Немане (1116-1990)” (Гостев, Швед
1993). Podano tam, iż Grodno leżało w Wielkim Księstwie Litewskim,
granicząc z terenami, które zajęli Krzyżacy. Było więc bardzo częstym
celem ich wypraw łupieżczych. Pierwszego najazdu na miasto dokonano
już w roku 1284 roku. Ataki Zakonu na Grodno odbywały się z dużą
częstotliwością w latach 1296–1405. Rozpiętość czasowa pomiędzy tymi
dwiema datami pokazuje i tym samym udowadnia jak niespokojnym
i destrukcyjnym okresem dla mieszkańców Grodzieńszczyzny było
sąsiedztwo Krzyżaków12.
Dynamiczny rozwój Kościoła prawosławnego na ziemiach Litwy
sprawił, iż erygowano wówczas dużą liczbę parafii, które zawierały
się w poszczególnych diecezjach. Liczne konwersje na prawosławie
owocowały powstaniem nowych diecezji oraz zarządzających nimi
biskupów. Coraz wyraźniej Wielkie Księstwo Litewskie dążyło do erygowania samodzielnej metropolii oraz powołania struktur kościelnych
całkowicie niezależnych od metropolii kijowskiej. Udało się to w roku
1299 dzięki inicjatywie księcia Witensa, który wystarał się u patriarchy
Jana XII o zgodę na powołanie diecezji litewskiej z siedzibą w Nowogródku. Mimo, iż inicjatywa powołania nowej cerkiewnej jednostki
administracyjnej wyszła od książąt litewskich, to do ostatecznej decyzji wydanej przez cesarza Andronika II przyczyniły się też czynniki
12
Pod datą 1410 w dziele „Кронон” wspomina się o uczestnictwie „chorągwi
grodzieńskiej” wśród wojsk polskich i litewskich w bitwie pod Grunwaldem (Гостев,
Швед 1993, 14-17).
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polityczne. Zgoda na powstanie nowej diecezji była podyktowana chęcią rozszerzenia wpływów patriarchatu konstantynopolitańskiego na
terenach ruskich, gdzie były już prowadzone misje przez zakonników
łacińskich. Misje te były szeroko wspierane przez polskich królów, co
budziło niepokój wśród wyznawców prawosławia na ziemiach litewskich.
Dlatego też cesarz Andronik II w celu umocnienia pozycji prawosławia
w nowej diecezji dążył do obsadzania katedr biskupami pochodzenia
greckiego (Гостев, Швед 1993, 106).
Na terenach ziem ruskich, które zostały zajęte przez Polskę, Wielkie
Księstwo Litewskie i Wielkie Księstwo Moskiewskie, wszystkie z wymienionych państw dążyły do utworzenia odrębnych struktur cerkiewnych
na swoich ziemiach. W wyniku tych znaczących zmian politycznych
metropolia kijowska rozpadła się na trzy ośrodki metropolitarne: halicki,
litewski i tytularnie kijowski, lecz z siedzibą metropolity we Włodzimierzu nad Klaźmą.
Olgierd dążył do ponownego powołania metropolii litewskiej,
w skład której oprócz ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego wchodziłby Smoleńsk, Kijów, Niżny Nowogród i Twer, co zostało zrealizowane
w roku 1375. Sytuacja skomplikowała się po śmierci metropolity Romana w 1361 roku. Nieobsadzony tron w Wilnie komplikował sytuację
organizacyjną Kościoła prawosławnego w Wielkim Księstwie Litewskim
poprzez przyłączenie do metropolii kijowskiej.
Ziemia grodzieńska, tak jak pozostała część Wielkiego Księstwa Litewskiego za panowania Władysława Jagiełły, zetknęła się z jednolitą pod
względem wyznaniowym Polską. O ile w początkowym okresie panowania Jagiełło starał się podążać śladami swego poprzednika Kazimierza
Wielkiego utrzymując szeroką autonomię wschodnich prowincji swego
państwa13. Obserwując taki stan rzeczy, Krzyżacy donosili do Stolicy
13

Wschodnie rubieże Królestwa Polskiego utrzymywały swoją walutę. Urzędy
państwowe w miastach Rusi halickiej, Wołynia, Podlasia i Polesia obsadzane były przedstawicielami wywodzącymi się rdzennej ruskiej ludności. Wszelkie dokumenty oraz akty
wydawane przez kancelarię królewską pisane były w języku ruskim. W miastach obok
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Apostolskiej o braku postępów katolizacji wschodnich terenów Polski.
Wskazywali na przepaść materialną pomiędzy biskupami obu wyznań
w diecezjach wschodnich oraz większy przyrost naturalny ludności
wyznania prawosławnego. Pod presją Rzymu, a także sąsiadującego
i rosnącego w siłę Zakonu Krzyżackiego, Jagiełło kolejnymi aktami:
w Krewie (1385), ostrowskimi (1392), wileńsko-radomskimi (14001401) oraz horodskimi (1413), będącymi rozszerzeniem wcześniej wymienionych aktów, zmienia sytuację prawną Kościoła prawosławnego
w Wielkim Księstwie Litewskim na jego niekorzyść. Od tego czasu
rozpoczyna się pozbawianie ludności prawosławnej wszelkich dotychczasowych przywilejów. Powoływanie osób wyznania katolickiego
na urzędy państwowe, zwalnianie ze świadczeń ﬁnansowych na rzecz
państwa, zakaz zawierania małżeństw z wyznawcami prawosławnej
konfesji, to tylko niektóre z prawodawstwa mającego na celu ucisk
i rozwarstwienie wyznania prawosławnego na prowincjach Wielkiego
Księstwa Litewskiego.
Dużą rolę w tym procesie odegrała ekspansja Kościoła katolickiego
na tych terenach. Podpisanie Unii w Krewie rozpoczęło proces erygowania całych sieci paraﬁi, biskupstw i diecezji katolickich rozpościerających się na terenach wzdłuż wschodnich rubieży Wielkiego Księstwa
i Korony. Nadane w 1387 roku przywileje wileńskie gwarantowały
zwolnienia ze świadczeń ﬁnansowych, a prawa osobiste obiecywano
tym bojarom, którzy dokonają konwersji katolickiej. Ponadto rozrostowi Kościoła katolickiego miał sprzyjać fakt nadania indywidualnej
własności ziemskiej, podczas gdy dobra ziemskie należące do Cerkwi
pozostawały własnością hospodara.
siebie funkcjonowali biskupi katoliccy i prawosławni (Mironowicz 2006, 201). Również,
według J. Wolińskiego, tereny podbite przez państwo Polskie, wcześniej przynależące
do Rusi z ludnością wyznania prawosławnego uzyskały szeroką autonomię w kwestiach
swej wiary. Autor twierdzi, iż władcy polsko-litewscy otaczali te obszary swą opieką
i powołując się na kanony Kościoła wschodniego, sugerowali jak najszybsze wyodrębnienie hierarchii kościelnej (Woliński 1936, 10-14).
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Był to proces zainicjowany przez Władysława Jagiełłę, który osobiście czuwał nad jego przebiegiem14. Miał on na celu przekształcić
społeczeństwo litewskie wyznaniowo i kulturowo pod egidą cywilizacji zachodniej. Cała elita sprawująca władzę w Wielkim Księstwie
Litewskim musiała być wyznania katolickiego. Kościołem panującym w państwie miał stać się Kościół katolicki. Wyznawcy Kościoła
prawosławnego, aby uzyskać status wyznania tolerowanego, musieli
spełniać warunki bezwzględnej lojalności wobec swego władcy oraz
respektowania i wykonywania jego rozkazów. W praktyce wyglądało
to dużo bardziej różnorodnie. Tereny zdominowane przez ludność
prawosławną cieszyły się swobodą wyznaniową, zaś tereny na których
występowała społeczność zróżnicowana pod względem konfesyjnym
musiały respektować powyższe zasady15.
Unia pomiędzy Polską i Litwą zacieśniła więzy między oboma państwami nadając Wielkiemu Księstwu Litewskiemu wspólnotę wyznaniową, a także rodową i polityczną. Dlatego też objęcie Litwy wspólnym
wyznaniem było prawnym zwycięstwem religii rzymskokatolickiej i tym
14

Za przyzwoleniem Władysława Jagiełły w Wilnie w roku 1387 erygowano biskupstwo rzymskokatolickie, które administracyjnie obejmowało pół miasta oraz około
60 wsi. To czyniło rzymskokatolickiego biskupa drugą po księciu najbogatszą osobą
w Wielkim Księstwie Litewskim. Ponadto Władysław Jagiełło utworzył i wyposażył
szereg nowych parafii. Powstawały one często w miejscach niezamieszkałych przez
ludność katolicką. Król wyzwolił również od świadczenia wszelkich powinności i świadczeń na rzecz władz świeckich duchowieństwo Kościoła rzymskokatolickiego oraz jego
wyznawców. Por. Hajduk 1995, 20.
15
M. Hajduk sugeruje, iż „..spotkane w dużej mierze ograniczenia powstały nie
przez odjęcie prawosławnym posiadanych już praw, lecz przez niedopuszczenie ich do
korzystania z tych przywilejów, jakie otrzymali Litwini, dzięki Unii z Polską, w celu
stopniowego zrównania ludności obu państw. Jak wiadomo, proces ten dotyczył głównie
warstw wyższych, w pierwszym rzędzie bojarstwa i w rezultacie zwalniał je z różnych
ciężarów na rzecz państwa (księcia) oraz nadawał im wolności osobiste (…) Otóż zwolnienia owe i nadania miały przysługiwać jedynie tym, którzy byli poddani katolickiemu,
rzymskiemu kościołowi, stąd więc nie mogli z tych nieznanych do tej pory swobód
korzystać wyznawcy kościoła wschodniego” (Hajduk 1995, 46-47). Zob. też Woliński
1936, 26.

354

Adam Pytel

samym przeniesieniu jej na tereny zamieszkiwane przez ludność prawosławną. Starano się odnieść do nowej sytuacji religijnej i zagwarantować
równouprawnienie religijne w państwie. To miała zagwarantować unia
grodzieńska w 1432 roku, jednak przywilej ten wspominając o równouprawnieniu potwierdzał tak naprawdę prawa katolików do piastowania urzędów i wszelkich godności związanych z pełnieniem wysokich
funkcji państwowych. Pomimo respektowania przez władzę monarszą
podstawowych zasad tolerancji, dało się odczuć, iż Kościół prawosławny
zajął w państwie pozycję drugorzędną. Najwyraźniej było to widoczne
w prawodawstwie oraz przywilejach ekonomicznych. Pomimo akceptacji podstawowych praw oraz struktur Kościoła prawosławnego, jak
przyznaje Janusz Woliński w zarysie historycznym „Polska i Kościół
prawosławny”, to jednak należy pamiętać, iż ogólnie obowiązujące prawo w państwie polskim traktowało wszystkie wyznania nie wchodzące
w obrządek łaciński jako odszczepieńców i niewierzących. Do końca
XV wieku sytuacja wyznaniowa na terenach zdominowanych przez wyznawców prawosławia doznała ograniczenia liczebności duchowieństwa,
uszczuplenia sądownictwa biskupiego, braku nowych nadań ziemskich.
Znamiennym było również podporządkowanie episkopatu prawosławnego katolickiemu, co zaczynało rodzić pierwsze konflikty na tle religijnym (Mironowicz 2003, 165-167).
Unia brzeska w 1595 roku okazała się wydarzeniem, będącym sumą
poprzedzających ją okresów historycznych oraz towarzyszących im
przy tym przeplatających się czynników politycznych oraz religijnych.
Wschodnia flanka granic Rzeczypospolitej oraz stykające się z nią zachodnie ziemie Rusi Kijowskiej budziły chęć ekspansji Stolicy Apostolskiej poprzez krzewienie na tych terenach wiary rzymsko-katolickiej.
Rzym czynił wielokrotne starania doprowadzenia do unii kościelnej
Cerkwi prawosławnej z Kościołem rzymskokatolickim pod przewodnictwem papieża. Jedną z pierwszych prób prowadzących do przyjęcia
unii na warunkach podyktowanych przez Kościół rzymskokatolicki
należy dopatrywać się już od roku 1204, kiedy to przedstawiciel Rzymu
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zaproponował księciu halicko-wołyńskiemu Romanowi Mścisławowiczowi przyjęcie wraz z poddanymi obrządku rzymsko-katolickiego
i w zamian ustanowienie go królem całej Rusi. Po raz kolejny próby
zjednoczenia obrządku wschodniego z zachodnim podjął się papież
Innocenty IV, który wzorem swego poprzednika Celestyna IV przystąpił do politycznej negocjacji z następcą księcia Romana – Daniela
Romanowicza. Zachód zobowiązał się wówczas do zorganizowania
krucjaty przeciwko nękających księstwo halicko-wołyńskie w zamian
za poddanie Cerkwi na terenach jego państwa pod zwierzchnictwo
Stolicy Apostolskiej. Kolejnym znamiennym etapem były czasy panowania Władysława Jagiełły, a dokładnie jego wcześniej wspomniane
postanowienia wydane w latach 1385–1413, znacząco ograniczające
prawa oraz wpływy wyznawców prawosławia w granicach Korony
oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po dwóch nieudanych próbach
wprowadzenia unii, kolejna okazja nadarzyła się podczas zawarcia unii
florenckiej (1439). Zwolennikiem zjednoczenia Kościoła Wschodniego
i Zachodniego był metropolita kijowski Izydor Grek. Jego pobyt w Rzymie zaowocował nadaniem mu przez papieża Eugeniusza IV godności
kardynalskiej i mianowaniem go tym samym jako papieskiego legata
w Europie Wschodniej. Jego zadaniem było rozpropagowanie unii w jak
największej liczbie diecezji. Na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego
oraz Korony duchowieństwo obu wyznań przyjmowało je z obojętnością,
zaś nabożeństwo odprawione w obrządku łacińskim przez metropolitę
we Lwowie przyczyniło się do pojawienia się protestów wśród wiernych,
którzy odebrali to jako złamanie zasad swego wyznania oraz zagrożenie
dla ich wschodniej tradycji religijnej (Matus 2013, 33-35). To świadczyło
o przywiązaniu i silnym poczuciu tożsamości religijnej wyznawców
prawosławia na terenach, które stały się wkrótce areną przepychanek
zarówno politycznych, jak i religijnych.
Zabiegi władców Polski pokryły się z nieustępliwymi dążeniami Rzymu podporządkowania sobie Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej,
a następnie w innych krajach wyznających obrządek wschodni. W tym
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celu Stolica Apostolska powołała w 1540 roku Zakon Serca Jezusowego,
powszechnie znany jako Zakon jezuitów. Na terenach Polski pojawił
się on w 1564 roku, szybko zdobywając znaczące wpływy u króla oraz
możnowładców. To dzięki nim została na nowo zainicjowana idea unii
w momencie największego od lat osłabienia Prawosławia, gdy wierni zaczęli przyjmować obrządek łaciński oraz protestantyzm (Matus 2013, 36).
Osiedlając się w Grodnie, Jezuici w 1625 roku otworzyli szkołę jezuicką,
zaś trzy lata później Bractwo Świętego Anioła. Oprócz Zakonu jezuitów,
liczne misje na tych terenach prowadzili również Dominikanie oraz
Brygidki otwierając kolejno klasztory dominikańskie w 1633 roku oraz
brygidek rok później. Świadczy to o ekspansji Stolicy Apostolskiej na
terenach Grodzieńszczyzny (Гостев, Швед 1993, 28).
Kościół prawosławny na Rusi cieszył się statusem Kościoła panującego. Z momentem poszerzenia Korony w ramach unii personalnej
z Wielkim Księstwem Litewskim, ludność obrządku wschodniego
została włączona w skład państwa, gdzie dominowało wyznanie łacińskie. Kościół prawosławny na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego
posiadał wewnętrzną strukturę oraz organizację, którą wypracował
przynależąc terytorialnie do Rusi. Z momentem przejścia pod władzę
królów polskich i stając się tym samym Kościołem mniejszościowym,
ta wcześniej uprzywilejowana sytuacja w nowych uwarunkowaniach
politycznych musiała ulec zmianie. Dążył on zatem do zdeﬁniowania
swej pozycji w państwie pod względem organizacji wewnętrznej oraz
ustosunkowania się nowej władzy do jego instytucji oraz formy i ustroju
(Łapiński 1937, 25).
W czasach pierwszych Jagiellonów jego pozycja była zasadniczo
ograniczana przez postanowienia wydane przez Władysława Jagiełłę.
Król był wówczas pod wpływem Stolicy Apostolskiej informowanej o sytuacji religijnej na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego
przez Zakon Krzyżacki. Prawa wyznawców prawosławia były zatem
ograniczane z powodów politycznych. Należy przy tym pamiętać o nieustającej chęci ekspansji i wpływu Rzymu na tereny Rusi. Wiek XV
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i panowanie króla Zygmunta I przyniosło długo wyczekiwane zmiany.
Jak podaje A. Łapiński, wewnętrzna struktura i organizacja prawna
Cerkwi prawosławnej w Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej opierała się na dokumentach16, które jednak nie określały jasno
wzajemnych relacji państwa i Kościoła. Dlatego też przedstawiciele
Kościoła prawosławnego domagali się ich zaakceptowania, potwierdzenia i doprecyzowania. Wcześniej prawa te zostały potwierdzone
przez księcia Witolda i Aleksandra. Również Zygmunt I zaakceptował
te prawa, na prośbę metropolity Józefa Sołtana. Dzięki temu wierni
prawosławni, politycznie przynależąc do państwa zdominowanego
przez rzymski katolicyzm i będąc w mniejszości, odzyskali niegdyś
utracone przywileje i mogli brać czynny dział w życiu społecznym
i politycznym kraju.
Za pewny przełom dotyczący poprawy sytuacji wyznawców prawosławia na terenach Kresów Wschodnich uważa się postanowienia
sejmu konwokacyjnego w opracowanych przez komisję tzw. „Punktach
uspokojenia17” oraz wydanie tzw. „Dyplomu18” przez króla Władysła16

Jednym ze znaczących dokumentów była tzw. „Ustawa kościelna Jarosława”, którą
z punktu widzenia historycznego A. Łapiński klasyfikuje jako „falsyfikat pochodzenia
stosunkowo późnego” (Łapiński 1937, 26). Zob. także Chodynicki 1934, 107.
17
„Punkta uspokojenia obywatelów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego narodu
ruskiego, w religii greckiej będących” – przyznawały one równouprawnienie Kościoła
prawosławnego i unickiego, zwracały prawosławnym metropolię kijowską, klasztor
pustynny pod Grodnem, biskupstwo lwowskie, łuckie, przemyskie oraz powoływały
w arcybiskupstwie połockim władyctwo mścisławskie z siedzibą w Mohylewie. Ponadto
przyznały wyznawcom prawosławia prawo zakładania szkół i drukarni. Przekazano
prawosławnym kilka cerkwi w większych miastach do czasu powołania przez sejm koronacyjny komisji zajmującej się podziałem cerkwi oraz klasztorów stosownie do liczby
wiernych. Przywrócono prawosławnym mieszczanom dostęp do urzędów miejskich,
prawa oraz cechów, a także zniesiono wszelkie uciskające prawosławnych akty, areszty
oraz dekrety. Mironowicz 2001, 287.
18
„Dyplom” – dokument wydany 14 marca 1633 roku przez króla Władysława IV.
Potwierdzał obiecane prawa Kościoła prawosławnego na sejmie elekcyjnym. Z postanowień „Dyplomu” wynikały: prawne uznanie prawosławnej hierarchii kościelnej, potwierdzenie prawa posiadania świątyń, drukarni oraz szkół, zawarte wcześniej w „Punktach
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wa IV podczas obrad sejmu koronacyjnego 8 lutego 1633 roku, który
skłaniając się ku prawosławnym zmusił unitów do pójścia na ustępstwa
wobec tych pierwszych oraz doprowadzenie do ugody między nimi.
Zapowiedziano podział cerkwi oraz klasztorów pomiędzy te dwa wyznania obrządku wschodniego (Mironowicz 2001, 292). Przeciwko takim rozwiązaniom protestowała oczywiście strona katolicka popierana
przez nuncjusza apostolskiego i samego papieża oraz unicka. Przydział
cerkwi i klasztorów pomiędzy prawosławnych a unitów napotkał pewne
problemy natury organizacyjnej, gdyż wyznawcy prawosławia przeważali w regionach południowo-wschodnich ziem Korony, zaś unici
dominowali liczebnie w częściach północno-zachodnich oraz w Wielkim Księstwie Litewskim. Taki podział doprowadził do konfrontacji
ludności prawosławnej oraz unickiej. Takie sytuacje były nieuniknione,
gdyż na terenach unickich pozostawali wierni Kościoła prawosławnego,
zaś na terenach zdominowanych przez unitów pozostawały cerkwie prawosławne. Dlatego też zwłaszcza na terenach o przeważającej liczebności unitów trwały nieustające walki o beneﬁcja cerkiewne. W miastach
takich jak: Grodno, Wilno, Nowogródek, Słonim oraz wielu innych,
unici wspierani przez katolików utrudniali komisarzom królewskim
przekazania wiernym cerkwi prawosławnych, zaś papieska komisja
Kongregacji Propagandy Wiary oponowała w celach unieważnienia
postanowień z królewskiego „Dyplomu”. W odpowiedzi na ucisk ze
strony unicko-katolickiej, szlachta ruska domagała się realizacji „Punktów uspokojenia” oraz wszelkiej regulacji spraw dotyczących „religii
greckiej”. Król idąc na kompromis dla każdej z tych stron zagwarantował równouprawnienie19 oraz swobodę wyznaniową na równi wyznania
uspokojenia” zapewnienie o powołaniu komisji mającej dokonać podziału cerkwi
oraz klasztorów stosownie do liczby i zapotrzebowania wiernych, a przede wszystkim
gwarantował całkowitą wolność kultu prawosławnego. Szerzej zob. Mironowicz 2001,
288-291.
19
Równouprawnienie nadawało stronie unickiej metropolię kijowską, arcybiskupstwo połockie oraz biskupstwa: smoleńskie, włodzimierskie, chełmskie i pińskie. Unici
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prawosławnego z unickim (Mironowicz 2001, 291-293). Podpisanie
ugody w Perejasławiu podzieliło jednak metropolię kijowską na cztery
diecezje (białoruską, lwowską, łucką i przemyską) terytorialnie przynależące do Rzeczypospolitej. Władyctwo kijowskie oraz czernihowskie
przynależały do państwa moskiewskiego (Mironowicz 2001, 149-151).
W pierwotnej treści ugody perejasławskiej pominięto ustalenia dotyczące zależności jurysdykcyjnej metropolii kijowskiej od Moskwy,
jednak już w jej nowelizacji uchwalonej pięć lat później w 1659 roku
nowy hetman Jurij Chmielnicki potwierdza ustalenia swego ojca, dodając przy tym punkt dotyczący przynależności jurysdykcyjnej. Punkt
ten wspominał o tym, iż metropolita kijowski, wraz z całym duchowieństwem Małej Rusi, są pod „błogosławieństwem Świątobliwego Patriarchy
Moskiewskiego”, który ma nie ingerować w „prawa duchowne”. Wśród
tych wydarzeń należy szczególną uwagę zwrócić na postać samego
metropolity Sylwestra Kossowa i niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej
znalazła się metropolia kijowska w wyniku nieporozumień politycznych. Z jednej strony Sylwester Kossow zmuszony był prosić cara oraz
patriarchat moskiewski o wstawiennictwo i pomoc przy obronie wiary
prawosławnej w dobie szerzącej się w granicach metropolii latynizacji,
zaś z drugiej miał na uwadze wewnętrzne dobro diecezji oraz wiernych.
Oddanie metropolii kijowskiej pod jurysdykcję patriarchatu moskiewskiego z pewnością pokryłoby się z kolei z rusyfikacją jej terenów oraz
ingerencji patriarchy Nikona, który zarzucał metropolicie utrzymywanie
bliskich kontaktów z hetmanami oraz duchowieństwem unickim. Będąc
zatem w jurysdykcji Konstantynopola wiedział, iż patriarcha moskiewski
nie zaryzykuje zaognienia stosunków z patriarchatem wschodnim i nie
podejmie działań sprzecznych z cerkiewnym prawem kanonicznym
(Mironowicz 2001, 153).
otrzymali także świątynie w Witebsku, Połocku i Nowogródku. Prawosławni otrzymali
zaś w samym Kijowie: cerkiew św. Zofii, Ławrę Peczerską w Kijowie i monaster Wydubicki, poza tym biskupstwa: lwowskie, przemyskie, mścisławskie oraz prawa do nauki
w Akademii Kijowskiej oraz wileńskiej szkole brackiej (Mironowicz 2001, 293).
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Niestety skutkiem ugody perejasławskiej była wojna z Rosją, której
patriarcha Nikon nadał status wojny religijnej, wymierzonej w łacinników i unitów uciskających wyznawców prawosławia. Wiosną 1655 roku
wojska rosyjskie ze wsparciem Kozaków rozpoczęły podbój kolejnych
części Wielkiego Księstwa Litewskiego, zdobywając miasta na ziemiach
Białej Rusi: Mińsk, Wilno, Kowno i Grodno. Równolegle do kampanii na
terenie Grodzieńszczyzny toczyły się walki pod wodzą Chmielnickiego
i Buturlina na Ukrainie. Efektem tych starć było opanowanie przez
wojska rosyjskie diecezji Połocka i Smoleńska, należących wcześniej
do unitów. Biskupi tych diecezji zostali zmuszeni do natychmiastowego
opuszczenia swych katedr. Na ich miejsce, bez konsultacji z Sylwestrem Kossowem, patriarcha Nikon powołał nowych biskupów. Miało
to istotne znaczenie dla wyznawców prawosławia na ziemiach białoruskich, gdyż od 1653 roku nie było tam żadnego biskupa. Z inicjatywy
patriarchy Nikona, w całym Wielkim Księstwie Litewskim rozpoczęto
proces restytucyjny prawosławia, w trakcie którego przyjmowano od
ludności przysięgę na wiarę prawosławną (Mironowicz 2001, 154). Ponadto patriarcha nie zaprzestawał swych dążeń do likwidacji odrębności
metropolii kijowskiej (Mironowicz 2001, 168).
Wymienione powyżej wydarzenia były przyczyną nowego porządku
zarówno w strukturach politycznych, jak też cerkiewnych. Car Aleksy
Michajłowicz Romanow wraz z zajęciem ziem wchodzących w skład
Wielkiego Księstwa Litewskiego przyjął tytuł wielkiego księcia Litwy, zaś
patriarcha Nikon tytułowany był od tej pory „patriarchą moskiewskim
Wielkiej, Małej i Białej Rusi”. Pomimo światłej idei Moskwy do obrony
prawosławia przed szerzeniem się na terenach białoruskich i ukraińskich religii rzymskokatolickiej, złamano kanoniczne zasady Cerkwi
prawosławnej, gdyż patriarcha moskiewski narzucał swe zwierzchnictwo
biskupom diecezji podlegających pierwotnie patriarchatowi konstantynopolitańskiemu20. Z kolei biorąc pod uwagę skrajną sytuację prawosła20

Takie postępowanie jest naruszeniem 2. kanonu II Soboru Powszechnego
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wia na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Ukrainy, a więc
szerzenia się Unii oraz rzymskiego katolicyzmu, można wnioskować, iż
Moskwa podjęła jedyny możliwy sposób obrony wiary prawosławnej
na tych terenach.
Po ogłoszeniu Unii w 1596 roku uniccy biskupi pozyskiwali na stronę
nowego wyznania część biskupów prawosławnych. Na terenie Wielkiego
Księstwa Litewskiego w takich diecezjach, w reakcji na uciski ze strony
władz oraz prześladowanie prawosławia przez unitów, wierni zrzeszali
się w grupy mające na celu zachowanie swej tożsamości wiary oraz jej
obronę przed herezjami. W tym celu zakładano bractwa cerkiewne.
Do ich zadań należał szeroko pojęty aktywny udział osób świeckich
w życiu Cerkwi. Ponadto bractwa od samego początku swego istnienia
prowadziły szeroko zakrojoną działalność charytatywną, do której należało prowadzenie szpitali, przytułków dla biednych, a także działalność
oświatową, która polegała na zakładaniu i prowadzeniu szkół, bibliotek,
działalności wydawniczej, organizacji spotkań, na których dyskutowano i nauczano podstaw wiary prawosławnej (Surynowicz 2004, 147;
Черепица 2000, 7-8; Mironowicz 2001, 262).
W pierwszych latach po unii brzeskiej toczyły się liczne spory między prawosławnymi i unitami. Zarówno pierwsi jak i drudzy ubiegali
(z 381 roku), w którym jest mowa o tym, że „Biskupi prowincji kościelnych niech
nie czynią zamieszania w Kościołach i niech nie rozciągają swej władzy na Kościoły
znajdujące się poza granicami swojej prowincji <…> Biskupi, nie będąc wzywani, nie
powinni opuszczać granic swej prowincji w celu udzielenia święceń lub wykonania
jakiejś innej funkcji kościelnej. Ma się rozumieć, że przy przestrzeganiu wyżej podanej
reguły, dotyczącej prowincji kościelnych, sprawami każdej prowincji zarządzać będzie
sobór tejże prowincji, jak uchwalono w Nicei (I Sobór Powszechny w 325 r.). Co się zaś
tyczy Kościołów Bożych, znajdujących się wśród ludów barbarzyńskich, należy nimi
zarządzać zgodnie z przestrzeganym do dzisiejszego dnia zwyczajem ojców” (Znosko
2000, 43-44). Podjęte przez patriarchę Nikona działania naruszyły również kanon
20. Soboru Piąto-Szóstego znanego jako Sobór In Trullo (lata 691–692), którego treść
brzmi: „Zabrania się, aby biskup w mieście nie podległym nauczał wiernych. Jeśli się
okaże, że ktokolwiek tak czyni, niech przestanie być biskupem i niech spełnia funkcję
prezbitera” (Znosko 2000, 77).
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się o przyznanie biskupstw, klasztorów i cerkwie wraz z przypisanymi
im dobrami ziemskimi. Zabiegano również o potwierdzenie ich statusu prawnego. Król Zygmunt III Waza faworyzował unitów w związku
z nadawaniem beneficjów cerkiewnych. Polski król dekretem z 22 marca
1598 roku stwierdził, iż prawosławni biskupi, którzy nie przystąpili
do unii, mogli pozostać przy prawosławiu. Król w reakcji na liczne
konflikty oraz incydenty pomiędzy wyznawcami prawosławia, a unitami wydał kolejny uniwersał (15 grudnia 1598 r.), który nawoływał do
zaprzestania konfliktów. Ich zażegnaniu nie sprzyjali biskupi łacińscy,
którzy domagali się przyłączenia biskupów prawosławnych do Kościoła
rzymskokatolickiego i uznania przez wiernych zwierzchności papieża.
Szerokim echem odbiło się odebranie prawosławnym ich największych
ośrodków monastycznych takich jak klasztor w Supraślu, Żyrowicach,
Grodnie, Wilnie oraz Kobryniu. Pomimo królewskiego wsparcia oraz
faworyzacji strony unickiej, jej dostęp do senatu oraz postępy unii słabły, zaś opozycja antyunijna pozyskiwała coraz więcej zwolenników
(Mironowicz 2001, 257-258).
Okres sporów pomiędzy wyznawcami prawosławia a unitami skutkował zbliżeniem tych pierwszych z ewangelikami, których wyznanie
również było prześladowane. 18 maja 1599 roku przedstawiciele obu
tych wyznań zobowiązali się w Wilnie do udzielenia sobie wzajemnego wsparcia podczas walki o swobody wyznaniowe na forum sejmu.
W odpowiedzi na formujący się obóz antyunicki i jego postulaty, strona unicka interweniowała u króla, który odrzucił projekt konstytucji
sejmowej potwierdzającej prawa Kościoła prawosławnego i tolerancję
wyznaniową. Wszelkie prawa przyznane uprzednio Kościołowi prawosławnemu nadane zostały biskupom unickim oraz rzymskokatolickim.
Pierwsza dekada XVII wieku przebiegała pod znakiem sporów politycznych na tle religijnym między stronami prawosławną i unicką. Spośród
unitów na sejmie w 1609 roku w staraniach o przyznanie wszystkich
przywilejów nadanych religii wschodniej gorąco wspierał metropolita
Hipacy Pociej. Posłowie prawosławni zaapelowali zaś na sejmie, aby
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wszelkie beneficja i dostojeństwa cerkiewne nie były nadawane katolikom oraz unitom. Strona unicka po raz pierwszy na sejmie zaprotestowała przeciwko całkowitej latynizacji swego obrządku. Wszelkie
postulaty prawosławnej szlachty ruskiej znalazły swe odzwierciedlenie
w konstytucji sejmowej, która zakazywała walk na tle religijnym oraz
zabraniała unitom obrony dostępu do godności wszelkim wyznaniom
nieunickim. Kościół prawosławny został uznany na mocy konstytucji
uchwalonej na sejmach w latach 1607 i 1609. Oznaczało to, iż wierni
prawosławni mogli oficjalnie dochodzić swych praw własności przed
trybunałem „compositi iudicii”, w którego skład wchodziły zarówno
osoby świeckie, jak i duchowne. Taki niespodziewany obrót sytuacji
pokrzyżował plany króla Zygmunta III, który liczył, iż po śmierci nieunickich biskupów ich katedry zostaną obsadzone biskupami unickimi.
Miało to sprzyjać szerzeniu się nowopowstałego obrządku i całkowitej
likwidacji hierarchii prawosławnej (Mironowicz 2001, 261-263).
Kolejne lata XVII wieku pokazują, iż rywalizacja pomiędzy prawosławiem a unitami nie ustępowała, a momentami przybierała na sile.
Prawosławni domagali się zwrotów przywłaszczonych przez unitów
biskupstw, klasztorów i cerkwi. Unici zaś, mając poparcie króla, nuncjusza apostolskiego i aprobatę samego papieża, nie zamierzali dokonać
jakichkolwiek zwrotów. Po raz pierwszy od wspomnianych wcześniej
konstytucji regulujących prawa wyznawców prawosławia oraz wszelkich
wyznań nieunickich były konfiskowane przez unitów prawosławne
obiekty sakralne (Mironowicz 1996, 82). W odpowiedzi na zaistniałe
nieprawości w obronie prawosławia interweniował sam król Jan Kazimierz, który to w roku 1661 wystosował list do starosty pińskiego Jana
Karola Młockiego piętnując destrukcyjną dla prawosławia działalność
biskupów unickich. Według pisma wydanego przez króla, naruszała
ona postanowienia konstytucji, a więc prawa, przywileje przysługujące
wyznaniom nieunickim w oparciu o tolerancję wyznaniową. Król nakazał staroście pińskiemu otoczyć wiernych prawosławnych królewską
protekcją oraz zapewnić im swobodę wyznania (Mironowicz 2001, 187).
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Wiek XVIII zbliżył unitów z Kościołem rzymskokatolickim. Był to
zamierzony efekt całkowitej latynizacji unickiej formy liturgicznej oraz
z czasem całkowite zjednoczenie z katolikami. Proces ten zapoczątkował
początek końca wyznawców unii. Ziemie litewskie, białoruskie oraz
ukraińskie, przyłączone przez Katarzynę II do Rosji, okazały się najmniej
zlatynizowane i okupowane przez unitów, toteż tereny te wraz z naciskiem całkowitego wcielenia w łono katolicyzmu bardziej opowiadały się
za powrotem do prawosławia. Po I rozbiorze Rzeczypospolitej, w ciągu
zaledwie pierwszych trzech lat, do prawosławia powróciło 112.578 osób
z czego 354 duchownych oraz 95 parafii z cerkwiami. Dzięki białoruskiej hierarchii kościelnej wśród, której wyróżniała się postać Jerzego
(Konisskiego) (1717-1775) – arcybiskupa Mohylewa, liczba ta z roku
na rok wzrastała. Proces ten jednak początkowo odbywał się powoli
i dość opornie ze względu na metody gróźb i szykanowania powzięte
przez duchowieństwo prawosławne towarzyszące żołnierzom (Charkiewicz 2013, 119-120). Dopiero II i III rozbiór sprawił, iż pozostała
ludność na ziemiach białoruskich zaczęła masowo powracać do prawosławia. Proces ten przyśpieszył jeszcze bardziej dzięki przedstawieniu
władzom Świątobliwego Synodu planu opracowanego przez biskupa
diecezji litewsko-wileńskiej Józefa Siemaszko. Plan ten polegał na stopniowym wprowadzaniu do liturgiki oraz wystroju świątyń elementów
wschodnich, a tym samym sukcesywnym eliminowaniu form łacińskich (Черепица 200, 8)21. Zmiany dotyczyły wprowadzania do świątyń
unickich ikonostasów, pozbywania się organów, ambon i bocznych
ołtarzy, a także rezygnację z tradycji obcych prawosławiu, jak np. używania dzwoneczków podczas nabożeństw. Świątobliwy Synod polecił
rozesłanie do wszystkich parafii diecezji litewskiej „służebników” – do
sprawowania nabożeństw oraz ksiąg metrykalnych w języku rosyjskim,
celem przyzwyczajania duchowieństwa do wypełnianiach ich w języku
21
Od września 1794 do marca 1795 roku do prawosławia powróciło 1.483.111
unitów, 2603 cerkwie wraz z 1552 duchownymi (Черепица 200, 8).
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rosyjskim. Naczynia liturgiczne używane w tradycji rzymskokatolickiej
zastąpiono naczyniami używanymi w liturgii prawosławnej. Zmiany
obejmowały również unickie seminaria duchowne, gdzie wprowadzono
katechizm prawosławny (Charkiewicz 2013, 127).
O ile biskup Józef Siemaszko był zwolennikiem stopniowego powrotu
unitów do prawosławia i miał on wizję powolnych zmian w liturgice
oraz ich obrzędowości i tradycji, o tyle biskup połocki Smaragd (Krzyżanowski) – Rosjanin z pochodzenia, traktował objęcie swej nowopowstałej diecezji jako przyśpieszenie tego procesu. Jego polityka masowego
przyłączenia unitów była zakrojona na dość szeroką skalę przy pomocy
administracyjnych sposób wywoływała liczne protesty wiernych (Charkiewicz 2013, 126).
Większość wiernych, zarówno prawosławnych, jak i unickich, pochodziła ze stanu chłopskiego. Ich mentalność wypływała z braku edukacji,
a to niosło za sobą łatwość manipulacji masami dość trafnie zilustrowaną przez G.A. Kuprianowicza w książce poświęconej życiu biskupa
Józefa Siemaszko: „Naród niezmiennie nazywając siebie i swe cerkwie
ruskimi, katolików nazywa – Polakami, ślepo podąża za swoim duchowieństwem i nie rozumiejąc sensu reform, interpretuje je po swojemu
– twierdząc, iż wcześniejsze unickie świątynie będąc ruskimi, teraz stały
się «prawdziwymi» ruskimi świątyniami. Po wybudowaniu ikonostasu,
uznali siebie za «dostojnych» bycia prawosławnym, zaś niektórzy twierdzili, że wcześniejsze nabożeństwa były rusko-chłopskie, zaś obecnie
wprowadzane nabożeństwa jawią się dla nich jako rusko-szlacheckie
i krytykowali duchowieństwo za nieznajomość prawdziwych nabożeństw” (Черепица 200, 8). Fragment ten jest świadectwem prostoty
myśli ludzi stanu chłopskiego, których liczba w wieku XVII, XVIII
i XIX stanowiła znaczący odsetek społeczeństwa na terenach zarówno
Rzeczypospolitej, jak i carskiej Rosji. To jednak władza, administracja,
nauka, kultura i religia rozumiane we wszelkim aspekcie faktycznie
należały wówczas do elit takich jak magnateria i szlachta. To one stanowiły drugą, znacznie mniejszą grupę ludności, tworzącą narody w całej
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Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieląca te dwie warstwy przepaść
kulturowa, ekonomiczna i edukacyjna dawała możliwość tej drugiej
grupie decydowanie o przyszłości, rozwoju i innowacji tych dziedzin.
Również w aspektach administracji cerkiewnej, roli duchowieństwa oraz
wszelkich zmianach na płaszczyźnie religijnej klasa chłopska siłą rzeczy
była pasywna, gdyż, nie mając podstawowego wykształcenia, odbierano
rzeczywistość empirycznie oraz według własnego prostego rozumowania. Mimo to, ludność ta była związana z Cerkwią i stanowiąc znaczny
odsetek ludności ogólnej tym samym stanowiła większość wiernych
Cerkwi prawosławnej i unickiej na terenach obu państw22. Problem
konwersji unitów na prawosławie dotyczył w znacznej mierze duchowieństwa. Doskonale tę sytuację ilustruje stosunek zebranych podpisów
duchowieństwa opowiadającego się za przystąpieniem do prawosławia
w diecezji litewskiej (760 z 1057) do liczby podpisów zebranych w diecezji białoruskiej (172 z 680). W diecezji białoruskiej, ruch pozostania
przy obrządku unickim był tak silny, iż zbierano podpisy w celu obrony
unii i jej zwolenników, bądź też w przypadku sprzeciwu cara, przejścia
do obrządku łacińskiego (Charkiewicz 2013, 129).
Grodzieńszczyzna ze względu na swe położenie narażona była na
ciągle zmiany natury politycznej. Leżąc na styku dwóch kultur i wyznań
zmieniała się wraz z aktualną sytuacja polityczną. Ta z kolei zawsze
miała wpływ na wyznania zawierające się w granicach państwa. Koniec XVIII wieku przyniósł właśnie takie zmiany polityczne w postaci
trzech rozbiorów Polski. Po pierwszym rozbiorze aż połowa ludności
prawosławnej znalazła się pod panowaniem Rosji. Drugi i trzeci rozbiór rozdzielił zaś ze sobą tereny Białostocczyzny23 z Grodzieńszczyzną,
w wyniku których ta pierwsza znalazła się w zaborze pruskim. Grodno
wraz z Brześciem przeszły pod panowanie Rosji. Równolegle do tego,
22

Pod koniec XIX wieku szlachta liczyła blisko 1,9 miliona ludności, co dawało
tylko 1,5 procenta w skali całego narodu Imperium Rosyjskiego (Smith 2014, 53-58).
23
Białostocczyzna wraz z Zabłudowem, Bielskiem i Drohiczynem została włączona
do zaboru pruskiego (Surynowicz 2004, 134).
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wszystkie diecezje na terenach Rzeczypospolitej weszły w skład w prawosławia rosyjskiego. Wśród nich było Grodno, podporządkowane
arcybiskupstwu w Mińsku, które zostało utworzone po drugim i trzecim
rozbiorze Polski. Wszystkie ośrodki cerkiewne na Grodzieńszczyźnie
zostały zrusyfikowane, zaś wszelkie godności cerkiewne poddano duchowieństwu rosyjskiemu. Wchodząc w struktury Cerkwi rosyjskiej,
prawosławie zostało poddane ustrojowi synodalno-konsystorskiemu.
W roku 1801 Grodno zostało stolicą guberni, gdzie stacjonowały wojska
rosyjskie. Miasto nie posiadało już wówczas żadnej świątyni prawosławnej. Na potrzeby nowoprzybyłych do Grodna urzędników oraz wojsk
rosyjskich zaaranżowano dawny kościół Fary Witoldowej. Po remoncie
budynku dawnego kościoła, konsekrowano go 5 sierpnia 1804 roku
jako prawosławny sobór pw. Mądrości Bożej. Nowopowstała parafia
została podporządkowana Świątobliwemu Synodowi urzędującemu
w Petersburgu (Surynowicz 2004, 134)24.
Za względu na przynależność Białostocczyzny do Prus, władze pruskie postanowiły stworzyć w swych granicach odrębną organizację cerkiewną, której ordynariuszem byłby ihumen monasteru w Zabłudowie
– Sofroniusz Michalski. Uniemożliwiło to podpisanie traktatu w Tylży
w 1807 roku, gdyż tereny obwodu białostockiego wcielone zostały do Rosji, zaś Świątobliwy Synod zdecydował o podporządkowaniu Cerkwi na
białostocczyźnie Mińskiemu Duchownemu Konsystorzowi (Surynowicz
2004, 135). Wkrótce potem władze mińskiej eparchii domagały się od
Świątobliwego Synodu wydania pozwolenia na zamknięcie monasteru
w Zabłudowie, tworząc tam samodzielną parafię, zaś mnichów tego
monasteru proponowano przyłączyć do klasztoru w Pińsku. Klasztory
w Bielsku Podlaskim i Drohiczynie sugerowano pozostawić, gdyż istniało zagrożenie odejścia ich do Kościoła katolickiego. Świątobliwy Synod
propozycje odrzucił, po czym wszystkie wyżej wymienione klasztory
24
Monastery w Zabłudowie, Bielsku Podlaskim, Drohiczynie oraz Brześciu zostały
zamknięte pomimo ich wcześniejszej gorliwości w walce z Unią i unitami (Mironowicz
1998, 105).
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wraz z monasterem św. Szymona w Brześciu zostały zlikwidowane na
jego wniosek w latach 20. XIX wieku (Mironowicz 1998, 105)25.
Zabór rosyjski wraz ze Świątobliwym Synodem dążył do pozbycia się
unitów ze swych terenów. Zdawano sobie wówczas sprawę, iż będzie to
proces długotrwały. Dlatego też Świątobliwy Synod przeprowadził w tym
celu szereg reform Kościoła unickiego, które miały na celu ujednolicenie
rytu unickiego z prawosławnym. Zabiegi te stopniowo przeprowadzał
były unita, biskup Józef Siemaszko26, który po przejściu na prawosławie
okazał się gorącym zwolennikiem konwersji unitów. Likwidacja różnic
pomiędzy Kościołami unickim i prawosławnym dotyczyła również
cerkwi położonych na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Miały one
podtekst polityczny, mający na celu przygotowanie duchowieństwa wraz
z wiernymi do wcielenia w struktury Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
Kasata Unii Brzeskiej nastąpiła w wyniku podpisania aktu 12 lutego
1839 roku w Połocku27. W obliczu tego faktu, Kościół unicki formalnie zniknął z terenów Cesarstwa Rosyjskiego, zaś biskupowi Józefowi
Siemaszce powierzono kierownictwo i rozwój nowoutworzonej diecezji wileńsko-litewskiej ze stolicą od 1845 roku w Wilnie (Surynowicz
2004, 135).
Po likwidacji Unii Brzeskiej i powrocie unitów do prawosławia tereny Grodzieńszczyzny i okolic dotknęła kolejna fala prześladowań,
tym razem mająca swoje podłoże w powstaniu styczniowym w latach

25

Józef Siemaszko urodził się 25 grudnia 1798 roku we wsi Pawłówka w guberni
kijowskiej w rodzinie unickiej przynależącej do lokalnej szlachty o pokoleniowych
tradycjach duchownych (jego dziadek oraz ojciec byli unickimi duchownymi). Szerzej:
Matus 2013, 70-71.
26
Na pamiątkę tego wydarzenia wykuto medal, który na jednej stronie miał odlew
Obrazu Chrystusa Ręką Nieuczynionego z podpisem u góry medalu: „Takiego mamy
Arcykapłana”, zaś na dole wspomnianego medalu widniał napis: „Rozdzieleni siłą (1596)
połączeni miłością (1839)”. Natomiast na drugiej stronie medalu znajdował się krzyż
Pański, z napisem (u góry): „Triumf prawosławia”, i (dole): „25 marca 1839” (Черепица
2000, 8-9).
27
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1860–1863 i idącymi za tym buntami przeciwko zaborcy dawnej Rzeczypospolitej, jakim okazało się Cesarstwo Rosyjskie. Nastroje antyrosyjskie
z Warszawy szybko przeniosły się na tereny niegdyś przynależące do
Rzeczypospolitej, w tym również na Grodzieńszczyznę i Białostocczyznę. W samym Grodnie manifestacjami wyróżniał się Kościół Farny,
zaś w Druskiennikach zorganizowano obchody święta przyłączenia
do Królestwa Polskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biskup Józef
Siemaszko w wydanym 19 grudnia 1861 roku specjalnym oświadczeniu na wyżej wymienione zajścia, ukazywał wiernym i duchowieństwu
istotę wywołanych zamieszek. Zwracał uwagę na „fałsz siany przez ludzi
o złych zamiarach” wśród prawosławnych wiernych. 26 lutego 1863 roku
biskup Józef Siemaszko wydał kolejne oświadczenie, skierowane tym
razem tylko do duchowieństwa swej diecezji (dziekanów, proboszczów,
namiestników klasztorów), aby informowali go o wszelkich próbach
prześladowania wymierzonych w stronę Cerkwi prawosławnej (Дорош
1994, 8-9).
Powstanie styczniowe w latach 1861-1863 rozprzestrzeniło się na obszary leżące obecnie na terytorium Polski, Litwy, Białorusi oraz Ukrainy.
Niestety historia tego okresu pokazuje, iż nie udało się uniknąć aktów
prześladowania ludności prawosławnej na terenach diecezji litewskiej.
Znane są liczne przypadki prześladowań i prób polonizacji, dokonywanych głównie na prawosławnym duchowieństwie. Znane są przypadki,
gdy powstańcy w grupach kilkunastoosobowych w miejscowościach
takich jak: Suraż, Welikory, Kotry oraz w guberni Kobryńskiej, Słonimskiej i Domaczewie Brzeskim golili duchownym brody, bili, wieszali,
często nie oszczędzając przy tym rodzin swych ofiar, w tym małych dzieci
(Дорош 1994, 9). Najtrudniejsza sytuacja, biorąc pod uwagę polonizację ludności prawosławnej terenów Grodzieńszczyzny, utrzymywała
się do połowy XIX wieku. Wskazuje się na ożywioną działalność partii
polsko-katolickich w Rosji, które były bardziej zaangażowane w sprawy polskie w Rosji i „wyrządziły więcej zła na terenach zachodnich
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Imperium Rosyjskiego niż w Rzeczypospolitej” (Корчинский 1902, 12)28.
W artykule J. Korczyńskiego (Корчинский 1902), wydanego z okazji
stulecia guberni grodzieńskiej, opisywana jest historia guberni, w której
szczególnie podkreślony jest fakt wpływów na dworze carskim Polaków
ze znanych rodów arystokratycznych. Korczyński śmiało wysnuł wniosek, jakoby obecność i przyjaźń księcia Adama Czartoryskiego z carem
Aleksandrem I wpływała pozytywnie na sprawy Polski oraz Polaków,
zwłaszcza tych, którzy znaleźli się po rozbiorach w granicach Rosji. Korczyński w swym artykule wielokrotnie zarzuca przekazanie Polakom lokalnej władzy oraz urzędów przez władze carskie. Podejrzewano księcia
Adama Czartoryskiego o chęć latynizacji społeczności zamieszkującej
tereny Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny. Na poparcie swych obaw autor
wspomnianego wcześniej artykułu podał fakt nominacji Czartoryskiego na stanowisko ministra spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego oraz członka Rady do spraw szkolnych przy ministerstwie oświaty
(Andrusiewicz 2015, 193-194). Książę Czartoryski został również mianowany kuratorem w 8 guberniach zachodnich cesarstwa rosyjskiego.
Był inicjatorem założenia Akademii Jezuickiej (Carskiego Uniwersytetu
Wileńskiego w Wilnie). Zarzucano mu, iż przy wszystkich bazyliańskich
klasztorach zakładał także szkoły, by edukować młodzież w duchu łacińskim. Sądzono, iż polska nauka na terenach zachodnich guberni
po objęciu kluczowych stanowisk przez Czartoryskiego rozwijała się
w dużo większym tempie, niż miało to miejsce w czasach, gdy obszary te
wchodziły w skład Rzeczypospolitej. To z kolei spotkało się z dezaprobatą
duchowieństwa prawosławnego oraz działaczy cerkiewnych i zostało
potraktowane jako krok przeciwko prawosławiu na terenach spornych
konfesyjnie pomiędzy unitami, a wyznawcami prawosławia. Dopiero
atak wojsk napoleońskich na Rosję sprawił, iż książę Adam Czartoryski
zrzekł się wszystkich piastowanych przez siebie stanowisk i wyjechał na
28
Autor miał zapewne na myśli przeszkody partii polsko-katolickich na terenach
zachodnich Rosji w działalności misyjnej prawosławia.

Dzieje Cerkwi prawosławnej na terenie diecezji grodzieńskiej do roku 1900 371

zachód Europy, gdzie wspierał zachodnią politykę antyrosyjską. Dokonywał też rożnych zabiegów politycznych i dyplomatycznych, w celu
odzyskania przez Polskę niepodległości (Andrusiewicz 2015, 303).
Po rozwiązaniu unii brzeskiej w Połocku, parafie prawosławne stanęły
przed problemami ekonomicznymi. Problemem, z którym zmierzyła się
diecezja litewsko-wileńska był zły stan techniczny świątyń oraz domów
parafialnych. W niektórych parafiach takowych domów nie było w ogóle.
Należało podjąć odpowiednie kroki remontowe w celu zabezpieczenia
tych budynków. W odpowiedzi na zaistniałe sytuacje Świątobliwy Synod
wydał ukaz z dnia 20 lipca 1842 roku, w którym zabezpieczał sytuację
ekonomiczną duchowieństwa oraz w swej treści dokonał podziału parafii
według wielkości na siedem kategorii. Na szczególną opiekę finansową
mogły liczyć parafie najuboższe, czyli takie, które posiadały znikomą
liczbę wiernych i położone były na terenach innowierczych. Bardziej
liczne parafie zaś zobowiązywały się do przeprowadzania remontów
na koszt swoich wiernych. W taki sposób diecezja litewsko-wileńska
w oparciu o materialne postanowienia Świątobliwego Synodu przystąpiła do modernizacji obiektów sakralnych wchodzących w jej skład
(Surynowicz 2004, 138).
Nadzieję na rozwój prawosławia na terenach Grodzieńszczyzny
wzbudziło ożywienie życia monastycznego. Już w 1840 roku na Grodzieńszczyźnie funkcjonowało pięć monasterów. Były to: Zwiastowania
NMP w Supraślu, św. św. Piotra i Pawła w Byteniu, Monaster pw. Chrztu
Pańskiego w Torokaniach, oraz dwa w samym Grodnie – św. św. Borysa
i Gleba oraz NMP. Pięć lat później reaktywowano również monaster
w Żyrowicach, zamykając tym samym w monaster w Byteniu. Monastery były w fatalnym stanie i wymagały remontów. Wynikało to z ich
ciężkiej sytuacji ekonomicznej wynikającej z konfiskaty majątków monasterskich na rzecz państwa. Sytuacja ta poprawiła się dopiero w II połowie XIX wieku, kiedy to zanotowano wzrost powołań spowodowany
podwyższonym poziomem religijności. To z kolei przełożyło się na
zwiększenie liczby zakonników we wszystkich monasterach na terenie
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Grodzieńszczyzny, których część przybyła z Rosji. Ponadto w 1869 roku
abp Makary (Bułhakow) gruntownie przeorganizował ośrodki monastyczne, wprowadzając nowe reguły życia monastycznego.
Całość życia cerkiewnego na Grodzieńszczyźnie w II połowie
XIX wieku zanotowała duży rozwój, który wciąż postępował. Odbywały
się regularne zjazdy duchowieństwa, rozbudowywano sieci parafialne, utworzono i rozwinięto szkolnictwo parafialne, przy parafiach swą
działalność oświatową i wspomagającą życie parafialne organizowały
bractwa cerkiewne. Remontowano i wznoszono nowe świątynie. To
wpłynęło na to, iż diecezja wileńsko-litewska była bardzo złożoną strukturą organizacyjną. Duża liczba parafii na rozległym terenie znacznie
utrudniała kontakt duchowieństwa z hierarchą w Wilnie. Grodzieńszczyzna posiadająca duże zaplecze ekonomiczne oraz rozbudowane życie
parafialne i dekanalne chciała oddzielić się od Wilna. W 1870 roku pojawił się temat erygowania samodzielnej diecezji Grodzieńskiej z siedzibą
w Grodnie. Kolejne lata upływały pod znakiem ubiegania się w Wilnie
przez działaczy cerkiewnych o utworzenie nowej diecezji. Przeciwko
ich prośbom występował Litewski Konsystorz Duchowny, który pragnąc wypracować kompromis, powiększył uprawnienia tamtejszego
biskupa oraz powołano w Grodnie przedstawiciela Zarządu Budownictwa Cerkiewnego i Zarządu Bezpieczeństwa Bytu Duchowieństwa.
Sprzeciw Konsystorza był podyktowany stratą części parafii na terenie
Grodzieńszczyzny i Kowieńszczyzny. Podwyższenie znaczenia Grodna
na mapie diecezji wileńsko-litewskiej nie usatysfakcjonowało mieszkańców Grodna. Ponowne starania o utworzenie diecezji Grodzieńskiej
wznowiono dopiero na początku 1899 roku. Sprawę skierowano do
oddziału decydującego jakim był Święty Synod w Petersburgu. Nad
powołaniem nowej diecezji Święty Synod obradował od 16 czerwca do
2 lipca 1899 roku z pozytywnym skutkiem. Decyzję Świętego Soboru
zaaprobował car Mikołaj II. Diecezję powołano do życia ukazem z dnia
13 stycznia 1900 roku. Pierwszym ordynariuszem nowopowstałej diecezji grodzieńsko-brzeskiej mianowano dotychczasowego wikariusza
diecezji brzeskiej Joachima Lewickiego (Surynowicz 2004, 147-149).
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Z dziejów parafii unickiej pw. św. Michała
Archanioła w Perespie w XVIII wieku
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Streszczenie
Dzisiejsza Perespa, to wieś położona w gminie Tyszowce, powiecie tomaszowskim, w województwie lubelskim. Swoimi korzeniami sięga co
najmniej początków XVI wieku. Pierwsza informacja o tej wsi, mówiąca
że była opuszczoną pochodzi z 1531 roku. Wiadomo, że funkcjonowała tam cerkiew prawosławna, która po raz pierwszy została odnotowana
w 1570 roku. Działalność parafii prawosławnej potwierdzona jest przez
dalszą cześć XVI wieku. Parafia unicka pw. św. Michała Archanioła była
kontynuatorką parafii prawosławnej. Początkowo organizacyjnie przynależna była do dekanatu tyszowieckiego, zaś pod koniec XVIII wieku została
włączona do protopopi z siedzibą w Grabowcu.
Z analizy protokołów powizytacyjnych wynika, że świątynia w tej wsi była
budowlą drewnianą, nie najgorzej zaopatrzoną w utensylia. Przy cerkwi
była usytuowana dzwonnica i cmentarz. Parochowi do utrzymania służyły
grunty orne i łąki, dzięki którym prowadził gospodarstwo, oraz różnorodne
opłaty od wiernych. Duchowny miał do swojej dyspozycji plebanię wraz
z zabudowaniami gospodarczymi. Dla badanego okresu ustalono personalia
siedmiu proboszczów i określono, że szacunkowa liczba parafian wahała
się pomiędzy 300 a 375 duszami.

* Dr Janusz Adam Frykowski, członek Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera i dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego
w Tomaszowie Lubelskim, zginął tragicznie w listopadzie 2015 roku.
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Abstract
Perespa is a tiny village located in Tyszowce gmina (country commune)
that lies within the administration of Tomaszów poviat (county) in Lubelskie Voivodship (District). Its roots date back to at least the beginning of
16th century. The first written record about this village claiming it to be
abandoned dates back to 1531. However, it is recorded that the Orthodox
church functioned there according to the note from 1570. The operation
of the Orthodox parish throughout the remaining years of 16th century
was also later confirmed. The Uniate parish of Saint Michael the Archangel
was the successor of the Orthodox parish. In the beginning, in terms of
jurisdiction it belonged to the protopope in Grabowiec.
In accordance with the post-visitation protocols the Orthodox church
appears to have been wooden and quite well equipped with ecclesiastical
utensils. Also, there was a wooden bell tower and a cemetery by the church.
Not only did a paroch (parish priest) have some arable land and grassland
at his disposal to cultivate and support himself but also he collected various fees from the parishioners. Furthermore, he also was in possession
of a parsonage and ancillary buildings. The personal details of past seven
parochs presiding at this church in the period this research focuses on has
been established whereas the average number of parishioners for the same
period that fluctuated with the time is estimated at between 300 and 375.

Wprowadzenie
Perespa leży w gminie gminy Tyszowce, w południowo-wschodniej
części powiatu tomaszowskiego, w województwie lubelskim. W okresie
staropolskim wieś ta znajdowała się w województwie bełskim, które
do 1462 roku tworzyło oddzielne księstwo, podległe książętom mazowieckim. Po śmierci ostatniego księcia z linii Piastów mazowieckich,
Władysława II, ziemia bełska, jako odrębne województwo weszła w skład
Korony. Pierwotnie województwo to dzieliło się na 5 powiatów: bełski,
buski, grabowiecki, horodelski i lubaczowski, przy czym powiaty bełski
i lubaczowski w 1531 roku zostały połączone w jeden – bełski (Gloger
1903, 226; Jabłonowski 1902, 20). Z tego też roku pochodzi pierwsza
odnaleziona wzmianka o Perespie, wsi wówczas opuszczonej (Janeczek 1993, 189). Dokładna data lokacji tej miejscowości nie jest znana.
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Po włączeniu księstwa bełskiego do Korony Perespa weszła w skład dóbr
królewskich. Wieś ta, razem z Mikulinem, Klątwami i Przewalem, wchodziła w skład niegrodowego starostwa, którego siedzibą były Tyszowce.
W granicach tej królewszczyzny przetrwała do 1768 roku, kiedy to
ostatni starosta tyszowiecki, Jan Mier, na mocy przywileju królewskiego
otrzymał starostwo tyszowieckie w zamian za Hermanówkę, dotychczasowe dobra dziedziczne znajdujące się w województwie kijowskim1.
W rezultacie I rozbioru Polski Perespa dostała się pod panowanie
Austrii i taki stan utrzymał się do 1809 roku. Wówczas to, w wyniku powiększenia Księstwa Warszawskiego, wieś znalazła się w jego granicach.
Kolejna zmiana przynależności Perespy miała miejsce w 1815 roku, kiedy to na kongresie wiedeńskim z ziem Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie, zależne od Cesarstwa Rosyjskiego2. W granicach
Królestwa Perespa pozostała do wybuchu I wojny światowej.
Ze względu na to, że Perespa położona była w województwie i w powiecie bełskim, jej ludność poddana była oddziaływaniu dwóch funkcjonujących obok siebie diecezji: prawosławnej eparchii chełmskiej
(po 1596 roku unickiej) oraz chełmskiej diecezji katolickiej obrządku
łacińskiego. Granice administracyjne obu diecezji niemal się pokrywały, więc zamieszkiwała je zapewne ludność obydwu wyznań, a po
1596 roku – zarówno dwóch wyznań, jak i dwóch obrządków (Gil 1999,
167; Mironowicz 1993, 48-58; Bieńkowski 1988, 132).
Prawosławna diecezja chełmska funkcjonowała do 8 października
1596 roku, kiedy to w Brześciu nad Bugiem metropolita Michał Rohaza wraz z częścią hierarchów, w tym władyką chełmskim, Dionizym
Zbirujskim, ogłosił przyjęcie unii. Ks. D. Zbirujski został pierwszym
unickim biskupem chełmskim3. Chełmska diecezja unicka pierwotnie
1
2

Szerzej na temat starostwa tyszowieckiego zob.: Frykowski 2009.
Więcej na temat historii tej wsi zob.: Frykowski, Niedźwiedź, Niedźwiedź 2008,

55-58.
3
Szerzej o unii brzeskiej zob. np. Likowski 1907; Łużny, Ziejka, Kępiński 1994;
Dylągowa 1996; Soszyński 1996; Woźniak 1996; Alexandrowicz, Kempa 1998; Hejda
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obejmowała obszar ziemi chełmskiej, województwa bełskiego (bez okolic Lubaczowa), a także licznych enklaw-parafii (Bieńkowski 1970, 863).
Organizacyjnie dzieliła się na 2 oficjalaty – chełmski i bełski, te z kolei
na dekanaty (od 13 do 22). W granicach dekanatów funkcjonowały
parafie, których liczba, zależnie od okresu, była różna, np. w 1772 roku
było ich 542 (Kołbuk 1992b, 117-125; 1998, 45). Po pierwszym rozbiorze
południowe tereny diecezji, stanowiące około 2/3 jej dotychczasowej
powierzchni, zostały zajęte przez Austrię. W ramach dostosowywania
organizacji kościelnej do nowego podziału administracyjnego monarchii habsburskiej w 1784 roku tereny te włączono do eparchii lwowskiej
i przemyskiej. Dalsze zmiany granic unickiej diecezji chełmskiej nastąpiły na skutek trzeciego rozbioru, w którego wyniku eparchia utraciła
tereny położone na prawym brzegu Bugu. Kolejne zmiany granic diecezji
nastąpiły podczas wojen napoleońskich, a ostatecznie ukształtowały
się po kongresie wiedeńskim. Podlegały jej wówczas wszystkie parafie
unickie w Królestwie Polskim oraz parafia w Wolnym Mieście Krakowie
(Dylągowa 1996, 94).
Po zawarciu unii brzeskiej Cerkiew unicka stała się jedynym legalnym Kościołem ruskim w Rzeczypospolitej. Prawa Cerkwi prawosławnej
zostały ponownie uznane dopiero przez sejmy w latach 1607 i 1609.
Stosunki między obydwoma Kościołami nie układały się najlepiej, zaś
apogeum wrogości miało miejsce w 1623 roku, kiedy to został zamordowany Józef Kuncewicz, unicki arcybiskup połocki, późniejszy święty
i patron unii (Dydycz 2004, 159-176). Sytuacja nie uległa zmianie nawet
po śmierci Zygmunta III, głównego rzecznika polityki popierania unii
i ograniczania praw prawosławia. Dopiero wybór na króla Władysława
IV w 1632 roku doprowadził do uspokojenia stosunków pomiędzy prawosławnymi a unitami. Nowy król w pactach conventach zobowiązał się
zezwolić na działalność metropolii kijowskiej, zgodził się też na wybór
metropolity według dawnych praw i na wyświęcenia biskupów przez
1998; Dobrowolski, Zemło 2012; Флоря 1996; Дмитриев 2003a; 2003b.
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patriarchę konstantynopolitańskiego na mocy przywileju królewskiego.
Postanowienia te zostały zatwierdzone przez sejm w 1635 roku. W tym
samym roku także unici wystarali się o przywilej, który zagwarantował im dotychczasowy stan posiadania. Z tego też powodu nastąpił
podział cerkwi i monastyrów znajdujących się w królewszczyznach
pomiędzy unitów i prawosławnych, i tym samym dokonał się i utrwalił
formalny podział Kościoła wschodniego w Rzeczypospolitej. Względny
spokój między obydwoma wyznaniami zakończył się w 1648 roku wraz
z wybuchem wojny z Kozakami i w jej następstwie – w 1654 z Rosją.
Klęski poniesione przez wojska polskie doprowadziły do wzrostu znaczenia prawosławia i widma całkowitej likwidacji unii. Kościół unicki,
choć osłabiony, przetrwał ten burzliwy okres. Kończący wojny rozejm
w Andruszowie w 1667 roku pozbawił unitów diecezji smoleńskiej, ale
umożliwił im powrót do połockiej. Natomiast utrata na rzecz Rosji
lewobrzeżnej Ukrainy wraz z Kijowem osłabiła prawosławie w Rzeczypospolitej. Nie bez znaczenia dla dalszego funkcjonowania unii była
przychylna dla niej polityka szlachty, a także osłabienie kozactwa, które
dotychczas dawało silne oparcie polityczne i militarne Kościołowi prawosławnemu (Bieńkowski 1970, 852-853). Niestety, w wyniku zawartego
w 1686 roku pokoju wieczystego między Polska a Rosją metropolicie
kijowskiemu zostało przyznane zwierzchnictwo nad Kościołem prawosławnym w Polsce, a ludność prawosławna otrzymała wolność wyznania i prawo swobodnego kontaktowania się z metropolią w sprawach
cerkiewnych. Konsekwencją tych postanowień były częste interwencje
rządu rosyjskiego w sprawach o naruszenie praw prawosławia.
W wyniku rozbiorów unici znaleźli się w zaborze rosyjskim i austriackim. Pod rządami habsburskimi zwano ich grekokatolikami i traktowano na równi z rzymskimi katolikami. Oba obrządki zostały objęte
systemem rządów józefińskich, polegających na bardzo silnym podporządkowaniu Kościoła państwu. Zdecydowanie gorzej przedstawiała
się ich sytuacja w zaborze rosyjskim. Zaborca uważał, ze unię zawarto
nieprawnie i traktował unitów jako odłączonych przemocą od Kościoła
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prawosławnego. Planowa akcja nawracania unitów zaczęła się już po
II rozbiorze, zaś jej efektem było w 1839 roku przyłączenie Kościoła
unickiego w granicach Cesarstwa Rosyjskiego do Cerkwi prawosławnej.
Funkcjonowanie Kościoła unickiego w całym zaborze rosyjskim zostało ostatecznie przerwane w 1875 roku, kiedy to cesarz, Aleksander II,
ogłosił jego włączenie do Kościoła prawosławnego.
Protopopia (protoprezbiteria) była jednostką terytorialną, odpowiednikiem dekanatu w Kościele łacińskim, na której czele stał protopop.
Początkowo sprawował on także władzę sądowniczą, którą utracił
w XVIII wieku. Dokładna data utworzenia unickiego dekanatu w Tyszowcach nie jest znana. Wiadomo tylko, że w 1573 roku funkcjonowała
tam protopopia prawosławna (AGAD4, ASK sygn. 36, k. 307v), można
więc sądzić, że zasięg terytorialny dekanatu tyszowieckiego po zawarciu unii nie uległ poważniejszym zmianom, podobnie jak i struktura
terytorialna oraz organizacyjna Cerkwi prawosławnej5. Liczba parafii
znajdujących się w protopopi tyszowieckiej w interesującym nas okresie
była zmienna. Pierwszy wykaz pochodzi z lat 1619-1620 i według niego
do protopopii tej należały 43 cerkwie (Gil 2005a, 152). W kolejnym,
o ponad pół wieku późniejszym rejestrze cerkwi, z lat 1683-1685, do
dekanatu tyszowieckiego zaliczono 42 cerkwie, a więc o jedną mniej
w stosunku do spisu poprzedniego (Gil 2000, 43-44). W wykazie tym
wymieniono dwie cerkwie w Tyszowcach, dwie w Łaszczówce, trzy
w Tomaszowie i po jednej w Klątwach, Mikulinie, Nabrożu, Starej
Wsi, Dutrowie, Telatynie, Kmiczynie, Łaszczowie, Czartowcu, Siemnicach, Werechaniach, Grodysławicach, Zimnie, Podhorcach, Typinie,
Nedeżowie, Werszczycy, Przeorsku, Wieprzowym Jeziorze, Rogóźnie,
4

Archiwum Główne Akt Dawnych – dalej: AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego
– dalej: ASK.
5
Wprowadzenie unii nie odbyło się w Tyszowcach bez zamieszek na tle religijnym
między jej zwolennikami i przeciwnikami. W latach 30. i 40. XVII wieku miały one
bardzo gwałtowny przebieg, włącznie z siłowym odbieraniem świątyń, niszczeniem
wyposażenia, napadami na kapłanów i wiernych obu stron. Zob. Gil 2005a, 73-74.
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Szarowoli, Łosińcu, Ciotuszy, Krasnobrodzie, Krynicach, Tarnawatce,
Dzierążni, Komarowie, Niewirkowie, Śniatyczach, Dubie, Zubowicach, Perespie, Honiatyczach i Wakijowie. Zastanawiające jest to, że
w spisie tym wystąpiły tylko dwie cerkwie tyszowieckie, gdyż wiadomo, że w Tyszowcach, przynajmniej do końca XVIII wieku, były
trzy parafie unickie (Frykowski 2012, 33-48). Być może przypadkowy
pożar w latach osiemdziesiątych XVII stulecia zniszczył jedną z cerkwi,
chociaż informacji takiej brakuje w zachowanych źródłach (Frykowski
2009, 312-314). Według kolejnego rejestru cerkwi diecezji chełmskiej,
z 3 czerwca 1696 roku, protopopia tyszowiecka liczyła 34 parafie (Gil
2000, 50). Z pozostałych jednostek oderwanych od niej utworzono
wówczas nowy dekanat w Tomaszowie. Kolejne dane dotyczące liczby
parafii pochodzą ze spisu z ok. 1772 roku. Protoprezbiteria tyszowiecka
liczyła wówczas 38 parafii, czyli w stosunku do poprzedniego spisu ich
liczba zwiększyła się o cztery (Kołbuk 1998, 303-304). Pomiędzy 1696
a 1772 rokiem od protopopii odpadło pięć parafii, tj. w Podhorcach,
Typinie, Nedeżowie, Werechaniach i jedna w Mirczu. Pierwsze cztery
parafie zostały włączone do dekanatu tomaszowskiego; nie ustalono
natomiast, co stało się z parafią w Mirczu. Nie jest też pewne, kiedy
do dekanatu tyszowieckiego dołączono nowe jednostki, ale wiadomo,
że były to parafie w Miętkiem, Nowosiółkach, Posadowie, Radostowie,
Steniatynie, Turkowicach, Wasylowie, Wiszniowie i Żulicach. Należy
zaznaczyć, że taka liczba cerkwi stawiała protopopię tyszowiecką w rzędzie największych w diecezji chełmskiej6. Ponieważ oficjalat bełski, za
wyjątkiem czterech parafii, został w 1784 roku włączony w skład diecezji galicyjskiej, a w związku z tym i dekanat tyszowiecki, stanowiący
cześć tego oficjalatu, znalazł się w nowej diecezji, w której strukturach
6

W spisie z lat 1619-1620 większy był dekanat chełmski, liczący 68 cerkwi i protopopia buska z 53 cerkwiami (Gil 2005a, 152). Według spisu z 1696 roku większym
dekanatem był ponownie chełmski, który liczył 68 cerkwi i bełski z 59 cerkwiami (Gil
2000, 42-60). Według wizytacji diecezji chełmskiej z lat 1759-1762 większym był tylko
chełmski, liczący 54 cerkwie (Sygowski 2000, 233-285).
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funkcjonował do 1810 roku, kiedy to powrócił do eparchii chełmskiej.
Szczegółowe dane o protoprezbiterii tyszowieckiej pochodzą dopiero
z pierwszej połowy XVIII wieku i znajdują się w protokołach wizytacji
biskupich i dziekańskich. Protokoły te stanowią nieraz jedyne źródło
informacji o kondycji cerkwi dekanatu tyszowieckiego, o ich wyposażeniu i uposażeniu, a także o powinnościach wiernych. Duże zmiany
w sieci parafialnej dekanatu tyszowieckiego miały miejsce w okresie
józefińskim, gdyż znaczna część diecezji chełmskiej znajdowała się pod
zaborem austriackim (Kołbuk 1992a, 15-17). Nastąpiła wtedy likwidacja
wielu mniejszych parafii i przekształcenie ich w cerkwie filialne7. Według
przeprowadzonego spisu duchowieństwa na dzień 31 stycznia 1811 roku
protopopia tyszowiecka liczyła 17 cerkwi parafialnych i 27 filialnych
(APL, ChKGK sygn. 146, s. 152-153)8. Dekanat tyszowiecki w granicach
Cesarstwa Rosyjskiego funkcjonował do 1866 roku, do czasu, kiedy to
władze carskie zredukowały liczbę dekanatów z 21 do 12, dostosowując
ich granice do państwowego podziału administracyjnego.
Ogromne znaczenie dla funkcjonowania Cerkwi unickiej miał odbyty w 1720 roku synod w Zamościu, który wprowadził nowe i usankcjonował wprowadzone wcześniej zmiany, upodabniające obrządek
unicki do łacińskiego. Wówczas to ustanowiono uroczystość Bożego
Ciała, codzienne msze święte, jednolitą administrację sakramentów,
wprowadzono monstrancje do wystawiania na ołtarzu oraz miejsce
do przechowywania Najświętszego Sakramentu, tzw. tabernakulum.
W czasie nabożeństw zaczęto używać organów, a podczas procesji
chorągwi, sztandarów, feretronów i dzwonków. Ponadto odprawiano
drogę krzyżową, gorzkie żale, odmawiano różaniec i koronki. Należy
nadmienić, że unici do cerkwi wstawili ławki, konfesjonały oraz boczne
ołtarze. Wprowadzone zmiany spowodowały, że cerkwie wznoszone
w drugiej połowie XVIII wieku były najczęściej pozbawione ikonostasu.
7

Zwano je „skasowanymi” lub „przyłączonymi”. Zob.: Lewandowski 2007, 79.
Archiwum Państwowe w Lublinie – dalej: APL, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki – dalej ChKGK.
8
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Kapłanom nakazano głosić kazania i wykładać katechizm, pozwolono
także nosić takie same sutanny, jak księżom katolickim oraz golić zarost.
Synod zobowiązał też kapłanów do posyłania synów na naukę do szkół.
Wprowadzono wówczas także dalsze ograniczenia władzy dziekanów,
która sprowadzała się odtąd jedynie do sprawowania przez nich funkcji
administracyjno-kontrolnych (Likowski 1906, 38-59; Хрусцевич 1880,
155-267; Gil, Skoczylas 2014, 325-342).
Przedstawiony artykuł oparty jest na bogatej bazie źródłowej znajdującej się w Archiwum Państwowym w Lublinie, a w szczególności
w zespole Chełmskiego Konsystorza Greckokatolickiego. Podstawowymi
źródłami do przedmiotowej pracy są protokoły wizytacji parafii. Ich
znaczenie wynika z faktu, że przedstawiają one stan i potrzeby kościoła
parafialnego, wielkość beneficjum plebana, spisy inwentarza kościoła,
stan cmentarza i budynków gospodarczych. Omówienie wizytacji, jako
źródła historycznego, oraz literatury do tego zagadnienia można znaleźć
w pracach Pawła Sygowskiego, Stanisława Litaka, Edwarda Wyczawskiego i Stanisława Librowskiego (Sygowski 2007, 199-232; Litak 1962, 43;
Wyczawski 1956; Librowski 1964, 5-186).
Artykuł niniejszy przedstawia dzieje parafii unickiej pw. św. Michała
Archanioła w Perespie w XVIII wieku. Dzieje tego probostwa w następnym stuleciu nie były analizowane, ponieważ pod koniec XVIII wieku
zostało ono oderwane od dekanatu tyszowieckiego i przyłączone do hrubieszowskiego. Pewne jest, że wspólnota unicka w Perespie funkcjonowała już w XVII wieku. Niestety, szczupłość danych dla tego okresu nie
pozwala na odtworzenie jej działalności. Braki źródeł wynikają z faktu,
że w tym czasie rzadziej sporządzano protokoły wizytacji, albo też do
naszych czasów takie się nie zachowały; mogły też być spowodowane
stratami i zniszczeniami spowodowanymi działaniami wojennymi oraz
klęskami żywiołowymi9. Nie bez znaczenia dla tego zjawiska był także
9
Na temat zniszczeń w diecezji chełmskiej w wyniku wojen z połowy XVII w. zob.:
Gil 2005b, 61-66.
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brak skłonności księży Kościoła wschodniego do stałego dokumentowania jego organizacji i swojej działalności, gdyż dominowała wśród
nich ustna kultura prawna.
Powstanie parafii
Parafia jest najmniejszą terytorialnie jednostką organizacyjną Kościoła. Obejmuje obszar zamieszkały przez określoną grupę ludzi, dla
której kapłan, wyposażony w specjalne uprawnienia, wypełnia posługi
duszpasterskie (Nowodworski 1892, 200; Koziej, 2010, 1324-1326). Parafia jest podstawową jednostką w strukturze organizacyjnej Kościoła
i jednocześnie najbardziej trwałym elementem krajobrazu kulturowego.
Życie lokalnej społeczności było w całym omawianym okresie nierozerwalnie związane z parafią, która pełniła w tej społeczności o wiele więcej
funkcji niż współcześnie. Obok ściśle religijnych spełniała także zadania
z dziedziny oświaty i opieki społecznej oraz stanowiła ważne ogniwo
w systemie administracji państwowej. Kontakt wiernych z Kościołem
był jednym z zasadniczych czynników integrującym społeczność lokalną.
Przymus parafialny, legitymizujący minimalny zakres obowiązujących
w tych kontaktach norm, podkreślał i utrwalał naturalne więzi tworzące się poprzez związek z Kościołem, pogłębiając tym samym procesy
konsolidacji zbiorowości zamieszkującej parafię (Wiśniowski 1965, 9;
1966, 237-238; 1969, 207).
Utworzenie każdej parafii było wynikiem dwóch zasadniczych etapów. Pierwszym z nich była fundacja, która obejmowała budowę świątyni oraz zapewnienie nowej parafii podstaw materialnych. Drugi etap
stanowiła erekcja, będąca prawno-kanonicznym usankcjonowaniem
procesu zapoczątkowanego przez inicjatywę fundatora (Wiśniowski
1965, 11.14).
Dla określenia czasu powstania kościołów parafialnych najbardziej
wiarygodne są dokumenty fundacyjne i erekcyjne. Dokument fundacyjny zapowiadał jedynie zaistnienie stanu prawnego, dokument erekcyjny
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zaś stan ten tworzył10. Wiadomo jest, że pierwotnie w Perespie funkcjonowała parafia prawosławna pw. św. Michała Archanioła. Niestety,
nie znamy daty jej powołania, ponieważ nie zachował się żaden z wyżej
wspomnianych dokumentów. Pierwsza wzmianka o tej parochii znajduje
się w lustracji starostwa tyszowieckiego z 1570 roku. W źródle tym widnieje zapis, że „pop ruski daje z cerkwi jednego florena” (Грушевський
1900, 299). Potwierdzenie istnienia parafii dostarczają również rejestry
poborowe województwa bełskiego z lat 1573, 1574, 1579, 1580 i 1585,
w których widnieje zapis, że pop peresopski był obłożony podatkiem
w wysokości 2 fl. Rocznie (AGAD, ASK, sygn. 36, k. 308, 464, 603v, 732;
sygn. 37, k. 833).
Kolejne dane potwierdzające funkcjonowanie parafii pochodzą z początków XVII stulecia. Niestety, nie zachowały się informacje dotyczące wprowadzania unii w parafii w Perespie. Wiadomo natomiast, że
w odległych o ok. cztery kilometry Tyszowcach pomiędzy jej zwolennikami i przeciwnikami doszło do zamieszek na tle religijnym. W latach
30. i 40. XVII wieku miały one bardzo gwałtowny przebieg, włącznie
z siłowym odbieraniem świątyń, niszczeniem wyposażenia, napadami
na kapłanów i wiernych obu stron (Gil 2005a, 73-74). Można przypuszczać, że, podobnie jak w siedzibie starostwa, tak i we wsi starościńskiej,
Perespie, zajścia miały podobny przebieg. Co prawda nie ma pewności,
jak przebiegała tu realizacja postanowień unii brzeskiej, wiadomo natomiast, że przez XVII-XVIII wiek parafia ta funkcjonowała i organizacyjnie była przynależna do dekanatu tyszowieckiego (Gil 2000,
43-44.51; 2005a, 306, 313; Kołbuk 1998, 304). W lustracji starostwa
tyszowieckiego z 1616 roku widnieje zapis, że „pop Jarosyej wedle ordynacji Zygmunta Augusta z cerkwi i ról do niej należących [płacił]
jednego florena” (AGAD, ASK, Dz. XVIII, sygn. 47, k, 51v). Kolejny
zapis, o dwa lata późniejszy, znajduje się w rejestrze podymnego
10
Zasadniczą funkcją dokumentu fundacyjnego było określenie materialnych
podstaw funkcjonowania świątyni, bez których nie mogłaby ona spełniać swoich zadań.
Zob.: Wójcik 1989, 760-761.
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z województwa bełskiego i zawiera informację, że pop peresopski był
opodatkowany w wysokości 2 florenów rocznie (ЦДIАУЛ11, фoнд 2,
oпиc 1, справа 203, s. 375; фoнд 1, oпиc 1, cправа 598, s. 33). Parafia
w Perespie wymieniona jest także w wykazie parafii diecezji chełmskiej
z lat 1619-1620. W lustracji starostwa tyszowieckiego z 1627 roku widnieje zapis, że pop płacił z cerkwi czynsz w wysokości 2 zł (APL, KGG,
sygn. 122, k. 11)12. Podobną kwotę tegoż podatku paroch uiścił także
w 1628 roku (ЦДIАУЛ, ф. 1, oп. 1, c. 598, s. 1280). Następna informacja pochodzi z 1651 roku, czyli z burzliwego okresu powstania Chmielnickiego. Jest to relacja o stanie wsi przedstawiona przez wójta, Pawła
Kryszczuka, który pod przysięgą zeznał, że „w Perespie nie masz [więcej] chałup, z których dym się kurzy, tylko pięć z karczmą. Cerkiew jest,
[a] popa nie ma” (ЦДIАУЛ, ф. 1, oп. 1, c. 596, s. 247). Jeszcze gorzej
wyglądał stan tej wsi dwa lata później. Jak wynika z relacji jej mieszkańca, Chwedki Budny, w 1653 roku nie było „więcej jak jedna chałup,
z których dym się kurzy” (ЦДIАУЛ, ф. 1, oп. 1, c. 596, s. 310). W związku z tym jest niemal pewne, że świątynia, o której informował dwa lata
wcześniej wójt peresopski, uległa zniszczeniu. Kolejnych danych potwierdzających funkcjonowanie parafii w tej wsi dostarcza rejestr pogłównego z województwa bełskiego dla 1674 roku. Zgodnie z tym
źródłem pop wraz z żoną uiszczał pogłówne w wysokości 3 fl. rocznie
(AGAD, ASK, sygn. 72, k. 363v). Z kolei w rejestrze pogłównego
z 1677 roku znalazła się informacja, że pop wraz z żoną zapłacił podatek w wysokości 5 zł (ЦДIАУЛ, ф.1, on. 1, c. 598, s. 1280). Pierwszy
XVIII-wieczny przekaz o parafii peresopskiej pochodzi z 1701 roku,
kiedy to we wsi stacjonowała chorągiew pisarza koronnego, Stefana
Stanisława Czarnieckiego. Pobyt tej jednostki spowodował straty w gospodarstwach chłopskich, głównie w żywności i paszy, na sumę 155 zł
i 27 gr. W rejestrze tym wzmiankowano także parocha peresopskiego,
11
Центральний Державний Iсторичний Aрхiв України у Львовi (Centralne
Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie) – dalej: ЦДIАУЛ.
12
Księgi Grodzkie Grabowieckie – dalej: KGG.
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który przekazał na chorągiew 20 zł (APL, KGG, sygn. 258, k. 1229). Dwa
lata później chorągiew pisarza koronnego, Michała Potockiego, i chorągiew kozacka pobrały od 20 mieszkańców Perespy 144 zł 27 gr. Jak
zeznali świadkowie, żołnierze „wiele natrawili w trunkach, zbożu i jedli,
jak im się podobało”. W rejestrze wśród tych, którzy ponieśli koszty
utrzymania tych chorągwi widnieje także paroch, który wpłacił 20 zł
(APL, ChKGK, sygn. 103, s. 167).

Rys. 1. Perespa. Wycinek z mapy F. von Miega, Karte des Königsreiches Galizien und
Lodomerien. 1:28800, 1779-1782. Źródło: Kriegsarchiv Wiedeń, rps. B. IX a, k. 390.

Powyższa ilustracja jest wycinkiem wielkoskalowej mapy Królestwa
Galicji i Lodomerii – terytorium Rzeczypospolitej, które zostało włączone do Austrii w wyniku wydarzeń z 1770 oraz pierwszego rozbioru
w 1772 roku, sporządzonej w latach 1779-1783 przez majora Friedricha
von Miega. Z analizy ryciny wynika, że pod koniec XVIII wieku Perespa
był niewielką wsią posiadającą cechy ulicówki, czyli typem wsi jednodrożnej o zwartej zabudowie, rozmieszczonej po jednej stronie drogi.
Na ilustracji zaznaczono wyraźnie położenie cerkwi.
Parafia w Perespie przez pierwszy okres swojego funkcjonowania, zapewne do końca XVIII stulecia znajdowała się w strukturach protopopii

390

Janusz Adam Frykowski

(dekanatu) w Tyszowcach13. Dokładna data utworzenia tego dekanatu
nie jest znana. Ustalono tylko, że w 1573 roku funkcjonowała tam protoprezbiteria prawosławna. Struktura terytorialna i organizacyjna dekanatu tyszowieckiego po wprowadzeniu unii prawdopodobnie nie uległa
poważniejszym zmianom, podobnie jak w przypadku całej Cerkwi
(AGAD, ASK, sygn. 36, k. 307v). Pewne jest, że parafia ta już co najmniej
od początku XIX wieku notowana była w dekanacie grabowieckim14.
Włączenie parafii w Perespie w struktury dekanatu tomaszowskiego
miało miejsce w 1866 roku, kiedy to władze carskie dokonały ponownego podziału dekanalnego dostosowując granice dekanatów do granic
powiatów. Oznaczało to, że z parafii leżących na terenie danego powiatu
utworzono dekanat przyjmujący nazwę od miasta powiatowego. W ten
sposób powstało 12 nowych dekanatów, a wśród nich tomaszowski liczący 30 parafii. Przetrwał on do 1875 roku, czyli do czasu kasacji unii
(Kołbuk 1992b, 102).
Cerkiew parafialna

Miejscem niezbędnym do sprawowania obrzędów religijnych jest
świątynia. Budowla o takim charakterze bardzo często jest wyposażona
w liczne przedmioty służące wyłącznie kultowi religijnemu, takie jak
ołtarze, obrazy, relikwie czy kadzielnice. Ich obecność wyraża sakralny
charakter miejsca, są one też niezbędne przy wielu obrzędach. Wiara
13

Protopopia (protoprezbiteria) – odpowiednik dekanatu w Kościele łacińskim. Na
jej czele stał protopop (protoprezbiter). Była to jednostka stanowiąca pośrednie ogniwo
w administracji diecezjalnej. Protopop sprawował funkcję administracyjno-kontrolną
i sądowniczą, lecz tę ostatnią utracił w XVIII wieku. Zob.: Likowski 1906, 38-59; Gil,
Skoczylas 2014, 325-342.
14
W wykazie cerkwi diecezji chełmskiej z 1816 r. Perespa znajduje się w dekanacie
grabowieckim. Zob.: APL, ChKGK, sygn. 147, s. 14. W Opisaniu stanu Diecezji Chełmskiej przez dekanaty ułożone roku 1816, jest adnotacja, że wieś Perespa położona jest
w dekanacie zamojskim, ale należy do dekanatu grabowieckiego, parochem wówczas
był Aleksander Lipiński (APL, ChKGK, sygn. 147, s. 47). Wg wykazu duchowieństwa
diecezji chełmskiej dekanatu grabowieckiego z 1823 r. w parafii peresopskiej parochem
był Aleksander Lipiński (APL, ChKGK, sygn. 147, s. 252).
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w obecność Boga w świątyni zobowiązuje człowieka, który w niej przebywa, do ściśle określonego zachowania.
Pierwszy znany opis świątyni pw. św. Michała Archanioła w Perespie
znajduje się w protokole wizytacji parafii z czasów biskupa Felicjana Filipa Wołodkowicza, z 23 października 1732 roku (APL, ChKGK, sygn. 103,
k. 185v). Dokonujący wizytacji komisarze, Ks. Józef Ostaszewski i dziekan tyszowiecki, Ks. Mikołaj Szarobkiewicz, nie pozostawili zbyt wielu
danych dotyczących wyglądu świątyni, ograniczając się do jednego
zdania: „Cerkiew sama w dachach potrzebuje reperacji”. Niestety, tak
sformułowany zapis niewiele mówi na temat wyglądu cerkwi, pozwala
jedynie na stwierdzenie, że w czasie pobytu wizytatorów budowla ta
potrzebowała remontu dachu. O wiele bardziej zasobny w informację
jest protokół sporządzony przez biskupa chełmskiego, Ks. Maksymiliana
Ryłłę, po wizytacji z 8 października 1760 roku (APL, ChKGK, sygn. 110,
s. 391). Z opisu pozostawionego przez hierarchę wynika, że pomiędzy
wizytacjami cerkiew została wyremontowana, o czym świadczy zapis:
„W ścianach i dachach [świątynia jest] dobra”. Opis zawiera także więcej szczegółów dotyczących wyglądu cerkwi. Dzięki niemu wiadomo,
że w budynku były okna oprawione w drewno; niestety, nie podano,
ile ich było. Do świątyni prowadziły drzwi osadzone na żelaznych zawiasach i zamykane na wewnętrzny zamek. Przy cerkwi znajdował się
babiniec15, nad którym była dzwonnica z trzema dzwonami. Na temat
cmentarza wiadomo tylko, że był otoczony parkanem. Ostatni XVIII-wieczny opis świątyni znajduje się w protokole wizytacji z 1775 roku
(APL, ChKGK, sygn. 122, k. 247v). Opis ten, podobnie jak i o 15 lat
wcześniejszy, przedstawia cerkiew w dobrej kondycji technicznej, co
zostało przez wizytujących zaznaczone w zdaniu: „W ścianach i dachu
zewnątrz we wszystkim [cerkiew jest] dobrze opatrzona”. W źródle
jest także mowa o drewnianych oknach z kratami zabezpieczającymi;
15
Babiniec, kruchta – przedsionek poprzedzający główne lub boczne wejście.
Zob.: Markunas, Uczitiel 2001, 54.
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niestety, znowu nie została podana ich liczba. Wiadomo jest także, że
przy cerkwi była nowa dzwonnica z trzema dzwonami. Dokładna data
jej wybudowania nie jest znana, ale pewne jest, że miało to miejsce po
8 października 1760 roku, a przed 12 marca 1775 roku. Można mieć taką
pewność, skoro w 1760 roku dzwonnica znajdowała się nad babińcem,
natomiast podczas wizytacji 1775 roku mowa jest o oddzielnej, nowo
wybudowanej.
Wyznacznikiem kondycji i zamożności kościoła, oprócz okazałości
bryły świątyni i jej uposażenia, jest także jego zasobność w utensylia.
Po raz pierwszy o naczyniach liturgicznych w cerkwi peresopskiej informuje protokół powizytacyjny z 1732 roku (APL, ChKGK, sygn. 103,
k. 156). W źródle tym wymieniona jest cynowa puszka pro conservando
venerabili, dwa kielichy, w tym jeden srebrny, a drugi cynowy, dwie
pateny, srebrna i cynowa, oraz mosiężna gwiazda i łyżeczka16. Patena
była wyposażona w srebrną nóżkę, która pomagała przenosić chleb
eucharystyczny ze stołu ofiarnego na ołtarz. Jak pokazuje protokół
wizytacji z 1760 roku, wśród naczyń liturgicznych zaszły liczne zmiany
(APL, ChKGK, sygn. 110, s. 391). Ubyło wcześniej wymienione naczynie
16

Puszka – naczynie w kształcie kielicha do przechowywania chleba eucharystycznego. Patena (dyskos) – jest to złoty (ewentualnie pozłocony) lub wykonany z innego
drogocennego metalu mały talerzyk, na którym kapłan kładzie chleb eucharystyczny
(prosforę). Podczas obrzędu przygotowania darów ofiarnych symbolizuje żłobek betlejemski, jak również pojednanie i zjednoczenie wszystkich ludzi wierzących w Jezusa.
Łyżeczka – zwana w liturgicznych księgach lawyna, służy do udzielania wiernym komunii świętej. Ma być wykonana z tego samego materiału, co kielich i dyskos. Symbolizuje
kleszcze, którymi Serafin wziął żarzący się węgiel z ołtarza Bożego i oczyścił nim usta
proroka Izajasza. Podobnie kapłan przy pomocy łyżeczki udziela wiernym Komunii
Świętej i oczyszcza ich grzechy. „Przenajświętsze Ciało i Krew Pańska, niejako żarzący
się węgiel, oczyszczają ciało i duszę tych, którzy wierzą w naukę Chrystusa” – są to słowa
z modlitwy na poświęcenie łyżeczki liturgicznej. Gwiazda (asteriskos, zwiezdica) – są
to dwa metalowe łuki, które po połączeniu tworzą formę krzyża greckiego. Symbolizuje
gwiazdę betlejemską, która doprowadziła do Chrystusa trzech mędrców ze Wschodu.
Stawia się ją na dyskosie (symbolu żłóbka). Drugą funkcją gwiazdy jest oddzielnie
leżącego na dyskosie chleba eucharystycznego od pokrowców, którymi nakrywa się
dyskos. Zob.: Markunas, Uczitiel 2001, 15.59.79.92.
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na chleb eucharystyczny, a w jego miejsce przybyła srebrna, wewnątrz
pozłacana puszka, bez nakrywki. Puszka była wykonana ze starego
kielicha. W protokole wymieniono także srebrny, wewnątrz pozłacany
kielich i tak samo wykonaną patenę. Mogły to być wzmiankowane
w 1732 roku utensylia, które zostały pozłocone, lub zupełnie nowe,
nabyte przed wizytą biskupa M. Ryłły. Z wcześniej wzmiankowanych
przedmiotów w protokole nie wymieniono gwiazdy i łyżeczki. Prawdopodobnie gwiazda mogła ulec zniszczeniu i w dniu wizytacji jej nie
było. Trudno natomiast wyobrazić sobie obrzędy religijne bez łyżeczki,
stąd też brak wzmianki o niej można tłumaczyć albo jej złym stanem,
albo też wykonaniem z nieodpowiedniego materiału. Kolejne zmiany
liczby naczyń liturgicznych odnotowane zostały w protokole wizytacji
z 1775 roku (APL, ChKGK, sygn. 122, k. 247v-248). Z przekazu wynika, że cerkiew wzbogaciła się o nową puszkę ze srebra, całą pozłacaną
i osadzoną na srebrnym „sedesie”. Przybył także jeszcze jeden kielich,
srebrny, wewnątrz pozłacany oraz patena. W sumie w cerkwi były już
dwa srebrne kielichy i dwie pateny oraz srebrna łyżeczka. Z wczesnej
niewystępujących naczyń odnotowano trzy pary ampułek17. Wśród nich
jedna para, wraz z tacką, wykonana była ze srebra, a dwie pozostałe
z cyny. Oprócz tego kapłan miał do dyspozycji naczynia liturgiczne,
z którymi odwiedzał chorych parafian. Należały do nich srebrne vasula
pro oleis sacris viatico, srebrna patena i wykonana ze srebra oraz pozłacana łyżeczka do komunii.
Każde nabożeństwo wymaga odpowiedniej oprawy, do której potrzebne są różnorodne przedmioty, dopełniające i uświetniające jego
przebieg. Pierwsza informacja o wyposażeniu ołtarza w opisywanej
cerkwi znajduje się w protokole wizytacji z 1732 roku (APL, ChKGK,
sygn. 103, k. 156-156v). Niestety, w analizowanych źródłach nie ma
informacji o liczbie ołtarzy w tej cerkwi, lecz po liczbie antyminsów,

17

Ampułka – naczynie liturgiczne na wino i wodę. Zob.: Markunas, Uczitiel 2001, 11.
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a było ich trzy, można domniemywać, że były tam także trzy ołtarze18.
Przedmioty stanowiące wyposażenie ołtarza można posegregować ze
względu na materiał, z jakiego zostały wykonane. Najliczniejszą grupę
tych przedmiotów stanowiły różnorodne wyroby włókiennicze. Najwięcej, bo aż 31, było „obrusów i różnych białych chust”, a w następnej
kolejności pięć zasłonek, trzy korporały19 i jedna haftowana sukienka
na obrazie NMP, atłasowa, w kolorze zielonym i złotem. Wśród zasłonek trzy były z harusu w kolorze zielonym, jedna żółta z kamki i jedna
nieokreślonego koloru w paski z kamlotu20. Z utensyliów metalowych
odnotowano dwie pary mosiężnych lichtarzy, duży cynowy krzyż na
sedesie, dwa dzwonki mszalne, cztery korony, w tym dwie srebrne,
jedną mosiężną i jedną blaszaną, dwie srebrne tabliczki, jedną srebrną
nieokreśloną nóżkę i mosiężny trybularz21. Kolejna informacja dotycząca
wyposażenia ołtarza pochodzi z protokołu powizytacyjnego z 1760 roku
(APL, ChKGK, sygn. 110, s. 391-392). Jak wynika z tego źródła wśród
tekstyliów zaszły niewielkie zmiany – przybyły dwie zasłonki „różnego
koloru”, natomiast liczba obrusów i różnych chust zmniejszyła się do
trzydziestu. O wiele większe zmiany odnotowano wśród utensyliów
wykonanych z metalu. Wcześniej wspomniane korony z różnych metali

18
Antymins – jedwabna lub płócienna chusta przedstawiająca scenę złożenia
Chrystusa do grobu, rozkładana na prestole (najświętsze miejsce w ołtarzu cerkwi) do
sprawowania Eucharystii. Zob.: Markunas, Uczitiel 2001, 12-13.
19
Korporał – lniane płótno, na którym stoi kielich i patena z hostią w czasie mszy
świętej. Zob.: Markunas, Uczitiel 2001, 53.
20
Arus (harus) – tkanina wełniana lub półwełniana, różnej szerokości, używana
w Polsce w XVII-XVIII w. Kamlot (czamlet, kamlet) – cienka, rzadka tkanina z szorstkiej
wełny czesankowej gorszego gatunku, tkana splotem płóciennym. W średniowieczu
robiona była z wełny koziej i wielbłądziej. Później na Zachodzie tkano ją czasem na
osnowie jedwabnej, lnianej, a nawet konopnej. W Polsce znana od XIV w. Kamka –
tkanina z aksamitnym wzorem na złotym tle, wytwarzana w Persji i Azji Środkowej.
Zob.: Turnau 1999, 16.79.
21
Trybularz – kadzielnica. Miernica – pojemnik na specjalny wonny olej
– mirrę, sporządzany z wielu aromatycznych składników, stosowany przy bierzmowaniu.
Zob.: Markunas, Uczitiel 2001, 62.113.
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zastąpiło pięć koron srebrnych, z których jedna była mała. Przybyły
cztery pary cynowych czopowych lichtarzy i dwa cynowe krzyżyki. Brak
jest natomiast informacji o wspomnianym w poprzednim protokole
dużym cynowym krzyżu na sedesie. Jak wynika z protokółu wizytacji
z 1775 roku, w okresie 15 lat dzielących obie wizytacje w wyposażeniu
ołtarza zaszły dość duże zmiany, polegające zarówno na zwiększeniu
liczby, jak i jakości utensyliów (APL, ChKGK, sygn. 122, k. 247v-248).
W protokole tym po raz pierwszy zawarte są także informację o ołtarzach tej świątyni. Wiadomo, że w cerkwi było pięć stołów ofiarnych,
z czego trzy były nowe z mensami i dwa określone jako stare, bez mens22.
Po raz pierwszy zostały wymienione także obrazy przedstawiające św.
Michała i NMP. Na pierwszym z nich była nowa, srebrna sukienka,
wykonana „auszparską robotą”, srebrny kołpak i krzyż z pasją23, cały
pozłacany i umieszczony na srebrnym „sedesie”. Natomiast na ikonie
NMP była tylko sama sukienka, także wykonana „auszparską robotą”.
Jak zaznaczono w protokole, na wykonanie ozdób na obrazy posłużyły „stare wota”. Wspomniano także o trzech nowych, srebrnych wotach dziękczynnych, nie określono jednak ich wyglądu. W stosunku
do poprzedniego spisu doszedł duży srebrny trybularz ze srebrnymi
łańcuchami, dwie pary małych, mosiężnych lichtarzy, jeden dzwonek
mszalny, malowany konfesjonał, malowany stolik z szafką, trzy antependia24 malowane na płótnie, sześć „materialnych” chorągwi i duży krzyż
z pasją do procesji. W protokole nie ma mowy o obrusach i chustach,
wymieniono natomiast trzydzieści tuwalni25.
Szaty liturgiczne, zwane także paramentami (od paramenta – szaty
ozdobne), to rodzaj odzieży stosowanej w czasie liturgii, mającej na
22

Mensa – zasadnicza część ołtarza w formie płyty lub skrzynki na nóżkach, z wydrążeniem na relikwie męczenników. Zob.: Markunas, Uczitiel 2001, 11.
23
Pasja – opis męki Pańskiej. Zob.: Markunas, Uczitiel 2001, 79.
24
Antependium – dekoracyjna zasłona przedniej części mensy ołtarzowej, z przedstawieniem scen z życia Chrystusa, Matki Bożej lub świętych. Zob.: Seniuk 2000, 336.
25
Tuwalnie (towalnie) – rodzaj szerokiego ręcznika. Zob.: Turnau 1999, 185.
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celu określenie i zaznaczenie funkcji osoby ją noszącej. Początkowo
nie różniły się one od odzieży świeckiej używanej od święta. Różnice
pojawiły się dopiero w VII-IX wieku. Średniowieczna symbolika szukała związków szat liturgicznych z osobą Jezusa Chrystusa, bądź też
z mszą świętą. Od XI w. do modlitw odmawianych przy wkładaniu
szat liturgicznych doszła symbolika o charakterze moralnym. Szaty
liturgiczne symbolizują cnoty, jakimi odznaczać się mają ci, którzy
je noszą. Rozmaitość szat jest zewnętrznym znakiem różnych funkcji
wynikających z różnych stopni święceń i charakteru posług liturgicznych. Używa się ich dla pokazania pewnych różnic między kapłanem
i służbą liturgiczną a wiernymi, a także dlatego, że każda z nich coś
symbolizuje. W tradycji bizantyjskiej wyróżnia się pięć kolorów szat
liturgicznych: białą (srebrną), symbolizującą światłość Chwały Bożej
i oświecenie umysłu, używaną w czasie największych świąt (np. Paschy
– Zmartwychwstania Pańskiego); żółtą (złotą), symbolizującą aniołów,
najczęściej wykorzystywaną w ciągu roku liturgicznego; czerwoną,
symbolizującą szatę, w którą był ubrany Chrystus przed Piłatem oraz
krew męczenników (był to kolor właściwy dla okresu Wielkiego Postu
i uroczystości pogrzebowych); niebieską, używaną podczas świąt maryjnych oraz zieloną, stosowaną raz w roku podczas Zesłania Ducha
Świętego (Snela 2002, 385-386).
Pierwsze wiadomości o szatach liturgicznych w cerkwi peresopskiej
pochodzą z 1732 roku (APL, ChKGK, sygn. 103, k. 156v). Jak pokazuje
źródło świątynia nie była w tym zakresie zbyt zasobna. Paroch miał
do dyspozycji jedynie dwa aparaty26, uszyte z atłasu w kolorze żółtym
i czerwonym oraz trzy alby, z czego dwie były białe, a jedna określona,
jako stara. W protokole sporządzonym po wizytacji z 1760 roku widać
wyraźny wzrost zasobności zakrystii w szaty liturgiczne (APL, ChKGK,
sygn. 110, s. 392). W stosunku do poprzedniej wizytacji liczba aparatów
26
Aparat – komplet przyborów i szat potrzebnych przy odprawianiu ceremonii.
Zob.: Turnau 1999, 15.
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wzrosła do sześciu, albo do czterech. Wśród aparatów były dwa adamaszkowe, jeden w kolorze zielonym, a drugi niebieskim, harusowy
żałobny, kitajkowy „mieniony”, haftowany czerwony z zaznaczeniem,
że był stary oraz triumfantowy w kwiaty27. Według protokołu wizytacji z 1775 roku liczba aparatów w stosunku do poprzedniej wizytacji
nie zmieniła się, natomiast ubyła jedna alba i przybyła jedna komża
(APL, ChKGK, sygn. 122, k. 248). W stosunku do dwóch aparatów,
tj. dubletowego białego w różne srebrne kwiaty i zielonego żałobnego
drodetowego określono, że są ze „wszystkim”, czyli kompletne, natomiast w przypadku czterech pozostałych nie zamieszczono takiej
adnotacji28. Niekompletne były dwa aparaty adamaszkowe, w kolorze
zielonym i żółtym, triumfantowy w różne kwiaty i mieniony29.
Niezbędnym elementem wyposażenia każdej świątyni, oprócz argentariów i szat liturgicznych, były także księgi liturgiczne, według
których w Kościele odprawia się nabożeństwa oraz sakramenty. Dzięki
księgom sprawowana liturgia jest jednolita i zgodna z wyznawaną wiarą.
Obok ksiąg liturgicznych występują tzw. książki pobożne, które zawierają
teksty modlitw i nabożeństw prywatnych.

27

Kitajka – cienka, dość gęsta, gładka tkanina jedwabna o splocie płóciennym,
jednobarwna lub mieniąca się, najprostsza i najpospolitsza z tkanin jedwabnych. Wyrabiana na Wschodzie, w XVII w., importowana do Polski z Turcji, za panowania
Stanisława Augusta wytwarzana w Gdańsku. Triumfant – wzorzysta tkanina jedwabna
lub półjedwabna używana na sukienki kobiece w XVII-XVIII w. Zob.: Turnau 1999,
16.87.190.
28
Dublet – określenie podwójnej tkaniny jedwabnej. Drodet (drogiet, drojet) –
miękka, dość mocna tkanina wełniana lub półwełniana na jedwabnej osnowie, o złożonej budowie splotowej. Tkana splotem skośnym lub płóciennym, co w połączeniu ze
splotem rypsowym dawało efekt kostek lub kratek. Zob.: Turnau 1999, 47.48.
29
Mienione (minione) – określenie mieniącej się jedwabnej tkaniny. Zob.: Turnau
1999, 115.
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Tabela nr 1. Księgozbiór cerkiewny w Perespie w XVIII wieku
Daty występowania w źródłach

Nazwa księgi

1731

1760

1775

Ewangelia

2x

x

x

Służebnika

2x

x

-

b

Trebnik

x

-

x

Psałterzc

x

-

x

d

Szestodniewiec

x

x

x

Apostołe

x

2x

x

Prażdnia

x

-

-

g

f

Irmołoj

x

-

-

Triod postnajah

x

x

x

Akafisti

2x

-

-

Triod cwetnaja

-

x

x

Czasosłowj

-

x

x

Mszałk

x
l

Trefołoj

x

Źródło: APL, ChKGK, sygn. 103, k. 156v; sygn. 110, s. 392; sygn. 122, k. 248.
a)

Służebnik – księga przeznaczona dla diakonów i prezbiterów Kościoła wschodniego, zawiera porządek nabożeństw i krótkie uwagi dla chóru lub psalmisty. Zob.:
Markunas, Uczitiel 2001, 100.
b)
Trebnik – zbiór modlitw okazjonalnych i rytuałów towarzyszących posługom
religijnym w Kościele wschodnim. Zawiera porządek udzielania sakramentów, sakramentaliów, błogosławieństw. Zob.: Markunas, Uczitiel 2001, 112.
c)
Psałterz – część księgi liturgii zawierająca psalmy, podzielona na różne dni i pory
dnia w cyklu czterotygodniowym. Zob.: Markunas, Uczitiel 2001, 92.
d)
Szestodniewiec – zwany oktoichem. Zob.: Jaroszewicz 1989, s. 239. Oktoich –
księga zawierająca materiał liturgiczny przeznaczony dla chóru i psalmisty podczas
nabożeństw w cerkwi w ciągu tygodnia oraz w ciągu roku według ośmiu tonacji śpiewu
liturgicznego w cyklu ośmiotygodniowym. Zob.: Markunas, Uczitiel 2001, 73-74.
e)
Apostoł – księga zawierająca tekst Dziejów i Listów Apostolskich. Zob.: Markunas,
Uczitiel 2001, 13.
f)
Zapewne była to inna nazwa minieji prazdniczej.
g)
Irmołoj – księga liturgiczna, zawierająca przeznaczone do śpiewu liturgicznego
teksty zmiennych części porządku Służby Bożej, jako liturgii i jako liturgii godzin. Na
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Pierwszych danych o zasobności cerkwi peresopskiej w księgi liturgiczne i cerkiewne dostarcza protokół wizytacji z 1731 roku. Według
tego źródła w świątyni było trzynaście ksiąg, zarówno rękopisów, jak
i drukowanych. Wśród rękopisów wyróżniała się bogato zdobiona „stara”
ewangelia, oprawiona, a jej okładziny zdobiło pięć srebrnych „sztuk”,
cztery „miesiące” i cztery gwiazdy. O drugim egzemplarzu ewangelii
wiadomo tylko, że była to księga drukowana. Wśród służebników jeden
był wydany w Wilnie, a drugi we Lwowie. Drukowane były także: trebnik wielki, szestodnik i psałterz, natomiast pozostałe księgi były pisane
ręcznie. Jak wynika z wykazu ksiąg zawartego w protokole wizytacji
z 1760 roku, ich liczba w stosunku do poprzedniej wizytacji zmniejszyła
się do ośmiu. Przybył pisany czasosłow i drugi egzemplarz apostoła
oraz drukowany triodion kwiecisty. Dzięki temu spisowi wiadomo, że
wcześniej wspomniana zdobiona ewangelia była oprawiona w srebro.
Jak pokazuje protokół wizytacji z 1775 roku, od czasu ostatniej kontroli liczba ksiąg wzrosła do dziesięciu. Ponieważ nie ma w nim mowy

treść irmołogionu składają się teksty irmosów wybrane z oktoicha, obu triodionów
i minei. Zob.: Narbutt 1979, 63.
h)
Triodion postny (postny) i cwietny (kwiecisty) – ogólna nazwa księgi liturgicznej
w Kościele wschodnim, zawierającej porządek nabożeństw świąt ruchomych; postny
zawiera części zmienne liturgii godzin okresu przedpościa i Wielkiego Postu do Wielkiej Soboty; kwiecisty zawiera zmienne części liturgii godzin okresu paschalnego do
Niedzieli Wszystkich Świętych. Zob.: Pańczuk 2004, 110.
i)
Akatystarz – księga zawierająca zbiór akatystów (akafistów). Akafist – hymn
pochwalny w tradycji bizantyjskiej i słowiańskiej, odprawiany ku czci Jezusa Chrystusa,
Krzyża św., Matki Bożej i poszczególnych świętych. Zob.: Markunas, Uczitiel 2001, 9-10.
j)
Czasosłow – księga niezbędna dla psalmisty oraz chóru cerkiewnego przy odprawianiu codziennych nabożeństw, zawiera teksty niezmienne i zmienne, odnoszące
się do liturgii cyklu tygodniowego lub rocznego z podaniem kalendarza liturgicznego.
Zob.: Markunas, Uczitiel 2001, 25.
k)
Mszał – księga liturgiczna zawierająca stałe i zmienne modlitwy celebransa
w czasie liturgii świętej (Markunas, Uczitiel 2001, 65).
l)
Trefołoj (minieja prazdnicznaja) – książka cerkiewna, zawierająca wybór tekstów
formularzy świątecznych większych świąt wyjętych z minei miesięcznej. Zob.: Narbutt
1979, 128.
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o rękopisach, należy sądzić, że występowały już tylko pozycje drukowane.
Z nowych tytułów po raz pierwszy pojawił się mszał edycji poczajowskiej i trefołoj30. Jak wynika z opisu najprawdopodobniej została nabyta
nowa ewangelia, ponieważ zdecydowanie różniła się od opisanej 15 lat
wcześniej. Protokół z 1775 roku opisuje księgę drukowaną, oprawioną
w zielony aksamit, której okładki zdobione były pięcioma srebrnymi
„sztukami”, czterema srebrnymi „puklami” i czterema gwiazdami. Księga
zamykana była na dwie klauzurki i dwie przyklauzurki31.
Uposażenie duchowieństwa
Duchowni sprawujący posługę duszpasterską w parafiach byli
uprawnieni do posiadania kościelnego beneficjum, które dawało im
określone dochody. Beneficjum plebańskie składało się z nieruchomości, takich jak: ziemia uprawna, łąki, ogrody, budynki oraz z różnego rodzaju praw majątkowych: czynszów, najmu domów, propinacji,
mesznego, stołowego i dziesięcin (iskopu)32. Uzupełnienie dochodów
parocha stanowiły serwituty: wolny wyrąb drewna w lasach na opał
i budowę, połów ryb oraz korzystanie z pastwisk. Ważnym źródłem
dochodów były także opłaty iura stolae33. Ten ostatni rodzaj świadczeń
powodował jednak pewne nadużycia, które polegały na naliczaniu
30
Drukarnia przy klasztorze bazyliańskim (Ławra poczajowska) działała w latach
1733-1830. Zob.: Narbutt 1979, 41.
31
Klauzurki – dekoracyjne klamry-zamki w księgach cerkiewnych. Przytwierdzone
do okładek metalowe płytki, zdobione ornamentyką, nieraz tłoczeniami i kamieniami
szlachetnymi, łączone zawiaskowym, metalowym, lub metalowo-skórzanym zatrzaskiem.
Zob.: Seniuk 2000, 309-346.340.
32
Meszne – rodzaj daniny rocznej, składanej proboszczowi przez parafian w formie czynszu pieniężnego lub w naturze (zapewne zobowiązującej go do odprawiania
mszy). Stołowe – rodzaj czynszu płaconego proboszczowi od domów. Zob.: Zajda 1979,
126.186. Iskop – danina oddawana w zbożu. Zob.: Kość 1988, 73. Zob. także:
Półćwiartek 1974, 93.
33
Prawo do pobierania opłat iure stolae wynikało ze spełniania przez duchownych
określonych posług religijnych, takich jak: chrzest, zapowiedzi, ślub, pogrzeb i błogosławieństwa kobiety po ślubie i chrzcie dziecka, tzw. wywody. Zob.: Karbownik 1998, 49-52.
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przez kapłanów wygórowanych należności. Aby uniknąć takich sytuacji w Kościele były powszechnie stosowane taksy opłat iura stolae34.
Niestety, nieznane jest pierwotne uposażenie parafii w Perespie,
a pierwszych danych w tym zakresie dostarcza protokół wizytacji
z 1731 roku (APL, ChKGK, sygn. 103, k. 156v). Wymienione są w nim
grunty orne, łąki, ogrody oraz skop, tworzące beneficjum tej parafii. Jak
wynika ze źródła zdecydowanie największą część areału stanowiły pola
uprawne, obejmujące pięć kawałków gruntów położonych w różnych
częściach parafii. Pierwsze pole, określone półłankiem, położone było
naprzeciwko cerkwi35. Z jednej strony graniczyło z polem nieznanego
z imienia Bartnika, a z drugiej z „Żydowszczyzną” (chodzi tu zapewne
o nieruchomości należące do Żydów). Następne pole, wielkości ćwierci,
położone była za dworem i graniczyło z jednej strony z polem Guty,
a z drugiej Waśki. Tej samej wielkości grunt leżał za cerkwią, obok
obszaru dworskiego i pola Jaremki Stolnika. Kolejne pole, wielkości
dwóch staj36, leżało na wygonie. Były jeszcze dwa nieokreślonej wielkości
kawałki gruntu ornego, jeden przy łące na Końskim, drugi naprzeciwko
wygonu. Dla dwóch łąk nie podano wielkości; Pierwsza z nich znajdowała się na Żuławach, druga na Końskim. Oprócz tego naprzeciwko wcześniej wspomnianego półłanka położona była „sztuka Błota”; zapewne
chodzi tu o łąkę położoną na błocie. Ponadto przy wyżej wspomnianym
półłanku leżały dwa ogrody, zaś na jednym z nich stała plebania. Z innych dochodów parocha należy wymienić iskop, który był pobierany
z gruntów parafian w wysokości kopy z półłanka i pół kopy z ćwierci.
34

W 1818 r. Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
wydała taksy wysokości opłat iura stolae. Ich wysokość była zależna od jednej z trzech
klas, na jakie zostali podzieleni parafianie. Przynależność do klas zależała od majętności
wiernego. Por. APL, ChKGK, sygn. 604, s. 438-439.
35
Łan – jednostka miary powierzchni w okresie staropolskim. Łan chełmiński liczył
16,8 ha, zaś łan frankoński (wielki, niemiecki, krakowski) – ok. 25 ha. Zob.: Szymański
2005, 166-167.
36
Staja – staropolska rolna miara powierzchni równa 14 364 m2. Zob.: Ihnatowicz
1981, 520. Według J. Szymańskiego staj liczyła 1,39 ha (13 900 m2) (Szymański 2005, 167)
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Jak informuje źródło za rok, w którym przeprowadzona była wizytacja,
paroch zebrał 40 kop żyta, 24 kopy pszenicy, 6 kop jęczmienia, 12 kop
owsa i 70 snopów grochu. Dodatkowo duchowny otrzymywał z wygonu, „który w podział między gromadę idzie, od tej gromady na cerkiew
świętą po 6 zł, [która to suma] będzie wypłacona, kiedy [wygon zostanie]
obsiany”. Kolejnych danych dotyczących uposażenia cerkwi dostarcza
dopiero protokół wizytacji parafii z 1775 roku (APL, ChKGK, sygn. 122,
k. 248)37. Jego analiza pokazuje, że uposażenie parocha w ciągu 44 lat
dzielących obie wizytacje nie uległo zmianie. Źródło to pozwala jedynie
na uzupełnienie danych dotyczących położenia gruntów parafialnych.
Podano w nim, że półłanek znajdujący się naprzeciwko cerkwi zaczynał
się od granicy wsi Czerniczyn, ćwierć pola za dworem – od wsi Kotlice,
a druga ćwierć, za cerkwią – od Rudek Czernińskich. Nową informacją
jest także to, że łąka na Końskim nazywana była Popowszyzną, a na drugim ogrodzie stała cerkiew. Zmniejszyła się także dziesięcina pobierana
z ćwierci gruntu z pół kopy do 15 snopów.
Plebania i zabudowania gospodarcze

Dom, w którym mieszka paroch, nazywa się plebanią lub proboszczówką. W przeszłości był to zwykle obiekt pobudowany w pobliżu
świątyni, który zmieniał swoich mieszkańców czy też posesorów zgodnie z tym, jak zmieniali się kolejni rządcy parafii. Nie wiadomo, kiedy
powstała pierwsza plebania i budynki plebanalne w Perespie, można się
jedynie domyślać, że miało to miejsce wówczas, kiedy powstała pierwsza
cerkiew lub niewiele później. Wiadomo także, że plebanie często ulegały
zniszczeniu z powodu pożarów i innych zdarzeń losowych. Duży wpływ
na taki stan rzeczy miał także nietrwały materiał – drewno, z jakiego
były zbudowane.
Mieszkanie dla proboszcza było stawiane zwykle razem z cerkwią
albo zaraz po jej wybudowaniu. Niestety, nie znaleziono żadnego źródła,
37
Wcześniej wizytacja odbyła się w 1760 r., ale w tym przypadku w protokole odnotowano tylko: „Grunty według dawnych wizytacji”. Zob.: APL, ChKGK, sygn. 110, s. 392.
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które zawierałoby informację o plebanii w Perespie w pierwszych dziesięcioleciach istnienia parafii. Pierwsza pewna informacja o proboszczówce
pochodzi dopiero z protokołu wizytacji z 1732 roku (APL, ChKGK,
sygn. 103, k. 156v). Niestety, wiadomość jest lakoniczna i ogranicza się
do stwierdzenia: „Ogrody dwa przy tym półłanku, na jednym plebania
stoi”. Niewiele więcej informacji o mieszkaniu parocha wznosi ostatnie odnalezione XVIII-wieczne źródło, którym jest protokół wizytacji
z 1775 roku (APL, ChKGK, sygn. 122, k. 248). Zapis ogranicza się jedynie
do stwierdzenia: „Plebania drewniana, ze wszystkim, dobrze opatrzona”.
Niezbędnym elementem gospodarstwa plebańskiego, oprócz miejsca
do zamieszkania, były zabudowania gospodarcze. Pierwsza, pośrednia
informacja o budynkach ekonomicznych przy plebanii peresopskiej
pochodzi z protokołu wizytacji odbytej w 1732 roku (APL, ChKGK, sygn.
103, k. 156v). Zamieszczony został tam spis zwierząt gospodarskich
i płodów rolnych zastanych przez wizytatorów. Wśród wymienionych
zwierząt znalazło się 6 wołów, 2 krowy, 2 jałówki, 2 konie, 8 owiec, 6 świń,
4 gęsi, 4 indyki, 2 kaczki i 6 kur. Wobec powyższego można domniemywać, że wśród zabudowań gospodarskich mogła być stajnia, wołownia,
obora, kurnik lub też inne budynki o podobnym przeznaczeniu. W protokole wypisano także wielkość zebranych płodów rolnych: 40 kop żyta,
24 kopy pszenicy, 6 kop jęczmienia, 12 kop owsa i 70 snopów grochu.
W związku z tym proboszcz musiał posiadać również pomieszczenia
magazynowe, takie jak stodoła, spichlerz czy też szopa. Zdecydowanie
mniej o zabudowaniach gospodarczych można powiedzieć na podstawie protokołu wizytacji z 1775 roku (APL, ChKGK, sygn. 122, k. 248).
W źródle tym widnieje jedynie zapis: „Folwark stary, reperacji potrzebuje”38. Wobec powyższego jest pewne, że jakieś budynki gospodarcze
były, zapewne jednak w złym stanie, skoro wymagały remontu.
38

„Każdy w Polszcze folwark, czyli dwór, albo jest taki, że w nim sam pan mieszka,
albo też, że w nim tylko trzyma jakiego ekonoma. Pierwszy oprócz budynków gospodarskich musi mieć mieszkanie dla pana; drugi obejdzie się bez niego”. Zob. Gloger
1985, 161.
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Duchowieństwo
Wśród duchowieństwa parafialnego naczelną pozycję zajmował
proboszcz (paroch), któremu podlegali pozostali duchowni działający
przy kościele parafialnym. Plebanem nazywano duchownego stojącego
na czele kościoła parafialnego, który był zarządcą parafii. Decydujący
wpływ na wybór plebana mieli wówczas kolatorzy kościołów parafialnych, którzy przedstawiali kandydata biskupowi39. Biskup kandydata
instytuował, a odpowiedni dziekan wprowadzał na urząd. Proboszcz
był więc prawnie zatwierdzonym, stałym, trudno usuwalnym duszpasterzem w określonej parafii. Także majątek parafialny znajdował się
pod jego zarządem.
Odtworzenie pełnej obsady cerkwi peresopskiej w badanym okresie
jest niemożliwe z powodu luk w źródłach, spowodowanych zniszczeniami, jak i wcześniej wspomnianym brakiem skłonności Kościoła wschodniego do trwałego dokumentowania swojej organizacji i działalności.
Tabela nr 2. Duchowni parafii peresopskiej w XVII-XVIII wieku
Lp.

Imię i
nazwisko

Funkcja

Data wystąpienia w źródłach

1.
2.
3.
4.
5.

Jarosyiej
Onufry
Andrzej
Jarofiej
Jędrzej
Szczytkowski
Gabriel
Szkoliński

pop
swiaszczennik
swiaszczennik
swiaszczennik
prezbiter

1616, 1619-1620
1623
1625
1640
1700, 9.04.1709

paroch

przed 23.05.1732, 20.06.1744,
† 1759

Eliasz
Stankiewicz

koadiutor
paroch

przed 20.06.1744 do 30.07.1760
od 30.07.1760, † 30.01.1775

6.
7.

Źródła: AGAD, Dz. XVIII, sygn. 47, k. 51; APL. ChKGK, sygn. 103, k. 156-156v, sygn. 110,
s. 392, sygn. 636, s. 39, 270, 831; Akta miasta Tyszowce (dalej: AmT), sygn. 3, s. 229230; Слободян 2005, 326.
39

Kolator, collator – patron sprawujący aktualnie opiekę materialną nad cerkwią,
posiadający prawo opiniowania kandydatów na proboszczów. Zob.: Seniuk 2000, 337.
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Jak pokazuje powyższa tabela, dla parafii w Perespie ustalono
nazwiska siedmiu duchownych pełniących posługę w cerkwi, lecz
dane ich dotyczące są niepełne i zupełnie przypadkowe. Odnośnie
czterech pierwszych znane są tylko ich imiona: Jarosyiej, Onufry,
Andrzej i Jarofiej. O Ks. Jędrzeju Szczytkowskim wiadomo tylko, że
miał żonę Katarzynę, dwie córki: Reginę i Marię oraz syna Jacka. Jego
personalia wraz z personaliami rodziny zostały wymienione w zapisie
dotyczącym sprzedaży Iwanowi Kwiczalukowi ogrodu zwanego Piorunowskim, położonego na Zamłyniu, za sumę 54 zł. Z kolei dzięki
temu, że podczas wizytacji w 1732 roku został określony wiek księdza
Gabriela Szkolińskiego na 39 lat można ustalić, że urodził się on około
1693 roku. Chociaż nieznane jest pochodzenie kapłanów peresopskich, można jednak sądzić, że podobnie jak w całej Rzeczypospolitej
pochodzili oni prawie wyłącznie z rodzin kapłańskich (Bieńkowski
1970, 963-964; Nabywaniec 1998, 377-378). Wpływ na to zjawisko
miało kilka czynników. Synowie prezbiterów od najmłodszych lat byli
przygotowywani do pełnienia posługi cerkiewnej, co, przy ówczesnym
systemie kształcenia księży, miało ogromne znaczenie. Ponadto święcenia kapłańskie, podobnie jak w Kościele łacińskim, mógł przyjąć
tylko człowiek wolny40. Ludźmi wolnymi, oprócz szlachty i mieszczan
z królewszczyzn, byli tylko popowicze. Jeżeli dodamy, że w diecezji
chełmskiej praktycznie nie było szlachty unickiej (Bieńkowski 1970,
963), a duchowieństwo unickie niechętnie odnosiło się do ludzi z zewnątrz, stanowiących konkurencję dla synów kapłańskich, to teza, że
40

„Prawo polskie czyniło szlachcica właścicielem wszystkich ludzi na jego gruncie
rodzących się, którzy nie byli szlachtą. Los takowych ludzi zależał zupełnie od właściciela wsi, nie wolno więc było żadnemu poddanemu przyjąć stanu duchownego bez
pozwolenia, czyli emancypacji dziedzica, którą albo należało okupić, albo się ukryć, żeby
dziedzic nie wiedział, gdzie się jego poddany podział. W takim stanie rzeczy [przyjęcie]
zależało od zwierzchności duchownej, ponieważ przystępujący do stanu duchownego
musiał okazać metrykę swego urodzenia. Jeżeli jej pleban nie wydał, z jakim konceptem
ukrywającym poddaństwo, trzeba było wielkiej względności egzaminatorów i archidiakona na egzaminie prezydującego” (Kołłątaj 1953, 209-210).
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popowicze obejmowali stanowiska po swoich ojcach może okazać się
jak najbardziej prawdziwa41.
Podstawowym obowiązkiem duszpasterskim było odprawianie nabożeństw cerkiewnych i udzielanie posług religijnych (chrzty, śluby,
pogrzeby, spowiedź). Ważnym elementem pracy księdza było także
nauczanie prawd wiary. Sprowadzało się ono do niedzielnego i świątecznego odmawiania pacierza i katechizacji ludu. Ponadto plebani
byli zarządcami majątku parafialnego. Do ich obowiązków należało
także prowadzenie akt stanu cywilnego, wykonywanie rozporządzeń
władz zwierzchnich, a także dawanie wiernym przykładu moralnego
prowadzenia się i wzorców chrześcijańskiego życia. Z reguły duchowni
wypełniali te powinności w sposób prawidłowy, zgodnie z zasadami
Cerkwi, chociaż zdarzały się i odstępstwa w tym zakresie.
Niestety, nie dysponujemy zbyt bogatym materiałem źródłowym
świadczącym o pracy duszpasterskiej księży parafialnych w Perespie.
Pierwsze, a zarazem ostatnie odnalezione dane w tym zakresie pochodzą z protokołu wizytacji z 1760 roku (APL, ChKGK, sygn. 110, s. 392).
Zalecono tam plebanowi, żeby studiował z wiernymi „naukę duchową
co święta i niedziele po mszy, a katechizm po obiedzie”. Jak wykazała
wizytacja, nie wszyscy z tych nauk korzystali, skoro wizytujący parafię
biskup M. Ryłło pod karą kanoniczną zabronił parochowi udzielania
ślubów osobom „nieumiejącym przedniejszych artykułów wiary świętej
[i] katechizmu”. Hierarcha polecił także Ks. E. Stankiewiczowi „pierwszego tygodnia postu adwentowego jechać do klasztoru bazylianów
zamojskich i odprawić ośmiodniowe rekolekcje, wiktując się swoim
kosztem”42.

41
W latach 1754-1759 w diecezji chełmskiej co najmniej 81% przyjmujących święcenia było synami duchownych. Zob.: Bobryk 2005, 135.
42
Na temat rekolekcji kapłańskich zob.: Bobryk 2005, 72-74.
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Wierni
Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na funkcjonowanie parafii
jest liczba wiernych, którzy ją tworzą. Niestety, dane dotyczące unitów
w parochii peresopskiej są dość ubogie. Pierwszych bardzo ogólnych
danych w tym zakresie dostarcza protokół sporządzony po wizytacji
w 1732 roku, gdzie zaznaczono, że parafia obejmowała swoim zasięgiem
unitów zamieszkałych w tej wsi (APL, ChKGK, sygn. 103, k. 156v). Konkretnych danych dostarcza jednak dopiero protokół wizytacji przeprowadzonej w 1760 roku (APL, ChKGK, sygn. 110, s. 392). Dokonujący tej
wizytacji biskup Maksymilian Ryłło zanotował, że parafię stanowiły dwie
wsie: Perespa i Przewale, a zamieszkiwało je „około 240 ludzi sposobnych
do spowiedzi”. Dane z 1775 roku mówią o tej samej liczbie wsi i o około
300 parafianach zdolnych „do sakramentów” (APL, ChKGK, sygn. 122,
k. 248). Oczywiście wykaz wiernych przystępujących do poszczególnych
sakramentów nie pozwala nam na określenie liczby parafian, ale może
dostarczyć podstawowych informacji o stanie i dynamice zaludnienia
parafii, a także umożliwia opisanie jej struktury demograficznej. Jednakże wyciąganie na tej podstawie wniosków na temat liczby wiernych
w parafii jest nie do końca pewne i może prowadzić do dużych nieścisłości. Mając tego typu dane i chcąc oszacować ogólną liczbę wiernych
należy (za Cezarym Kuklo) do komunikujących doliczyć co najmniej
25% wiernych, gdyż taką liczbę stanowiły dzieci młodsze (Kuklo 2009,
74). Stosując ten wskaźnik można określić, że w latach 1760-1775 parafia
liczyła od około 300 do około 375 wiernych.
Jednym z najistotniejszych aspektów charakterystyki społeczności
parafialnej pozostaje zagadnienie kształtowania się jej poziomu religijnego i moralnego. Niestety, w przypadku omawianej parafii nie dysponujemy źródłami, które pozwoliłyby na określenie stanu religijności
tamtejszej wspólnoty religijnej.
W przypadku parafii peresopskiej niedostatek źródeł nie pozwala na określenie poglądów religijnych tamtejszej wspólnoty religijnej,
a nieliczne wzmianki źródłowe nie pozwalają na zbyt daleko idące
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wnioski i uogólnienia. Pierwsza i zarazem ostatnia tego typu pośrednia
informacja pochodzi z 1760 roku i pozwala wnioskować, że niektórzy
wierni nie znali podstaw wiary, ponieważ wizytator, biskup Maksymilian
Ryłło polecił parochowi, żeby „nie dawał ślubu osobom nieumiejącym
przedniejszych artykułów wiary i katechizmu” (APL, ChKGK, sygn. 110,
s. 392).
Zakończenie
Wobec wcześniejszych zapisów świadczących o istnieniu parafii
prawosławnej w Perespie można przypuszczać, że po unii brzeskiej
cerkiew unicka pw. św. Michała Archanioła była jej kontynuatorką. Zapewne parafia unicka po prawosławnej otrzymała konieczne podstawy
ekonomiczne, a po 1596 roku wyposażenie właściwe dla obrzędowości
unickiej. Jak pokazują źródła, paramenty liturgiczne zmieniały się i były
uzupełniane przez cały okres funkcjonowania parafii.
Niewiele wiadomo na temat warunków mieszkaniowych parocha;
źródła bardzo lakonicznie wspominają o tym tylko dwa razy. Podobnie
przedstawia się sytuacja w przypadku budynków ekonomicznych. Także
dane dotyczące liczby wiernych są bardzo ubogie. Określenie liczebności
parafian jest szczególnie trudne dla XVIII stulecia, kiedy to wizytatorzy
nie badali szczegółowo tego zjawiska, kontentując się jedynie pobieżnymi wyliczeniami. W przypadku obsady cerkwi ustalono, że w badanym
okresie pracowało tam co najmniej siedmiu duchownych.
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Streszczenie
Pojawienie się i rozwój chrześcijaństwa zielonoświątkowego na Bliskim
Wschodzie związane jest z szeregiem czynników natury religijnej, społecznej oraz politycznej. Ze względu na silne konotacje biblijne rejon ten
odgrywał istotną rolę w kształtowaniu postaw misyjnych we wczesnej fazie
rozwoju ruchu. Jerozolima stawał się naturalnym centrum inicjowania
działań misyjnych. Dodatkowo przemiany zachodzące w społeczeństwach
bliskowschodnich, w tym nasilająca się migracja do USA na przełomie XIX
i XX wieku, umożliwiały obieg idei i upowszechnianie praktyk zielonoświątkowych na rozległych obszarach pomiędzy Egiptem, Palestyną a Iranem.
W istocie jednak pierwsze wspólnoty zielonoświątkowe na Bliskim Wschodzie tworzyli zamieszkujący ten obszar chrześcijanie, w Egipcie – Koptowie,
w Iranie – Asyryjczycy, którzy mieli uprzednio kontakt z amerykańskim
protestantyzmem. W tym sensie pentekostalizm na Bliskim Wschodzie jawi
się, w znacznym stopniu, jako kontynuacja działań misyjnych Amerykanów
sięgających początku XIX wieku.

Abstract
The origin and development of Pentecostal Christianity in the Middle
East is associated with a number of factors: religious, social and political.

* Dr Marcin Rzepka jest adiunktem w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie.
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The region due to its strong biblical connotations played an important role
in the initial stage of the Pentecostal movement shaping the missionary
attitudes. Jerusalem became a natural centre to start and develop the missionary activities. What is more, the changes taking place in the Middle
Eastern societies, including intensifying migration to the United States
at the turn of the 19th century, made the circulation of ideas and dissemination of Pentecostal practices possible in the vast areas between Egypt,
Palestine and Iran. In fact, the first Pentecostal communities in the Middle
East were created by the Christians living in this area, in Egypt – Copts,
in Iran – Assyrians, who were familiar to the American Protestantism.
In this sense, Pentecostalism in the Middle East might be seen, to some
extent, as a continuation of the missionary work of Americans dating
back to the early 19th century.

Bliski Wschód odgrywał istotną rolę w kształtowaniu postaw misyjnych w okresie formowania się ruchu zielonoświątkowego1, zaś
wydarzenia rozgrywające się na tym obszarze dostarczały inspiracji
hermeneutycznych i eschatologicznych2. Jerozolima, która faktycznie od
XIX wieku stawała się ośrodkiem działalności różnych kościołów protestanckich oraz agend misyjnych3 zajmowała w nich poczesne miejsce.
Ruchy społeczne, przemiany polityczne a nade wszystko zwiększające się
osadnictwo żydowskie w Palestynie w pierwszej połowie XX wieku zdawały się – w opiniach przedstawicieli ruchu – urzeczywistniać proroctwa
biblijne. Przekonanie o nadchodzącym „końcu czasów” potęgowało
Potwierdzają to artykuły publikowane w prasie pentekostalnej: The Apostolic Faith (1906-1908), Confidence (1908-1926), Pentecostal Evangel (1913-2002)
The Later Rain Evangel (1908-1939). Najbardziej kompletny opis rozwoju misji zielonoświątkowych w Palestynie oraz genezy „pentekostalnego syjonizmu” przynosi praca
E.N. Newberg (Newberg 2012). Przedstawienie historii wspólnot zielonoświątkowych
z podziałem na poszczególne kraje zob. Booze 2002, 6-11.
2
Premillniaryzm dominował w myśli teologicznej przedstawiciel ruchu zielonoświątkowego kształtując również postawy polityczne, por. Yong 2010, 318.
3
W XIX wieku w prowadzili misje anglikanie oraz luteranie (w 1841 powołali
wspólne biskupstwo), prezbiterianie z USA, prezbiterianie ze Szkocji (1839), adwentyści
(1866) i inni.
1
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zapał misyjny wpływając na świadomość misjonarzy upatrujących niejednokrotnie w podróży na Bliski Wschód symbolicznego powrotu do
czasów apostolskich. Zatem miejsca przywoływane na kartach Biblii,
choć często nie pokrywały się z zakładanymi później stacjami misyjnymi,
wyznaczały trajektorie misyjnych itinerariów.
Zawężenie perspektywy do Palestyny, Żydów oraz syjonizmu, który
silnie wpływał na wyobrażenia i postawy zielonoświątkowców (Gannon
2012; Newberg 2012, 154-185), nie może dać pełnego obrazu zróżnicowanych i wieloaspektowych działań misyjnych na terenach, które po
rozpadzie Imperium Osmańskiego doświadczały zarówno europejskiej
dominacji w okresie mandatowym, jak również lokalnych nacjonalizmów oraz gwałtownych przemian społeczno-kulturowych. Zainteresowanie Bliskim Wschodem było zatem wypadkową poglądów religijnych,
lektury Biblii oraz możliwości podjęcia pracy misyjnej wynikającej
z uwarunkowań politycznych. Dodatkowo historia ruchu ukazuje ewolucję postaw misyjnych od indywidualnych, jednostkowych działań do
bardziej zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych inicjatyw. Odpowiadało to przemianom zachodzącym w ruchu zielonoświątkowym
w USA, prowadzącym do ukonstytuowania się głównych kościołów
pentekostalnych przy jednoczesnym powołaniu departamentów misyjnych odpowiedzialnych za koordynację działań i wsparcie misjonarzy,
zwłaszcza w zakresie finansów (Blumhofer 1989, 279-307). Dotyczy
to przede wszystkim Assemblies of God, które pod względem liczby
wysyłanych misjonarzy, zakładanych stacji misyjnych oraz członków
zdecydowanie dominowało w regionie (Bailey, Bailey 2010, 121). Nie
należy jednak zapominać, że granice przynależności konfesyjnej w tym
czasie były raczej płynne4.

4
Zdarzało się, na przykład, że misjonarze afiliowani przy Assemblies of God włączali się w prace Church of God (Cleveland, TN), bądź, odwrotnie, misjonarze Church
of God przyłączali się do misji Assemblies of God.
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Geneza misji pentekostalnych na Bliskim Wschodzie
Istotnym problemem związanym z badaniami nad rozwojem chrześcijaństwa zielonoświątkowego na Bliskim Wschodzie jest niewątpliwie
jego geneza, oraz okoliczności, w jakich misjonarze rozpoczęli działalność w tym regionie. Nasuwa się zatem pytanie o to, jak powinniśmy
traktować bliskowschodnie społeczności pentekostalne. Jako zależne
od kościołów zielonoświątkowych z USA? Czy powinniśmy je wpisać
historię misyjną kościołów amerykańskich, czy raczej przyjąć, że stanowią one wynik przemian zachodzących w społecznościach lokalnych
chrześcijan będących następstwem ruchów przebudzeniowych, nie
inspirowanych jednak wydarzeniami z Topeka i Los Angeles?
Nacisk kładziony przez współczesnych badaczy ruchu na odkrywanie niezależnych względem „amerykańskiego paradygmatu” historii
pentekostalizmu w Azji, Afryce, czy Ameryce Południowej odpowiada
faktycznie przewartościowaniom, jakie dokonują się w obrębie chrześcijaństwa i zaadoptowania podejścia postkolonialnego w badaniach nad
jego rozwojem w XX wieku (Laan 2010, 202-219; Newberg 2012, 3-10;
Anderson 2007, 7). Jednak w przypadku Bliskiego Wschodu staje się
jasne, że idee zielonoświątkowe trafiały na podatny grunt wśród chrześcijan mających uprzednio kontakt z „amerykańską kulturą protestancką”
popularyzowaną poprzez szkoły, drukarnie, czy inne instytucje misyjne
fundowane na tych terenach od początku XIX wieku. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że misje pentekostalne prowadzone przez misjonarzy
z USA stanowiły kulminację niemalże stuletniej obecności Amerykanów
na tym obszarze. Nie sposób zatem pominąć roli wcześniejszych inicjatyw w rozwoju szkolnictwa na Bliskim Wschodzie, oraz, w odniesieniu
do kościołów wschodnich, silnego impulsu w reformowaniu, czy raczej
reinterpretowaniu, tradycji eklezjalnych. Wpływ misji protestanckich
nie ograniczał się tylko do religii, ale z całą wyrazistością przejawiał się
w sferze nauki oraz kultury.
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W roku 1906 Amerykanin James Barton, pracujący przez szereg lat
jako misjonarz we wschodnich wilajetach państwa osmańskiego, podsumował działania amerykańskich towarzystw misyjnych na terenie
muzułmańskiego Wschodu dowodząc, że misje znacząco wpłynęły na
świadomość Amerykanów, rozbudzając w nich większe zainteresowanie światem zewnętrznym. Barton, który reprezentował najważniejszą
amerykańską organizację misyjną – American Board of Commissioners
for Foreign Missions, dostrzegał również ogromny wpływ USA na społeczeństwa Bliskiego Wschodu. Twierdził:
„(…) amerykańskie produkty w swoich różnych formach i zadziwiających ilościach znalazły swoją drogę na Wschód przez furtkę, którą im
otworzył współczesnym ruch misyjny. Wśród nich znalazły się takie
produkty jak szkoły, szpitale, drukarnie, maszyny, narzędzia rolnicze
i różne przyrządy, instrumenty muzyczne, lampy naftowe, zegary i zegarki, produkty żywnościowe, ubrania i inne. Misjonarze założyli pierwszy
elektryczny telegraf w Imperium Osmańskim” (Barton 1906, 750)5.
Misje prowadzone przez prezbiterian i kongregacjonalistów niewątpliwie utorowały drogę misjonarzom zielonoświątkowym, określając
tym samym geografię misyjną na Bliskim Wschodzie6. Należy tutaj
podkreślić wartość relacji misyjnych w kształtowaniu kultury misyjnej,
tak charakterystycznej dla pentekostalizmu.
Zakładane od XIX wieku szkoły amerykańskie wykształciły nową
elitę wśród chrześcijan należących do kościołów wschodnich. Nierzadko
kontynuowali oni naukę w USA, a przebywając w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku w Chicago, Los Angeles, lub Nowym Jorku zetknęli
się z ruchem zielonoświątkowym. Rozwój środków komunikacji, prasy
oraz upowszechnienie edukacji – a zatem to wszystko, co decydowało
o upowszechnianiu pentekostalizmu w USA i Europie (Kay 2011, 18-19)
– miało ogromny wpływ na pojawienie się wspólnot zielonoświątkowych
5

Wszystkie cytaty, jeśli nie zaznaczono inaczej, podaję we własnym tłumaczeniu.
Cześć misjonarzy zielonoświątkowych pracujących na Bliskim Wschodzie związana była z Christian and Missionary Alliance.
6
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na rozległych terenach Bliskiego Wschodu, począwszy od Jerozolimy
poprzez dzisiejszy Liban, aż po Iran, z jednej strony, oraz Egipt, z drugiej.
Znaczącymi postaciami w historii lokalnych społeczności byli pochodzący właśnie z tych terenów chrześcijanie – Andrew Dawid Urshan z Iranu,
Ghali Hanna z Egiptu, czy Yumna Malick z Libanu. Reprezentują oni
wczesny okres formowania się wspólnot zielonoświątkowych na Bliskim
Wschodzie. Wydaje się, że pentekostalizm pozwalał bliskowschodnim
chrześcijanom, zwłaszcza zaś tym którzy przyjęli jedną z form protestantyzmu, na redefiniowanie własnej tożsamości, a w konsekwencji również
zanegowanie wcześniejszych struktur kościelnych, zdominowanych
nierzadko przez Amerykanów. Taką tezę zdają się potwierdzać misje
prowadzone przez wspomnianych powyżej misjonarzy, związanych
przez fakt pochodzenia z Bliskim Wschodem, a przy tym, poprzez
edukację oraz emigrację, z Zachodem. Jako zielonoświątkowcy wracali
na Bliski Wschód, by tu pracować. Siła ich oddziaływania zsadzała się
niewątpliwie na znajomości lokalnych języków oraz uwarunkowań
kulturowych.
Błędem byłoby jednak twierdzić, że jedynie misjonarze związani
z regionem prowadzili tam misje. Intensywność działań misyjnych na
Bliskim Wschodzie nie zależała bynajmniej od rzeczywistej znajomości kultur, czy języków, ile raczej od emocjonalnej więzi z przestrzenią
biblijną podtrzymywaną przez lekturę Biblii. W istocie bowiem we
wczesnym ruchu zielonoświątkowym konieczność nauki lokalnych
języków, jako cześć przygotowania misyjnego, była marginalizowana7.
„Dar języków”, uznany za wystarczające i kompletne narzędzie w prowadzeniu misji, miał bezpośrednie przełożenie na ukształtowanie się ruchu
misyjnego, powodując powstanie spontanicznej i dynamicznej grupy
misjonarzy entuzjastycznie nastawionych do koncepcji rozpowszechniania chrześcijaństwa w wymiarze globalnym. Misjonarze związani
7
James Turner analizuje fenomen amerykańskiego chrześcijaństwa w kontekście
rozwoju nauki, ukazuje przeciwstawne postawy w ewangelikalizmie, podkreślając
aintelektualny charakter wspólnot pentekostalnych, zob. Turner 2003, 125.
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z ruchem pentekostalnym przybywając na Bliski Wschód (a także na
inne tereny o silnym zagęszczeniu misji protestanckich, jak Chiny, czy
Indie) napotykali trudności w komunikowaniu przesłania, z którym
przybyli. Zwracali się zatem do misjonarzy pracujących już na tych terenach, z których część dostrzegła w pentekostalizmie możliwość odnowy
ideałów misyjnych i przyłączała się do ruchu. Zdobyte doświadczenie
oraz znajomość lokalnych języków wykorzystali w celu promowania idei
zielonoświątkowych w społecznościach, wśród których pracowali. Gary
McGee pisząc o misjonarzach zielonoświątkowych, wyróżnia wśród
nich trzy kategorie. Tych, którzy rozpoczęli pracę bez przygotowania,
następnie misjonarzy, którzy pracowali dla organizacji misyjnych, zanim
przyłączyli się do ruchu zielonoświątkowego oraz tych, którzy odebrali edukację w szkołach i seminariach prowadzonych przez kościoły
pentekostalne (McGee 2012, 36-40). Warto jednak – w odniesieniu
do Bliskiego Wschodu – dodać i czwartą kategorię: misjonarzy, którzy
wywodzili się ze społeczności bliskowschodnich chrześcijan, posiadali
amerykańskie obywatelstwo i jako zielonoświątkowcy (bez względu na
stopień przygotowania do misji) podejmowali pracę w tych regionach,
z których pochodzili.
Historia ruchu zielonoświątkowego na Bliskim Wschodzie powinna
zatem uwzględniać szereg partykularnych historii należących do różnych kościołów, społeczności oraz organizacji misyjnych, a przy tym
dostrzegać wartość indywidualnych narracji misjonarzy. Uwzględniając
jednak pytanie o jego genezę należy zwrócić uwagę na złożoność regionu
i zróżnicowanie jego mieszkańców. A przy tym dodatkowo na kontekst
polityczny (oddziaływanie Wielkiej Brytanii oraz Rosji, zwłaszcza na
północno-zachodnią część dzisiejszego Iranu) oraz społeczny, warunkujący ruchy migracyjne oraz modernizacyjne. Pentekostalizm na Bliskim
Wschodzie rozwijał się w rejonach wieloetnicznych, jednak, z przewagą
populacji chrześcijańskiej, zróżnicowanej przy tym etnicznie (Ormianie, Asyryjczycy, Koptowie, Arabowie) oraz wyznaniowo. Docierał
tutaj zarówno za pośrednictwem Amerykanów posiadających stacje
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misyjne w Egipcie, Palestynie, Iranie, ale również zielonoświątkowców
z Rosji, zwłaszcza w okresie pierwszej wojny światowej, gdy znaczną
część chrześcijan z północy Iranu migrowała na Kaukaz, a często dalej
w głąb Rosji (Wachtstetter 2015).
Uwarunkowania społeczne i polityczne prowadzenia misji
Zaangażowanie mocarstw europejskich na Bliskim Wschodzie po
opanowaniu przez armię Napoleona Egiptu dało asumpt do rozwoju
działalności misyjnej. Podobnie w wieku XX polityka globalna oraz konflikty, zwłaszcza pierwsza wojna światowa, a w ślad za nią postępujące
na Bliskim Wschodzie zmiany społeczno-polityczne, zintensyfikowane
po rozpadzie Imperium Osmańskiego, decydowały o charakterze misji
chrześcijańskich, wpływając na ich rozwój, bądź przeciwnie – zarzucanie projektów misyjnych. Globalne konflikty wielkich mocarstw oraz
lokalne nacjonalizmy, będące wyrazem politycznego przebudzenia narodów Azji w nie mniejszym stopniu oddziaływały na kształtowanie
się koncepcji misyjnych.
Nie sposób pominąć związku między polityką mocarstw europejskich a misjami protestanckimi na omawianym obszarze8. W mniejszym
może stopniu taka zależność pojawia się w kontekście pracy Amerykanów (Grabill 1971), chociaż, w wymiarze praktycznym, przedstawicielstwa dyplomatyczne służyły wsparciem dla misjonarzy z USA, w tym
zielonoświątkowców. Niemniej okres po pierwszej wojnie światowej
charakteryzuje się zdecydowanie bardziej otwartym manifestowaniem
politycznych przekonań misjonarzy amerykańskich w odniesieniu do
Bliskiego Wschodu (Barton 1918, 1-15)9. Dotyczy to także pracowników misji zielonoświątkowych. W prasie pentekostalnej wzrastała
liczba tekstów poruszających bieżące problemy społeczne i polityczne
8

Literatura dotycząca misji protestanckich na Bliskim Wschodzie jest w istocie
bardzo bogata, por. Makdisi 2008; Kieser 2010; Khalaf 2012.
9
Barton sugerował, że USA powinno odgrywać większą rolę na Bliskim Wschodzie,
posiadając własny „obszar mandatowy”.
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w Palestynie, Egipcie, Transjordanii, Turcji, oraz Iranie. Przywoływane
wydarzenia ze świata (tak na przykład, w piśmie wydawanym przez
Assemblies of God The Pentecostal Evangel w specjalnej rubryce „From
the Pentecostal viewpoint”) zestawiane były z proroctwami biblijnymi,
wzmacniając dyskurs eschatologiczny (The Later Rain Evangel wydawany w Chicago wprowadził rubrykę zatytułowaną „The pulse of a dying
world”). Bezsprzecznie zatem sytuacja polityczna wpływała na działalność misyjną.
Uwzględniając kontekst historyczny i polityczny należy zwrócić uwagę na dynamikę rozwoju misji wywołaną wydarzeniami politycznymi:
wybuchem pierwszej wojny światowej, rozpadem Imperium Osmańskiego, konferencją pokojową w Paryżu w 1919 roku, okresem mandatowym i początkiem drugiej wojny światowej. Z drugiej zaś strony
historia misji protestanckich, zwłaszcza zaś amerykańskich, pozwala
zrozumieć genezę późniejszych lokalnych i niezależnych społeczności
zielonoświątkowych afiliowanych przy Kościołach ukształtowanych
w USA i utrzymujących kontakty z misjonarzami amerykańskimi.
Dokonując periodyzacji działań misyjnych na terenie Bliskiego
Wschodu do drugiej wojny światowej, należy uwzględnić: (1) lata 19081914, od przybycia pierwszych misjonarzy na Bliski Wschód po rozpoczęcie działań wojennych; (2) lata 1914-1919, okres pierwszej wojny
światowej (za znaczącą dla historii misji w Jerozolimie należy uznać
deklarację Balfoura z 1917 roku) wraz z kończącą ten okres konferencją
pokojową z 1919 roku; (3) okres lat 1920-1940, gdy następuje intensyfikacja działań misyjnych. Po drugiej wojnie światowej i powstaniu
Państwa Izrael misje przybiorą zupełnie inny charakter.
Założenie, że misje amerykańskie na Bliskim Wschodzie prowadzone
od początku XIX wieku stanowią tło późniejszych działań podejmowanych przez kościoły zielonoświątkowe, wymaga określenia elementów
wyróżniający pentekostalizm na tle protestanckiego ruchu misyjnego.
Głębokie różnice w rozumieniu misji zdają się ukazywać wydarzenia
z roku 1910. W tym roku została zorganizowana w Edynburgu światowa
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konferencja misyjna. Przedstawiciele ruchu zielonoświątkowego nie
brali w udziału. Jednak w dniach 15-29 maja 1910 roku, a zatem kilka
miesięcy przed konferencją w Edynburgu, odbyła się w Stone Church
w Chicago konwencja zielonoświątkowa (Cossum 1910, 2-3). Obrady
i wystąpienia w czasie konferencji edynburskiej cechowała znaczna
profesjonalizacja, biurokratyzacja oraz naukowe podejście do misji,
zwłaszcza w kontekście Wschodu i pracy wśród muzułmanów. Nie dawały one jednak gwarancji powodzenia działań misyjnych. Uczestnicy
konwencji w Stone Church10, w odróżnieniu od misjonarzy zgromadzonych w Edynburgu, przekonani byli, że uczestniczą w „nowym wylaniu Ducha”, w nowej Pięćdziesiątnicy a dary duchowe postrzegali jako
skuteczne narzędzie w ewangelizacji świata (Hatchinson, Wolffe 2012,
139-144). Heather D. Curtis zestawiając ze sobą te dwa wydarzenia
ukazuje wręcz fundamentalne różnice w podejściu do misji reprezentowane przez zielonoświątkowców oraz tradycyjne kościoły protestanckie
reprezentowane na konferencji w Szkocji. Curtis przekonuje, że „wielu zielonoświątkowców we wczesnym okresie zaadoptowało radykalną strategię misyjną kładąc nacisk nie na westernizację, lecz osobiste
spotkanie z Bogiem poprzez moc Ducha Świętego” (Curtis 2013, 63),
zrywając faktycznie z postrzeganiem działalności misyjnej jako formy „cywilizowania” pogan (Curtis 2012, 122).
W konsekwencji misjonarze zielonoświątkowi mieli silne poczucie zarówno wyjątkowości jak również odrębności posiadanych przez
siebie „narzędzi misyjnych”. Doskonale wyraził to J. Roswell Flower
twierdząc, że:
„Misjonarze zielonoświątkowi mają święte powołanie. Nie mogą
przyjmować metod tych, którzy nie są zielonoświątkowcami, ani poświęcać wysiłków na budowę ośrodków pomocy, szpitali, czy szkół.
Misjonarze zielonoświątkowi mają do wykonania zielonoświątkowe
10
Faktycznie niewielu uczestników konferencji w Edynburgu słyszało wówczas
o rozwijającym się ruchu zielonoświątkowym (Anderson 2013, 85).
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zadanie, by być świadkami w Jerozolimie i w Judei i aż po krańce ziemi.
By być świadkami!” (cytat za Perkin 1964, 18).
Oczywiście w praktyce okazywało się, że misje zielonoświątkowe
musiały przybierać bardziej konwencjonalny charakter, a zatem opierać
się na sprawdzonych już działaniach, takich właśnie jak zakładanie szkół,
czy szpitali. W odniesieniu do misji bliskowschodnich odmienność
działań Kościołów zielonoświątkowych polegała przede wszystkim na
większym zaangażowaniu kobiet – misjonarek. Beth Baron zauważa,
pisząc o misjach w Egipcie, że kobiety należące do wspólnot pentekostalnych „mogły wygłaszać kazania, gdy tylko czuły, że są do tego
powołane podczas gdy kobiety z Kościoła prezbiteriańskiego nigdy nie
wygłaszały kazań” (Baron 2014, 62-63). Faktycznie większe zaangażowanie kobiet na misjach odpowiadało ogólnie przyjętym rozwiązaniom
w ruchu zielonoświątkowym (Blumhofer 1989, 289). Odmienność przejawiała się również w wykształceniu misjonarzy oraz grupie docelowej,
do której bezpośrednio misje były skierowane. Niewątpliwie wczesne
misje pentekostalne charakteryzowały się znacznym egalitaryzmem, co
w kontekście Bliskiego Wschodu powodowało, że adresatami przesłania
stawali się raczej ludzie ubodzy i prości11.
Przywołana powyżej wypowiedź Flowera zwraca uwagę umiejętnym
wykorzystaniem obrazów biblijnych, zwłaszcza użyciem frazy „w Jerozolimie i w Judei i aż po krańce ziemi” w kontekście konieczności składania
świadectwa. Flower wskazując na moment zesłania Ducha Świętego,
zdawał się podkreślać znaczenie Jerozolimy, miejsca symbolicznego,
będącego początkiem misji chrześcijańskich i źródłem tożsamości pentekostalnej. Ponadto, jako miejsce rzeczywiste i identyfikowalne fizycznie, była ona potwierdzeniem ciągłości bożego działania w czasie oraz
przestrzeni. Przyciągała właśnie przez swoją wielkowymiarowość, jako
ponadczasowe miasto Boga i historycznie określone miejsce w realnej
11
Ten schemat zdaje się powtarzać również w innych częściach świata, np. w Indiach
w misjach prowadzonych wśród dalitów.
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przestrzeni geograficznej, będące początkiem i końcem historii biblijnej.
Pierwszy numer czasopisma The Apostolic Faith, związanego z przebudzeniem przy Azusa Street wydatnie ukazywał konteksty, w jakich
Jerozolima funkcjonowała w świadomości zielonoświątkowców, w konstytuującej się dopiero społeczności w Los Angeles. Artykuł otwierający numer o tytule „Pentecost has come”, w którym autor opisując
wydarzenia związane z przebudzeniem w tym mieście, wskazywał na
jego prawdziwy początek – Dzień Pięćdziesiątnicy („Pentecost Has
Come” 1906, 1). Kolejne teksty przyniosły wyjaśnienie koncepcji eschatologicznych ukazując przy tym znaczenie Jerozolimy w historii zbawienia. W numerze zamieszczono również pierwsze informacje o misjach.
Jerozolima została w nich wyszczególniona, zaś misjonarze, którzy się
tam udali, wymienieni z nazwiska:
„Misjonarze brat Andrew Johnson oraz siostry Louise Condit i Lucy
M. Leatherman, którzy zostali ochrzczeni Duchem Świętym i otrzymali
dar języków, udali się do Jerozolimy (…) Brat Johnson otrzymał dar
siedmiu języków, jeden z nich to arabski. Siostra Leatherman mówi
językiem tureckim” („Missionaries to Jerusalem” 1906, 4).
Powyższy fragment dowodzi, że w okresie formacyjnym ruchu, faktycznie Jerozolima znalazła się w centrum ruchu misyjnego. Poświadcza
ponadto, że w tym czasie jedynym przygotowaniem do pracy misyjnej
był w istocie „dar języków”.
Podjęte tuż po roku 1906 inicjatywy misyjne miały zdecydowanie charakter niezorganizowany i silnie zindywidualizowany (McGee
1991, 203-216; 2008, 35-40). Z czasem – zwłaszcza po pierwszej wojnie
światowej – powstawały ośrodki misyjne, które odpowiadały większej
formalizacji, a przy tym również profesjonalizacji działań misyjnych.
Zmiany zachodzące w obrębie ruchu zielonoświątkowego w równym
stopniu, co wydarzenia polityczne, decydowały o charakterze misji
prowadzonych na Bliskim Wschodzie.
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Centra i peryferie: geografia misyjna kościołów pentekostalnych
na Bliskim Wschodzie
Pytanie o centrum i peryferie w kontekście rozwijającego się chrześcijaństwa pentekostalnego jest istotne przynajmniej z dwóch powodów.
Po pierwsze, determinuje podejście do historii ruchu. Wielu badaczy
akcentuje prymat ośrodków amerykańskich w jego globalnym rozwoju,
cześć zaś, poprzez dowartościowanie lokalnych, choć mniej znanych
centrów, uwzględnia szereg niezależnych historii ruchu. Po drugie,
skłania do refleksji nad istotną misji. W tym sensie znaczenie ośrodka
misyjnego, ewangelizacyjnego, przebudzeniowego nie może zależeć tyko
i wyłącznie od jego geograficznego usytuowania, lecz przede wszystkim
od legitymizacji, jaką otrzymuje poprzez częstotliwość praktyk uznanych przez zwolenników ruchu zielonoświątkowego za konstytutywne.
W istocie, powstające ośrodki tworzą rozbudowaną sieć powiązanych
ze sobą centrów umożliwiających obieg idei i ludzi12. Takie podejście
sprzyja wsparciu lokalnych wspólnot, które zachowując własną autonomię, przekształcają się z czasem w wiodące centra w swoich regionach.
Nie ulega wątpliwości, że Jerozolima pozostawała w centrum zainteresowania zielonoświątkowców. Czy jednak stanowiła ona ośrodek
misyjny posiadający odpowiednie zaplecze oraz środki pozwalające
na kształcenie, przygotowanie, a w końcu, wysyłanie misjonarzy? Eric
Newberg skłonny jest widzieć w Jerozolimie właśnie tego typu ośrodek,
z którego w okresie międzywojennym misje rozprzestrzeniały się na
obszar ówczesnej Transjordanii, Syrii oraz Persji (Newberg 2012, 2).
Wydaje się jednak, że dla wielu misjonarzy, zwłaszcza w okresie poprzedzającym pierwszą wojną światową, gdy miasto znajdowało się jurysdykcją osmańską, stanowiło ono zaledwie przystanek w dalszej drodze,
bądź swego rodzaju przestrzeń misyjnej inicjacji. Zielonoświątkowcy
12
Edith Blumhofer ukazuje znaczną liczbę „lokalnych centrów” w USA w okresie
dość wczesnym dla ruch zielonoświątkowego, zob. Blumhofer 1993, 71-87.
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podzielali wizję Jerozolimy jako centrum w znaczeniu religijnym oraz
politycznym. I tak na przykład Frank Bartelman, którego śmiało można
określić mianem dokumentalisty początków przebudzenia pentekostalnego, w swoim opisie miasta przekonywał, że „wszystkie narody są
reprezentowane w Jerozolimie” (Bartelman 1985, 41). Charakteryzował
je przywołując biblijne obrazy apokaliptyczne.
Stosunek do przestrzeni określony poprzez eschatologiczną matrycę
interpretacyjną sprzyjał potraktowaniu Jerozolimy jako początku i końca historii w wymiarze symbolicznym i idealistycznym. W wymiarze
praktycznym zaś przestrzeń miasta, dzielona między Turków, Arabów,
Żydów, Ormian, Koptów, Etiopczyków, Greków oraz przedstawicieli
innych narodów, przypominając tym samym opisany w Dziejach Apostolskich Dzień Pięćdziesiątnicy, dawała możliwość niemalże jednoczesnego głoszenia ewangelii „z mocą” wszystkim zebranym tu narodom.
Niewątpliwie było to miejsce szczególne, przyciągające misjonarzy oraz
liderów ruchu zielonoświątkowego.
W 1908 roku Thomas Barratt, pionier pentekostalizmu w Europie,
odwiedzając Jerozolimę spotkał Lucy Leatherman, słusznie uważaną za
pierwszą misjonarkę ruchu zielonoświątkowego w Palestynie (Anderson
2013, 99). Leatherman prowadziła działalność dość typową dla misjonarzy tego okresu – podróżowała intensywnie po regionie utrzymując
ożywione kontakty z wieloma ośrodkami ruchu zielonoświątkowego
w USA oraz w Europie. Na spotkaniu ewangelizacyjnym, które wspólnie zorganizowali, obecna była Yumna Malick, która właśnie w Jerozolimie doświadczyła silnych przeżyć zielonoświątkowych, a później,
po ukończeniu Elim Bible Instutute w Rochester w stanie Nowy Jork,
powróciła do swojej rodzinnej wioski Szueifat (dziś dzielnica Bejrutu)
i prowadziła misje wśród mieszkającej tu ludności chrześcijańskiej oraz
druzyjskiej. Rzeczywiście Jerozolima tworzyła symboliczne centrum
misji na Bliskim Wschodzie.
Postrzeganie geografii Bliskiego Wschodu warunkowała niewątpliwie
lektura Biblii. Zatem opisy biblijne miały istotny wpływ na kształtowanie
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świadomości misyjnej zwolenników ruchu zielonoświątkowego, determinując pragnienie pracy w określonych regionach, co w konsekwencji
miało swoje przełożenie na kreowanie centrów misyjnych. Przykładów takich postaw można znaleźć wiele. Ograniczmy się jednak do
G.S. Brelsforda, jednego z pierwszym misjonarzy zielonoświątkowych
w Egipcie. Pierwszą podróż na Bliski Wschód odbył w 1909 roku. Po
powrocie do USA, przebywając na nabożeństwie w Stone Church w Chicago 22 stycznia 1911 roku, wzywał zebranych do podjęcia pracy misyjnej w krajach biblijnych (Brelsford 1911, 19-22). Dokonując prezentacji
regionów północnej Afryki i Bliskiego Wschodu zdawał się dostrzegać,
że wyrażana przez słuchających chęć pracy w określonych regionach była
wprost proporcjonalna do wiedzy, jaką o nich posiadali. W odniesieniu do obszarów objętych działalnością misyjną musiała zatem istnieć
znaczna dysproporcja wynikająca przede wszystkim z przyjętej perspektywy, bądź amerykańskiej, bądź lokalnej. Przemówienie Brelsforda ma
niewątpliwie znaczenie dla zrozumienia amerykańskiego podejścia do
bliskowschodnich centrów misyjnych, kulturowych oraz politycznych.
Brelsford próbował określić wyjątkowość poszczególnych regionów
i miejsc poprzez ukazanie znaczenia, jakie nadawali im mieszkańcy
Bliskiego Wschodu, zwłaszcza zaś muzułmanie. Wyróżnił zatem trzy,
najważniejsze jego zdaniem, ośrodki ówczesnego świata islamu. Wśród
nich znalazł się Stambuł (Konstantynopol), jako centrum polityczne,
Mekka, będąca centrum religijnym oraz Kair odgrywający istotną rolę
w muzułmańskiej przestrzeni naukowej. Tak określone centra, niezwykle
istotne dla muzułmanów, wpływały na geograficzne usytuowanie misji
skierowanych do wyznawców islamu. Dodatkowo, fundacji ośrodków
misyjnych towarzyszyła próba określenia charakterystycznych cech
demograficznych oraz kulturowych tych miejsc. Obserwacja terenowa
pozwalała zatem zerwać z kategoriami, które, zwłaszcza w kontekście
Bliskiego Wschodu, nie mogły mieć zastosowania. Brelsford pisząc o Palestynie zauważył, że nie ma ona jasno określonych granic. Wpływało
to na bardziej „otwarty” stosunek do przestrzeni misyjnej, zarówno
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w sensie prowadzenia konkretnych działań, jak również zbierania danych statystycznych. Nie ulega jednak wątpliwości, że pod względem
częstotliwości odwiedzin Jerozolima wyprzedzała wszystkie inne ośrodki na Bliskim Wschodzie. Jednak jeszcze przed pierwszą wojną światową rozwijają się lokalne centra, które stopniowo zaczynały odgrywać
kluczowa rolę w historii lokalnych społeczności zielonoświątkowych.
Ich realne znaczenie zdawało się przewyższać działania podejmowane
z Jerozolimy. Wśród nich wymienić należy Asjut w Egipcie oraz Urmię
w północno-zachodnim Iranie (Rzepka 2013, 71-84). Da się zauważyć
pewne podobieństwa pomiędzy tymi obszarami. Po pierwsze, charakteryzowały się one dość dużą populacją etnicznych chrześcijan. Po drugie,
rozwijały się w nich misje amerykańskie. Po trzecie zaś, działalność
ewangelizacyjna w dużej mierze spoczywała na barkach przedstawicieli
rdzennej ludności. W przypadku Asjut będzie to Ghali Hanna, który
przed przyłączeniem się do ruchu zielonoświątkowego, należał do Kościoła koptyjskiego, zaś w odniesieniu do Urmii na uwagę zasługuje
Andrew Urshan, którego ojciec był członkiem Asyryjskiego Kościoła
Wschodu, zanim zdecydował się on przyłączyć do Kościoła prezbiteriańskiego. Andrew Urshan został zwolennikiem ruchu zielonoświątkowego
podczas swojego pobytu w USA.
Informacje o postępach w pracy misyjnej w Egipcie oraz w Iranie
pojawiały się w prasie pentekostalnej po obu stronach oceanu. W 1909
roku w piśmie Confidence wydawanym w Wielkiej Brytanii ukazał się list
adresowany do Alexandra Boddy’ego, redaktora pisma. List podpisany
przez Ghali Hannę przedstawiał wizytę Leatherman w Asjut. Hanna
pisał: „Pięciu z nas, tutaj, w Asjut otrzymało chrzest i mówi językami
tak jak Duch pozwala. Jeden wyjechał do Sudanu, a czterech pracując
na miejscu wiedzie innych do prawdy” (Hanna 1909, 15-16). Placówka
Asjut stanowi jednak wyjątek wśród ośrodków misyjnych ze względu
na znakomicie rozwinięta działalność charytatywną prowadzoną przez
Lillian Trasher. Trasher przyjechała do Egiptu jako misjonarka bez
konkretnego wsparcia instytucjonalnego, założyła sierociniec, który
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dość szybko stał się sercem działań misyjnych. W czasie największego
rozwoju mieścił on 1400 dzieci oraz wdowy. W przeciwieństwie do
innych misjonarzy Trasher nie wyjechała z Egiptu, gdy rozpoczęła się
pierwsza wojna światowa, a jej działania finansowane były zarówno
przez Amerykanów oraz Kościół koptyjski, a przy tym również przez
muzułmańskich notabli z Egiptu. Trasher pozostaje do dziś ikoną ruchu
zielonoświątkowego (Hollenweger 1972, 487).
W Egipcie działalność misyjna z czasem przekroczyła granice Asjut
objęła inne miasta i regiony. Florence Bush, amerykańska misjonarka,
opuszczając Jerozolimę rozpoczęła działalność w Tancie (Newberg 2012,
65). Charles W. Doney przewodził misji pentekostalnej w Kairze. Marie
Ericsson pracowała w Port Saidzie. W ówczesnym Iranie pracę rozpoczęli Asyryjczycy w 1909 roku pochodzący z rejonu Urmii, którzy przybyli
do kraju pochodzenia z USA jako obywatele amerykańscy. Pracowali
przede wszystkim wśród Asyryjczyków w wioskach na zachód od jeziora
Urmia. W czasie działań wojennych w 1915 roku Andrew Urshan pisał
z Iranu do wspominanego wcześniej Alexandra Boddy’ego, redaktora
pisma Confidence: „Mamy obecnie cztery zbory z czterema szkołami
w czterech różnych miejscach. Pracujemy teraz w innym rejonie kraju,
gdzie nasi najlepsi i najznamienitsi ludzie mieszkają” (Urshan 1915, 9191). List Urshana dowodzi przynajmniej dwóch rzeczy: ograniczenia
działań misyjnych do Asyryjczyków oraz rozproszenia misji wynikającego z działań wojennych. Faktycznie jednak w przypadku Bliskiego
Wschodu wojna spowodowała niemalże całkowity odpływ misjonarzy13.
Cześć z nich powróciła jednak po 1918 roku. W istocie wówczas nastąpiła intensyfikacja działań misyjnych.
O znaczeniu ośrodków misyjnych na Bliskim Wschodzie oraz dynamice powstawania nowych świadczą przede wszystkim informacje
i raporty publikowane w prasie pentekostalnej oraz dane statystyczne
zamieszczane w raportach kościelnych. W odniesieniu do Bliskiego
13

Tak w przypadku Egiptu, por. Egypt 1914, 4.
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Wschodu bodaj najbardziej kompletne dane pochodzą z materiałów
publikowanych przez Assemblies of God. W 1927 roku Noel Perkin
sekretarz ds. misji zagranicznych przygotował zestawienie dotyczące
misjonarzy pracujących na Bliskim Wschodzie. W spisie znalazły się
Palestyna, gdzie pracowało sześciu misjonarzy, Syria (dzisiaj Liban)
z jednym misjonarzem, oraz Persja, również z jednym misjonarzem
(Constitution and By-Laws… 1927, 49). Dziwi nieco brak uwzględnienia
Egiptu w tym zestawieniu. Niemniej w kolejnym raporcie z 1929 roku
przy opisie Egiptu wymieniono aż dziewięciu misjonarzy, pracujących
głównie w Asjut oraz w Kairze (Constitution and By-Laws… 1929, 66)
co na tle pozostałych krajów, stanowiło największą liczbę. W Iranie
pracowało zaledwie dwóch misjonarzy, w Palestynie ośmiu, w Syrii
zaś ośmiu miejscowych pracowników. Podobnie w materiałach za rok
1935 Egipt z pięcioma misjonarzami oraz trzema stacjami i szesnastoma
placówkami plasuje się w czołówce regionów o największym natężeniu
pracy misyjnej. W Palestynie oraz Transjordanii łącznie pracowało
siedmiu misjonarzy, działały trzy stacje oraz pięć placówek. W Syria
zaledwie jeden misjonarz. W Iranie zaś czterech (Constitution and
By-Laws… 1935, 71-72.82-84).
Zakończenie
Dokonując przeglądu działań misyjnych prowadzonych przez zwolenników ruchu zielonoświątkowego na Bliskim Wschodzie w pierwszej
połowie XX wieku należy uwzględnić cezurę, jaką stanowi pierwsza wojna światowa. Misje po 1918 roku przyjmują postać bardziej sformalizowaną i zinstytucjonalizowaną. Przekłada się to na powstawanie nowych
placówek oraz rozszerzenie działań na nowe regiony. Niewątpliwie Jerozolima odgrywa bardzo istotną rolę w ruchu misyjnym, jednak faktyczne
centra znajdowały się poza obszarem Palestyny. Na podstawie danych
statystycznych, uwzględniających liczbę pracujących misjonarzy oraz
placówki misyjne wnioskować można, że rzeczywistym ośrodkiem pracy
był Egipt. Wynikało to oczywiście ze struktury religijnej społeczeństwa
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egipskiego. Ośrodki misyjne zakładano właśnie w tych miejscach, w których dominowali Koptowie. Podobnie również w innych regionach
(w dzisiejszej Syrii, Libanie oraz Iranie) działalność prowadzona była
wśród lokalnych chrześcijan. Dla wczesnego okresu rozwoju ruchu pentekostalnego na Bliskim Wschodzie znajdujemy stosunkowo niewiele
materiałów dotyczących konwersji muzułmanów na chrześcijaństwo
pentekostalne. Zdarzają się one, mają jednak charakter jednostkowy. Nikłe efekty pracy wśród muzułmanów wpływały na postrzeganie islamu,
charakteryzowanego przez pryzmat doktryn oraz praktyk społecznych.
Niewątpliwie jednak najsilniejszym bodźcem w kształtowaniu postaw
względem regionu były wydarzenia polityczne. Możemy zatem mówić
o pentekostalnej hermeneutyce polityki bliskowschodniej.
W kontekście rozwoju chrześcijaństwa zielonoświątkowego na Bliskim Wschodzie możemy mówić o dwóch niezależnych, choć nakładających się na siebie, historiach. Pierwsza dotyczy misji i działalności
misjonarzy przyjeżdżających na Bliski Wschód z USA, Kanady lub
Europy. Druga zaś – to niezależna historia lokalnych wspólnot. Możliwość jej badania ogranicza jednak niewielka baza źródłowa, w tym
znikomość materiałów w lokalnych językach. Mają one raczej charakter
perswazyjny a nie informacyjny, czy analityczny. Narracja dotycząca
Bliskiego Wschodu w obrębie ruchu zielonoświątkowego prowadzona jest zdecydowanie w języku angielskim. Nie znaczy to, że autorami
są wyłącznie Amerykanie. Wręcz przeciwnie. W odniesieniu do prac
misyjnych w Iranie w omawianym okresie mamy niemalże wyłącznie
relacje pisane przez Asyryjczyków – Andrew Urshana, Johna Wartona,
Samuela Kambera, czy Philipa Shabaza. Owszem pochodzili oni z Iranu,
pracowali jednak jako misjonarze amerykańscy związani z Assemblies
of God. Zatem pytaniu o misje powinna towarzyszyć również refleksja
dotycząca tożsamości. Istotnie bowiem pentekostalizm mógł, z jednej
strony, wzmacniać uniwersalny, pozbawiony etnicznego partykularyzmu
wymiar chrześcijaństwa, z drugiej zaś, ożywiać silne poczucie odrębności lokalnych wspólnot na Bliskim Wschodzie oferując symboliczny
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powrót do czasów apostolskich. Dla misjonarzy zaś oznaczał ahistoryczne odtworzenie misyjnych podróży apostołów (Warton 1925, 7).
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Резюме
На сегодняшний день чрезвычайно остро появилась проблема
влияния современного секуляризованного мира на будущих
священнослужителей. К сожалению, годы безбожия на постсоветском
пространстве оставили свой след в церковной истории, определив
большой разрыв и потерю христианских традиций. Данная статья
посвящена проблемам современного священства, оставленного без
вековых традиций, и попыткe возвращению к истинно пастырскому
окармлению своих подопечных в современном секуляризированном
обществе.

Abstract
Nowadays the problem of influence of modern secular world on the
future clerics increased. Unfortunately, years of atheism on the post-Soviet
territory have left the trace in a church history, having defined a big gap
and loss of Christian traditions. The article is devoted to the problems of
modern priesthood left without centuries-old traditions, and attempt to
returning to truly pastoral care of their wards in modern secular society.
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В богословской литературе можно часто встретить мысль о том,
что в священнике необходимо различать «иерея» и «пастыря» (Ведерников 2010; Керн 2002). Так как спасение человека в этом мире
происходит таинственной стезёй, священник нужен как иерей,
тайнодействитель, служитель алтаря, как личность, наделенная
особыми правами «вязать и решить». И эта первая сторона священнического служения – иерейское служение. И это служение,
в котором он пытается соединить земное с небесным, естественное с благодатным. Но кроме сверхъестественной, Божественной
природы спасения оно так же совершается и естественным путем посредством собственной духовно-нравственной природы.
И в этом случае человеку нужен священник как пастырь, то есть
тот, кто будет помогать этому человеку в его жизненных ситуациях
и вести его ко спасению. И не зря, в русском языке слово «пастырь»
и слово «спасение» – однокоренные. И это второе направление
священнического служения – служение пастырское.
Пастырь – пастух, который пасёт стада. В христианском значении пастырь – священник, наставник паствы, путеводитель других
в Царство Небесное. В Евангелии от Иоанна Богослова читаем:
Аз есмь Пастырь добрый; Пастырь добрый душу свою полагает за
овец, а наемник бежит, потому что он наемник и нерадит о овцах
(Ин 10: 11-12). Господь наш Иисус Христос – главный Первосвященник Церкви Христовой, главный Пастырь всей твари. Митрополит Антоний Сурожский пишет: «Нет власти у священника;
нет прав у священника; есть только страшная и дивная, подлинно
божественная привилегия – любить до смерти, и смерти крестной»
(Блум 2005, 22). Пастырство – должность, которая подразумевает
под собой воспитание душ, духоводительство христианских душ.
Апостол Павел пишет в посланиях к своему ученику, апостолу
Тимофею: Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое
дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства (1 Тим
4:14). И далее увещает его: Напоминаю тебе возгревать дар Божий,
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который в тебе через моё рукоположение (2 Тим 1:6). И мы верим,
что душе пастыря сообщается благодатный дар влияния на души
ведомых. И эти дары – даруются ему благодатью во время рукоположения. Об одном из этих даров пишет митрополит Антоний
(Храповицкий): «Пастырю даётся благодатная, сострадательная
любовь к пастве, обусловленная собой способность пережить в себе
скорбь борьбы и радость о нравственном совершенствовании своих
пасомых, способность чревоболеть о них, как апостол Павел или
Иоанн. Такое свойство пастырского духа и выражает самую
сущность пастырского служения» (Храповицкий 2007, 23).
Главная задача каждого пастыря – привести к главному Пастырю его овец. Вспоминая притчу о заблудшей овечке либо о потерянной драхме, мы видим, как преогромна Любовь Божия. И мы
читаем, что Господь более нас радуется за наше спасение. Господь
ожидает нашего покаяния, то есть изменения и стремления к Богу,
к Любви Божией. И эта притча служит примером пастырства, примером того, чем должен руководствоваться священник в наставлении пасомых, а именно – Любовь. Любовь Бога, всепрощающая
любовь. И без этого чувства, без этого сопереживанию невозможно
помочь ближнему.
«Пастырский дефицит» (Фаст 2013) связан, конечно, с общим
духовным оскудением. Не надо думать, что это примета только
нашего времени. Об этом печалились во все времена. Однако мы
живем сейчас. Сегодня часто приходиться слышать, как со стороны
священников, так и со стороны мирян, что главное задача священника – совершать требы: отпевать, венчать, крестить, служить
богослужения. И приходиться констатировать тот факт, что многие
считают проповедь, собеседования, наставления – излишеством.
Получается, многие современники утверждают, что в храме должен быть только «иерей», а точнее – «требоисполнитель». Больше
никто не нужен. И это очень упрощает священническое служение.
В понимании этих людей, совершитель Таинств – Христос. Из
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этого они делают вывод, что священник может быть немощным,
и поэтому его совершенно не интересует своя паства, а интересует
только, чтобы она совершала положенные требы, которые будут
приносить доход. Но этот доход будет не в «казну» Царствия Божия,
а в личную земную сокровищницу этого священника.
Но такое непонимание присуще не одним «пастырям». На
сегодняшний день приходиться говорить о страшной секуляризации общества, верующих. Люди не понимают ни значение таинств, ни их смысл, ни значения Церкви. Огромное количество
молодых людей никогда в своей жизни не открывали Библию.
Многие из них на сегодняшний день не знают молитвы «Отче
наш», а «дом Божий» посещают всё реже и реже, ради традиции,
а не для молитвы. И если мы и дальше будем вести политику
«требоисполнительства», то в скором времени наши храмы опустеют. Поэтому очень важно понять проблемы и способы их решения. Но перед этим необходимо сформулировать сущность
учения Церкви в вопросах пастырства.
С самого начала своего общественного служения Иисус Христос
избрал для проповеди о Нём всем народам апостолов. И поставил
из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на
проповедь (Мк 3:14). И Он поставил одних апостолами, других
пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями
к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела
Христова (Еф 4:11). Итак, идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать всё,
что Я заповедал вам, и Я буду с вами во все дни до скончания века.
Аминь (Мф 28:19-20).
• Из этого следует, что сущность учения Православной Церкви по вопросу пастырства следующая:
• Иисус Христос преподал верующим своё Божественное
учение, которое необходимо для нашего спасения.
• Для распространения и утверждения Своего учения Он
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избирает особых лиц – апостолов.
• Апостолы для этой же цели поставляют епископов, которым
предоставляли право рукополагать пресвитеров, заповедуя
им проповедовать Слово Божие.
• В силу этого после апостолов, право церковного пастырства
(учительства), по преемству, перешло к епископам и пресвитерам.
• Предметом пастырства должны служить: а) изъяснение
Священного Писания, б) истины догматические и нравственные, в) истины церковно-литургические и обрядовые.
• Источником пастырства являются Священное Писание
и Священное Предание, а руководством – голос Церкви,
выраженный в творениях святых отцов и учителей Церкви,
и в определениях Вселенских и Поместных соборов.
• Пастырство, не руководимое голосом Церкви, есть самопроизвольное, могущее производить только ереси и расколы.
Очень часто священнослужители, да и вообще все люди мечтают
и пытаются стать для других наставниками, при чём «учителями»
с большой буквы. Но при этом, все поголовно забывают слова
Священного Писания, в которых Господь наш Иисус Христос
предостерегает: а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас
Учитель – Христос, все же вы – братья (Мф 23:8). И здесь мы
должны учесть два аспекта: в конечном итоге каждый из священников должен привести своего ученика к своему Учителю – Христу,
и второе – невозможно стать для кого-либо учителем, если ты
не стал ему братом, который ведёт его не к самому себе, а Отцу
на небесах. Вот к этой любви к Богу и ближнему призывает нас
Христос стремиться в своём в пастырском служении.
Божественное учение, которое нам заповедал Господь – это
в первую очередь Священное Писание и Священное Предание. Перед рукоположением священнослужителя в сан иерея
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следует диаконское рукоположение, а перед ним так называемые
«хиротесии»2 в чтеца и иподиакона, во время которых будущие
чтецы и иподиаконы обязуются ежедневно читать Священное Писание. И это обязательство никуда не уходит с рукоположением
в священника, а тем более усиливается. Поэтому первая задача
священника как пастыря – изучать ежедневно Священное Писание,
и наставлять своих пасомых к ежедневному чтение Священного
Писания.
«Проповедовать Слово Божие» – главные слова и главные действия, которыми должен руководствоваться каждый пастырь.
К сожалению, в наши дни приходиться констатировать тот факт,
что во время Божественной Литургии мы не слышим проповеди.
И то, чему посвящён отдельный предмет в стенах духовных школ
– «гомилетике»3, священнослужители очень часто не придают важного значения. А между тем, именно проповедь с амвона, является,
по сути, чуть ли не единственным и самым главным оружием
священнослужителя как пастыря в борьбе с сегодняшним секуляризованным обществом. И гомилетика очень тесно связана с пастырским служением. Более того, она не отделима от пастырского
служения. И как можно быть пастырем, если «овцы твоего стада
не будут знать твоего голоса»? И когда выведет (пастырь) своих
овец, идёт перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают
голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не
2

Хиротесия – возложение рук с молитвой для посвящения в чин низшего
клира. В отличие от хиротонии, хиротесия – не является таинственным рукоположением Священства, а представляет собой священнодействие, которое совершается архиерейским благословением и руковозложением в знамение утверждения
в церковной должности. При этом возложении руки не произносятся таинственные слова призывания благодати, рукополагащей во Священство. Посвящение
в разные степени церковнослужения сопровождается облачением в священные
одежды, соответствующие каждому чину.
3
Гомилетика (греч. «искусство беседы») – церковно-богословская наука,
излагающая правила церковного красноречия и проповедничества.
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знают чужого голоса (Ин 10:4-5). Из-за «время безбожия» в нашей
Церкви образовалась дыра: старшее поколение тайком покрестило своих детей, один-два раза в детстве их водило к храму и на
этом всё. А дети эти росли в атеистическом обществе, в котором
не было времени и места для Бога. А сейчас мы живём во время
«детей этих детей», когда вроде бы как по «дани традиции» ещё
своих детей крестят, но уже их дети совсем не понимают, зачем
это и кому это нужно. И сейчас мы можем сказать, что живём
в «слепом» обществе, обществе, в котором слепой ведёт слепого.
И перед священством стоит неимоверная задача, задача пастырства – объяснение, «разжевывание» каждого шага церковной жизни, жизни со Христом. И место этой встречи – место проповеди
во время богослужения. Это те пять-семь минут, когда священник должен попытаться «снимать пелену с глаз» тех, кто пришел
в церковь, но к сожалению, ничего не понимает, что в ней происходит. Это время, когда священник-пастырь должен объяснить
и Священное Писание (евангельский отрывок, который читался
во время богослужения), и Священное Предание (необходимость
участие в жизни Церкви, в церковных таинствах, приобщение
к церковной семье, соединение в один организм, глава которого
– Христос). И без этой синергии невозможно представления истинного пастырства. «Мы живём в мире, который отрёкся от Бога
и занят только самим собой. И почти нету места в нём для любви
Божьей, Божьего света» (Кищенко 2012, 8). И в этих словах дана
адекватная характеристика сегодняшнему миру. Но разве раньше
он был другой? И ответ очевиден – нет. Мир лежит во зле (1 Ин
5:19). Но также из Священного Писания мы помним, что врата
ада не одолеют Церковь (Мф 16:18). Не сможет это зло победить
Царствия Божьего – Царства жизни и Царства любви, победы над
злом и над смертью. И никто не может радости этой веры от нас
отнять. И мы в свою очередь должны нести эту радость в этот мир,
светить, и этим светом освящать тьму – светом «Слова». «Слова»
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с большой буквы в значении «Христа» и слова – в значении наставления, проповеди.
«Надлежит, чтобы священники в дни воскресные и праздничные
в церкви людей поучали, прочитывая им на литургии новоизданные
проповеди: а на утренних другое что-нибудь из прологов и других
святых книг, также богословию и катихизис, толкуя его
прихожанам по возможности: а которые священники и диаконы
учились в школах, чтобы и от себя говорили чаще проповеди, и тем
бы делали честь своему сану, и пользу христианам. А кто сколько
скажет проповедей, о том Его Преосвященству сообщать, чтобы
можно было распознать трудолюбивых от ленивых» (Инструкция
благочинным иереям, или протоиереям 1775). В наши дни очень
трудно встретить священника без семинарского образования. Однако, это не мешает многим священникам не проповедовать во
время богослужения, оправдывая это «затягиванием» службы. Но
никто не заставляет произносить получасовые проповеди. Скорее
здесь дело в следующем: к проповеди необходимо готовиться точно
также ответственно, как и к службе.
Возгревайте дар Божий, который в вас (2 Тим 1:6). А это возможно только любовью, доброделанием, постом, молитвой, ревностью
о спасении себя и паствы. Не нужна в проповедях с амвона книжная мудрость, не нужно и обилие красноречия. Слово священника
должно исходить из души и быть наполнено верой и любовью,
и такая проповедь дойдёт до сердец верующих и принесёт свои
плоды. Люди приходят с работы, с дома, откуда-то ни было в храм
– они приходят, и ищут Бога. И вот главная задача проповеди –
контакт с аудиторией. Это слово должно быть услышано. Если
у священника получается наладить контакт во время проповеди
– это огромная вероятность того, что и после богослужения этот
контакт человек сохранится и он останется на приходе и будет всё
меньше «захожанином» и всё больше «прихожанином». Прихожане желают видеть пастыря благоговейного, сосредоточенного, не
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отвлекающегося. Они следят за каждым его шагом, за каждым его
жестом, за каждым его взглядом. Священник должен обладать
чувством стиля и меры. Священнику нельзя «играть роль», вести
себя по-разному при различных обстоятельствах, всюду он должен
быть самим собой. Всякая напускная елейность, фальшивый тон
будут звучать и восприниматься окружающими с отвращением
(Остапов 2000).
Задача пастыря в проповеди состоит в том, чтобы донести до
человека, как на практике применять то, что он услышал во время
Евангельского чтения, во время чтения богослужебных текстов.
Мудрость, вера, надежда и любовь – вот с какими чувствами и переживаниями должны выходить прихожане из храма, услышав слово
проповеди. Несмотря на все грехи, несмотря на всё богоотступничество – Господь нас любит и всегда готов нас укрепить и дать нам
эту свободу. Свободу над нашими страстями и пороками, свободу
для любви к Богу и ближнему. Ведь очень часто на Православие
смотрят как не на религию радости, свободы, любви, религию победы жизни над смертью, а как на «чёрные платки, угрюмые лица,
бесконечные непонятные поклоны» и невозможность изменения
своей жизни в другую сторону. Святой Иоанн Кронштадтский
говорит удивительные слова по о целях, которые должен ставить
перед собой пастырь на проповеди: «Нам, проповедникам, надо
только помогать действиям Божиим над сердцами человеческими,
ловить их готовые расположения к покаянию и усиливать их»
(Кронштадтский 2005, 222).
Когда духовника Троице-Сергиевой лавры, архимандрита Кирилла (Павлова) в свое время спрашивали, есть ли еще в России
старцы, он говорил: «Насчет старцев не знаю, а старики — точно
есть». Тоже мы можем сказать и про пастырей. Если человек живет
согласно православной традиции, изучает творения святых отцов,
если он имеет некий свой, пусть и минимальный, но реальный, личный опыт аскезы, у него тогда есть возможность отличить правду
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от лжи. Если этого опыта нет, то человек будет ориентирован на
вымышленный яркий образ, но, в конечном итоге, пройдет мимо
Христа.
Изъяснение Священного Писания – опять же проповедь. Нету
более подходящего времени для объяснения того или иного момента, чем во время проповеди. А для более осмысленного, более
подробного изучения Священного Писания необходимо, по возможности и желании прихожан, организовать так называемые
«Евангельские кружки», на которых более подробно можно рассмотреть и разъяснить тот или иной отрывок священного писания.
На сегодняшний день при Свято-Покровском кафедральном
соборе г. Гродно а также при приходе в честь св. кн. Владимира
г. Гродно созданы бесплатные трёхгодичные катехизаторские
курсы по вечерам для взрослых. Именно на них очень подробно
рассматривается как догматическое так и нравственные учение
нашей Церкви. Для меньших приходов и приходов маленьких городов и деревень нет возможности реализовать эти курсы, но есть
прекрасная возможность во время подготовки к Таинству Крещения и Таинству Венчания проводить беседы, на которых приходской священник будет объяснять основы как догматические
так и нравственные и более тесно знакомиться с прихожанами.
Mного людей, которые крещены в Православии, на сегодняшний день приходя в храм не понимают и не воспринимают того, что
в нём происходит во время богослужения. И для них это в большинстве случаев напоминает театр, где они пришли, и с удивлением смотрят, что происходит на сцене-амвоне. Но этот человек
приходит, он ищет Бога, он пытается понять смысл и значение тех
или иных действий в храме. И обычно в таком случае у этого невоцерковлённого человека есть два пути дальнейшего нахождения:
первый – это стадный инстинкт – все крестятся, и я крещусь, все
пошли целовать икону – и я пошел, все на колени, и я на колени.
И чаще всего этот путь оставляет этого человека «чужим» в храме,
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он не чувствуют себя частью этой церковной семьи. И уходит не
получая ответа на свои поиски. Второй путь, который многие
называют путём эгоизма, но кажется, это путь не эгоизма, а собственного достоинства, а именно, приходя в храм, человек также
ищет Бога, но в отличии от «стадного» инстинкта, он пытается
понять, поэтому пока ничего не поймёт, не делает того, что делают
другие. Он стоит, выделяясь на фоне других, и пытается найти
ответ на свои вопросы. И чаще всего на эти вопросы может дать
ответ только священник. Но, как показывает практика, пообщаться
со священником у него не хватает смелости, терпения, возможности. И очень часто на этом пути встречается «святая бабушка»,
которая сразу начнёт объяснять этому человеку, куда и от чего
ставить свечку, чтобы спастись. И такой человек, уходит из храма,
уходит, обиженный на эту бабушку, на священника, с которым
он скорее всего ни разу не общался и, в конечном итоге, на Бога.
И задача пастыря – не потерять этого человека, помочь ему в его
поиске Бога. А для этого необходим такой священник, который
будет стараться заботиться о каждой своей заблудшей овечке, а те,
которые в его стаде, наставлять так, чтобы они приводили людей
к Богу, а не от Него.
И здесь очень важным моментом является объяснениe значения
Литургической жизни для прихожан. А наипаче значение и необходимость Таинства Таинств – Таинства Причастия. Православие
неотделимо от Евхаристии. Именно собираясь вокруг Чаши, мы
истинно соединяемся со Христом и во Христе, становимся истинным «Телом Церкви». И одна из главных сегодняшних задач
священника-пастыря – это приобщениe своих прихожан к этому
величайшему Таинству. Перевод их из разряда зрителей, в разряд непосредственных участников Божественной Литургии. Ведь
как мы знаем, сегодня большинство православных причащаются
в лучшем случае раз в год, а многие годами не приступают к этому
таинству.
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И не менее важный пункт – пастырство, не руководимое
голосом Церкви, голосом святых отцов – есть так называемая
«отсебятина», в последнее время набирающая популярность в церковной среде. Молодой священник, часто отправляемый после
семинарии на приход, не имея духовного опыта и руководясь лишь
своим личным понимаем пастырства впадают в так называемое
«младостарчество». Младостарчество – это заболевание духовного
возрастания молодого священника, который представляет себе,
что у него есть то, чего он пока не имеет, пытается действовать
как сосуд, наполненный благодати, не обладая соответствующими
дарами и способностями. Младостарчество происходит от завышенной самооценки и с легкостью находит место у священника,
если он беспокоится о духовной жизни, но не имеет сам при этом
опытного наставника. Эта проблема актуальна, но чтобы её решать, необходимо отметить и другую крайность – безразличие
и теплохладность к священнослужению. Беда, когда священнослужитель под предлогом своей неопытности и необразованности
всячески уклоняется от усердного служения и занимается только
собой. Об этой опасности грозно предупреждал пророк Иезекииль:
«Так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые
пасли себя самих!» (Иез 34:2). Молодой священнослужитель должен пройти между этими двумя крайностями. Для этого и нужен
наставник.
Не имея духовного наставника, не основываясь на учениях
святых отцов, молодые священники начинают менять церковную
традицию по своему усмотрению, расставляют свои акценты для
спасения паствы на их взгляд более важные вещи. Пытаются пользоваться маркетинговыми средствами и способами для достижения увеличения количества паствы, не замечая, каким путём это
всё достигается. И главным для них врагом становится не «враг
мира сего», не иноверцы, своим личным примером которых мы
должны приводить к вере – а священник с соседского прихода.
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И, когда получают упрёки от более старших, опытных священников,
а потом от архиерея, считают, что всё дело в том, что они уже устарели, «не видят жизни» и т.д. Поэтому нельзя быть наставником,
не получив соответствующего духовного опыта, который приходит
с годами. Когда преподавателю Сретенской Духовной семинарии,
протоиерея Вадима Леонова, задали вопрос о священстве и пастырстве, то он ответил, что «он не имеет богатого духовного
опыта, чтобы ответить на этот вопрос. А его следует задать
священнику, который лет пятьдесят прослужил у престола Божия»
(Леонов 2013).
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) в одном из писем своему духовному чаду пишет: «Нам не было поручено сделать так,
чтобы истина восторжествовала. Нам было поручено всего лишь
свидетельствовать о ней» (Крестьянкин 2003). К этому должен
стремиться каждый из нас. Каждый священнослужитель обязан
свидетельствовать о торжестве Истины. Каждый священник должен, чтобы после Божественной Литургии его служение не заканчивалось, а начиналась «Литургия после Литургии» (Ермаков 2011),
как постоянно твердил протоиерей Василий Ермаков. И именно
прислушиваясь к словам Церкви, к словам опытных пастырей
и только этой дорогой необходимо идти молодым священнослужителям, чтобы и себя и свою паству привести к тихому пристанищу
– Царству Божьему.
Господь наш Иисус Христос ожидает от каждого человека, чтобы он достиг Царствия Божия. А священнослужители должны
и себя туда привести, и своих пасомых. И здесь очень сложно
не сбиться с этого пути. С одной стороны – не стать для людей
«кумиром», в том плане, что они вместо того, чтобы идти к Богу,
будут идти к священнику. И с другой стороны, часто все делая
на благо людей, своих прихожан, не потерять в этом «угождении»
Церкви и Бога. Поэтому «ora et labora», что означает «молитва
и труд». При чем молитва должна быть непрестанной (1 Фес 5:17).
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Но именно тесными вратами и узким путём (Мф 7:13) священнослужители, опираясь на учение Церкви, Священное Писание, труды
святых отцов, должны привести к Тихой гавани своих прихожан.
Тесны врата и узок путь
Ведущий в мир страны духовной
Тесны врата и узок путь
Но он является основный!
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Streszczenie
Muzyka ze względu na niezwykłą siłę oddziaływania na człowieka oraz
swoistą zdolność wyrażania ekspresji od zawsze wiązała się ze sferą sacrum.
Już w Starym Testamencie śpiew psalmów był ważnym elementem celebracji
ówczesnych nabożeństw. Śpiew liturgiczny cechowała ta prostota, jaka charakteryzowała formy wokalne starożytności. Formuły melodyczne zapamiętywano i przekazywano w tradycji ustnej, zaś utwory liturgiczne wykonywano
w formie melorecytacji, oraz tradycyjnie pojętego śpiewu. Wykonywano go
unisono, był diatoniczny i nie wykazywał cech enharmonicznych i chromatycznych. Za czasów króla Dawida wystąpił największy rozkwit śpiewu synagogalnego. Kształcono m.in. kantorów, wyodrębniono chóry, których wokal
stał się bardziej urozmaicony i naprzemienny. Dla pierwszych chrześcijan
śpiew również stanowił ważny środek w komunikacji z Bogiem. Chociaż
zakorzeniona w świadomości wiernych tradycja judaistyczna w dalszym
ciągu dominowała zarówno w obrzędowości, jak i towarzyszącym jej wyrazie
muzycznym, to rosnąca wiara i przynależność religijna powodowały zmiany
w dotychczasowej estetyce muzycznej. Nastąpił powrót do źródeł. Śpiewano
hymny, psalmy i pieśni w muzycznie prostych melodiach, przez co uzyskiwano ekspresję tego, co uznawano za najważniejsze – słowa. Poprzez wspólne
wysławianie Zmartwychwstałego Chrystusa wierni różnych kultur i narodów
* Ks. diakon Gabriel Białomyzy jest uczestnikiem Studiów III stopnia (doktoranckich) w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
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jednoczyli się w myśli i modlitwie, czerpiąc pocieszenie i duchową radość,
a także kształtując swą nową tożsamość religijną.

Abstract
Music, in the reason of impressive strength of influence to man and specific ability of expression, was always connected with the sphere of sacrum.
Although in the Old Testament singing psalms was important moment of
celebration of the services in that time. The liturgical singing characterized
this simplicity which characterized vocal forms of ancient times. Melodic
formulas were remembered and transmitted to the oral tradition, but liturgical songs were performed in the form of recitation and traditionally
understood singing. It was performed by unison, diatonic and showed no
enharmonic and chromatic characteristics. In the days of king David there
was the biggest flourishing of synagogue singing. Among others, there were
educated singers, distinguished choirs which vocal became more varied and
alternating. Singing was also very important mean in contact with God for
the first Christians. Although Judaic tradition rooted in the consciousness
of the faithful still dominated both of the rituals and the accompanying
musical expression, growing faith and religious affiliation caused changes in
previous musical aesthetics. There took place a return to the sources. There
sung hymns, psalms and songs with simple musical melodies, thus obtained
expression which was recognized most important – words. Through the
common praise of the Resurrected Christ believers of different cultures and
nations were united in thought and prayer, deriving comfort and spiritual
joy and also forming their new religious identity.

W dziejach kultury całej ludzkości od zawsze istniała muzyka. Jak
pokazują badania etnograficzne (Schaffer 1983, 17), nie istnieją kultury
pozbawione elementów twórczości artystycznej, w tym także muzycznej.
Wiąże się z tym fakt, iż człowiek obdarzony jest duszą, która stanowi
pierwiastek i odbicie boskiej chwały i doskonałości. To właśnie dzięki
duszy ludzkość jest zdolna do odczuwania harmonii i piękna wyrażonego m.in. w muzyce. Ponadto, umiejętność słyszenia i tworzenia
muzyki są boskimi darami, dzięki którym ludzkość może być uważana
za koronę stworzenia.
Śpiew chronologicznie wyprzedza zaistnienie muzyki instrumentalnej. Był pierwszym możliwym rodzajem tworzenia muzyki w czasach,
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kiedy człowiek nie potrafił jeszcze budować instrumentów. Z tego
względu muzyka wokalna wykazuje pewną wyższość nad muzyką instrumentalną.
Omawiana sztuka posiada również niezwykłą siłę oddziaływania
na człowieka, potrafi bowiem oddawać stan jego umysłu i odczuwanych emocji. Dlatego też od zawsze związana była ze sferą sacrum
(Wilson-Dickson 2007, 13).
Geneza śpiewu liturgicznego sięga czasów Starego Testamentu.
Chociaż „za dni Mojżesza” istotą nabożeństw było składanie ofiar
(Дмитриевский 1998, 15), należy zaznaczyć, iż elementy muzyczno-wokalne zajmowały ważne i poczesne miejsce w tworzeniu całego
rytualnego przebiegu nabożeństwa (por. Ps 150,1-6).
Wśród wielu różnych ofiar składanych w Starym Testamencie1 śpiew
związany był najbardziej z ofiarą pochwalną, czyli dziękczynną (hebr.
zebahhattodah), gdzie radość zawarta w melodii i słowach wyrażała
głęboką wizję Boga, Dawcy wszelkiego dobra (Rosik, 2008, 76). Ideę
złączenia ofiary z dziękczynieniem wyraża psalm „Tobie złożę ofiarę
pochwalną i wezwę imienia Pańskiego” (Ps 116,17).
Niekiedy śpiew traktowano jako szczególną formę ofiary, w randze
ważności sytuowanej zaraz po ofiarach materialnych (por. Ps 22,23-26;
Hbr 13,15).
Ustanowione przez Mojżesza prawo pozwalało, aby obrzędowi
ofiarniczemu, zwłaszcza w czas świąteczny towarzyszył dźwięk trąb2.
1

Wśród pozostałych ofiar składanych w Starym Testamencie wyróżniamy: ofiary
całopalne (olah) – wyrażające najwyższą cześć wobec Boga; ofiary przebłagalne, za
grzechy, czyli oczyszczenia (hattat); ofiary z pokarmów (minhah); ofiary za przestępstwo
(aszam) oraz ofiary pojednania inaczej pokoju (zebahszelamim) – zawsze związane
z ucztą rytualną. Do ofiar pojednania należą wspomniane wyżej ofiary pochwalne, jak
również ofiary na wypełnienie ślubów (neder) i ofiary dobrowolne (nedabah).
2
Trąby kapłańskie w Starym Testamencie uważa się za odpowiedniki dzisiejszych
dzwonów cerkiewnych. Ich dźwięki zwoływały wiernych do świątyni i alarmowały trwogę. Nieopodal świątyni umiejscowione były dwie srebrne trąby. Jednoczesne
dźwięki obu trąb zwoływały naród na zgromadzenie, natomiast dźwięk jednej z nich
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Z biegiem czasu praktyka ta przeniosła się na codzienne poranno-wieczorne ofiary, by następnie przekształcić się w bardziej rozbudowane
formy wokalno-instrumentalne. Jak podaje wybitny teolog-liturgista,
M.N. Skabałłanowicz, „nieopodal stołu ofiarnego stał chór lewitów z instrumentami muzycznymi oraz dwóch kapłanów z trąbami. Kiedy tylko
ofiara została złożona na ołtarzu całopalenia, chór lewitów rozpoczynał śpiew psalmów przy akompaniamencie muzyki” (Скабалланович
1910, 4). Po zakończeniu śpiewów zebrany w świątyni naród wołał:
„Amen. Alleluja” (1 Krn 16,6-36; 2 Krn 29,27-29).
Śpiew psalmów był ważnym elementem celebracji ówczesnych nabożeństw. Za czasów króla Dawida wystąpił największy rozkwit śpiewu
synagogalnego. Jak powszechnie wiadomo, wspomniany władca osobiście tworzył wiele psalmów, będąc uzdolnionym muzycznie poetą.
Ponadto był założycielem przyświątynnej szkoły śpiewu, w której osobiście uczył (Wołosiuk 2011, 63). Wyłonił on również 4000 wokalistów
i instrumentalistów z liczby 38 tysięcy wszystkich lewitów służących
w świątyni (por. 1 Krn 23,5).
Dawid zapoczątkował tradycję zaistnienia chóru, grupy śpiewaków,
wokalistów, którzy przy akompaniamencie dość rozbudowanego instrumentarium chwalili Pana. Tradycja ta przetrwała nawet czasy niewoli babilońskiej (por. Ezd 2,41; Ne 7,44). Charakteryzowała się rygorystycznym
podejściem doboru członków do poszczególnych, sprawowanych w niej
funkcji. I tak: potomkowie Jedutuna i Asafa wygrywali melodie na instrumentach strunowych (harfy, cytry), potomkowie Hemana na cymbałach,
synowie Koracha byli śpiewakami (por. 1 Krn 25,1-7; 2 Krn 20,19).
Chociaż psalmy śpiewano przy akompaniamencie instrumentów,
analizując podtytuły towarzyszące incipitom większości utworów Księgi
Psalmów można wnioskować, iż niektóre z nich przeznaczono do wykonania a cappella. Przykładem niech będzie np. hebr. schir, gr. wv|dh,, pieśń.
zwoływał jedynie książęta i wodzów oddziału Izraela. Trąby kapłańskie przeznaczone
były wyłącznie do użytku liturgicznego (Lb 10, 1-10).
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Inne przeznaczono do wykonywania z towarzyszeniem instrumentalnym, np. hebr. mizmor, gr. me,loj, yalmo,j, psalm. Niekiedy nazwy
te występują łącznie, przy czym słowo użyte jako pierwsze naznacza
przewagę danego elementu (wokalnego, bądź instrumentalnego) w danym utworze.
Śpiew we wspólnotach starotestamentowych uważany był za bardziej
reprezentatywną formę kultyczną, niż muzyka instrumentalna. Śpiewakami mogli zostać jedynie potomkowie Lewiego, zarówno mężczyźni,
jak i kobiety (por. 1 Krn 25,5; Ps 67,26). Uważano, że wysławianie Boga
w świątyni przede wszystkim powinno być wyrażane donośnym głosem,
muzyce instrumentalnej przeznaczając jedynie funkcję wspomagającą,
element rekreacyjny dla odciążenia głosu śpiewających lewitów.
Śpiew liturgiczny starotestamentowych nabożeństw cechowała prostota, jaka charakteryzowała formy wokalne starożytności. Prawdopodobnie formuły melodyczne zapamiętywano i przekazywano w tradycji
ustnej (Wołosiuk 2011, 62). Jak podają źródła, utwory liturgiczne wykonywano w formie melorecytacji, zwanej ekfonetyką3 oraz tradycyjnie
pojętego śpiewu. Wśród właściwości typowo muzycznych, ekfonetykę
cechowało wysokość tonu i ametryczność (Schaffer 1983, 25), zaś śpiew
odznaczał się określonym rytmem, skalą oraz bardziej lub mniej rozwiniętym stylem melodycznym (Православная Энциклопедия 2004,
360). Śpiew był diatoniczny4 i nie wykazywał cech enharmonicznych5
i chromatycznych6.
3
Ekfonetyka – (gr. evkfw,nhsij; cs. чтение на расспев) jest to rodzaj śpiewnego
czytania tekstów liturgicznych. Zob. Православная Энциклопедия 2004, 360.
4
Diatonika – zasada oparcia przebiegu muzycznego wyłącznie na dźwiękach skal
diatonicznych i modalnych, durowej lub molowej, w przeciwieństwie do chromatyki
(Muzyka 2007, 209).
5
Enharmonia – w muzyce starogreckiej interwały mniejsze od półtonu; w muzyce
nowożytnej właściwość systemu równomiernie temperowanego pozwalająca na różne
nazywanie i odmienne zapisywanie nutami dźwięków tej samej wysokości, tzn. jednakowo brzmiących przez co nadaje się im inne znaczenie, inną formę harmoniczną, np.
his = c = deses (Muzyka 2007, 237).
6
Chromatyka – podwyższanie lub obniżanie któregokolwiek ze stopni skali
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Istnieją wszelako badacze np. Sheri Torgrimson, którzy twierdzą, iż
Żydzi stosowali w swoim śpiewie „ześlizgujące się” interwały mniejsze
od półtonów, o specyficznym, trudnym do zapisania rytmie (Wołosiuk
2011, 63). Głosy wysokie nazywane były halomoth i wyrażały radość, co
znajdywało odzwierciedlenie w wykonaniu, np. psalmu 45. Głosy niskie
wyrażały smutek i śpiewano nimi np. psalm 6 czy 12.
Śpiew wykonywano unisono – jednym głosem, co ma odzwierciedlenie w Biblii: „kiedy tak zgodnie, wszyscy jak jeden, trąbili i śpiewali,
tak iż słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana, kiedy
podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych, chwaląc Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaska, świątynia
napełniła się obłokiem chwały Pańskiej” (2 Krn 5,13). Wydaje się więc, iż
żydowska muzyka synagogalna, choć różnorodna, w pierwszym rzędzie
charakteryzowała się donośnym, grzmiącym charakterem.
Swoistą ciekawostkę, zarówno pod względem muzycznym, jak
i liturgicznym stanowiła grupa tzw. ascetów zamieszkująca tereny Aleksandrii, zwana terapeutami. Nie ma jednoznacznych dowodów na to,
kim byli oni naprawdę. Jedni badacze uznają ich za żydowską sektę
(Wellesz 2006, 50), inni natomiast twierdzą, że był to krąg ascetycznie
uduchowionych Żydów – zakonników, którzy pod wpływami filozofii
platońskiej dążyli do jeszcze większego uduchowienia judaizmu; jeszcze
inni badacze dopatrują się w nich przyszłych uczniów Apostoła Marka
(Скабалланович 1910, 13).
Wszyscy wszakże są zgodni co do tego, iż ich idee, obrzędy i zwyczaje
były w ówczesnych czasach najbliższe chrześcijaństwu. Filon Aleksandryjski(urodzony ok. 30 roku p.n.e.) we fragmencie De Vita Contemplativa opisuje zwyczaje obchodów wigilii wielkich świąt u terapeutów,
a dokładnie ich nietypowe śpiewy. Twierdzi on, iż śpiewano na dwa
diatonicznej; uzyskiwanie w skali diatonicznej półtonowych odstępów, gdy dźwięk
sąsiadujący był pierwotnie odległy o cały ton. W przypadku wprowadzenia odległości
półtonowych pomiędzy wszystkimi dźwiękami skali diatonicznej, powstaje skala chromatyczna (Muzyka 2007, 175)
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oddzielne chóry z podziałem na mężczyzn i kobiety, potem zaś łącząc
głosy, „wysokie tony kobiet mieszając z głębokimi tonami mężczyzn w antyfonalnym i naprzemiennym śpiewie” (Wellesz 2006, 50). Terapeuci
gromadzili się na całonocnych nabożeństwach połączonych ze wspólną
ucztą. Nabożeństwo zawierało czytania z Pisma Świętego, śpiewanie
hymnów i psalmów, a na koniec posilano się posiłkiem: „młodzieńcy
przynoszą stół, na którym znajdują się święte (panage,staton) pokarmy:
chleb z solą i hyzopem” (Скабалланович 1910, 13).
Wraz z przyjściem na świat Chrystusa i głoszeniem przez Niego
Ewangelii nastąpiły nowe i przełomowe czasy dla całej ludzkości. Pojawienie się chrześcijaństwa miało odzwierciedlenie nie tylko w sposobie
myślenia i postrzegania świata ówczesnych ludzi, ale i ich podejścia do
wyznawanej do tej pory religii.
Aby przedstawić w sposób prawidłowy genezę chrześcijańskiego
nabożeństwa w czasach apostolskich, należy pamiętać, iż Apostołowie i najbardziej znaczący członkowie cerkwi pierwszych wieków byli
Żydami. Mimo że ich wiara i świadomość religijna odbiegały już od
norm starotestamentowych i były na wskroś przesiąknięte nową nauką Chrystusa, to jednak modlitwa i obrządek nabożeństw nie mogły
znacząco różnić się od znanych i zakorzenionych w ich świadomości
form. Tradycja judaistyczna zdominowała zarówno obrzędowość, jak
i towarzyszący jej wyraz muzyczny (Скабалланович 1910, 3). Dlatego
uznaje się, że nabożeństwo chrześcijańskie wyrosło na basie starotestamentowej pobożności pierwszych chrześcijan.
Religijne i duchowe natchnienie, jakie przejawiali Apostołowie i inni
uczniowie Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu. Przejawiało się ono
w ich gorliwym, niemal całodziennym przebywaniu w świątyni (por.
Łk 24,53).
Gromadzono się na modlitwach zarówno w synagogach, jak i w domach. Wierni nieprzerwanie przebywali „w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). Pod pojęciem „łamania
chleba” rozumie się Eucharystię. Agapy praktycznie od samego początku
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nabrały znaczenia liturgicznego, były nie tylko symbolem życiodajnej ofiary Chrystusa za nasze grzechy, ale również podkreślały duchową jedność
wiernych w zgromadzonej na nabożeństwie wspólnocie.
Rosnąca z biegiem czasu świadomość i przynależność religijna
pierwszych chrześcijan powodowały, iż dotychczasowe nabożeństwa
synagogalne stawały się dla nich niewystarczające. Niewystarczające
też okazało się wnętrze synagogi do celebracji nowego kształtu nabożeństw. Musiano się przenieść do domów, bazylik wszak jeszcze nie
było (Dz 12,12).
Czasy apostolskie zaowocowały również zmianami w układzie kalendarza liturgicznego. Za najbardziej zauważalną uznać można przeniesienie punktu ciężkości z szabatu na niedzielę i per analogiam, gorliwszego
przeżywania niedzieli jako małej Wielkanocy, aniżeli Paschy. Wielkanoc
stała się punktem oscylacyjnym powstawania nowych świąt liturgicznych, z elementami kultu świętych Męczenników włącznie.
Pierwszą wzmiankę o świętowaniu niedzieli znajdujemy w pierwszym liście św. Pawła do Koryntian, napisanym około 58 roku pod koniec
dwuletniego pobytu Apostoła w Efezie (trzecia podroż misyjna) (1Kor
16,1.2). W jeden z niedzielnych dni, w czas Pięćdziesiątnicy zaczęto
obchodzić wkrótce pamiątkę Zesłania Ducha Świętego, mającą ogromne
znaczenie eklezjologiczne.
Początkowo nabożeństwa liturgiczne odprawiano wieczorami jako
swoisty punkt kulminacyjny całodniowego cyklu modlitewnego7. Za
cechy charakterystyczne tej pierwotnej liturgii uznać można:
• rozpoczynanie nabożeństwa psalmem;
• litania jako jeden z elementów celebracji;
7

Podobnie jak w Starym Testamencie wieczór był najświętszą i najbardziej modlitewną porą dnia (wieczorem zaczynały się także kolejne dni stworzenia świata) i tej
właśnie porze przypisane było nabożeństwo o najbardziej podniosłym i świątecznym
charakterze. W świątyni starotestamentowej „ofiara wieczorna” (Ps 140,2) była świętsza
i bardziej podniosła niż poranna (dowodem jest np. wieczorne zapalanie świeczników
w świątyni).
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•
•

brak kanonu;
czytanie pełnych tekstów z Pisma Świętego (zarówno Ewangelii,
jak i lekcji apostolskich)8;
• występowanie Modlitwy Pańskiej.
Podobnie jak Żydzi, pierwsi chrześcijanie modlili się trzy razy w ciągu dnia: rano (podczas Pięćdziesiątnicy Apostołowie gromadzą się
wraz z wiernymi w czasie godziny trzeciej (Dz 2,15), tj. o dziewiątej),
w południe (Apostoł Piotr odmawiał modlitwy w domu około godziny
szóstej (Dz 10,9), tj. dwunastej) i wieczorem (apostołowie Piotr i Jan
„wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej” (Dz 3,1),
tj. osiemnastej) (Гумилевский 1902, 18).
Jak wcześniej wspomniano, modlitwa miała ogromne znaczenie
w życiu ówczesnych chrześcijan. Podkreślała m.in. niemoc człowieka
wobec Boskiej potęgi i wszechmocy. Była ona rozmową z Bogiem, zawierała zarówno prośby, jak i dziękczynienie. Jak podają źródła, mogły
być to zarówno modlitwy zaczerpnięte z tradycji żydowskiej, jak też
nowo stworzone chrześcijańskie formy modlitewne. Często śpiewano
również psalmy (Скабалланович 1910, 17).
O śpiewie w okresie I wieku chrześcijaństwa wspomina w swoich
listach Apostoł Paweł. We liście do Efezjan (Ef 5,19) zaleca on, aby
wierni przemawiali do siebie „psalmami i hymnami, i pieśniami pełnymi
ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach”. Podobną radę
zawiera również list do Kolossan (Kol 3,16). Tak więc apostoł Paweł
uważał muzykę za właściwy środek oddawania czci Bogu. Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż Apostoł mówi o śpiewaniu Panu „w swoim sercu”
(wg św. Jana Chryzostoma „z serca”), czyli nie ma na myśli śpiewu dla
przyjemności, lecz wyrażanie prawego i pełnego cnoty stanu umysłu
(Wellesz 2006, 47).

8
Za czasów apostolskich, jeszcze przed spisaniem ksiąg nowotestamentowych
miejsce czytań zajmowały żywe kazania samych Apostołów oraz ich uczniów.
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Apostoł Narodów rozróżnia trzy rodzaje wykonywanych wówczas
form wokalnych: psalmy, hymny i pieśni (Ef 5,19; Kol 3,16). Śpiew
psalmów, jak wcześniej wspomniano, zaczerpnięto z tradycji żydowskiej,
a świadczy o nim apostoł Jakub (5,13)w swoim liście powszechnym:
„jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny!” (yalla,tw).
Ponadto Apostołowie w swoich listach o wiele częściej powołują się na
Księgę Psalmów, niż na inne Księgi Starego Testamentu (Никольский
1994, 111).
Praktyka śpiewu psalmodycznego była wiernym odzwierciedleniem
tradycji judaistycznej (Керн 1999, 39): kantor9 śpiewał psalm, a wspólnota (lud) odpowiadała po każdym wersie wstawioną do tekstu frazą10.
Oczywiście wykonanie uzależniano od charakteru święta i przepisu
liturgicznego, związanego z danym elementem nabożeństwa – od prostej
recytacji po wyrafinowaną melizmatykę (Wellesz 2006, 50).
Pod pojęciem hymnów (u[mnoj) Apostoł Paweł rozumie utwory, których pierwotnym celem było wychwalanie Boga. Podobnie jak melorecytacja psalmów, śpiew hymnów był głęboko zakorzenionym zwyczajem
religijnym w praktyce świątyni i synagogi. Co za tym idzie, hymny, były
bardzo dobrze znane pierwszej generacji chrześcijan.
Utwory modlitewne określane mianem pieśni (w|vdh,) posiadały radosny charakter i podobnie jak psalmy i hymny wywodziły się z tradycji żydowskiej. Jak podają źródła, do najważniejszych z nich zalicza
się pieśni Alleluja. To właśnie o nich pisał apostoł Paweł, określając je
„pieśniami pełnymi ducha” (Wellesz 2006, 56). Należy zauważyć, iż hebrajskie słowo „alleluja” nie zostało przetłumaczone ani przez Kościół
grecki, ani łaciński, być może po to, by jak najmocniej wyeksplikować
jego hebrajskie pochodzenie.
9

Kantor – (cs. канонарх; hebr. chazzan) kierujący śpiewem wiernych; w kościołach chrześcijańskich duchowny (później osoba świecka) wykonujący partie solowe, np.
wersety w psalmach, antyfonach i responsoriach; w synagodze był to śpiewak, solista
prowadzący zbiorowe modły (zob. Muzyka 2007, 375).
10
Konstytucje Apostolskie, 69-70.
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Współcześnie wysuwa się przypuszczenia, iż św. Paweł nie miał na
myśli wyraźnego rozróżnienia pomiędzy psalmem, hymnem, a pieśnią,
lecz stosował je zamiennie i synonimicznie. Jednakże należy wziąć pod
uwagę fakt, iż pierwsi czytelnicy listu byli dobrze obeznani z ówczesną,
jeszcze synagogalną praktyką liturgiczną, która dobrze odróżniała zasugerowane przez Apostoła niuanse. Sugestia synonimiczności powyższych utworów wywodzi się ze źródeł patrystycznych z czasów, kiedy
chrześcijanie nie uczestniczyli już w nabożeństwach żydowskich, lecz
zaczęli układać hymny i pieśni wzorowane na psalmach i kantykach
(Wellesz 2006, 47-48). Należy mieć jednak świadomość, iż z muzycznego punktu widzenia nie można rozróżnić w sposób definitywny tych
trzech typów utworów.
Psalmy mogły być zarówno recytowane, jak i śpiewane w prostych,
bądź bardziej złożonych melodiach, zarówno wykonywane solowo, jak
i naprzemiennie przez chóry. Podobnie hymny, mogły być prostymi
sylabicznymi pieśniami, ale i utworami o bogatym zdobnictwie. Zaś
pieśni duchowe przeważnie wykazujące podobieństwo do bardziej rozwiniętych hymnów śpiewanych, np. podczas świąt, bywały również zdobione tak bogato, że słowa podłożone pod długie grupy melizmatyczne11
przestawały być zrozumiałe (Wellesz 2006, 57).
W odróżnieniu od wcześniejszych praktyk świątynnych, w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich nie istniało pojęcie chóru, a recytacja i śpiew utworów liturgicznych znajdował się w gestii całego
zebranego ludu (Ałfiejew 2009, 139-140). Taki stan rzeczy był zarówno
wynikiem braku odpowiedniej ilości przeszkolonych muzyków, jak
i nowego podejścia do estetyki liturgicznej: prostota miała zastąpić
wyszukaność, by w ten sposób uzyskać ekspresję tego, co uznano za
najważniejsze – słowa.
Aby nauczyć wspólnotę chrześcijańską śpiewu, wybierano
11
Melizmat – figura melodyczna śpiewana na jednej sylabie, obejmująca dwa lub
więcej dźwięków; bogatą melizmatyką charakteryzuje się chorał gregoriański, a zwłaszcza muzyka orientalna (Muzyka 2007, 465).
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nawróconych lektorów i kantorów synagogalnych (Wellesz 2006, 48).
Ich obecność umożliwiła nie tylko wprowadzenie śpiewu antyfonalnego
i psalmów śpiewanych przez solistę z responsorialnymi odpowiedziami
kongregacji, ale przyczyniła się do późniejszego, ponownego wyodrębnienia się chóru, który miał być niejako reprezentantem w odniesieniu
do całej społeczności wiernych.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje niezwykły, a w pierwszych wiekach niezwykle rozpowszechniony, dar mówienia językami zwany glosolalią12. Jak podają źródła, mowa osób obdarzonych tym charyzmatem
składała się z połączonych i nierozerwalnych ze sobą dźwięków (Apostoł
Paweł porównuje ją do dźwięków trąb (Скабалланович 1910, 24)) lub
też wyśpiewywanych w ekstatyczny sposób słów, a nawet ledwie słyszalnego modlitewnego szeptu (por. 2 Kor 14,2). Należy zauważyć, iż termin
glosolalia wywodzi się od greckiego słowa glw,ssa, tj. język, (dźwięk sam
w sobie), a nie lo,goj – słowo, oręż myśli. Apostoł Paweł mówi wprost, iż
ludzie obdarzeni tym darem wyśpiewywali „słowa”, chociaż w większości
niezrozumiałe dla słuchaczy. Porównywał on ich z głośno grzmiącymi
trąbami i cymbałami. Te ostatnie muzyczne porównanie, niejednokrotnie wykorzystywane przez Apostołów, dało początek myśli, iż glosolalia
stanowi również pewien rodzaj śpiewu (Скабалланович 1910, 24).
Potwierdzają to fakty, iż wszystkie określenia Apostoła Pawła dotyczące glosolalii, mogą mieć również sens muzyczny:
• pojęciem glw,ssa (język) określano dawniej korpus fletu;
przez słowo rodzaj (ge,nh) (w glosolalii odnoszące się do różnych
•
Glosolalia – mówienie językami (glw,ssa – język; lale,w – mówić) jest to charyzmat, dar Boży objawiający się wypowiadaniem w stanie religijnego uniesienia niezrozumiałych dla słuchaczy dźwięków. W Nowym Testamencie o glosolalii wspominają
Dzieje Apostolskie (Dz 2,4; 10,46; 19,6), listy Apostoła Pawła (1 Kor 12,30; 13,1; 14,2.39),
a także Ewangelia (Mk 16,17), w której Jezus Chrystus obiecuje uczniom, iż będą mówić
językami. Apostoł Paweł określa ten dar jako najmniejszy ze wszystkich darów. Glosolalię
możemy podzielić na: mówienie językami istniejącymi (np. w dniu Pięćdziesiątnicy,
gdzie każdy z członków przybyłych narodów słyszał swój dialekt [Dz 2]) oraz mówienie
językami niezrozumiałymi, tzw. „anielskimi” (1Kor 13).
12
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„rodzajów języków” w jakich przemawiano), rozróżniamy w muzyce klasycznej rodzaje skal, tj. diatoniczną, chromatyczną i enharmoniczną13;
• we fragmencie Pierwszego listu do Koryntian „lecz wy starajcie się
o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą” (por.
1 Kor 12,31) słowo „droga” (o`do,j) oznaczała dawniej w muzyce
przejście z jednego do drugiego tonu;
• w wyżej wymienionym fragmencie zawarta jest także hiperbola
„wskażę drogę jeszcze doskonalszą”, czyli nadzwyczaj doskonałą
(kaq v u`perbolh,n), a hiperbolą dawniej nazywano tetrachord
na piątej najwyższej strunie gitary (Скабалланович 1910, 25).
Oczywiście opisywane określenia mogą posiadać znaczenie jedynie
dosłowne, jednakże duża zbieżność terminologiczna zasługuje tu na
szczególną uwagę.
Śpiewy liturgiczne były od samego początku chrześcijaństwa integralną częścią nabożeństw, a ich rozwój wiązał się ściśle z rozwojem
samej liturgii. Wraz z głoszeniem Ewangelii przez Apostołów i ekspansją chrześcijaństwa na tereny Cesarstwa Rzymskiego, nabożeństwa
wzbogacały się o nowe treści, a funkcjonujący jeszcze wtedy śpiew
synagogalny asymilował tendencje muzyczne charakterystyczne dla
chrystianizowanych ludów. Szczególnie ważną rolę odegrały wpływy
greckiej muzyki ludowej i jej filozofia, ale nie mniejsze znaczenie miały
także muzyka syryjska, arabska, a nawet pochodząca z terenów Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Śpiew dla pierwszych chrześcijan stanowił
ważny środek w komunikacji z Bogiem. Poprzez wspólne wysławianie
Zmartwychwstałego Chrystusa wierni różnych kultur i narodów jednoczyli się w myśli i modlitwie, czerpiąc pocieszenie i duchową radość,
a także kształtując swą nową tożsamość i przynależność religijną. Należy
jednak pamiętać, iż początki chrześcijańskiego śpiewu są spuścizną
13
Podany termin jest bardziej przynależny do terminologii muzycznej ze względu
na to, iż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie stosowano kwalifikacji odnoszącej
się do języków.
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tradycji żydowskiej Synagogi i wraz z muzyką grecką i orientalną
wytworzyły podwalinę pod rozwój późniejszej muzyki liturgicznej
Cesarstwa Bizantyjskiego.
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