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Wprowadzenie 

Fakt istnienia w Polsce pokaźnych zbiorów rękopisów pisanych starą cy-
rylicą bywa zazwyczaj sporym zaskoczeniem dla ludzi przyzwyczajonych do 
okcydentalnej wizji przeszłości naszego państwa. Przekonanie o łacińskich 
korzeniach kultury polskiej jest jednym z najmocniej utrwalonych dziś skład-
ników poczucia tożsamości narodowej Polaków. Pogląd ten, choć znacznie 
uproszczony, jest w dużym stopniu uzasadniony, biorąc pod uwagę szereg 
czynników wpływających na kształt wyobrażeń o własnej przeszłości, mo-
delujących pamięć historyczną w oparciu o jedną, pozornie bardzo spójną 
perspektywę. Począwszy od historii wczesnego piśmiennictwa kościelnego 
i państwowego, przez alfabet, rzymską liturgię, aż po model kultury – literatu-
ry, sztuki, nauki i myśli politycznej, a także język i obyczaj dawnych elit pań-
stwa. Wszystko to ma swój silny związek z łaciną i szeroko rozumianą kulturą 
(zachodnio)europejską; nosi na/w sobie jej znaki, wywołuje konkretne, jedno-
znaczne skojarzenia. Takiej stereotypowej wizji naszej przeszłości nie burzy 
nawet skądinąd powszechna pamięć o Polsce Jagiellonów, jej mocarstwowym 
znaczeniu w XV–XVI wieku i rozległych granicach sięgających daleko na 
wschód. Znacznie trudniej oswoić się jednak z myślą, że udział tego prawo-
sławnego Wschodu w tworzeniu naszej dawnej kultury mógł być już nie tylko 
marginalny. A przecież pod koniec XVI wieku praktycznie połowa terytorium 
Rzeczypospolitej wraz z jej ludnością stanowiła „wschodnie pogranicze ła-
cińskiej wspólnoty cywilizacyjnej w Europie”1, a druga – zachodnie rubieże 
świata wschodniego, bizantyńsko-słowiańskiego, określanego mianem Slavia 
Orthodoxa2 lub Byzantine Commonwealth3. Warto więc pamiętać, że ziemie 

1 J. Axer, Latinitas w historii i pamięci historycznej Europy Środkowo-Wschodniej. Para-
doksy ciągłości i nieciągłości, [w:] Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie 
Środkowej, red. M. Bobrownicka, Kraków 1996, s. 14.

2 R. Picchio, Studia z filologii słowiańskiej i polskiej, Kraków 1999, s. 29–88.
3 D. Obolensky, Byzantine commonwealth. Eastern Europe 500–1453, New York 1971; 

idem, Six Byzantine Portraits, Oxford UP 1988.
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Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego przez stulecia były te-
renem aktywnego przenikania się kulturowych wpływów chrześcijańskiego 
Wschodu i Zachodu4, a ten ich dyfuzyjny charakter warunkował ówczesną 
różnorodność etniczno-religijnej i językowo-obyczajowej rzeczywistości. Co 
więcej, prawosławna kultura ruska w ramach państwa polsko-litewskiego, od-
dzielona (choć nie całkowicie) od swej „macierzy” – cywilizacji bizantyńskiej 
i świata południowych Słowian – granicami politycznymi, odmienną racją 
stanu (polityczno-eklezjalną), nowymi (zachodnimi) wpływami kulturowymi, 
a wreszcie kościelnym unionizmem, stworzyła własny model kultury, trochę 
odmienny niż moskiewski czy mołdawsko-wołoski. Jego specyfika wiązała 
się z koniecznością znalezienia swego modus vivendi w nominalnie katolic-
kim państwie (państwach) i ułożenia stosunków z jego organami władzy przy 
jednoczesnym zachowaniu principiów ortodoksji w każdym aspekcie życia 
religijnego, politycznego i społecznego. Fundamentem tej kultury było utrzy-
manie więzi kanonicznej z Patriarchatem ekumenicznym oraz sięgnięcie do 
liturgiczno-piśmienniczej, intelektualnej i artystycznej (sztuka sakralna) spu-
ścizny dawnej metropolii kijowskiej oraz grecko-słowiańskiego chrześcijań-
stwa na Bałkanach. Niezależnie od kierunków i intensywności przenikania 
się wschodnich i zachodnich składników kultury w ramach państwa polsko-
-litewskiego, prawosławny, grecko-słowiański pierwiastek był w niej stale 
obecny. Jego stopniowa marginalizacja (ale nie zatarcie), jaka nastąpiła pod 
koniec XVII wieku i później, nie była spowodowana utratą żywotności, bra-
kiem potencjału twórczego czy jakąś kulturową dysfunkcyjnością, lecz sze-
regiem przyczyn natury politycznej, a zwłaszcza konfesyjnej. Pytanie, czy 
słusznie? Trudno dziś na nie odpowiedzieć, nie znając dokładnie ówczesnych 
wydarzeń i kontekstów. Ze wspomnianych już powodów w I. Rzeczypospoli-
tej nie udało się stworzyć komplementarnej względem katolickiej przestrzeni 
dla rozwoju piśmiennictwa i kultury prawosławnej (zarówno materialnej, jak 
i umysłowej), choć ta – jak wiele na to wskazuje – dysponowała stosownymi 
ku temu predyspozycjami i na terenach wschodnich nie była kulturą niszową.

Cerkiewnosłowiańskie rękopisy liturgiczne i pozaliturgiczne stanowią 
obszerny i różnorodny materiał źródłowy, którego analiza pozwala na określe-
nie przypuszczalnego repertuaru ówczesnej ruskiej kultury umysłowej, mode-
lowo i repertuarowo wprawdzie odmiennej względem kultury łacińskiej (choć 

4 Pamiętamy również o udziale niechrześcijańskich i niesłowiańskich pierwiastków kultu-
ry dawnej Rzeczypospolitej takich jak: żydowska (i karаimska), romska oraz tatarska.
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niekoniecznie zantagonizowanej), ale równie kompletnej, funkcjonalnej i – 
na swój sposób – twórczej. W rękopisach cerkiewnych znajdziemy bogaty 
zestaw wschodniochrześcijańskiej literatury: hagiografii, homiletyki, poezji 
liturgicznej, prozy teologicznej, historiozoficznej i jurydycznej, a także prze-
robionego w duchu myśli patrystycznej dorobku antycznej greckiej filozofii 
i historiografii. Spuścizna ta, w przeważającej części odnosząca się przecież 
do tradycji Kościoła sprzed schizmy, z powodzeniem mogła zostać wkom-
ponowana w konglomerat kulturowy Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, przez co możliwe było sięgnięcie do dziedzictwa śródziemno-
morskiego inną drogą – mianowicie przez świat bizantyńsko-słowiański. Dziś 
nie stanowi przecież tajemnicy, że ożywienie humanistyczne w Europie w du-
żym stopniu nastąpiło dzięki uciekinierom z Bizancjum, że renesans włoski 
kształtowała myśl grecka, a przynajmniej miała w nim znaczny udział. Z tego 
samego źródła tradycji wschodniochrześcijańskiej mogła skorzystać też pręż-
na podówczas kultura Rzeczypospolitej, gdyby nie negatywne emocje konfe-
syjne nakazujące traktować wszystko co „schizmatyckie” z podejrzliwością. 
W miarę krzepnięcia potęgi politycznej państwa moskiewskiego, jego mocar-
stwowych aspiracji i widocznego ekspansjonizmu (również na płaszczyźnie 
cerkiewnej), tendencje te tylko się nasilają. Od końca XVI wieku w polskiej 
myśli religijno-politycznej wyraźnie bierze już górę opcja łacińska, w efek-
cie kultura Rzeczypospolitej staje się bardziej monochromatyczna, z czasem 
starannie eliminując składniki różnicujące i spychając je do swoistego dzie-
jowego skansenu osobliwości. Postawa taka wzbudzała naturalnie nieufność 
drugiej strony, powodowała coraz silniejszy dystans prawosławnych Rusinów 
względem kultury katolickiej, a w efekcie niepewność własnej pozycji w pań-
stwie. Naród polityczny Rzeczypospolitej, zbudowany na prawach i wol-
nościach, na powinnościach względem państwa i króla, wpisywał w zakres 
swych prerogatyw także ochronę religii ojców i ich kultury. Dlatego wszelkie 
akty dyskryminacji na tym polu automatycznie odbierano jako przejaw po-
gwałcenia praw i wolności osobistych, co wywoływało żywy opór i głośne 
kontrowersje (np. konfederacja warszawska 1573, spory o reformę kalendarza 
1582–83; polemika wokół unii brzeskiej po 1596). Polaryzowanie stanowisk 
i podkreślanie różnic (przede wszystkim religijnych, politycznych i obycza-
jowych), jakie nastąpiło w Rzeczypospolitej w okresie od poł. XVI–XVIII w. 
nie wyszło, jak wiemy, państwu na dobre. Odrzucona przez luminarzy pol-
skiej kultury narodowej dawna tradycja ruska (w tym również tradycja pi-
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śmiennicza) została skwapliwie zagospodarowana przez Moskwę, która śmia-
ło sięgnęła nie tylko do spuścizny Bizancjum, Rusi Kijowskiej, Wielkiego 
Nowogrodu czy Rusi Halicko-Wołyńskiej, ale też prawosławia litewskiego 
(określanego jako „zachodnioruskie”), uznając je za swe wyłączne dziedzic-
two i zacierając pamięć o ich udziale w historii kultury innego, niż „wiel-
koruskie”, państwa. Rosja zbudowała swoją własną wizję historii i w takim 
subiektywnym ujęciu przekazała ją światu. Stopniowe wypychanie dorobku 
intelektualnego i duchowego Cerkwi ruskiej przez kulturę upadającej Rze-
czypospolitej wydatnie jej w tym pomogło. Nie chodzi tu tylko o literatu-
rę cerkiewnosłowiańską, ale też o rozwijające się paralelnie z nią piśmien-
nictwo w tzw. języku ruskim czy prostej mowie, które stworzyło przestrzeń 
znacznie bardziej chłonną dla nowych myśli i tendencji. Myśl humanistyczna 
i reformacyjna, jaka wytworzyła niegdyś nową jakościowo wspólnotę ludzi 
wykształconych w Europie, dotarła przecież także na wschodnie tereny Rze-
czypospolitej; znalazła tam swój żywy oddźwięk i przyniosła wymierne owo-
ce. Aksjomatyczne założenie, że prawosławia zbudowanego na fundamencie 
bizantyńsko-słowiańskiego średniowieczna z myślą zachodnią pogodzić się 
nie da, nieuchronnie prowadzi do wskazywania na opozycyjność tego, co za-
chodnie (łacińskie) względem tego, co wschodnie (greckie lub cerkiewnosło-
wiańskie)5. Przykład kultury Rzeczypospolitej pokazuje jednak, że było to 
na swój sposób możliwe. Wystarczy wymienić: inkunabuły Szwajpolta Fiola, 
działalność edytorską Franciszka Skoryny, środowisko Akademii Ostrogskiej, 
a potem Kijowskiej, rodzący się prawosławny ruch wydawniczy, zaintereso-
wanie historiografią, kształtujące się piśmiennictwo w języku potocznym, za-
lążki literatur narodowych...

Na historię nie należy się obrażać, nie ma też sensu polemika z fakta-
mi, ani gdybanie. Nie w tym rzecz. Można jednak, a nawet należy ją badać, 
odtwarzając z przeszłości możliwie jak najwięcej zdarzeń i zjawisk, których 
syntetyczny ogląd pozwoli (być może dopiero za jakiś czas) stworzyć w miarę 
czytelny obraz epoki. W tym przypadku chodzi o kształt cerkiewnosłowiań-
skiej kultury piśmienniczej jako składnika złożonej rzeczywistości religijnej, 
politycznej i społecznej państwa polskiego (a potem polsko-litewskiego) do 
końca XVI wieku. Łacina i polszczyzna były głównymi językami „sarmac-
kiego” narodu politycznego I Rzeczypospolitej, ale przecież nie wszyscy 

5 „Tutaj kresowa łacińskość określa się przeciwko bizantyńskości; wschód Zachodu 
przeciwko Wschodowi”, J. Axer, op. cit., s. 16.
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obywatele tego państwa byli ich faktycznymi użytkownikami. Niemałą część 
stanowiła ludność ruskojęzyczna, jednoznacznie identyfikująca się z prawo-
sławiem i pielęgnująca własną wielowiekową, cyrylicką kulturę słowa. Dużo 
więcej wiemy dziś o politycznym, ekonomicznym, obyczajowym czy religij-
nym udziale prawosławnych obywateli państwa polsko-litewskiego w życiu 
społecznym, aniżeli o ich aktywności literackiej, zwłaszcza w odniesieniu do 
piśmiennictwa cerkiewnego, które zazwyczaj wychodzi poza obszar interesu-
jących historyków dokumentów i akt6.

Poniższe studia prezentują niewielką część z rękopiśmiennej spuścizny 
piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego, jaka przechowywana jest w zbio-
rach bibliotek, muzeów oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce. Obecnie 
w naszym kraju znajduje się nieco ponad tysiąc rękopisów cyrylickich, odwo-
łujących się do średniowiecznej tradycji liturgiczno-obrzędowej i literackiej 

6 Nie znaczy to oczywiście, że brakuje badaczy interesujących się problematyką kultu-
ry i historii Cerkwi prawosławnej w granicach Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Lite-
wskiego, choć widoczne jest większe zainteresowanie epoką późniejszą – XVI–XVIII wieku. 
Spośród licznych publikacji na ten temat z pewnością warto odnotować: А. С. Архангельский, 
Очерки из истории западнорусской литературы XVI–XVII вв., Москва 1883; I. Franko, 
Charakterystyka literatury ruskiej XVI–XVIII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, r. 6 (1892), 
z. 4, s. 693–727; A. Brückner, Spory o unię w dawnej literaturze, „Kwartalnik Historyczny”, 
r. 10 (1896), z. 3, s. 578–644; idem, Dzieje kultury polskiej, t. 2, Kraków 1930–1931; I. Szara-
niewicz, Kościelna unia na Rusi i wpływ jej na zmianę społecznego stanowiska świeckiego 
duchowieństwa ruskiego, Lwów 1899; A. Jabłonowski, Historia Rusi Południowej do upadku 
Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 1912; K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospo-
lita Polska. Zarys historyczny 1370–1632, Warszawa 1934 (Orthdruk 2005, wyd. fototyp.); 
K. Lewicki, Przegląd najnowszej literatury do dziejów prawosławia i unii w Polsce, „Ziemia 
Czerwieńska” (1937), z. 2; J. Janów, Ze studiów nad ewangeliarzami „uczytelnymi” XVI–XVII 
wieku, „Slavia” XIX, Warszawa 1950; J. Tazbir, Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultu-
ry XVII wieku, Wrocław 1971; T. Chrzanowski, Wędrówki po Sarmacji europejskiej, Kraków 
1988; T. Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od 
schyłku XVI w. do poł. XVII w., Warszawa 1985; М. В. Дмитриев, Православие и реформация. 
Реформационные движения в восточно-славянских землях Речи Посполитой во второй 
половине XVI в., Москва 1990; T. Kempa, Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525–1608). 
Wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej, Toruń 1997; idem, Dzieje rodu Ostrogskich, 
Toruń 2002; idem, Akademia i drukarnia ostrogska, Biały Dunajec–Ostróg 2006; F. Sielicki, 
Polsko-ruskie stosunki kulturalne do końca XV w., Wrocław 1997; A. Mironowicz, Podlaskie 
ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku, Białystok 1991; idem, Kościół prawo-
sławny w dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001; A. Naumow, Wiara i historia. Z dziejów 
literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich, (Krakowsko-Wileńskie Studia 
Slawistyczne 1), Kraków 1996; idem, Domus divisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczy-
pospolitej, Kraków 2002; Iсторiя украïнськоï культури, т. 2: Українська культура ХIII – 
першої половини ХVII століть, ред. Я. Д. Iсаєвич, Кïив 2001.
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Kościoła prawosławnego7. Do tej liczby należy dodać kilkadziesiąt zabytków 
zachowanych tylko w postaci pojedynczych kart lub ich fragmentów. Całość 
stanowi jednak pokaźną, jak na kraj o tak burzliwych dziejach, kolekcję. Pa-
miętać wszakże należy, że jest to jedynie ułamek procenta księgozbiorów, ja-
kie były w posiadaniu prawosławnych i unickich bibliotek monasterskich czy 
biskupich, a także w użytku zwykłych cerkwi parafialnych. Większość z nich, 
jeśli szczęśliwym zrządzeniem losu ocalała w zawierusze historii, znajduje się 
dziś w zbiorach naszych dawnych i obecnych sąsiadów, głównie Litwy, Ukra-
iny i Białorusi, ale też Rosji, Słowacji, Węgier i Rumunii, a nawet Kanady 
i Stanów Zjednoczonych. Dotychczas nie przeprowadzono jeszcze komplek-
sowego przeglądu i inwentaryzacji dokumentów, jakie znajdują się w biblio-
tekach i archiwach polskich pod kątem obecności w nich źródeł pisanych starą 
cyrylicą, a z pewnością znalazłyby się wśród nich przynajmniej oddzielne 
karty z dawnych ksiąg liturgicznych8. 

Wśród rękopisów cerkiewnosłowiańskich przechowywanych dziś w Pol-
sce dominują kodeksy o przeznaczeniu liturgicznym, bezpośrednio związane 
z miejscowym obrzędem i życiem cerkiewnym, choć nie należą też do rzad-
kości księgi służące sprawnemu administrowaniu wspólnotami klasztornymi 
i diecezjalnymi, a także budowaniu nabożności poprzez indywidualną lektu-

7 А. И. Рогов, Кириллические рукописи в книгохранилищах Польши, „Studia Źródło-
znawcze”, t. 14, Warszawa–Poznań 1969, s. 153–167; W. Budziszewska, Rękopisy południo-
wosłowiańskie w zbiorach specjalnych BN w Warszawie, „Rocznik Slawistyczny. Revue 
slavistique”, t. 30, cz. 1, Warszawa 1969, s. 46–52; Я. Н. Щапов, Восточнославянские 
и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики, ч. 1: 
Рукописи собраний Варшавы и Кракова (№№ 1–93), ч. 2: Рукописи собраний Люблина, 
Перемышля, Санока, Познани, Курника и Вроцлава (№№ 94–239),  Документальные записи 
на книгах и тексты (№№ 1–60), Дополнительное описание рукописей (Я. Д. Исаевич), 
Москва 1976; A. Kaszlej, Rękopisy cyrylickie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, 
[w:] Prace badawcze i bibliograficzne nad zbiorami rzadkich i cennych ksiąg i dokumentów. 
Materiały z seminarium polsko-radzieckiego, Warszawa 8–10 października 1985, Warszawa 
1991, s. 77–86, 180–190; Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, oprac. A. Nau-
mow i A. Kaszlej, przy współpracy E. Naumow i J. Stradomskiego, (wyd. 2) Kraków 2005 
(dalej: Katalog); Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu, opr. 
A. Kaszlej, (Inwentarze rękopisów Biblioteki Narodowej 2), Warszawa 2011 [dalej: Inwen-
tarz]; Г. Чуба, Українські рукописнi учительнi Євангелiя. Дослiдження, каталог, описи, 
Киïв–Львiв 2001; Предварительный сводный каталог церковнославянских проложных 
текстов, т. 1: Сентябрь, сост. М. Чистякова, Вильнюс 2013.

8 Niewątpliwie stare karty pergaminowych rękopisów liturgicznych wykorzystywano do 
późniejszego sporządzania oficjalnych pism i dokumentów życia publicznego prawosławnych 
obywateli dawnej Rzeczypospolitej. Znany jest mi przynajmniej jeden taki przykład w zbio-
rach akt PAU w Krakowie.
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rę. Zasadniczy korpus tych zbiorów stanowią rękopisy dość późne, bo XVI- 
i XVII-wieczne. W niczym nie umniejsza to jednak ich wartości i znaczenia 
dla rekonstrukcji i opisu poziomu kultury literackiej prawosławia polsko-li-
tewskiego – wraz z jego lokalną specyfiką i zauważalnymi związkami z Bał-
kanami. W rękopisach mamy dowody żywego kultu serbskich i bułgarskich 
świętych oraz kopie utworów pochodzących z okresu „złotego wieku” lite-
ratury bułgarskiej. Wśród wiernych prawosławnych w Rzeczypospolitej nie-
małą popularnością cieszyły się mowy i pouczenia przypisywane najstarszym 
bułgarskim i serbskim twórcom literatury (Klemens Ochrydzki, Konstantyn 
Presławski, Jan Egzarcha, Czernorizec Chrabr, Prezbiter Kozma, Grzegorz 
Prezbiter, Cyprian (Cambłak), Grzegorz Cambłak, Daniło II, Sawa Serbski, 
Teodozy Chilandarski, Pachomiusz Serb, Piotr Czernorizec, których w pol-
skich zbiorach zachowało się grubo ponad sto. Mamy odpisy Modlitwy abe-
cadłowej (Azbuczna), Modlitwy spowiednej, Pochwały cara Symeona, liczne 
prologi i żywoty świętych południowosłowiańskich (Arseniusz Serbski, Iła-
rion Megleński, Iwan Rylski, Georgi (Jerzy) Nowy Sofijski, Joachim Osogow-
ski, Konstantyn-Cyryl Filozof, Łazarz Serbski, Metody Morawski, Paraskiewa 
(Petka) Tyrnowska, Piotr Atoski, Sawa Serbski, Symeon Serbski) oraz służby 
(oficja) i ich części (Konstantyn-Cyryl, Iwan Rylski, Joachim Osogowski, Pa-
raskiewa Tyrnowska, Arseniusz Serbski, Sawa Serbski, Symeon Serbski)9. 

Pokaźna liczba zachowanych do dziś rękopisów, ich różnorodność i wy-
soka jakość wykonania świadczą o wysokiej miejscowej kulturze literackiej 
(bez wyraźnych oznak kryzysu) nie ustępującej w niczym innym prawo-
sławno-słowiańskim kulturom lokalnym w tym czasie (łącznie z moskiew-
ską). Rękopisy najstarsze (XI–XIV w.) są w zbiorach polskich dość nieliczne 
i w większości nie należą do miejscowej tradycji. Choć pod względem histo-
rycznym i literackim niewątpliwie bardzo cenne, nie są w stanie prawie nic 
powiedzieć o życiu piśmienniczym i liturgicznym prawosławia polsko-litew-
skiego w tym okresie. Wprawdzie najstarszy i najsłynniejszy ze znajdujących 
się dziś w Polsce zabytków cyrylickich – Kodeks Supraski (BN BOZ 201, 

9 Zob. A. Naumow, Wiara i historia..., s. 45–62; М. В. Чистякова, Культ Параскевы 
Тырновской в Польском королевстве и Великом княжетсве Литовском: пространные 
жития на руськой мове, „Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej”, 
t. 54, z. 1–2, Warszawa 2012, s. 167–183; eadem, Минейное житие Параскевы Тырновской 
на руськой мове (на материале списка BN 12188 I Национальной бибилиотеки в Вар-
шаве), [в:] А. Стойкова (ред.), Светци и свети места на балканите: Материали от 
Международната конференция, т. 1: Филология. Археография. Текстология, София 2013, 
„Старобългарска литература”, кн. 47, s. 240–250.
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XI w.) – mógł oddziaływać na miejscową tradycję literacką, gdyż znalazł się 
na ziemiach litewskich zapewne już pod koniec XVI wieku10, to pozostałe 
rękopisy o bałkańskiej proweniencji (fragment triodu postnego BJ 6588/IV 
z XIII w., mineja na luty BJ 934, XIV w., mineja na listopad BJ 935, XIV 
w., trebnik (palimpsest) BJ 932, XIII/XIV w.)11, zostały przywiezione dopiero 
w XIX stuleciu jako nabytki kolekcjonerskie, zdobycz wojenna i efekt biblio-
filskich zainteresowań. Z tego względu szczególnie cenne dla odtworzenia 
procesów literacko-kulturowych na ziemiach polsko-litewskich są niektóre 
miejscowe zabytki XV-wieczne, a zwłaszcza znacznie już od nich liczniejsze 
rękopisy XVI wieku, które dobrze zachowały zasadniczy korpus tekstów, ja-
kie funkcjonowały na tym obszarze już od poł. XIV stulecia12. Badanie zabyt-
ków z okresu do końca XVI wieku jest więc zadaniem szczególnie ważnym, 
albowiem pozwala ustalić stan posiadania literatury cerkiewnej na tych zie-
miach, jaka tworzyła bazę dla prawosławnych pisarzy pod koniec XVI wie-
ku, a zwłaszcza w wieku XVII. Rękopisy z końca XVII i z XVIII stulecia 
poświadczają już stopniowy zanik cech lokalnych, spowodowany silną in-
terferencją tradycji unickiej (zachodniej) oraz moskiewskiej (po 1686 r.), co 
widoczne jest zwłaszcza na płaszczyźnie liturgiczno-językowej. Zatem okre-
ślenie repertuaru literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litew-
skich sprzed końca XVI wieku wydaje się zadaniem kluczowym dla zrozu-
mienia, co piśmiennictwo to wnosiło oraz jaka była wówczas jego faktyczna 
kondycja i oddziaływanie.

Rozległość materiału źródłowego uniemożliwia przeprowadzenie wy-
czerpujących i kompleksowych badań wszystkich rękopisów cerkiewnosło-
wiańskich znajdujących się dziś w Polsce, a nawet ich znacznej części. Jest to 
mozolne zadanie adresowane dla szerokiego grona specjalistów i z pewnością 
zajmie wiele lat13. Z konieczności więc poniższe studia mają charakter przy-

10 A. Kaszlej, Dzieje Kodeksu Supraskiego, Supraśl 1997.
11 A. Наумов, Стари српски рукописи у Пољскоj, [в:] Научни састанак слависта 

у Вукове дане. Реферати и саопштења, т. 14, Београд 1984, s. 195–202.
12 W takim samym stopniu rękopiśmienny materiał XV i XVI w. jest reprezentatywny 

dla rekonstrukcji repertuaru literatury wielkoruskiej (moskiewskiej) w okresie po zrzuceniu 
jarzma mongolskiego, zob. А. А. Турилов, Болгарские литературные памятники эпохи 
первого царства в книжности Московской Руси XV–XVI вв. (заметки к оценке явления), 
[в:] idem, Межславянские культурные связи эпохи средневековья и источниковедение 
истории и культуры славян, Москва 2012, s. 202.

13 W ostatnich latach w tym kierunku wiele już zrobiono. Na liczne studia z tego zakresu 
powołam się tu jeszcze wielokrotnie; spośród niecytowanych w tej książce prac warto nato-
miast z pewnością wskazać na: A. Naumow, Najstarsze rękopisy cyrylickie w dzisiejszych bi-
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czynkowy, opierają się bowiem na niektórych tylko rękopisach, wybranych 
w oparciu o kryterium czasowe (nie młodsze niż przełom XVI/XVII w.14) 

bliotekach polskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 3: Slawistyka, 1982, 
s. 183–189; idem, Славянските ръкописи в Полша и някои терминологични проблеми 
при описването им, „Кирило-Методиевски студии”, кн. 3, 1986, s. 280–283; idem, За 
спецификата на църковнославянската литература в Жеч посполита, „Palaeobulgarica-
Старобългаристика”, 16 (1992), кн. 2, s. 82–87; idem, Търновската традиция в кирил-
ските ръкописи, съхранявани в Полша, [в:] Търновска книжовна школа, т. 5: Паметници. 
Поетика. Историография, Велико Търново 1994, s. 377–382; idem, O dwóch kodeksach 
z anonimową Modlitwą spowiedną, [в:] Русь и южные славяне. Сборник статей к 100-летию 
со дня рождения В. А. Мошина (1894–1987), ред. В. М. Загребин, Санкт-Петербург 1998, 
s. 314–321; idem (z K. Stanczewem), За служебните минеи в краковските библиотеки, 
„Acta Palaeoslavica”, vol. 2: in honorem professoris Angelinae Minčeva, 2005, s. 47–53; 
idem, Старо и ново. Студије о књижевности православних Словена, уред. Д. Бојовић, 
Ниш 2009; idem, Особености на местната богослужебна традиция в православната 
книжнина на Полско-литовската държава, „Годишник на Софийския университет 
„Климент Охридски“. Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ 96 (15), 
София 2009, s. 1–6. Ponadto warto też wskazać: A. Kaszlej, Wpływ cerkiewnosłowiańskiej 
książki drukowanej na rękopiśmienną (na podstawie zbiorów Biblioteki Narodowej w Warsza-
wie), [w:] Rękopis a druk. Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji 
rękopiśmiennej. Materiały z sesji Kraków 7–10 XI 1991, red. J. Rusek, W. Witkowski, A. Nau-
mow, Kraków 1993, s. 167–179; M. Kuczyńska, Południowosłowiańska poezja liturgiczna 
w zbiorach bibliotek polskich, (Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i studia 459), Szczecin 2003; 
eadem, Рукописные учительные евангелия в собраниях польских библиотек – структурная 
характеристика, „Старобългарска литература”, кн. 41–42, 2009, s. 384–397; A. E. Żaguń, 
Warszawskie „Pandekty Antiocha” na tle cerkiewnosłowiańskiej tradycji piśmienniczej. Różni-
ce leksykalne i słowotwórcze, Toruń 2001; A. Szulc, Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie 
cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej z XI–XIX wieku, cz. 1: Zróżnicowanie leksy-
kalne, Toruń 2000; cz. 2: Zróżnicowanie słowotwórcze, Toruń 2001; eadem, Psałterz warszaw-
skiego sbornika Boz. 86 wobec cerkiewnosłowiańskiej tradycji rękopiśmiennej, Toruń 2006; 
М. В. Чистякова, Пролог Библиотеки Католического университета в Люблине (общая 
текстологическая характеристика), [w:] Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie i sztuka 
cerkiewna w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej, red. M. Kuczyńska, 
W. Stępniak-Minczewa, J. Stradomski, (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 6), Kraków 
2011, s. 81–102; J. Ostapczuk, Cerkiewno-słowiańskie rękopisy Ewangelii w Polsce, [w:] Ku 
Słowu, ku Kościołowi, ku światu. Księga pamiątkowa ofiarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi 
(Janowi Anchimiukowi) w 70 rocznicę urodzin, red. K. Wojciechowska, W. Konach, Warszawa 
2013, s. 197–229; idem, Sobotnie i niedzielne perykopy liturgiczne z Ewangelii Mateusza w cer-
kiewnosłowiańskich lekcjonarzach krótkich, Warszawa 2013, s. 28–29, 61–82.

14 W niektórych przypadkach, gdy diachronicznie omawiam obecność w rękopisach cer-
kiewnosłowiańskich w Polsce pism tekstologicznie powiązanych ze sobą lub odnoszących się 
do wspólnego wątku (np. indeksy ksiąg „fałszywych”, Komentowana Apokalipsa, Peregryna-
cja Daniela Korsuńskiego itp.), dla porządku lub porównania wskazuję też na materiał nowszy 
(XVII–XVIII w.), choć nie stanowi on właściwej bazy źródłowej dla niniejszych studiów i czę-
stokroć odwołuje się do innej niż cerkiewnosłowiańska podstawy językowej (tzw. ruska mowa 
czy nowobułgarski język damaskinów).
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i typologiczne (homiliarze, zborniki, księgi kormcze, typikony). Wskazany 
w ten sposób materiał źródłowy poddano kodykologicznemu i tekstologicz-
nemu opisowi, mającemu na celu odnalezienie śladów obecności w nich tek-
stów przynależących do południowosłowiańskiej (gł. bułgarskiej i serbskiej) 
tradycji piśmienniczej. Głównym zadaniem była identyfikacja tekstów, rozpo-
znanie ich redakcji (lub wariantów), określenie cech własnych kopii i ich za-
leżności względem tzw. kopii bazowych15, pozwalające włączyć je w kontekst 
aktualnego stanu badań tekstologicznych. W przypadkach, gdy było to moż-
liwe, podjęto próbę ustalenia czasu i okoliczności, w jakich dany tekst mógł 
pojawić się w konkretnym rękopisie czy – szerzej – środowisku literackim, 
starając się określić, czy przeniknął z Bałkanów (wprost, przez pośrednictwo 
ziem mołdawsko-wołoskich lub tradycji moskiewskiej), czy też odnosi się 
do miejscowej starej tradycji ruskiej, w której bizantyńsko-słowiański korpus 
tekstowy obecny był już w piśmiennictwie Rusi Kijowskiej. Studia dotknęły 
więc także problematyki historii przekładów oraz dróg historycznoliterackiej 
ewolucji poszczególnych tekstów i ich większych kompozycji – kodeksów.

Poszukiwania te oparto na rękopiśmiennym materiale źródłowym ze 
zbiorów polskich uznanym za reprezentatywny dla tekstów należących do 
różnych form gatunkowych średniowiecznego cerkiewnosłowiańskiego sys-
temu literackiego w ich różnym zastosowaniu praktycznym w ramach tegoż 
systemu. Kodeksy wybrano więc arbitralnie, kierując się nierzadko nauko-
wą intuicją, jednak zawsze w oparciu o wcześniejsze staranne rozpoznanie 
archeo graficzne i literaturę przedmiotu, z wykorzystaniem umiejętności pale-
oslawistycznych i wiedzy kodykologicznej nabytych podczas pracy z rękopi-
sami cerkiewnosłowiańskimi na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Uwarun-
kowana wspomnianymi przesłankami fragmentaryczność przedstawionych 
analiz, przywołanych faktów i wysnutych na ich podstawie wniosków nie 
rozstrzyga naturalnie o pełni obrazu sygnowanego w tytule piśmiennictwa 
cerkiewnosłowiańskiego na ziemiach polsko-litewskich, a nawet zbiorów rę-
kopiśmiennych w Polsce. Wydaje się jednak, że nie stoi też z nimi w sprzecz-
ności. Rekonstrukcje dziejów dokonywane w oparciu o źródła archeologiczne 
i historyczne często powstają bowiem na bazie przypadkowego i niepełne-
go materiału, jaki staje się punktem odniesienia dla nowych znalezisk i stu-
diów krytycznych. Jestem w pełni świadom tego, że mniej zaawansowane 

15 Głównie najstarszych odpisów, bądź kopii wykazujących najbardziej charakterystyczne 
cechy utworu lub jego redakcji, jakie służą zwykle za normatywne wzorce dla edycji danego 
tekstu oraz studiów krytycznych nad nim.
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w porównaniu z badaniem tradycji łacińskiej studia nad dziedzictwem grec-
ko-słowiańskim nie pozwalają jeszcze na wysuwanie kategorycznych sądów. 
Niemniej jednak już to, co dziś wiemy, pozwala na przedstawienie pewnych 
opinii i hipotez, które powinny zostać poddawane naukowej weryfikacji i kon-
frontacji z innym materiałem źródłowym. Dopiero takie komparatystyczne 
ujęcie, w połączeniu z ustaleniami badaczy obszaru Latinitas, którzy – co 
istotne – coraz częściej akcentują znaczenie piśmienniczej kultury cerkiewnej 
w dawnej Rzeczypospolitej16, pozwoli w przyszłości na w miarę pełny i rze-
telny opis prawosławnej kultury piśmienniczej jako komponentu cywilizacyj-
nego państwa polsko-litewskiego. Wiedza ta nie niesie przecież ze sobą żad-
nego zagrożenia dla okcydentalnych principiów tożsamościowych większości 
współczesnych Polaków, a świadomość udziału i roli chrześcijańskiej grecko-
-słowiańskiej tradycji piśmienniczej jako integralnego składnika w mozaiko-
wej kulturze państwa polsko-litewskiego może służyć nie tylko jej oswojeniu 
w przestrzeni Latinitas, ale też przyczynić się do eliminacji (lub przynajmniej 
znacznego ograniczenia) gestów fobijnych i postaw ekskluzywistycznych. 

16 Zob. np.: A. W. Mikołajczak, Między Latinitas a Cyrillianitas – na rozdrożu europej-
skiej tożsamości, [w:] Kultura wobec kręgów tożsamości, red. T. Kostyrko i T. Zgółka, Poznań–
Wrocław 2000, s. 203–214; M. Walczak-Mikołajczakowa, A. W. Mikołajczak, Latinitas i Cy-
rillianitas – poszukiwanie duszy Europy, [w:] VIII Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 
Collectanea Polono-Bulgarica, t. 1, Gniezno 2001, s. 11–20; B. Walczak, Kultura jako czynnik 
integracji europejskiej – przykład Rzeczypospolitej Obojga Narodów, [w:] Kulturowe konteksty 
integracji europejskiej, red. M. Walczak-Mikołajczakowa, Gniezno 2004, s. 23–31.





Prawosławna tradycja piśmiennicza  
jako składnik kultury literackiej  

Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
(w kontekście systemu literatury cerkiewnosłowiańskiej)

Trudno oprzeć się wrażeniu, że niektórzy zwolennicy monolitycznej wi-
zji kultury polskiej, osadzonej trwale w korzeniach łacińskości, nie mogą do-
puścić do siebie myśli o tym, że jakieś obszary wczesnośredniowiecznej Pol-
ski mogły zostać schrystianizowane w innym niż łaciński obrządku. Chrzest 
Polski za Mieszka I (966) jest zwykle pierwszym kojarzonym przez Polaków 
wydarzeniem z dziejów ich państwa i narzuca taki jednoznaczny autoidentyfi-
kacyjny fundament. Jeśli dodamy do tego fakt, że Ruś Kijowska, ochrzczona 
w rycie bizantyńskim nieznacznie później, za panowania Włodzimierza Wiel-
kiego (988), od początku była na wschodzie głównym rywalem politycznym 
i konkurentem gospodarczym państwa pierwszych Piastów, to powstaje prze-
konanie o istnieniu religijno-cywilizacyjnego napięcia na pograniczu polsko-
-ruskim już od chwili jego ukształtowania się. Tak więc polityczno-militarne 
zmagania z Kijowem stają się pierwszą i oczywistą płaszczyzną kontaktów 
państwa polskiego z kulturą prawosławną, przy czym aktywność ta postrzega-
na jest zazwyczaj jako wkraczanie na teren z założenia obcy i wrogi. W rzeczy-
wistości jednak niekoniecznie musiało tak być. Możemy dziś chyba przyjąć, 
że mechanizmy decyzji politycznych w średniowieczu niewiele różniły się od 
znanych nam z czasów późniejszych. Wyprawy wojenne Bolesława Chrobre-
go czy Jarosława Mądrego podszyte były głównie nadziejami na zagarnięcie 
ziem nadgranicznych i obliczone na doraźne korzyści polityczne i militarne, 
a właściwie – ekonomiczno-demograficzne. Wielce wątpliwe, aby czynnik re-
ligijny lub kulturowy miał tu większe od powyższych znaczenie, zwłaszcza że 
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praktycznie do końca XII w. świadomość schizmy kościelnej na tym obszarze 
była nikła, o ile w ogóle istniała poza kręgami najwyższej hierarchii kościel-
nej. Tak więc początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich i ruskich szczę-
śliwie przypadają na okres jedności Kościoła, którego dwie przodujące stolice 
– Rzym i Konstantynopol – mimo okresowych napięć, wciąż jeszcze potra-
fiły porozumieć się ze sobą i trwać w dogmatycznej zgodzie. Dla przyjmują-
cych w tym czasie chrzest Słowian zapewne nie miało większego znaczenia, 
w jakim rycie dokona się ten sakrament, skoro był znakiem tej samej religii, 
a raczej jakie przyniesie im (tj. głównie ich władcom) korzyści (w pierwszej 
kolejności cywilizacyjne, a potem dopiero duchowe). Średniowiecze nadal 
operowało zbudowanym na gruncie antyku rozróżnieniem na świat i anty-
świat (chrześcijaństwo-pogaństwo, kultura-antykultura), więc znalezienie się 
w pierwszej z tych opozycyjnych przestrzeni miało fundamentalną wartość. 
Brzmi to jak truizm, ale warto o tym pamiętać, gdyż na kontakty chrześci-
jaństwa łacińskiego z grecko-słowiańskim na terenach dawnego Śląska, Ma-
łopolski, Podkarpacia i Rusi trzeba patrzeć nie tylko z perspektywy kościel-
nej jurysdykcji, czyli granic biskupstw i diecezji, kształtujących się zwykle 
w ramach konkretnych struktur państwowych, ale realnego zasięgu obsza-
rów misyjnych, które nierzadko wykraczały poza te granice, przenikały się 
lub ulegały (czasowemu bądź trwałemu) przejęciu. Na poziomie najniższym 
struktury Kościoła, czyli gmin wiernych, kontakty pomiędzy chrześcijanami 
małopolsko-podkarpacko-ruskimi musiały mieć o wiele bardziej ekumenicz-
ny charakter, niż się tradycyjnie zwykło uważać, a możliwość posługiwania 
się w nabożeństwie zrozumiałym, słowiańskim językiem, musiała przyciągać 
do rytu wschodniego nawet neofitów pozyskanych uprzednio przez misjona-
rzy z Zachodu. Dziś dużo więcej wiemy o zasięgu misji cyrylometodejskiej 
w okresie sprzed ustanowienia w państwie Piastów pierwszych struktur Ko-
ścioła łacińskiego, a mimo to nadal istnieje tendencja do ignorowania tego 
faktu1. Późniejsze przejęcie przez Kościół łaciński wiernych pozyskanych 

1 Zob. np.: J. Klinger, Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego, oprac. 
H. Paprocki, Białystok 1998 (najnowsze wydanie); A. Naumow, Europa benedyktyńska 
i Europa cyrylometodiańska, [w:] Studia z historii literatury i kultury Słowian, red. B. Czapik-
Lityńska, Z. Darasz, Katowice 2000, s. 33–41; a także studia i materiały w tomach: Cyryl 
i Metody – apostołowie i nauczyciele Słowian, cz. 1: Studia, cz. 2: Dokumenty, red. J. S. Gajek, 
L. Górka, Lublin, 1991 (Teologia w dialogu 6/1 i 6/2); Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-
metodiańskie, red. A. Barciak, Katowice 1999; Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego 
konsekwencje w kulturze Europy, red. R. Łużny, Lublin 1988; Chrystus zwyciężył. Wokół chrztu 
Rusi Kijowskiej, red. J. S. Gajek, W. Hryniewicz, Warszawa 1989; Polska – Ukraina. 1000 lat 
sąsiedztwa. Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu etnicznym, t. 1, red. S. Stępień, 
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niegdyś przez misjonarzy wielkomorawskich, zwłaszcza gdy granice diecezji 
na danym obszarze były wciąż jeszcze płynne, nie jest niczym nadzwyczaj-
nym, a w ówczesnym kontekście eklezjalnym nawet wstydliwym. Dominacja 
obrządku łacińskiego na obszarze Śląska, Małopolski i Podkarpacia od końca 
X w. i trwałe wejście tych ziem w obszar jurysdykcji Rzymu nie może być 
kwestionowane, jednak wolno przypuszczać, że w średniowieczu elementy 
kultury bizantyńsko-słowiańskiej (choćby i reliktowe) nie były jeszcze trak-
towane jako całkowicie obce. Nośnikami tejże kultury była przede wszystkim 
ludność prawosławna, która na skutek wypraw wojennych Bolesława Chro-
brego, Bolesława Śmiałego, Kazimierza Sprawiedliwego czy Leszka Białe-
go znalazła się w granicach państwa (państw) pierwszych Piastów. W chwi-
li przyłączenia ziem ruskich do Korony zamieszkała je ludność stawała się 
przecież poddaną w takim samym stopniu jak polska (łacińska), a fakt obrzę-
dowej odmienności prawosławnych Rusinów nie miał tu chyba większego 
znaczenia. Wiemy, że schizma i formalny podział Kościoła nie przeszkadzały 
Piastom wstępować w związki małżeńskie z księżniczkami kijowskimi i da-
wać im swe córki i wnuczki za żony2, a wyraźnych gestów niechęci wobec 
prawosławia w tym czasie jeszcze nie obserwujemy. Lokowanie przez wład-
ców polskich w miastach nadgranicznych łacińskich siedzib biskupich w tym 
czasie należy uznać raczej za gest polityczny, będący potwierdzeniem zasięgu 
władzy nad zajętymi ziemiami, a nie znak konfesyjnych preferencji i antago-
nizmów. Inna sprawa, że przesunięcie granic na wschód w większym stop-
niu intensyfikuje zetknięcie się łacinników z kulturą prawosławną, choć na 
płaszczyźnie lokalnych kontaktów społecznych, gospodarczych, handlowych, 
religijnych i kulturowych relacje te z pewnością samoczynnie od dawna się 
utrzymywały, niezależnie od przechodzenia tych ziem z rąk do rąk. 

Przemyśl 1990; J. Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2000 (2007, wyd. 
2 uzupełnione).

2 Choć naturalnie w większości przypadków wiązało się to z przyjęciem wyznania 
męża, odnotujmy jednak, że: Dobroniega (Maria), żona Kazimierza Odnowiciela, była ruską 
księżniczką z dynastii Rurykowiczów (przypuszczalnie wnuczka Włodzimierza Wielkiego); 
żoną Bolesława Śmiałego miała być zdaniem późnośredniowiecznych kronikarzy Wyszesława 
(Wiaczesława) Światosławówna; pierwszą żoną Bolesława Krzywoustego została księżniczka 
kijowska Zbysława; księżniczkami ruskimi były też obie żony Bolesława Kędzierzawego – 
Wierzchosława Nowogrodzka i Maria; Eudoksja była żoną Mieszka Starego, Grzymisława – 
Leszka Białego, Agafia Światosławówna – Konrada Mazowieckiego, Aldona Anna – Kazimierza 
Wielkiego. Piastowie mniej chętnie wydawali swe córki za władców ruskich, niemniej jednak 
wiadomo, że wielki książę kijowski Świętopełk Przeklęty był zięciem Bolesława Chrobrego, 
natomiast Izjasław I poślubił Gertrudę, córkę Mieszka II. 
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Od XIII w. sytuacja zaczyna się zmieniać, wpływ na to ma wiele czynni-
ków dzielących generalnie europejską kulturę chrześcijańską na „wschodnią” 
i „zachodnią”3. W tym okresie w świadomości Europejczyków zaczyna poja-
wiać się rozróżnienie na świat katolicki, utożsamiany z Kościołem łacińskim, 
oraz prawosławny, pod pojęciem którego rozumiano „schizmatycki” Kościół 
grecko-słowiański tradycji bizantyńskiej4. To różnicowanie się świata kato-
lickiego (zachodniego) względem prawosławnego (wschodniego) ma istot-
ne znaczenie dla późniejszego utożsamienia Cerkwi prawosławnej w ramach 
państwa polsko-litewskiego z modelem wypracowanym przez kulturę mo-
skiewską. Jednak dzieje ziem starego Kijowa były bardziej skomplikowane, 
a droga Moskwy do przejęcia nad nimi kontroli była jeszcze daleka. Pamiętać 
należy, że gdy wraz ze śmiercią księcia Jarosława Mądrego (20 II 1054) Ruś 
Kijowska weszła w okres rozbicia dzielnicowego, do fatalnych w skutki wy-
darzeń w Konstantynopolu (16 VI 1054), które zapoczątkowały wielką schi-
zmę, upłynąć miało jeszcze niemal pół roku.

Rozdrobnienie polityczne nie wyszło Rusi na dobre. Przez następne trzy 
stulecia rywalizujące ze sobą dzielnice nie uległy już ponownemu scaleniu, za 
to stały się obiektem zainteresowania silniejszych politycznie i wojskowo są-
siadów, którzy stopniowo je wchłaniali. Losy poszczególnych księstw ruskich 
potoczyły się odmiennie i związane są z historią Korony Polskiej, Wielkiego 
Księstwa Litewskiego oraz Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Dla kontak-
tów Korony Polskiej z kulturą ruską w okresie Polski dzielnicowej niezwykle 
istotne znaczenie miało powstanie Księstwa Halicko-Wołyńskiego (lub Ha-
licko-Włodzimierskiego) – organizmu politycznego kontynuującego tradycje 
Kijowa, ale jeszcze bardziej otwartego na relacje z Zachodem5.

3 Wbrew obiegowej opinii, to nie wydarzenia schizmy 1054 r. zadecydowały o podziale 
europejskiej kultury chrześcijańskiej, a z czasem jej wyraźnym antagonizowaniu. W ostatnim 
czasie coraz większe znaczenie dla utwierdzania poczucia nieufności i obcości obu obszarów 
religijno-kulturowych przypisuje się epoce krucjat (zwłaszcza zdobyciu Konstantynopola 
w 1204 r.), symbolicznej dominacji w postaci Cesarstwa Łacińskiego oraz prowadzonej nie-
umiejętnie i pod przymusem aktywności unijnej. Zwłaszcza dwie zawarte w średniowieczu 
unie Kościoła greckiego z Kościołem łacińskim – lyońska (1274) i ferraro-florencka (1439) – 
pozostawiły po sobie złe doświadczenia i przysłużyły się utrwalaniu poczucia wzajemnej nie-
ufności a nawet wrogości.

4 Ograniczam się tu tylko do wspólnot omawianego regionu, pamiętając o Ormianach 
i innych chrześcijanach Kościołów Wschodu.

5 Ogarnięte u początków swych dziejów, jak pozostałe ziemie ruskie, rywalizacją 
miejscowych książąt, państwo okrzepło pod rządami księcia wołyńskiego Romana, któremu 
udało się zająć tron halicki (1199), a następnie kijowski (1203) i stworzyć państwo na tyle 
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*     *     *

Przesunięcie granic Litwy i Polski w XIV w. na wschód i południe, na 
ziemie stanowiące część terytorium dawnej Rusi Kijowskiej, skutkowało nie 
tylko podporządkowaniem zamieszkującej te tereny ludności prawosławnej, 
ale też włączeniem jej kultury materialnej i duchowej w przestrzeń kultury 
własnej. Działania te musiały nieść ze sobą konsekwencje, choć w każdym 
przypadku były one inne. Dla Litwy wpływ prawosławnego modelu staroru-
skiego był daleko idący – doprowadził w efekcie do znacznej slawizacji (rute-
nizacji) państwa, nadając jego kulturze – formalnie wciąż jeszcze pogańskiej 
– wyraźnie wschodniochrześcijański charakter. Im dalej na południe sięgały 
nowe włości wielkich kniaziów litewskich, tym bardziej zjawisko to przy-
bierało na sile. Nawet łacińska chrystianizacja państwa – wpierw Auksztoty 
(1387–1388), a następnie Żmudzi (1413) – przez długi czas nie była w stanie 

potężne, że schronienia w nim szukał wypędzony przez krzyżowców cesarz Aleksy III 
Angelos, a samego księcia Romana nazywano wręcz „samowładcą całej Rusi”. Okresem 
świetności państwa było panowanie syna Romana – Daniela I, któremu – po chwilowym 
okresie destabilizacji władzy – udało się odzyskać rządy we Włodzimierzu (1221) oraz Haliczu 
(1234), a następnie poprowadzić udane kampanie wojenne przeciw Tatarom, Krzyżakom 
i Węgrom. Jednak największym problemem dla wszystkich ziem ruskich były trwające niemal 
całe pierwsze półwiecze XIII stulecia najazdy plemion mongolskich. Łupem ordy Batu-chana 
padła większość miast stołecznych Rusi dzielnicowej, nie wykluczając Riazania (1237), 
Włodzimierza nad Klaźmą (1238), a wreszcie – Kijowa (1240). Stąd też zabiegi Daniela I 
o utworzenie koalicji antymongolskiej wychodziły naprzeciw oczekiwaniom sąsiadujących 
z Księstwem Halickim państw katolickich oraz Stolicy Apostolskiej, pokładającej w osobie 
księcia również nadzieje na unię kościelną i objęcie jurysdykcją części ziem ruskich. Za zgodą 
i błogosławieństwem papieża Innocentego IV w 1253 r. doszło więc w Drohiczynie do koronacji 
Daniela I na króla, fakt bez późniejszej analogii, który uznać należy za jeden z największych 
sukcesów politycznych władcy halickiego. Podjęta w roku następnym akcja przeciw Złotej 
Ordzie zakończyła się tylko przejściowym zrzuceniem lenna, jednak jarzmo tatarskie 
w późniejszym czasie było na tych terenach mniej dotkliwe aniżeli na innych ziemiach ruskich. 
Następcy księcia Daniela ze zmiennym szczęściem starali się zabezpieczyć swe interesy, jednak 
Księstwo Halicko-Wołyńskie rozpadło się ostatecznie na dzielnice, a jego znaczenie polityczne 
z czasem podupadło. Wprawdzie książę Jerzy I Lwowicz zdołał jeszcze wymóc na patriarsze 
Konstantynopola zgodę na utworzenie w 1303 r. osobnej metropolii halickiej (małoruskiej), 
a sam tytułował się „królem Małej Rusi”, jednak w tym czasie ośrodkiem jednoczącym 
ziemie ruskie było już – jak pamiętamy – Księstwo Włodzimiersko-Suzdalskie. Rusi Halickiej 
przypadła więc rola prowincji, a terytorialne rozdrobnienie i brak silnej władzy czyniły zeń 
łakomy kąsek dla rosnących w siłę sąsiadów, zob. K. Chodynicki, Kościół prawosławny..., 
s. 3–4; W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław 2001, s. 39–42; A. Mironowicz, Kościół 
prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003, s. 101–102.
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zmienić faktu, że Litwa w przeważającej większości pozostała prawosławna 
(przynajmniej do końca XV w.)6. 

W przypadku Korony Polskiej oddziaływanie kultury prawosławnej mia-
ło inny charakter. Pamiętając o epizodycznym w zasadzie, bo kilkunastolet-
nim okresie władania Grodami Czerwieńskimi (1018–1031), czy nie do końca 
pewnym podboju Słowacczyzny i Moraw7, odsetek ludności prawosławnej 
w granicach państwa pierwszych Piastów przez trzy stulecia był na tyle nikły, 
że zdołała się w tym czasie ukształtować w miarę jednorodna kultura typu 
łacińskiego. Dopiero po włączeniu do Korony ziem Rusi Halicko-Włodzi-
mierskiej (1349) w istotny sposób zmieniły się stosunki demograficzne i et-
niczno-wyznaniowe w państwie – obecność wschodnich chrześcijan stała się 
bardziej widoczna. Sytuacja ulegnie jeszcze większej zmianie, gdy po unii 
Korony Polskiej z Wielkim Księstwem Litewskim – najpierw personalnej 
(1385–1386), później realnej (po 1569) – kultura Cerkwi ruskiej przez na-
stępne cztery i pół stulecia staje się składową życia codziennego obywateli 
wschodnich ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów8. Wchodzący w prze-

6 Rutenizacja Litwy była tak silna, że nawet po chrzcie w obrządku rzymskim nie zakorze-
niła się na tym obszarze łacina, a jeśli już była stosowana, to nie w takim zakresie, jak to miało 
miejsce w Polsce, gdzie jej użycie wykraczało daleko poza granice funkcji języka liturgicznego.

7 Podbój tych ziem przez Bolesława Chrobrego omawiany jest przez historyków na pod-
stawie dość nieprecyzyjnych informacji z Kroniki Galla Anonima (pocz. XII w.) oraz Kroni-
ki polsko-węgierskiej (po 1222), gdzie wspomina się, że granica państwa polskiego sięga po 
Dunaj. Przejęcie tamtych terytoriów mogło nastąpić w czasie wojny polsko-niemieckiej 1003 
r., lecz musiało być krótkotrwałe, gdyż w 1039 r. znajdują się one już w granicach Czech 
i Węgier. Zob. G. Labuda, Granice południowe Polski w X i XI wieku, czyli castrum Trecen 
w dokumentach biskupstwa wrocławskiego (1155, 1245), [w:] idem, Studia nad początkami 
państwa polskiego, t. 2, Poznań 1988 (wyd. 2 poszerz. i uzup.), s. 212–239. Jeśli rzeczywiście 
miało to miejsce, to król polski władał obszarem bezpośrednio związanym z misją św. św. Cy-
ryla i Metodego, należącym do diecezji w Nitrze, a więc w obręb państwa polskiego weszłaby 
ludność, wśród której żywe były tradycje cyrylometodejskie, niezależnie od prawdopodobnych 
ich infiltracji na tereny Śląska i Małopolski. 

8 O wschodnich obszarach Rzeczypospolitej zwykło się mówić „kresy”. Kresy w XVII w. 
oznaczały wojskową linię pogranicza na Ukrainie, gdzie stykał się świat kozacko-tatarski. Po 
I wojnie światowej (w zasadzie po traktacie ryskim z 1921 r.) kresy zaczęły oznaczać wschod-
nie ziemie odrodzonego państwa polskiego, byłej Galicji wschodniej i Litwy środkowej, na-
zwanej wówczas Małopolską wschodnią i Wileńszczyzną. Po II wojnie światowej i przesu-
nięciu granic na zachód, kresy oznaczają ziemie utracone na wschodzie przez Rzeczpospolitą 
(PRL), które etnicznie i językowo posiadają wyraźny komponent ruski (ukraiński) i białorusko-
-litewski, z rozróżnieniem na kresy północne (za linią Bugu) – dzisiejsza Litwa i Białoruś, oraz 
południowe – dawna Galicja wschodnia i ziemie nad Dniestrem i Dnieprem (zob. Z. Kurzowa, 
O mowie Polaków na kresach wschodnich, Kraków 1993, s. 3). Między XIV a XVI w. ziemie, 
które określamy dziś mianem kresów, w żadnym razie kresowymi nie były. Takie miasta jak 
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strzeń kultury łacińskiej prawosławni Rusini nie przebywali dotychczas w cy-
wilizacyjnej próżni, posiadali własną wielowiekową tradycję kulturową, nie-
mały dorobek umysłowy i artystyczny. Jednakże w zorientowanym wyraźnie 
na zachód profilu państwa polsko-litewskiego dla społeczności „schizmatyc-
kiego” Kościoła można było wydzielić jedynie pozycję podrzędną, prowin-
cjonalną, co w dalszej perspektywie prowadzić miało do jej marginalizacji 
i oczekiwanych aktów konwersji. Za panowania ostatnich Piastów i pierw-
szych Jagiellonów na wszystkie sprawy patrzono bowiem przez pryzmat kon-
fesyjny. W dominującej kulturze łacińskiej dawnej Rzeczypospolitej (zarów-
no późnośredniowiecznej, jak i renesansowej, a potem barokowej) ruskiej 
kulturze prawosławnej nigdy nie udało się zająć partnerskiej i równorzędnej 
pozycji, mimo że z racji dziedzictwa intelektualno-duchowego, a zwłaszcza 
obszaru, który obejmowała, miejsce takie ze wszech miar jej się należało. 

Niezależnie od tych okoliczności, do czasu wejścia w bezpośrednie rela-
cje polityczne ze światem katolickim kultura prawosławna ziem dawnej Rusi 
Kijowskiej rozwijała się własnym tempem w ramach wspólnego wschodnio-
-chrześcijańskiego modelu, który pojawił się tu na przełomie X i XI w. wraz 
z chrystianizacją. W tym czasie na Słowiańszczyźnie widoczny jest już obszar 
wspólnoty cywilizacyjnej, opartej na grecko-słowiańskim wzorcu liturgicznym 
i kulturowym, jaki powstał na gruncie misji morawskiej prowadzonej przez św. 
św. Cyryla i Metodego. Ta wspólnota, określana przez badaczy mianem – Sla-
via Cyrillomethodiana9 lub Slavia Christiana10, przez ponad trzy wieki swego 
istnienia (zanim w wyniku tarć między zwaśnionymi po 1054 r. Kościołami 
ukształtowały się przestrzenie Slavia Romana i Slavia Orthodoxa11) zdołała 
Lwów, Chełm czy Wilno ulokowane są niemal w centrum obszaru Rzeczypospolitej, nawet 
Kijów leży raczej na jej wschodnich ziemiach, ale z pewnością jeszcze nie na kresach. Za 
Lwowem czy Ostrogiem państwo się jeszcze nie kończy i trzeba wiele dni drogi, aby dotrzeć 
do jego właściwych wschodnich rubieży.

9 R. Marti, Slavia orthodoxa als litera- und sprachhistorisches Begriff, [w:] Исследования 
по славяновизантийскому и западноевропейскому средневековью (посвящается памяти 
Ивана Дуйчева), т. 1, София 1989, s. 193–200.

10 В. М. Живов, Разыскания в области истории и предыстории русской культуры, 
Москва 2002, s. 73–169.

11 Terminy zaproponowane przez Riccardo Picchio, jako lepiej opisujące w tym czasie 
obszary kościelno-kulturowej dominacji patriarchatów Rzymu i Konstantynopola oraz roli, 
jaką w nich odgrywała łacina i cerkiewnosłowiański (ewent. greka) jako języki liturgii, 
literatury i życia intelektualnego, zob. R. Picchio, „Prerinascimento esteuropeo” e „Rinascita 
slava ortodossa”, „Ricerche slavistiche”, vol. 6, 1958, s. 185–199; Zob też: idem, Latinitas 
Slaviae Romanae, „Łacina w Polsce”. Zeszyty Naukowe, red. J. Axer, z. 1–2: Między Slavia 
Latina i Slavia Orthodoxa, Warszawa 1995; idem, „Slavia Orthodoxa” i „Slavia Romana”, 
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wypracować uniwersalny, kompletny i funkcjonalny wzorzec kultury, na grun-
cie którego własne modele narodowe zbudują Bułgarzy, Serbowie, Czesi (za-
nim wyprze ją latinitas), a także Rusini. Ostatni do tej cerkiewnosłowiańskiej 
ekumeny przyłączą się odmienni od Słowian etnicznie Mołdawianie i Wołosi 
(XIV w.), ale skorzystają oni już z gotowego i sprawdzonego w ramach Slavia 
Orthodoxa wariantu bułgarskiego, który z powodzeniem zostanie przez nich 
wykorzystany i tylko w pewnym stopniu zmodyfikowany.

Mówiąc o kulturze prawosławnych obywateli państwa polsko-litewskie-
go musimy odwołać się do tradycji Rusi Kijowskiej, na bazie której wyrosła. 
Nie sposób przedstawić tu, choćby pokrótce, całego jej bogactwa i różnorod-
ności – nie ma zresztą takiej potrzeby. Skupimy się na jej warstwie literac-
kiej – najważniejszych osiągnięciach piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego 
i szeroko rozumianej kulturze słowa, które są dla naszych dalszych rozwa-
żań najistotniejsze. Dziś zgodnie podkreśla się znaczenie, jakie piśmienni-
cza tradycja starej Rusi odegrała w procesie tworzenia późniejszych kultur 
narodowych Słowian wschodnich – Rosjan, Ukraińców, Białorusinów – oraz 
(a może przede wszystkim) jako podsystem ukształtowanej w ramach Slavia 
Cyrillomethodiana (potem Slavia Orthodoxa) prawosławno-słowiańskiej lite-
ratury cerkiewnej12. Literatura ta – sama w sobie stanowiąca pojęcia umow-
ne (podobne zresztą jak wspomniane tu przestrzenie kulturowe) – jest trudna 
do zdefiniowania czy opisu. Wiadomo jednak, że stanowi wspólny dorobek 
piśmienniczy szeregu narodów Europy Środkowej i Południowej, które we 
wczesnym średniowieczu poddane zostały procesom infiltracji kulturowej 

[w:] R. Picchio, Studia z filologii słowiańskiej i polskiej, (Rozprawy Wydziału Filologicznego 
PAU 72), Kraków 1999, s. 29–88; A. Naumow, Veselije i věnecъ radosti, czyli o niektórych 
koncepcjach Riccarda Picchia, [in:] Studia Slavica Mediaevalia et Humanistica Riccardo 
Picchio dicata, t. 2, red. M. Colucci, G. Dell’Agata, H. Goldblatt, Roma 1986, s. 527–538; 
idem, Picchio a paleoslawistyka polska, „Ricerche slavistiche”, vol. 10 (56), 2012, s. 5–19, 
idem, Jedność procesu historycznoliterackiego starszych literatur słowiańskich, [w:] Zmierzch 
Herdera. Filologiczne podstawy slawistyki, red. J. Baluch, A. Pająk, Opole 2010, s. 133–145.

12 Zob. np. А. А. Турилов, Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и ку-
льтуры южных славян и Древней Руси. Межславянские культурные связи эпохи средне-
вековья, Москва 2010; idem, Межславянские культурные связи эпохи средневековья и ис-
точниковедение истории и культуры славян, Москва 2012; К. Станчев, Исследования 
в области средневековой литературы православного славянства, (Krakowsko-Wileńskie 
Studia Slawistyczne 7), Kraków 2012, s. 15–153 (w obu pozycjach wyczerpująca literatura 
przedmiotu).
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i kościelnej ze strony świata bizantyńskiego i które w oparciu o zapropono-
wane przez ten świat wzorce stworzyły paralelny wariant własnej kultury13.

Na przestrzeni wieków zmieniały się zarówno granice polityczne po-
szczególnych państw, jak też dominujące w nich modele cywilizacyjne (jak to 
miało miejsce na terenach czeskich czy chorwackich), zatem precyzyjne wy-
tyczenie obszaru Slavia Orthodoxa, a w konsekwencji literatury cerkiewno-
słowiańskiej, jest niezwykle trudne. Nie tylko jego oddzielne regiony, ale też 
poszczególne tradycje literackie, zwłaszcza pograniczne, wchodziły w róż-
norakie i skomplikowane zależności z odmiennymi (a nierzadko też konku-
rencyjnymi) dominantami językowymi, religijnymi i obyczajowymi (ziemie 
dalmacko-chorwackie czy ukraińsko-białoruskie)14, tracąc przez to swą ko-
herentność i jednorodność, co czyni wszelkie próby precyzyjnego definiowa-
nia wielce kłopotliwymi. W przypadku badań nad starym piśmiennictwem 
prawosławnych Słowian konieczne staje się odwołanie do kryteriów, które 
uwalniają opis fenomenu, jakim jest literatura cerkiewna od synchronicznych 
i diachronicznych ograniczeń aktualnej sytuacji geopolitycznej. Jednocze-
śnie powinny się one opierać na konkretnej, możliwej do weryfikacji w źró-
dłach materii samego zjawiska. Za właściwe dla badań kryteria zwykło się 
dziś uważać: jedność procesu literackiego, język (staro)cerkiewnosłowiański 
w funkcji języka liturgicznego i literackiego oraz obecność istniejącego w tym 
języku korpusu tekstów wspólnych dla wszystkich regionów obszaru Slavia 
Orthodoxa15. W oparciu o nie możemy przedstawić zarówno literaturę staro-
ruską, jak i późniejszą literaturę cerkiewnosłowiańską prawosławnych miesz-
kańców Rzeczypospolitej jako składowe makrosystemu prawosławnej litera-
tury Słowian, nie zacierając przy tym ich regionalnej specyfiki, własnych dróg 
rozwojowych ani znaczenia. 

13 Zob. A. Naumow, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej, (Prace Ko-
misji Słowianoznawstwa PAN 36), Wrocław 1976, s. 19 i n. W tym przypadku nie da się zasto-
sować standardowej (np. dla polsko-łacińsko-litewskiego piśmiennictwa Wielkiego Księstwa 
Litewskiego) periodyzacji literatury na okresy: średniowiecze, renesans, barok, oświecenie 
(por. Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, opr. V. Ališauskas, L. Jovaiša, 
M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila, Kraków 2011, s. 316–333). Literatura cerkiewnosłowiań-
ska na przestrzeni IX–XVII/XVIII w. zachowuje cechy właściwe dla piśmiennictwa średnio-
wiecznego, choć niekiedy (w rejonach pogranicznych) ulega pewnym wpływom epok literac-
kich systemu zachodniego (np. cerkiewnosłowiańska poezja barokowa na Ukrainie).

14 Na boku pozostawiam nie do końca zbadaną jeszcze współegzystencję tradycji 
cerkiewnosłowiańskiej z kulturą islamu i judaizmu. 

15 Zob. A. Naumow, Apokryfy w systemie…, s. 22–27.
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Język cerkiewnosłowiański

Poświadczony w języku cerkiewnosłowiańskim dorobek piśmiennictwa 
starej Rusi obejmuje zasadniczo dwie tradycje: zewnętrzną – tradycję cyrylo-
metodejską – oraz wewnętrzną – tradycję staroruską (kijowską). W przypadku 
tradycji cyrylometodejskiej, w przeważającej mierze ściśle związanej z liturgią 
i rytuałem, zastosowanie języka cerkiewnosłowiańskiego było obowiązującą 
regułą, a przy okazji znakiem przynależności tekstu do najwyższego rejestru 
bizantyńsko-słowiańskiego systemu literackiego. Pozostała część piśmiennic-
twa, związana głównie z pozaliteracką tradycją świecką – kancelaryjną i praw-
ną, posługiwała się językiem staroruskim, wciąż jednak w ramach tego samego 
systemu oficjalnej, chrześcijańskiej literatury i kultury. W przypadku piśmien-
nictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego sytuacja diglosji z pozoru tylko wy-
glądała podobnie. Tutejsza dwujęzyczność tradycji cerkiewnosłowiańskiej 
oraz piśmiennictwa w tak zwanej „ruskiej mowie”, miała swoją odmienną ge-
nezę (związaną jeszcze z okresem pogańskim), a przede wszystkim wyraźne 
etnokonfesyjne ograniczenie. W kulturze literackiej państwa litewskiego tra-
dycja cerkiewnosłowiańska związana była ściśle z prawosławnym obrzędem 
i parenetyką, natomiast dominującą rolę odgrywała „ruska mowa” (nazywana 
też „językiem ruskim”), stanowiąca nie tylko oficjalny język kancelarii wiel-
koksiążęcej, ale też miejscowych elit i literatury świeckiej16. Nie posiadając 
ścisłego powiązania z liturgią, „ruska mowa” nie miała tak silnego nacecho-
wania religijnego jak cerkiewszczyzna, dlatego służyła jako język porozumie-
wania się obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego i (częściowo) Korony 
Polskiej niezależnie od wyznania jej użytkowników17. Cerkiewnosłowiański 
pozostał językiem o odczuwalnym wysokim prestiżu (dignitas), lecz służył 

16 Zob. A. Naumow, Domus divisa…, s. 10–12; Słowiańskie języki literackie. Rys historycz-
ny, red. B. Oczkowa i E. Szczepańska, przy współpracy T. Kwoki, Kraków 2011, s. 113–114; 
Н. А. Морозова, С. Ю. Темчин, Об изучении церковнославянской письменности Великого 
княжества Литовского, [w:] Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 2, red. S. Temčinas, 
Kraków 1997, s. 14–23.

17 Głównie w administracji i życiu codziennym. Język ruski jest przez kilka stuleci oficjal-
nym językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego, wszakże pamiętać należy, że był 
tylko jednym z wielu języków używanych w Wielkim Księstwie Litewskim (obok litewskiego, 
łaciny, polskiego, niemieckiego, hebrajskiego (jidysz), a nawet arabskiego. Między XIV a XVI 
w. na tych rozległych ziemiach, których etniczno-językowa podstawa w zależności od regio-
nu nieznacznie się różniła, wykształcają się lokalne odmiany języka – starobiałoruski (potem 
białoruski) dla ziem północnych (Litwy etnicznej i Rusi litewskiej) oraz język ruski albo staro-
ukraiński (potem ukraiński) dla ziem południowych (Kijowszczyzna i Podole).
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manifestacji przynależności do konkretnej religii (chrześcijaństwa), wyznania 
(prawosławia) oraz grupy etnicznej (Słowiańszczyzna). Ten ostatni czynnik 
nie miał tu tak istotnego znaczenia, jak na przykład na Bałkanach, gdzie ry-
walizacja grecko-słowiańska przybierała często charakter otwartego konfliktu 
polityczno-kulturowego, co pozwalało na obszarach ruskich odwołać się nie-
kiedy do greki w tej samej funkcji – języka-znaku ortodoksji18. Na terenach 
Rusi polsko-litewskiej relacje między językiem cerkiewnosłowiańskim a „ru-
ską mową” wyraźnie zaczną się zmieniać i ten drugi z czasem (pod koniec XVI 
i w XVII wieku) również zwiększy swój prestiż, uzyskując status języka lite-
rackiego, a nawet obrzędowego (choć w ograniczonym stopniu)19. Obecność 
w systemie literackim obu tych wariantów języka20 i ich wzajemne interakcje 
są jedną z cech charakterystycznych prawosławia polsko-litewskiego. Stanowi 
ona wyznacznik odróżniający je od tradycji moskiewskiej, która odwoła się do 
tych samych kijowskich korzeni, ale długo pozostanie przy cerkiewnosłowiań-
skim uzusie obrzędowo-literackim21. 

18 Wysoka ranga cerkiewszczyzny jako języka liturgicznego sprawiła, że utrzymanie go 
w tej funkcji było warunkiem sine qua non projektowanej unii z Rzymem. Języka tego nie 
tylko bronić będą prawosławni pisarze (np. mnich Iwan Wiszeński) w polemicznych starciach 
z katolikami, ale stanie się on podstawą budowy własnej tożsamości unitów. W rękopisach cer-
kiewnych z terenów południowej Rusi spotyka się teksty greckie fonetycznie zapisane cyrylicą, 
a używanie dużej sigmy jako dodatkowego grafemu dla „S” jest jedną z cech charakterystycz-
nych dla tego rejonu.

19 Zjawisko to jest wypadkową aktywności protestantów na gruncie demokratyzacji języ-
ka liturgicznego i biblijnego oraz konsekwencji oddziaływania tradycji łacińskiej po zawarciu 
unii brzeskiej. W księgach unickich od XVII w. pojawiają się glosy i komentarze w „ruskiej 
mowie” w partiach materiału nie związanego bezpośrednio z liturgią eucharystyczną, tekstami 
modlitw lub rytów sakramentów. Z czasem podobna reglamentacja języków: cerkiewnosło-
wiańskiego – w odniesieniu do tekstów liturgii i modlitw, oraz „ruskiej mowy” – w sytuacjach, 
gdy od dokładnego zrozumienia tekstu zależy zbawianie wiernego (np. spowiedź) lub jego 
status prawny (zapowiedzi czy przysięga małżeńska), pojawia się również w tradycji prawo-
sławnej na Ukrainie, między innymi na skutek reformatorskich działań metr. Piotra Mohyły 
i jego współpracowników. Pomimo tych przemian w tradycji prawosławnej cerkiewszczyzna 
nigdy nie zostanie wyparta z funkcji języka liturgicznego. Zob. A. Naumow, Wiara i historia..., 
s. 161–162; Н. А. Морозова, С. Ю. Темчин, Об изучении церковнославянской письменнос-
ти..., s. 17–21.

20 Z czasem pojawi się też trzeci – tzw. prosta mowa, dialektalna odmiana języka (staro)
białoruskiego i (staro)ukraińskiego. W 1596 r., w Wilnie, została wydrukowana Azbuka slowen-
skaja Wawrzyńca Zyzaniego, czyli pierwszy elementarz i gramatyka języka ruskiego (prostej 
mowy); od końca XVI w. zaczynają się tez pierwsze przekłady na ten język.

21 Szerzej: Ю. Денисов, Борьба за наследство Киевской Руси: Краков, Вильнюс, Мо-
сква, Москва 2011; zob. też: A. Naumow, Domus divisa…, s. 11–12, 26–49. 
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Warstwa pośrednicząca

W porównaniu z innymi średniowiecznymi tradycjami literackimi pra-
wosławnych Słowian (Bułgarów, Serbów), literatura staroruska w najwięk-
szym stopniu zdołała przechować składniki najstarszej warstwy literackiej, 
odnoszącej się do morawskiej tradycji cyrylometodejskiej oraz starobułgar-
skiej. Zarówno w odniesieniu do konkretnych tekstów, jak i ksiąg tradycja sta-
roruska ocaliła najobszerniejszy i najbardziej reprezentatywny zestaw dzieł, 
a w wielu wypadkach posiada też ich najdawniejsze kopie (zwłaszcza z okre-
su do końca XII w.). Dodając do tego nie mniej okazały zestaw utworów wła-
snych – zarówno przekładowych, jak i oryginalnych – staje się główną bazą 
źródłową i podstawowym punktem odniesienia w badaniach nad rekonstruk-
cją najdawniejszych systemów literackich Słowian: Wielkich Moraw (2 poł. 
IX w.), Bułgarii (kon. IX – kon. X w.) oraz Czech (X–XI w.)22. Obecność za-
bytków średniowiecznego życia literackiego prawosławnych Słowian w po-
zaendemicznym środowisku literatury staroruskiej wynika przede wszyst-
kim z faktu istnienia na całym tym obszarze jednolitego procesu literackiego, 
opartego na tożsamych mechanizmach operacji twórczych, przejętych wprost 
z Bizancjum. W konsekwencji możliwe stało się ukształtowanie wspólnego 
dla całego areału korpusu tekstów, nazywanego przez badaczy „warstwą po-
średniczącą”23 czy „literaturą-pośrednikiem” albo „jądrem systemu literatury 
cerkiewnosłowiańskiej”24. Korpus ten obejmuje teksty przekładowe (głównie 
liturgiczne) oraz oryginalne dzieła o tematyce ogólnochrześcijańskiej (po-
czątkowo) i ogólnoprawosławnej (później). To właśnie tej warstwy dotyczy 
najbardziej intensywna wymiana tekstów, gdyż to ona stanowi o poczuciu 
przynależności do tej samej kultury chrześcijańskiej i związana jest pisma-
mi, których funkcjonalność jest – w uniwersalnym aspekcie – najwyższa25. 
Migracja tekstów tego typu ma charakter intencjonalny (gdy kopiowane są 
celowo konkretne utwory, np. żywoty świętych, posłania, traktaty), lub odby-
wa się przypadkowo (gdy wchodzą w zestaw większych struktur – cykli lub 
kodeksów/makrogatunków). Wymianie tekstów sprzyja dodatkowo w miarę 

22 А. А. Турилов, Древнерусская культура в контексте средневековых славянских (на 
материале книжности), [в:] Межславянские культурные связи эпохи среднeвековья..., 
s. 192–198.

23 A. Naumow, Apokryfy w systemie…, s. 25–29.
24 Д. С. Лихачев, Древнеславянские литературы как система, [в:] Славянские лите-

ратуры. VI Международный съезд славистов, Москва 1968, s. 5–48.
25 А. А. Турилов, Древнерусская культура в контексте..., s. 193–194.
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jednorodny system języka cerkiewnosłowiańskiego, zrozumiałego na dużym 
obszarze Słowiańszczyzny, mimo istnienia lokalnych wariantów fonetycz-
no-leksykalnych, tzw. redakcji26. Wspólnota języka literackiego warunkuje 
przemieszczanie się twórców i ksiąg, choć jej kierunki, zwroty, stopnie nasi-
lenia i znaczenie dla poszczególnych literatur są wciąż jeszcze słabo rozpo-
znane. Niezaprzeczalny fakt obecności i funkcjonowania zabytków literatury 
południowosłowiańskiej we wschodniosłowiańskiej tradycji piśmienniczej 
(i na odwrót – choć w mniejszym stopniu) jest jednym z bardziej widocz-
nych dowodów kulturowych więzi narodów słowiańskich w średniowieczu27. 
Wymianie tekstów należących do warstwy pośredniczącej wydatnie sprzyjają 
wszelkiego rodzaju literackie „wpływy”, czyli okresy zauważalnego nasilenia 
kontaktów dawnej Rusi z Bałkanami. Kontakty te dotyczą zarówno wędru-
jących pisarzy, kopistów czy introligatorów, jak i ich dzieł – księgi są za-
mawiane, kupowane, ofiarowywane lub po prostu kradzione. Samo zjawisko 
okresowej intensyfikacji kontaktów kulturowych wynika w dużym stopniu 
z okoliczności historycznych (politycznych lub militarnych; rzadziej ekono-
micznych lub społecznych) i samo w sobie nie budzi większych wątpliwości, 
natomiast jego skala i rzeczywiste skutki dla kultury oferującej i przyjmują-
cej niekiedy są przedmiotem sporu28. Z drugiej zaś strony, odczytując pojęcie 

26 Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny…, s. 111–113, 129–131. Celowo unikam 
terminu „język staro-cerkiewno-słowiański” stosowanego niekiedy dla zabytków piśmiennic-
twa słowiańskiego nawet do końca XIII w., rezerwując go dla języka przekładów cyrylometo-
dejskich i zabytków tzw. kanonu s-c-s.

27 Д. С. Лихачев, Развитие русской литературы X–XVII вв. Эпохи и стили, Ленин-
град 1973; П. Динеков, Историческата мисия на старобългарската литература, „Ста-
робългарска литература”, кн. 2, 1977, s. 5–19; А. А. Турилов, Болгарские литературные 
памятники..., s. 199–219.

28 Zob. np. zastrzeżenia wysuwane pod adresem realnego istnienia tzw. „drugiego wpływu 
południowosłowiańskiego” na piśmiennictwo Rusi: Л. П. Жуковская, К вопросу о южно-
славянском влиянии на русскую письменность (Житие Анисьи по спискам 1262–1632 гг.), 
[в:] История русского языка: Исследования и тексты, Москва 1982, s. 227–287; eadem, 
Грецизация и архаизация русского письма 2-й пол. XV – 1-й пол. XVI в. (Об ошибочности 
понятия «второе южнославянское влияние»), [в:] Древнерусский литературный язык 
в его отношении к старославянскому, Москва 1987, s. 144–176; eadem, О втором южно-
славянском влиянии, „Die slavischen Sprachen”, Bd. 1, Salzburg–Wien 1982, s. 131–144. 
Inne, mniej radykalne, oceny tego zjawiska: Б. А. Успенский, История русского литера-
турного языка (XI–XVII вв.), Мюнхен 1987, s. 181–202; В. М. Живов, Гуманистическая 
традиция в развитии грамматического подхода к славянским литературным языкам 
в XV–XVII вв., [в:] „Славянское языкознание”. XI Международный съезд славистов (Бра-
тислава, сентябрь 1993 г.): Доклады российской делегации, Москва 1993, s. 106–121; 
А. А. Турилов, Болгарские литературные памятники..., s. 199–219.



32 Prawosławna tradycja piśmiennicza jako składnik kultury literackiej…

„wpływu” sensu stricto, czyli jako zjawisko infiltracji, a w efekcie dominacji 
jednej literatury (bądź poszczególnych jej składników) nad drugą, charaktery-
styki i opisy tego zjawiska nie były wolne od nieporozumień i partykularnych 
tez o zabarwieniu ideologicznym lub narodowym. Wydaje się jednak, że na 
problem ten należałoby spojrzeć z zupełnie innej strony, jako na odkrywającą 
się (lub odkrywaną) w danym momencie historycznoliterackim ofertę innego 
wariantu produkcji literackiej, która postrzegana była jako bardziej atrakcyjna 
w swej funkcjonalności i prezentacji aktualnie obowiązujących wyznaczni-
ków ideowych lub estetycznych. Była po prostu nowym wachlarzem możli-
wości realizacji podstawowych zadań sztuki słowa w średniowieczu, jakimi 
są informowanie o prawdzie i pięknie (a zatem o Bogu), postrzeganym jako 
bardziej (a przynajmniej na równi) doskonałe niż dotychczas używane. Jed-
nocześnie posiadała wszelkie inwariantywne cechy systemu, które przekony-
wały o pozostaniu w bezpiecznej przestrzeni prawosławnej wspólnoty wiary 
i tradycji. Należy zatem mówić nie o „wpływie”, ale o „oddziaływaniu”, gdzie 
uleganie odmiennym niż dotychczasowe mechanizmom twórczym będzie 
miało cechy dobrowolności, nie jakiejkolwiek presji29. Wiadomo przecież nie 
od dziś, że w przypadku kulturowego „wpływu”, aktywną postawę wykazuje 
nie strona wpływająca, lecz ta, która wpływu doznaje.  Korzystano więc z tek-
stów już istniejących, o ustalonej pozycji w hierarchicznym systemie litera-
tury cerkiewnosłowiańskiej, i dopóki uznawano je za w pełni funkcjonalne, 
dopóty nie istniała potrzeba zastępowania ich innymi. W ówczesnym świecie, 
odmiennych niż dziś kryteriów identyfikacji narodowej, to wyznaczniki uży-
teczności tekstu w praktyce liturgicznej i życiu społecznym oraz jego odczu-
walna poprawność estetyczna w pierwszym rzędzie czyniły go atrakcyjnym, 
pozostawiając na dalszym planie jego pierwotną proweniencję. Preferencje 
twórców i kopistów w znacznym stopniu uzależnione też były od możliwości 
skorzystania z oferty konkretnego skryptorium lub biblioteki, a czynniki po-
zaliterackie (przynajmniej do XV w.) miały tu, jak się zdaje, znacznie mniej-
sze znaczenie. Przyjęcie innych niż „narodowe” wyznaczników pozwala na 
wyjaśnienie zastanawiającej asymetrii oddziaływania „wpływów południo-
wosłowiańskich” na literaturę ruską oraz „wpływów wschodniosłowiańskich” 

29 Zob. np. А. А. Турилов, Древнерусская культура в контексте..., s. 196–197, 200. Au-
tor zwraca uwagę, że termin „wpływ” trzeba rozumieć inaczej, niż zwykło się dotychczas uwa-
żać, tzn. jako wybór określonego normatywu literackiego, a nie jego ekspansję, czyli narzucenie.



33Prawosławna tradycja piśmiennicza jako składnik kultury literackiej…

na piśmiennictwo Słowian na Bałkanach30. W mechanizmy te doskonale wpi-
sała się literatura staroruska, łącznie z jej wszystkimi późniejszymi lokalnymi 
rozgałęzieniami. Od IX do poł. XV w., niezależnie od politycznych zawiro-
wań w okresie rozbicia dzielnicowego oraz najazdów mongolskich, rozwija 
się w ramach wspólnego modelu literackiego, a następnie (od poł. XIV do 
końca XVI w.) już w dwóch lokalnych odmianach – moskiewskiej oraz ukra-
ińsko-białoruskiej31. 

Zasadniczy problem w przedstawieniu/rekonstrukcji rzeczywistego stanu 
piśmiennictwa poszczególnych regionów obszaru Slavia Orthodoxa (naturalnie 
oprócz braku bezpośrednich źródeł rękopiśmiennych), wiąże się z koncentrаcją 
badaczy na wszelkiego typu zmianach i nowościach, które tę literaturę (ob-
szar piśmiennictwa) „różnicują” względem innych, a przez to „wzbogacają”. 

30 Na temat zagadnienia „pierwszego wpływu południowosłowiańskiego” na piśmiennic-
two Starej Rusi, zob. np. М. Н. Сперанский, Из истории русско-славянских литературных 
связей, Москва 1960, s. 7–54; В. П. Адрианова-Перетц, Древнерусские литературные па-
мятники в южнославянской письменности, ТОДРЛ т. 19, 1963, s. 5–27; В. А. Мошин, 
Из истории русской культуры: Статьи по истории и типологии русской культуры, 
т. 2, кн. 1 (Киевская и Московская Русь), Москва 2002, s. 805–887. Wykaz zabytków lite-
rackich (utworów i rękopisów) wiązanych z „pierwszym wpływem wschodniosłowiańskim” 
zob. H. Miklas, Kyrillomethodianisches und nachkyrillomethodianisches Erbe im ersten ost-
slavischen Einfluß auf die südslavische Literatur, [in:] Symposium Methodianum: Beiträge der 
Internationalen Tagung in Regensburg (17. bis 24. April 1985) zum Gedenken an den 1100. 
Todes tag des heiliges Method, (Selecta Slavica 13), Neuried 1988, s. 437–472; Р. Павлова, 
Восточнославянские святые в южнославянских рукописях XIII–XIV вв., Halle (Saale) 
2008; А. А. Турилов, Памятники древнерусской литературы и письменности у южных 
славян в XII–XIV вв. (проблемы и перспективы изучения), [в:] Межславянские культурные 
связи эпохи среднeвековья..., s. 239–261 (z obszerną literaturą zagadnienia). Na temat tzw. 
„drugiego wpływu południowosłowiańskiego” na literaturę ruską i korpusu tekstów/przekła-
dów, zob. А. И. Соболевский, Переводная литература Московской Руси XIV–XVII вв., 
Санкт-Петербург 1903 (repr. Köln-Wien 1989), s. 4–5, 18–23; Р. Станков, Второто южнос-
лавянско влияние в Русия през XIV–XV в., „Годишник на Софийския университет” (1992), 
т. 84, кн. 1, 1994, s. 69–106 (tu przegląd studiów zagadnienia).

31 Zob. A. Naumow, Problem regionalizmu w tradycji cyrylometodejskiej, [w:] Cyrylome-
todejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim. Historia, tradycje, 
odwołania, red. M. Kuczyńska, J. Stradomski, (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 8) 
Kraków 2013, s. 139–155. Takie rozróżnienie stosuje też Anatolij A. Turiłow (idem, Древне-
русская культура в контексте..., s. 193) modyfikując swoje dotychczasowe stanowisko w tej 
sprawie i dając tym samym oznaki akceptacji dla wydzielenia z aksjomatycznie definiowanej 
tradycji „wielkoruskiej” przestrzeni literatury cerkiewnosłowiańskiej dla ziem będących w gra-
nicach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej, choć – jak widzimy – zastosowana 
tu terminologia odwołuje się do kontekstów narodowych, których nie powinniśmy używać dla 
zjawisk do końca XVI w. 
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W rzeczywistości trzon piśmiennictwa cerkiewnego stanowią jednak teksty 
i księgi, które należy uznać za typowe, a wierność kopii względem protografu 
świadczy o wysokich kwalifikacjach skrybów i ich fachowości. Przecież nie-
oceniona wartość Izbornika 1073 r. (Kodeks Światosława a. Kodeks cara Sy-
meona) oraz Izbornika 1076 r. wynika właśnie z wierności oryginałom, dzięki 
czemu zyskały swoją najwyższą wartość i wówczas, i dziś, pozwalając nam 
dowiedzieć się, jak wyglądały najstarsze księgi bułgarskie32. Wszelkie mody-
fikacje i twórcze poszukiwania w świecie bizantyńsko-słowiańskiego średnio-
wiecza motywowane były innymi czynnikami i nie stanowiły wartości samej 
w sobie. Doceniając tak istotne dla wszelkich opracowań historii literatur „na-
rodowych”, teksty „własne” i „rodzime”, pamiętać należy o tym, znikającym 
zazwyczaj z pola widzenia, kontekście niezliczonych tekstów i ksiąg „typo-
wych”, które równie aktywnie uczestniczyły w procesie literackim, a w zasa-
dzie w nim (z racji liczebności) dominowały. Tak więc rzeczywisty obraz stanu 
posiadania literatury cerkiewnej w tamtym czasie rozpięty jest pomiędzy tek-
stami znanymi już i oswojonymi, (górującymi wyraźnie w warstwie pośredni-
czącej – teksty liturgiczne i cerkiewne), tekstami oryginalnymi (stanowiącymi 
dorobek własnej tylko, lokalnej tradycji literackiej; ewentualnie świadczącymi 
o zdolnościach do tworzenia wariantów tekstów i ich przeróbek) oraz tekstami 
zupełnie nowymi, pojawiającymi się na skutek różnego rodzaju zapożyczeń 
i tzw. „wpływów”. Oczywiście utwory oryginalne zazwyczaj są najsilniej eks-
ponowane w opracowaniach na temat historii literatur „narodowych”, więc – 
jako bardziej znane – pozostawimy je tu nieco na uboczu, sygnalizując tylko 
ich obecność w systemie literackim, w większym zaś stopniu skupiając uwagę 
na tekstach zapożyczanych, głównie tych, które przywędrowały na Ruś z Bał-
kanów (Bułgaria, Serbia, Góra Athos).

Literatura cerkiewnosłowiańska na terenach dawnej Rusi jest konglo-
meratem tradycji własnej oraz południowosłowiańskiej. W obu przypadkach 
tradycje te stanowią sumę pomniejszych tradycji własnych, które zachowu-
jąc cechy lokalnej odmienności, wpisują się w makrostrukturę systemu lite-
ratury cerkiewnosłowiańskiej. W przypadku staroruskiej tradycji własnej są 

32 Podobnie Ewangeliarz pouczający Konstantyna Presławskiego z miniaturą przedsta-
wiającą księcia Borysa-Michała (ГИМ Син. 262, XII/XIII w.) i Słowo o Antychryście Hipolita 
Rzymskiego (ГИМ Чуд. 12, XII w.) z podobizną cara Symeona. Rękopisy te są kopiami ory-
ginałów z epoki pierwszego carstwa bułgarskiego. Zob. А. А. Турилов, Судьба древнейших 
славянских литературных памятников в среднeвековых национально-региональных тра-
дициях, [в:] Межславянские культурные связи эпохи среднeвековья..., s. 176–178; idem, 
Болгарские литературные памятники..., s. 199–220. 
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to: kijowska, nowogrodzka, halicko-wołyńska, litewska, moskiewska i wiele 
pomniejszych; w przypadku południowosłowiańskiej – ogólnobałkańska, re-
sawska oraz słowiano-rumuńska (w wariancie mołdawskim i wołoskim). Ta 
mieszanina różnych tradycji nadaje z pozoru stabilnej i skostniałej literaturze 
cerkiewnej koloryt i pewną dynamikę, ale w znacznym stopniu utrudnia też 
wysnuwanie obiektywnych wniosków33. Dla zrozumienia charakteru piśmien-
nictwa cerkiewnego prawosławnych obywateli państwa polsko-litewskiego 
warto prześledzić najważniejsze zjawiska, jakie zachodzą w literaturze staro-
ruskiej od jej początków (X/XI w.) do końca XVI wieku.

Piśmiennictwo Starej Rusi a literatura cerkiewna  
terenów ruskich państwa polsko-litewskiego

Początki piśmiennictwa starej Rusi wiążą się chrystianizacją tego kra-
ju pod koniec X w. za panowania Włodzimierza Wielkiego, a pośrednio 
z wszystkimi zmianami socjalno-ekonomicznymi, politycznymi i kulturowy-
mi, jakie towarzyszyły wprowadzeniu chrześcijaństwa na obszarze zakarpac-
kim. Chrześcijaństwo jest religią, która w warstwie kultowej nie może istnieć 
bez słowa pisanego, dlatego wraz z duchownymi głoszącymi nową wiarę na 
ziemiach ruskich pojawiły się pierwsze księgi. W tym czasie Słowiańszczy-
zna dysponuje już własnym językiem literackim – opracowanym na potrze-
by Misji Morawskiej słowiańskim dialektem okolic Sołunia (Thessaloniki), 
w którym św. św. Konstantyn-Cyryl i Metody dokonali pierwszych przekła-
dów – oraz ponad stuletnią tradycją piśmienniczą w tym języku, mistrzowsko 
realizowaną w środowisku pisarzy bułgarskich. Młody kościół ruski znalazł 
się więc w dość szczęśliwym położeniu, gdyż niemal od samego początku 
mógł korzystać z ksiąg liturgicznych w zrozumiałym dla wiernych języku 
i nie był zmuszony posługiwać się w nabożeństwie obcobrzmiącą greką (jak 
Bułgarzy do 893 r.) czy łaciną (jak Czesi i Polacy). W tym początkowym 
okresie istnienia literatury ruskiej jej kontakty z literaturami innych trady-
cji (czesko-morawskiej, bułgarskiej, później serbskiej), odbywają się poprzez 
przyjęcie i oswajanie ich dorobku. Tak więc obecność na ziemiach kijowskich 

33 А. А. Турилов, Южнославянские переводы XIV—XV вв. и корпус переводных тек-
стов на Руси (К 110-летию выхода в свет труда А. И. Соболевского), [в:] А. А. Турилов, От 
Кирилла Философа до Константина Костенецкого и Василия Софиянина, Москва 2011, 
s. 165; idem, Восточнославянская книжная культура конца XIV–XV в. и «второе южносла-
вянское влияние», [в:] Межславянские культурные связи эпохи средневековья…, s. 526–527.



36 Prawosławna tradycja piśmiennicza jako składnik kultury literackiej…

cyrylickich ksiąg morawskich (tradycji cyrylometodejskiej, funkcjonującej 
paralelnie z łacińską do końca XI w., zanim ta druga ją zdominowała) lub 
bułgarsko-macedońskich (presławskiego i ochrydzkiego ośrodka piśmien-
niczego) jest w zasadzie oczywista, choć nie są do końca jasne okoliczno-
ści, w jakich się to odbyło. Na temat dróg przenikania cyrylickich rękopisów 
staroczeskich na Ruś niewiele można dziś powiedzieć pewnego34, znacznie 
więcej wiadomo natomiast na temat kontaktów z bułgarskimi ośrodkami pi-
śmiennictwa słowiańskiego pod koniec X wieku. W opracowaniach nauko-
wych na ten temat często wspomina się o zjawisku zapożyczania i asymilacji 
zabytków południowosłowiańskiego piśmiennictwa, zazwyczaj w kontekście 
dziedziczenia tradycji lub nawet jej (celowego) chronienia. Faktem jest, że 
początki piśmiennictwa na Rusi zbiegają się ze schyłkiem politycznej świet-
ności Bułgarii, jednak zanim podbój bizantyński położy kres niezależności 
tego państwa, pamiętać należy, że pierwszy cios carstwu i stolicy w 969/970 
roku zada właśnie ruski książę Światosław, który wpierw spustoszy Presław, 
a następnie spróbuje założyć tam stolicę swego państwa. Szybko wyparty 
przez Bizantyńczyków niewątpliwie wywozi na północ drogocenne artefakty 
presławskich cerkwi i pałaców, wśród których z pewnością znajdowały się 
drogocenne księgi legendarnej biblioteki cara Symeona35. U początku kon-
taktów starej Rusi z tradycją bałkańską leży więc najprawdopodobniej zwy-
kła grabież, choć nie zmienia to faktu, że przewiezione do Kijowa lub Wło-
dzimierza księgi bułgarskie stały się już wkrótce bardzo potrzebne. Mamy 
powody sądzić, że używane były w praktyce liturgicznej, ewangelizacyjnej 
i kanonicznej tamtejszego Kościoła już od początków jego istnienia. Dzięki 

34 O historyczno-kulturowej i piśmienniczej sytuacji w Czechach w X–XI w. zob. Z tradic 
slovanské kultury v Čechách: Sázava a Emauzy v dějinách české kultury, ed. J. Petr, S. Šabouk, 
Praha 1975; A. I. Rogov, E. Bláhová, V. Konzal, Staroslověnské legendy českého původu: 
nejstarší kapitoly z dějin česko-ruských kulturních vztahů, Vyšehrad 1976; Sázava, památník 
staroslověnské kultury v Čechách, red. K. Reichertová et al., Praha 1988, s. 70–116.

35 Jest to jedna z hipotez wyjaśniających okoliczności zaginięcia księgozbioru presław-
skiego i przyczynę, dla której obserwujemy tak liczną obecność na Rusi ksiąg bułgarskich już 
w XI w. O rękopisach wiązanych z piśmiennictwem pierwszego carstwa bułgarskiego zob. 
К. M. Куев, Съдбата на старобългарската ръкописна книга през вековете, София 1986 
(2. изд.), s. 17–18; А. Джурова, 1000 години българска ръкописна книга, София 1981, s. 17, 
26–28; Г. И. Вздорнов, Искусство книги в Древней Руси: Рукописная книга Северо-Вос-
точной Руси XII–начала XV вв., Москва 1980, s. 15–18; Д. М. Буланин, Неизвестный ис-
точник Изборника 1076 г., ТОДРЛ, т. 44, 1990, s. 161–178; А. А. Турилов, Судьба древ-
нейших славянских литературных памятников..., s. 177; idem, Болгарские литературные 
памятники..., s. 201–205.
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obecności na ziemiach ruskich południowosłowiańskich kodeksów możliwe 
było wykonanie kolejnych kopii, co wydatnie zwiększyło szanse na ich prze-
trwanie. W tym więc aspekcie tradycja staroruska rzeczywiście okazała się 
przetrwalnikiem dla tradycji starobułgarskiej, choć wątpić należy, czy takie 
były pierwotne intencje tych działań. Uniwersalizm systemu bizantyńsko-
-słowiańskiego chrześcijaństwa pozwalał z powodzeniem zastosować w lo-
kalnej praktyce liturgicznej i literackiej księgi powstałe w bardzo odległym 
miejscu a nawet czasie (ewentualnie poddając je nieznacznym przeróbkom). 
Posiadając wysokiej klasy wzorce chrześcijańskiej literatury greckiej i sło-
wiańskiej miejscowe skryptoria prowadziły intensywną działalność transla-
torską i kopistyczną, dzięki czemu na terenach między Sanem a Dnieprem 
już w początkach XI w. pojawiły się teksty, które w swym pierwotnym środo-
wisku nie ocalały36. W takich okolicznościach najpewniej znajdą się na Rusi 
Kijowskiej cykle utworów hymnograficznych uczniów Cyryla i Metodego, 
Ewangeliarz pouczający Konstantyna Presławskiego czy Słowo papieża Hi-
polita o Antychryście w jego przekładzie, a także wspominane już dwa Izbor-
niki – 1073 r. (ГИМ Син. 1043) i 1076 r. (РНБ Эрм. 20), które dają nam 
dzisiaj wyobrażenie o zestawie i charakterze presławskiej biblioteki, a przy 
tym są wspaniałymi przykładami wysokiego poziomu staroruskiej sztuki rę-
kopisu37. Wyraźny składnik bałkańskiej tradycji literackiej, jaki obserwujemy 
w piśmiennictwie Rusi w końcu XII i początku XIII wieku pozwala mówić 
o tzw. „pierwszym wpływie południowosłowiańskim”38, choć przypomnijmy, 

36 Na Bałkanach, które pod koniec XII w. po zrzuceniu greckiej supremacji przeżywają 
kolejny okres kulturalnego rozkwitu, wtórnie pojawiają się miejscowe zabytki literatury ocalałe 
lub powstałe na Rusi w XI–XII w. Przykładem jest przepełniona rusycyzmami serbska Kormcza 
Ilovička z 1262 r., której antygraf stanowi bułgarska kormcza despoty Widynia Jakuba Świato-
sława (1262 r.). Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że tekst zabytku poja-
wił się na Rusi ok. 1270 r., zob. А. И. Рогов, Русско-болгарские культурные связи в конце 
XII–XIII в., [в:] Язык и письменность среднеболгарского  периода, Москва 1982, s. 20–22.

37 К. Иванова, А. А. Турилов, Изборник 1073 г., [в:] Православная энциклопедия, под 
ред. Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, <http://www.pravenc.ru/text/293834.
html> [korzystam z wydania elektronicznego; dalej: ПЭ i adres strony]; А. А. Турилов, 
Изборник 1076 г., [в:] ПЭ, <http://www.pravenc.ru/text/293836.html>.

38 W literaturze staroruskiej nie zakorzenił się cykl triodny Konstantyna Presławskiego, 
ani też najprawdopodobniej kanon pokutny Klemensa Ochrydzkiego czy stichiry za zmarłych 
Konstantyna Presławskiego, które wchodziły w zestaw trebnika. Mamy natomiast dowody 
obecności południowosłowiańskiej minei świątecznej, ogólnej oraz oktoicha, których stare ko-
pie zachowały miejscowe rękopisy (zob. К. Станчев, Г. Попов, Климент Охридски. Живот и 
творчество, София 1988, s. 135–144, 189–210). Na ziemiach ruskich znane więc były słowa 
Klemensa Ochrydzkiego czy teksty Jana Egzarchy (zapisane pod imieniem Jana Złotoustego), 
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że o wpływie w tradycyjnym rozumieniu nie może tu być mowy, gdyż w ana-
logicznym okresie (1018–1189) państwo bułgarskie jako takie już nie istnieje, 
a jego oficjalna kultura przechodzi fazę wyraźnego upadku. Świetnie rozwija 
się natomiast w tym czasie monastyczna wspólnota na Górze Athos, z którą 
prawosławne ośrodki klasztorne na ziemiach ruskich nawiążą bezpośrednie 
kontakty. Błogosławieństwo Świętej Góry spocznie nie tylko na Ławrze Pie-
czerskiej (poprzez osobę jej założyciela – św. Antoniego), ale i na wielu in-
nych eremach i ławrach (często przyjmujących miano „świętych gór”), które 
odwoływały się do jej modelu życia duchowego, dyscypliny i ascezy. I choć 
w odróżnieniu od Ziemi Świętej czy Konstantynopola, monastery Athosu nie 
stanowią w tym czasie (aż do pocz. XV w.) tematu osobnych opisów, wę-
drówki mnichów z oraz na Ruś także umożliwiały migrację ksiąg39. Paralelnie 
z tekstami zapożyczonymi z Bałkanów na Rusi rozwija się miejscowa twór-
czość literacka. Wśród tekstów oryginalnych w okresie XI–XII w. na szcze-
gólną uwagę zasługują dzieła historyczne40 – latopisy, stanowiące fundament 
i najbardziej charakterystyczną cechę literatury staroruskiej, a także szereg 
powstałych wówczas utworów homiletycznych i hagiograficznych41.

czego ślady znajdziemy również w zabytkach zachowanych w zbiorach polskich. W okresie 
przed najazdem mongolskim na Rusi znane są też w najstarszych przekładach słowiańskich 
(lub greckich oryginałach): Krоnika Jerzego Hamartolosa (Grzesznika), Kronika Jana Malala-
sa, Krótki chronograf patr. Nicefora, Wojna żydowska Józefa Flawiusza oraz Żywot Bazylego 
Nowego. W użytku znajdują się południowosłowiańskie i staroruskie kodeksy o treści miesza-
nej, zawierające przekładowy materiał homiletyczny głównie na bazie pism Jana Chryzostoma: 
Złatoust, Złatostruj (powstały w Bułgarii w epoce cara Symeona; IX w.; zob. Я. Милтенов, 
Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на българския 
цар Симеон. Текстологическо и извороведско изследване, София 2013) i Pszczoła (ruski 
przekład kon. XII–pocz. XIII w.).

39 Е. В. Романенко, А. А. Турилов, Русско-афонские связи в XI–XVII вв., [в:] ПЭ, <www.
pravenc.ru/text/77102.html#part_43>; Д. М. Буланин, Опыт комплексного описания. Афон в 
древнерусской письменности до конца XVI в., [в:] СККДР, вып. 2, ч. 3, 2012, s. 427–763.

40 Do pierwszej grupy bez wątpienia należy zaliczyć kompilatywny latopis mnicha 
Nestora – Powieść minionych lat, choć to nie on zapoczątkował bogatą i wielowiekową tradycję 
staroruskich latopisów i chronografów. Tradycja latopisarska na ziemiach kijowskich sięga 
głębiej niż ten najstarszy znany nam zabytek (zob. А. А. Шахматов, Разыскания о древнейших 
русских летописных сводах, Санкт-Петербург 1908, s. 423–440; М. Д. Приселков, История 
русского летописания XI–XV вв., Ленинград 1940, s. 34–38). Na podstawie tych samych 
źródeł ok. XII w. powstał na ziemiach halicko-wołyńskich kompilatywny chronograf (zwód), 
na którym oprą się późniejsi latopisarze. Z młodszych warto wymienić (związane z zachodnimi 
i południowymi ziemiami): Latopis kijowski (kon. XII w.), Latopis halicko-wołyński (XIII w.). 

41 Wśród tekstów drugiego działu nie sposób pominąć pism takich jak: Słowo o zakonie 
i łasce metr. Iłariona, Posłania Klimenta (Klemensa) Smolatycza, liczne kazania Cyryla Tu-
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Katastrofa najazdu tatarsko-mongolskiego (1223–1241), jaka spadła na 
ziemie ruskie w XIII w., przyniosła zamęt polityczny i zauważalne spowolnie-
nie rozwoju kultury, w tym również produkcji literackiej. Pogrom mongolski 
w pierwszej kolejności spowodował upadek Kijowa i wielu innych miast ru-
skich, a te które oparły się najazdowi Złotej Ordy, wkrótce ucierpiały w czasie 
ekspansji pogańskiej Litwy (Smoleńsk, Połock) lub uległy podbojowi Mo-
skwy (Wielki Nowogród, Psków). W okolicznościach nieustannych najazdów 
i grabieży doszło do znacznego zubożenia tradycji lokalnej, zarówno poprzez 
fizyczne unicestwienie ksiąg i likwidację ośrodków piśmiennictwa (bibliotek 
i skryptoriów), jak też ograniczenie kontaktów z południowymi Słowianami 
(Bułgarami i Serbami) oraz kulturą piśmienniczą i duchową Góry Athos42. 
Wszakże niezależnie od panujących okoliczności – grabieży, wojen, czy ka-
taklizmów naturalnych – obecność rękopiśmiennej księgi cerkiewnej jest wa-
runkiem sine qua non dla wszystkich obszarów, gdzie obecne jest chrześci-
jaństwo w obrządku wschodnim. Czynniki polityczne i historyczne wpływają 
więc w istotny sposób na liczebność ksiąg i, co dziś dla nas ważne, ich stan 
zachowania, lecz nie na sam fakt ich istnienia i użytkowania. Według szacun-
ków w okresie do najazdu mongolskiego na terenach Rusi działało około 70 
przyklasztornych bibliotek ze skryptoriami, a szacuje się, że przechowywano 
w nich około 85 tysięcy ksiąg43. Zdecydowana większość z kodeksów uległa 
zniszczeniu (na skutek działań wojennych lub naturalnego zużycia), jednak 
z pewnością nie wszystkie. Mimo wyraźnego niedoboru rękopiśmiennego 
materiału źródłowego sprzed końca XIII w., szczęśliwie dysponujemy poje-
dynczymi zachowanymi egzemplarzami staroruskich ksiąg, głównie kodek-

rowskiego, pisma Włodzimierza Monomacha, Peregrynacje igumena Daniela Pałomnika oraz 
cykle hagiograficzne poświęcone pierwszym lokalnym świętym – Borysowi i Glebowi, Teo-
dozemu Pieczerskiemu, mnichom pieczar kijowskich (Pateryk pieczerski, pocz. XIII w.), zob. 
Історія української культури, т. 1, p. 9.6: Київська Русь – Література (С. О. Висоцький, 
Я. Є. Боровський), Київ 2001, <http://izbornyk.org.ua/istkult/ikult06.htm>; В. Фрис, Iсторiя 
кириличної  рукописноï книги в Украïнi X–XVIII ст., Львiв 2003, s. 58–76.

42 Był to raczej proces stopniowego zamierania, a przynajmniej znacznego ograniczenia 
kontaktów, choć nie nastąpił gwałtownie, ani definitywnie. W poł. XIII w. są jeszcze 
świadectwa takich kontaktów. Pomijając nieudaną wyprawę na Athos (1257–1258) księcia 
litewskiego Wojsiełka († 1267), wiemy o przynajmniej dwóch bezimiennych Rusinach, którzy 
byli w tym czasie na Bałkanach. Jeden z nich (mieszkaniec Nowogrodu) wykonał gdzieś 
w zachodniej Serbii kopię księgi kormczej (Kormcza Ilovička), a drugi (pochodzący z ziem 
halicko-wołyńskich) przepisał na greckim palimpseście Ewangeliarz-aprakos (Ewangeliarz 
Werkowicza, 2 poł. XIII w., РНБ F.п.I. 99), zob. Е. В. Романенко, А. А. Турилов, op. cit.

43 Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego, s. 50.
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sów liturgicznych, pozwalających na częściową przynajmniej rekonstrukcję 
stanu piśmiennictwa cerkiewnego na Rusi w tym czasie44. Biorąc pod uwagę 
konieczne w takich okolicznościach zubożenie repertuaru testów oraz obniże-
nie poziomu wykonania kodeksów (ortografia, miniatury, oprawy), nie da się 
jednak zaprzeczyć, że należą one wciąż do zabytków wysokiej klasy45. Nieza-
leżnie od strat, jakie w okresie dominacji mongolskiej poniosła ruska tradycja 
piśmiennicza, w ogólnym rozrachunku nadal pozostawała kulturą kompletną, 
wysoką i w pełni zaspokajającą estetyczno-duchowe i praktyczne potrzeby jej 
użytkowników. 

Życie literackie w drugiej poł. XIII w. zachowuje swoją ciągłość na ob-
szarach, które najmniej ucierpiały w najazdach, a ich zależność od Złotej Ordy 
nie była tak bardzo dotkliwa – na ziemiach nowogrodzkich46, na Rusi Halic-

44 Przede wszystkim w użytku musiały być nadal biblijne księgi liturgiczne (zarówno 
w wariancie tradycyjnym, jak w wyborze – aprakosy) – ewangeliarze, apostoły, psałterze, 
a także zestawy podstawowych ksiąg rocznych, tygodniowych i dziennych cykli liturgicznych 
– mineje, triody, oktoichy, irmologiony, służebniki oraz księgi regulujące liturgiczny i kano-
niczny porządek cerkiewny – ustawy (typikony), kormcze (nomokanony). Dotyczy to również 
rękopisów powstałych znacznie wcześniej, a ocalałych przed zniszczeniem, głównie dzięki 
wywiezieniu ich na północ. Wystarczy wymienić najważniejsze: Nowogród Wielki – Kodeks 
Nowogrodzki (pocz. XI w.); Ewangeliarz Ostromira (1056–1057); Ewangeliarz Archangielski 
(1092); Ewangeliarz Turowski (Nowogród Wielki?-Turów?, XI w.); Ewangeliarz Mścisława 
(1117); Ewangeliarz Juriewski (1120–1128); Ewangeliarz Pantelejmona (XII/XIII w.); Ewan-
geliarz Miliaty (kon. XII w.); Połock – Ewangeliarz Połocki (XII w.); Ewangeliarz Orszański 
(XIII); Kijów – Kodeksy Światosława (1073) i Izbornik (1076); Halicz-Chełm – Ewangeliarz 
Halicki (1144) – posiada synaksarion taki sam jak Ewangeliarz Tyrnowski; Ewangeliarz Do-
briły (1164); Służebnik Barlaama Chutyńskiego (XII/XIII w.); Ewangeliarz Euzebiusza (1283); 
Ewangeliarz z Putny (XIII w.); Ewangeliarz Chełmski (XIII w.); Sokal – Ewangeliarz Buczacki 
(a. Gorodiski, XIII w.).

45 В. Пуцко, Галицько-Волинський рукопис XIV ст., [в:] Волинський музей: історія 
і сучасність, Луцьк 1999, s. 88; por. В. Фрис, op. cit., s. 77–83. Bardzo stare rękopisy nie 
są miarodajne, jeśli nie da się powiązać ich proweniencji z miejscem odnalezienia. I tak na 
przykład: Ewangeliarz Turowski (XI w.) posiada zapisy z pocz. XVI w., a Kodeks Supraski 
pojawił się na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego dopiero pod koniec tego stulecia. 
O ile znaleziony w Turowie ewangeliarz przypuszczalnie mógł powstać na ziemiach ruskich, to 
Kodeks Supraski jest z pewnością bułgarski, a więc nie może świadczyć o miejscowej tradycji 
piśmienniczej w omawianym okresie. 

46 Wielki Nowogród w okresie rozbicia dzielnicowego Rusi nieskutecznie dążył do utrzy-
mania niezależności politycznej. Republika stosunkowo szybko wchodzi w stosunek lenny 
względem książąt kijowskich i włodzimierskich (już od 1169), a później moskiewskich. Narzu-
cona w poł. XIII w. zwierzchność tatarska była stosunkowo łagodna, głównie dzięki zręcznej 
polityce prowadzonej przez księcia Aleksandra Newskiego. Na przełomie XIII i XIV w. ziemie 
Nowogrodu przejściowo stały się lennem Korony Polskiej, jednak unia personalna z Wielkim 
Księstwem Moskiewskim (od czasów panowania Iwana Kality) stała się drogą do ostatecznej 
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ko-Wołyńskiej oraz na terenach Wielkiego Księstwa Moskiewskiego47. Sam 
Kijów w tym czasie wyraźnie stracił na znaczeniu48. Na miejscową produk-
cję literacką wybitnie niekorzystnie wpłynęło nie tylko splądrowanie miasta 
przez księcia smoleńskiego Ruryka i Połowców (1203), a następnie Tatarów 
(1240), ale przede wszystkim ucieczka wielu pisarzy, kopistów i introliga-
torów, którzy za dworem metropolity kijowskiego pociągnęli na północny-
-wschód, wpierw do Włodzimierza nad Klaźmą, a później do Moskwy49. Na 

utraty niezależności. W latach 1471–1478 Iwanowi III Srogiemu udaje się zakończyć osta-
tecznie proces podporządkowania republiki Wielkiego Nowogrodu, zdobywając samo miasto, 
dzięki zadziwiającej bierności króla polskiego Kazimierza IV Jagiellończyka, który dążył do 
katolicyzacji tych ziem. Późniejsze próby odzyskania niezależności i bunty przeciw władzy 
Moskwy były brutalnie tłumione (pacyfikacja za Iwana IV Groźnego), a dawne przywileje 
ostatecznie zlikwidowane.

47 Korzystnie ulokowana na szlakach handlowych i pozostająca poza bezpośrednim za-
grożeniem tatarskim Moskwa szybko rosła w siłę, a wraz z nią znaczenie lokalnego księstwa, 
które umierający Aleksander Newski wydzielił (1263) jako obszar dziedziczny dla swego 
najmłodszego syna Daniela Aleksandrowicza (Moskiewskiego). Danielowi i jego następcom 
udało się wyjść zwycięsko z rywalizacji o sukcesję władzy i utrzymać wpływy polityczne nie 
tylko w Księstwie Włodzimierskim, lecz także z czasem uniezależnić się od Złotej Ordy. Na 
początku XIV w. faktycznym ośrodkiem politycznym północno-wschodniej części Rusi jest 
już Moskwa, która od 1328 r. staje się stolicą Wielkiego Księstwa. Zmuszenie Republiki No-
wogrodu w 1335 r. do uznania zwierzchności Iwana Kality jako wielkiego księcia i formalna 
likwidacja Księstwa Włodzimierskiego (1340) stały się rzeczywistym początkiem dominacji 
Moskwy w tej części Rusi. Z kolei odparcie zagrożenia litewskiego, a następnie uwolnienie 
się od zwierzchności tatarskiej (zapoczątkowane zwycięstwem Dymitra Dońskiego w bitwie 
na Kulikowym Polu w 1380 r.), umożliwiły postulat dalszego jednoczenia ziem ruskich, aż do 
przejęcia pełni władzy. Przyłączenie Pskowa (1510), a następnie Riazania (1521), kończące 
de facto rozbicie dzielnicowe, będą już dużymi krokami w stronę budowania moskiewskiej 
hegemonii.

48 W pierwszej poł. XIII w. faktyczne centrum polityczne przesunęło się na północ – 
oscylując między Haliczem a Włodzimierzem nad Klaźmą, w zależności od tego, któremu 
z władców w danej chwili udało się zdobyć tytuł księcia kijowskiego. Rolę Kijowa stopniowo 
przejmuje Włodzimierz nad Klaźmą jako kolejna stolica Księstwa Włodzimiersko-Suzdalskie-
go, a potem Moskwa. Niezależnie od tego dla podkreślenia praw do sukcesji i ciągłości władzy 
książęta moskiewscy do końca XIV w. zachowują tytuł książąt włodzimierskich i będą obej-
mować tron włodzimierski przed moskiewskim. W 1362 r. Kijów zostaje podbity przez Litwę, 
a od 1386 r. ziemie kijowskie na mocy unii personalnej wchodzą w skład państwa polsko-li-
tewskiego.

49 Wydatnie przyczyniło się do tego przeniesienie cudownej ikony Matki Bożej z Wy-
szogrodu do Soboru Zaśnięcia Bogurodzicy we Włodzimierzu w 1169 r. Już metropolita Piotr 
I najprawdopodobniej szukał schronienia pod skrzydłami książąt włodzimierskich, natomiast 
Cyryl II z pewnością rezydował w latach 1261–1263 u Aleksandra Newskiego – księcia nowo-
grodzkiego, włodzimierskiego i (od 1249 r.) kijowskiego. Uczyniony przez Cyryla II prece-
dens stanie się już zadaniem politycznym następców Aleksandra Newskiego, zainteresowanych 
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brak odpowiedniego nadzoru hierarchii cerkiewnej literatura południowo-za-
chodniej Rusi zareagowała natychmiast zwiększeniem repertuaru nowych tek-
stów apokryficznych, często bizantyńsko-bałkańskiego, a nawet orientalnego 
pochodzenia50. Na ziemiach Rusi Halicko-Wołyńskiej w tym czasie powstanie 
Latopis halicko-wołyński, oryginalny zabytek piśmiennictwa historycznego, 
obejmujący okres panowania księcia Daniela Halickiego i jego następców 
w latach 1201–129151. Około połowy XIII w. tradycje kijowskiego piśmien-
nictwa homiletycznego podtrzymywał mnich Serapion – archimandryta Ław-
ry Pieczerskiej (1238–1274) i późniejszy biskup włodzimierski (1274–1275); 
miejscowa hagiografia wzbogaciła się w tym czasie również o kilka nowych 
tekstów52. 

utrzymaniem metropolitów kijowskich „i całej Rusi” w swoim pobliżu. Metropolita Maksym, 
zapewne w obawie przed kolejnym najazdem tatarskim na Kijów, przeniósł się do Włodzi-
mierza na stałe w 1299 r. W taki sposób doszło do połączenia politycznej i kościelnej sukcesji 
starego Kijowa na przodującym politycznie obszarze Księstwa Włodzimiersko-Suzdalskiego, 
dla którego sam podupadły Kijów nie miał już większego znaczenia. W 1325 r. z Włodzimierza 
nad Klaźmą do Moskwy przeniósł swoją siedzibę metropolita kijowski Piotr II, rozpoczynając 
jednocześnie okres rywalizacji o zwierzchnictwo nad cerkwią ruską książąt halickich, litew-
skich i moskiewskich. Efektem były działania autonomizacyjne i podziały metropolii kijow-
skiej  w XIV w. i na pocz. XV w., zob. Митр. Макарий (Булгаков), История Русской Церкви, 
кн. 3 (т. 4–5), Москва 1995 (репринт издания: Санкт-Петербург 1866), s. 15–20; M. Гру-
шевський, Історія України-Руси. ХІ–ХІІІ вік, т. 2, Київ 1992, s. 191–192.

50 Do takich pism apokryficznych należą m.in.: Słowo o wskrzeszeniu Łazarza, Słowo 
o dwunastu snach króla Mamera (Szachaiszy), Proroctwo Izajasza, syna Amosa (XIV w.), 
Opowieść o Makarym Rzymianinie (XIV–XV w.).

51 Pierwsza część Latopisu halicko-wołyńskiego powstała prawdopodobnie w Chełmie 
w 40.–50 latach XIII w. na dworze księcia Daniela Halickiego, a później była uzupełniana 
(w Lubomlu?) o wydarzenia odnoszące się do panowania jego następców – Wasylki Romano-
wicza i Włodzimierza Wasylkowicza. Ideą przewodnią dzieła, szczególnie widoczną w części 
poświęconej Danielowi, było uzasadnienie praw księcia halickiego do spuścizny politycznej 
i kulturowej po Kijowie oraz przekonanie, że prawowity ośrodek władzy znajduje się teraz 
w Haliczu i Chełmie. Latopis halicko-wołyński, wraz z Powieścią minionych lat oraz Lato-
pisem kijowskim (obejmuje lata 1118–1200), wszedł w zestaw tzw. Wołyńskiego zwodu lato-
pisów (XIII/XIV w.). Najstarszą kopią dzieła jest odnaleziony w Monasterze św. Hipacego 
pod Kostromą Latopis hipacki (Ипатьевская летопись, ok. 1428) oraz starszy od niego pod 
względem tekstologicznym Latopis Chlebnikowa (Хлебниковский летопись, 50.–60. XVI w.) 
ukraiński odpis, wykonany w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej. Edycja latopisu wg odpisu hi-
packiego w: ПСРЛ, т. 2, Санкт-Петербург 1908, col. 715–938; zob. też studium: А. И. Ген-
серский, Галицко-волынский летопись: Лексические, фразеологичные и стилистические 
особенности, Киев 1961.

52 W połowie XIII w. (między 1238 a 1246) powstało Słowo o ruinie ziemi ruskiej i śmier-
ci wielkiego księcia Jarosława, służące w niektórych rękopisach za wstęp do Żywota Aleksan-
dra Newskiego (po 1263); jakiś czas później Żywot Michała Czernihowskiego (przed 1271), 
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W szczególny sposób na uwagę zasługuje literacka i cerkiewna działal-
ność metropolity kijowskiego Cyryla II (ok. 1247–1281), który, choć był kan-
dydatem księcia Daniela Halickiego na to stanowisko, okazał się zręcznym 
dyplomatą i umiejętnie współpracował z księciem włodzimierskim Aleksan-
drem Newskim, popierając jego politykę wobec Złotej Ordy i dystansując się 
względem Kościoła łacińskiego i ewentualnej unii. Po objęciu tronu metropo-
lity Cyryl rezydował we Włodzimierzu nad Klaźmą (1261–1263), ale w od-
różnieniu od swych poprzedników często wizytował podległe mu eparchie, 
w tym również sam Kijów, w którym jako ostatni z ogólnoruskich metropo-
litów został pochowany (1281). Zanim to jednak nastąpiło, z jego inicjatywy 
sporządzono w Perejasławiu-Zaleskim kolejną zachodnioruską kompilację 
chronograficzną (1262)53, a także sprowadzono z Bułgarii słowiański kodeks 
kormczej (nomokanonu) w redakcji św. Sawy Serbskiego54.

Na terenach podbitych w drugiej poł. XIII w. przez Litwę również ist-
niały cerkiewne ośrodki piśmiennicze, obecne tam już od czasów chrystiani-
zacji tych ziem (X/XI w.)55. Najprawdopodobniej istotne miejsce zajmował 
zob. Історія української культури, т. 2: Українська культура XIII – першої половини XVII 
століть, Київ 2001 (Ю. В. Пелешенко, Література післямонгольського часу), <http://
izbornyk.org.ua/istkult2/ikult217.htm>.

53 Nazywany też Zwodem XIII w. – zawiera liczne teksty przekładowe, w tym: Szestodnew 
Jana Egzarchy, Homilie na Księgę Rodzaju Jana Złotoustego, kilka ksiąg Starego Testamentu 
i perykopy ewangeliczne. Kompilacyjny w swej strukturze zwód obejmował też znaczną część 
Kroniki Jana Malalasa, fragmenty Kroniki Jerzego Hamartolosa, Palei historycznej, oraz pełny 
tekst Aleksandreidy „chronograficznej”, Wojny żydowskiej Józefa Flawiusza i szereg tekstów 
apokryficznych. Oryginał nie zachował się, wiemy o nim z późniejszych chronografów – Ar-
chiwskij chronograf (Архивский хронограф, РГАДА, РО МГАМИД, 279/658, kon. XV w.), 
Warszawski chronograf (BN BOZ 83, XV w.) i Wileński chronograf (БАН Лит., 109/147, kon. 
XVI w.). Dzięki Zwodowi mamy informacje, jakie teksty przekładowe i miejscowe znane były 
na Rusi Halickiej w XIII w., zob. М. С. Возняк, Історія української літератури, т. 1, Львiв 
1921, s. 262–263; О. В. Творогов, Хронограф Архивский, [в:] СККДР, вып. 1, 1987, s. 475–
476; idem, Хронограф Виленский, [в:] СККДР, вып. 1, 1987, s. 476.

54 Kormczą sprowadzono w 1270 r., a później w 1274 synod biskupów ruskich we 
Włodzimierzu nad Klaźmą uznał ją za wzorcową i obowiązującą w całej metropolii. Ta wersja 
legnie u podstaw późniejszych redakcji ruskiego nomokanonu, zob. О. В. Творогов, Кирилл, 
[в:] СККДР, вып. 1, 1987, s. 225–227. 

55 W 1198 r. pod kontrolę Litwy przeszedł Połock, a w następnych dziesięcioleciach mia-
ły już miejsce niezliczone najazdy litewskie na ziemie nowogrodzko-pskowskie, smoleńskie, 
wołyńskie i czernihowskie, mimo że Litwa nie miała z nimi bezpośrednich granic. Czynnikiem 
wpływającym wydatnie na konsolidację państwa litewskiego na przełomie XII i XIII w. było 
zagrożenie ze strony niemieckich zakonów rycerskich (Kawalerów Mieczowych i Krzyżaków), 
a następnie ordy mongolskiej, siejącej postrach na ziemiach ruskich przez niemal dwa kolejne 
stulecia. Na przełomie XIII i XIV w. Litwa stała się trzecim obok Księstwa Halicko-Wołyń-
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wśród nich Turów56, z pewnością miastami takimi były Połock, Smoleńsk, 
Łuck na Wołyniu, a także Ławryszów koło Nowogródka, gdzie powstał jeden 
z najpiękniejszych zabytków tego okresu – Ewangeliarz Ławryszewski (Czart. 
2097 IV, XIII/XIV w.)57. W okresie przed oficjalnym chrztem Litwy (1387) 
i katolicyzacją państwa piśmiennictwo na tych ziemiach zdominowane było 
przez kulturę księgi cerkiewnej w jej bizantyńsko-ruskim wydaniu. Zacho-
wane rękopisy (z iluminacjami i ornamentyką) świadczą o podtrzymywaniu 
dawnych kontaktów literacko-kulturowych z Bałkanami (zarówno światem 
greckim – Bizancjum, słowiańskim – Bułgaria, Serbia, jak i grecko-słowiań-
skim – Góra Athos). Niewątpliwie relacjom tym sprzyjała obecność na zie-
miach litewskich wybitnych przedstawicieli bałkańskiego życia literackiego 
– Cypriana i Grzegorza Cambłaka, a także – paradoksalnie – trwający już od 
dziesięcioleci podbój turecki, który zmusił rzeszę mnichów (skrybów, ilumi-
natorów, introligatorów) do szukania schronienia na północy Słowiańszczy-
zny. O podniesieniu się Kijowa z piśmienniczego kryzysu świadczy najlepiej 
Psałterz Kijowski (1397 r.) i Ewangeliarz Kijowski (1393 r.), wspaniałe za-
bytki dawnej sztuki tworzenia księgi rękopiśmiennej, świadczące nie tylko 
o obecności wysokiej klasy specjalistów, ale też przywiązania do bałkańskich 
standardów, technik i stylistyki. Widoczne jeszcze w pergaminowych kodek-
sach z XIV/XV w. wpływy iluminacji skryptoriów nowogrodzkich oraz po-
łocko-smoleńskich w papierowych XV-wiecznych kodeksach wyraźnie ustę-
pują już ornamentyce bałkańskiej58.

skiego oraz Włodzimiersko-Suzdalskiego wielkim graczem politycznym na terenach dawnej 
Rusi Kijowskiej, a na dodatek o wyraźnie ekspansywnych aspiracjach. Kolejno do Wielkiego 
Księstwa Litewskiego zostają włączone: Księstwo Połockie (od lat 40. XIII w. zwierzchnictwo 
polityczne, a od 1307 (lub 1322) już wcielone do Wielkiego Księstwa Litewskiego); Księstwo 
Smoleńskie (przed 1326), wraz z Księstwem Turowskim (ok. 1320–1324), a następnie Księ-
stwo Kijowskie (1325, sam Kijów w 1361) oraz Czernihowskie (ok. 1330) i Perejasławskie 
(poł. XIV w.), potem część ziem Księstwa Halicko-Wołyńskiego (ziemia wołyńska i część wło-
dzimierskiej), wreszcie Podole (po 1362 r.). Konfrontacja z Wielkim Księstwem Moskiewskim, 
mimo spektakularnych sukcesów Litwy i trzykrotnego oblężenia Moskwy (1368, 1370, 1372), 
nie przyniosła ostatecznie rozstrzygnięcia, za to przez pewien czas utrzymała status quo, zob. 
M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, Warszawa 2002, s. 89–92.

56 Jeśli prawdą jest, że Ewangeliarz Turowski to zabytek miejscowy.
57 Zob. T. Friedelówna, Ewangeliarz ławryszewski. Monografia zabytku, (Monografie Sla-

wistyczne 28), Ossolineum (Wrocław) 1974; M. Smorąg-Różycka, Ewangeliarz Ławryszewski, 
Kraków 1999.

58 W XIV w. w rękopisach powoli ustępuje teratologiczny ornament (jak w Pandektach 
Antiocha (1307) lub Ewangeliarzu Kijowskim (1393)), a zaczyna pojawiać się i wreszcie domi-
nować bałkańska plecionka. Innymi cechami świadczącymi o południowosłowiańskim oddzia-
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XIV–XVI w. (drugi wpływ południowosłowiański)

Na przełomie XIV i XV stulecia kultura prawosławna na ziemiach daw-
nej Rusi Kijowskiej weszła w kolejny etap swego rozwoju, lecz okoliczności 
geopolityczne były wówczas już zupełnie inne. Znaczna część obszarów za-
chodniej i południowej Rusi została do tego czasu włączona w granice Ko-
rony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, natomiast pozostałe tereny 
północne i wschodnie dostały się w orbitę wpływów Moskwy, która sięgnie 
nie tylko po spuściznę Kijowa, ale też Bizancjum. Ziemie ruskie znalazły się 
zatem w przestrzeniach dwóch odmiennych dominant polityczno-kulturo-
wych, z których jedna nie będzie prawie wcale zainteresowana wspieraniem 
rozwoju kultury prawosławnej, a druga uczyni zeń (przy wydatnym udzia-
le hierarchii cerkiewnej) jeden z podstawowych instrumentów budowy swej 
mocarstwowej ideologii. Zanim jednak czynniki polityczne w istotny sposób 
wpłyną na zmiany modelów kultury, na przestrzeni XIV i XV w. literatura cer-
kiewna w obu strefach będzie rozwijać się według tych samych zasad i w po-
dobnym kierunku, czerpiąc ze wspólnej bazy dawnej tradycji kijowskiej.

W życiu literackim 2 poł. XIV– pocz. XV w. miały miejsce dwa waż-
ne zjawiska, które przebiegały w tym samym środowisku niemal równolegle, 
w efekcie czego nałożyły się na siebie i często nie są rozróżniane. W ręko-
pisach tego okresu rzuca się w oczy wyraźne rozszerzenie repertuaru, wyni-
kające z pojawienia się szeregu nowych tekstów o południowosłowiańskim 
pochodzeniu (bułgarskich, w mniejszym stopniu serbskich) i wykonanych na 
Bałkanach nowych (nierzadko ponownych) przekładów utworów literatury 
bizantyńskiej (tzw. „drugi wpływ południowosłowiański”)59. Również zmia-
ny w ortografii, języku i stylistyce zabytków (styl „splatanych słów”), wska-
zujące po wielokroć na cechy normy średniobułgarskiej, rozpowszechnienie 
się nowszego typu półustawu w grafii rękopisów ruskich, znaków diakrytycz-

ływaniu na kodeksy ruskie są też graficzne kształty tekstów finalnych (krzyż, półokrąg) oraz 
rozpowszechnienie się więzi w tytułach utworów; zob. В. Н. Щепкин, Русская палеография, 
Москва 1967, s. 44–46, 71–72, 129–132; Я. П. Запаско, Пам’ятки книжкового мистецтва: 
Українська рукописна книга, Львів 1995, s. 55–56; Kultura Wielkiego Księstwa Litewskie-
go..., s. 52. Obecność ornamentyki bałkańskiej widoczna jest dobrze w rękopisach cerkiew-
nosłowiańskich znajdujących się w zbiorach polskich, o czym jeszcze przyjdzie nam mówić.

59 Na temat „drugiego wpływu południowosłowiańskiego” na piśmiennictwo wschodnich 
Słowian, stanu badań i problemów, jakie wiążą się z oceną zjawiska zob. studia Anatolija 
A. Turiłowa (z obszerną bibliografią): idem, Восточнославянская книжная культура конца 
XIV–XV в..., s. 519–556; idem, Южнославянские переводы XIV–XV вв..., s. 161–200.
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nych i punktuacji, a także wspomnianych już nowych rozwiązań w dziedzi-
nie oprawy i zdobnictwa kodeksów, dowodzą czynnego oddziaływania tra-
dycji południowych. Paralelnie w piśmiennictwie ruskim tego okresu doszło 
do rekonstrukcji (lub raczej restauracji) korpusu starych utworów z okresu 
„pierwszego wpływu południowosłowiańskiego”, poświadczonych we wcze-
snej tradycji piśmienniczej Rusi Kijowskiej60. Oryginalne i przekładowe 
teksty bułgarskie z IX–XI w., jak się zdaje, stale były obecne w literaturze 
ruskiej, choć ograniczona liczba zachowanych rękopisów starszych niż XIV- 
i XV-wieczne obraz ten w dużym stopniu zaciera. Przynależność do warstwy 
pośredniczącej zapewniła im stabilną pozycję w systemie literatury cerkiew-
nosłowiańskiej, gdzie na gruncie ruskim uległy procesowi utrwalenia i hybry-
dyzacji z tekstami nowszymi, a nie były przez nie tak skutecznie usuwane na 
peryferia systemu, jak to miało miejsce w Bułgarii, zwłaszcza w okresie ak-
tywności patriarchy Eutymiusza (Tyrnowskiego)61. Nie można też zapominać, 
że na powyższe procesy w istotny sposób wpłynęło wprowadzenie do prakty-
ki miejscowej cerkwi (około poł. XIV w.) nowego, jerozolimskiego typikonu 
(ustawu) liturgicznego oraz wyraźne ożywienie życia monastycznego i prak-
tyki ascetycznej, związanych z rozprzestrzenianiem się na świat słowiański 
idei hesychazmu. Wiele zatem wskazuje na to, że literatura ruska na przełomie 
XIV i XV w. dysponowała zarówno korpusem nowych tekstów przekładów 
z przełomu XIII i XIV wieku, jak i repertuarem ocalonych dawnych dzieł 
związanych z kulturą piśmienniczą Bułgarii sprzed narzucenia jej dominacji 
politycznej przez Bizancjum. Obecność takiego mieszanego materiału, sąsia-
dowanie utworów starych i nowych w rękopisach stanowi ważną cechę od-
różniającą zabytki ruskie od bałkańskich z tego okresu62. I choć okoliczności, 
w jakich teksty, księgi i ich twórcy pojawią się tym razem na ziemiach ruskich 
były inne, to powtórzyła się przykra analogia, że literatura ruska „skorzysta” 
z atrakcyjnej spuścizny kultury Słowian bałkańskich, gdy ci ponownie utra-
cą swój niezależny byt państwowy63. Faktem więc pozostaje, że w okresie 
od końca XIII do końca XV w. literatura ruska po raz kolejny nasiąka połu-

60 Wykaz tekstów tego typu zob. ibidem, s. 535–538 (przyp. 25).
61 Zob. Д. Кенанов, Евтимиева метафрастика. Път и мисия във времето, Велико 

Търново 1999; idem, Съчинения на Българския Патриарх Евтимий 1375–1393, София 2010.
62 Zob. А. А. Турилов, Древнерусская культура в контексте..., s. 193, 194–195, 199; 

idem, Болгарские литературные памятники..., s. 202–204, 208.
63 Anatolij A. Turiłow opisując zjawisko takiego opóźnionego oddziaływania używa okre-

ślenia „pogrobowy” (пóстумный), zob. А. А. Турилов, Древнерусская культура в контек-
сте..., s. 193.
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dniowosłowiańskimi tekstami przekładowymi, choć nie każdy przypadek ich 
obecności należy wiązać wprost ze zjawiskiem „drugiego wpływu”64. 

Poszukując dróg przenikania tego piśmiennictwa i relacji ziem ruskich 
z Południem, zazwyczaj wskazuje się czynniki historyczno-polityczne, jakie 
towarzyszyły podbojowi Bałkanów przez Turków Osmańskich, natomiast 
na płaszczyźnie cerkiewno-kulturowej wpływ hesychazmu i silne oddziały-
wanie jego specyficznej duchowości na prawosławnych Greków i Słowian. 
Niewątpliwie po rozgromieniu przez Turków chrześcijan na południowym-
-wschodzie Europy oraz likwidacji tamtejszych średniowiecznych potęg 
państwowych (Bułgarii, Serbii i ostatecznie Bizancjum), ku północy, za Du-
naj – w stronę Mołdawii, Wołoszczyzny i Rusi – ruszyła rzesza uciekinierów, 
niosąc ze sobą własne obyczaje, sztukę, zabytki literatury i ikonografii oraz 
specyficzny dla narodów bałkańskich model kultury i religii. Jednakże relacje 
Rusi z prawosławnym Południem i Wschodem były starsze niż wspomniane 
tu wydarzenia i podtrzymywane niezależnie od nich. Towarzyszyły zwykle 
niebezpiecznym i znojnym wędrówkom mnichów i pątników zmierzających 
do słynnych klasztorów Konstantynopola, Athosu, Jerozolimy lub Synaju. 
Kontakty te w okresie średniowiecza (do końca XV w.) miały zazwyczaj nie 
oficjalny, państwowy, ale raczej religijny charakter65. W przypadku literatu-

64 Rosyjski badacz zauważa, że kojarzone zazwyczaj z „drugim wpływem południo-
wosłowiańskim” zainteresowanie na Rusi Moskiewskiej pod koniec XV i na pocz. XVI w. 
serbskimi zabytkami hagiografii XIII–XV w. nie wynika z faktu zafascynowania bałkańską 
tradycją literacką, ale pojawienia się Ruskiego chronografu, dla którego żywoty władców serb-
skich były jednym ze źródeł wiadomości historycznych. Gdzieś na przełomie XIV i XV w. do 
Moskwy dotarł kodeks zawierający szereg tekstów serbskiej redakcji, które legły u podstaw 
wiadomości historycznych tego chronografu. Wśród nich był Paralipomenon z kroniki Jana 
Zonarasa, a także żywoty: Iłariona Megleńskiego, Stefana Deczańskiego, Stefana Lazarevicia. 
W 1517 r. mnich Isaja przywiózł ze Świętej Góry do Moskwy kopię żywota św. Sawy Serb-
skiego w redakcji Teodosija, która legnie u podstaw późniejszych ruskich wariantów utwo-
ru, zob. А. А. Турилов, К вопросу о сербском компоненте во «втором южнославянском 
влиянии», [в:] Межславянские культурные связи эпохи среднeвековья..., s. 597; zob. też: 
Д. Богдановић, Нека запажања о рускоj редакциjи Теодосиjевог Житиjа светог Саве, 
„Зборник Матице Српске за књижевност и jезик”, књ. 23/2, Нови Сад 1975, s. 256–258; 
Л. К. Гаврюшина, Русская рукописная традиция жития Саввы Сербского, „Советское 
славяноведение”, 1984, № 1, s. 68–82. W innym miejscu jednak w powstaniu Ruskiego chro-
nografu wyraźnie podkreślony zostanie udział źródeł bułgarskich z XIV–pocz. XV w., zob. 
А. А. Турилов, К вопросу о болгарских источниках Русского Хронографа, [в:] Межсла-
вянские культурные связи эпохи среднeвековья..., s. 704–708.

65 Zob. np.: А. Н. Муравьев, Сношения России с Востоком по делам церковным, 
ч. 1–2, Москва 1860; М. Н. Сперанский, Славянская письменность XI–XVI вв. на Синае и 
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ry cerkiewnosłowiańskiej ma to nawet pewną swoją zaletę, gdyż to Cerkiew 
w zdecydowanej większości jest zleceniodawcą i użytkownikiem dzieł, a ich 
twórcami są niemal wyłącznie duchowni. Niekiedy też zdarza się, że wyra-
ziste postaci życia literackiego występują w podwójnej roli – hierarchy ko-
ścielnego i pisarza; w innych przypadkach – pisarza (lub redaktora tekstów), 
pracującego z inicjatywy i na zamówienie miejscowego biskupa, który rozta-
cza nad nim opiekę. Oddziaływanie takiego twórcy na miejscowe piśmiennic-
two jest szczególnie wyraziste. Pod koniec XIV w. i w pierwszej poł. XV w. 
na ziemiach ruskich było kilku utalentowanych bałkańskich pisarzy, w więk-
szości atonitów, ale swoją obecność szczególnie zaznaczą dwaj Bułgarzy, 
późniejsi metropolici kijowscy – Cyprian i Grzegorz (Cambłak). Ich wkład 
w przenikanie na ziemie ruskie tradycji piśmiennictwa atoskiego i szkoły tyr-
nowskiej, wraz z charakterystycznym dla tamtejszych ośrodków stylem „spla-
tanych słów”, musiał być znaczny66. Echa tzw. reformy Eutymiusza znala-
zły oddźwięk na Rusi nie tyle może w archaizowanej ortografii, co w samym 
procesie ponownego przekładu istniejących już w tym środowisku od dawna 
dzieł. Sam hesychazm, który jako nurt duchowości i praktyki ascetycznej do-
tarł na Ruś ze stuletnim niemal opóźnieniem, obecny był przede wszystkim 
w południowosłowiańskich przekładach pism formacyjnych, zalecanych in-

в Палестине, ТОДРЛ, т. 31, 1927, s. 43–118; И. С. Дуйчев, Центры византийско-славян-
ского общения и сотрудничества, ТОДРЛ, т. 19, 1963, s. 107–129.

66 Cyprian przywiózł ze sobą na Ruś najprawdopodobniej sporo różnych ksiąg liturgicz-
nych i wprowadzał tyrnowską normę ortograficzno-stylistyczną. Zachowały się też dwa Służeb-
niki Cypriana, przepisane w 1389 i ok. 1400 r. Z jego osobą wiąże się też pojawienie się na Rusi 
przekładu pism Pseudo-Dionizego Areopagity, którego kopię serbskiego przekładu mnicha Iza-
jasza w 1371 r. Cyprian wykonał w czasie swego pobytu na Athosie, a potem przywiózł ze sobą. 
Niemałe znaczenie mają też napisane już na Rusi: żywot, służba oraz słowo pochwalne ku czci 
(św.) metropolity Piotra, zob. Н. Ф. Дробленкова, Г. М. Прохоров, Киприан, [в:] СККДР, 
вып. 2, ч. 1, 1988, s. 464–475; Л. А. Дмитриев, Роль и значение митрополита Киприана 
в истории древнерусской литературы (к русско-болгарским литературным связям XIV–
XV вв.), ТОДРЛ, т. 19, 1963, s. 215–254. Postać Grzegorza Cambłaka w jeszcze większym 
stopniu wpłynęła na zakorzenienie się południowosłowiańskich strategii literackich epoki he-
sychazmu. Na terenach ruskich powstała znaczna część z jego licznych dzieł homiletyczno-
-hagiograficznych, a funkcjonująca jako samodzielny autorski homiliarz panegiryczny Księga 
Cambłaka («Книга, глаголемая Цамблак») stanowiła wzorzec stylistyczno-kompozycyjny 
dla pisarzy ruskich przez kolejne dziesięciolecia i wieki. Spośród bogatej literatury poświęco-
nej Cambłakowi warto wskazać dwie nowsze publikacje zawierające szczegółową informację 
bibliograficzną: Н. Дончева-Панайотова, Григорий Цамблак и българските литературни 
традиции в източна Европа XV–XVII в., Велико Търново 2004; Ю. К. Бегунов, Творческое 
наследие Григория Цамблака, Велико Търново 2005.
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dywidualnej lekturze mniszej przez teoretyków ruchu67. W większości wcho-
dziły one w skład kodeksów o treści mieszanej (zborniki), gdzie towarzyszą 
tekstom różnego typu – od parenetycznych, apokryficznych i pateryków, po 
liturgiczne i prawne. Wśród rękopisów zawierających taki zróżnicowany ma-
teriał pojawiły się też kodeksy, których zestaw wykazuje pewne cechy stabil-
ności i powtarzalności. Należą do nich na przykład Szmaragd (Izmaragd)68 
czy Margarit69, znane ruskiej tradycji piśmienniczej na terenach metropolii 

67 W tym czasie w literaturze cerkiewnej na ziemiach ruskich pojawiają się pisma Jana 
Synaity, Izaaka Syryjczyka, Diadocha z Fotike, Symeona (Nowego) Teologa, Hesychiusza Je-
rozolimskiego, Maksyma Wyznawcy, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Synaity, Abby Dorote-
usza, Kaliksta, Nila Synaity, Pseudo-Dionizego Areopagity, zob. А. И. Соболевский, Юж-
нославянское влияние на русскую письменность в XIV–XV вв., Санкт-Петербург 1894; 
Д. С. Лихачев, Развитие русской литературы X–XVII вв.: Эпохи и стили, Ленинград 
1973, s. 94. Ponadto Opowieść o wojnie trojańskiej, polemiczne pisma Grzegorza Palamasa, 
patriarchy Germana (III), przypisywane patriarsze Kalikstowi teksty pateryków (alfabetyczny, 
jerozolimski, skitski), a także Taktikon Nikona z Czarnej Góry. Z tego okresu (2 poł. XIV w.) 
mamy też najstarsze ukraińskie kopie Dioptry (Душезрительноє зерцало) Filippa Monotropa 
(Pustelnika), bizantyńskiego mnicha i ascety, którego pisma bułgarscy mnisi hesychaści prze-
łożyli w poł. XIV w., zob. Г. М. Прохоров, Памятники переводной и русской литературы 
XIV–XV вв., Ленинград 1987, s. 201–285.

68 Pojawia się już na przełomie XIII i XIV w. i staje się bardzo popularnym w późniejszym 
czasie kodeksem, znanym w licznych kopiach i redakcjach (trzech), w tym południowo-za-
chodnioruskiej, powstałej na terenach Rusi Halickiej na przełomie XV i XVI w. Charaktery-
styczną cechą tego typu rękopisów jest zmienna liczba i kolejność artykułów, głównie przekła-
dowego, ale niekiedy też lokalnego pochodzenia. Dzieło uważa się za oryginalną kompilację, 
ponieważ kodeks powstał na Rusi dzięki pracy miejscowych pisarzy, choć ci oparli się głównie 
na korpusie pism bizantyńskich przetłumaczonych już wcześniej na język cerkiewnosłowiań-
ski, zob. В. А. Яковлев, К литературной истории древнерусских сборников: Опыт ис-
следования „Измарагда”, Одесса 1893; О. В. Творогов, Измарагд, [в:] СККДР, вып. 2, 
ч. 1, 1988, s. 397–401; А. И. Плигузов, Г. В. Семенченко, Митрополит Даниил и вопрос 
о наследнике Василия III, [в:] Русская книжность XV–XIX вв., (Труды Государственного 
Исторического музея 71), Москва 1989, s. 149–150; Б. М. Пудалов, Сборник Измарагд 
в древнерусской литературе: aвтореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филолологических наук, Санкт-Петербург 1996 (на правах рукописи); idem,  
Литературная история 1-й (древнейшей) редакции Измарагда, „Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики”, № 2 (2), Москва 2000, s. 76–95; idem, К литературной истории сборни-
ка Измарагд: формирование 2-й (основной) редакции, ТОДРЛ, т. 55, 2004, s. 330–342; Б. 
М. Пудалов, А. А Турилов, Измарагд, [в:] ПЭ, <http://www.pravenc.ru/text/293896.html>; 
М. В. Чистякова, К вопросу о структуре и источниках 3-й редакции Измарагда: (на ма-
териале списка БАН Литвы, ф. 19, № 240), „Senoji Lietuvos literatūra”, kn. 26, Vilnius 
2008, s. 121–181; eadem, К истории бытования Измарагда в Великом княжестве литов-
ском: музейский вариант второй редакции, „Knygotyra” 2012, nr 58, s. 7–35.

69 Margarit stanie się wkrótce jednym z popularniejszych kodeksów o treści mieszanej 
i to zarówno w tradycji rękopiśmiennej, jak i w druku cyrylickim. Jest jedną z ksiąg wyda-
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kijowskiej od około XIV w. W pierwszej połowie XV w. na ziemiach ukraiń-
skich pojawia się też Złatoust – kodeks homilii i pouczeń św. Jana Chryzosto-
ma w kalendarzowym układzie triodnym70, przeznaczony zarówno do użytku 
liturgicznego, jak też do indywidualnej lektury. W XV w. z „drugim wpły-
wem” dotarły na Ruś także południowosłowiańskie przekłady Żywota Grze-
gorza Omiritskiego71 i Aleksandreidy (tzw. serbska), która stopniowo wypiera 
jej wcześniejszy wariant (tzw. „historyczna”).72 Repertuar pozaliturgicznych 
utworów wzbogaca się też o nową literaturę dydaktyczną o charakterze bele-
trystycznym i historyczno-poznawczym. Sporadycznie na ziemiach zachod-
nioruskich pojawiają się przekłady z literatury łacińskiej, często wykonane 
na ziemiach polsko-litewskich, zarówno bezpośredniо73, jak i takie, które do 
literatury cerkiewnej na Rusi trafiły za pośrednictwem przekładów południo-
wosłowiańskich (gł. serbskich)74. Znajdujące się w granicach Korony i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego ziemie południowej i zachodniej Rusi z racji geo-

nych w Ostrogu w 1595–1596 r., a następnie w Moskwie w 1641 i 1698 r. Istnieją ponad-
to świadectwa historyczne mówiące o tym, że nie później niż w 1588 r. został wydrukowa-
ny w Wilnie (Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные 
Археографическою комиссиею, т. 4, № 5, Санкт-Петербург 1851). Wielkie zainteresowanie 
pismami Jana Złotoustego wykazywał również książę Andrzej Kurbski, który zrobił własny 
przekład jego rozlicznych pism i ułożył w zbornik pod nazwą Nowy Margarit. Przekład zacho-
wał się w dwóch rękopiśmiennych kopiach. Т. В. Черторицкая, Маргарит, [в:] СККДР, вып. 
2, ч. 2, 1989, s. 100–102.

70 W dwóch, a w zasadzie w trzech wariantach: Złatoust postny – od Niedzieli o celniku 
i faryzeuszu, do Niedzieli Paschalnej; Złatoust kwietny – od Niedzieli „celnika i faryzeusza”, 
do Niedzieli Wszystkich Świętych (pierwsza po Pięćdziesiątnicy) oraz Złatoust pełny – łączący 
oba typy.

71 Zob. А. А. Турилов, К вопросу о сербском компоненте..., s. 599.
72А. А. Турилов, Восточнославянская книжная культура конца XIV–XV в.…, s. 529–

530.
73 Takie są np. Listy z nieba szeroko spotykane w rękopisach ukraińskich, gdzie trafiają 

zapewne za sprawą zachodnioeuropejskich pielgrzymów, zob. Ю. Пелешенко, „Епістолія не-
бесна” в украинской словесности, [в:] Европейское Возрождение и украинская литера-
тура XIV–XVIII ст., Киев 1993, s. 160–174. W tym czasie znana jest już na Rusi apokryficzna 
Ewangelia Nikodema, zob. Н. А. Кобяк, Евангелие Никодима, [в:] СККДР, вып. 1, 1987, 
s. 120–123.

74 Przyswajanie tekstów z literatury łacińskiej od XV w. odbywa się przy dużym udziale 
studentów uniwersytetów, którzy zapoznają się z nimi w procesie edukacji. W efekcie często 
przywożą ze sobą takie utwory na ziemie ruskie, skąd trafiają do literatury cerkiewnej. Oprócz 
wspomnianej już „serbskiej” Aleksandreidy dziełem takim jest Opowieść o carstwie indyjskim 
(lub Opowieść Jana o carze i popie) – utwór powstały w XII w. w Bizancjum, potem w przeróbce 
z wersji łacińskiej wykonanej w Serbii trafia w XIII/XIV w. na Ruś Halicko-Wołyńską. zob. 
Г. М. Прохоров, Сказание об Индийском царстве, [в:] СККДР, вып. 1, 1987, s. 410–411.
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graficznego położenia były pośrednikiem wpływów południowosłowiańskich 
na literaturę cerkiewnosłowiańską (również na ziemiach moskiewskich) i na 
odwrót. Był to zatem obszar mieszania się wpływów i nakładania różnych 
tendencji, które przenikały tu z Bałkanów głównie za pośrednictwem ziem 
mołdawsko-wołoskich. Na terenie Wołoszczyzny od XIV do XVII w. docho-
dziło do intensywnego mieszania się i wzajemnego oddziaływania bułgarskiej 
i serbskiej tradycji literackiej (ortograficznej i stylistycznej) oraz iluminator-
skiej i introligatorskiej. Zjawiska te docierały następnie na ziemie ukraińskie 
i widoczne są z rękopisach z tego terenu.

Kontakty z Górą Athos

W procesie migracji twórców i tekstów pomiędzy Bałkanami a Rusią 
szczególną rolę odgrywały relacje ze Świętą Górą Athos, które po okresie 
pewnego zastoju, jaki spowodował najazd mongolski, a potem zaanektowanie 
ziem halicko-wołyńskich przez Polskę i Litwę, pod koniec XIV w. znów oży-
ły. Prawosławnych mnichów ruskich interesowała przede wszystkim atoska 
praktyka ascetyczna, tamtejsze reguły dyscyplinarne i specyfika życia mnisze-
go, w szczególności hesychastyczna Modlitwa umysłu (Modlitwa Jezusowa), 
która stanie się podstawową formą modlitwy w monasterach w XV–XVI w.75 

Nasilenie relacji pomiędzy ziemiami ruskimi (zwłaszcza północno-wschodni-
mi) a związanymi z Athosem ośrodkami na Bałkanach obserwujemy w pierw-
szej poł. XV w., w okresie zawarcia przez Konstantynopol i Rzym unii flo-
renckiej (1439)76. Autorytet Świętej Góry w kwestiach wiary i przywiązania 
do tradycji nakazywał bacznie wsłuchiwać się w opinie atoskich starców, 
zwykle krytycznie wypowiadających się w tej sprawie. Zapoczątkowany jesz-
cze w poprzednim stuleciu program unijny jest jedną z charakterystycznych 
cech różniących tendencje polityczne państwa polsko-litewskiego i państwa 
moskiewskiego. Mnisi Świętej Góry pouczyli księcia moskiewskiego Wasy-
la II Ślepego, żeby wystrzegał się unii i w ten sposób określili stanowisko 
Moskwy w tej sprawie na przyszłość77. Wierni prawosławni znajdujący się 

75 W pierwszej kolejności jest to Ławra Pieczerska w Kijowie, ale wkrótce praktyka ta 
przyjmie się w większości ruskich wspólnot mniszych, zob. Н. К. Никольский, Материалы 
для истории древнерусской духовной письменности, СОРЯС, т. 82, кн. 4, 1907, s. 143.

76 Zob. А. А. Турилов, Южнославянские переводы XIV–XV вв.…, s. 163–171 (z infor-
macjami bibliograficznymi na ten temat).

77 Zob. Летопись занятий Археографической комиссии за 1864 г., вып. 3, Санкт-
Петербург 1865, s. 28–32.
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pod rządami katolickich władców Polski również zachęcani byli tradycyjnie 
do tego kroku i równie uważnie jak Moskwa wsłuchiwali się w płynące z po-
łudnia przestrogi. Jest to jeden z powodów fiaska misji metropolity kijowskie-
go Izydora, którego starania o proklamację aktu unii florenckiej rozbiły się 
o mur niechęci zarówno w Moskwie, jak w Koronie (Lwów). W latach 40. XV 
w. na ziemiach ruskich obecnych jest kilku wartych odnotowania atonitów 
(Pachomiusz Logoteta78, Maksym Grek79, Lew (Anikita) Filolog80, Mitrofan 
i Prochor81), których udział w kształtowaniu literatury cerkiewnej na ziemiach 
ruskich był więcej niż zauważalny. Pisarze ci przenosili na Ruś swoje umie-
jętności oraz literaturę, tak więc kierunek migracji tekstów w tym okresie był 
w dużym stopniu jednostronny. Świadczy o tym między innymi zdecydowa-
nie większy udział tekstów południowosłowiańskich w rękopisach ruskich 
aniżeli dzieł ruskich zachowanych w kodeksach na południu82.

Słabnięcie Cesarstwa Bizantyńskiego oraz stopniowy upadek prawo-
sławnych państw słowiańskich na Bałkanach w XIV i XV wieku, znacznie 
ograniczyły wsparcie materialne dla licznych monasterów Świętej Góry ze 
strony możnych fundatorów (ktitorów) i darczyńców. Sytuacja uległa jeszcze 
większemu pogorszeniu w XV–XVI w., gdy nałożone przez Turków ograni-
czenia religijne i obciążenia podatkowe wpędziły niemal wszystkie większe 
klasztory w południowo-wschodniej Europie w poważne kłopoty finansowe. 
Dramatyczne położenie chrześcijan pod jarzmem otomańskim zmusiło hie-

78 Serbski pisarz Pachomiusz Logoteta najpierw przyjeżdża do Nowogrodu (między 1429 
a 1438), a następnie (1440) przenosi się do Ławry Troicko-Siergiejewskiej, już na ziemiach 
moskiewskich. Jednak w 1470 r. arcybp Jonasz znów wezwał go do Nowogrodu, by napisał ży-
woty świętych nowogrodzkich. Jest autorem kilkunastu kilkunastu utworów hagiograficznych, 
zob. А. И. Соболевски, Переводная литература..., s. 8–12.

79 Jeszcze większą rolę odegrał Maksym Grek, którego wezwano z Athosu do Moskwy, by 
korygował księgi. Jego imię sygnuje kilka utworów o Świętej Górze.

80 Liczne teksty hagiograficzne związane ze Świętą Górą spotyka się w rękopisach 
z pierwszej poł. XVI w. Mnich Lew (Anikita) Filolog, serbskiego pochodzenia, jest autorem 
prac hagiograficznych o świętych ruskich. Z wolna docierają na ziemie ruskie opowieści o no-
wych męczennikach, którzy ponieśli śmierć z rąk Turków na Bałkanach.

81 W 1539 r. na dwór Makarego, podówczas jeszcze arcybpa nowogrodzkiego, a później-
szego metropolity całej Rusi, przybyli dwaj mnisi z Zografu i skitu karejskiego, Mitrofan i Pro-
chor, którzy przedstawili dzieje męczeństwa Georgiego Nowego Sofijskiego, zabitego w Sofii 
przez Turków w 1515 r. Ta relacja stała się podstawą ruskiego wariantu Żywota Georgiego 
Nowego (niezależnie od tradycji południowej!), zob. И. И. Калиганов, Георгий Новый у вос-
точных славян, Москва 2000, s. 29–30; Е. В. Романенко, А. А. Турилов, op. cit.

82 А. А. Турилов, Древнерусская культура в контексте..., s. 192 (z literaturą zagad-
nienia).
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rarchów do poszukiwania pomocy (materialnej, ale i politycznej) z innych 
niż dotychczasowe kierunków, efektem były kwesty na rzecz atoskich mona-
sterów na ziemiach mołdawsko-wołoskich oraz ruskich. Opiniotwórcza rola 
Świętej Góry – nie tylko najważniejszego centrum duchowego na Bałkanach, 
lecz i ostoi ortodoksji – nie zmieniła się mimo niesprzyjających okoliczno-
ści, a nawet znacznie wzrosła, zwłaszcza po zdobyciu Konstantynopola przez 
Turków (1453) i upadku Cesarstwa Bizantyńskiego, co – jak sądzono – było 
karą Bożą za „grzech” unii z łacinnikami. Na przełomie XV i XVI w., więc już 
po podziale metropolii kijowskiej i arbitralnym ustanowieniu autokefaliczne-
go kościoła moskiewskiego83, zostały nawiązane oficjalne relacje przedsta-

83 Podział podległej patriarchatowi ekumenicznemu metropolii kijowskiej był wynikiem 
rywalizacji politycznej i działań autonomizacyjnych władców polskich, litewskich i moskiew-
skich dążących do wyłączania lokalnych biskupstw spod jurysdykcji metropolity Kijowa lub 
powoływania własnych metropolii w granicach swych państw. Pretekstem do podjęcia bardziej 
intensywnych działań w tym zakresie było rezydowanie metropolitów we Włodzimierzu nad 
Klaźmą, a potem w Moskwie. Partykularnym interesom politycznym Korony Polskiej i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego służyło powołanie do istnienia (pocz. XIV w.), a następnie resty-
tucja (poł. XIV w.) metropolii halickiej i litewskiej. Konstantynopol bardzo niechętnie patrzył 
na te poczynania, będąc jednak pod nieustanną presją katolickiej konwersji Litwy i potrzebą 
utrzymania dobrych stosunków z Moskwą, zmuszony był na nie przyzwalać. Wprawdzie me-
tropolita Cyprian władał jeszcze w latach 1389–1406 wszystkimi trzema metropoliami, jednak 
za jego następcy, Focjusza, separatyzm cerkiewny i rywalizacja polityczna wróciły z dawną 
siłą. Krótki okres niezależności cerkwi litewskiej (1415–1420) kierowanej przez metropoli-
tę Grzegorza (Cambłaka) obliczony był jednak na innego typu cele polityczne (działania na 
rzecz unii kościelnej), zatem w obliczu ich fiaska metropolia zostaje ponownie zlikwidowana. 
Mimo trwającej nadal rywalizacji państw, przez następne niemal cztery dekady wszystkimi 
eparchiami ruskimi władają już rezydujący w Moskwie metropolici kijowscy. Pewien przełom 
nastąpił wraz z uzyskaniem przez kościół moskiewski statusu autokefalii. W 1448 r. sobór bi-
skupów ruskich w Moskwie, bez konsultacji z patriarchatem ekumenicznym, powołał na tron 
metropolity riazańskiego biskupa Jonasza (Jonę). Wprawdzie Jonasz nadal tytułował się „me-
tropolitą kijowskim i całej Rusi”, ale jego następca – Teodozy (1461–1464), posługiwał się 
już skorygowanym według stanu faktycznego tytułem „metropolita moskiewski i całej Rusi”. 
W znacznym stopniu miała na to wpływ reorganizacja metropolii kijowskiej, dokonana przez 
patriarchat ekumeniczny w 1458 r., na mocy której biskupi moskiewscy mieli zrzec się preten-
sji do jurysdykcji nad ziemiami poza Wielkim Księstwem Moskiewskim. Tytuł „metropolita 
kijowski i całej Rusi” pozostał wobec tego przy hierarchach Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
którzy zrezygnowali za to z tytułu „metropolita litewski”. W tym czasie dawna metropolia ha-
licka znalazła się ostatecznie pod jurysdykcją metropolii kijowskiej, w efekcie czego oficjalna 
tytulatura jej zwierzchników brzmiała: „metropolita kijowski, halicki i całej Rusi”. Moskwa 
skupiła się na budowaniu obrzędowej specyfiki, podkreślaniu własnej ortodoksji i praw do 
sukcesji po ośrodku jeszcze bardziej atrakcyjnym niż Kijów – Konstantynopolu, skażonym 
„grzechem unii” z łacinnikami i podbitym przez Turków (1453). Zob. T. M. Trajdos, Metro-
polici kijowscy Cyprian i Grzegorz Camblak (bułgarscy duchowni prawosławni) a problemy 
Cerkwi prawosławnej w państwie polsko-litewskim u schyłku XIV i w pierwszej ćwierci XV w., 
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wicieli bałkańskich ośrodków cerkiewnych i Moskwy84. Rozpoczął się nowy 
etap w kontaktach, naznaczony regularnymi i częstymi poselstwami mnichów 
i biskupów do kniaziów moskiewskich i carów z prośbą o jałmużnę i wspar-
cie polityczne. Nadzieje te nie były płonne, gdyż wysłannicy wracali zwykle 
hojnie obdarowani nie tylko pieniędzmi i rozlicznymi darami (ikony, księgi, 
utensylia), ale też specjalnymi przywilejami do prawa prowadzenia kwest na 
ziemiach podległych wielkim kniaziom85. Ze swej strony prawosławni władcy 
Moskwy zadbali o odpowiedni wydźwięk ich łaskawych gestów i dobroczyn-
nej działalności starannie wkomponowując otrzymywane w zamian podarun-
ki i oznaki przychylności igumenów Świętej Góry w ideologię „Trzeciego 
Rzymu” i absolutnej dominacji w świecie słowiańskiego prawosławia86. Wraz 
z poselstwami na Bałkany wędrują ruskie księgi, co zmieni dotychczasowy 
bilans wymiany piśmienniczej na tej linii87.

„Balcanica Posnaniensia”. Acta et Studia 2, 1985, s. 223–224; A. Naumow, Wiara i historia…, 
s. 12–13; И. И. Шевченко, Некоторые замечания о политике Константинопольского па-
триархата по отношению к Восточной Европе в XIV в., [в:] Славяне и их соседи, вып. 6: 
Греческий и славянский мир в средние века и раннее новое время, Москва 1996, s. 134–135.

84 W latach 1480–1490 do Moskwy jadą po jałmużnę poselstwa z Athosu i metropolii bel-
gradzkiej; zob. А. А. Турилов, Из истории русско-южнославянских книжных связей XII–XIII 
вв.: новое и забытое, [в:] Межславянские культурные связи эпохи среднeвековья..., s. 264.

85 Mnisi atoscy kierują się w stronę Moskwy głównie dlatego, że jest tam jedyny niezależny 
politycznie prawosławny władca. Ponadto po interwencji despotesy Angeliny Branković, która 
przedstawiła w piśmie tragiczne położenie Monasteru św. Pantelejmona, wielki książę Wasyl 
III potwierdził swoje ktitorstwo dla tego ruskiego monasteru. Przy okazji objął też opieką całą 
Świętą Górę, posyłając na Athos szczodrą jałmużnę i zezwolenie na zbieranie datków w Rosji, 
a starcom Monasteru św. Pantelejmona prawo przybywania po jałmużnę do samego cara. To 
sprawiło, że podróże mnichów atoskich do Rosji odtąd były już regularne i częste. Zwyczajem 
stało się udzielanie przez carów moskiewskich specjalnych przywilejów na zbieranie ofiar na 
klasztory oraz ofiarowywanie mnichom z atoskich monasterów schronienia w klasztorach ru-
skich, fundowanych nawet niekiedy specjalnie z takiej potrzeby. Przez cały XVI w. na Athos 
płyną pieniądze oraz księgi ruskie, dzięki którym na Bałkany zawędruje też dorobek literatury 
ruskiej. Ukoronowaniem moskiewsko-atoskich relacji była wizyta na Rusi metropolity tyrnow-
skiego Dionizego (Ralisa Paleologa) w 1591 r., który w towarzystwie atoskich archimandry-
tów i mnichów przywiózł ze sobą gramotę wschodnich patriarchów potwierdzającą przyznanie 
patriarchom moskiewskim na soborze w Konstantynopolu (1590 r.) wszelkich praw Cerkwi 
autokefalicznej; zob. Афон, [в:] ПЭ, <http://www.pravenc.ru/text/77102.html>.

86 W połowie XVI w. (1555) car Iwan IV Groźny objął osobistym patronatem Monaster 
Chilandarski, otrzymawszy przy tej okazji od igumena Paisija dary szczególnej wartości i wy-
mowy – relikwie Drzewa Krzyża Świętego umieszczone w krzyżu św. Sawy Serbskiego oraz 
relikwie pierwszego męczennika, diakona Szczepana – duchowego patrona serbskiej dynastii 
Nemaniciów, zob. ibidem.

87 Od tego okresu (XV–XVI w.) w bibliotekach Athosu pojawiają się coraz częściej księgi 
z terenów Rusi, ale do końca XVII w., czyli do okresu upowszechnienia się druku cerkiewnego, 
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W okresie dominacji osmańskiej na Bałkanach mnisi ze Świętej Góry 
pojawiają się również w granicach Rzeczypospolitej, zwykle przy okazji po-
dróży do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, choć nie tylko. Wprawdzie 
z perspektywy Athosu katoliccy władcy polsko-litewscy nie rokowali więk-
szych nadziei na polityczne i finansowe wsparcie, to jednak litewsko-koronne 
ziemie ruskie zamieszkiwały przecież bogate i wpływowe rody prawosław-
ne. Ci z magnatów, którzy pozostali przy wierze ojców, zazwyczaj niewiele 
ustępowali w hojności wielkim kniaziom moskiewskim, stąd również z Ko-
rony i Litwy płynęły na Świętą Górę ofiary pieniężne i inne kosztowne dary 
(księgi, szaty, utensylia). Ośrodkami, w których bałkańscy mnisi znajdowali 
schronienie, były w pierwszej kolejności liczne klasztory prawosławne na zie-
miach ukraińskich i białoruskich. Obecność mnichów atoskich w Kijowie jest 
w zasadzie oczywista, ale jest też wielce prawdopodobne, że wśród pierw-
szych ojców monasteru w Supraślu mogli być też Serbowie ze Świętej Góry. 
Późniejsze kontakty Ławry Supraskiej z Górą Athos są już dobrze poświad-
czone. W 1546 r. została tu przywieziona historyczno-polemiczna opowieść 
o spustoszeniu Monasteru Kseropotamou. W tym czasie w Supraślu został też 
przepisany komplet ksiąg minei służebnej, który miał serbski protograf, bez 
wątpienia również atoskiego pochodzenia88. Należy też wspomnieć wspaniałe 
freski supraskiej cerkwi soborowej, wykonane mistrzowsko przez serbskich 

zwiększona obecność rękopisów ruskich na Bałkanach nie zmienia ogólnej sytuacji tamtejsze-
go piśmiennictwa. Zabytki tego typu niejednokrotnie wprowadzają dziś zamęt w ustaleniach 
badaczy na temat ich proweniencji i kierunków migracji. Przykładem może tu służyć Ewan-
geliarz Czerepiszki (pocz. XVI w.), którego średniobułgarska (tyrnowska) ortografia sugeruje 
mołdawskie lub wołoskie pochodzenie, a bez wątpienia jest ukraińskiej proweniencji. Podob-
nie przedstawia się sytuacja z Apostołem Pećkim (poł. XVI w.), który uznawany był swego 
czasu za produkt wołoski, a w rzeczywistości powstał na terenach Korony Polskiej (Wołyń?) 
lub Wielkiego Księstwa Litewskiego. W nie mniejsze pułapki wpędza atrybucja rękopisów je-
dynie w oparciu o elementy graficzne i introligatorskie kodeksów. Faktem bezspornym jednak 
pozostaje oddziaływanie ksiąg przywożonych z terenów Rzeczypospolitej na kulturę piśmien-
niczą Słowian na Bałkanach zarówno na płaszczyźnie repertuaru tekstów (np. modlitwy Cyryla 
Turowskiego, akatysty Franciszka Skoryny, pisma Maksyma Greka itp.), jak też wyglądu ze-
wnętrznego rękopisów, zob. А. А. Турилов, К истории украинско-болгарских художест-
венных связей XVI в., [в:] От Кирилла Философа..., s. 222–228, 233–234.

88 Dziś w Wilnie, w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich (BLANW, 
F-19) pod numerami: 142, 145, 154, 163, 170, 173. Szerzej na ten temat: С. Ю. Темчин, О хи-
ландарском происхождении афонско-сербского оригинала супрасльских рукописных слу-
жебных миней середины XVI века, [в:] ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ: Науковий збірник з історії церковної 
монодії та гимнографії, ч. 6, Львів 2012, s. 15–20; idem, Афоно-сербский оригинал су-
прасльского рукописного комплекта служебных миней середины XVI в. и его дальнейшая 
судьба, [в:] Афон и славянский мир, сб. 1, ред. Ж. Л. Левшина, Афон 2014, s. 184–192.
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zografów89, a także monasterską bibliotekę (i archiwum Chodkiewiczów), 
która posiadała jeden z bogatszych zbiorów ksiąg cerkiewnych na terenach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego90. 

Biblioteki

Na temat przycerkiewnych bibliotek znajdujących się na ziemiach litew-
skich wiadomo stosunkowo niewiele. Należy sądzić, że nie były szczególnie 
bogate i ograniczały się zwykle do posiadania kilku (kilkunastu) ksiąg prze-
znaczonych do bezpośredniego użytku liturgicznego. Zdecydowanie lepiej 
zaopatrzone były zapewne zbiory większych cerkwi w dużych miastach (np. 
cerkiew św. Borysa i Gleba w Grodnie czy sobór św. Sofii w Połocku), których 
kolekcje były bardzo stare i sięgały początków chrześcijaństwa na tych zie-

89 Nowsze opracowanie: Freski z Supraśla: unikatowy zabytek XVI-wiecznego pobizan-
tyńskiego malarstwa ściennego, opr. A. Siemaszko, K. Sawicka, Białystok 2006.

90 Założona zapewne wraz z monasterem (1498 r.) biblioteka rozwijała się bardzo prężnie. 
Wiadomo, że już w 1532 r. liczyła 129, a w 1557 (za archimandryty Sergiusza Kimbara) 209 
ksiąg, w tym kodeksy kopiowane w okolicy (np. prolog kopiowany w Bielsku w 1496, czy 
Pięcioksiąg przepisany w 1514 r. w Wilnie z polecenia metropolity kijowskiego Józefa Soł-
tana). Klasztor podtrzymywał intensywne kontakty z Bałkanami, skąd przywożono zapewne 
także księgi (Kodeks Supraski). Pamiętać należy o rękopiśmiennej antologii biblijnej Macieja 
Dziesiątego, którą zaczął przepisywać w 1502 r. w Wilnie, a skończył w 1507 r. w Supraślu 
oraz nie mniej ważnym Irmologionie Supraskim. Możni opiekunowie klasztorów (Sapiehowie, 
Chodkiewiczowie, Ostrogscy) mieli także swój wkład we wzbogacenie zbiorów supraskich 
poprzez działalność fundacyjną i wydawniczą, zob. Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego..., 
s. 54. Na temat biblioteki i roli Ławry Supraskiej dla kultury i duchowości regionu w tym okre-
sie, oraz kontaktów z Bałkanami (w szczególności z Serbią) zob. także: Ђ. Трифуновић, Леси 
и Лешка земља у старој српској књижевности и писмености, „Зборник Матице српске 
за славистику”, бр. 21, Нови Сад 1980, s. 59–67; idem, Lehici i Ziemia lechicka w starym 
piśmiennictwie serbskim, „Pamiętnik Słowiański”, t. 34, 1984, s. 167–178; D. Gil, O kierun-
kach związków kulturalnych Serbii z „Lešką zemlją” uwag kilka, [w:] Studia Slawistyczne, 
red. H. Mieczkowska i J. Kornhauser, Kraków 1998, s. 121–127; A. Naumow, D. Gil, Poljsko-
-litvansko pravoslavlje i Sveta Gora – Atos, [w:] Osam vekova Hilandara. Istorija, duhovni 
život, književnost, umetnost i arhitektura, „Naučni skupovi SANU”, knj. 95, Odeljenje isto-
rijskih nauka, knj. 27, Beograd 2000, s. 101–108; A. Naumow, Monaster supraski jako jeden 
z głównych ośrodków kulturalnych Rzeczypospolitej, [w:] Z dziejów Monasteru Supraskiego. 
Materiały międzynarodowej konferencji naukowej: Supraśl-Białystok 10–11 czerwca 2005 r., 
red. J. Charkiewicz, Białystok 2005, s. 105–116; Н. Морозова, С. Темчин, Древнейшие руко-
писи Супрасльского Благовещенского монастыря (1500–1532 гг.), [w:] ibidem, s. 117–140 
(oba studia z obszerną bibliografią); С. Ю. Темчин, Сколько книг было в Супрасльском 
Благовещенском монастыре в 1532 году, „Здабыткі”, Мінск 2010, вып. 12, s. 68–75; idem, 
Рукописи Кимбаровского собрания Супрасльского Благовещенского монастыря (1532–
1557 гг.), „Knygotyra”, Vilnius 2010, t. LIV, s. 173–180.
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miach (XI w.)91. W bibliotekach tworzonych przy katedrach metropolitalnych 
w Wilnie i Nowogródku nie tylko gromadzono liczne rękopisy cerkiewno-
słowiańskie, ale też je kopiowano. W XV–XVI w. zwiększa się liczba cerkwi 
i znajdujących się w nich ksiąg, dzięki względnemu spokojowi92 oraz opiece 
wpływowych świeckich fundatorów (ktitorzy). Ich starania i nakłady finanso-
we przyczyniają do powstania szeregu cennych zabytków piśmiennictwa cer-
kiewnego, noszących nierzadko ślady tej opieki w postaci not marginalnych 
i zapisów donacyjnych (tzw. zapisy „wkładne”)93. Zdecydowanie bogatsze 
były zbiory bibliotek klasztornych z powodu ich lepszego zwykle uposażenia, 
ale także wymogów typikonu nakazujących mnichom indywidualną lekturę. 
Większość z istniejących na terenach litewskich dużych monasterów (Wil-
no, Kobryń, Mińsk, Witebsk, Słuck, Leszcz k. Pińska) posiadała własne bi-
blioteki liczące zwykle nie więcej niż po kilkadziesiąt ksiąg94. Zdecydowanie 
lepiej pod tym względem prezentowały się księgozbiory Supraśla, Żyrowic 
czy Witebska, jednak trudno na ich podstawie ocenić zasoby prawosławnych 
bibliotek klasztornych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, ponieważ 
są stosunkowo późne (pocz. XVI w.) i nie zachowały się w całości95. 

91 Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego..., s. 53. 
92 Tamtejsze księgozbiory ucierpiały stosunkowo późno, bowiem w okresie wojen inflanc-

kich z drugiej poł. XVI w. Przy okazji jednej z takich kampanii zrabowano dziesięć kodeksów 
z Połocka, które znajdują się dziś w kolekcji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

93 W ten sposób do cerkwi św. Mikołaja w Wilnie w 1518 r. trafił Psałterz Kijowski (1397). 
Na dworze marszałka dworskiego Aleksandra Sołtana († ok. 1554) w Szeszkinie (Wilno) pi-
sarz Jermoła z Krzemieńca przepisał księgę liturgiczną w 1545 r., którą potem ofiarowano 
monasterowi w Żydyczynie. Natomiast książę słucki Jerzy w 1582 r. własnoręcznie przepisał 
Ewangeliarz i podarował słuckiemu monasterowi Św. Trójcy, zob. Kultura Wielkiego Księstwa 
Litewskiego..., s. 53, 588.

94 Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego..., s. 54; J. Niedźwiedź, Kultura literacka Wil-
na (1323–1655). Retoryczna organizacja miasta, Kraków 2012, s. 89–90.

95 Podobny problem dotyczy również księgozbiorów znajdujących się na ziemiach ukra-
ińskich. Bardzo ważna dla oceny stanu posiadania bibliotek klasztornych w południowej części 
Rusi biblioteka Ławry Kijowskiej została zniszczona przez Tatarów krymskich w czasie najaz-
du 1482 r., następnie ucierpiała na skutek pożaru w 1718 r., zob. А. А. Турилов, Восточносла-
вянская книжная культура конца XIV–XV в..., s. 546. Część wspomnianych księgozbiorów 
klasztornych znajduje się obecnie w Wilnie w tamtejszej Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk 
im. Wróblewskich (kolekcje: F-19, ok. 270 rkp; F-21, 27 rkp.; F-22, 28 rkp.), zob. Н. А. Мо-
розова, С. Ю. Темчин, Об изучении церковнославянской письменности..., s. 12–13; Н. А. 
Кобяк, Н. А. Морозова, А. А. Турилов, Кириллические рукописные книги XV–XIX вв. 
в собраниях фондов 21 и 22 БАН Литвы, [w:] Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 2, 
s. 41–112; А. А. Турилов, Заметки о кириллических пергаменных рукописях собрания быв-
шей Виленской публичной библиотеки (ф. 19 БАН Литвы), [w:] ibidem, s. 113–142.
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Kultura literacka Wielkiego Księstwa Litewskiego

Badanie prawosławnej kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony 
Polskiej jako osobnego fenomenu jest zjawiskiem raczej nowym. Jej cerkiew-
ny charakter, odmienny alfabet i mechanizmy kierujące systemem literackim 
na równi z wieloma okolicznościami historycznymi96 spowodowały, że przez 
lata patrzono nań jako na zjawisko obce polskiej kulturze narodowej i „oczy-
wistą” składową tradycji „wielkoruskiej”. Jeśli zaś niekiedy była opisywa-
na oddzielnie, zwłaszcza w odniesieniu do tradycji piśmienniczej, to zwykle 
z przydawką „zachodnioruska” bądź „południowo-zachodnioruska”, a więc 
jako swego rodzaju odprysk tradycji moskiewskiej, czyli jeden z jej regional-
nych wariantów97. Praktycznie do końca XX w. studia tego typu stanowiły albo 
częściowe (choć uogólnione) uwagi na marginesie zainteresowań zbiorami rę-
kopisów bibliotek Wilna, Lwowa czy Kijowa, albo element  badań nad histo-
riami narodów współczesnych – Litwy, Białorusi i Ukrainy, bez uwzględnienia 
faktu, że ziemie te kiedyś stanowiły większą geopolityczną całość. W przy-
padku odrębnych opracowań historii (literatur) narodowych, dążono zwykle 
do opisywania identyfikowalnych początków kultur/literatur narodowych – li-
tewskiej, białoruskiej, ukraińskiej, co spychało na boczny tor piśmiennictwo 
cerkiewnosłowiańskie, zwłaszcza w kształcie, w którym trudno je było jedno-
znacznie identyfikować narodowo. W wielu wypadkach badania te ograniczały 
się do studiów nad regionalnymi, dialektalnymi cechami języka, będącego za-
czątkiem języka narodowego (nawet w materiale cerkiewnym) nie przesuwa-
jąc się wstecz poza wiek XV. Studia nad literaturami narodowymi ograniczały 
się zwykle do analizy druków, a cyrylickimi zbiorami rękopiśmiennymi inte-
resowali się głównie historycy, poszukując w nich zazwyczaj świadectw służą-
cych rekonstrukcji historii kraju (a te zwykle stanowią marginalia). Takie po-
dejście do zagadnienia powodowało, że przez lata zainteresowanie rękopisami 
cerkiewnymi znajdującymi się w dzisiejszych zbiorach polskich wykazywali 
przede wszystkim badacze rosyjscy i radzieccy98. Uczeni polscy wykazywali 

96 Chodzi tu głównie o przejęcie kontroli nad Cerkwią ruską i ziemiami białorusko-ukra-
ińskimi przez carską Rosję (XVII–XIX w.), a następnie utrzymanie jej przez Rosję Radziecką.

97 Н. А. Морозова, С. Ю. Темчин, Об изучении церковнославянской письменности..., 
s. 8. 

98 W XX w., a zwłaszcza okresie po II wojnie światowej, doszło do swego rodzaju nie-
formalnego zrzeczenia się prawosławnej spuścizny literackiej pisanej starą cyrylicą na rzecz 
kultury rosyjskiej, czego dowodem jest praktycznie brak zainteresowania w Polsce rękopisami 
cerkiewnymi (z wyjątkiem akt, dokumentów itp.). Pierwsze opisy kodykologiczne zbiorów 
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większe zrozumienie dla całościowego ujęcia tematu kultury ziem Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, ale ich cele były zasadniczo odmienne, gdyż kultura 
prawosławna, a właściwie jej tradycja literacka albo ich mało interesowała, 
albo odbijała się od muru niedostępności źródeł przechowywanych na Litwie99. 
Jedynie tradycja rosyjska nie miała z tym kłopotu i bez oporów wpisywała się 
we wszelkie przejawy aktywności literackiej, również cerkiewnosłowiańskiej, 
uznając je za fundament i dziedzictwo własnej tradycji.

Rękopiśmienna tradycja wielkoruska jest zbadana zdecydowanie lepiej 
aniżeli dorobek piśmienniczy dawnych ziem białoruskich i ukraińskich głów-
nie z powodu większej bazy źródłowej, obejmującej w wielu przypadkach 
również rękopisy wywożone z tych terenów do Rosji od końca XVIII w. lub 
po prostu zagarnięte w późniejszym czasie. Często stanowi to kłopotliwą prze-
szkodę w badaniach, zwłaszcza gdy z braku precyzyjnych danych prowenien-
cyjnych czy czasowych (przynajmniej do poł. XV w.) trudno jest je wydzielić 
z ogólnej masy ocalonych zbiorów rękopiśmiennych100. Wiek XV i pocz. XVI 
jest dla badania literackiej tradycji cerkiewnej niezwykle ważny, nie tylko 
ze względu na możliwość rekonstrukcji tradycji staroruskiej – od tego czasu 
można bowiem mówić też o specyfice tradycji literackiej i cerkiewnej prawo-
sławia w granicach państwa polsko-litewskiego, która – niezależnie od tego, 
czy powstała w wyniku działań celowych, czy naturalnych fluktuacji – zaczy-
na różnić się od moskiewskiej. Początkowo są to tylko pewne niuanse, jednak 
z czasem się nasilają i stają się coraz bardziej widoczne. Kształtowanie się 
różnic jest w dużej mierze uwarunkowane powstaniem dwóch odmiennych 

polskich sporządzane były przez Rosjan (Rogow, Szczapow). Przedstawiony w nich materiał 
traktowany jest jako przynależny tradycji moskiewskiej (zachodnioruski, ewent. białoruski/
ukraiński). Dopiero badania podjęte przez Aleksandra Naumowa, a potem zespół badaczy sku-
pionych wokół niego (również współpracowników z Uniwersytetu Wileńskiego) ożywiły za-
interesowanie rękopisami cerkiewnosłowiańskimi w naszych zbiorach, a przez to zaczęto też 
dostrzegać (również za granicą) ich lokalną odrębność i specyfikę (przynajmniej częściową). 

99 Н. А. Морозова, С. Ю. Темчин, Об изучении церковнославянской письменности..., 
s. 8

100 Możemy więc wnioskować jedynie na podstawie cech kodykologicznych i paleogra-
ficznych, gdyż ustalenia proweniencyjne bywają wielce kłopotliwe. Do poł. XIV w. w ukra-
ińskich księgach króluje pergamin, dopiero od poł. XIV w. wprowadzany jest papier, co daje 
możliwość identyfikacji na podstawie znaków wodnych. Pod koniec XIV w. w księgach 
ukraińskich pojawia się natomiast półustaw wypierający królujący tam wcześniej ustaw. Jeśli 
w rękopisie nie ma filigranów albo wyraźnych cech ortograficznych, pozwalających wiązać je 
z pierwszą poł. XV w., to trudno je wydzielić spośród ogólnej masy ksiąg. Z tego okresu pre-
cyzyjnie datowane są tylko pojedyncze kodeksy, zob. А. А. Турилов, Восточнославянская 
книжная культура конца XIV–XV в..., s. 523 (ze wskazówkami bibliograficznymi).
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przestrzeni polityczno-kulturowych, w jakich od XIV–XV w. znalazły się pra-
wosławne ziemie dawnej Rusi, a zjawisko to mogło przebiegać niezależnie od 
decyzji politycznych, najłatwiej w tym przypadku dostrzegalnych. 

Tradycja piśmiennicza prawosławnych ziem ruskich w ramach pań-
stwa polsko-litewskiego do końca XVI w. jest dużo słabiej zbadana aniże-
li moskiewska, choć w ostatnich latach pojawiło się wiele prac również na 
ten temat101. Dużo lepiej rozpoznany jest okres późniejszy (XVII–XVIII w.), 
zwłaszcza w odniesieniu do zaczątków literatur narodowych Ukraińców 
i Białorusinów obecnych w starych drukach102. Wciąż jeszcze pozostała do 
przebadania ogromna liczba rękopisów pochodzących z terenów dawnego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej, a rozproszonych dziś 
po bibliotekach i muzeach Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Słowa-
cji, Rumunii. Ich wyodrębnienie i szczegółowy ogląd umożliwi w przyszłości 
określenie cech wyróżniających zabytki z tego obszaru, pozwalając stwier-
dzić, na ile są one charakterystyczne wyłącznie dla piśmienniczej, liturgicznej 
i duchowej tradycji prawosławia polsko-litewskiego. W przypadku rękopi-
sów cerkiewnosłowiańskich, jakie znajdują się dziś w Polsce, z pewnością nie 
można powiedzieć, że wszystko jest już jasne, gdyż ich bliższa analiza teksto-
logiczna przynosi materiał ciekawy, a niekiedy wręcz zaskakujący.

101 Zob. cykl studiów w tomach: Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 2 oraz 6; 
Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440. rocznicę Unii Lubelskiej, red. 
S. Kawalou, M. Kojder, Lublin 2011 (zwłaszcza strony: 13–51), a także: D. Baronas, Trys 
Vilniaus kankiniai. Gyvenimas ir istorija, Vilnius 2000; О. А. Князевская, А. Л. Лифшиц, 
А. А. Турилов, Пергаменные рукописи собрания Виленской публичной библиотеки (Биб-
лиотека Академии наук Литовской Республики, ф. 19), [w:] Krakowsko-Wileńskie Studia 
Slawistyczne 3, red. W. Stępniak-Minczewa, A. Naumow, Kraków 2001, s. 7–60; Д. Баро-
нас, По поводу литературной истории Мучения трех виленских мучеников, [w:] ibidem, 
s. 73–98; M. Kuczyńska, Homiletyka ruska XVII wieku. Ewolucja gatunku – Specyfika funkcjo-
nalna, Szczecin 2004; М. В. Чистякова, Текстология вильнюсских рукописных прологoв: 
сентябрь-ноябрь, Вильнюс 2008; С. Ю. Темчин, Исследования по кирилло-мефодиевис-
тике и палеославистике, (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 5), Kraków 2010. Zob. 
też pozycje zamieszczone w przyp. 13 (wprowadzenie).

102 Zob. m.in.: M. B. Topolska, Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie 
Renesansu i Baroku, Wrocław 1984; A. Naumow, Wiara i historia..., s. 81–176; idem, Domus 
divisa..., passim; M. Kuczyńska, Homiletyka ruska XVII wieku...; Z. Jaroszewicz-Pieresław-
cew, Starowiercy w Polsce i ich księgi, (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. 
W. Kętrzyńskiego w Olsztynie 145), Olsztyn 1995; eadem, Druki cyrylickie z oficyn Wielkie-
go Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku, Olsztyn 2003; Dziedzictwo kulturowe Wielkiego 
Księstwa Litewskiego..., s. 91–140; Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego..., s. 619–636; 
J. Niedźwiedź, op.cit., passim.



„Nauczyciele języka słowiańskiego” – 
święci Konstantyn-Cyryl i Metody w rękopisach  

cerkiewnych w Polsce

Niesłabnące zainteresowanie badaczy źródłami odnoszącymi się (wprost 
lub pośrednio) do tradycji cyrylometodejskiej wynika nie tylko z potrzeby 
ciągłego odkrywania czy uzupełniania wiedzy o świętych Braciach i ich misji 
chrystianizacyjnej na Wielkich Morawach, ale też z oczekiwania, że obecność 
tego typu materiału pozwoli odnaleźć związki miejscowej kultury z najstarszą 
tradycją liturgiczną i literacką Słowian. Nie zawsze nadzieje te są uzasadnio-
ne i znajdują pokrycie w faktach. Wiadomo przecież, że migracje tekstów 
hagiograficznych i historycznych w średniowieczu często uwarunkowane są 
ich przynależnością do „warstwy pośredniczącej”, w efekcie czego nierzadko 
pojawiają się w miejscach bardzo oddalonych od rejonów swego powstania 
i pierwotnego bytowania. Jednakże obecność tego typu materiału w lokalnej 
tradycji piśmienniczej zawsze nakazuje zadać pytanie o przyczyny, dla któ-
rych tradycja ta je zachowała (lub przyswoiła), okoliczności, w jakich do tego 
doszło, a także funkcje, jakie nadawano figurom Cyryla i Metodego w miej-
scowej przestrzeni liturgicznej, literackiej i ideologicznej. 

W przypadku historii kultury polskiej świadectwa tego typu wywołu-
ją szczególne zaciekawienie zwłaszcza w kontekście toczącej się od dawna 
dyskusji na temat zasięgu misji wielkomorawskiej oraz warunków, w jakich 
doszło do chrystianizacji ziem Małopolski i Śląska1. Zachowany w średnio-
wiecznych rękopisach liturgicznych materiał literacki, obok skąpych świa-

1 Zob. przyp. 1 w poprzednim rozdziale.
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dectw historiograficznych i coraz liczniejszych znalezisk archeologicznych, 
jest podstawowym źródłem wiedzy na temat skomplikowanych procesów 
tworzenia się najstarszych struktur kościelnych na naszych ziemiach oraz 
wielowiekowej polsko-czeskiej (łacińskiej) i polsko-ruskiej (łacińsko-grec-
kiej/cerkiewnosłowiańskiej) symbiozy kulturowej2. 

Pochodzące z terenów dawnego państwa polsko-litewskiego źródła cyry-
lometodejskie w ostatnich latach zostały już skrupulatnie wskazane i omówio-
ne zarówno w odniesieniu do cyrylickiej i łacińskiej średniowiecznej tradycji 
rękopiśmiennej, jak też renesansowo-barokowej książki drukowanej3. Część 
z nich znajduje się dziś w zbiorach polskich bibliotek i muzeów, choć zabytki 
te w małym stopniu dają obraz niegdysiejszego repertuaru tekstów liturgicz-
no-hagiograficznych na ziemiach ruskich4. Z analizy wyekscerpowanego z rę-

2 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na stosunkowo liczne teksty liturgiczne i hagio-
graficzne o tematyce cyrylometodejskiej obecne w średniowiecznej literaturze łacińskiej na 
ziemiach polskich i czeskich, zob. W. Schenk, Kult liturgiczny świętych Cyryla i Metodego 
w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Slawi-
styka”, nr 3, 1982, s. 57–61; M. Bláhová, Cyrilometodějská tradice v českých zemích ve středo-
věku, [w:] Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie..., s. 135–152; С. Бърлиева, 
Новооткрити преписи на латински агиографски творби за Кирил и Методий в полската 
„Legenda aurea”, „Кирило-Методиевски студии”, кн. 8, 1991, s. 264 –278; eadem, Една 
хомилетична творба за св. Кирил и Методий, „Palaeobulgarica-Старобългаристика”, 22 
(1998), кн. 2, s. 40–49; eadem, The Cyrillo-Methodian Tradition in the Latin Hagiography. Re-
cent Research Topics, [in:] Poznávanie kultúrneho dedičstva Sv. Cyrila a Metoda, Nitra 2007, 
s. 94–107. Szerzej na ten temat, wraz z wyborem tekstów źródłowych zob. S. Barlieva, Cyryl 
i Metody w dawnej tradycji katolickiej Europy, [w:] Święci Konstantyn-Cyryl i Metody. Patroni 
Wschodu i Zachodu, t. 1: Apostołowie Słowian w dawnej Europie, red. A. Naumow, (Biblioteka 
Duchowości Europejskiej 5/1), Kraków 2013, s. 113–175. Zob. też tom poświęcony uczniom 
i kontynuatorom dzieła św. św. Cyryla i Metodego: Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu 
świętych mężów, opr. M. Skowronek, G. Minczew, (Biblioteka Duchowości Europejskiej 4), 
Kraków 2010.

3 Zob. A. Naumow, Wiara i historia..., s. 25, 56, 139; idem, Święci Cyryl i Metody w pole-
mice wyznaniowej, [w:] Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylo-metodiańskie..., s. 179–191; 
idem, Domus divisa…, s. 149–152; М. Kuczyńska, Południowosłowiańska poezja liturgiczna..., 
s. 33–47; А. Наумов, Я. Страдомски, Кирилометодиевските традиции в църковнославян-
ските ръкописи в Полша, [в:] Кирило-Методиевското културно наследство и национал-
ната идентичност/ Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita, („Кирило-Ме-
тодиевски студии”, кн. 20), София 2011, s. 150–165; a także wskazywany wyżej tom: Święci 
Konstantyn-Cyryl i Metody. Patroni Wschodu i Zachodu, t. 1 (w obu publikacjach podstawowa 
literatura w zakresie problematyki).

4 Znaczna część źródeł rękopiśmiennych związanych z tradycjami polsko-litewskiego pra-
wosławia znajduje się dziś poza granicami naszego kraju, głównie na Litwie, Białorusi, Ukra-
inie, Słowacji, Rumunii i w Rosji. Częściowo materiał ten również został już opisany i przeba-
dany. Zob. m.in.: С. Николова, За възникването на Проложното Методиево житие, [в:] 
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kopisów materiału wynika, że kult św. Cyryla i Metodego poświadczony jest 
przede wszystkim w najważniejszych dla średniowiecznego systemu literac-
kiego gatunkach liturgicznych – hymnografii i hagiografii. Tekstów tych jest 
dziś u nas wprawdzie niewiele, jednak niektóre z nich mają istotne znaczenie 
z punktu widzenia tekstologii. W kodeksie MSD 538 (mineja na luty i ma-
rzec, poł. XVI w.)5 zachowała się na przykład kopia pełnej Służby ku czci św. 
Cyryla, w bardzo wczesnym wariancie oficjum, o cechach wiążących ją z lite-
racko-liturgiczną tradycją bałkańską (bułgarską i mołdawską). Krótkie formy 
hymnograficzne w postaci troparów i kondaków poświęconych św. Cyrylowi 
znajdują się na kartach kilkunastu zachowanych czasosłowów i typikonów6, 
umieszczone w odpowiednich miejscach schematu kalendarza liturgicznego. 
W trzech innych rękopisach ze zbiorów polskich (BN 12185 III (Akc. 2706), 
KUL 198 i BJ Berl. Slav. Qu 57) obecne są żywoty prologowe Konstanty-
na-Cyryla (pod datą 14 II) i spory fragment Żywota obszernego Konstanty-
na-Cyryla (Vita Constantini, rozdz. XVI–XVIII; BN 12185 III (Akc. 2706), 

Литературознание и фолклористика. В чест на 70-годишнината на академик Петър 
Динеков, София 1983, s. 89–92; С. Николова, Разпространение на Проложното житие 
на Методий в Русия, [в:] 1100 години от блажената кончина на Св. Методий, т. 2, София 
1988, s. 98–107; G. Ziffer, La tradizione russa sud-occidentale della Vita Constantini, [in:] Stu-
di slavistici offerti a Alessandro Ivanov nel suo 70. сompleanno, Udine 1992, s. 370–397; idem, 
La tradizione della letteratura cirillometodiana (Vita Constantini, Vita Methodii, Encomio di 
Cirillo, Panegirico di Costantino e Metodio, Sulle Lettere di Chrabr), [in:] Congresso Interna-
tionale degli Slavisti (Bratislava, 30 agosto – 8 settembre 1993), Roma 1993, s. 263–288; idem, 
Новые данные о традиции и тексте пространного Жития Константина, „Славянове-
дение”, 1994, № 1, s. 60–66; Б. Н. Флоря, А. А. Турилов, С. А. Иванов, Судьбы кирилло-
мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия, Санкт-Петербург 2000; А. А. Тури-
лов, К истории великоморавского наследия в литературах южных и восточных славян 
(Слово «О похвале Богородице Кирилла Философа» в рукописной традиции XV–XVII вв.), 
[в:] Межславянские культурные связи эпохи средневековья…, s. 21–46; idem, Критерии 
определения славяно-молдавских рукописей XV–XVI вв., [в:] ibidem, s. 659–660 (przyp. 25); 
A. Škoviera, Sväti slovanskí sedmopočetníci, Bratislava 2010.

5 Konkordancja sygnatur i lokalizacja rękopisów zob. Indeks.
6 Są to następujące rękopisy: KUL 193, BN – 12171 III (Akc. 2668), 12168 III (Akc. 

2670), 12144 III (Akc. 2715), 12182 III (Akc. 2727), 12160 III (Akc. 2734), 12174 III (Akc. 
2772), 12176 IV (Akc. 2774); 11819 III (Akc. 2664), 12173 I (Akc. 2688), 12082 I (Akc. 2889), 
12178 III (Akc. 2891), 11953 I (Akc. 2979), 12196 I (Akc. 3003), 11954 II (Akc. 3007), Czart. 
2048 I, MNK 319, MH 11, MH 16, MH 35, MSD 555, KUL 494, BUWr  Akc. 1969 K172, 
BRP 500, zob. А. Наумов, Я. Страдомски, op. cit., s.  154 (z publikacją tekstów, s. 159–164).

7 Kodeks typu Svjatci (BJ Berl. Slav. Qu 5, XVII w.) należy do moskiewskiej, a nie ruskiej 
(ukraińsko-białoruskiej) tradycji liturgiczno-piśmienniczej. Znalazł się w zbiorach polskich po 
II wojnie światowej wraz z pozostałymi rękopisami z kolekcji niegdysiejszej Pruskiej Biblio-
teki Państwowej.
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k. 379v–383v). Te same rękopisy świadczą jednak, że na ziemiach dawnego 
państwa polsko-litewskiego kult św. Metodego był najwidoczniej mało popu-
larny, gdyż zachowały się jedynie trzy żywoty prologowe i to w późnych rę-
kopisach, z początku XVII w8. Inną dość charakterystyczną cechą świadczącą 
o wyraźnej asymetrii kultu Braci, jest pomijanie Metodego w czasosłowach 
i typikonach, a w minejach i prologach wspominany jest zazwyczaj bez tek-
stów9. 

Na tle dość skromnego, choć noszącego wiele znamion archaiczności, 
materiału liturgicznego wyróżnia się jeden tekst związany z lokalną (ukraiń-
ską) tradycją piśmienniczą, który powstał najpewniej w okresie ożywionych 
etniczno-konfesyjnych dyskusji drugiej połowy XVI w. W zestawie cyrylic-
kiego rękopisu z drugiej połowy XVI w., przechowywanego dziś w Bibliote-
ce Narodowej w Warszawie (BN 12245 III), znajduje się stosunkowo krótki 
utwór zatytułowany: Słowo o Cyrylu Filozofie . Historia tego niezwykle cie-
kawego kodeksu jest nam dziś częściowo tylko znana. Dzięki notom margi-
nalnym i zapisom na wolnych polach wiadomo, że zabytek należał niegdyś 
do cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Bonarówce (dekanat Dukla, diecezja 
przemyska), dlatego zwykło się go również określać mianem Zbornika z Bo-
narówki10. Trudno powiedzieć, kiedy kodeks trafił do zbiorów Biblioteki 

8 Są to dwa Prologi półroczne: BN 12186 III (Akc. 2493) i BN 12187 III (Akc. 2669) 
oraz kodeks hagiograficzny BJ Berl. Slav. Qu 5; zob. А. Наумов, Я. Страдомски, op. cit., 
s. 156–157.

9 Ibidem. Warto natomiast zwrócić uwagę, że postać św. Metodego, arcybiskupa moraw-
skiego, jest bardzo wyraźnie eksponowana w tekstach historycznych i w polemice wyznanio-
wej, jaka w postaci druków obecna była w przestrzeni literatury polsko-ruskiej od połowy XVI 
aż po początki XVIII w., zob. J. Stradomski, Cyryl i Metody w piśmiennictwie staropolskim, 
[w:] Święci Konstantyn-Cyryl i Metody. Patroni Wschodu i Zachodu, t. 1, s. 179–254.

10 Miejscowość Bonarówka leży w gminie Strzyżów w dzisiejszym woj. podkarpackim 
i ma swoją dość dawną historię. Bonarówka została założona w roku zawarcia unii florenckiej 
(1439), natomiast miejscową cerkiew dla ludności prawosławnej erygowano w roku 1460. 
W 1581 r. wieś należała do okręgu parafialnego Lutcza. Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej 
pochodzi z I poł. XVII w. i szczęśliwie zachowała się w dobrym stanie. Początkowo była to 
świątynia trójdzielna, natomiast widoczna obecnie słupowa wieża nad babińcem jest efektem 
jej przebudowy w połowie XIX w. Jakiś czas po zawarciu unii brzeskiej, zapewne w drugiej 
połowie XVII w., świątynia wraz z lutczańską parafią przeszła pod zarząd Kościoła grecko-
katolickiego, któremu podlegała również w okresie rozbiorowym – już w granicach zaboru 
austriackiego. Współcześnie zabytkowa cerkiew jest kościołem filialnym rzymskokatolickiej 
parafii w Żyznowie, a jedynym śladem po ludności rusińskiej zamieszkującej wieś do 1945 r. 
jest położony na wzniesieniu powyżej cerkwi greckokatolicki cmentarz, zob. W. Pol, Rzut oka 
na północne stoki Karpat, Kraków 1851, s. 129; Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich, t. 1, Warszawa 1880, s. 305. Skąpe informacje na temat historii 
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Kapituły Grecko-Katolickiej w Przemyślu. Możemy tylko przypuszczać, że 
nastąpiło to w pierwszej połowie XIX w., niewykluczone, iż dzięki bibliofil-
skiej działalności unickiego biskupa Jana Śnigurskiego (1784–1847). Gdy po 
II wojnie światowej nastąpiła likwidacja unickiej diecezji przemyskiej, tam-
tejsze zbiory biblioteki kapitulnej zostały przekazane (1947) w ramach akce-
sji do Biblioteki Narodowej. W Warszawie księgę opatrzono sygnaturą Akc. 
274311, ze względu na dawną proweniencję rękopis nazywany jest również 
Kodeksem (lub Zbornikiem) Przemyskim12. 

Kodeks z Bonarówki nie jest nowością dla świata nauki, choć komplekso-
we badania nad nim nie zostały dotychczas przeprowadzone. Podstawowego 
opisu kodykologicznego dokonał przed laty Aleksander Naumow, zwracając 
uwagę na obecność w księdze archaicznego materiału słowiańskiego o bał-
kańskiej i staroruskiej proweniencji13. W ślad za tymi informacjami kodeks 
z rzadka pojawia się badaniach europejskich i amerykańskich paleoslawi-
stów, przyciągając uwagę głównie znajdującym się w nim odpisom Modlitwy 
abecadłowej oraz homilii Klemensa Ochrydzkiego, Jana Egzarchy i Cyryla 
Turowskiego14. W ostatnim czasie zabytek cytowany jest również w mono-

parafii, a także stanu obecnego cerkwi pw. Opieki Matki Bożej można też znaleźć w internecie, 
zob. np.: <www.apokryfruski.org/kultura/lemkowszczyzna/bonarowka-3/>, <www.projekta-
tlas.eu/obiekt.php?id=105>.

11 Od 2008 r. zbiory przemyskie przeszły już formalnie na własność Biblioteki Naro-
dowej, w związku z tym otrzymały nowe sygnatury. Ponieważ w dotychczasowej literaturze 
przedmiotu używane były głównie stare oznaczenia kodeksów, zatem dla ułatwienia identyfi-
kacji przy pierwszym wskazaniu rękopisów z Biblioteki Kapituły Grecko-Katolickiej w Prze-
myślu podaję w nawiasie również starą sygnaturę Akcesji.

12 Katalog, s. 489–490 (nr 1047); Inwentarz, s. 196. Oba opracowania datują zabytek 
na przełom XVI i XVII w. lub sam pocz. XVII w., jednak identyfikacja filigranowa jednego 
z arkuszy rękopisu, jakiej dokonał Walery Zema, sugeruje, że kodeks mógł powstać już w poł. 
XVI w. (po 1548 r.), zob. В. Зема, Вiзiя розколу Церкви в раннiй православнiй полемiцi, 
„Ковчег. Науковий збірник iз церковної iсторiї”, ч. 3, 2001, s. 193; idem, Полемiко-догма-
тичнi збiрки XVI – початку XVII ст., „Український iсторичний журнал” № 5 (440), 2001, 
s. 53, 73. Przesunięcie datacji wydaje nam się w tym wypadku zasadne również w oparciu 
o analizę tekstologiczną zabytku, wśród jego licznych pism bowiem brak bezpośrednich 
odwołań, komentarzy czy przypisków do wydarzeń i nastrojów towarzyszących zabiegom 
unijnym w Rzeczypospolitej pod koniec XVI w., a takie zasadniczo powinny pojawić się na 
kartach kodeksu adresowanego do mnichów. 

13 A. Naumow, Wiara i historia…, s. 58–60.
14 К. М. Куев, Азбучната молитва в славянските литератури, София 1974, s. 254–

257 (nr 22); R. W. Veder, Utrum in alterum abiturum erat? A Study of the Beginnings of Text 
Transmission in Church Slavic. The „Prologue” to the Gospel „Homiliary” by Constantine of 
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grafiach cerkiewnosłowiańskich dialogów, czyli ubranych w formę pytań i od-
powiedzi (pseudo)patrystycznych nauk i egzegez15.

Zestaw tekstów zbornika i ich archaiczne cechy potwierdziły dotychcza-
sowe przypuszczenia o zależności materiału literackiego Kodeksu od wczesno-
średniowiecznych źródeł południowo- i wschodniosłowiańskich. Świadczą 
o tym liczne teksty wiązane tradycyjnie z przekładową i oryginalną działalno-
ścią piśmienniczą twórców bułgarskich sprzed XII w., a obecne na ziemiach 
ruskich w okresie sprzed najazdu mongolskiego. Pokusę archeo graficznych 
uproszczeń stanowi poświadczona w rękopisie obecność dużej i małej no-
sówki oraz jerów, często na swych etymologicznych miejscach. Stanowią one 
często ślad (już tylko graficzny) dawnych związków Kodeksu z bałkański-
mi protografami, jakie miały miejsce już na gruncie ruskim. W mozaikowej 
i bardzo złożonej strukturze tekstologicznej rękopisu znajdziemy bowiem za-
równo artykuły ze staroruskiego Izbornika 1076 r., będącego, jak wiadomo, 
wariantywną kopią starobułgarskiego kodeksu cara Symeona, jak też homilie 
Cyryla Turowskiego, które w bałkańskiej tradycji średniowiecznej były raczej 
mało znane16. Należy zatem sądzić, że Kodeks z Bonarówki jest zabytkiem 
poświadczającym (przynajmniej częściowo) dawną lokalną, ruską produk-
cję piśmienniczą jeszcze sprzed najazdu mongolskiego. Na pewnym etapie 
kopiowania i kompilacji/redakcji kodeksu dokonano odpowiednich uzupeł-
nień, przeróbek i aktualizacji, utrzymujących funkcjonalność tekstów także 
w późniejszych wiekach. Całość tworzy barwną kombinację tekstów apokry-
ficznych, egzegetyczno-pouczających pytań i odpowiedzi, opowieści z pate-
ryków i prologów, wypisów z Palei historycznej, chronografów, materiału 
homiletycznego, polemicznego i parenetycznej narracji. Kodeks nie był więc 

Preslav, the Text „On the Script” and the Treatise „On the Letters” by Anonymous Authors, 
Slavica Publishers, Bloomington 1999. 

15 А. Милтенова, Erotapokriseis. Съчинения от кратки въпроси и отговори в старо-
българската литература, София 2004, s. 113, 198, 313.

16 Zob. С. Николова, Кирил Туровски и южнославянска книжнина: ч. 1, „Palaeo-
bulgarica-Старобългаристика”, 12 (1988), кн. 2, s. 25–44; ч. 2, „Palaeobulgarica-Старо-
българистика”, 12 (1988), кн. 2, s. 38–51. Tylko dwa teksty Cyryla Turowskiego poświadczo-
ne są wśród południowych Słowian w zabytkach sprzed XVI w., są to: Притча о белоризце 
(Kodeks popa Dragolja, НБС Pc. 651 (632), poł. XIII w.; РГАДА Маз. 1700, XIV w.) oraz 
Притча о слепце и хромце (Kodeks Berliński, Berlin MS (Slav.) Wuk 48, XIII/XIV w.), choć 
– jak wskazują najnowsze badania – niekoniecznie źródła te muszą być wtórne względem pism 
staroruskiego pisarza. Inne utwory wiązane z imieniem biskupa Turowa (modlitwy, Słowo na 
Wniebowstąpienie Pańskie) znane są z kopii w serbskich rękopisach z XVI–XVII w., zob. 
А. А. Турилов, Памятники древнерусской литературы и письменности..., s. 244.
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z pewnością sporządzony dla celów liturgicznych, zaś dobór tekstów pozwala 
sądzić, że służył raczej indywidualnej mniszej lekturze (zbornik monasterski). 
Faktyczne pochodzenie rękopisu nadal pozostaje zagadką, a jego przynależ-
ność do parafialnej cerkwi w Bonarówce mogła być przypadkowa, co nie wy-
klucza jego aktywnego wykorzystania w miejscowej praktyce duszpasterskiej 
(kaznodziejskiej).

W Kodeksie z Bonarówki znalazły się liczne kopie utworów związanych 
z tradycjami wczesnośredniowiecznej południowosłowiańskiej (starobułgar-
skiej) i staroruskiej literatury. W tym miejscu zatrzymajmy się na chwilę nad 
Słowem o Cyrylu Filozofie (k. 27–28v, inc. Флософь нарцаемы кѵ̈рль. 
творль грамотѹ словенскыⷨ ꙗꙁыкѡⷨ. глемѹѧ лтцѹ. въ дн Мхала црѣ 
гречъскаго.  въ дн кнѧѕѧ рѹⷬка новогороⷣскаго...)17. 

Tekst tej kompilacyjnej opowieści oparty jest na kilku źródłach staro-
słowiańskiej, głównie ruskiej, ale też i morawskiej tradycji piśmienniczej. 
Opowiada o tym, jak za panowania bizantyńskiego cesarza Michała III oraz 
księcia nowogrodzkiego Ruryka († 879), na wpół legendarnego założyciela 
ruskiej dynastii wielkoksiążęcej (егоже снѡⷨ ꙸрѹскаа ꙁемлѧѧ прїде), Filozof 
zwany Cyrylem wynalazł pismo słowiańskie i ochrzcił Rusinów. Jest to je-
den z pierwszych widocznych śladów wschodniosłowiańskiej proweniencji 
niektórych źródeł tego utworu. Jak ustaliła niegdyś Klementina Iwanowa, za-
chowany odpis tej kompilacji nie jest pełen, ponieważ kopista pominął w niej 
fragmenty żywota prologowego św. Cyryla oraz Pochwały księcia Włodzimie-
rza18. Niemniej znajdujemy w nim kilka interesujących kwestii mających od-
niesienia do tradycji cyrylometodejskiej, w tym szczególnie ciekawie brzmią-
ce zdanie: Гре҇ⷰкоѧ же грамотѹ  сътворшѧ. ꙁ҃ мꙋжї палмⷣ, каⷣмлсї, 
смонь, ѡпхарї, донсь.  рее сты кѵ̈рль: аꙁъ словѡⷨ смь молю сѧ бѹ... 
(k. 27v). W ten sposób historyczno-lingwistyczny kontekst rywalizacji greki 
i języka słowiańskiego, znany dobrze z najstarszych tekstów południowosło-
wiańskich, przeniesiony został przez autora opowieści na grunt ruski. Fraza 
ta nie posiada dodatkowego komentarza w źródle i – jak widać – wprowadza 
tylko czytelnika w słowa Modlitwy abecadłowej, która stanowi niemal jedną 
trzecią całego tekstu. Nie bez znaczenia dla ogólnego wydźwięku opowieści 
jest krótkie wspomnienie chrztu Rusi za panowania księcia Włodzimierza (bez 

17 Publikacja tekstu: А. Наумов, Я. Страдомски, op. cit., s.  163–164.
18 К. Иванова-Константинова, За началото на славянската писменост. Цикъл сведе-

ния в средновековната руска книжнина, „Литературна мисъл”, кн. 15, 1971, № 1, s. 105–
113 (szczególnie s. 107).
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daty) jeszcze przed podaniem informacji o śmierci Konstantyna-Cyryla. War-
to może zwrócić uwagę, że do tego ostatniego wydarzenia autor kompilacji 
wróci jeszcze w innym miejscu, tu zaś, podając dokładną datę śmierci (14 II 
869–6377), wiek (42 lata) oraz miejsce pochówku – cerkiew św. Klemensa, 
nie wspomina słowem o Rzymie. Jest to fakt zastanawiający w kontekście in-
nych źródeł, w których nazwa miasta-patriarchatu jednoznacznie kojarzonego 
z chrześcijaństwem zachodnim pojawia się znacznie częściej aniżeli bardziej 
szczegółowe informacje na temat wieku świętego czy dziennej i miesięcznej 
daty jego śmierci19. Nie wykluczone więc, że użyte przez pisarza wyrażenie: 
и положень быⷭ въ мирѣ въ цркви стго клемента (k. 28), jest swoistym ana-
gramem spodziewanego w tym miejscu: и положень быⷭ въ римѣ въ цркви 
стго клемента (podkreślenie moje – J. S.). Takie działanie sugerować może 
celowe wprowadzanie antyłacińskich akcentów bardziej zrozumiałe w kon-
tekście dalszej części utworu oraz innych tekstów z tego kodeksu, o czym 
powiemy nieco dalej. Nie można też wykluczyć zwykłego błędu kopisty i za-
miany znaczenia wyrazu, a zatem działania czysto przypadkowego.

Kolejna część opowieści jest właściwą apologią piśmiennictwa ruskie-
go, emocjonalnie i ideowo niezwykle podobną do słynnego traktatu O piśmie 
Czernorizca Chrabra. W tekście Słowa o Cyrylu Filozofie czytamy: 

Се же бѹд вѣдѡмо въсѣⷨ ꙗꙁыкоⷨ  въсѣⷨ людеⷨ, ꙗко рѹскы ꙗꙁыкь н 
ѿкѹдѹ же прїа вѣры стыѧ сеа.  грамота рѹскаа. нкыⷨ же ꙗвлена. нѫ тъкмо 
самѣⷨ бгѡⷨ въседръжтелеⷨ ѡцмь  снѡⷨ  стыⷨ дхѡⷨ. вълодымерѹ дхъ сты въ-
дъꙁнѹль. вѣрѹ прїат. а кр҇ⷭщенїе ѿ грекь.  прочї нарѧⷣ црковны, а грамота 
рѹскаа. ꙗвла сѧ бгѡⷨ дана въ корꙿснѹ рѹснѹ. ѿ негоⷤ наѹч сѧ костѧнт-
нь флосоѳь. ѿтⷣѹⷹ сложвь  напсавь кнгы рѹскыⷨ ꙗꙁыкѡⷨ.  евреско гра-
мотѣ тогⷣа же ꙁꙿвые ѿ сомарѧнна ѹ корꙿсѹн. тъжⷣе мѹжь рѹсⷩ҇ жвѧше 
блговѣрно. постѡⷨ  добродѣтелїѫ. въ чстѣ вѣрѣ еднь ѹеднв сѧ.  тъ̏ 
еднь ѿ рѹскаго ꙗꙁыка ꙗв сѧ прежⷣе хр҇ⷭтїань.  вѣдѡⷨ нкымꙿ же ѿкꙋдꙋ е҇ⷭ 
(k. 28)20. 

Przytoczony tu fragment jest odgłosem kilku wątków znanych z najstar-
szego okresu literatury słowiańskiej i ruskiej. Chodzi głównie o silny akcent 
położony na działanie Ducha Świętego oraz Boską inspirację w doniosłym 
akcie narodzin piśmiennictwa i chrystianizacji Rusi (Słowiańszczyzny). 

19 Por. Żywoty obszerne Konstantyna-Cyryla i Metodego, Legenda italica, Mowa po-
chwalna na cześć św. Cyryla i Metodego, Służba ku czci św. Cyryla Filozofa (pieśń IX kanonu 
jutrzni), Żywot prologowy św. Konstantyna-Cyryla i in.

20 Polski przekład w tomie: Święci Konstantyn-Cyryl i Metody. Patroni Wschodu i Zacho-
du, t. 1 , s. 77–79.
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W danym przypadku podstawę tekstologiczną stanowi w znacznym stopniu 
staroruski materiał latopisarski, w tym – jak wiele na to wskazuje – Powieść 
minionych lat (Powieść doroczna). To zapewne umieszczenie przez Nesto-
ra obszernej relacji o powstaniu piśmiennictwa słowiańskiego, przekładzie 
ksiąg świętych i owocach misji morawskiej (których beneficjentami notabene 
stali się także Rusini) obok równie obszernej opowieści o wizycie u księcia 
Włodzimierza greckiego posła, Filozofa, pozwoliło z czasem utożsamić po-
tomnym postaci obu bohaterów, mimo że wspomniane wydarzenia dzieliło 
niemal stulecie (898–986). Materiał ten musiał być w średniowieczu na Rusi 
dość popularny, gdyż odnotowują go również inne latopisy – Nowogrodzki 
(Czwarty) i Sofijski (Pierwszy). Na powyższe świadectwa staroruskich kroni-
karzy nakłada się inna płaszczyzna tekstowa, zaczerpnięta z najstarszych sło-
wiańskich utworów hagiograficznych. W legendarną całość łączy ona wątki 
chrztu św. Włodzimierza na Krymie – wówczas mieście greckim, co zresztą 
skwapliwie odnotowuje Nestor – oraz odgłosy chersońskiej misji św. Kon-
stantyna-Cyryla, tak dobrze znanej choćby z tekstu jego obszernego żywota 
(Vita Constantini)21. To w Chersonezie na Krymie – często w źródłach nazy-
wanym Korsuniem – Konstantyn miał się nauczyć mowy Żydów i Samarytan, 
pojąć ich pismo oraz przetłumaczyć (na grecki?) osiem części gramatyki; tutaj 
też – jak pamiętamy – zapoznał się z tekstami ewangelii i psałterza pisanych 
roskimi literami (роськы писмены), które z natchnienia Ducha Świętego stały 
się dla niego zrozumiałe (Vita Constantini VIII). Jak dziś wiadomo, owe ta-
jemnicze roskie litery są zapewne metatezą zniekształconego niegdyś przez 
kopistę słowa сѹрьскы, czyli syryjski22. Wyrażenie to mogło się jednak dość 
wcześnie upowszechnić w takiej zmienionej postaci, aby stać się podłożem 
przekonania o wspólnej lingwistycznej płaszczyźnie roskich tekstów i opra-
cowanego w jakiś czas potem alfabetu i piśmiennictwa Słowian. W przypadku 
Słowa o Cyrylu Filozofie warto zauważyć użyte tam słowo литиц, które może 
być zniekształconą formą pierwotnej nazwy najstarszego alfabetu Słowian  
(/глаго/ли/ти/ца?)23.

21 Zob. G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988–
1237), Kraków 2000, s. 31–43 (tam obszerna literatura).

22 Zob. Apostołowie Słowian. Żywoty Konstantyna i Metodego, przekł. T. Lehr-Spławiński, 
oprac. L. Moszyński, Warszawa 1988, s. 30 (tam też literatura); Cyryl i Metody – apostołowie 
i nauczyciele Słowian, cz. 2, s. 30.

23 А. Наумов, Я. Страдомски, op. cit., s.  158.
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Echa Powieści minionych lat pobrzmiewają też w dalszej części tego 
utworu, nawiązującego już wyraźnie do tzw. Opowieści o piśmie(nnictwie) 
ruskim (Сказание о русской грамоте). Ten powstały nie później niż w XV 
w. tekst jest szczególnie istotny, gdyż mówi wprost o udziale św. Cyryla Fi-
lozofa w chrystianizacji Morawian, Czechów, Lachów i Rusinów, a nade 
wszystko wprowadza wątek agresywnej działalności misyjnej św. Wojciecha 
(Adalberta)24.  Praski biskup, jak czytamy w jednym z odpisów, przyszedł na 
Ruś „zniszczył wiarę prawdziwą i słowiańskie pismo odrzucił i zaprowadził 
pismo łacińskie i obrządek łaciński; obrazy wiary prawdziwej popalił; bisku-
pów i popów jednych pozabijał, drugich rozegnał”25. Odgłos tej opowieści 
brzmi wyraźnie w finalnej części Słowa o Cyrylu Filozofie:

 потом же мнѡгыⷨ лѣтомь мнѹвшⷨ. пршеⷣ вотѣⷯ въ моравѹ.  въ 
чехы  во лѧхы.  раꙁⷣрѹшвь вѣрѹ правѹѧ  . а рѹскꙋ ѧ грамотѫ ѿвръже. 
а латньскѫѧ   вѣрѫ   грамотѫ постав.  право вѣры попы  єпк҇ⷭпы сⸯсѣче. 
а дрѹгыѧ   расточ.  раꙁгна.  де въ рѹскѹ ѧ ꙁемлю. хотѧ    тѣⷯ првест въ 
вѣрѹ своѫ.  тамо ѹбїень бы҇ⷭ (k. 28v)26

 Ten wyraźnie antyrzymski wydźwięk zakończenia utworu nie jest bez 
znaczenia w kontekście innych pism kodeksu. W tym miejscu należy zadać 
pytanie, dlaczego wśród wielu różnych i na pierwszy rzut oka ułożonych dość 
przypadkowo tekstów Kodeksu z Bonarówki znalazło się Słowo o Cyrylu Filo-
zofie? Aby na nie odpowiedzieć, należy uchwycić jakąś tekstologiczną, struk-
turalną bądź ideową prawidłowość w układzie otaczających je pism. Otóż 

24 Obszerne studium Wiktora Żywowa na temat utworu w: idem, Разыскания в области 
истории и предыстории русской культуры, Москва 2002, s. 116–169.

25 Monumenta Poloniae Historica I, wyd. A. Bielowski, Lwów 1864, s. 90–91. Podobne 
sugestie o zacieraniu przez bpa Wojciecha bizantyńsko-słowiańskiego modelu liturgicznego, 
przyniesionego do Polski przez Cyryla i Metodego (którzy rzekomo mieli ochrzcić księcia 
Mieszka I!), znajdziemy też w Rocznikach Krasińskich (XVI w.), zob. Monumenta Poloniae 
Historica III, Lwów 1878, s. 128.

26 Paralelny tekst cerkiewnosłowiański ze zmianami (odnotowanymi przez Bielowskiego) 
w Chronografie Samuela, diaka z Dubkowa (Psków, 1494 r.; obecnie: РГБ ф. 256, 453): Потомъ 
же многꙑмъ лѣтомъ минѹвшимъ, и пришедъ вои латинскыи (!) въ моравѫ, и въ чехи, и въ 
лахи, разрѹши вѣрѫ православнѹѭ, и рѹскѹѭ грамотѫ отверже, а латинскѹѭ грамотѫ 
и вѣрѫ постави, и правыѩ вѣрꙑ иконꙑ пожьже, а епископи и попꙑ посѣче, а дрѹгꙑѩ 
разгнавъ, и иде въ рѹскѹѭ землѭ и тѣхъ въ своѭ вѣрѫ привести, и тамо ѹбіенъ бысть 
вои латинскыи (!) пискпѹъ (sic!). Ibidem. W Chronografie znajduje się bardzo podobny 
do omawianego tekst poświęcony Konstantynowi-Cyrylowi: О грамотѣ (k. 444). Ponieważ 
w strukturę artykułu również wkomponowana jest Modlitwa abecadłowa, dlatego między 
oboma tekstami z pewnością zachodzi jakieś niezbyt odległe pokrewieństwo, zob. Э. Г. Зыков, 
Судьба „Азбучной молитвы” в древнерусской письменности, ТОДРЛ, т. 26, 1971, s. 179.
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tekst o Cyrylu wkomponowany jest w ciąg takich samych artykułów, jakie 
znajdują się w początkowej części Izbornika 1076 r. – kolejnego staroruskiego 
zabytku o południowosłowiańskich korzeniach. Wprawdzie pierwotna kolej-
ność tekstów została tu częściowo naruszona, a niektóre z nich są nieznacznie 
skrócone, jednak zależność Kodeksu z Bonarówki od jakiegoś (dawnego za-
pewne) wariantu Izbornika 1076 r. jest nadal widoczna. Słowo o Cyrylu Fi-
lozofie bezpośrednio poprzedza tzw. Stoslovec (k. 23v–27)27, spotykany też 
w południowo- i wschodniosłowiańskich zbornikach starszego typu, takich 
jak Złoty łańcuch (Златая цепь) i Szmaragd (Измарагд). Co ciekawe, krót-
kie narracyjne wprowadzenie do wykazu artykułów Stoslovca przywołuje na 
pamięć postaci trzech wielkich ojców Kościoła, świętych: Bazylego Wielkie-
go, Jana Złotoustego oraz Cyryla Aleksandryjskiego bądź Jerozolimskiego, 
którego tu, dość nieoczekiwanie, nazywa się Cyrylem Filozofem. Ważny dla 
takiego ujęcia jest jednak kontekst. Poprzedzające Stoslovec krótkie pseudo-
epigraficzne pouczenia Jana Złotoustego wyraźnie mówią o pożytku intelek-
tualnym i duchowym, jaki płynie z lektury „ksiąg świętych”28. Jest to czytel-
na pareneza skierowana do mnichów, którym wskazuje się wzorcowe postaci 
trzech słynnych świętych. Jak wiadomo, fakt umiłowania lektury Słowa Bo-
żego stał się wyrazistym elementem hagiograficznej charakterystyki każde-
go z nich. W Izborniku 1076 r. test wprowadzenia znajduje się w dokładnie 
takiej samej postaci, co pozwala sądzić, że wspomniany „Cyryl Filozof” to 
jednak aleksandryjski lub jerozolimski arcybiskup, (zwłaszcza, że występuje 
w otoczeniu Bazylego Wielkiego i Jana Złotoustego). Czy jednak jakiś XV- 
lub XVI-wieczny mnich ruski, spotykając w tekście imię świętego „Cyryla 
Filozofa” umieszczone w kontekście pouczeń o boskiej i ludzkiej mądrości, 
wynikającej z lektury świętych ksiąg, nie skojarzył go natychmiast z Aposto-
łem Słowian? W tym przypadku wydaje się to możliwe, ponieważ redaktor 

27 Przypisywany patriarsze Konstantynopola Gennadiuszowi I († 471). Grecki oryginał 
dotychczas nie został ustalony. Tradycyjna nazwa tekstu odnosi się do numerowanych stu arty-
kułów zawierających konstytutywne dla każdego mnicha treści wiary, dyscypliny i obyczaju. 
W przypadku kodeksu BN 12245 III jest to wariant skrócony, zawierający jedynie 48 numero-
wanych artykułów.

28 W tradycji ruskiej (nie wcześniej niż od XV w.) teksty te wchodzą w zestaw kodeksów 
zwanych Złatoust, ale zostały w nich przeredagowane i rozszerzone. Jako osobny utwór 
przypisywane są niekiedy papieżowi „rzymskiemu” św. Grzegorzowi Wielkiemu. W Kodeksie 
z Bonarówki znajduje się taki sam wariant jak w Izborniku 1076 r., co jest kolejnym świadectwem 
wczesnego źródła znajdujących się tu tekstów.
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kodeksu29 przeniósł w inne miejsce znajdujący się w Izborniku tekst formacyj-
ny Słowo pewnego ojca [duchownego] do syna, wstawiając w ciąg artykułów 
wspomniane Słowo o Cyrylu Filozofie. Z poprzednimi pismami Słowo wiąże 
nie tylko ów filologiczny kontekst, ale też odwołanie się do fundamentów sta-
rożytnej wiary (prawosławnej), utwierdzonej nauczaniem soborów i (wschod-
nich!) Ojców Kościoła oraz poczucie przynależności do tej samej, (wschod-
nio)chrześcijańskiej – grecko-słowiańskiej – wspólnoty.

Dostrzegalna polemika ze światem łacińskiego Zachodu znajduje dość 
nieoczekiwane rozwinięcie w kolejnych tekstach Kodeksu z Bonarówki, o któ-
rych powiemy nieco dalej. A Cyryl-Filozof? Jego postać, jak pamiętamy, stała 
się ogniwem łączącym apologię rodzimej, wschodniochrześcijańskiej kultury 
słowiańskiej z eklezjalnym sporem z chrześcijaństwem Zachodu. I choć ma-
teriał polemiczny kodeksu jest w zasadzie reprezentatywny dla piśmiennictwa 
ruskiego XII–XV w. i brak w nim bezpośrednich odwołań do działań unijnych 
z końca XVI w., to będąca swoistym lejtmotywem wielu tekstów idea trwania 
przy czystości wiary i walki z herezjami, pozwala dostrzec już w tle pomruki 
potrydenckiej myśli ekskluzywnej. W ciągu kilku następnych dziesięciole-
ci święty Konstantyn-Cyryl i jego brat zostaną wciągnięci już bezpośrednio 
w zażartą kościelno-doktrynalną polemikę, której nowy rozdział otworzy za-
warta w Brześciu nad Bugiem unia (1596)30.  Ale to już zupełnie inna historia.

29 Mówiąc o redaktorze kodeksu odróżniam go od kopisty czy redaktora omawianego tu 
kodeksu i dopuszczam możliwość dokonania tych przesunięć już w rękopisie (-ach) będącym 
wzorcem dla Kodeksu z Bonarówki.

30 Zob. A. Naumow, Święci Cyryl i Metody w polemice wyznaniowej..., s. 179–191; 
J. Stradomski, Spory o „wiarę grecką” w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2003, s. 94–142.
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Jednym z paradoksów historii kultury średniowiecznej Bułgarii jest fakt, 
że gdy przez kilka stuleci jej nazwa używana była w Europie najczęściej jako 
termin geograficzny, oznaczający jedną z prowincji Imperium Osmańskiego, 
pamięć o wspaniałym dorobku jej średniowiecznego piśmiennictwa podtrzy-
mywana była przez dzieła pewnego Greka, stojącego na czele arcybiskupstwa 
w Ochrydzie w nie mniej trudnych czasach bizantyńskiej supremacji (1018–
1185). Komentarze biblijne Teofilakta Ochrydzkiego, „arcybiskupa bułgarskie-
go”, znane bowiem były dość dobrze nie tylko w bizantyńsko-słowiańskiej, ale 
też zachodnioeuropejskiej (łacińskiej) tradycji piśmienniczej1. Dziś dużo wię-
cej wiadomo o jego cerkiewnej i teologiczno-literackiej działalności, aniżeli 
o życiu prywatnym. Urodzony około 1050–1060 r. w Chalkidzie na greckiej 

1 Greckie komentarze biblijne Teofilakta były znane m.in. Erazmowi z Rotterdamu, który 
powołuje się na ich niektóre fragmenty sądząc, że są skrótem egzegez św. Jana Złotoustego. 
Wprawdzie pierwsze przekłady na łacinę, jakie pojawiły się w Europie Zachodniej (Rzym, Pa-
ryż, Antwerpia) w drugiej połowie XV w., również błędnie określają autorstwo dzieła (przypi-
sując je np. Atanazemu Wielkiemu), jednak w 1524 r. w Bazylei ukazało się pierwsze łacińskie 
wydanie komentarzy biblijnych Teofilakta, „biskupa bułgarskiego”, już z poprawną atrybucją. 
W następnych latach pojawiają się reedycje oraz nowe przekłady pism Teofilakta, dzięki któ-
rym jego imię staje się coraz bardziej znane. Niektóre z tych wydawnictw zachowały się do 
dziś. W niezwykle cennej kolekcji rękopisów i starodruków z klasztoru oo. kamedułów na Bie-
lanach, zdeponowanej obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, znajduje się dość rzad-
ki egzemplarz jednej z łacińskich edycji komentarzy do Dziejów Apostolskich (Theophylacti 
Bulgariae Archiepiscopi Explicationes In Acta Apostolorvm: concise ac breuiter ex Partibus 
collectæ, Græce nunc primum editæ ex Bibliotheca Clarissimi viri Ioannis Sambuci Pannonij 
Tirnauiensis..., Coloniae 1568; sygn. BJ Cam. P. XI. 10).
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wyspie Eubea, dzięki gruntownemu wykształceniu teologicznemu, jakie uzy-
skał pod okiem Michała Psellosa, Teofilakt piął się stopniowo po szczeblach 
duchownej i świeckiej kariery. Najpierw został głównym retorem w Konstan-
tynopolu i patriarszym diakonem przy katedrze Mądrości Bożej, następnie 
powierzona mu została odpowiedzialna funkcja nauczyciela i wychowawcy 
małoletniego następcy tronu – Konstantyna Dukasa (Angelosa). Zapewne zbli-
żenie z dworem cesarza Michała VII i szczególny patronat cesarzowej Ma-
rii były powodami, dla których po dojściu do władzy Aleksego I Komnena 
Teofilakt został oddalony ze stolicy z nakazem objęcia godności arcybisku-
pa macedońskiej Ochrydy. Ponad dwudziestoletni pobyt Teofilakta (po 1084 
– po 1107) wśród bułgarskich wiernych był dla niego, jak się dowiadujemy 
z bogatej korespondencji, niezwykle bolesnym doświadczeniem i traktował go 
raczej w kategorii zesłania. Jednak to właśnie z tym miejscem i okresem ży-
cia wiąże się jego największa aktywność twórcza, która zapewniła biskupowi 
Ochrydy wdzięczną pamięć potomnych i trwałe miejsce w historii2. Teofilakt 
znany jest dziś głównie z komentarzy i egzegez do ksiąg Starego i Nowego 
Testamentu, obfitej epistolografii, traktatu dydaktycznego, mowy retorycznej 
do cesarza Aleksego I Komnena, pism hagiograficznych i polemiki z Kościo-
łem łacińskim3. W slawistyce i bułgarystyce jego imię pojawia się najczęściej 

2 Z literatury dotyczącej Teofilakta Ochrydzkiego warto wskazać: И. Снегаров, История 
на Охридската архиепископия, т. 1, София 1924, s. 198–204, 268–274; idem, Кратка ис-
тория на съвременните православни църкви, т. 1, София 1944, s. 472; Ch. Hannick, Theo-
phylakt von Achrida, [in:] Theologische Realenzyklopädie, bd. 33, s. 371–375; G. Podskalsky, 
Zwei Erzbischoefe von Achrida (Ochrid) und ihre Bedeutung fuer die Profan- und Kirchenge-
schichte Makedoniens: Theophylaktos und Demetrios Chomatenos, [in:] La spiritualité de l’uni-
verse byzantin dans le verbe et l’image. Hommages offerts à E. Voordeskers, ed. K. Demoon et 
J. Vereecken, Tournout 1997, s. 239–252; И. Илиев, Теофилакт Охридски, [в:] Кирило-Мето-
диевска Енциклопедия, т. 4, София 2003, s. 53–57 (z wykazem bibliograficznym).

3 Komentarze biblijne Teofilakta obejmują niektóre księgi Starego Testamentu (tzw. pro-
roków mniejszych – Ozeasza, Habakuka, Jonasza, Nahuma i Micheasza) oraz niemal cały 
Nowy Testament (bez Apokalipsy). Zbudowane są głównie na bazie egzegez św. Jana Złoto-
ustego oraz innych anonimowych komentatorów, które Teofilakt, jako teolog i naczelny retor 
przy patriarsze, musiał znać bardzo dobrze. Przepisuje je bądź parafrazuje, nie podając źródła, 
co jednak nie jest w tym czasie niczym nadzwyczajnym. Ponadto jest autorem przynajmniej 
137 listów do znamienitych postaci bizantyńskiego świata cerkiewnego i państwowego, trak-
tatu dydaktycznego Cesarskie wychowanie, dwóch mów teologicznych o Krzyżu Świętym i na 
święto Wprowadzenia Bogurodzicy, cyklu hagiograficznego (żywot i oficjum) św. Klemensa 
Ochrydzkiego, żywota 15 męczenników tiweriupolskich (strumickich) oraz obszernego trak-
tatu o różnicach dogmatycznych Kościoła greckiego i łacińskiego. Zob. Theophylacti, bulga-
riae archiepiscopi, opera quae reperiri potuerunt omnia, acc. Fr. J. F. Mariae Bern, (Patrolo-
giae cursus completus. Series Graeca, acc. J.-P. Minge, t. 123–126), Paris 1864 (dalej: PG); 
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w kontekście greckiego żywota i służby ku czci św. Klemensa Ochrydzkiego, 
których był autorem, przez co jego dorobek literacki wchodzi również w or-
bitę zainteresowań badaczy źródeł cyrylometodejskich4. W średniowiecznej 
wschodniosłowiańskiej tradycji rękopiśmiennej znacznie popularniejsze były 
jednak jego komentarze biblijne, zwłaszcza przedmowy i objaśnienia do ksiąg 
Nowego Testamentu. Przez stulecia przepisywano je w postaci odrębnych ko-
deksów Komentowanej Ewangelii (Тoлковоe Евангелие – dalej: ТЕ) i Komen-
towanych Dziejów i Listów Apostolskich (Тoлковый Апостол – dalej: TA), 
albo oddzielnych przedmów do ewangelii (atrybuowanych bądź nie), umiesz-
czanych w niezliczonych tetraewangeliarzach. Jako część grecko-słowiańskie-
go systemu literackiego TE i TA są obiektem naukowej analizy już od bardzo 
dawna5. Dziś uważa się, że w średniowiecznej cerkiewnosłowiańskiej trady-
cji rękopiśmiennej funkcjonowały zasadniczo dwa przekłady Komentowanej 
Ewangelii i Komentowanych Dziejów i Listów Apostolskich: pierwszy, stary 
(ТЕ1 i TA1) – powstały najpewniej na Rusi wkrótce po napisaniu greckiego 
oryginału (kon. XI/pocz. XII w.)6 oraz drugi, nowszy (ТЕ2 i TA2) – wykonany 

P. Gautier, Théophylacte d’Achrida. Discours, Traités, Poésies, (Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae 16, 1), Thessalonike 1980.

4 Zob. С. Николова, Извори за делото на Кирил и Методий, [в:] Кирило-Методиев-
ска Енциклопедия, т. 2, София 1995, s. 81–83; Б. Н. Флоря, А. А. Турилов, С. А. Иванов, 
op. cit.; И. Илиев, Делото на Кирил и Методий и техните ученици и последователи в Бъл-
гария през погледа на охридските архиепископи от XI и XII в., „Кирило-Методиевски 
студии”, кн. 17, 2007, s. 356–371; Uczniowie Apostołów Słowian..., passim (we wszystkich 
pozycjach szczegółowa literatura przedmiotu).

5 Zob. m.in.: Г. А. Воскресенский, Древний славянский перевод Апостола и его судь-
бы до XV в. Опыт исследования языка и текста славянского перевода Апостола по ру-
кописям XII–XV вв., Москва 1879, s. 99–104; idem, Древнеславянский Апостол, Сергиев 
Посад 1892–1908; idem, Характеристические черты четырех редакций славянского пе-
ревода Евангелия от Марка по стo двенадцати рукописям Евангелия XI–XVI вв., Москва 
1896; А. А. Алексеев, Текстология славянской Библии, Санкт-Петербург 1999. 

6 Wskazuje na to najstarszy zachowany fragment Komentowanej Ewangelii wg Mateusza 
z XIII w. (БРАН 4.9.11), który posiada pewne ruskie cechy języka. Jest to jedna z przesłanek, 
dla których Anatolij A. Aleksiejew uważa, że przekład TE1 i TA powstał na Rusi przed najaz-
dem mongolskim (ok. XII–XIII w.). Na poparcie tej tezy, wysuniętej już wcześniej (1903 r.) 
przez Aleksieja I. Sobolewskiego, badacz wskazuje na liczne rusycyzmy poświadczone w naj-
starszych tego typu zabytkach przy jednoczesnym braku w nich cech południowosłowiańskiego 
(przypuszczalnego) archetypu, zob. А. А. Алексеев, Текстология..., s. 38, 97, 178–180. Takie 
stanowisko przyjmowane jest dziś przez większość badaczy, głównie rosyjskojęzycznych, z za-
strzeżeniem, że tłumacz (lub tłumacze) nie przekładał greckiego tekstu biblijnego, ale wyko-
rzystał stare południowosłowiańskie przekłady, w których widoczna jest presławska leksyka 
oraz liczne grecyzmy. Archaiczny język przekładu tekstu biblijnego wpłynął wprawdzie na 
słowiański wariant języka komentarzy Teofilakta, jednak sam ich przekład miał być dziełem 
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najprawdopodobniej w XIV w. w Bułgarii w oparciu o tekst starego przekładu7. 
Pierwotne tłumaczenie TE1 obecne jest ponadto w dwóch odmianach: wcze-
śniejszej (TE1a), lepiej oddającej tekst archetypu zarówno w cytatach ewange-
licznych, jak i w komentarzach – z widocznymi wpływami presławskiej lek-
syki – oraz późniejszej (TE1b), wykazującej ślady redakcji (głównie tekstu 
ewangelicznego) bazującej na normie atoskiej8. Mimo tych ustaleń, nadal nie 
do końca pozostają wyjaśnione okoliczności, czas i miejsce powstania pier-
wotnego przekładu Komentowanej Ewangelii, zwłaszcza wobec faktu wyko-
rzystania w tym celu starych południowosłowiańskich przekładów biblijnych. 
Ponieważ dalsze badania w tym kierunku powinny być prowadzone na podsta-
wie jak najszerszej bazy źródłowej, wypada zwrócić uwagę na pewien rękopis 
ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Obszerny cyrylicki kodeks 
(508 kart) o sygnaturze BN 12431 III (Akc. 2738), z pierwszej połowy XVI 
w., jest jedyną w dzisiejszej Polsce kopią Komentowanej Ewangelii Teofilakta 

staroruskich tłumaczy, podobnie jak przekład TA (najstarsze kopie również z XIII w.), który 
powstał najpewniej w tym samym środowisku translatorskim, zob. А. А. Пичхадзе, К группи-
ровке древнейших переводов с греческого, содержащих восточнославянские элементы 
в лексике, ТОДРЛ, т. 59, 2008, s. 18–35; Т. В. Пентковская, А. А. Индыченко, Е. В. Фе-
дорова, К изучению толковой традиции домонгольского периода: Апостол и Евангелие 
с толкованиями, [в:] Лингвистическое источниковедение и история русского языка 
<2010–2011>, Москва 2011, s. 30–32.

7 Аnatolij А. Aleksiejew wspomina o próbie nowego przekładu TE w Serbii w połowie 
XIV w. na prośbę serbskiej carycy Heleny (zob. А. А. Алексеев, Текстология..., s. 38, 178, 
188–190). Istnienie odrębnego przekładu (TE2 i TA2), jego charakterystykę i związki z buł-
garską tradycją piśmienniczą okresu II carstwa (1185–1396) potwierdziła w swoich badaniach 
Tatiana W. Pentkowska, zob. Т. В. Пентковская, Тырновский перевод Толкового Евангелия 
Феофилакта Болгарского в русской традиции (на материале Евангелия от Матфея), 
[в:] Търновска книжовна школа, т. 9: Търново и идеята за християнския универсализъм 
XII–XV век, Велико Търново 2011, s. 381–397; eadem, Болгарский перевод Толкового Апо-
стола как представитель новозаветных редакций XIV в. (к постановке проблемы), [в:] 
XV Международный съезд славистов. Минск, 20–27 августа 2013 г. Доклады российской 
делегации. Письменность, литература, фольклор славянских народов. История слави-
стики, Москва 2013, s. 229–245. 

8 Е. В. Федорова, Толковое Евангелие от Марка Феофилакта Болгарского в русс-
кой традиции: лингвотекстологический анализ, Москва 2011, s. 61–66 (praca dyplomo-
wa obroniona na Uniwersytecie im. M.W. Łomonosowa w Moskwie – na prawach rękopisu). 
Oprócz leksykalno-syntaktycznych istnieją też pewne różnice tekstologiczne pomiędzy wa-
riantami, na przykład TE1a (zač. 29 [začalo – początek perykopy]) łączy tekst i egzegezę J 7,52 
bezpośrednio z J 8,12 – czyli koniec zač. 27 i pocz. 29 (bez cytatu ewangelicznego) stanowi 
jeden tekst (zob. BN k. 404v; РГБ Тр. 110, k. 275), natomiast TE1b posiada we właściwym 
miejscu całą brakującą perykopę (J 7,53–8,1–11) o przyprowadzeniu do Jezusa kobiety cudzo-
łożnej (zob. РГБ Тр. 113, k. 374v–375). 
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Ochrydzkiego. Rękopis pochodzi z kolekcji dawnej Kapituły Greckokatolic-
kiej w Przemyślu. W katalogach znajdziemy tylko podstawowy opis zabytku9, 
który dotychczas nie stał się obiektem osobnych studiów tekstologicznych czy 
archeograficznych. Niewątpliwie rękopis zasługuje na uwagę, ponieważ przed-
stawia pełen zestaw czterech komentowanych ewangelii, zawartych w jednym 
kodeksie, co nie jest zastosowaniem typowym dla Komentowanych Ewangelii 
z tego okresu10. Manuskrypt jest częściowo uszkodzony: na początku brakuje 
kilku kart (najprawdopodobniej czterech lub pięciu) i przynajmniej trzech na 
końcu. W głównym korpusie także brakuje pojedynczych kart, a część z nich 
została umieszczona nie na swym pierwotnym miejscu11. Dziś zabytek roz-
poczyna się od końcowych fraz przedmowy do Ewangelii wg Mateusza oraz 
pierwszego rozdziału z odpowiednimi wersetami biblijnymi i komentarzem do 
nich. Należy sądzić, że rękopis jest odpisem jakiegoś bardzo starego kodeksu, 
zapewne też częściowo zdefektowanego już podczas kopiowania. Sugerują to 
nie tylko niektóre cechy tekstologiczne i językowe, ale również zauważalny 
brak ciągłości tekstu i puste zostawione przez kopistów miejsca na stronach, 

9 Katalog, s. 344–345 (nr 723); Inwentarz, s. 265.
10 Obecność pełnego tekstu TE w jednym kodeksie jest charakterystyczna dla starszych 

zabytków tego typu (np. РНБ Пог. 173 (I poł. XV w.) – Mt, Mk, Łk, J; РНБ Пог. 175 (XIV/XV 
w.) – J, Łk, Mt – w kolejności czytań rocznych (aprakosa); РНБ Пог. 176 (XV/XVI w.) – Mt, 
Mk, Łk, J). W młodszej tradycji rękopiśmiennej teksty poszczególnych ewangelii z przyczyn 
praktycznych występują zazwyczaj oddzielnie bądź rozbite są na dwie części, przy czym przy-
porządkowanie tekstów ewangelii nie jest stałe. Zależność tę widać na przykładzie rękopisów 
dwóch kolekcji: РНБ Пог. 171 (kon. XV w.) – Mt, Mk; РНБ Пог. 172 (poł. XV w.) – J; РНБ 
Пог. 174 (2 poł. XVI w.) – Mt, Mk, Łk; РНБ Пог. 177 (1513 r.) – J; РНБ Пог. 179 (kon. XVI 
w.) – Mt, Mk; РГБ Тр. 107 (kon. XIV w.) – Mt; РГБ Тр. 108 (XVI w.) – Mt, Mk; РГБ Тр. 
109 (XVI w.) – Mt, Mk; РГБ Тр. 110 (XIV/XV w.) – Mt, J; РГБ Тр. 111 (XVI w.) – Łk; РГБ 
Тр. 112 (XVI w.) – Łk; РГБ Тр. 113 (XVI w.) – Łk, J; РГБ Тр. 114 (XVI w.) – J; РГБ Тр. 115 
(XVI w.) – J). Zob. Рукописные книги собрания М. П. Погодина. Каталог, вып. 1, ред. 
О. В. Творогов, В. М. Загребин, Ленинград 1988, s. 123–128; <http://old.stsl.ru/manuscripts/
index.php?col=1>.

11 Pomiędzy aktualną k. 2 i k. 3 brakuje kolejnych kart (opuszczony tekst: gl.1 [glava – 
rozdział, artykuł] zač. 7 – gl. 2, zač. 1 [pocz.]). Przy gl. 3, zač. 13 (k. 8v) nota liturgiczna: „na 
jutrzni Objawienia Pańskiego”. Potem tekst ciągły do gl. 7, zač. 13; k. 159 uszkodzona (wy-
rwana zastawka z plecionką); k. 407 przestawiona, powinna być po k. 404. Ostatnia karta 506 
(luźna) odwrócona i błędnie oznaczona. Tekst kończy się na J 21,4, brakuje zatem przynajmniej 
trzech ostatnich kart.
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jakie najpewniej później uzupełniano o stosowne teksty z innego rękopisu12. 
Cechy paleograficzne kodeksu świadczą, że przepisywało go kilka osób13. 

Typowy dla TE podział materiału biblijnego i komentarzy na rozdziały 
(зачала) w tym przypadku wiąże się z zastosowaniem podwójnych oznaczeń 
dla kolejnych  perykop ewangelicznych. Jedne najpewniej odnoszą się do tzw. 
rozdziałów Teofilakta (Феофилактовы главы), a drugie do tzw. rozdziałów 
Ammona (Аммониевы главы). Pierwsze z nich odzwierciedlają stary bizan-
tyjski sposób dzielenia tekstu ewangelicznego, który  upowszechnił się w sło-
wiańskim środowisku literackim wraz z pojawieniem się w nim przekładu 
TE14, drugi natomiast staje się bardzo popularny w rękopisach biblijnych od 
XV w.15 Podwójne oznaczenia perykop nie są typowe dla rękopisów z XVI w., 
podobnie jak umieszczanie wszystkich czterech komentarzy ewangelicznych 
w jednym kodeksie. Ewangelia wg Mateusza podzielona jest na 68 („Teofilak-
towych”) rozdziałów; Marka – 48, Łukasza – 83; Jana – 19, co niemal dokład-
nie odpowiada większości greckich i słowiańskich kopii16. Przed ewangeliami 
według Marka, Łukasza oraz Jana znajdują się oczekiwane w tym miejscu 
spisy krótkich tytułów kolejnych perykop (lemmy), które równocześnie przy-
pominają pokrótce treść każdej z nich. W niezachowanej początkowej części 
rękopisu, przed Ewangelią wg Mateusza, taki spis zapewne też się znajdował, 
nie można jednak z całą pewnością stwierdzić, czy kodeks rozpoczynał się od 

12 Początek kodeksu (k. 1–21v) został najpewniej w całości (później?) dopisany, ponieważ 
tekst urywa się w połowie k. 21v (Mt 7,13, bez komentarza – druga połowa karty pusta), 
właściwy komentarz znajduje się na k. 22 przepisanej (podobnie jak kolejne) przez innego 
kopistę. Uzupełnienia w tekście, choć w większości drobne, widoczne są również na innych 
stronach, np. k. 33, 74, 74v, 385v, 427, 427v, 428, 428v, 429, 477v, 478.

13 Odmienny charakter pisma widoczny jest zwłaszcza w początkowych partiach tekstu, 
np. k. 1–21v, 22–29v, 30–30v, 31–38, 56v–58v. Od k. 59 różnice są już stosunkowo niewielkie. 
Pewne odmienności w wyglądzie tekstu głównego korpusu kodeksu mogą być skutkiem zmian 
pióra i atramentu (чернило), choć w niektórych miejscach (np. k. 74, 74v, 86, 338–338v) 
widoczne są fragmentaryczne uzupełnienia przez rękę, która się już wcześniej pojawiała.

14 Choć spotykany jest sporadycznie również w innych wcześniejszych zabytkach, 
np. w Kodeksie Mariańskim, zob. L. Moszyński, Cerkiewnosłowiańskie tytuły ewangelijne, 
Warszawa 1990; А. А. Алексеев, Текстология..., s. 31.

15 Zob. Е. Дограмаджиева, Състав на славянските ръкописни четвероевангелия, 
„Palaeobulgarica-Старобългаристика”, 17 (1993), кн. 2, s. 3–21; eadem, Типове номерации 
в календара на средновековните славянски четвероевангелия, [в:] Хиляда и осемдесет 
години от смъртта на св. Наум Охридски, София 1993, s. 173–178.

16 Ewangelia Marka zazwyczaj podzielona jest na 49, a Jana na 18 rozdziałów, zob. 
А. А. Алексеев, Текстология..., s. 31.
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posłania Euzebiusza z Cezarei (263–340) do Cypriana17. W tym miejscu na-
leży dodać, że w kodeksie BN 12431 III podział na „rozdziały Ammona“ nie 
odpowiada ich typowej liczbie spotykanej w rękopisach18. 

Niezależnie od wspomnianych ubytków kopia BN 12431 III dostarcza 
obszernego materiału do archeograficznych i językowych badań nad słowiań-
skim przekładem Komentowanej Ewangelii Teofilakta Ochrydzkiego. Pod 
względem tekstologicznym Ewangelia według Mateusza i Marka zbieżna jest 
z rękopisem  РГБ Тр. 109 (XVI w.) ze zbiorów biblioteki Ławry Świętej Trój-
cy i św. Sergiusza z Radoneża19; kopia Ewangelii wg Łukasza z rękopisem 
РНБ Пог. 175 (XIV–XV в.); natomiast dla Ewangelia Jana – z rękopisem РГБ 
Тр. 110 (XVI/XV w.) również ze zbiorów Ławry. 

Szereg cech językowych i tekstologicznych sugeruje, że dla wykonania 
rękopisu BN 12431 III posłużono się bardzo starym antygrafem. Jedna z naj-
ważniejszych wskazówek, to brak interpolowanego fragmentu z komentarzy 
do Pieśni nad Pieśniami w tekście objaśniającym 45 (zač. 45) perykopę Ewan-
gelii wg Łukasza (Łk 9,28–36 – Przemienienie na Górze Tabor), którego obec-
ność jest dość charakterystycznym znakiem odróżniającym młodsze kopie TE 
(kon. XV–XVIII wiek)20. Również na poziomie języka tekst ewangeliczny 
i komentarze posiadają cechy pierwszego, starego przekładu z widocznymi 
śladami presławskiej leksyki (TE1a), niekiedy również z wariantami spotyka-
nymi w źródłach atoskiej redakcji B. W większości przypadków lekcje tekstu 
ewangelicznego bliskie są rękopisom tzw. grupy Czudowskiego Nowego Te-
stamentu21. Oto kilka przykładów wyrażeń i leksemów charakterystycznych 
dla najstarszego przekładu TE1a, obecnych również w kopii BN 12431 III.

17 W liście tym Euzebiusz wyjaśnia, że autorem segmentacji tekstu ewangelicznego jest 
Ammon z Aleksandrii (175–242), w rzeczywistości jednak najprawdopodobniej podziału na 
perykopy dokonał sam Euzebiusz dzieląc tekst na: Mt – 355; Mk – 233; Łk – 342; J – 232, zob. 
ibidem, s. 31.

18 Kolejno: Mt – 116 (k. 1–103); Mk – 70 (k. 103–159); Łk – 114 (k. 159v–319); J – 66 
(k. 319v–507, koniec utracony).

19 Przejęta w czasach Związku Radzieckiego kolekcja Ławry do dziś znajduje się w Ro-
syjskiej Bibliotece Państwowej w Moskwie.

20 А. А. Алексеев, Текстология..., s. 178.
21 Nazwa pochodzi od zaginionego dziś rękopisu z XIV w. z moskiewskiego monasteru 

pw. cudu Archanioła Michała w Chonai (tzw. Czudowski), który zawierał pełny zestaw ksiąg 
Nowego Testamentu (łącznie z Apokalipsą) w nowym przekładzie, wykonanym na Rusi najpóź-
niej w XIV w. najpewniej w związku z wprowadzaniem liturgicznego ustawu jerozolimskiego. 
Przekład charakteryzuje się związkami z południowosłowiańskimi źródłami biblijnymi (litur-
giczna „tetra” i liturgiczny Apostoł) oraz dużą liczbą grecko-słowiańskich kalek językowych 
(na poziomie leksyki i składni). Nie zachowała się ani jedna pełna kopia zaginionego kodeksu 
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W komentarzach do tekstu ewangelicznego zamiast typowego dla połu-
dniowosłowiańskich źródeł aorystu – рече – wprowadzającego w cytat bi-
blijny, regularnie pojawia się aoryst od innej podstawy czasownikowej w po-
dobnym znaczeniu – вѣща (np. k. 47022; kom. do J 15,1–3; k. 403; kom. 
do J 7,40). Tego typu zamiana, zdaniem Аnatolija Aleksiejewa (i niektórych 
badaczy), jest właściwa dla starego ruskiego przekładu TE1 i TA, podobnie 
jak pewne charakterystyczne warianty tłumaczeń niektórych greckich słów 
i konstrukcji gramatycznych23. Ponadto dla greckich zaimków ἕτερος i τίς 
przekład zachowuje typowy dla wczesnosłowiańskich źródeł (Kodeks Asse-
maniego, Kodeks Zografski, Ewangeliarz Archangielski) leksem етеръ i to za-
równo w tekście ewangelicznym, jak i w komentarzach (np.: етери же рѣша 
ꙗко и зракь его красенъ и бывше ѿ свѣта преображенїꙗ (k. 129v, Mk 9,14–18 
(kom.); tak samo: РГБ Тр. 109, k. 268v.); и етери ѿ тꙋ стоꙗщихъ глша има 
(k. 137v, Мk 11,5; tak samo: РГБ Тр. 109, k. 285); и етери такоже разѹмѣють 
(k. 163v, Łk 1,12–14 (kom.)). Natomiast w innym miejscu (Łk 9,61) leksem 
ἕτερος tłumaczony jest już z wykorzystaniem zaimka инъ (np.: ре҇ⷱ же и инъ: 
въслѣдꙋю ти г҇ⷭи, k. 211; ини же глхꙋ се̏ есть хс. инии глхꙋ еда ѿ галелиꙗ хс 
приидеть. не писание ли рече ꙗко ѿ сѣмене два и ѿ вифлеома града идеже бѣ 
двдъ, J 7,42, k. 403). Wariant ten pojawia się głównie w komentarzach i mógł 
być zastosowany przez tłumaczy dla uniknięcia powtórzeń w przekładzie 
greckiego ἕτερος24. Warto też zwrócić uwagę na użycie innego zaimka – каꙗ 
– jako ekwiwalentu dla τίς w ewangelicznej frazie Mk 6,2: ѿкѹⷣ се есть семꙋ 
и каꙗ мдр҇ⷭть дана емꙋ (k.118). Jest to jednostkowe zastosowanie obecne także 
w kopii РГБ Тр. 109: и каꙗ прѣмдр҇ⷭть данаꙗ емѹ (k. 244). Rękopisy później-
szej redakcji pierwszego przekładu, korygowane w oparciu o normę atoską 
(TE1b), stosują w tym miejscu zaimek что (и что премдр҇ⷭть данаѧ емꙋ, РГБ 
Тр. 108, k. 283v). Wariant poświadczony przez kodeks BN choć jest zbież-
ny z presławską i czudowską grupą rękopisów, zachowuje bezprzedrostkową 

(tekst znany z wydań fototypicznych 1892 i 1989 oraz opracowań naukowych), jednak pewna 
grupa XV-wiecznych rękopisów zawiera wypisy wybranych jego części, zob. А. А. Алексеев, 
Текстология..., s. 191–194; Т. В. Пентковская, К истории исправления богослужебных 
книг в Древней Руси в XIV веке. Чудовская редакция Нового Завета, Москва 2009. 

22 Jeśli nie ma dodatkowych oznaczeń wskazania przykładów odnoszą się do rękopisu 
BN 12431 III.

23 А. А. Алексеев, Текстология..., s. 178–179; Т. В. Пентковская, К истории исправле-
ния..., s. 82–100.

24 Т. В. Пентковская, К истории исправления..., s. 30–37; Е. В. Фeдорова, Толковое 
Евангелие..., s. 61–66.
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formę мѹдрость spotykaną w najstarszych przekładach ewangelicznych (np. 
Ewangeliarz Halicki, 1144 r.)25.

Kolejny przykład: dla greckiego przymiotnika złożonego μονογενής tłu-
macz stosuje słowiański ekwiwalent единочѧдыи (k. 203; Łk 9,38). Taki wa-
riant przekładu poświadczają dwa stare rękopisy z XIV–XV wieku: РНБ Пог. 
173 i РНБ Пог. 175, a także rękopisy czudowskiej grupy Nowego Testamentu. 
Nowsze kodeksy (XVI–XVII w.) mają w tym miejscu leksem единородьныи 
typowy dla źródeł redagowanych według normy atoskiej26.  

Z grupy innych leksemów charakterystycznych dla pierwszego przekładu 
(TE1a) można wskazać też użycie: еврескаа честь (k. 157, kom.); полны сѹт 
хищенїꙗ и неправды (k. 78, Мt 23,25); голѹби (k. 68v, Mt 21,12; podobnie 
w komentarzach: голѹби, гѹлѹби (!), голѹбь)27. Jak wspomnieliśmy, ten typ 
przekładu (TE1a) posiada widoczne wpływy presławskiej leksyki takie jak: 
виноградъ zamiast лоза (przy czym rzeczownik лоза systematycznie zastępuje 
stary wariant розга28 (k. 469v, J 15,1–2)); юдѣомъ zamiast жидомъ (k. 460v–
461, J 13.33), ѹтѣшитель zamiast параклитъ (k. 474, J 15,26), въмѣтають 
zamiast вълагаѭтъ (k. 470v, J.15.6); жребець вместо жрѣбѧ (k. 137v–138, 
Mk 11,1–6 – ewang. i kom.; tamże nietypowe użycie ѡслѧте); искꙋшенѹ бити 
ѿ старець и жрець и книжникъ (k. 126v, Мk 7,31); obok starego пость (аще 
не молитвою и постом, k. 130, Mk 9,29) presławski odpowiednik алъчба 
(иже бо кто блдть стго дха причащенїа ради бжственныⷯ таинъ прїиметь, ни 
алъканииемь альчеть, ни жажею жажеть, ꙗкоже невѣрнии (k. 390v, J 6,53–56 
(kom.)); тъкмо снъ погибели, да писание събꙋдеть сѧ (k. 483, J 17,12) oraz 
charakterystyczny dla TE1 i źródeł czudowskiej redakcji Nowego Testamentu 
leksem – лꙋньствꙋющиѧ Mt 4,2429.

25 Por. Г. А. Воскресенский, Древнеславянское Евангелие. Евангелие от Марка по 
основным спискам четырeх редакций рукописного славянского евангельского текста 
с разночтениями из ста восьми рукописей Евангелия XI–XVI вв., Сергиев Посад 1894, 
s. 184–185; Т. В. Пентковская, К истории исправления..., s. 82–111; Е. В. Федорова, op. cit.

26 Np. РГБ Тр. – 111, k. 89; 112, k. 83v; 113, k. 85; zob. Т. В. Пентковская, К истории 
исправления..., s. 67–69.

27 Przekład TE2 stosuje formę голѹбица, zachowując rodzaj żeński greckiego rzeczownika 
ή περιστερά; zob. Т. В. Пентковская, Тырновский перевод Толкового Евангелия..., s. 382; por. 
Т. В. Пентковская, А. А. Индыченко, Е. В. Федорова, op. cit., s. 36–38.

28 Евангелие от Иоанна в славянской традиции, изд. подг. А. А. Алексеев (et al.), 
Санкт-Петербург 1998, s. 70.

29 Т. В. Пентковская, Тырновский перевод Толкового Евангелия..., s. 387; Е. В. 
Фeдорова, Толковое Евангелие..., s. 31, 35; Евангелие от Матфея в славянской традиции, 
изд. подг. А. А. Алексеев (et al.), Санкт-Петербург 2005, s. 30.
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Zgodność z kopiami prezentującymi stary przekład obserwujemy rów-
nież na płaszczyźnie większych struktur tekstowych. Za przykład może po-
służyć fragment odnoszący się do Mt 4,5: Тогда поꙗть и дїаволь, и постави 
и на крилѣ цркве. тоⷧ҇. на краи комары црквныѧ. еу҇ⷢле. Гла емꙋ аще снь еси бжїи 
ивръзи сѧ долꙋ... (k. 10). Wyrażenie rzeczownikowe на крилѣ цркве jest wła-
ściwe być może tylko dla tekstu reprezentowanego przez kopię BN12431 III. 
Spotykane w takiej postaci gramatycznej, choć z innym wariantem leksykal-
nym (на крилѣ стлища), w rękopisach grupy czudowskiego przekładu Nowe-
go Testamentu, różni się od formy przymiotnikowej на крилѣ црквнѣмь po-
świadczonej we wczesnym przekładzie np. Kodeks Mariański i wskazanych 
kopiach kontrolnych TE1 (РГБ Тр. 109, k. 35v). Podkreślona fraza, będąca 
glosą egzegetyczną, nie występuje w tekście TE2: Тогда поеть его дьꙗволь вь 
стыи градь. и постави его на крилѣ храма. и ре҇ⷱ ему, аще снь бжии еси поверзи 
себе долиу... (РГБ Тр. 110, k. 40). W przekładzie TE2 obecne jest natomiast  – 
jak widać – pierwotne wyrażenie вь стыи градь (Kodeks Mariański)30 opusz-
czone w kopiach TE1. Zamianie ulega też zaimek wskazujący oraz częściowo 
składnia cytatu ewangelicznego.

Są jeszcze inne dowody obecności starego (presławskiego) przekładu tek-
stu ewangelicznego w kodeksie BN 12431 III. W perykopie z Ewangelii wg 
Mateusza czytamy: сего раⷣ ̏ ѹподоби сѧ црт҇ⷭво нб҇ⷭное црю иже хотѣи стѧзати 
сѧ о словеси съ рабы̏ своими (k. 60, Mt 18.23). Forma стѧзати сѧ о словеси 
poświadczona jest we wczesnych  rękopisach z XII–XIV w., natomiast użycie 
w tym miejscu czasownika хотѣ odnotowują na przykład: Kodeks Mariań-
ski, Ewangeliarz Archangielski, Ewangeliarz Mirosława31. Ten typ przekładu 
tekstu ewangelicznego stał się zapewne podstawą dla pierwotnego (ruskie-
go?) przekładu TE. Mamy tego ślady w dalszej części perykopy Mt 18,24: 
наченꙿшꙋ же сѧ емѹ истѧзати сѧ (k. 93v), gdzie użyty czasownik истѧзати 
сѧ, poświadczony jest w starym ruskim tetraewangeliarzu РНБ F.п.I.14 z XIV 
wieku, choć zabytek ten w poprzednim wersie odnotowuje nieco inną formę: 
съпьрѣти сѧ о словеси32.

Za archaicznością tłumaczenia TE w kopii BN 12431 III przemawia też 
użycie rzeczownika кѹръ, poświadczone m.in. w Kodeksie Zografskim oraz 
„presławskich” rękopisach grupy TE1 i źródłach grupy czudowskiej. W bi-
blijnych źródłach atoskiej redakcji oraz w drugim przekładzie (TE2) w tym 

30 Zob. Евангелие от Матфея в славянской традиции..., s. 29.
31 Ibidem, s. 99.
32 Ibidem; por. też Т. В. Пентковская, Тырновский перевод Толкового Евангелия..., s. 385.
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miejscu pojawia się grecka kalka алекторъ33. Leksem кѹръ w warszawskim 
kodeksie spotykamy m.in. w perykopie Mt 26,34: глю тебе, ꙗко в сию нощь 
преⷤ кѹръ не възгла҇ⷭть, трижⷣы ѿверⷤши сѧ мене, (k. 90v), a także w komen-
tarzach do perykopy: ꙗко в сию нощь, прежеⷣ кѹрꙋ възглашенїꙗ, и число 
ѿвержениꙗ, ꙗко трижⷣы ѿвержет сѧ. Termin użyty jest także w innym miej-
scu ewangelii: Mt 26,74 (и помѧнꙋ петрь глы исв҇ⷭы рекша емꙋ, ꙗко преже 
кꙋрꙋ гласити трижⷣа ѿвержешисѫ мене, k. 93v), przy czym warto zauważyć, 
że w tym wypadku opuszczono słowo даже, które jest typowe dla nowszych 
kopii ТЕ (XVI w.) oraz rękopisów grupy czudowskiej34. Ponadto zamiast spo-
tykanego w cytacie три кратъ/три кратꙑ stosuje równoważnik semantyczny 
w postaci трижⷣы, użycie którego znów jest właściwe dla starych przekładów 
ewangelii z XII–XIV w. i źródeł grupy czudowskiej redakcji Nowego Testa-
mentu35. Ten typ przekładu, z zastosowaniem rzeczownika кѹръ, zachowany 
jest też w Ewangelii według Jana (np. J 13,38, k. 461v).

W warszawskiej kopii BN 12431 III w tekstach perykop ewangelicz-
nych oraz w komentarzach spotykamy użycie charakterystycznych dla ТЕ 1 
(i przekładu czudowskiego) grecyzmów takich jak: синапьныи (= σινάπεως)36, 
zamiast nowszej „atoskiej” formy горюшъныи37, грамота (= γράμμα)38, czy 
praktycznie nie spotykany w słowiańskiej tradycji literackiej poza przekładem 
TE арфоръ, арфора (= ἄρθρου)39.

Na skutek wielu zmian redakcyjnych, jakim podlegał stary przekład 
TE1, w tekście pojawiły się grecko-słowiańskie dualne wyrażenia seman-
tyczne typu: магнитъ-матица. Według Tatiany Pentkowskiej, w pierwotnym 
(staroruskim) przekładzie na marginesach znajdowały się glosy objaśniające 

33 Por. Т. В. Пентковская, Тырновский перевод Толкового Евангелия..., s. 384.
34 Евангелие от Матфея в славянской традиции..., s. 144.
35 Ibidem, s. 144.
36 Т. В. Пентковская, К истории исправления..., s. 63–65.
37 Np. k. 42 (Мt 13,31): зернѹ синапинѹ; k. 56 (Mt 17,20): зерно сенапено; k. 115 (Mk 

4,31): зерно синапено; зерно синапь (kom.); k. 241 (Łk 13,19) зернꙋ синаненꙋ/ зернꙋ синаннꙋ; 
k. 265 (Łk 17,6): зерно сенапь; por. зрьнѹ горѹшичнѹ (РГБ Тр. 107, k. 106v); зерно горѹшично 
(РГБ Тр. 107, k. 136v); зерно горꙋшно (РГБ Тр. 113, k. 176v).

38 приими твою грамотꙋ (k. 256v, Łk 16,6–7; tak samo w J 1,18 (kom.): но рабъ сыи̏ 
послꙋжить и токмо и к законꙋ грамотѣ слѹжьбою (k. 330 v, por. Mt 5,31 (kom.) грамотꙋ 
ѿпꙋстнꙋ.

39 съ арфръмь же рече слово (k. 321v, kom. do J 1,1), zob. Т. В. Пентковская, Несколько 
редких грецизмов в древнейшем переводе Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского, 
[в:] Филология: вечная и молодая. Сборник статей к юбилею проф. М. Л. Ремневой, Мос-
ква 2012, s. 106–107; Т. В. Пентковская, А. А. Индыченко, Е. В. Федорова, op. cit., s. 36–42.
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greckie kalki, które z czasem (wtórnie) zostały włączone w tekst główny40. 
W komentarzu do J 6,44 kodeksu BN 12431 III również znajduje się taka 
glosa (k. 387), nadpisana (najprawdopodobniej później przez kogoś innego) 
nad słowem магнитъ. Brak słowiańskiego synonimu матица w pierwotnym 
tekście głównym komentarza może być kolejnym dowodem na stary proto-
graf kodeksu Biblioteki Narodowej, w którym glosy znajdowały się jeszcze 
na marginesach (pominięta w trakcie kopiowania) lub ich w ogóle nie było. 
W rękopisie BN 12431 III znaleźć można zresztą znacznie więcej korekt. Na 
przykład w perykopie z Ewangelii według Jana (J 16,11) nadpisane są różne 
formy czasownika сѫдити (ѡсꙋдѣ же ꙗко кнѧзь ѡсꙋ/женъ

дїсѧ бꙋдетъ, k. 476). 
Obie lekcje są charakterystyczne dla presławskiej grupy źródeł (ѡсꙋдї сѧ,  
ѡсꙋженъ бꙋдетъ41), a ich paralelne wpisanie świadczyć może o niepewności 
kopisty lub weryfikatora tekstu, która z form jest właściwa.

Jak już wspomniano, kopia BN zasadniczo odpowiada tekstom TE w rę-
kopisach wskazanych wyżej jako źródłowy materiał porównawczy. Jednak 
paralelne czytania ujawniły pewne odmienności odpisu dotyczące zarów-
no zmian fleksyjno-syntaktycznych, jak i leksykalnych. Warto odnotować, 
że w tekście BN spotykamy pewne słowa i wyrażenia pominięte w kopiach 
uznanych za reprezentatywne dla przekładu TE1, a obecne w późniejszym 
drugim przekładzie TE242. Oto przykłady różnic z Ewangelii według Mate-
usza i Jana:

40 Zob. Т. В. Пентковская, Несколько редких грецизмов..., s. 110.
41 Евангелие от Иоанна в славянской традиции..., s. 74. 
42 Т. В. Пентковская, Тырновский перевод Толкового Евангелия..., s. 395.
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Odmiennych lekcji jest znacznie więcej, na przykład Mk 1,6 pomija pre-
sławski leksem делѧ poświadczony w tym miejscu jeden raz w kopii РГБ Тр. 
109 (k. 215) i wprowadza (zgodnie z РГБ Тр. 108) ochrydzki ekwiwalent рад 
(ꙗко и паче и медъ ꙋбо ꙗдѧхꙋ люⷣе̏. ѿ бчелъ дѣлаемы̏ и прр҇ⷪкъ не дѣлающи 
имже и кротнимымъ доброты ради разѹмѣти и исканїи постигати (k. 104v). 
Widoczne różnice leksykalne są również w cytacie Мt 5,29–30 (k. 29), gdzie 
użyto: изверзи zamiast и връзи (Kodeks Mariański), отъврьзи (Kodeks Zo-
grafski), въврьзи (Ewangeliarz Vukana), który w takiej postaci nie pojawia 
się w porównywanym materiale źródłowym43.

Ta pobieżna charakterystyka warszawskiej kopii Komentowanej Ewan-
gelii Teofilakta Ochrydzkiego oraz przedstawione uwagi nie pozwalają na 
określenie jej właściwego miejsca i znaczenia dla studiów nad zabytkiem. Dla 
tego celu konieczne jest przeprowadzenie znacznie szerszych badań, szcze-
gólnie od strony języka i weryfikacji z oryginalnym tekstem greckim. To jed-
nak zadanie dla specjalistów z różnych dziedzin szeroko rozumianej paleosla-
wistyki.  

43 Zob. Евангелие от Матфея в славянской традиции..., s. 34.



„Między pszenicą czasem i kąkol dobrze się miewa” –  
indeksy ksiąg „prawdziwych” i „kłamliwych”

Znana ewangeliczna przypowieść o chwaście1 posianym między pszenicą 
przez „nieprzyjaciela” człowieka (Mt 13, 24–30) jest dla tradycji chrześcijań-
skiej ważna głównie ze względu na swe metaforyczne znaczenie. Odwołuje 
się do obrazu Królestwa Bożego, a właściwie do eschatologicznej wizji Sądu 
Ostatecznego jako momentu udzielania nagród i egzekucji kar. Chwast, jak 
pamiętamy, zostanie unicestwiony, podobnie jak inne dzieła szatana, lecz za-
nim to nastąpi Bóg pozwala róść obu – i zbożu, i chwastowi, wspólnie dojrze-
wać i razem przynosić owoce. Szeroki wachlarz zastosowań tej sugestywnej 
przypowieści w chrześcijańskiej parenetyce sprawił, że psujący dobre ziarno 
oraz jego wzrost ewangeliczny chwast kojarzono jednoznacznie z wszelki-
mi czynnikami wrogimi czystości wiary i zagrażającymi ładowi Kościoła. 

1 Staropolskie przekłady tej perykopy stosują termin „kąkol” jako ekwiwalent dla gr. 
ζιζάνιoν i łac. zizanium (zob. Słownik staropolski, t. 3, z. 4 (17), red. S. Urbańczyk, Wrocław-
-Kraków-Warszawa 1961, s. 262–263; tak samo w przekładzie Nowego Testamentu ks. Jakuba 
Wujka z końca XVI w.). Prawdopodobnie jednak to nie kąkol polny (Agrostemma githago), 
a życica roczna (Lolium temulentum) jest chwastem, do którego odnosi się ewangeliczna przy-
powieść. Obie rośliny sprawiały kłopot rolnikom obniżając plony, lecz to życica ma nasiona 
łudząco podobne do pszenicy. Zarażone pasożytniczym grzybem (Stromatinia temulenta) po-
wodowały bóle głowy, ślepotę, a nawet śmierć, zob. Z. Włodarczyk, Rośliny biblijne. Leksykon, 
Kraków 2011, s. 40, 131–132.

Cyrylometodejskie tłumaczenie tego fragmentu Ewangelii podąża w inną stronę. Staro-
słowiańscy tłumacze użyli słowa плѣвелъ/плѣвелы, które oznacza chwasty jako kategorię, nie 
wyróżniając żadnego z nich w sposób szczególny, por. Евангелие от Матфея в славянской 
традиции..., s. 74.
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Powołani do roli strażników ortodoksji święci biskupi i ojcowie, nie czeka-
jąc na czasy ostateczne, zaczęli „odsiewać dobre ziarno od chwastu”, stara-
jąc się napiętnować wszelką myśl heretycką wyrażoną w mowie i w piśmie. 
Już starożytność chrześcijańska wydała główne kompendia herezjologiczne 
i wykazy pism zakazanych, które pełniły rolę regulatora doktrynalnej prawo-
myślności, a wieki średnie indeksy te jeszcze uzupełniły i skorygowały2. Jed-
nakże obie tradycje – przyjęta i odrzucona – przez stulecia były obecne obok 
siebie i trwały w specyficznym dialektycznym związku, ponieważ w praktyce 
nie mogą też bez siebie istnieć. Stabilne granice czystej wiary są wytycza-
ne zazwyczaj w kontekście myśli kacerskiej, a groźny kształt herezji w pełni 
ujawnia się dopiero na tle ortodoksji. Zatem na karty tych samych ksiąg trafi-
ły listy ksiąg „prawdziwych”, które zalecano do lektury, i pism „fałszywych” 
bądź „kłamliwych”, których prawowierny chrześcijanin zobowiązany był uni-
kać. W przypadku pism jawnie godzących w doktrynę kościelną proces ich 
eliminacji z obiegu prowadzony był starannie i z zaangażowaniem. Większy 
kłopot sprawiały teksty nie wykazujące jaskrawej „szkodliwości”, a mocno 
zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej ze względu na pożyteczne dla wier-
nych treści poznawcze lub umoralniające. Tego typu utwory, często pseudo-
epigraficzne, zaliczane do pojemnej kategorii apokryfu, zawsze funkcjonowa-
ły w systemie literatury bizantyńsko-słowiańskiej mimo rozpowszechnienia 
indeksów „pism prawdziwych i kłamliwych”. Niczym ewangeliczna pszenica 
i kąkol na stronach rękopisów oficjalna hagiografia, parenetyka i materiał bi-
blijny sąsiadowały z przeróżnymi „słowami”, „opowieściami” i „historiami”3. 
Naturalnie odsetek kodeksów o mieszanej zawartości był stosunkowo niedu-
ży, dlatego do dzisiaj zachowały się one w niewielkiej liczbie. Nie inaczej 
jest w bibliotekach polskich, gdzie dominują rękopisy liturgiczne. Nieliczne 
kodeksy z materiałem bardziej oddalonym od nurtu literatury oficjalnej, bli-

2 Zob. m.in. A. Naumow, Ksenofobia i nieufność jako mechanizmy współżycia chrześci-
jan, [w:] Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. 
I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, Poznań 2012, s. 87–97.

3 Spośród obfitej literatury naukowej na temat bizantyńsko-słowiańskich apokryfów 
wskażemy tylko niektóre pozycje: И. Я. Порфирьев, Апокрифические сказания о ветхо-
заветных лицах и событиях, Казань 1872; М. Н. Сперанский, Из истории отреченных 
книг, ч. 1–4, (Памятники древней письменности и искусства 129 (1899), 131 (1899), 137 
(1900), 171 (1908)); А. И. Яцимирский, К истории апокрифов и легенд в южнославянской 
письменности, ИОРЯС, т. 14, кн. 2, 1909, s. 267–322; кн. 3, s. 103–159; т. 15, кн. 1, 1910, 
s. 1–62; A. de Santos Otero, Los Evangelios apócrifos, Madrid 1956 (19632; 19753); A. Nau-
mow, Apokryfy w systemie…, passim; Д. Петканова, Апокрифи, [в:] Кирило-Методиевска 
Енциклопедия, т. 1, София 1985, s. 85–93 (z wykazem bibliograficznym).
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skim apokryfowi, są dla nas szczególnie interesujące i wartościowe. Zanim 
przyjrzymy się niektórym z nich, sprawdźmy, co mógł wiedzieć na temat pism 
„prawdziwych i kłamliwych” prawosławny czytelnik z państwa polsko-litew-
skiego i jakie indeksy zachowały się w zbiorach rękopisów cerkiewnosło-
wiańskich w naszym kraju. 

Historia indeksów ksiąg przyjętych i odrzuconych przez Kościół wschod-
ni została już dość obszernie opracowana przez badaczy, zarówno jeśli chodzi 
o literaturę bizantyńską, jak też słowiańską4. Analiza paleograficzna i teksto-
logiczna znanych dziś nauce około 200 kopii5 spisów ksiąg „prawdziwych” 
i ksiąg „kłamliwych” pozwoliła nakreślić historię ich bytowania i dróg rozwo-
ju w piśmiennictwie cerkiewnosłowiańskim na przestrzeni kilkunastu wieków. 
Badaczom udało się określić siedem głównych redakcji zabytku, różniących 
się pochodzeniem, kolejnością i zestawem wymienianych pism, tytułami po-
szczególnych artykułów, towarzyszącymi im objaśnieniami6. Indeks tworzą 
zwykle dwie podstawowe części: rejestr ksiąg „prawdziwych” – czyli wykaz 
kanonicznych ksiąg biblijnych i pozabiblijnych (zazwyczaj wydzielonych) 

4 Z ciekawszych opracowań warto wskazać: А. Н. Пыпин, Для объяснения статьи 
о ложных книгах, „Летопись занятий Археографической комиссии” (1861), вып. 1, 
Санкт-Петербург 1862, s. 1–55; idem, Ложные и отреченные книги русской старины, 
[в:] Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием Куше-
левым-Безбородко, вып. 3, Москва 1862; Н. С. Тихонравов, Отреченные книги древней 
России, Сочинения, т. 1, Москва 1898; А. И. Яцимирский, Библиографический обзор апо-
крифов в южнославянской и русской письменности, вып. 1: Апокрифы ветхозаветные, 
Петроград 1921; Б. Ангелов, Списъкът на забранените книги в старобългарската лите-
ратура (Към въпроса за класовия характер на нашата стара литература), „Известия 
на Инститита за българската литература”, кн. 1, 1952, s. 107–159; Е. Георгиев, Литерату-
ра на изострени борби в средновековна България, София 1966, s. 234–244; Я. Н. Щапов, 
Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси XI–XIII вв., Москва 1978; 
Н. А. Кобяк, Индексы отреченных и запрещенных книг в русской письменности, „Древ-
нерусская литература. Источниковедение”, Ленинград 1984, s. 45–54; eadem, Индексы 
ложных книг и древнерусский читатель, [в:] Христианство и церковь в России фео-
дального периода, Новосибирск 1989, s. 352–363; eadem, Оксфордская редакция индекса 
ложных книг: археография и тексты, [в:] Из фонда редких книг и рукописией Научной 
библиотеки Московского университета, Москва 1993, s. 175–187; Б. А. Семеновкер, Биб-
лиографические памятники Византии, Москва 1995; И. М. Грицевская, Индексы истин-
ных книг, Санкт-Петербург 2003 (tam wykaz literatury przedmiotu).

5 W cytowanej pracy Irina M. Gricewska lokalizuje 186 odpisów indeksu (И. М. Гри-
цевская, Индексы…, s. 9), natomiast w Encyklopedii Cyrylo-Metodejskiej wymieniono 
ich ok. 200 (С. Кожухаров, Индекс на забранените книги, [в:] Кирило-Методиевска 
Енциклопедия, т. 2, София 1995, s. 114), ta liczba wydaje się bliższa prawdy.

6 Systematyzacja zob. А. И. Яцимирский, Библиографический обзор..., s. 1–75; 
И. М. Грицевская, Индексы…, passim.
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– oraz katalog ksiąg „kłamliwych” – wymieniający pisma jawnie niezgodne 
z doktryną chrześcijańską lub przynajmniej budzące daleko idące wątpliwości.

Z historyczno-literackiego punktu widzenia najciekawsze są rejestry 
dzieł pozabiblijnych oraz odrzuconych, choćby z powodu ich nieporówny-
walnie większej niż w przypadku kanonu biblijnego podatności na modyfi-
kacje. Z biegiem czasu ta część indeksu stopniowo się rozrastała, obejmując 
coraz to nowe tytuły i postacie. W ten sposób stała się pewnego rodzaju hi-
storyczną bibliografią7, nabrała wartości źródłowej zarówno dla samej siebie 
(jako osobnego gatunku literackiego), jak i dla zamieszczonych tam tekstów, 
ich redakcji i tłumaczeń. Współcześnie można na jej podstawie określać auto-
rytet poszczególnych dzieł i zestaw obowiązującej w danym okresie literatury 
oficjalnej i nieoficjalnej.

Wśród rękopisów cerkiewnosłowiańskich przechowywanych dziś w Pol-
sce znajdziemy kilka kodeksów zawierających materiał literacki odnoszący 
się do tego zagadnienia. Zdecydowana większość z nich nie była dotychczas 
wspominana w publikacjach naukowych, jeśli zaś się pojawiają, to tylko 
w postaci lakonicznych wzmianek.

Najstarsze słowiańskie wykazy ksiąg „prawdziwych” (ѹꙁаконен/стн-
н кнг) i „kłamliwych” (лъжнаа псанїа, тан кнг) były przekładami 
tekstów greckich i pojawiły się w Bułgarii pod koniec IX w. wraz z nomoka-
nonem. W Kodeksie cara Symeona, poświadczonym w staroruskim odpisie 
z 1073 roku (ГИМ Син. 1043, k. 253–254), znajdują się trzy artykuły z pism 
Jana Damasceńskiego, Izydora (z Peluzjum) i Grzegorza Teologa, odnoszące 
się do indeksu. Prowadzone w ostatnich latach badania nad zabytkiem pozwo-
liły wykazać pełną zgodność tekstu Izbornika z jego greckim protografem (np. 
Codex Coislinianus  120, X w.), i skonstatować, że znajdujący się tam artykuł 
Богословьца от словесъ to przekład pełnej greckiej redakcji wierszowanego 
wykładu Grzegorza Teologa8. Jest to najstarszy znany wariant indeksu, jaki 

7 Średniowieczne biblioteki klasztorne posiadają księgi o różnym przeznaczeniu: litur-
giczne, do lektury w refektarzu oraz do lektury indywidualnej. Zob. Р. П. Дмитриева, Свет-
ская литература в составе монастырских библиотек XV и XVI вв., ТОДРЛ, т. 23, 1968, 
s. 143–170.

8 Б. А. Семеновкер, Греческие списки истинных и ложных книг и их рецепция на Руси, 
ТОДРЛ, т. 40, 1985, s. 206–228. Wykaz biblijny św. Grzegorza powstał w IV w., natomiast 13 
jego homilii zostało przełożonych na język słowiański już w X w. Znamy dziś przynajmniej 22 
greckie rękopisy (X–XVI w.), które odnoszą się do archetypicznego wariantu kodeksu, będące-
go źródłem dla przekładu wykonanego w Bułgarii dla cara Symeona Wielkiego (X w.). Obecnie 
trwają zaawansowane prace nad publikacją greckich źródeł Kodeksu cara Symeona (П. Янева, 
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funkcjonował w cerkiewnosłowiańskiej przestrzeni literackiej już u począt-
ków jej kształtowania się, dlatego stanowi naturalny punkt odniesienia (lub 
przynajmniej kontekst źródłowy) dla badań nad chrześcijańską tradycją od-
rzuconą w średniowieczu. Spośród niemal trzydziestu pism apokryficznych, 
wymienionych w tym spisie, zaledwie część znana była Słowianom w prze-
kładach, i to nie tylko na początku X w., kiedy powstawał w Bułgarii antygraf 
kodeksu, ale także później. Fakt ten pozwala patrzeć na Богословьца от сло-
весъ również jako na swego rodzaju instrukcję dla tłumaczy przestrzegającą 
ich przed potencjalnym tłumaczeniem pism odrzuconych już przez hierarchię 
kościelną. Typ kodeksu, jakim jest Izbornik 1073 r., znany był szeroko na Rusi 
(zachowało się wiele jego kopii), a zatem i wspomniany indeks należy uznać 
za podstawowy dla wczesnej tradycji słowiańskiej9. 

Jedna z ruskich kopii Izbornika Światosława znajduje się dziś w kolekcji 
Biblioteki Narodowej w Warszawie – sygn. BN 12243 IV (Akc. 2699), 2 poł. 
XVI w.10 Kodeks jest skróconą wersją Izbornika 1073 r. i według spisu treści 
(k. 1–4v) zawierał pierwotnie 15 + 90 rozdziałów. W wykazie nie figurują 
wspomniane wyżej słowa Jana Damasceńskiego i Izydora, ale jest wykład 
Grzegorza Teologa Богословьца от словесъ (jako ostatni, 90 rozdział). Nie-
stety rękopis jest dziś w części zdefektowany, tekst urywa się na rozdziale 
8611, dlatego trudno cokolwiek powiedzieć o jego indeksie. Bez wątpienia 
interesujące by było sprawdzenie, czy w kodeksie BN 12243 IV znajdowała 
się wierna kopia starosłowiańskiego przekładu z greki, czy też może jakaś 
jego zmodyfikowana wersja. Pewne jest jednak, że sam wykład Grzegorza 
Teologa Богословьца от словесъ, a zatem i indeks, przedstawiały dla ruskiego 
kopisty/czytelnika w drugiej połowie XVI stulecia wartość nie mniejszą niż 
pięć wieków wcześniej.

Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.), т. III: Гръцки извори – w druku), 
jednak w oparciu o zgromadzone materiały wydano już tłumaczenie na język bułgarski, zob. 
Спасителна книга (Гръцкият оригинал на Симеоновия сборник). Книга, произхождаща 
и съставена от различни речи и душеполезни разкази, наречена „Спасителна”, прев. от 
гръцки: П. Янева, С. Иванов, София 2008 (teksty na temat indeksów – s. 369–379). 

9 С. Кожухаров, op.cit, s. 115; А. Милтенова, Индекси, [в:] Старобългарска литера-
тура. Енциклопедичен речник, ред. Д. Петканова, София 1992, s. 193.

10 Katalog, s. 448–489 (nr 1045); Inwentarz, s. 195.
11 Dialog św. Bazylego z Grzegorzem kończy pytanie o kształt cielesny Archanioła Ga-

briela, co odpowiada k. 243v (w. 8) Izbornika, por. Изборник Святослава 1073 года. Факси-
мильное издание, Москва 1983; Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.), 
т. 1: Изследвания и текст, ред. П. Динеков, София 1991, s. 680.



92 Między pszenicą czasem i kąkol dobrze się miewa…

Szybki rozwój piśmiennictwa prawosławnych Słowian sprawił, że na 
przełomie XI i XII w. tłumaczone z greki wykazy zakazanych ksiąg nie speł-
niały już należycie swojej funkcji. Stąd też najprawdopodobniej w Bułgarii 
powstała pierwsza słowiańska redakcja indeksu, która była reakcją władz cer-
kiewnych na zwiększający się repertuar literatury religijnej, w tym tłumaczo-
nej i oryginalnej literatury apokryficznej (pozaoficjalnej)12. Najstarszy znany 
wykaz tego typu znajduje się w tzw. Nomokanonie Pogodina (РНБ Пог. 31, 
XIV w., k. 187–190), gdzie po raz pierwszy wspomniane zostały pisma buł-
garskiego popa Jeremiasza (np. Opowieść o drzewie krzyżowym)13. Około XII 
w. pojawiają się przekłady kolejnych greckich tekstów patrystycznych wyli-
czających i komentujących pisma przyjęte i odrzucone przez Cerkiew. Arty-
kuły te są ekscerptami z pism św. św. Atanazego Aleksandryjskiego, Grze-
gorza Teologa (z Nazjanzu) i Amfilocha z Ikonium. Natomiast z aktualnym 
przeglądem bizantyńsko-słowiańskiej literatury apokryficznej zapoznaje frag-
ment Taktikonu mnicha Nikona z Czarnej Góry († po 1088 r.)14. Wspomniane 
tu pisma weszły w skład średniowiecznych słowiańskich kodeksów jurydycz-
nych, gdzie znalazły się obok tradycyjnego zestawu uchwał soborowych i sy-
nodalnych. Spotykamy je regularnie w serbskiej redakcji komentowanego No-
mokanonu 14 tytułów patr. Focjusza, który pojawił się na Rusi około połowy 
XIII w. jako Kormcza św. Sawy15. Szukając inwentarzy pism „prawdziwych” 

12 Е. Георгиев, Литература..., s. 236–240.
13 Por. Й. Иванов, Богомилски книги и легенди, София 1925, s. 50–53.
14 Taktikon przetłumaczono na język słowiański dopiero pod koniec XIII lub na początku 

XIV w., jednak jego treść (w tym indeks) najpewniej znana była bułgarskim twórcom w grec-
kim oryginale znacznie wcześniej (lata 70. XI w.). Na bazie materiałów źródłowych opubliko-
wanych przez Aleksandra N. Pypina (szczególnie rękopisu РНБ І.F. 263, ХVІ–ХVІІ w., zob. 
idem, Для объяснения статьи..., s. 1–55) przedstawiono argumenty potwierdzające wpływ 
greckiego tekstu Taktikonu na drugą bułgarską redakcję indeksu (z końca XI lub pocz. XII w.), 
a nawet wysunięto tezę o bezpośrednim udziale Teofilakta Ochrydzkiego w jego opracowa-
niu, zob. А. Калоянов, Т. Моллов, Индексът на забранените книги по данните в препис 
от ХVІ–ХVІІ в. (ркп. 263, Имп. Публ. б-ка, СПб.), [в:] Културните текстове на минало-
то: носители, символи и идеи, кн. 4: Текстовете в архитектура и образи, София 2005, 
s. 196–206.

15 Ten południowosłowiański wariant nomokanonu został opracowany na pocz. XIII w. 
(ok. 1225) specjalnie na potrzeby młodego autokefalicznego Kościoła serbskiego (1219). Nie-
zależnie od tego, czy w rzeczywistości przekładu tekstów greckich dokonał sam św. Sawa 
(Nemanja, 1219–1235), czy też był on tylko inicjatorem wyboru i kompilacji istniejących już 
na Athosie słowiańskich (najpewniej bułgarskich) tłumaczeń, to z jego postacią tradycja zwią-
że zaistnienie tego dzieła. Kormcza św. Sawy posiada dość stabilny układ tekstów, rozdzielo-
nych w podstawowej wersji na 64 rozdziały (glavy). W rękopisach zdarzają się oczywiście 



93Między pszenicą czasem i kąkol dobrze się miewa… 

i „kłamliwych” należy zatem sięgnąć przede wszystkim po kodeksy prawa 
kanonicznego – nomokanony, nazywane w słowiańskiej tradycji cerkiewnej 
księgami kormczymi16.

W należących do tej samej grupy typologicznej i bliźniaczo do siebie 
podobnych nomokanonach ze zbiorów Biblioteki Narodowej – BN 12365 IV 
(Akc. 2731), XVI w. i BN 12366 IV (Akc. 2736), pocz. XVII w., materiał na-
leżący do indeksów wskazywany jest – zgodnie z układem Focjuszowej Syn-

pewne odchylenia od tego wzorca, ale zwykle dotyczą one tekstów uzupełniających, jakie 
znajdują się w jej części końcowej. Zasadnicza część korpusu jurydycznego (bizantyńskie pra-
wo kanoniczne) opracowana została na bazie skróconej wersji Sinopsis Stefana z Efezu (2 poł. 
VI w.), przeredagowanej i opatrzonej komentarzami słynnego kanonisty Aleksego Aristenesa 
(XII w.). Drugim podstawowym źródłem dla kompilacji tej części była Syntagma 14 tytułów 
z pełnym tekstem kanonów, z której zaczerpnięto brakujące w Sinopsis uregulowania. Grecka 
Syntagma została, podobnie jak Sinopsis, opatrzona komentarzami bizantyńskiego historyka 
Jana Zonarasa (XII w.), a zatem nowa wersja słowiańskiego kodeksu jurydycznego opraco-
wana została na bazie aktualnych wykładni starego prawa bizantyńskiego z uzupełnieniem 
o nowe akty prawne (cesarskie i patriarsze). Pozostałe teksty nomokanonu znane są ze śre-
dniowiecznych źródeł greckich i słowiańskich, choć przed XIII w. nie stanowiły jakiejś wspól-
nej całości. Taki zestaw artykułów jest więc niewątpliwie słowiańską kompilacją, opracowaną 
na bazie wielu źródeł greckich. Opatrzona komentarzami i dostosowana do współczesnego 
stanu prawnego, a przy tym stosunkowo krótka wersja nomokanonu stała się funkcjonalnym 
źródłem prawa kościelnego i świeckiego nie tylko dla kościoła serbskiego. W 1226 roku nowy 
wariant kodeksu jurydycznego został posłany do Bułgarii, gdzie patriarchat tyrnowski uznał 
go oficjalnie za obowiązujący. Niebawem trafił on także na Ruś. Na prośbę metr. kijowskiego 
Cyryla III, bułgarski despota ruskiego pochodzenia, Jakub Światosław, posłał w 1262 r. kopię 
przechowywanego w Tyrnowie serbskiego nomokanonu z oświadczeniem o jego aktualności 
i zaleceniem stosowania. Synod włodzimierski potwierdził w 1274 r. przyjęcie nomokanonu 
św. Sawy przez Cerkiew ruską,  która od tej pory zaczęła szeroko z niego korzystać, nadając 
mu zwyczajową nazwę księgi kormczej (кормчая книга). Kormcza św. Sawy stała się w ten 
sposób podstawowym wariantem kodeksu prawnego nie tylko na Bałkanach, ale i na Rusi,  
gdzie na przestrzeni od pocz. XIII do końca XVIII w. przeszła długą i skomplikowaną tek-
stologicznie historię. Zob. m.in.: K. Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Litteratur 
von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches (527–1453), München 1891, s. 63, 
360; М. Красножен, Толкователи канонического кодекса Восточной Церкви: Аристин, 
Зонара и Вальсамон, Юрьев 1911, s. 96–128; Я. Н. Щапов, Княжеские уставы и церковь 
в Древней Руси XI–XIV вв., Москва 1972; idem, Византийское и южнославянское право-
вое наследие на Руси в XI–XIII вв., Москва 1978; М. Петровић, О Законоправилу или 
Номоканону Светога Саве, Београд 1990.

16 Ponieważ oba terminy w literaturze przedmiotu stosowane są zamiennie (choć nie za-
wsze oznaczają to samo), używam ich tu rozdzielnie: „nomokanon” – dla kodeksów posiada-
jących tradycyjną strukturę Syntagmy 14 tytułów patriarchy Focjusza i osobnej części kano-
nicznej (prawa kościelnego i świeckiego) oraz patrystycznej; „księga kormcza” – dla serbskiej 
redakcji nomokanonu św. Sawy, gdzie materiał kanoniczny został włączony w Syntagmę i ma 
inne niż w nomokanonie uporządkowanie.
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tagmy 14 tytułów – w tytule III, rozdziale 2 (грань третаа, глава в҃) oraz tytule 
XII, rozdziale 3 (грань в҃ї, глава г҃)17. Stosowny cykl uregulowań prawnych 
(w przekładzie zbieżnym z wariantem Kormczej Efremowskiej18 i Kormczej 
Nowogrodzkiej19) został zamieszczony w kilku działach:

a) w Kanonach Apostolskich – kanon 60 (nakaz wyklinania duchownych 
czytających w świątyniach księgi heretyckie); druga część kanonu 85 
(z wykazem ksiąg Starego i Nowego Testamentu – brak Księgi Wyj-
ścia, dwóch Ezdrasza, Hioba, Psalmów i trzech Salomona)20;

17 W rękopisie BN 12366 IV ta część jest zdefektowana, jednak z pewnością pierwotnie 
istniała.

18 Jest to dziś najstarsza zachowana kopia słowiańskiego nomokanonu pierwszej redakcji. 
Księga przepisana została w jednym z nowogrodzkich skryptoriów za panowania Jarosława 
Mądrego przez mnicha Efrema (Офрем), stąd też jej zwyczajowa nazwa. Kodeks od dawna 
przyciągał uwagę kodykologów, m.in.: Wukoła M. Undolskiego (idem, Описание славянских 
рукописей Московской патриаршей (ныне Синодальной) библиотеки, „Чтения в импера-
торском обществе истории и древностей российских при Московском университете”, 
1867, кн. 2, разд. 3, s. 38–44), Aleksieja S. Pawłowa (idem, Первоначальный славяно-русский 
номоканон, Казань 1869, s. 28–51), a także Izmaiła I. Sriezniewskiego (idem, Обозрение 
древних русских списков Кормчей книги, СОРЯС, т. 65, кн. 2, 1897, s. 15–46). W później-
szym czasie tekst rękopisu stanowił podstawę źródłową fundamentalnej pracy Włodzimierza 
N. Beneszewicza o starosłowiańskich nomokanonach (idem, Древнеславянская кормчая XIV 
титулов без толкований, т. 1, Санкт-Петербург 1906; т. 2 (подг. Я. Н. Щапов), София 
1987). Kodeks znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Historycznego w Moskwie (ГИМ 
Син. 227 (57), XI–XII w.); znane są też inne rękopisy będące późniejszymi kopiami i warian-
tami Kormczej Efremowskiej (m.in.: Kormcza Uwarоwa (ГИМ Увар. 124, XIII w.) i cztery 
kodeksy z XV/XVI w., zob. Я. Н. Щапов, Византийское и южнославянское правовое на-
следие..., s. 40–49, 100–116, 255–261. 

19 Kopia powstała również w Nowogrodzie, dla tamtejszego Soboru św. Sofii. Zlecenio-
dawcą był wielki książę włodzimiersko-suzdalski Dymitr Aleksandrowicz († 1294), natomiast 
pracę sfinansował miejscowy arcybp Klemens († 1299). Z tego względu w literaturze naukowej 
kormcza funkcjonuje pod różnymi nazwami: Nowogrodzka, Synodalna, Sofijska albo Klemen-
towskij spisok. Obecnie kodeks znajduje się Muzeum Historycznym w Moskwie  (ГИМ Син. 
132, 1282 r.). Zabytek był wielokrotnie opisywany, m. in.: В. М. Ундольский, Описание сла-
вянских рукописей..., s. 46–56 (№ 110); И. И. Срезневский, Обозрение..., s. 85–112. Inne 
pochodne odpisy to: Kormcza Warsonofiusza (ГИМ Чуд. 4, kon. XIV w.) oraz grupa kodeksów 
powiązanych z tzw. Kormczą Wołyńską (protograf z XIII w., zachowane kopie z kon. XV–
pocz. XVII w.), zob. Я. Н. Щапов, Византийское и южнославянское правовое наследие..., 
s. 163–165, 270–275.

20 W kopii BN 12366 IV nie wymienia się Księgi Wyjścia, natomiast brakujące Księgi 
Hioba i Psalmów zostały dopisane (prawdopodobnie przez tego samego kopistę) na marginesie 
karty (k. 29). Ten sam kanon w pełnym kształcie zob. РГБ Тр. 205 (XVI w.), k. 39–39v.
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b) postanowieniach soboru w Laodycei – kanon 59 (oznaczony jako 
58), z zakazem czytania (apokryficznych) psalmów Salomona (błęd-
nie zapisano – Dawida21);

c) postanowieniach soboru w Kartaginie – kanon 24, właściwie sam 
komentarz odsyłający do wcześniejszych kanonów;

d) postanowieniach soboru trullańskiego – kanon 2 (ostrzeżenie przed 
naukami heretyków i odesłanie do pism kanonicznych); kanon 63, 
(nakaz pilnowania ksiąg świętych i chronienia przed heretykami); 
kanon 68 (nakaz palenia ksiąg heretyckich i zakaz czytania ich 
w cerkwi);

e) postanowieniach soboru nicejskiego II (787 r.) – kanon 9 (nakazuje 
wyklinać duchownych i świeckich cytujących księgi heretyckie22).

Tekstom kanonów towarzyszą zwykle objaśnienia (толковане) przygo-
towane według wykładni słynnych bizantyńskich kanonistów – Aleksego Ari-
stenesa i Jana Zonarasa.

Analogiczny zestaw kanonów znajduje się w trzech księgach korm-
czych – BJ 34/1952 (kon. XV w.), BJ 71/1952 (tzw. Kormcza z Dzikowa, kon. 
XV w.)23 i BN 12694 III (tzw. Kormcza Konstantynowska, XVI/XVII w.). 
Ostatnia ma po części taką samą strukturę jak dwa wyżej omówione nomo-
kanony Biblioteki Narodowej, natomiast kodeksy Biblioteki Jagiellońskiej 
odnoszą się do tradycji serbskiej Kormczej św. Sawy24. Cechą łączącą wymie-
nione księgi jest taki sam południowosłowiański wariant przekładu zamiesz-
czonych tam tekstów kanonicznych i komentarzy. Wszystkie trzy kormcze 

21 Podobnie w kormczej РГБ Тр. 205, k. 77, gdzie kopista lub weryfikator tekstu zoriento-
wał się w pomyłce i poprawił błąd (przekreślił „Dawidowe” i nadpisał „Salomonowe”).

22 Synopsa materiału dotyczącego omawianego zagadnienia w nomokanonach i księgach 
kormczych BN i BJ, zob. dodatek na końcu tego rozdziału.

23 Na temat krakowskich kodeksów zob. J. Stradomski, Pierwiastek południowosłowiański 
w XV-wiecznych zabytkach prawnych Cerkwi prawosławnej w zbiorach rękopisów Biblioteki 
Jagiellońskiej, [in:] The Orthodox Church in the Balkans and Poland Connections and Com-
mon Tradition, ed. by A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak, Białystok 2007, s. 197–
210; Л. В. Мошкова, Западнорусская Кормчая особого состава, „Хризограф”,  вып. 2, 
Москва 2005, s. 231–241; idem, Кормчие особого состава, [в:] Каталог славяно-русских 
рукописных книг XVI века, хранящихся в Российском государственном архиве древних 
актов, вып. 1: Апостол – Кормчая, под ред. Л. В. Мошковой, Москва 2006, (Приложение) 
s. 315–497 (szczególnie s. 442–470).

24 Bardzo ciekawa Kormcza Konstantynowska (dawna sygnatura Akc. 10782) reprezentu-
je redakcję pośrednią, tzn. zachowując strukturę nomokanonów (osobna Syntagma 14 tytułów 
i osobno kanony synodów i soborów powszechnych), posiada teksty w takim samym przekła-
dzie i zestawie (bogatszym niż nomokanony) jak kormcze serbskie.
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pomijają Księgę Daniela w indeksie 85 kanonu apostolskiego25 i zawierają 
pisma Atanazego Aleksandryjskiego, Grzegorza Teologa i Amfilocha, opusz-
czone w warszawskich nomokanonach BN 12365 IV i BN 12366 IV. Zacho-
wując zasadniczo układ Syntagmy 14 tytułów, krakowska kormcza BJ 34/1952 
dystrybuuje nieco inaczej niż nomokanony BN materiał kanoniczny, zamiesz-
czając go we wskazywanych Focjuszowym wykazem miejscach, a nie osob-
no w chronologicznym porządku uchwał poszczególnych soborów. W takim 
modelu kanony: Apost. 60, Apost. 85, Laodyc. 59, Trull. 2 i Kart. 24 znalazły 
się wśród tekstów tytułu 3: O modlitwach, i o psalmach i o czytaniach (cer-
kiewnych), rozdziału 2: O tym jak, i co, i z których [ksiąg] należy śpiewać 
i modlić się, i oddawać cześć świętym (k. 11v–13v), natomiast kanony: Apost 
60 (ponownie) i Nic. II 9 w ramach tytułu 12: О heretykach, o żydach i o hel-
lenach, rozdział 3: O księgach heretyckich… (k. 210–210v). W zupełnie in-
nym, nietypowym układzie artykułów tzw. Kormczej z Dzikowa (BJ Przyb. 
71/1952), kanony i inne pisma dotyczące indeksów znajdują się w rozdziale 
25: O księgach heretyckich, [których] nie godzi się czytać, ani słuchać żadne-
mu chrześcijaninowi (Apost. 60, Nic. II 9, Trull. 63, s. 165) oraz rozdziale 40: 
[O tym], które księgi godzi się czytać i słuchać (Apost. 85, Laodyc. 59, Kart. 
24, Trull. 68, s. 202–204, 207–208). Z pewnością wart uwagi jest – oryginalny 
zapewne – komentarz, zamieszczony pomiędzy 24 kanonem soboru w Karta-
ginie, a 68 kanonem soboru trullańskiego, który brzmi następująco:

Стр҇ⷭт стыхъ мчнкь в памѧт хъ достоно есть почтат. то҇ⷧ. Въ кд 
правлѣ сего собора ст ѿц ꙁочтоша кнгы которыы (!) подобаеть во 
цркв почтат. веⷮхаго псанꙗ  новаго. сѹщаꙗ же кромѣ чсла въꙁбранша 
почтат. ннѣ же к почтаемыⷨ кнгаⷨ прложша въспомнанїа стрт҇ⷭ свѧтыⷯ 
мчнкь достоно есть рекше (? – nieczytelne) в молебныѧ памѧт ⷯ почитати 
(s. 207).

Kodeksy – BJ 34/1952, BJ 71/1952 oraz BN 12694 III – jak wspomnieli-
śmy, zawierają charakterystyczne dla indeksów ksiąg kanonicznych i pozaka-
nonicznych pisma św. św. Atanazego Aleksandryjskiego, Grzegorza Teologa 
i Amfilocha. W przypadku kormczych z Biblioteki Jagiellońskiej wchodzą one 
w skład wskazywanych wyżej rozdziałów, natomiast w kodeksie BN 12694 
III zapisano je nieco dalej, w odpowiednim miejscu struktury Kormczej św. 
Sawy, czyli jako części jej rozdziałów: 30 – Велїкагѻ афанасїѧ (...) такоⷤ ѡ ꙋза-
коненыⷯ книгаⷯ ѿ ѳ҃-го по҇ⷭланїа праⷥднїч(наго), s. 249 (kanon Starego i Nowego 

25 BJ 34/1952, k. 11v, BJ 71/1952, k. 202 oraz BN 12694 III, s. 61.
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Testamentu oraz dodatkowe księgi oficjalne: Mądrości Salomona, Mądrości 
Syracha, Księga Estery (есфирь), Księga Judyty, Księga Tobiasza, Nauczanie 
Apostolskie i Pasterz)26 oraz 32 – Стго грїгорїа бгѻслѻвца ѿ слѻве҇ⷭ. ѻ тѣхже 
кнїгахъ, s. 249–250 (przeredagowany fragment indeksu biblijnego św. Grze-
gorza z Nyssy, jaki znajduje się w Izborniku 1073 r.); Стгѻ амфилиоха к се-
леꙋкѹ ѡ тѣхже книгахъ, s. 250–251 (kanon Starego i Nowego Testamentu)27.

Z przedstawionych źródeł wynika, że nomokanony i księgi kormcze kon-
centrują się głównie wokół przyjętych przez Kościół ksiąg biblijnych oraz 
chrześcijańskiej literatury pozabiblijnej zalecanej do lektury. Materiał doty-
czący tzw. „ksiąg kłamliwych” lub „oszukańczych” jest w nich dość ogólny, 
i to nawet w artykułach nominalnie poświęconych takim właśnie dziełom. 
Zapewne był to jeden z powodów, dla których w średniowieczu pojawiło się 
kilka bardziej rozbudowanych słowiańskich indeksów pism uznanych i od-
rzuconych, opracowanych i funkcjonujących jako osobne gatunki literackie28.

Bazą dla następnych słowiańskich redakcji indeksu były źródła kanonicz-
ne i patrystyczne modyfikowane i uzupełniane na gruncie lokalnym (zarów-
no bałkańskim, jak i ruskim) o tytuły kolejnych apokryfów czy imiona here-
zjarchów. W ten sposób oddaliły się one od swych bizantyńskich oryginałów 
i stały w pełni samodzielnymi tekstami literackimi. Z czasem do tych rozbu-

26 Kanony Atanazego Aleksandryjskiego, powstałe prawdopodobnie w IV w., znane były 
na Rusi w dwóch redakcjach: efremowskiej (bliższej greckiemu oryginałowi i zachowującej 
stylistykę posłania) oraz serbskiej (Kormczej św. Sawy – w formie samego wykazu nazw ksiąg, 
zbieżna z grecką redakcją krótką). Zob. Б. А. Семеновкер, Библиографические памятни-
ки..., s. 135–136, 149; И. М. Грицевская, Индексы..., s. 15. W omawianych tu rękopisach 
kanony Atanazego zamieszczono w jednym z wariantów przekładu południowosłowiańskiego.

27 Jest to fragment wierszowanego (jambicznego) posłania św. Amfilocha, biskupa Iko-
nium, do Seleukosa, z którego z czasem wydzielono 68 wersów z wykazem ksiąg Starego 
i Nowego Testamentu (PG 37, col. 1577–1600; [св. Амфилохий Иконийский] О правой вере. 
К Селевку, [в:] Восточные отцы и учители Церкви IV в.: Антология, т. 2, сост. иером. 
Иларион (Алфеев), Москва 1999, s. 404–416). Indeks powstał zapewne również w IV w., 
a znajdujący się w nim wykaz ksiąg Starego Testamentu bliski jest tzw. kanonowi palestyńskie-
mu (zob. И. М. Грицевская, Индексы..., s. 14). W słowiańskiej tradycji piśmienniczej Amfi-
loch znany jest też jako autor żywota swojego przyrodniego brata – św. Bazylego Wielkiego 
(z Kapadocji) oraz kilku homilii, które w rękopisach niekiedy przypisywano św. Janowi Złoto-
ustemu, zob. I. R. Mircea, Répertoire des manuscrits slaves en Roumanie. Auteurs byzantins et 
slaves, Sofia 2005, s. 23–24; К. Иванова, Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски 
ръкописи в сбирката на М.П. Погодин, София 1981, s. 366, 369; eadem, Bibliotheca Hagio-
graphica Balcano-Slavica, София 2008, s. 409–416.

28 А. И. Яцимирский, Библиографический обзор..., s. 9; Е. Георгиев, Литература..., 
s. 240; И. М. Грицевская, Индексы..., s. 13–14.
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dowanych wykazów dodano krótkie omówienia pism odrzuconych, ostrzeże-
nia przed przywódcami herezji, błędnymi naukami, pozostałościami pogań-
skich wierzeń, zabobonów i wróżb. Taki kształt ma kolejna redakcja indeksu, 
powstała na Rusi na przełomie XIV i XV w. Badacze wiążą ją zwykle z posta-
cią metropolity Cypriana († 1406) lub kogoś z grona jego współpracowników 
i następców29. Opracowany przez nich indeks cieszył się największą popular-
nością we wschodniosłowiańskiej tradycji piśmienniczej i znany jest z bardzo 
dużej liczby kopii.

Jako dzieła o statusie dokumentów oficjalnych indeksy zostały (ponow-
nie) włączone do ksiąg kormczych i typikonów (ustawów) jerozolimskich30. 
Jednak zapotrzebowanie na precyzyjną i miarodajną informację sprawiło, że 
znalazły się także w księgach tematycznie nie związanych z prawno-obrzędo-
wymi uregulowaniami cerkiewnymi, takich jak: pateryki, kodeksy ascetycz-
ne, polemiczne, historyczne, homiletyczne czy parenetyczne – Izmaragd itp.31 
To właśnie w rękopisach o zmiennej zawartości tekstów znajdujemy kolejne 
przykłady indeksów ksiąg w naszych zbiorach.

We wspominanym już Kodeksie z Bonarówki (BN 12245 III) zamieszczo-
no dwa artykuły (rozdz. 18) odnoszące się do pism przyjętych i odrzuconych 
przez Cerkiew. Pierwszy: Ѿ правль стыⷯ апл҇ⷭъ: о кнгаⷯ, хже пѡⷣбⷪаеть чести, 
и вънимати. ихже не вънмат, н чест (inc. Не до҇ⷭть мрьскыⷯ съста-
вленыⷯ ѱалѡⷨ глат въ цркв, ни почитати книгь неисправленыⷯ..., k. 171v–
–172v) ogranicza się do wykazu ksiąg kanonicznych Pisma Św. Jest kompi-
lacją, opracowano go na bazie 58 kanonu laodycejskiego oraz 60 i 85 kanonu 
apostolskiego, uzupełnionego o wykaz literatury chrześcijańskiej (gł. patry-
stycznej) zalecanej mnichom do lektury32. Indeks ksiąg odrzuconych przed-
stawia tu komplementarny względem pierwszego tekstu fragment z posłania 
mnicha Nikona z Czarnej Góry: А ложныѧ кнгы сїа сѫⷮ. ѿ посланїа прпⷣобнаго 
ѡца нашего нкона. ѡ глемыⷯ таныⷯ кнгахъ. покаꙁанїе, ꙗко еретчьска сѫⷮ п-
санїа (inc. Потребно е҇ⷭ вѣдат намь ѡ глемыⷯ съкръвныⷯ кнгаⷯ, ꙗко великї 

29 Е. Георгиев, Литература..., s. 241; Н. А. Кобяк, Индекс ложных книг, приписы-
ваемый митрополитам Киприану и Зосиме, [в:] Русский феодальный архив XIV–первой 
трети XVI в., ч. 4, Москва 1988, s. 697–716.

30 Z naszych ustaleń wynika, że w znajdujących się w Polsce rękopisach cerkiewnosło-
wiańskich nie ma typikonów zawierających indeksy ksiąg zakazanych.

31 И. М. Грицевская, Индексы..., s. 9–12.
32 Wśród wymienianych tradycyjnie Ojców Kościoła w spisie znajdują się również: Jan 

Egzarcha, Barlaam, Joazaf (oddzielnie) oraz Metody Patarski – zapewne chodzi o Apokalipsę 
Pseudo-Metodego, gdyż odnotowany jest obok Palei i [żywota] Andrzeja Jurodiwego.
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афанасї глеⷮ..., k. 172v–174v). Całość dopełnia 60 kanon apostolski oraz 63 
kanon trullański – wypisane osobno i bez komentarzy (k. 174v–175). Tek-
stologiczne i językowe cechy kopii tego indeksu wskazują, że należy on do 
najbardziej popularnej na Rusi, tzw. 2 grupy cyrylo-biełozierskiej, II krótkiej 
redakcji indeksu podstawowego (wg klasyfikacji Iriny Gricewskiej)33. Należy 
jednak zauważyć, że odpis BN 12245 III jest odmiennie posegmentowany, to 
znaczy rozpoczyna się od kanonu apostolskiego i indeksu kanonicznych ksiąg 
biblijnych, a nie wykazu Nikona z Czarnej Góry, co podyktowane było za-
pewne pragnieniem wprowadzenia przez kopistę/redaktora pewnego chrono-
logiczno-tematycznego uporządkowania w wykazie34. Trudno tu mówić o no-
wej redakcji indeksu, raczej o jego lokalnym (indywidualnym?) wariancie, 
jako że z wyjątkiem innej kolejności prac i inwersji składniowych, nie obser-
wujemy wyraźnych zmian języka czy istotnych ingerencji tekstologicznych. 
W wykazie stwierdzamy ponadto drobne opuszczenia35, dodatki36 i przereda-

33 И. М. Грицевская, Индексы..., s. 33–34.
34 Porównuję z tekstem rękopisu РНБ, Кирилло-Белозерское собр. 12 opublikowanym 

w aneksie pracy Gricewskiej, ibidem, s. 170–173. Wykaz rozpoczyna się tradycyjnie od 
ksiąg kanonicznych i uznanych przez Cerkiew, potem następuje rejestr pism odrzuconych. 
Indeks Kodeksu z Bonarówki jest więc (ze względu na wspomniane wyżej odmienne ułożenie 
materiału) zbliżony strukturalnie do 1 grupy cyrylo-biełozierskiej, II krótkiej redakcji indeksu 
podstawowego, choć z pewnością do niej nie należy. Podaję incipity i ekscipity poszczególnych 
segmentów w kolejności, w jakiej znajdują się w rękopisie BN 12245 III: (k. 171v) Ѿ правль 
стыⷯ апл҇ⷭъ: о кнгаⷯ, хже пѡⷣбⷪаеть чести, и вънимати... // (k. 172v) ...нифонть. стословь. 
странꙿникь. ефреⷨ. сирїанинь. ісаакь, сирїанинь А ложныѧ книгы сїа сѫⷮ. ѿ посланїа прпⷣобнаго 
ѡца нашего нкона. ѡ глемыⷯ таныⷯ кнгахъ... // (k. 173) ...еѵ҇ⷢлїе ѿ фомы. сїа же нова҇ⷢ съ 
ветꙿхыми ѹчитают сѧ. / съставленїи мирьстїи ѱалꙿмы ꙗже сѫⷮ сїа. грѧдете двои. кр҇ⷭтѹ 
твоемѹ въдрѹⷤшѫ сѧ... // (k. 174) ...поⷣбаеть и сиⷯ ведѹщаго въпросити. аще е҇ⷭ истинꙿна 
[Kanony Izydora] Съ дрѹгыⷯ же ѡбрѣтаѫт сѧ преⷣнаписанꙿнаа іаковлѧ повѣсть. еже іакова е҇ⷭ 
нѣкоего евреина а не апл҇ⷭа... // (k. 174v) ... положихѡⷨ зде ѹтвръжⷣенїа рⷣа̏. и пакы зде бж҇ⷭтъвнаа 
приложихѡⷨ правила. ѹтвръжⷣающе на҇ⷭ ѡ таковыⷯ Koniec indeksu.

35 Opuszczony w wykazie części kanonicznej Efrem Syryjczyk i Izaak Syryjczyk dopisani 
są (pierwotnie, podczas kopiowania tekstu) na końcu akapitu. W posłaniu Nikona pominięto: 
Aseneta, Dzieje Apostolskie, List ap. Barnaby, apokryficzne Dzieje ap. Pawła i jego apokalipsę. 
W dalszej części wykazu brak apokryfów o Adamie, Henochu, Amaleku (Lameku), Mojżeszu 
oraz apokalipsy Ezdrasza. 

36 W indeksie ksiąg kanonicznych, wśród 16 proroków wymieniono tajemniczego Azjasza 
– асїа (obok Ozеasza – ѡсїа i Izajasza – їсаїа), a w wykazie pozabiblijnych pism zalecanych, 
obok Efrema Syryjczyka dodano także Izaaka Syryjczyka (obecny m.in. w redakcji przejścio-
wej i rozszerzonej). W wykazie Nikona znajduje się natomiast apokalipsa Pseudo-Sofoniasza 
(obecna w tzw. grupie ustawu /typikonowej/). Ponadto po przestrodze, aby nie czytać pism 
Pseudo-Sisyniusza, które w rzeczywistości napisał bułgarski pop Jeremiasz, jest dodatek:  ѡ 
нежтѣⷯ, срѣь с пѹстын сходѧⷮ... (k. 173v). Po ostrzeżeniu przed kłamliwymi nomo-
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gowania37, które świadczą o niejednorodności podstawy źródłowej kompilo-
wanego indeksu. Obecność takiego wariantu w rękopisie pochodzącym z te-
renów dawnej metropolii kijowskiej świadczy o trwających w miejscowym 
piśmiennictwie cerkiewnym w XVI w. pracach nad nadaniem indeksowi bar-
dziej czytelnego i doskonałego kształtu.

Innym przykładem tego procesu jest wykaz ksiąg „dobrych” i „złych” 
z kodeksu BN BOZ 86 (1500–1501 r.), należącego niegdyś do kolekcji Bi-
blioteki Ordynacji Zamojskiej, a obecnie przechowywanego w Bibliotece Na-
rodowej w Warszawie. Jest to bez wątpienia jeden z ciekawszych rękopisów, 
jakie znajdują się dziś w zbiorach polskich, głównie ze względu na bogaty 
materiał liturgiczno-obrzędowy oraz teksty dodatkowe. Kodeks ma bardzo 
rozbudowaną strukturę; składa się z psałterza wraz z pieśniami biblijnymi, 
typikonu (ustawu) jerozolimskiego monasteru św. Saby, czasosłowu (wg te-
goż typikonu) i osmogłasnika, oraz licznych modlitw, pism formacyjnych, 
parenetycznych, polemicznych i apokryficznych, spotykanych w zbornikach 
o niestałej strukturze (zestawie) tekstów, a także średniowiecznych fizjolo-
gach i bestiariuszach38. Na znajdujący się w rękopisie nietypowy indeks ksiąg 
przyjętych i odrzuconych przez Cerkiew zwrócił niegdyś uwagę Jarosław 
Szczapow, publikując go w całości w dodatkach do swoich opisów39. Zain-
teresował Gricewską, która odnotowała go – jako jedyny rękopis ze zbiorów 
polskich – w swoim studium40.

kanonami też mamy uzupełnienie: ѹ поповь по млитвеникѡⷨ. и млтвы лꙿживыѧ... (k. 173v), 
i nieco dalej: аще ли кто не послѹшаеⷮ таковаго ѹченїа. да извръжеть сѧ, а книгы ѿреченыѧ 
да съжꙿгѹть. (k. 174), a także: иже въ лѣтописци написанїи ве҇ⷭ сотонинь. сїи въ послѹшество 
того приводѧть. ꙗкоⷤе тамо пишеть. (k. 174v).

37 Między innymi: лобь адамль. что з҃ цревь сѣдѣло въ неⷨ. ѡ слѹжбѣ таиныⷯ хвыⷯ. что 
рекше ѡпоздѧⷮ. и аггли попа кленѹть. рекше врата нб҇ⷭнаа затворѧт сѧ. пренїе дїаволе съ бгѡⷨ. 
ѡ макарїи риⷨскѡⷨ. что тр̏и чрънꙿцѣ ходили на въстокь. (k. 173), por. 1 gr. cyr.-bieł.: лобъ 
адамль. что з ц(а)ре сѣдоло [tak!]. ѡ службѣ таинъ х(ристо)вых. что опоздѧт службу рекше 
врата затворѧт сѧ и агг(е)ли попа кленут. прѣніе диаволе съ г(осподо)мъ. о макаріи римьском. 
что три черньци ходили; 2 gr. cyr.-bieł.: лобъ адамль. что з ц(а)реи седѣли. что опоздѧт 
слѹжбѫ рекше врата затворѧт сѧ и агг(е)ли попа кльнѫт. прѣніе діаволово съ г(осподо)мь. 
о макаріи римьскѡм. что три иноци ходли на въстокъ. Cyt. za: И. М. Грицевская, Индексы..., 
s. 169–170, 172.

38 Szczegółowy opis zabytku: Katalog, s. 493–495 (nr 1054). Na temat materiału znaj-
dującego się w psałterzu, zob. A. Szulc, Psałterz warszawskiego sbornika Boz. 86..., passim.

39 Я. Н. Щапов, Восточнославянские и южнославянские рукописные книги..., ч. 1, 
s. 83 (opis), ч. 2, s. 135–137 (publikacja tekstu).

40 И. М. Грицевская, Индексы..., s. 120.
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W kodeksie indeks umieszczono w części wprowadzającej do psałterza 
i zatytułowano: Правло стыⷯ апл҇ⷭъ  стыⷯ ѿць. о кнгаⷯ. ѿ манаканѡна (sic!)41, 
которыѧ чест ҇ⷧ которыⷯ не чест. лаѡдїкїска҇ⷢ собора. (inc. А се веⷮхаго ꙁавѣта 
боⷣу̏ же всѣⷨ члкоⷨ вѣдомо. чест пѧтеры кнїгы мосѣѡва ꙁавѣта... (s. 11–14). 
Powstał on w wyniku kontaminacji wszystkich znanych na Rusi do XVI w. re-
dakcji indeksów (w tym grupy nowogrodzko-pskowskiej i rostowskiej), gdyż 
w zestawie rekomendowanych ksiąg pozabiblijnych wymienione są pisma, 
których nie notuje ani 2 krótka redakcja indeksu podstawowego, ani redakcja 
rozszerzona. Nazwy niektórych ksiąg występują za to w tzw. indeksie hesy-
chastycznym, znanym już na Rusi w tym czasie (od pocz. XVI w.). Całość do-
pełnia grupa rzadko zalecanych do czytania ksiąg pozabiblijnych o pochodze-
niu trudnym dziś do ustalenia (бисерїе бисером, пчела рекомаѧ матица, притчи 
притчѧм, гаданїе притчѧм)42.

Tak zwaną grupę typikonu (ustawną), II krótkiej redakcji indeksu, re-
prezentuje kodeks monasterski BN 12176 IV (Akc. 2774), XVI/XVII w., za-
wierający między innymi tzw. Pravilo skitskie43. Nazwa tej grupy indeksów 
wynika z faktu, iż wchodziła w zestaw niektórych typikonów (ustawów) je-
rozolimskich (np. Oko cerkiewne)44 jako 95 rozdział części przeznaczonej dla 
mnichów (o indywidualnej lekturze w celi)45. Korpus tekstowy grupy to wypis 
z posłania Nikona z Czarnej Góry, uzupełniony o wykazy ksiąg przyjętych 
przez Kościół w kanonach: Apost. 60, Trull. 63 i Laodyc. 85. Skład indeksu 
w dużym stopniu przypomina 2 grupę cyrylo-biełozierską, jednak posiada też 
pewne cechy własne46. Kopia z rękopisu BN 12176 IV (k. 266–268v) jest cha-
rakterystyczna dla swojej grupy i najprawdopodobniej jest jedyną tego typu 
w Polsce. Cechy wyróżniające odpis: a) opuszczenie w wykazie ksiąg zakaza-

41 Nota marginalna w podobnej postaci (Маноканунъ влци), dopisana ustawem z XIV 
w., znajduje się na pergaminowej wklejce oprawy Kormczej Nowogrodzkiej. Karta pierwotnie 
należała do kodeksu i znajdowała się w jego początkowej części, zob. Я. Н. Щапов, 
Византийское и южнославянское правовое наследие..., s. 273.

42 И. М. Грицевская, Индексы..., s. 120.
43 Opisy zabytku: Katalog, s. 454 (nr 964); Inwentarz, s. 165–166.
44 Informacja bibliograficzna zob. rozdz. Typikon Świętej Góry Athos w niniejszej książce.
45 Е. В. Белякова, Устав пустыни Нила Сорского, „Литература Древней Руси. Ис-

точниковедение”, Ленинград 1988, s. 96–103; И. М. Грицевская, Индексы..., s. 34–35.
46 Wykaz wspomina tylko 9, a nie 12 proroków mniejszych – brak Aggeusza, Zachariasza 

i Malachiasza, ponadto księga Izajasza umieszczona jest po Księdze Daniela na samym końcu 
wykazu ksiąg Starego Testamentu, a w niektórych odpisach całkiem jej brakuje. W zestawie 
literatury pozabiblijnej brak Jana Złotoustego, Jana Damasceńskiego i Jana Teologa, a wykaz 
rozpoczyna Jan Egzarcha (Bułgarski). Idem, s. 35.
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nych Apokalipsy Ezdrasza (еꙁдры ѿкровенїе) i Pouczenia Polikarpa (полкар-
пово ꙋченїе); b) dodanie do indeksu pism „kłamliwych” Słowa o dwunastu 
piątkach (сло҇ⷡ ѡ в҃ї пѧтнцаⷯ)47.

Proces ewolucji indeksu w piśmiennictwie cerkiewnym na gruncie ruskim 
kończą pierwsze jego druki (Кириллова книга, Moskwa 1644), które dopro-
wadziły do standaryzacji zestawu ksiąg uznanych przez Cerkiew. Z powodu 
odmiennych uwarunkowań historyczno-kulturowych rękopiśmienna tradycja 
cerkiewnosłowiańska znacznie dłużej utrzymała się na Bałkanach, toteż tam 
jeszcze w XVIII w. pojawiła się nowa wersja indeksu, a właściwie wariant 
jego drugiej części odnoszącej się do apokryfów. W niektórych damaskinach 
znajdują się krótkie informacje na temat ksiąg odrzuconych wpisane do wstę-
pu Żywota (i cudów) proroka Eliasza. Nie jest to więc typowy indeks, jaki 
znamy z tradycji średniowiecznej, ale część pouczenia włączonego w utwór 
hagiograficzny. Nauka zna dziś cztery odpisy tej redakcji indeksu – wszystkie 
znajdują się w rękopisach przechowywanych w Bułgarii i pochodzą z poło-
wy XVIII wieku48. O tym nietypowym indeksie jako pierwszy poinformował 
jeszcze pod koniec XIX w. Benjo Conew49, po nim Michaił N. Spieranski50 
i Bonju Angełow51, który dodatkowo wskazał jeszcze dwa rękopisy zawiera-
jące omawiany odpis Żywota Eliasza. Utwór uznawany był przez długi czas 
za bułgarską kompilację o niejasnym pochodzeniu, jednak Donka Petkanowa-

47 Cykl tekstów apokryficznych skupionych wokół tego wątku, zob. Н. С. Тихонравов, 
Памятники отреченной русской литературы, т. 2, (Приложение къ сочинению «От-
реченныя книги древней России»), Москва 1863, s. 323–338. Informacja o kopiach ręko-
piś miennych i studiach, zob. A. de Santos Otero, Die handschriftliche Überlieferung der alt-
slavischen Apokryphen, Band II. (Patristische Texte und Studien 23), Berlin-New York 1981, 
s. 223–232 (dalej: de Santos Otero 2). O oddziaływaniu tych pism na tradycję i pobożność 
ludową, zob. G. Minczew, Święta księga – ikona – obrzęd. Teksty kanoniczne i pseudokanonicz-
ne a ich funkcjonowanie w sztuce sakralnej i folklorze prawosławnych Słowian na Bałkanach, 
Łódź 2003, s. 177–182; E. Kocój, Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim ka-
lendarzu prawosławnym, Kraków 2013, s. 120–140.

48 Sofia – Damaskin Josifa Brodatego (НБКМ 328, 1749–1751 r.); Swisztow – Swisztowski 
damaskin (Свищов 1948/82, 1753 r.); Sofia – Damaskin Jankula Chreljowskiego (НБКМ 689, 
1755 r.); Sofia – Damaskin Todora Pirdopskiego (НБКМ 338,1761 r.).

49 Б. Цонев, Новобългарска писменост преди Паисия, „Български преглед” I, 1894, 
кн. 8, s. 86; idem, Опис на ръкописите и старопечатни книги на Народната библиотека 
в София, т. 1, София 1910, s. 322–325.

50 М. Н. Сперанский, Заметки о рукописях Белградских и Софийской библиотек, 
„Известия историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине”, т. 16, 1898, 
s. 84–87.

51 Б. Ангелов, Списъкът на забранените книги..., s. 144–147.
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-Totewa wskazała jego źródła w zbiorze zatytułowanym „Ново съкровще”. 
Grecki protograf tego zbornika ukazał się drukiem w 1628 r., a około poło-
wy XVIII w. został przetłumaczony na język bułgarski najprawdopodobniej 
przez mnicha Josifa Brodatego. Żywot proroka Eliasza rozpoczyna się tam od 
przedmowy, w której wymienione zostały księgi odrzucone przez Cerkiew52.

Do tego zestawu źródeł chcielibyśmy dodać piąty słowiański odpis, jaki 
znajduje się w uznawanym przez wiele lat za zaginiony tzw. Berlińskim da-
maskinie (dziś w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, sygn. BJ Berl. Ms. 
Fol. 36). Kodeks powstał pod koniec XVIII wieku gdzieś na terenach północ-
nej Bułgarii, na co wskazują pewne cechy jego języka53. Rękopis BJ Berl. Ms. 
Fol. 36 nie należy do tradycji piśmienniczej polsko-litewskiego prawosławia, 
wykracza też daleko poza ramy czasowe interesujących nas tu zabytków. War-
to jednak o nim wspomnieć, gdyż znajdujący się w jego pouczeniu wykaz pism 
„kłamliwych” podsumowuje niemal tysiącletnią historię obecności i rozwoju 
indeksu ksiąg w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej. Interesujący nas 
Żywot proroka Eliasza zamieszczono na kartach 146v–156. Jest to dość długi 
i niejednorodny pod względem gatunkowym tekst, który rozpoczyna się na-
stępująco: Дамаскна нока подїакона  стꙋдіта. Слово, простмъ ꙗꙁыкомъ 
превденїеⷨ стаго славнаго прр҇ⷪока Їлїа феꙁветенна. Ѿче блⷶгослов. Молтвам̏ 
(inc. Члкъ дето ще да ѹч ѹченїе блгословены̏ хр҇ⷭтыанны, трѣбва да ꙁна 
теꙁы д҃ работы, перво блгоч҇ⷭтые, второ истино любїе, треⷮие блго нравїе, чет-
вертое непороченꙿство...). Tytuł dobrze oddaje specyficzne własności zarówno 
całego kodeksu, jak i samego indeksu, napisanego – zgodnie z normą dama-
skinów – „prostym językiem”. Księga zawiera cykl homilii i pouczeń świą-
tecznych, a także kilka dodatkowych tekstów (niekiedy o tematyce apokry-
ficznej) służących uzupełnieniu wiedzy religijnej bądź do duszpasterstwa54. 
Adresatami utworu (i całego damaskinu) są w pierwszej kolejności wierni 
parafialni, odbiorcy w ledwie elementarnym stopniu obyci z chrześcijańską 
wiedzą teologiczną i kulturą piśmienniczą. Ta istotna zmiana użytkownika 
tekstu literackiego wpływa nie tylko na zastosowanie innego wariantu języ-

52 Д. Петканова-Тотева, Дамаскините в българската литература, София 1965, 
с 85–100, 111–134; eadem, Из гръцко-българските книжовни отношения през XVII–XVIII 
в., „Годишник на Софийския университет, Факултет по славянски филологии”, т. 62 (за 
1968), София 1969.

53 Р. Чарамелла, Нови данни за Берлинския дамаскин, „Palaeobulgarica-Старобълга-
ристика”, 20 (1996), кн. 3, s. 120–129; M. Райкова, Отново за Берлинския дамаскин (Бер-
линската сбирка в Ягеллонската библиотека), „Български език”, 1996, № 3, s. 57–58.

54 Opis rękopisu i zestawu znajdujących się w nim tekstów: Katalog, s. 477–478 (nr 1028).
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ka (nowobułgarskiego55), ale też na mniej rygorystyczną strukturę mowy i jej 
wyznaczniki gatunkowe. Sygnalizowana w tytule opowieść o życiu proroka 
Eliasza stanowi tu zaledwie pretekst i ilustrację (aczkolwiek bardzo obszerną) 
głównej intencji utworu, jaką jest pouczenie o cnotach, którymi powinien kie-
rować się każdy prawy chrześcijanin. Na wyraźnie parenetyczny cel wskazuje 
również obszerny (niemal czterostronicowy) wstęp – w całości niemal po-
święcone omówieniu cnót szlachetności, umiłowania prawdy, dobrego oby-
czaju i nieposzlakowanej opinii. To właśnie z poszukiwaniem i głoszeniem 
prawdy, apriorycznie rozumianej jako wiedza objawiona i święta, związany 
jest pasaż odnoszący się do indeksu. Przytaczamy go tu w całości:

/146v/ Истинолюбїето каже сїе ре҇ⷱ който ще да ѹчи да не ѹчи лъжїѧ, амы 
колꙿкото да е истина. и да е прїꙗтна вꙿ книгите на чрквите нашы, тꙋи дꙋма, не 
ти да казꙿва приказꙿванїе и работи дето не са истина, какꙿвото вꙿ много книги са 
речи хꙋлꙿны, и лъживы находѣть. Колꙿкото ѿ дѣло на книгите щото ѹбажⷣать, 
ѿ вѣтхїи, и новїи законь, приказꙿванїетⷪ ѿ него за х҇ⷭа, за едно, и щото ходѣтъ 
по зарата слнечꙿна, или приносеши вода вꙿ полата си, или коги да разꙿсцепꙿвашъ 
нѣкои късо дървⷪ и да го стрꙋвашь по дълꙿгꙋ. И дрꙋги приличꙿны тиꙿвизы 
дꙋмы, ѿ него, за ста тр҇ⷪца, и ѿ храненїето х҇ⷭво, и за рж҇ⷭеството, и за распетїето, 
и по много да речешъ, де то са се еретическы речи, а нѣ на черꙿковиⷮе наше колко. 
ѿкровенїето престыи бцⷣы. ѿкровѣнїето апл҇ⷭꙋ паѵлꙋ ѿкровенїето стомꙋ георгїю. 
ѿкровенїето авраамово. ѿкровенїето іѡанꙿна /147/ іѡанꙿна (powt.) бгослова, оти 
не ги прїематъ вꙿ черꙿкова, амы дрꙋги ѿ нѣко̏ дꙋмы лъжꙿливи, дето каже сли-
ши првⷣнїи іѡанне епистолїю, като слезы ѿ нбто ѿ ста нлⷣѣ, и дрꙋги тъкꙿвизы 
прїлични лъжїе. а слово за стго феодора ѿ нѣкиⷯ реченꙿное, ѿ іакова брата бжїѧ 
за рж҇ⷭтво х҇ⷭво. слово реченое ѿ бгослова іѡанꙿна въ ѹспѣнїи бцⷣы, зачатїето 
стмꙋ геѡргїю, и мꙋченїе томꙋ да речеⷨ, ѿ дїоклитана цръ мꙋчень бы, и дрꙋго 
що потвърⷣѣ на късо да речеⷨ. много такꙿвизы книги са намеретъ. а които е дас-
калъ щото люби истинꙿна. дето е хс, немще нѣкои такꙿвозы да ꙋчи, амы іѡщеиⷨ 
са противѣ изгарѣ на ѡгнь. и какꙿвото повелѣва сеⷣмы̏, и вселенꙿский соборъ. 
на девеⷮото зачало. оти какꙿвото рекоⷯме. щето ꙋчи нѣкои. и не дꙋма лъжꙿно. 
тъкꙿвъзи са нарича истинолꙋбецъ.

Jak widać, zamierzeniem twórcy tekstu jest przestroga przed zgubnym 
wpływem ksiąg o kłamliwej bądź niepewnej treści, dlatego omawia przede 
wszystkim pisma uznane przez tradycję kościelną za szkodliwe. W specyficz-
nych warunkach historyczno-kulturowych prawosławia na Bałkanach, zmu-

55 Oprócz bałkańskiej ortografii, fonetyki i leksyki, nasyconej dużą ilością turcyzmów 
i grecyzmów, język damaskinu wykazuje wiele cech typowych dla nowobułgarskich dialektów, 
takich jak: zanik systemu fleksyjnego, przyimki w funkcji przypadków zależnych, analityczna 
forma infinitiwu i struktur temporalnych, rodzajnik postpozytywny itp.
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szonego przez stulecia do koegzystencji z dominującym islamem, z brakiem 
narodowych instytucji państwa i Kościoła, nastąpiło wyraźne zaniżenie pozio-
mu kultury literackiej, a w konsekwencji brak rozeznania doktrynalnej i me-
rytorycznej wartości wielu znajdujących się w obiegu pism. Stąd z pewnością 
pojawiła się nagląca potrzeba przeciwdziałania rozpowszechnianiu literatu-
ry quasi-kanonicznej, w powszechnym odczuciu uznawanej za wiarygodną56. 
Dlatego cytowane pouczenie koncentruje się głównie na pismach apokryficz-
nych imitujących przekaz Starego i Nowego Testamentu, a także chrześci-
jańskiej tradycji pseudo-hagiograficznej. W tekstach uznanych za podejrza-
ne, szkodliwe lub wprost heretyckie z łatwością można rozpoznać Ewangelię 
Dzieciństwa Jezusa (Ewangelia Tomasza)57, Apokalipsę Bogurodzicy (Wę-
drówkę Bogurodzicy po miejscach męki)58, Apokalipsę Pawła Apostoła59, 
Apokalipsę Abrahama60, Apokalipsę Jana Teologa61, Listy z nieba (o zacho-

56 Szerzej na ten temat: G. Minczew, Święta księga..., passim; M. Skowronek, G. Min-
czew, Słowiańskie starotestamentowe utwory pseudokanoniczne: między literaturą oficjalną 
a kulturą ludową, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria XI. Literaturoznawstwo – kul-
turologia – folklorystyka. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 
2008, red. L. Suchanek, K. Wrocławski, Warszawa 2008, s. 17–26; Г. Минчев, Слово и обред. 
Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на сла-
вянското средновековие, София 2011.

57 Studium słowiańskiej tradycji piśmienniczej apokryfu oraz edycja tekstu z rękopisu 
poł. XIV w.: А. И. Яцимирский, Из славянских рукописей. Тексты и заметки, Москва 
1898, s. 92–143. Jest to jeden z utworów o wyraźnym wpływie myśli dualistycznej, dlatego był 
znany i popularny również wśród neomanichejskiej sekty bogomiłów, Й. Иванов, Богомилски 
книги..., s. 227–248 (kolejne studium i edycja tekstu). Informacje o źródłach: de Santos Otero 
2, s. 49–54. Polski przekład w: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1, red. M. Starowieyski, Lublin 
1980, s. 254–276.

58 Publikacja pełnego tekstu (rkps. pocz. XVII w.) z wariantami najstarszej zachowanej 
kopii (РГБ Тр. 12, XII/XIII w.), zob. А. Н. Пыпин, Ложные и отреченные книги..., s. 118–
124. Później wiele innych wydań, zob. A. de Santos Otero, Die handschriftliche Überlieferung 
der altslavischen Apokryphen, Band I. (Patristische Texte und Studien 20), Berlin-New York 
1978, s. 188–195 [dalej: de Santos Otero 1]. Najnowszy przedruk polskiego przekładu (R. Łuż-
nego) w: Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i apokalipsy chrześcijańskie, red. M. Starowiey-
ski, Kraków 2001, s. 279–292.

59 Szerzej o tekście – rozdział następny Pisma apokaliptyczne i eschatologiczne prawo-
sławnych Słowian.

60 Informacja bibliograficzna o tekście, zob. de Santos Otero 1, s. 191–210; Corpus Chri-
stianorum. Clavis Apocryphorum Veteris Testamenti, cura et studio J.-C. Haelewyck, Turnhout 
1998, s. 61–62 (nr 89). Polski przekład: Apokryfy Starego Testamentu, opr. i wst. R. Rubinkie-
wicz, Warszawa 2000, s. 443–456.

61 Zob. Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i apokalipsy chrześcijańskie..., s. 296–311.
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waniu niedzieli)62, Apokalipsę św. Jerzego, opowieść o poczęciu św. Jerze-
go63, martyrium św. Jerzego, „który męczony był za cesarza Dioklecjana”64. 
Nieco trudniej zidentyfikować wspomniane w indeksie dość ogólnie i bliżej 
nieokreślone „heretyckie” opowieści o Trójcy Świętej65, o narodzeniu, dzie-
ciństwie i ukrzyżowaniu Chrystusa66, słowo św. Teodora67, słowo Jana Teolo-
ga o zaśnięciu Bogarodzicy68, aż wreszcie słowo św. Jakuba, brata Pańskiego, 
o narodzeniu Chrystusa69. Co ciekawe, nieumiejętność oddzielania poprawnej 

62 Zob. А. Н. Пыпин, Ложные и отреченные книги русской старины..., s. 150–153; 
I. Франко, Апокрифи і леґенди з українських рукописів, т. 4: Апокрiфи есхатологічні, Львів 
1906, s. 49–75; de Santos Otero 1, s. 158–169; polski przekład: Apokryfy Nowego Testamentu. 
Listy i apokalipsy chrześcijańskie..., s. 96–111.

63 Znany we wczesnej tradycji bizantyńskiej apokryf Historia narodzin i dzieciństwa (zob. 
BHG, N 673/4) został wykorzystany przez bizantyńskiego pisarza Teodora Dafnopata († po 
961, wsp. 7 I) do opracowania obszernego żywota św. Jerzego. Na skutek połączenia star-
szego materiału hagiograficznego z motywami apokryficznymi (jak Apokalipsa św. Jerzego) 
powstał tzw. tekst interpolowany (zob. BHG, N 678), poddawany dalszej obróbce redakcyjnej. 
W naszym przypadku chodzi prawdopodobnie o jakiś wariant żywota św. Jerzego zawierający 
apokryficzną opowieść o jego poczęciu i dzieciństwie, zob. А. Ю. Виноградов, Георгий, вмч., 
[в:] ПЭ, <http://www.pravenc.ru/text/162188.html>.

64 Zob. I. Франко, Апокрифи і леґенди з українських рукописів, т. 5: Легенди про 
святих, Львів 1910, s. 79–116. Apokryf wcześnie przełożony na język słowiański (pocz. X w., 
Bułgaria), znajduje się już na indeksie Nomokanonu Pogodina, oraz pochodnych od niego 
redakcji ruskich. W takiej postaci, tzn. ze wspomnieniem Dioklecjana zamiast cesarza Dadiana 
(Decjusza, † 251), wymieniany jest jedynie w tzw. Rostowskim indeksie, zob. 110, 191, 198.

65 Zapewne chodzi o: Słowo o Trójcy Świętej, jak się Bóg ukazał Abrahamowi, wyd. 
I. Франко, Апокрифи і леґенди з українських рукописів, т. 1: Апокрiфи новозавiтнi, Львів 
1896, s. 330–333; lub podobny: Słowo o Abrahamie, jak zaprosił Trójcę Świętą do swego domu, 
ibidem, s. 86–90.

66 Być może chodzi o apokryficzne opowieści publikowane przez Aleksandra N. Pypina 
(zob. idem, Ложные и отреченные книги русской старины..., s. 76–80, 91–105) bądź któryś 
z licznych tekstów o Jezusie wydanych przez Iwana Frankę (zob. idem, Апокрифи і леґенди 
з українських рукописів, т. 2: Апокрiфи новозавiтнi. А. Апокрiфiчнi евангелия, Львів 1899, 
passim).

67 Z pewnością to nie pisma św. Teodora z Edessy lub św. Teodora Studyjskiego, które 
wchodzą w skład utworów zalecanych do lektury (obok dzieł innych Ojców Kościoła). W tym 
przypadku najprawdopodobniej autor miał na myśli którąś z apokryficznych opowieści 
o cudach św. Teodora Tyrona, zob. I. Франко,  Апокрифи і леґенди..., т. 5, s. 144–159.

68 Por. idem, Апокрифи і леґенди..., т. 2, s. 368–394.
69 To wspomnienie jest dość zagadkowe, ponieważ sugeruje Protoewangelię Jakuba – 

kolejny tekst apokryficzny znany Słowianom już w epoce cyrylometodejskiej, który w tradycji 
prawosławnej nie był odbierany jako niebezpieczny i często wchodził w zestaw oficjalnych 
ksiąg, takich jak prologi czy mineje (w tym Wielkie Czeti-Mineje metropolity Makarego), zob. 
А. А. Турилов, Иакова Протоевангелие, [в:] ПЭ, <www.pravenc.ru/text/200365.html>; 
por. de Santos Otero 2, s. 1–32.
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doktrynalnie literatury chrześcijańskiej od pism nieprawomyślnych dotyczył, 
nie tylko nauczycieli (cs. даскали) szkół przycerkiewnych i przyklasztornych, 
ale najwidoczniej także niższego duchowieństwa. Kontekst przesłania pierw-
szej części homilii, treściowo przecież nie mający wiele wspólnego z jej resz-
tą, pozwala sądzić, że faktyczny krąg adresatów tego pouczenia był znacznie 
szerszy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kopia indeksu (i całego tekstu Ży-
wota proroka Eliasza) w Berlińskim damaskinie jest taka sama, jak jej odpis 
w Swisztowskim damaskinie70, z drobnymi tylko różnicami w zapisie fone-
tycznym form dialektalnych. 

Niezależnie od wszelkich formalnych uregulowań mających na celu eli-
minację tekstów niepewnych z kultury literackiej prawosławnych Słowian, 
przestrzeń ta okazała się na tyle otwarta i chłonna, że przechowała większość 
z nich bez większego uszczerbku. Badając niektóre tylko rękopisy cyrylickie 
znajdujące się dziś w Polsce dostrzeżemy, jak wiele utworów apokryficznych 
ocalało. Niekiedy można się na nie natknąć w miejscach zgoła nieoczekiwa-
nych, gdy w makrostrukturze kodeksu towarzyszą tekstom oficjalnym i są 
przez nie niejako „chronione”. Budzi to dziś pewne zdumienie, lecz dla śre-
dniowiecznej (a i późniejszej) tradycji literackiej – jak pokazują źródła – nie 
jest zjawiskiem wyjątkowym.

*     *     *

70 Porównania dokonano jedynie z wydaniem Ljubomira Mileticza (Български старини, 
кн. VII Свищовски дамаскин. Новобългарски паметник от XVIII век, (ed.) Л. Милетич, 
София 1923), w którym wprowadzająca część Żywota proroka Eliasza z tekstem indeksu zo-
stała tylko fragmentarycznie opublikowana (s. 294–295). W takim samym niepełnym kształcie 
tekst przedrukował później Angełow, dodając wszakże ekscerpty indeksów z dwóch wspo-
mnianych wyżej damaskinów: НБКМ 328, 1750 r. i НБКМ 689, 1755 r., tzw. Яникулов сбор-
ник (Б. Ангелов, Списъкът..., s. 144–146, przyp. 1). Pewną pomocą w identyfikacji były karty 
zabytku dostępne na stronie internetowej biblioteki w Swisztow (<http://pbc.hit.bg/damaskin/
page11.html>), gdzie obecnie księga jest przechowywana. Podczas porównania stwierdzono 
językową zbieżność tekstu z Berlińskiego damaskinu ze Swisztowskim damaskinem. Oba za-
bytki należą do innej tradycji tekstologiczno-dialektalnej niż damaskiny z Biblioteki im. Cyryla 
i Metodego w Sofii.
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Zestaw kanonów i pism odnoszących się do indeksów ksiąg „prawdzi-
wych” i „kłamliwych” w cerkiewnosłowiańskich kodeksach prawa kanonicz-
nego ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie i Biblioteki Narodowej 
w Warszawie.

BJ 34/1952, XV w. – Kormcza, układ materiału wg Syntagmy 14 tytułów, serbska 
redakcja tekstów.
Brak początkowych kart, w tekście dodatków brak numeracji poszczególnych roz-
działów kormczej.

Tytuł 3: Ꙍ млтвахъ. и ѡ ѱалмѣⷯ. и ѡ чтѣнїиⷯ... (k. 10);
Rozdział 2: О томъ. которымъ и како и что подобаеть пѣти. или чимъ молити сѧ 

и почитати (k. 11v);
Apost. 60: inc. Аще кто лⸯжво псанїе нечьствыхъ ереткъ кнгъ... (k. 11v, cały 

kanon z komentarzem);
Apost. 85: о кнгахъ.  inc. Да бѹдеть же вамъ всѣмъ прчьтнкомъ же  мръскымъ 

людемъ кнгꙑ чьстныѧ  стъꙗ... (k. 11v, cały kanon z komentarzem);
Laodyc. 59: Которые кнг чтат, а которыⷯ не чтат. inc. Не подобаеть чюжⷣыхъ 

пл҇ⷭмовъ глат въ цркв, чюжⷣхже ѱлм глют сѧ соломонов... (k. 13, cały ka-
non z komentarzem);

Trull. 2: inc. Иже ѿ новръныхъ татебновъ връженыⷯ. Въ апп҇ⷭльскыѧ ꙁаповѣд... 
(k. 13v,  frаgm. kanonu, z komentarzem);

Kart. 24: inc. Нчтоже свѣнь менованхъ кнгъ въ правлѣⷯ въ цркв да не поч-
тают сѧ... (k. 13v, cały kanon z komentarzem);

Atanazego, z 9 listu „o świętach”: inc. Ветхаго ꙁавѣта кнгы к҃  в҃ елко же въ де-
хъ, слово въ грамотѣ... (k. 14, cały fragment listu);

Grzegorza Teologa, „ot sloves”: inc. Първое быте  потомъ сходъ  левтнкъ, 
к семꙋ же чсла... (k. 14v, cały fragment pisma, bez komentarza);

Amfilocha, (do Seleukosa), „o tychże księgach”: inc. Ветхаго ꙁавѣта кнгы. бытїе, 
 потомъ схо, левтнкъ... (k. 14v, cały frаgment listu, bez komentarza);

Tytuł 12: Ꙍ еретицѣⷯ. и ѡ жидохъ. и ѡ еллинѣхъ (k. 208);
Rozdział 3: Ꙍ книгахъ еретичьскыⷯ (k. 210);
Apost. 60: inc. Аще кто лⸯжво псанїе нечьствыхъ ереткъ... (k. 210, cały kanon 

z komentarzem – drugi raz);
Nicea II 9: inc. Аще кторы еп҇ⷭпъ л преꙁвтеръ л дїаконъ... (k. 210v, cały kanon).
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BJ 71/1952, XV w. – Kormcza, układ odmienny od Syntagmy 14 tytułów, nietypowy, 
serbska redakcja tekstów.
„Wykaz rozdziałów” (bez testów, tytuły rozdziałów na s. 48 i 49).

Rozdział 25: О кнгаⷯ еретⷱ҇ескыⷯ, не почтат, н слѹшат ⷯ всѧкомѹ хртⷭ҇аннꙋ... 
(s. 164);

Apost. 60: inc. Аще кто лжво псанїе нечьствыхъ ереткъ кнг... (s. 165, cały 
kanon z komentarzem);

Nicea II 9: inc. Аще кторы еп҇ⷭпъ л преꙁвтеръ л дїаконъ... (s. 165, cały kanon);
Trull. 63: inc. же ѿ елнъ сложенаа мчнка стьхъ... (s. 165, frаgm. kanonu z komen-

tarzem);
Rozdział 40: О тоⷨ которы кнг поⷣобаеть чест  слѹшат,  которыⷯ не чест н 

слѹшат… (s. 202);
Apost. 85: inc. Да бѹдеть же вамъ всѣмъ прчьтнкомъ же  мръскымъ людемъ 

кнгꙑ чьстныѧ... (s. 202, cały kanon z komentarzem);
Laodyc. 59: inc. Не поⷣобаеть чюжⷣыхъ псалмо҇ⷡ глат въ цркв, чюжⷣⷤ [ubytek tek-

stu]... (s. 203, cały kanon z komentarzem);
Atanazego, z 2 (!) listu i z 9 listu „o świętach”: inc. Ветхаго ꙁавѣта кнгы к҃  дво 

елко же во юдѣⷯ словъ въ грамотѣ... (s. 204, cały frаgment listu);
Grzegorza Teologa, „ot sloves, o tychże księgach”: inc. Первое быте,  потоⷨ схѡдъ 

 левтнкъ, к семѹⷤ чсла... (s. 205, cały frаgment pisma, bez komentarza);
Amfilocha, (do Seleukosa) „o tychże  księgach”: inc. Ветхаго ꙁавета кнгы. быте, 

 потоⷨ схоⷣ. левтнкь же... (s. 206, cały frаgment listu, bez komentarza);
Kart. 24: inc. Нчто же кромѣ менованⷯ кнгь во правлѣⷯ въ цркв да не почтают 

сѧ... (s. 207, cały kanon, z własnym komentarzem);
Trull. 68: [ubytek tekstu] ...ръꙁанїе (!) додеже ...онца стлѣють. Не достоть н-

комѹ... (s. 208, frаgment kanonu, z komentarzem).

BN 12694 III, XVI/XVII w. – Nomokanon, układ nietypowy, pośredni, serbska re-
dakcja tekstów.
„Wykaz kanonów” (s. 21–42, wymienione bez tekstów).

Tytuł 3: Ꙍ молитваⷯ и ѡ псаⷧмѣхъ. и ѡ тⷱ҇ѣнииⷯ... (s. 24); 
Rozdział 2: Ꙍ тоⷨ которымъ и како и что подобаетъ пѣти. или чимъ молитиⷭ҇ и по-

читати… (s. 24): Apost. 60, 85, Laodyc. 59, Kart. 24, Trull. 63, 68 (wymieniam 
tylko kanony związane z indeksem);

Tytuł 12: Ꙍ еретицѣⷯ. и ѡ жиⷣхⷪъ и ѡ елꙿлинѣⷯ (s. 36);
Rozdział 3: Ꙍ книгаⷯ еретическыⷯ (s. 37): Apost. 60, Nicea II 9;
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Apost. 60: inc. Аще кто лжво псане нечествыⷯ ереткъ... (s. 56, cały kanon z ko-
mentarzem);

Apost. 85: inc. Да бꙋдетъ же вамъ всѣмъ прчьтнкомъ же  мръскымъ людемъ 
кнгы честныꙗ... (s. 61, cały kanon z komentarzem);

Laodyc. 59: inc. Не подобаеть чъдⷤхъ ѱалмовъ глат въ цркв, чюжд же псалм 
глютсꙗ соломоновы... (s. 108, cały kanon, z komentarzem);

Kart. 24: inc. Нчтоⷤ свѣнь менованⷯ кнгъ въ правлѣхъ въ црквѣ... (s. 142, cały 
kanon z komentarzem);

Trull. 2: inc. Нже ѿ новръныхъ татебновъ връженыⷯ. Въ апп҇ⷭльскыѧ ꙁаповѣд... 
(s. 183, frаgment kanonu, z komentarzem);

Trull. 63: inc.же ѿ елнъ сложенаа мчнка стьхъ... (s. 198, frаgment kanonu z ko-
mentarzem);

Trull. 68: inc. Не раⷥдръш кнгь н дас на растеⷬꙁане (!) додеже сам до конца 
стлѣютъ. Не достоть нкомꙋⷯ... (s. 198, frаgment kanonu, z komentarzem);

Atanazego, z 9 listu „o świętach”: inc. Ветхаго ꙁавѣта кнгы двадесꙗть  дво елкоⷤ 
въ юдехъ слово въ грамотѣ... (s. 249, cały frаgment listu);

Grzegorza Teologa, „ot sloves”: inc. Пеⷬвое быⷮе  потоⷨ ꙸ схоⷣ  левтнкъ, к семѹⷤ 
чсла... (s. 249, cały frаgment pisma, bez komentarza);

Amfilocha, (do Seleukosa) „o tychże  księgach”: inc. Ветхаго ꙁавѣта кнгы. бытїе, 
 потомъ схоⷣ. левтнкъ... (s. 250, cały frgment listu, bez komentarza).

BN 12365 IV (Akc. 2731), XVI w. – Nomokanon, ruska redakcja (grupa riazańsko-
-nowogrodzka).
„Wykaz kanonów” (k. 1–20, wymienione bez tekstów).

Tytuł 3: Ѻ млтваⷯ. и ѡ ѱаⷧмѣⷯ. и ѡ чтѣнїиⷯ... (k. 3v);
Rozdział 2: Ѻ тоⷨ къторыⷨ и како что подобаеⷮ пѣти или чиⷨ молити сѧ и почитати… 

(k. 4): Apost. 60, 85, Laodyc. 59, Kart. 24 (wymieniam tylko kanony związane 
z indeksem);

Tytuł 12: Ꙍ еретицеⷯ и ѡ юдееⷯ. и ѡ елꙿлинѣⷯ (k. 16);
Rozdział 1: Ꙍ книгаⷯ еретическыⷯ (k. 16): Apost. 60, Trull. 68, Nicea II 9;
Apost. 60: inc. же лъже напсаныѧ нечьствыⷯ кнгь, ꙗко стыѧ въ цркв почта-

еть. на пагѫбѫ людеⷨ и причтѹ. да извръжеⷮ сѧ… (k. 33v, cały kanon, z komen-
tarzem);

Apost. 85: inc. Да бѫдѫⷮ же ваⷨ причетнкоⷨ кнгь ч҇ⷭтны  сты веⷮхаго ѹбо ꙁавѣта... 
(k. 39, fragment kanonu, z komentarzem);

Laodyc. 58(!): inc. Не пѡⷣбⷪаеⷮ чюжⷯ псалⸯмовъ глат въ цркв, чюжⷤ ѱалм глѧтⸯ сѧ 
двдв (!) (k. 84, fragment kanonu, z komentarzem);
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Kart. 24: inc. Въ кнгаⷯ къторыа подобаеⷮ чест въ цркв п҃е правло апп҇ⷭлское скаⷥетъ... 
(k. 115v, bez kanonu, sam komentarz);

Trull. 2: inc. ꙁвол же сѧ  се стомꙋ съборѹ добротѣ же  тъщанѣ... (k. 144v, 
frаgment kanonu, z komentarzem);

Trull. 63: inc. Лъже псанаа ѿ нѣкыⷯ црковныⷯ врагъ м҇ⷱнческаа словеса... (k. 166, cały 
kanon, z komentarzem);

Trull. 68: inc. Не раꙁдрѹш кнгь н дас растръꙁанїе лѹкавноⷨ кнⷤнкоⷨ... (k. 167, 
frаgment kanonu, z komentarzem);

Nic. II 9: inc. Аще къторы еп҇ⷭпъ л преꙁвтеⷬ, л дїакоⷩ и всѧкъ ѿ сщеничьскаго 
чинꙋ... (k. 180v, kanon w redakcji serbskiej kormczej, bez komentarza).

BN 12366 IV (Akc. 2736), po 1605 r. – Nomokanon, ruska redakcja (grupa riazańsko-
-nowogrodzka).
 „Wykaz kanonów” (k. 1–14, wymienione bez tekstów – w rękopisie brak karty z ty-
tułem 3, rozdz. 2).

Tytuł 12: Ѻ еретїцехъ і ѻ іѹдеехъ. і елꙿлинѣⷯ  (k.11);
Rozdział 1: Ѻ кнїгаⷯ еретїческыⷯ (k.11): Apost. 60, Trull. 68, Nicea II 9;
Apost. 60: inc. же лⸯже напїсаⷩ҇наѧ нечестївыⷯ кнⷢ҇, ꙗко стыѧ въ цркв почїтаеⷮ... 

(k.  24v, cały kanon z komentarzem);
Apost. 85: inc. Да бѹдеⷮ же ваⷨ прчетнкоⷨ кнїг ч҇ⷭтныⷯ  сты ветхаго ѹбо ꙁавѣта... 

(k. 29, cały kanon, z komentarzem);
Laodyc. 58 (!): inc. Ꙗко не подобаеть чюжⷨ ѱалмоⷨ глат въ цркв, чюжⷤ ѱалм 

глѧтⸯ сѧ двдв (!) (k. 69, frаgm. kanonu, z komentarzem);
Kart. 24: inc. Въ кнїгаⷯ которїѧ подобаеⷮ чест во цркв п҃е пр҇ⷡа ап҇ⷭльское скаꙁаетъ... 

(k. 97v, bez kanonu, sam komentarz);
Trull. 2: inc. ꙁволⷤ сѧ  се стомѹ соборѹ доброⷮѣⷤ  тⸯщетѣ... (k. 122, frаgment 

kanonu, z komentarzem);
Trull. 63: inc. Лъже псанⸯаа ѿ нѣкыⷯ црковныⷯ врагъ м҇ⷱнческаа словеса... (k. 139, cały 

kanon, z komentarzem);
Trull. 68: inc. Не раⷥдрѹш кнⷢ҇ н дас на растръꙁанїе лѹкавноⷨ кнжнкѡⷨ... (k. 140, 

frаgment kanonu, z komentarzem);
Nicea II 9: inc. Аще которы еп҇ⷭпь л преꙁвѵтерь, л дїѧконъ... (k. 152, kanon w re-

dakcji serbskiej kormczej, bez komentarza).





Oto się zbliża „początek boleści” –  
pisma apokaliptyczne i eschatologiczne prawosławnych 

Słowian

Przepowiedziane w kanonicznej Apokalipsie św. Jana wydarzenia, jakie 
zwiastować mają powtórne przyjście Syna Człowieczego i koniec tego świa-
ta1, nakazują chrześcijanom okazywać szczególną czujność na wszelkie ozna-
ki zbliżającej się Paruzji. W starożytności absolutna pewność nieuchronności 
końca świata była wypadkową antycznej koncepcji czasu linearno-cyklicz-
nego2 i niekwestionowanego autorytetu pism biblijnych, które problematyce 
eschatologicznej poświęciły stosunkowo dużo miejsca3. Wprawdzie tryumf 
Kościoła w epoce konstantyńskiej złagodził nieco obawy zapowiadanej ry-
chło apokalipsy, lecz nie wyeliminował zupełnie lęku przed nadchodzącym 
dniem Sądu Ostatecznego. W głosach ojców pustyni objawiła się profetyczna 
potrzeba głoszenia Królestwa „nie z tego świata”, a obfitujący w katastrofy 

1 Apokalipsa św. Jana nawiązuje bezpośrednio do zapowiedzi i wizji proroków Starego 
Testamentu, szczególnie zaś do Księgi Daniela – czas wielkiego ucisku (7,9–14), nadejście 
Syna Człowieczego (14,14), zmartwychwstanie i sąd ostateczny (20,11–15); Księgi Joela – 
pojawienie się znaków niebieskich na słońcu, księżycu i gwiazdach (6,12–14; 8,10–12); Księ-
gi Izajasza – idea nowego nieba i nowej ziemi (21,1); Księgi Ezechiela – wody życia (22,1) 
i powrót do raju, gdzie rośnie drzewo życia (22,2). Zapowiadana też w Apokalipsie ostateczna 
walka i potępienie wrogów Boga (20,7–10) mają swoje nawiązania w Księdze Ezechiela i Joela 
(Ez 38–39; Jl 4,9.11).

2 A. Flis, Chrześcijaństwo i Europa. Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, Kraków 2001, 
s.180–199.

3 Warto zwrócić uwagę choćby na następujące fragmenty: Am 5,18–20; 8,2–14; 9,11–
15; Iz 14,1–13; 24–27; 40–66; Ez 38–39; Jl 2,10; 3,3–4; 4,15; Dn 7,13; 11,31; 12,1–3.5–13; 
Mt 4,17; 12,22–28; 24–25; Łk 11,20; 16,19–31; 17,20–21; Mk 12,18–27; 1 Kor 15,20–28; 
1 Tes 4,15–17; Rz 8,23; Ef 1,13–14; 2 Kor 1,22; 5,5; Dz 10,10–42.
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naturalne, epidemie, wojny, najazdy czy przewroty polityczne kontekst hi-
storyczny stymulował okresowe pojawianie się nastrojów eschatologicznych. 
Nie bez znaczenia były też obciążone biblijnymi lub apokryficznymi konota-
cjami daty, które sugerowały najbardziej prawdopodobny (tj. zapisany enig-
mą proroctwa) początek czasów ostatecznych4. Tradycyjnie naprzeciw tym 
egzystencjalnym i chiliastycznym lękom wychodziła literatura, starająca się 
jakoś zobrazować zbliżającą się apokalipsę i złagodzić strach przed zapowie-
dzią surowego, lecz sprawiedliwego sądu, który de facto miał być począt-
kiem nowej lepszej rzeczywistości. Tematyka eschatologiczna zyskała swoje 
rozwinięcie i egzegezę w różnego rodzaju anonimowych i pseudoepigraficz-
nych „słowach”, „żywotach”, „proroctwach”, „mytarstwach”, a nade wszyst-
ko „apokalipsach”. W rzeczywistości historycznej starano się uchwycić znaki 
czasu i objaśniać je w kontekście proroctw biblijnych. Im bardziej apokry-
ficzna literatura eschatologiczna zbliżała się do interpretacji konkretnych fak-
tów historycznych, tym mniej była aktualna, gdy okazało się, że spodziewany 
koniec świata jednak nie nastąpił. Wszystkie one są obecne we wczesnośre-
dniowiecznej literaturze bizantyńskiej, łacińskiej, arabskiej, staroniemiec-
kiej, flamandzkiej i – oczywiście – słowiańskiej5. Dla grecko-słowiańskiego 
piśmiennictwa eschatologicznego największe znaczenie mają: Słowo Hipo-
lita Rzymskiego o Antychryście6 (pocz. III w.), apokryficzna Apokalipsa św. 
Jana Teologa (V–VI w.)7, Objawienie Pseudo-Metodego Patarskiego (IV lub 

4 Na takie przypuszczenia wskazywała chronologia biblijna oraz bizantyńska (i aleksan-
dryjska) historiografia, sytuująca narodziny Chrystusa na 5508 (5500) rok od stworzenia świa-
ta. Paruzja oczekiwana więc była wraz z rozpoczęciem, w połowie i na zakończenie siódmego 
tysiąclecia (492, 1092, 1492). Nie bez znaczenia było też kończące się milenium ery zachodniej 
(rzymskiej) i przekonanie o nadchodzącym końcu uwięzienia apokaliptycznej bestii, a zatem 
i zbliżającej się Paruzji. Zob. np.: P. Magdalino, The year 1000 in Byzantium, Leiden-Boston 
2003; P. Dziadul, W oczekiwaniu na Paruzję. Myśl eschatologiczna w prawosławnym piśmien-
nictwie słowiańskim do początku XVI wieku, Kraków 2014.

5 В. Тъпкова-Заимова, А. Милтенова, Историко-апокалиптичната книжнина във 
Византия и в средновековна България, София 1996, s. 12–13. Kolejne wydanie tej pracy, 
poszerzone i zaktualizowane, zob: V. Tăpkova-Zaimova, A. Miltenova, Historical and Apoca-
lyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria, Sofia 2011. 

6 К. И. Невоструев, Слово святого Ипполита об aнтихристе в славянском переводе 
по списку XII в. с исследованием о Слове и о другой мнимой беседе Ипполита о том же, 
с примечаниями и приложениями, Москва 1868; О. В. Творогов, Слово и Сказание свято-
го Ипполита об антихристе, [в:] СККДР, вып. 1, 1987, s. 425–426.

7 Pisma bez informacji bibliograficznej w tym miejscu będą omawiane w dalszej części 
rozdziału.
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VII w.), Objawienie proroka Daniela8 (IX w.), Żywot Andrzeja Jurodiwego 
(X w.), Żywot Bazylego Nowego (X w.), Żywot Nikona Konstanckiego9 (X w.), 
Wizja mnicha Kozmy10 (X w.) oraz Wizja mniszki Anastazji11 (X/XI w.) – wraz 
z wszelkimi nie do końca jeszcze dziś ustalonymi zależnościami tekstologicz-
nymi z ich późniejszymi redakcjami, a także przekładami, jakie pojawiają się 
u prawosławnych Słowian już w IX–XII w.

Tematyka apokaliptyczna i eschatologiczna nie jest też obca rękopisom 
cyrylickim znajdującym się w Polsce. Najstarszy i jednocześnie najciekawszy 
zabytek tego typu przechowywany jest dziś w Bibliotece Narodowej w War-
szawie pod sygnaturą BN BOZ 9212. Rękopis należy do cennej kolekcji Biblio-
teki Ordynacji Zamojskiej, z której pochodzi również słynny Kodeks Supraski 
(BN BOZ 201, X/XI w.)13. Rękopis BOZ 92 znany jest badaczom od dawna, 
był też kilkakrotnie opisywany, choć bardziej szczegółowe badania kodyko-
logiczne i tekstologiczne nad nim podjęto dopiero w ostatnich latach14. Zaby-
tek został spisany na papierze najprawdopodobniej w pierwszej poł. XVI w. 

8 BHG 2036d, zob. А. И. Яцимирский, Библиографический обзор апокрифов..., 
s. 250–259; Corpus Christianorum. Clavis Apocryphorum Veteris Testamenti, s. 203–212.

9 BHG 1371 z, zob. О. В. Творогов, Житие Нифонта Констанцкого, [в:] СККДР, 
вып. 1, 1987, s. 172–173.

10 BHG 2084, 2085, zob. Т. В. Пентковская, Видение монаха Козьмы в славянской 
традиции, [в:] XIV Международный съезд славистов. Письменность, литература 
и фольклор славянских народов. Доклады российской делегации, Москва 2008, s. 126–151. 

11 BHG 1870; zob. А. Милтенова, Неизвестен превод на византийското видение на 
Анастасия черноризица в старобългарската литература, [в:] Медиевистика и култур-
на антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка 
Петканова, София 1998, s. 237–257.

12 Katalog, s. 495–496 (nr 1055).
13 Katalog, s. 306 (nr 633). Rękopis posiada niezwykle bogatą literaturę przedmiotu. 

Z nowszych publikacji na jego temat warto wskazać tom studiów: Преодкриване: Супрасъл-
ски сборник. Старобългарски паметник от X век. – Rediscovery: Bulgarian Codex Su-
prasliensis of the 10th century, ed. A. Miltenova, Sofia 2012.

14 Zob. А. Рогов, Кириллические рукописи…, s. 153–154; Я. Н. Щапов, Восточносла-
вянские и южнославянские рукописные книги…, ч. 1, s. 40–43 (Nr 11); А. А. Турилов, Пе-
реводы с латинского и западнославянских языков, выполненные украинско-белорусскими 
книжниками в XV – начале XVI вв., [в:] Культурные связи России и Польши XI–XX вв., 
Москва 1998, s. 59–60. Z nowszej literatury prezentującej badania w oparciu o źródła z tego 
rękopisu, zob. J. Verkholantsev, Ruthenica Bohemica. Ruthenian Translations from Czech in the 
Grand Duchy of Lithuania and Poland, (Slavische Sprachgeschichte 3), Berlin 2008, s. 52–70, 
174–177; И. Трифонова, Книга Откровение на Св. Йоан Богослов в Кирило-Методиевска-
та книжовна традиция (южнославянските кирилски преписи) – publikacja elektroniczna, 
dostępna pod adresem: <http://liternet.bg/publish20/i_trifonova/kniga.htm>.
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i zapewne wtedy oprawiony15. Jakiś czas potem (może ok. XVIII w.), z nie-
wiadomych dziś przyczyn, rękopis został ponownie poddany pracom introliga-
torskim, podczas których przestawiono i wyłączono część zeszytów oraz na-
niesiono nową paginację. Słowiańska numeracja składek świadczy o tym, że 
w pierwotnej wersji kodeks posiadał inny układ tekstów i był niemal dwukrot-
nie obszerniejszy16. W obecnym kształcie księga składa się z 229 kart (458 s.). 

15 W inwentarzu rękopisów z kolekcji BOZ kodeks jest datowany na XVII w. (Inwentarz 
rękopisów biblioteki Ordynacji Zamoyskiej, opr. B. Kocówna, K. Muszyńska, Warszawa 1967), 
jednak Alieksandr Rogow przesunął przypuszczalny czas powstania zabytku na przełom XVI 
i XVII w. (А. Рогов, Кириллические рукописи..., s. 154). W opisach kodykologicznych Jaro-
sława Szczapowa, który oparł się na cechach paleograficznych rękopisu i analizie niektórych 
filigranów, pojawia się przełom XV i XVI w. (Я. Н. Щапов, Восточнославянские и южно-
славянские рукописные книги..., ч. 1, s. 40.); datację tę powtarza również najnowszy katalog 
rękopisów cerkiewnych (Katalog, s. 495). Julia Verkholantsev datuje rękopis na lata 1495–
1505 opierając się zapewne na znakach wodnych omawianego przez siebie fragmentu kodeksu 
(J. Verkholantsev, op. cit., s. 59), natomiast według Andrzeja Kaszleja (BN) – któremu dziękuję 
za оtrzymane uwagi – liczne filigrany rękopisu pochodzą z kilku początkowych dziesięcioleci 
XVI w., tak więc kodeks powstał raczej około połowy XVI w. 

16 W chwili obecnej układ zeszytów rękopisu jest następujący: z. 147–155 (s. 1–122), 
z. 69–79!–78 (s. 123–289), z. 156–166 (s. 291–458). Z zestawienia widać, że brakuje przy-
najmniej 68 pierwszych składek i kolejnych 69 składek ze środka. Jarosław Szczapow zasu-
gerował dwie możliwości, które wpłynęły na taki kształt rękopisu. Jego zdaniem brakujące 
zeszyty (1–68, 80–146) podczas drugiej oprawy mogły zostać wydzielone do innego rękopisu 
(zaginionego pierwszego tomu?), co spowodowało przestawienie kolejności tekstów rękopisu. 
W efekcie Żywot Bazylego Nowego, który pierwotnie był przed Komentowaną Apokalipsą An-
drzeja z Cezarei, znalazł się za nią, na skutek czego na pierwszej stronie kodeksu zamieszczo-
no oryginalne zakończenie żywota Bazylego Nowego, a w odpowiednim miejscu wstawiono 
dodatkową kartę z nową kopią zakończenia. Istnieje też druga możliwość, że numery składek 
nie mają nic wspólnego z pierwotnym zestawem kodeksu, a są tylko numerami przepisanych 
zeszytów w skryptorium (zob. Я. Н. Щапов, op. cit., s. 40). Wydaje mi się, że obie hipotezy 
nie muszą się wzajemnie wykluczać. Sądząc po cechach grafologicznych półustawu, jakim 
napisano kodeks, przy jego przepisywaniu pracowało przynajmniej 5 kopistów – odpowiednio: 
1 ręka (s. 1–178), 2 ręka (178– część 259), 3 ręka (część 259 – 289), 4 ręka (291– do poł. 452), 
5 ręka (od poł. 452 – 458). Idąc tropem rekonstrukcji możliwego pierwotnego układu zeszy-
tów, a zatem przestawiając Żywot Bazylego Nowego (pocz. z. 69 do z. 76) przed Komentowaną 
Apokalipsę (pocz. z. 147–155), co sugeruje wspominana karta z zakończeniem, widzimy, że 
kolejność składek musiałaby być następująca: 69–76 + 147–155. Zatem numery składek muszą 
być późniejsze niż druga oprawa, między Żywotem Bazylego Nowego a Objawieniem Pseudo-
-Metodego nie ma bowiem przeskoku numeracji, została jedynie wstawiona dodatkowa karta. 
Ponadto po składce 78 znajduje się jeszcze jedna nienumerowana składka, choć kodeks zacho-
wuje ciągłość paginacji. Jeśli numeracja składek miałaby odnosić się do pierwotnego dużego 
kodeksu, to wówczas przesunięcie Żywota Bazylego Nowego za Komentowaną Apokalipsę mu-
siałoby być wcześniejsze aniżeli wpisanie numerów składek. Wydaje się zatem wielce prawdo-
podobne, że numery zeszytów dotyczą kopii skryptorium lub protografu kodeksu (kodeksów?), 
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Wśród tekstów kodeksu BOZ 92 na szczególną uwagę zasługują stosun-
kowo rzadkie przykłady utworów, jakie przenikły do literatury cerkiewnej ze 
źródeł zachodnich. Pierwszym z nich jest Opowieść w 12 rozdziałach o ryce-
rzu Faudalu17 – najprawdopodobniej jedyny zachowany dziś odpis drugiego 
wariantu słowiańskiego przekładu popularnej łacińskiej opowieści Visio Tun-
dali (Tnugdali)18, drugim – apokryficzna Opowieść o Męce Pańskiej19, która 
stanowi krótką słowiańską redakcję Ewangelii Nikodema20. W tradycji cer-
kiewnosłowiańskiej Opowieść o rycerzu Faudalu znana jest w dwóch nieza-
leżnych od siebie przekładach. Pierwszy z nich wykonany został zapewne na 
przełomie XV i XVI w. na ziemiach białoruskich państwa polsko-litewskiego 

z którego przepisywano teksty. Możliwe więc, że rękopis BOZ 92 został skompilowany z ze-
szytów różnego pochodzenia, co wyjaśniałoby nie tylko brak ciągłości w numeracji składek 
i liczne znaki wodne z różnych lat, ale też trudności introligatora w logicznym ułożeniu tekstów 
i konieczność wstawienia dodatkowej karty w środku składki 76. Przesunięcie Komentowanej 
Apokalipsy na początek mogło być powodowane pragnieniem zachowania swoistej chronologii 
pism i rozpoczęcia kodeksu od tekstu o potencjalnie najwyższym autorytecie, albowiem koja-
rzonego z kanoniczną księgą Pisma Świętego.

17 Повⷭеⷮ полезна сиа сказаⷩ҇е флѹдалоⷨ воиноⷨ. приклю҇ⷱшаⷼ сѧ емѹ ка҇ⷦ бы҇ⷭ мртвъ... Inc. Поведавы 
наⷨ сиа именѹемы̏ фаѹда҇ⷧ. рожение и воспитанїе е҇ⷢ. въ грⷣа̏ риⷨстиⷨ блгорѹⷣнѹ и богау҇ⷮ радителю... 
(s. 259–289).

18 Tekst opowiada o prowadzącym hulaszczy tryb życia irlandzkim rycerzu Tnugdalu, 
który po jednej z biesiad zapada w trzydniowy sen podobny do śmierci, podczas którego anioł 
oprowadza jego duszę po zaświatach, pokazując chwałę zbawionych i piekielne męki potępio-
nych. Gdy dusza Tnugdala powraca do ciała, a on sam odzyskuje świadomość, zaczyna głośno 
opowiadać o tym, co widział, następnie radykalnie zmienia swoje życie. Opowieść, o wyraźnie 
parenetycznym przeznaczeniu, była w średniowieczu bardzo popularna na Zachodzie. Została 
włączona do słynnego zbioru Speculum Historiale Wincentego z Beauvais (XIII w.), a znana 
jest w wielu późniejszych przeróbkach niemieckich, skandynawskich, francuskich i wreszcie 
słowiańskich, zob. J. Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 2008, 
s. 420–423, 431–437; przekład polski: Wizja Tnugdala, przeł. i oprac. J. Sokolski, Wrocław 2012.

19 Ꙍ ѹмчении г҇ⷭа нашего іс҇ⷭа х҇ⷭа. и по его из мртвыⷯ востанїи. ка҇ⷦ сѹ҇ⷮ пописан҇ⷩо. Inc. Тѹтъ 
сѹ҇ⷮ пописаны. но долѣ ѹсидѣн есть. и ка҇ⷦ быве҇ⷧ. ѡци стїи.... (s. 291–411). 

20 Jest to kolejny tekst znany na Rusi jeszcze przed najazdem mongolskim. O funkcjono-
waniu apokryfu w słowiańskiej tradycji piśmienniczej: B. Grabar, Über das Problem der län-
geren Fassung des Nikodemusevangeliums in der ältesten slavischen Literatur, [in:] Byzance 
et les Slaves. Etudes de civilization (Mélanges I. Dujčev), Paris 1979, s. 201–206; F. W. Mareš, 
An Anthology of Church Slavonic Texts of Western (Czech) Origin, (Slavische Propyläen 127), 
München 1979, s. 31–40; А. Минчева, Никодимово евангелие, „Palaeobulgarica-Старо-
българистика”, 9 (1985), кн. 4, s. 30–44; G. Ziffer, La tradizione glagolitica croata del Van-
gelo di Nicodemo, [in:] Glagoljiсa i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s Međunarodnoga 
znanstvenog skupa, Zagreb-Krk 2004, s. 261–269; G. Minczew, M. Skowronek, The Gospel 
of Nicodemus in the Slavic Manuscript Tradition: Initial Observations, „Apocrypha”, vol. 17, 
2006, s. 201–223. 
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w oparciu o źródła czeskie. Przekład ten zachowany w jedynej kopii z poł. 
XVI w. w straconym podczas bombardowania Warszawy w 1944 r. Kodek-
sie Krasińskich (kolekcja Świdzińskiego nr 408)21. Drugi wariant przekładu 
Wizji Tnugdala zachował się również w jedynej kopii w omawianym kodek-
sie BOZ 92; jego podstawą w tym wypadku był najprawdopodobniej tekst 
łaciński22. Apokryficzna Opowieść o Męce Pańskiej została zredagowana na 
podstawie źródeł łacińskich lub polskich również na terenie dawnego państwa 
polsko-litewskiego około połowy XV w.23 Tekst cerkiewnosłowiański znany 
jest z licznych kopii ruskich w przeciwieństwie do innego utworu, zatytuło-
wanego: Z ksiąg czterech patriarchów, w którym jest słowo o tym, jak Jana 
Złotoustego i Cyryla Filozofa [Aleksandryjskiego] pogodziła Przeczysta [Bo-
gurodzica] w raju24. Jak dowodzą najnowsze katalogi i repertoria, nie udało 
się zlokalizować jego drugiej kopii. Nie można też wykluczyć, że jest frag-
mentem jakiegoś innego, obszerniejszego utworu – ustalenie tej kwestii to 
jednak zadanie przyszłości.

Główny korpus rękopisu BOZ 92 stanowi grupa sztandarowych dla bizan-
tyńsko-słowiańskiej tradycji literackiej pism eschatologicznych i apokalip-
tycznych: Apokalipsa św. Jana z komentarzami Andrzeja z Cezarei (s. 2–122); 
Żywot Bazylego Nowego (s. 123–231); Objawienie Pseudo-Metodego Patar-
skiego (s. 231–259) oraz duży fragment Żywota Andrzeja Jurodiwego (Sza-
leńca Bożego) oznaczony tytułem: Słowo o Carogrodzie (s. 411–452). Księga 

21 Tekst znamy dzięki fragmentom przezornie wydanym niegdyś przez E. Karskiego 
i A. Brücknera, zob. Е. Ф. Карский, О языке так называемых литовских летописей, Вар-
шава 1894, c. 16; idem, Белорусы, т. 3: Очерки словесности белорусского племени, ч. 2: 
Старая западно-русская письменность, Петроград 1921, c. 80–82; A. Brückner, Die Visio 
Tundali in böhmischer und russischer Übersetzung, „Archiv für Slavische Philologie”, Bd. 13, 
1890, s. 199–212. Inne wypisy z chorwackiego przekładu, na podstawie rękopisu ze zbiorów 
biblioteki Jugosłowiańskiej Akademii Nauk (JAZU 324, XVI w.), wydał łacinką Đ. Daničić, 
zob. idem, Tondal, „Starine”, kn. 4, 1872, s. 110–118. 

22 Zdaniem Turiłowa cerkiewnosłowiańskie tłumaczenie wykonano z łaciny lub polskiego 
(zob. А. А. Турилов, Переводы с латинского..., s. 57–68), jednak badania Verkholantsev 
wskazują wyraźnie na łacińskie źródło przekładu, zob. J. Verkholantsev, op. cit., s. 52–70, 174–
177 (tam też edycja fragmentów tekstu z rękopisu BOZ 92).

23 Zob. Е. Ф. Карский, Западнорусский сборник XV-гo века, принадлежащий Импера-
торской публичной библиотеке Q.I. 391: Палеографические особенности, состав и язык 
рукописи, СОРЯС, т. 65, кн. 8, 1897, s. 1–73.

24 Inc. Ꙗкоже преⷣсказаша бжт҇ⷭвеннаа писанїа. феѡфилꙋ патрїаршествꙋющи въ алексанⷣрии. 
исперва бо ре҇ⷱ бѧше млт҇ⷭвь и крото҇ⷦ всѧкомꙋ. ꙗкоⷤ ѡбычаи е҇ⷭ любѧщиⷨ сла҇ⷡу члческꙋю... (s. 452–
458). Być może pismo stanowi fragment jakiejś większej całości i w sposób unikatowy zostałо 
wpisane w rękopis BOZ 92 i opatrzone osobnym tytułem.
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zawiera bogaty i różnorodny zestaw tekstów, wśród których – co już w tym 
miejscu warto zaznaczyć – są też wyjątkowe, a wręcz unikatowe. Przyjrzyjmy 
się im bliżej.

Komentarze i objaśnienia św. Andrzeja z Cezarei  
do Apokalipsy św. Jana Apostoła

Warszawski kodeks BOZ 92, w postaci, w jakiej znajduje się obecnie, 
rozpoczyna tekst Komentowanej Apokalipsy św. Jana z objaśnieniami An-
drzeja z Cezarei25. Grecki oryginał tej najstarszej zachowanej egzegezy nowo-
testamentowej apokalipsy powstał zapewne na wschodnich rubieżach Bizan-
cjum w burzliwym okresie wojen cesarstwa z Persją i wzmożonych najazdów 
awaro-słowiańskich na Bałkany26. Atmosfera niepewności tamtych czasów 
sprzyjała pojawianiu się nastrojów eschatologicznych, a utrwalone w umy-
słach chrześcijan przeświadczenie, że biblijna księga proroctw zapowiada 
wydarzenia autentyczne, które muszą nadejść, skłaniały do poszukiwania 

25 Świadectwa historyczne na temat Andrzeja są nadzwyczaj skąpe. Przyjmuje się, że 
w latach 563–614 był arcybiskupem Cezarei Kapadockiej i wówczas napisał dwa dzieła, z któ-
rych jest głównie znany: Komentowaną Apokalipsę św. Jana oraz fragmentarycznie zachowane 
– Therapeutike (Leczenie). Szczególne znaczenie ma pierwsze z nich, ponieważ pozwala zapo-
znać się z pełnym tekstem dwóch młodszych redakcji greckiej wersji kanonicznej apokalipsy 
oraz – poprzez liczne odwołania, cytaty i polemikę – z myślą teologiczną wczesnych Ojców 
Kościoła (Ireneusz z Lyonu, Metody z Olimpu) i świeckich egzegetów Biblii (Ekumeniusz), 
których pisma nie zawsze się zachowały; zob. А. И. Макаров, Андрей Кесарийский, [в:] ПЭ, 
<www.pravenc.ru/text/115278.html>; B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i nauka 
Ojców Kościoła, tł. P. Pachciarek, Warszawa 1990, s. 665. Polski tłumacz pracy posługuje się 
określeniem Komentarz do Apokalipsy, który moim zdaniem jest nieco mylący. Dzieło posiada 
bowiem segmentowany tekst kanonicznej, nowotestamentowej Apokalipsy św. Jana, z dołą-
czonymi objaśnieniami Andrzeja z Cezarei do każdego z kolejnych wersów. W tej sytuacji będę 
używał bardziej według mnie precyzyjnego określenia Komentowana Apokalipsa św. Jana, 
który bliższy jest również utrwalonemu w badaniach paleoslawistycznych terminowi Толковый 
апокалипсис.

26 Zob. А. Николов, Някои проблеми на държавно-политическата и етническата 
терминология в два средновековни славянски превода на Тълковния Апокалипсис, [в:] 
Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през IX–X в., („Ки-
рило-Методиевски студии”, кн. 17), София 2007, s. 505. Zob. też szczegółowe studium: 
E. S. Constantinou, Andrew of Caesarea and the Apocalypse In the Ancient Church of the East. 
Part 1: Studies on the Apocalypse Commentary of Andrew of Caesarea. Part 2: Translation of 
the Apocalypse Commentary of Andrew of Caesarea, Quebec 2008, s. 2–10 (tekst dysertacji, 
przedstawionej na Uniwersytecie Laval, dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem: 
<www.revelation-resources.com/2009/10/01/e-s-constantinou-andrew-of-caesarea-and-the-
apocalypse/>). W obu pracach obszerna literatura przedmiotu.
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wszelkich aktualnych związków i analogii. Cały cykl bizantyńskiej literatury 
apokryficznej, jaka się wówczas zrodziła, w jakimś stopniu rozpięty jest mię-
dzy profetycznym przekazem kanonicznej Apokalipsy a interpretacją – trud-
no w większości dziś dla nas uchwytnych – faktów ziemskiej historii, któ-
re w dialektycznym związku wpływają na zrozumienie przepowiedni tekstu 
biblijnego oraz same uzyskują w jego kontekście swe kosmiczne znaczenie 
i sens27. Przekonanie o możliwości rychłego nadejścia Paruzji i konieczność 
zachowania gotowości na ten dzień (Mt 25, 1–13) czyniły z objawień św. 
Jana Apostoła tekst szczególnej wagi i aktualności. Zapewne więc dręczący 
niepokój spodziewanego końca czasów w równym stopniu jak usilne proś-
by wiernych28 nakłoniły biskupa Andrzeja do zajęcia się tekstem Apokalipsy 
i podjęcia próby wykładu jej zawiłego, pełnego obrazów i symboli języka. 
Poprowadzona w duchu klasycznej myśli patrystycznej synteza dotychcza-
sowej egzegezy biblijnej, delikatnych reminescencji realiów epoki oraz wła-
snych interpretacji okazała się nader udana. Dzieło Andrzeja z Cezarei do-
skonale wpisało się nie tylko w eschatologiczne klimaty przełomu VI i VII 
w., ale i czasów późniejszych, czyniąc zeń jedno z bardziej popularnych bi-
zantyńskich pism egzegetycznych. Od chwili pojawienia się Komentowanej 
Apokalipsy greckojęzyczna literatura chrześcijańska dysponowała dwoma 
wariantami kanonicznej apokalipsy. W obu tych postaciach (bez komentarzy 
i komentowanej) tekst Apokalipsy św. Jana funkcjonował w bizantyńskiej 
przestrzeni literackiej przez kolejne wieki29, stał się też dostępny Gruzinom 
(X w.), Ormianom (XI w.) i wreszcie Słowianom.

Nie są dziś w pełni jasne okoliczności pojawienia się i drogi rozwoju Apo-
kalipsy na gruncie słowiańskim. Podstawowy problem stanowi brak wczesne-
go materiału źródłowego (do końca XII w.), a także wyraźne zróżnicowanie 
tekstologiczne najstarszych zachowanych kopii rękopiśmiennych30. Poświad-

27 V. Tăpkova-Zaimova, A. Miltenova, Historical and Apocalyptic Literature..., passim.
28 Wspomina o tym autor we wstępie do Komentowanej Apokalipsy.
29 Grecki tekst Apokalipsy św. Jana bez komentarzy wraz z wariantami, zob. Novum 

Testamentum Graece, ed. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 1993; edycje tekstu Komentowanej 
Apokalipsy: CPG 7478 (Clavis patrum graecorum, cura et studio M. Geerard, vol. 1–4, Turnhout 
1974–1980); PG 106; J. Schmid, Studien zur Geschichte des griechischen Apokalypse. Textes, 
Bd. 1–2, München 1955–1956. 

30 W odróżnieniu od innych kanonicznych ksiąg biblijnych nie posiadamy kopii słowiań-
skiego tekstu Apokalipsy z szeroko rozumianego okresu cyrylometodejskiego oraz działalności 
najstarszych słowiańskich ośrodków piśmienniczych w Bułgarii i na Rusi do końca XII w. 
Warto zauważyć, że zachowała się tylko jedna kopia Komentowanej Apokalipsy z XIII stulecia, 
natomiast pozostałe pochodzą już głównie z XIV–XVIII wieku.



121Oto się zbliża „początek boleści”…

czone w zabytkach teksty Apokalipsy przedstawiają zasadniczo jej dwa głów-
ne warianty – kanoniczny (bez komentarzy) oraz komentowany. Wśród ręko-
pisów południowosłowiańskich dominuje wariant bez komentarzy (jako jedna 
z ksiąg Nowego Testamentu), natomiast przewaga Komentowanej Apokalipsy 
jest charakterystyczna dla tradycji ruskiej. Godny odnotowania jest fakt, że 
zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku partie tekstowe Apokalip-
sy i dołączonych do niej komentarzy mają swoją oddzielną historię rozwoju, 
choć odwołują się do wspólnego głagolickiego protografu jakiegoś wariantu 
Apokalipsy z komentarzami Andrzeja z Cezarei, u podstaw którego stał ten 
sam tekst greckiej (bizantyńskiej) redakcji31. Powstaje zatem pytanie o kształt 
najstarszego słowiańskiego przekładu biblijnej apokalipsy. Czy pierwotnie 
przełożono jedynie wariant komentowany, z którego następnie zrobiono wy-
ciąg bez komentarzy, czy też od początku istniały (oddzielne) przekłady obu 
wariantów – kanonicznego i komentowanego? Prowadzone w ostatnich latach 
badania pozwalają do pewnego stopnia zrekonstruować proces historycznoli-
teracki słowiańskiej Apokalipsy, choć wciąż dalecy jesteśmy od wyjaśnienia 
wielu aspektów tego zawiłego zagadnienia. Obecnie panuje przypuszczenie, 
że pierwotny przekład Apokalipsy (bez komentarzy) należy wiązać z dzia-
łalnością św. Metodego i/lub jego uczniów na Morawach. Do tego wariantu 
dołączono z czasem przełożone (najpewniej około X w.) w Bułgarii (Presław) 
komentarze Andrzeja z Cezarei32. Całość stanowiła stosunkowo swobodny 

31 V. Oblak, Die kirchenslavische Uebersetzung der Apokalypse, „Archiv für Slavische 
Philologie”, Bd. 13, 1890, s. 321–361; K. Grünberg, Die kirchenslavische Überlieferung der 
Johannes-Apokalypse, (Heidelberger Publikationen zur Slavistik. A. Linguistiche reihe 9), 
Frankfurt am Main 1996, s. 181.

32 Istnieje przypuszczenie, że mogło to mieć miejsce jeszcze na Morawach, ale możliwe 
jest też, że w presławskim ośrodku piśmienniczym wykonano całkiem nowy przekład Apokalip-
sy i komentarzy do niej. Wtedy jednak oba teksty powinny nosić ten sam charakter i cechy języ-
kowe typowe dla presławskich tłumaczy, podczas gdy widać w tym względzie różnice. Zatem 
bardziej prawdopodobna jest wersja o późniejszym przekładzie komentarzy, choć nie jesteśmy 
w stanie dziś określić, kiedy i gdzie zostały one dołączone. Zob. А. A. Алексеев, О. Лихаче-
ва, К текстологической истории древнеславянского Апокалипсиса, [в:] Материалы и со-
общения по фондам Отдела рукописной и редкой книги БАН СССР 1985, Ленинград 1987, 
s. 8–22; А. А. Алексеев, Текстология..., s. 159; F. Thomson, „Made in Russia”. A Survey of the 
Translations Allegedly Made in Kievian Russia, [in:] Millenium Russiae Christianae. Tausend 
Jahre Christliches Russland 988–1988, (Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland 
zur Förderung der slawischen Studien 16), Köln 1993, s. 313; K. Grünberg, Zur lexikalischen 
Variation in der slavischen Überlieferung der Johannes-Apokalypse, [in:] Ars Philologica. Fest-
schrift für Baldur Panzer zum 65. Geburtstag, K. Grünberg, W. Potthoff (Hrsg.), Frankfurt am 
Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Wien 1999, s. 647–648; И. Трифонова, op. cit.
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przekład greckiego oryginału ze skróconym tekstem partii komentarzy, a naj-
starsza kopia tego wariantu zachowała się w ruskim (nowogrodzkim) kodek-
sie БРАН Никол. 1, z XIII wieku. Pojawienie się dzieła Andrzeja z Cezarei 
na Bałkanach w X w. wpisuje się w ciąg przekładu komentowanych ksiąg bi-
blijnych, liturgicznych i patrystycznych tak potrzebnych dla nowo powstałe-
go Kościoła bułgarskiego w pracy ewangelizacyjnej i katechetycznej. Jednak 
okoliczności powstania tłumaczenia mogły być jeszcze inne i wynikać z na-
silających się niepokojów o losy świata, jakie niewątpliwie rodziły się wraz 
ze zbliżającym się końcem pierwszego tysiąclecia (millenaryzm). W tym cza-
sie, jak wiemy, wzrosło w Bułgarii zainteresowanie pismami traktującymi 
o oczekiwanej rychło Paruzji. W pierwszym rzędzie dotyczyło to z pewnością 
biblijnej apokalipsy, ale w nie mniejszym stopniu też innych objawień apo-
kryficznych33, o których jeszcze będzie mowa. Wschodniosłowiańskie pocho-
dzenie najstarszej kopii Komentowanej Apokalipsy oraz wielu innych odpisów 
z okresu XIV–XVI w., a także znacznie większa popularność tego utworu na 
Rusi, przyczyniły się do powstania hipotezy o jej ewentualnym staroruskim 
przekładzie (ok. XII w.)34. Dziś wszakże skłonni jesteśmy sądzić, że pierwot-
ny wariant Komentowanej Apokalipsy znany był wśród południowych Sło-

33 V. Tăpkova-Zaimova, A. Miltenova, Historical and Apocalyptic Literature..., s. 40–44.
34 Zob. А. A. Алексеев, О. Лихачева, К текстологической истории..., s. 20. Fakt więk-

szej popularności i rozległego bytowania Komentowanej Apokalipsy wśród Słowian wschod-
nich jeszcze nie wyklucza jej pierwotnego morawskiego lub południowosłowiańskiego po-
chodzenia. Pomocą służą tu zarówno przesłanki logiczne, jak i wspomniana najstarsza kopia 
Komentowanej Apokalipsy w rękopisie БРАН Никол. 1. Archaiczne cechy języka tego zabytku 
potwierdzają wykorzystanie znacznie starszego przekładu, związanego być może z działalno-
ścią piśmienniczą kręgu cyrylometodejskiego lub bułgarskich tłumaczy z ośrodka presławskie-
go. Nie ulega wątpliwości, że kodeks został przepisany w Wielkim Nowogrodzie w XIII w., 
jednak wiadomo też, że trafiały tam często księgi z Kijowa sprowadzane wcześniej z Bułga-
rii lub tam kopiowane. Jedna z hipotez odnosząca się do losów zaginionej carskiej biblioteki 
z Presławia wiąże ją właśnie z Kijowem, gdzie księgozbiór miałby się znaleźć po łupieżczej 
wyprawie księcia Światosława i splądrowania Presławia w 969 r. Dodatkowej przesłanki do-
starcza spis treści kompilatywnego kodeksu, znanego nauce jako Archiwskij chronograf (Ар-
хивский хронограф; РГАДА, РО МГАМИД 279/658), gdzie pojawia się tytuł Komentowanej 
Apokalipsy, a zabytek ten – jak przypuszczamy – najpewniej odzwierciedla zestaw tekstów bi-
blioteki cara Symeona. Nie jest to jednak dziś kwestia rozstrzygnięta, por. Летописец Перея-
славля-Cуздальскаго, составленный в начале XIII века (между 1214 и 1219 годов), изд. К. 
М. Оболенским, Москва 1851; И. И. Срезневский, Русский исторический сборник XV в. 
Московского главного архива министерства иностранных дел, [в:] Сведения и заметки 
о малоизвестных и неизвестных памятниках, № 84, s. 111–139; И. Трифонова, op. cit. 
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wian już za panowania bułgarskiego cara Symeona (X w.)35, a stamtąd dość 
wcześnie rozprzestrzenił się na zachód i północny-wschód. Być może wraz 
z innymi zakupionymi lub zrabowanymi na przełomie X i XI w. księgami tra-
fia na Ruś Kijowską, gdzie po pewnym czasie wykonane zostały jej najstarsze 
znane dziś kopie. W środowisku bałkańskim doszło natomiast najwidoczniej 
do wtórnej ekscerpcji tekstu biblijnego, oddzielenia go od komentarzy i ufor-
mowania apokalipsy na kształt księgi kanonicznej, z zachowaniem znanego 
z wersji komentowanej podziału na 72 rozdziały. Dzięki temu powstał kolejny 
samodzielny tekst słowiańskiego wariantu Apokalipsy św. Jana, który posiada 
już swoją własną historię rozwoju36. Wariant krótkiej redakcji Komentowanej 
Apokalipsy stał się dominujący w ruskiej tradycji piśmienniczej, a od XVI w. 
w rękopisach spotykamy już jej pełny wariant, uzupełniany niekiedy o dodat-
ki z innych autorów37.

Tekst krótkiej redakcji komentowanej legł u podstaw opracowania nowe-
go cerkiewnosłowiańskiego przekładu kanonicznej apokalipsy w tzw. Biblii 
Gennadiusza (1499)38, który później z pewnymi zmianami został także wy-

35 Pomimo braku rękopiśmiennych kopii z tego okresu istnieją dowody pośrednie znajo-
mości tekstu komentowanej Apokalipsy przez autorów bizantyńsko-bułgarskich utworów apo-
kaliptycznych z tego okresu. Więcej na ten temat: А. Николов, Политическа мисъл в раннo-
средновековна България (средата на IX–края на X век), София 2006, s. 206–207.

36 W dotychczas najobszerniejszym i najbardziej gruntownym studium na ten temat Kar-
sten Grünberg dochodzi do wniosku, że najstarsze pod względem tekstologicznym kopie nieko-
mentowanej Apokalipsy – bośniackie (cyrylickie, XIV–XV w.) i chorwackie (głagolickie bre-
wiarze, XIV–XV w.) – początkowo posiadały komentarze, których zostały wtórnie pozbawione. 
Mogło to nastąpić jeszcze w Bułgarii lub dopiero w Bośni, skąd pochodzą najstarsze znane ko-
pie. Ten wariant tekstu niekomentowanej Apokalipsy około połowy XIV w. uległ na Rusi dalszej 
przeróbce (poświadczonej w tzw. czudowskiej grupie kopii Nowego Testamentu), do opracowa-
nia której użyto jakiejś innej redakcji (najpewniej atoskiej) greckiego tekstu, zob. K. Grünberg, 
Die kirchenslavische Überlieferung der Johannes-Apokalypse…, passim; idem, Prolegomena 
zur Edition zweier Hyparchetypi der kirchenslavischen Johannes-Apokalypse, [in:] Beiträge der 
Europäischen Slavistischen Linquistik, Bd. 1, München 1998, s. 97–106; И. Трифонова, op. cit. 

37 Pierwsza krytyczna edycja tekstu na podstawie trzech konfrontowanych źródeł rękopi-
śmiennych: Великия минеи четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием, 
Издание Императорской Археографической Комиссии, Сентябрь. Дни 25–30, Санкт-Пе-
тербург 1880, col. 1696–1795 (pod datą 26 IX).

38 Pod koniec XV w. otoczenie piśmiennicze arcybiskupa nowogrodzkiego Gennadiusza 
(† 4 XII 1506) było w posiadaniu licznych starych ksiąg bułgarskich, z których wykonywano 
kopie (zob. А. А. Турилов, Болгарские литературные памятники..., s. 205). Wiadomo też, 
że podczas prowadzonych z jego inicjatywy prac nad pełnym kodeksem cerkiewnosłowiańskiej 
Biblii nie wykonano nowego przekładu Apokalipsy, lecz posłużono się jakimś starym (zapewne 
południowosłowiańskim) odpisem Komentowanej Apokalipsy o archaicznych cechach pierwot-
nego słowiańskiego przekładu, zob. А. А. Алексеев, Текстология..., s. 196, 198.
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korzystany w pierwszej drukowanej Biblii Ostrogskiej (1580/81)39. Kolejny 
przekład Komentowanej Apokalipsy wykonany został przez Ławrentego Zy-
zanię i opublikowany w postaci osobnego druku w Kijowie w 1625 r.40 Dzięki 
tym pracom, a zwłaszcza drukowanym edycjom Biblii Ostrogskiej i publikacji 
Ławrentego Zyzanii, z czasem doszło do pewnej standaryzacji tekstu Apoka-
lipsy w literackiej tradycji cerkiewnej i ograniczenia różnorodności nowszych 
kopii41. Upowszechnienie się druku w literaturze cerkiewnej nie zakończyło 
jednak bytowania tekstu rękopiśmiennego. W późniejszych czasach (od XVI/
XVII w.) dzieło – wraz z innymi tekstami eschatologicznymi – stało się szcze-
gólnie popularne w kręgach ruskich staroobrzędowców, gdzie rozprzestrzenia 
się często w postaci ilustrowanej (tzw. лицевой апокалипсис), zwykle jako 
osobna księga42. 

W ostatnich latach udało się wskazać jeszcze drugi słowiański przekład 
Komentowanej Apokalipsy obecny w serbskich kodeksach cyrylickich XV–
XVI w. Kanoniczny tekst biblijny w tym przekładzie na tyle różni się od wa-
riantu reprezentowanego przez kopie wschodniosłowiańskie, że należy uznać 
go za odrębny. Ponadto partie komentarzy Andrzeja z Cezarei są pełniejsze 
i charakteryzują się innymi rozwiązaniami translatorskimi i inną lekcją grec-
kiego protografu, najprawdopodobniej atoskiego pochodzenia. Wygląda na 
to, że ten drugi przekład Komentowanej Apokalipsy został wykonany oko-
ło XIV w. na Górze Athos najpewniej z pomocą tłumaczy związanych z pi-
śmienniczym ośrodkiem w Tyrnowie. Prawem analogii tekst powstał w rów-

39 Wariant Apokalipsy z Biblii Ostrogskiej został przeredagowany w oparciu o jakieś 
dodatkowe źródła południowosłowiańskie (serbskie lub chorwackie – głagolickie) i greckie 
(XIV w.); musiał też być zbliżony do przekładu zaginionego dziś rękopisu tzw. czudowskiej 
redakcji Nowego Testamentu, zob. ibidem, s. 192, 194.

40 Przedmowy do obu wydań: Ф. Титов, Типография Киево-Печерской лавры. Истори-
ческий очерк, приложения к первому тому, Киев 1918, s. 115–146 (nr 23 i 24).

41 А. И. Макаров, op. cit., s. 367; И. Трифонова, op. cit.
42 Zob. Ф. И. Буслаев, Свод изображений из лицевых aпокалипсисов по русским ру-

кописям с XVI века по XIX, т. 1–2, Москва 1884; Н. Н. Покровский, Н. Д. Зольникова, 
Староверы-часовенные на востоке России в XVIII–XX вв. Проблемы творчества и обще-
ственного сознания, Москва 2002 (korzystam z fragmentów książki dostępnych w internecie: 
< http://krotov.info/history/20/1980/apokalip.htm>). Dla przykładu wskazać można rękopisy 
z kolekcji Moskiewskiej Prawosławnej Akademii Duchownej: РГБ МДА ф. 173.I 14 (1656 r.), 
15 (pocz. XVII w.), 16 (XVI w.), dostępne w postaci elektronicznej na stronie internetowej 
Ławry św. Trójcy i św. Sergiusza z Radoneża (Troicko-Siergiejewskiej): <www.stsl.ru/ma-
nuscripts/index.php?col=5&gotomanuscript=011>, a także warszawski egzemplarz BN Akc. 
12372 (pocz. XIX w.), <http://polona.pl/item/5769659/0/>.



125Oto się zbliża „początek boleści”…

nie niespokojnych jak w przypadku pierwszego przekładu czasach wojen 
i narastającego zagrożenia (tureckiego), przypuszczalnie na potrzeby tworzo-
nych w Tyrnowie wielkich kodeksów panegirycznych typu kalendarzowego 
w związku z upowszechnieniem się jerozolimskiego typikonu cerkiewnego43.

Badania nad zachowanymi kopiami tekstu44 pozwoliły wyróżnić pięć 
podstawowych rodzajów/grup księgi kanonicznej Apokalipsy ze względu 
na strukturę tekstu i układ materiału45. Są to: 1) Komentowana Apokalipsa 
Andrzeja z Cezarei46; 2) Apokalipsa pozbawiona komentarzy47; 3) Apokalip-
sa bez komentarzy, podzielona na 22 rozdziały wg tradycji łacińskiej48; 4) 
Komnetowana Apokalipsa Andrzeja z Cezarei, podzielona na 22 rozdziały wg 
tradycji łacińskiej z uzupełnionym tekstem komentarzy49; 5) Apokalipsa bez 
śladów komentarzy i podziału na rozdziały50. Pod względem tekstologicznym 
podział przedstawia się trochę inaczej. Apokalipsy niekomentowane tworzą 
sześć redakcji odpisów wyraźnie ciążących w stronę pierwszego (IX–X w.) 

43 Zob. А. Николов, Някои проблеми..., s. 507–512; И. Трифонова, op. cit.
44 Znamy dziś ponad 60 rękopiśmiennych kopii cerkiewnosłowiańskiej Komentowanej 

Apokalipsy oraz Apokalipsy bez komentarzy, zob. А. А. Алексеев, Текстология..., s. 38; 
И. Трифонова, op. cit.

45 А. А. Алексеев, О. П. Лихачева, К текстологической истории..., s. 8–22; И. Три-
фонова, op. cit. Poniższy podział wg И. Трифонова, op. cit. – tam też przegląd literatury 
i historia stanu badań nad słowiańskim tekstem Apokalipsy.

46 Tekst podzielony na 24 rozdziały (slova), 72 podrozdziały (glavy) i 311 wersów. 
Szczególnie popularny w rękopisach wschodniosłowiańskich.

47 Tekst zachowuje podział na 72 podrozdziały wersji komentowanej i śladowo (jeden 
rękopis) podział na wersy. Taka odmiana była znacznie mniej popularna i znana jest dziś głów-
nie z XV-wiecznych cyrylickich rękopisów bośniackich. Badania porównawcze potwierdziły, 
że tekst apokalipsy zaczerpnięto z wersji komentowanej, lecz poddany został dodatkowo we-
ryfikacji z innym źródłem greckim. Powstał w okresie redagowania ksiąg przy wprowadza-
niu typikonu jerozolimskiego. Wariant wykazuje pokrewieństwo z tzw. czudowskim odpisem 
księgi Apokalipsy, gdzie tekst otrzymał dodatkowo podział na 7 części odpowiadających naj-
prawdopodobniej kolejnym dniom tygodnia. zob. А. А. Алексеев, Текстология..., s. 193, 194. 
Możliwe jednak, że tekstologicznie najstarsze kopie bośniackie, podzielone na 72 rozdziały, nie 
powstały w wyniku ekscerpcji materiału z wariantu komentowanego, ale prezentują pierwotny 
wariant tekstu słowiańskiego, łączony z literacką szkołą presławską. И. Трифонова, op. cit. – 
tam też literatura dotycząca tego wątku.

48 Spotykana w chorwackich rękopisach głagolickich, nawiązująca do praktyk liturgicz-
nych Kościoła zachodniego. Najstarsze kopie pochodzą z drugiej połowy XIV w.

49 Pochodna drugiego przekładu i znana z serbskich rękopisów XV i XVI w. nie była 
szczególnie popularna.

50 Ta redakcja nie jest znana z najstarszych rękopisów, natomiast spotykamy ją w kodeksach 
XIV–XV w. związanych z tradycją południowosłowiańską, głównie tyrnowskiego ośrodka 
piśmienniczego.
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lub drugiego (XIV w.) przekładu południowosłowiańskiego, nosząc przy 
tym wyraźne ślady bytowania tekstu na pograniczu obszaru bizantyńskiej 
i łacińskiej praktyki liturgicznej. Kopie Komentowanej Apokalipsy, tworzą 
natomiast dwie główne grupy tekstowe, przy czym tekst kanoniczny i tekst 
komentarzy posiada swoją odrębną historię. Pierwsza, najliczniejsza grupa 
kopii, reprezentowana głównie przez rękopisy wschodniosłowiańskie, wyka-
zuje tekstologiczną zbieżność tekstu kanonicznego Apokalipsy z bośniacki-
mi (niekomentowanymi) rękopisami, a pod względem komentarzy grupa ta 
prezentuje trzy podstawowe wersje: krótką, pełną i pośrednią. Drugą grupę 
stanowią rękopisy Komentowanej Apokalipsy związane z komentowanymi rę-
kopisami serbskimi z XIV–XV w i odnoszą się do drugiego przekładu51.

W prawosławnej słowiańskiej tradycji piśmienniczej Apokalipsa św. 
Jana, mimo że należy do kanonu ksiąg biblijnych, nie jest księgą liturgicz-
ną i nie wchodzi w zestaw typowych ksiąg liturgicznych takich jak nowote-
stamentowe aprakosy, psałterz, parimejnik, a także triody i mineje służebne, 
zawierające czytania biblijne52. Skutkiem tego jest odmienna od pozostałych 
ksiąg biblijnych i w pewnym sensie bardziej uniwersalna. Wchodzi w skład 
rozmaitych zborników, towarzysząc zazwyczaj biblijnym (starotestamento-
wym) i pozabiblijnym księgom mądrościowym (sapiencjalnym). Służyła też 
do indywidualnej lektury mniszej53. Skład, przeznaczenie i drogi rozprzestrze-
niania się tych kodeksów są zazwyczaj od siebie odmienne i mają złożoną 
historię. Apokalipsę bez komentarzy stosunkowo rzadko spotyka się w ręko-
pisach cerkiewnych. Jest obecna głównie w kodeksach południowosłowiań-
skich, gdzie – być może pod wpływem tradycji greckiej – wchodzi w skład 
manuskryptów typu kalendarzowego, umieszczana pod datą 8 maja, w dniu 
liturgicznego wspomnienia św. Jana Ewangelisty (Teologa)54.

51 И. Трифонова, op. cit.; А. Николов, Някои проблеми..., s. 507–512.
52 А. А. Алексеев, Текстология..., s. 25–26.
53 Jak np. Mądrości Menandra w rękopisie РНБ Пог. 227 (obok Pieśni nad Pieśniami 

i Księgi Przysłów) – zawierający aforystyczną wiedzę mądrościową antycznej filozofii wyko-
rzystaną dla parenetycznych celów nauki chrześcijańskiej, czy kompilacyjny kodeks biblijny 
Macieja (Matfieja) Dziesiątego, gdzie jest Apokalipsa typu bośniackiego, a także Mądrości 
Menandra; ibidem, s. 27, 193.

54 И. Трифонова, op. cit. Choć wykorzystanie tekstów kanonicznej Apokalipsy w prakty-
ce litrurgicznej Kościoła wschodniego jest bardzo ograniczone, to należy podchodzić z rezerwą 
do opinii o ich całkowitym braku. Rzeczywiście prawosławne ryty liturgii eucharystycznej 
nie odwołują się do cytatów z tej księgi, jednak w nabożeństwach cyklu dobowego (liturgii 
godzin) już się pojawiają. Dla przykładu można wskazać najstarszy zachowany rękopis pari-
mejnika, tzw. Zachariewski (Захарьевский паримейник), skopiowany w Pskowie w 1271 r., 
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Brak bezpośredniego zastosowania tekstu objawienia św. Jana w liturgii 
eucharystycznej Kościoła wschodniego spowodował, że apokalipsa (zwłasz-
cza komentowana) miała status zbliżony do innych pism eschatologicznych 
znanych tradycji literackiej jako teksty pozakanoniczne (pozaoficjalne, apo-
kryficzne), stąd pojawia się niekiedy w ich otoczeniu. Taki przypadek najpew-
niej przedstawia kodeks BOZ 92 i znajdujący się w nim odpis Komentowanej 
Apokalipsy, którego materiał biblijny i egzegetyczny rozdzielony jest na 24 
słowa, 72 rozdziały i 311 wersów. Kopia Komentowanej Apokalipsy z ręko-
pisu BOZ 92 pod względem tekstologicznym należy do najbardziej popu-
larnego wśród Słowian wschodnich wariantu krótkiego, silnie zbliżonego do 
najstarszej kopii nowogrodzkiej i innych starych kopii ruskich (np. РГБ Тр. 
119 lub kopii С i У edycji Wielkich Czeti-Minei metr. Makarego). Właściwy 
tekst utworu poprzedza szczegółowy spis treści, w którym wyznaczone są nie 
tylko 72 rozdziały Apokalipsy, ale – co nie jest typowe dla odpisów ruskich – 
również incypitarnie przedstawione wszystkie 311 podrozdziałów. Układ ten 
czyni z całości spisu pewnego rodzaju skróconą apokalipsę, pozwalającą na 
szybką i precyzyjną lokalizację konkretnego wersu kanonicznej księgi i jego 
patrystycznego objaśnienia. Analiza porównawcza kopii BOZ 92 wykazała, 
że tekst jest pełny (z przedmową) i pod względem treści nie różni się zasadni-
czo od innych kopii tej grupy z XIV–XV w., a najprawdopodobniej również 
od najstarszego odpisu z XIII wieku55. W kopii BOZ 92 widzimy jednakże 
ślady starego języka południowosłowiańskiego protografu, których nie ma już 
w wielu starszych nawet o ponad wiek wschodnioruskich rękopisach. Do bar-
dziej charakterystycznych należą: pozostałości grupy št: просвѣщенїе (s. 18)56, 
просвѣтѣнїе, просвѣтѣнье (РГБ Тр. 83, 119, 121, 122, Wielkie Czeti-Minei); 
два свѣщнка (s. 62; tak samo Никол. 1, k. 50v; РГБ Тр. 120), два свѣтїлнка 
(РГБ Тр. 119); metatez i niezwokalizowanych jerów: съврⸯшены, недръꙁъ, 
съвръшат (s. 19–20), свершены, недерꙁъ, свершат (pozostałe kopie ru-
skie); въплѡщенї, пръвенець (s. 22), воплощен, первенець (pozostałe kopie 

gdzie wśród tekstów wieczerni świąt Archanioła Michała znajduje się perykopa Ap 12,7–12. 
Również liczne rękopisy typikonu jerozolimskiego zalecają czytania z Apokalipsy podczas 
nabożeństwa całonocnego czuwania (всенощно бдение) po błogosławieństwie chlebów, zob. 
Типик архиепископа Никодима, књ. 1: Фототипиjа изгорелог рукописа Народне библио-
теке у Београду, Београд 2004, л. 16а–б; књ. 2: Српскословенски текст разрешио Лазар 
Мирковић, Београд 2007, л. 16а–б.

55 Tu należy zastrzec, że miałem dostęp jedynie do kopii kilkudziesięciu kart rękopisu 
БРАН Никол. 1 (dalej: Никол. 1).

56 Jeśli nie ma dodatkowych oznaczeń, numery stron odnoszą się do kodeksu BN BOZ 92.
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ruskie); сквръныѧ, дръжа (s. 25–26), скверныѧ, держа (pozostałe kopie 
ruskie); трьпѣнены (s. 29), терпѣнны, терпѣнье (pozostałe kopie ruskie); od-
mienności fonetycznych: ꙁбꙋдеть (s. 20), събѹдеть (pozostałe kopie ruskie); 
pozostałości morfologiczne (deklinacji rzeczowników dawnych tematów 
spółgłoskowych):  настоѧщаго врѣмене  бꙋдѹщаго (s. 21),  настоꙗщаго 
времен  бꙋдꙋщаго (РГБ Тр. 119, k. 6; РГБ Тр. 121, k.13, РГБ Тр. 122, k.7). 
Pod względem językowym kopia BOZ jest bardzo zbliżona do najstarszego 
odpisu Никол. 1 oraz bardzo mu bliskiego rękopisu РГБ Тр. 120, XIV w. 
(wszystkie zachowują dużą nosówkę). W bardzo wielu miejscach teksty BOZ 
92, Никол. 1 i РГБ Тр. 120 są zbieżne, ale są też takie fragmenty, gdzie odpis 
BOZ 92 pozostaje wierny Никол. 1 zarówno w leksemach, jak też formach 
morfologicznych i składni, ale różni się od kopii РГБ Тр. 120, np:  попалѧе-
ть врагы его.. въ днн прорчанїа его... ѡбращат ꙗ въ крѡвъ (s. 62),  по-
палѧть врагꙑ ю... въ днь прорчан ю... ѡбращат ꙗ въ кровь (Никол. 
1, s. 50v–51),  поꙗдаеть врагы ею... въ дн прорцанꙗ ею...  ѡбратт 
ꙗ въ кровь (РГБ Тр. 120, k. 35v); прѣⷣложенїемь стоваго свѣта... льстⸯца 
же ѡблчающа (s. 63), прѣдъложенмь стоваго свѣта... льстьца же ѡбл-
чающа (Никол. 1, s. 51), прѣложенемь стоваго свѣта... лестца оспчающа 
(РГБ Тр. 120, k. 35v); въꙁⸯдвгнꙋ скїнью двдвꙋ паⷣшюю (s. 63), въꙁдвгнѹ 
скню двдвѹ падъшюю (Никол. 1, s. 51v), вꙁдвгну скню падшюю двдву 
(РГБ Тр. 120, k. 36). Zależności te jednak nie są regularne i w wielu innych 
miejscach BOZ 92 jest zgodny z późniejszymi (XIV- i XV-wiecznymi) ruski-
mi odpisami. Warto zauważyć, że we frazach kanonicznej Apokalipsy kopia 
BOZ 92 zachowuje cechy bośniackich rękopisów (np. Kodeksu popa Chvala, 
Università di Bologna, sygn. 3575, 1404 r. – dalej: Хвал)57, uznawanych za 
tekstologicznie bliskie pierwszemu słowiańskiemu przekładowi. Miejsca te 
zazwyczaj inaczej przedstawiane są w kopiach ruskich: Ap 1,7 – се грѧдеть 
съ ѡблак (s. 23); се гредеть сь облакы (Хвал); се грѧде҇ⷮ со ѡблак (РГБ Тр. 
121, k.14); се грѧде҇ⷮ на ѡблацѣⷯ (РГБ Тр. 119, k. 7); Ap 2,10 – нчесѡже не 
бѡ сѧ (s. 28); нчесоже не бо се (Хвал); нчтоже не бо сѧ (РГБ Тр. 119, 
k. 11; 120, k.10; 121, k. 17v; 122, k. 13v); Ap 2,14 – нъ мамъ на тѧ ꙗко 
маш дръжащаꙗ на тѧ ѹченїе валаамово, полѡжт съблаꙁнъ преⷣ сны ꙁр-
лвы, ꙗст жрⸯтвꙋ дѡльскѹю,  любы творт (s. 29); на мамь на те мало, 

57 Edycja zabytku: Đ. Daničić, Hvalov rukopis, „Starine”, kn. 3, 1871, s. 1–146; idem, 
Apokalypsa iz Hvalova rukopisa, „Starine”, kn. 4, 1872, s. 86–109; H. Kuna, Codex „Christia-
ni” nomine Hval, vol. 1: Faksimile, vol. 2: Transkripcija i komentar, Sarajevo 1986. Wszystkie 
wskazania za wydaniem Daničicia.
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ѣко машы тѹ дрьжеште ѹчене аламово (Хвал); Ap 3,16 – ꙗко ѡбѹморенъ 
ес, н стоденъ н теплъ (s. 35); ѣко обѹмарень есы, н стѹдень н топа-
ль (Хвал); ꙗко обуморенъ ес, а не теплъ н студенъ (РГБ Тр. 121, k. 22v; 
120, k. 15; 122, k. 20v). Nie ma jednak bezpośredniej zbieżności z tekstem 
Хвал, a BOZ 92 posiada też rozwiązania przekładu takie jak inne wczesne 
ruskie odpisy, np: Ap 2, 12 – мѣѧ мечь ѡстръ ѡбоюдꙋ ꙁъѡстренъ (s. 29), 
мѣꙗ  мечь ѡстръ ѡбоюду ꙁострены (РГБ Тр. 120, k. 10), мѣе мечь обо-
юдѹ остарь ꙁострень (Хвал; РГБ Тр. №, 119, k. 11v, РГБ Тр. 121, k. 18; 
РГБ Тр. 122, k. 14). Warszawska kopia posiada też pewne charakterystyczne 
dla siebie warianty leksykalno-składniowe, najprawdopdobniej będące rów-
nież pomyłkami kopisty: дерꙁънꙋт їѡанна фелѡга апокалпсⷭ бо н дѣанїе 
еа премꙋдрѡстныⷯ прточь прор҇ⷱенїе... ꙗже сѹть стм вдѣна тано (s. 19), 
раꙁъгнѹт фелога ѡана апокалпсї бо вдѣнїꙗ временънъхъ прточь про-
реченꙗ... ꙗже сѹть тано стм вдѣна (РГБ Тр. 119, k. 4), раꙁгнут вана 
фелога апокалбс  повдѣнь временнꙑⷯ прчнть прореченьꙗ... же есть 
вдѣно тано стм (РГБ Тр. 121, k. 11);  ѡбѣщаемь нъ ꙗко поѹчасоще (s. 
20)  ѿвѣщеваемъ но ꙗко поѹчающе (РГБ Тр. 119, k. 5; РГБ Тр. 122, k. 5v). 
Oczywiście w tekście natkniemy się też na zwykłe pomyłki kopisty, np: мⷤъ 
подѡбаше быт въ съборе скаꙁа (s. 2158).

Językowo-tekstologiczny ogląd Komentowanej Apokalipsy z rękopisu 
BN BOZ 92 pozwala sądzić, że mamy do czynienia z tekstem zachowującym 
liczne ślady najstarszych południowosłowiańskich wariantów zabytku, które 
obecne były również w rękopisie lub – prędzej – w grupie rękopisów, stano-
wiących protograficzną bazę dla XIII–XV-wiecznych kopii ruskich. Można 
przypuszczać, że w skryptorium, gdzie powstała kopia BOZ 92 znajdował się 
wzorcowy kodeks reprezentujący redakcję Komentowanej Apokalipsy ciążącą 
wyraźnie ku tradycjom południowej Słowiańszczyzny, w kształcie zbliżonym 
do kopii z rękopisów Никол. 1 i РГБ Тр. 120, a odmiennym od większości 
innych kopii ruskich. Jednakże zawiłe losy tekstu Apokalipsy z komentarza-
mi Andrzeja z Cezarei nie pozwalają na jednoznaczne wnioski odnośnie do 
miejsca kopii BOZ 92 w strukturze stratygraficznej kolejnych grup i redakcji 
zabytku. Umożliwiają jedynie jej przybliżone usytuowanie wśród odpisów 
związanych bezpośrednio z kijowską (lub nowogrodzką) tradycją piśmienni-

58 Prawidłowo: въ скорѣ (tak poświadczają kopie niekomentowne – Хвал; РГБ Рум. 8, 
XIV w.; РГБ Тр. 83, XVI w.; jak i komentowane: РГБ Тр. 119; 121, 122). Ten charakterystycz-
ny błąd (въ соборѣ) musiał powstać w czasie pisania kodeksu BOZ 92, gdyż powielają go inne 
kopie ruskie z XVI w., a wcześniejsze nie.
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czą, a pośrednio z południowosłowiańską. Nie jest to zresztą jedyny przykład 
obecności na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej tekstu Apokalipsy o bałkań-
skich powiązaniach. Wiemy, że dawny mieszczanin, a potem rezydent w Mo-
nasterze Supraskim – Maciej Dziesiąty – dokonał w latach 1502–1507 kom-
pilacji własnego kodeksu biblijnego (dziś БPАН 24.4.28, Sankt Petersburg), 
w którym, oprócz paremii i fragmentów wielu ksiąg Starego Testamentu, 
znalazły się cztery Ewangelie bośniackiego typu oraz kanoniczna Apokalipsa 
w bardzo starej redakcji, zbliżonej do archaicznego tekstologicznie bośniac-
kiego Kodeksu popa Chvala59. 

*     *     *

W zbiorach rękopisów cerkiewnosłowiańskich w Polsce tekst Apokalip-
sy św. Jana częściowo zachowany jest jeszcze w kodeksie BN 12251 I (Akc. 
2960)60. W tym siedemnastowiecznym zborniku parenetycznym, zawierają-
cym materiał homiletyczny, hagiograficzny i biblijny, znajduje się fragment 
kanonicznej Apokalipsy (bez komentarzy) w zupełnie odmiennym przekła-
dzie niż niekomentowane Apokalipsy rękopiśmienne, a także drukowany 
wariant z Biblii Ostrogskiej. Jest to już przykład zastosowania w tekście bi-
blijnym tzw. prostej mowy z wyraźną obecnością w niej leksykalnych, skła-
dniowych oraz fleksyjnych polonizmów. Przytoczę próbkę tekstu:

 Пророцтво ѡ пршлх речахъ ꙁ ѡбѧвленѧ того которы есть початкомь 
 концемь. потомь седмь лѣхтаровь  ꙁвѣꙁд к҃ таемнцѣ вклада. а҃. Ꙍвѧвленѧ 
їс ха, которое емꙋ даль бгь, абы ѡкаꙁаль слꙋгамь свомь що сѧ мае дѣѧт 
во скорѣ,  ѡꙁна꙼мль пославш преꙁ аггла своего слꙋꙁѣ своемꙋ їѡаннов: в҃. 
Которы꙼ ѡсвѣдчль слово бже  свѣдоство їса хрта  щоколвекь вдѣль. г҃. 
Блгославены которы чтае  которы слꙋхаеⷮ словь пророчества того,  ꙁаховаеⷮ 
тое що внемь есть напсано абовѣм чась блꙁко їесть: (...) ѕ҃і. маль в своеи 
право рꙋцѣ седмь ꙁвѣꙁдь, а ꙁ ꙋсть его ме҇ⷱ ꙁ ѡбохь старѡⷩ ѡстрї входль, 
а ѡблче его ꙗко гды слнце... (s. 87, 87v). 

59 W obu rękopisach zapisano nietypową sekwencję tekstów – po czterech Ewangeliach 
znajduje się Apokalipsa, po niej dopiero Dzieje Apostolskie. Dla ilustracji literacko-kulturo-
wych związków ziem dawnej Rzeczypospolitej kodeks Macieja Dziesiątego jest ważny rów-
nież ze względu na znajdującą się w nim część typikonową z bardzo dużą liczbą wspomnień 
południowosłowiańskich świętych, zob. А. А. Алексеев, Текстология..., s. 201; А. А. Алек-
сеев, О. П. Лихачева, К текстологической истории..., 8–22; J. Hamm, Apokalipsa bosanskih 
krstjana, „Slovo”, kn. 9–10, 1960, s. 43–104; Α. Α. Алексеев, О. П. Лихачева, Супрасльский 
сборник 1507 г., [в:] Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописной и редкой 
книги, ред. М. В. Кукушкинa, Ленинград 1978, s. 34–58, 76–82.

60 Katalog, s. 492 (nr 1051); Inwentarz, s. 199.
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Kodeks BN 12251 I jest zdefektowany, dlatego zachował się tylko jej 
fragment – od prologu (k. 87), do Ap 2, 17 (k. 88v). Pomimo istotnych uszko-
dzeń, warto zwrócić uwagę na ten wariant tekstu Apokalipsy w kontekście 
analizy innych kopii ukraińskich z XVIII i pocz. XIX w. Dla porządku do-
damy, że w zbiorach polskich tekst objawienia św. Jana znajduje się jeszcze 
w dwóch rękopisach XIX-wiecznych. Pierwszy to ilustrowana Komentowana 
Apokalipsa Akc. 12372, najpewniej rosyjskiego pochodzenia z kręgu staro-
obrzędowców. Początek rękopisu: Słowo św. Hipolita, papieża rzymskiego. 
Objaśnienie niewypowiedzianych [tajemnic] objawienia św. Jana Teologa, 
jakie tu są wypowiedziane. Tytuł sugeruje, że jest to początek lub ekscerpt ze 
Słowa o Antychryście Hipolita Rzymskiego, ale w tekście jest fragment Ap 
20, 1–3. Zamieszczona dalej Przedmowa do czytelnika (k. 5) jest kopią dru-
giej przedmowy, autorstwa Tarasa Zemki, do wspomnianego wyżej wydania 
Komentowanej Apokalipsy (Kijów 1625)61. W rękopisie nie został przepisany 
wiernie cały tekst przedmowy, lecz tylko początek (do połowy k. 4), natomiast 
ostatnie pół strony poddano silnej przeróbce. Właściwy tekst Komentowanej 
Apokalipsy zaczyna się od s. 4v (tytuł i wstęp do słowiańskiego przekładu, 
potem spis treści dzielący materiał klasycznie dla kopii ruskich na 24 słowa, 
72 rozdziały. Tekst dzieła Andrzeja z Cezarei jest kompletny i typowy dla póź-
nej tradycji ruskiej. Z tego samego środowiska staroobrzędowców pochodzi 
też inny rękopis (Mrągowo, KWF 1, XIX w.), w którym wśród licznych pism 
parenetycznych i eschatologicznych zamieszczono wyizolowane fragmenty 
z Ap 13 (k. 126–129)62.

Żywot Bazylego Nowego

Znajdujący się kodeksie BOZ 92 Żywot Bazylego Nowego należy do za-
bytków bizantyńskiego piśmiennictwa, które w istotny sposób wpłynęły na sło-
wiańską literaturę eschatologiczno-apokaliptyczną, apokryficzną, teologiczną 
i parenetyczną, a nawet ikonografię. Utwór jest pod kilkoma względami nie-
typowy. Nominalnie przynależny prozie hagiograficznej robi wrażenie swoją 
niestandardową długością (zazwyczaj pełne kopie obszernej redakcji liczą po-
nad 200 kart tekstu!), brakiem zwyczajowej dla czasu powstania kompozycji, 
wyraźną dysproporcją treści odnoszących się do tytułowego bohatera i logicz-

61 Por. Ф. Титов, op. cit. (nr 23 i 24).
62 Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Starowiercy w Polsce..., s. 167; Katalog, s. 482–483 

(nr 1036).
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nie, co prawda, wkomponowanych w dzieło, lecz stanowiących odrębne tema-
tyczne całości opowieści, specyficzną (pierwszoosobową) narrację niektórych 
partii utworu czy skierowanie uwagi czytelnika na pozahagiograficzne treści. 
Mimo tych, zdawałoby się, „mankamentów” formalno-treściowych, utwór był 
jednym z najwcześniej przełożonych na język słowiański i bardziej popular-
nych w średniowiecznym piśmiennictwie utworów. Dlaczego?

Autorytetu dostarczały Żywotowi Bazylego Nowego przedstawione tam 
wydarzenia historyczne, wplecione zgrabnie w rzeczywisty kontekst dziejowy, 
które obejmują przedział czasowy od roku 912 (koniec panowania cesarza Lwa 
VI Mądrego) do roku 944 lub 952 (śmierć św. Bazylego). Ujawnionym w tek-
ście żywota autorem, który prowadzi też pierwszoosobową narrację, jest uczeń 
i syn duchowny św. Bazylego – mnich Grzegorz. Jednakże niezwykły rozmach 
kompozycji, jej rozbudowana struktura licznych epizodów i stylistyczne do-
pracowanie każą w to wątpić. Dziś większość badaczy jest zdania, że utwór 
ma charakter kompilacyjny i stanowi cykl opowieści o sprawiedliwym, poboż-
nym i ascetycznym mnichu-mistyku z Konstantynopola, z życia którego rela-
cję „naocznego świadka” zdaje najbardziej do tego celu odpowiednia osoba 
uczeń Grzegorz63. Treściowo utwór nie zachowuje proporcji – wątki odnoszące 
się bezpośrednio do św. Bazylego są dużo mniejsze niż do pozostałych bohate-
rów i zdarzeń. Jako całość dzieli się na dwie główne części: pierwsza opowia-
da o pośmiertnych stacjach sądu duszy (tzw. mytarstwach) św. Teodory, druga 
o wizji Sądu Ostatecznego, jakiej doświadczył mnich Grzegorz. Obie części są 
obszerne i autonomiczne; szczegółowo i barwnie (re)konstruuje w nich narra-
tor precyzyjny scenariusz wydarzeń towarzyszących losom zarówno każdego 
człowieka po śmierci, jak i całej ludzkości w czasach Sądu Ostatecznego. Czy-
ni to w sposób wiarygodny, konkretny, obrazowy i wyczerpujący, uzupełnia-
jąc skrupulatnie wiedzę dostępną z Biblii i nauczania Ojców Kościoła. Dzięki 
temu Żywot Bazylego Nowego odpowiadał w znacznym stopniu na dwa funda-
mentalne dla każdego chrześcijanina pytania: o tzw. „małą” i „wielką” eschato-
logię oraz łagodził egzystencjalny lęk człowieka stojącego w obliczu zbliżają-
cej się nieuchronnej śmierci i niepewności przyszłego bytu. Sugestywny obraz 
tego, co go czeka po zakończeniu ziemskiej wędrówki z jednej strony przerażał 

63 C. Новаковић, Живот св. Василиjа Новог: Апокрифна легенда о животу с оне 
стране гроба по више српско-словенских рукописа, „Споменик”, кн. 29, 1895, s. 42; 
Т. В. Пентковская, Житие Василия Нового в Древней Руси: проблемы оригинала и пере-
вода, „Вестник Московского университета”, серия 9: Филология, 2004, кн. 1, s. 75–76.
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i niepokoił, z drugiej podpowiadał, jak skutecznie można się na wszystkie oko-
liczności przygotować.

Żywot Bazylego Nowego dotyka spraw najważniejszych, fundamental-
nych, związanych z chrześcijańską eschatologią i soteriologią, czyli temata-
mi, jakimi nie tylko żył Kościół pierwszych trzech wieków, ale jakie wierzący 
powinni mieć w pamięci w każdym czasie. Na sukces Żywota64 bez wątpienia 
złożyła się też sprawna fabuła, plastyczne przedstawienie treści, duża ilość 
detali, sugestywne obrazy i konkretne odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, 
a wszystko w postaci o wiele łatwiejszej do zrozumienia niż zawiły, herme-
tyczny język teologii, patrystyki czy nawet oficjalnej egzegezy biblijnej. Tek-
sty takie trafiały do szerszego grona czytelników, głównie mnichów, a ich 
przekaz stosunkowo łatwo przenikał (również za pośrednictwem środowiska 
monastycznego) do świadomości prostego ludu, stając się budulcem popular-
nych wyobrażeń o rzeczach ostatecznych.

Grecki oryginał utworu powstał w Konstantynopolu w drugiej połowie 
X w. i znany jest z licznych kopii rękopiśmiennych w różnych redakcjach65. 
Dla słowiańskiej tradycji literackiej istotne znaczenie mają dwie z nich, bez-
pośrednio związane z dwoma głównymi przekładami dzieła. Żywot Bazyle-
go Nowego tłumaczony był na język słowiański przynajmniej dwukrotnie: 
pierwszy przekład (przekład α) powstał pomiędzy końcem X a końcem XI w. 
zapewne na Rusi66 i należy sądzić, że początkowo nie był pełny. Najstarsze 

64 И. В. Дергачева, Посмертная судьба и «иной мир» в древнерусской книжности, 
Москва 2004, s. 71–75.

65 BHG, N 263. Pierwsze kompleksowe studium Siergieja G. Wilińskiego przeprowa-
dzone na materiale greckich i słowiańskich kopii Żywota Bazylego Nowego wraz z historycz-
noliterackim omówieniem i edycją tekstów wszystkich znanych redakcji do dziś uznaje się 
za fundamentalne: С. Вилинский, Житие св. Василия Нового в русской литературе, ч. 1: 
Исследование, Одесса 1913; ч. 2: Тексты жития, Одесса 1911. Spośród nowszych opra-
cowań warto wskazać: L. Rydén, The Life of St. Basil the Younger and the Date of the Life of 
St. Andreas Salos, „Harvard Ukrainian Studies”, vol. 7, 1983, s. 568–586; I. C. Tarnanidis, 
The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai, 
Thessalonica 1988, s. 148–156; Т. В. Пентковская, Извлечения из Жития Василия Нового 
в составе Пролога, „Древняя Русь. Вопросы медиевистики”, кн. 4 (14), 2003, s. 53–54; 
eadem, Древнейший славянский перевод Жития Василия Нового и его греческий оригинал, 
„Византийский временник”, т. 63 (88), 2004, s. 114–128.

66 Bułgarscy badacze postawili tezę o wczesnym południowosłowiańskim (bułgarskim?) 
przekładzie, jednak ich stanowisko można uznać za odosobnione (zob. Tăpkova-Zaimova, Mil-
tenova, op. cit., s. 38.). Wysunięte przed niemal stu latu przypuszczenia o staroruskim (kijow-
skim) pochodzeniu najstarszej zachowanej redakcji przekładu α potwierdzają przeprowadzone 
w ostatnich latach językoznawcze badania Pentkowskiej, która wskazała na obecność w naj-
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zachowane kompletne kopie pełnego pierwszego przekładu są stosunkowo 
późne, pochodzą z rękopisów przełomu XV i XVI wieku67. Zachowały się 
jednak świadectwa znajomości tekstu znacznie wcześniej, a stare rękopisy 
zawierające wypisy obszernych ekscerptów z dzieła (mytarstwa św. Teodory, 
wizja Sądu Ostatecznego) lub utwory powstałe na jego bazie (żywot prologo-
wy św. Bazylego Nowego) nie należą do rzadkości68.

Drugi przekład słowiański (przekład β) powstał na Bałkanach, najpewniej 
w Bułgarii w okresie panowania cara Iwana Aleksandra (1331–1371) w środo-
wisku pisarzy wywodzących się z redaktorsko-translatorskiej szkoły atoskiej. 
Przekład β stosunkowo szybko zyskał popularność w prawosławnej przestrze-
ni literackiej i z czasem wyraźnie wyparł kopie przekładu α69. Najstarsze znane 
odpisy przekładu β są niemal współczesne samemu przekładowi i zachowały 
się w południowosłowiańskich oraz ruskich rękopisach o wyraźnie południo-
wosłowiańskich cechach językowych70. Należy zaznaczyć, że podstawą pierw-
szego (α) i drugiego (β) tłumaczenia były odmienne redakcje tekstu greckiego, 
dlatego oba przekłady różnią się nie tylko językowo, lecz również tekstolo-
starszych kopiach znacznej ilości leksemów i regionalizmów uznawanych za wschodniosło-
wiańskie, przy praktycznie niezauważalnej frekwencji słownictwa południowosłowiańskiego, 
które na dodatek występuje w kontestach i znaczeniach zupełnie odmiennych, niż to potwier-
dzają XII–XIII-wieczne rękopisy bałkańskie, zob. С. Вилинский, op. cit., ч. 1, s. 129–187; 
ч. 2, s. 350–628; В. М. Истрин, Где было переведено Житие Василия Нового?, ИОРЯС, 
(1917), т. 22, кн. 2, 1918, s. 320–325; В. М. Истрин, Очерк истории древнерусской лите-
ратуры домосковского периода (XI–XII вв.), (Петроград 1922), Москва 2003 (2 ed.), s. 25, 
145–146; Т. В. Пентковская, Житие Василия Нового в Древней Руси..., s. 79–91 (zob. także 
autoreferat dysertacji).

67 Jeden z końca XV w. РГБ Егор. 162 oraz dwa w marcowych tomach (26 III) Wielkich 
Czeti-Minei metropolity Makarego z XVI w.: ГИМ Син. 992 oraz ГИМ Ув. 201, 1º, zob. Т. В. 
Пентковская, Житие Василия Нового в Древней Руси..., s. 80.

68 Należy również pamiętać o poświadczonych w Latopisie Nestora wypisach z Żywota 
(w opowieści pod rokiem 941) oraz w zestawie tekstów Prologu, który powstał nie później niż 
w XII w. Żywot w pierwszym przekładzie stanowił też podstawę opracowania żywota prolo-
gowego, który znajduje się zarówno w tzw. Prologu prostym (1 red. – 26 III; 2 red. – 29 XI), 
jak i tzw. Prologu wierszowanym (26 III). Fragment przekładu α został też włączony do zbioru 
Мерилo Праведноe (РГБ Тр. 15. kon. XIV w., k. 53–55v).

69 С. Новаковић, Живот св. Василиjа Новог..., s. 33–113; С. Вилинский, op. cit., ч. 1, 
s. 188–263, ч. 2, s. 629–742; И. В. Дергачева, op. cit., s. 71–92, 205–326 (edycja tekstu РГБ 
Севаст. 39 (Муз. 1470), kon. XIV w.).

70 MS. 20 N (1369–1370, Synaj); РГБ Севаст. 39 (Муз. 1470), НБС Pc. 104. Zob. I. C. 
Tarnanidis, op. cit., s. 148–156; I. G. Evangelou, The Bulgarian Translation of the Vita of St. 
Basil the New According to Manuscript 20N in the Monastery of Sinai, „Scripta & e-Scripta”, 
vol. 7, 2009, s. 181–251 (tam też dodatkowa literatura przedmiotu i edycja tekstu synajskiego 
rękopisu).
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gicznie71. W przekładzie południowosłowiańskim dokonano pewnych zmian 
redakcyjnych: skrócone zostały epizody hagiograficzne o św. Bazylim, nato-
miast struktura tekstu oparta jest głównie na dwóch obszernych opowieściach 
o mytarstwach św. Teodory i o Sądzie Ostatecznym. Pojawienie się przekładu 
β w piśmiennictwie Słowian prawosławnych i jego widoczna dominacja w rę-
kopisach od XV w. motywowane były najprawdopodobniej nową stylistyką 
tłumaczenia oraz procesem korygowania i redakcji tekstów liturgicznych we-
dług typikonu jerozolimskiego. Nie bez znaczenia dla recepcji było wspomnia-
ne już oczekiwanie na przełomie 1491/1492 r. na koniec świata, wzmagające 
zainteresowanie opisywaną tematyką72. Obok apokalips różnego typu Żywot 
Bazylego Nowego był głównym źródłem wiedzy na temat zbliżającej się Pa-
ruzji i w ogromnym stopniu wpłynął na kształt artystycznego wyobrażenia 
o Sądzie Ostatecznym oraz mytarstwach duszy, wzbogacając m.in. ikonografię 
mnogością figur, scen i symboli. Kolejną falę popularności przyniosła dziełu 
druga połowa XVII w., gdy Żywotem ponownie interesuje się Ruś, szczegól-
nie staroobrzędowcy. Tam spodziewano się rychłego końca świata na skutek 
reform liturgicznych moskiewskiego partriarchy Nikona oraz zbliżającego się 
roku 1666 nacechowanego złowieszczą numerologiczną symboliką73. Zapo-

71 Sergiej Wiliński przypisuje je odpowiednio: grecka redakcja α – dla pierwszego prze-
kładu słowiańskiego, oraz grecka redakcja β dla przekładu drugiego (południowosłowiańskie-
go). Tatiana Pentkowska ustaliła jednak, że nie ma bezpośredniej zależności pomiędzy grecką 
red. α i najstarszym przekładem słowiańskim. Doprecyzowała jednocześnie greckie warianty, 
które stanowiły podstawę tektologiczną dla pierwszego słowiańskiego przekładu. Drugi prze-
kład związany jest rzeczywiście ze skróconą grecką redakcją β. Zob. Т. В. Пентковская, Древ-
нейший славянский перевод..., s. 116–128.

72 Wyrazem wielkiego zainteresowania zbliżającą sie datą końca świata jest tzw. Pas-
chalia „prognostyczna”, która określa terminy Wielkanocy do 1492 r. Paschalia ta ma jedną 
niezwykle interesującą cechę, wyróżniającą ją spośród innych zabytków tego typu. Mianowicie 
pod określonymi latami zostały włączone do niej fragmenty z Objawienia Pseudo-Metodego 
Patarskiego zapowiadające mające w tym czasie nastąpić nieszczęścia i katastrofy. Zabytek ten 
powstał najprawdopodobniej na przełomie XIV/XV w. na Bałkanach, gdzie wraz z nasilającym 
się zagrożeniem tureckim nasilały się też nastroje eschatologiczne. Bardzo szybko pojawia się 
też na Rusi, gdzie również uzyskuje popularność. Najstarsze kopie pochodzą z tego też mniej 
więcej okresu, zob. А. А. Турилов, О датировке и месте создания календарно-математи-
ческих текстов «семитысячников», [в:] От Кирилла Философа…, s. 76; А. А. Романова, 
Древнерусские календарно-хронологические источники XV–XVII вв., Санкт-Петербург 
2002, s. 90–114 (tam też interesujący materiał o komentarzach i zapisach odnoszących się 
oczekiwanego końca świata).

73 Wprawdzie na Rusi rachubę lat prowadzono od stworzenia świata, to jednak rok 1666 
od narodzin Chrystusa był postrzegany jako suma tysiąca lat i liczby Bestii wspominanych 
w Apokalipsie św. Jana (por. Ap 13,18; 20, 2–3).
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trzebowanie odbiorców wpływa na wzmożone powielanie utworu w pełnej po-
staci, jak też w wybranych fragmentach, tworzenie kopii ilustrowanych74. 

W zbiorach rękopisów cerkiewnych w Polsce nie posiadamy dziś ani jed-
nej pełnej średniowiecznej kopii Żywota Bazylego Nowego75. Tekst z kodeksu 
BOZ 92 to jego obszerny, ale jednak fragmentaryczny odpis, ogranicza się 
do eschatologicznej wizji mnicha Grzegorza o Sądzie Ostatecznym76. Choć, 
jak pamiętamy, środowisko naukowe zna rękopis od dawna, kopii Żywota do-
tychczas nie poddano analizie tekstologiczno-językowej, ani nie uwzględnia-
no w literaturze przedmiotu77.

Odpis z kodeksu BN BOZ 92 należy bez wątpienia do grupy tekstów 
pierwszego przekładu (α), posiada typowe cechy, pozwalające na jego dość 
łatwą identyfikację. Mimo iż fragmentaryczny, nie należy do mechanicznych 
ekscerptów dzieła, uległ kilku strukturalnym i tekstowym modyfikacjom. 
Skracając oryginalny utwór redaktor uzupełnił go o krótki wstęp, wprowa-
dzający w kontekst wydarzeń. Ponieważ stanowi on przykład słowiańskiej 
twórczości własnej, przytaczam go w całości:

Жте ст҇ⷢо ѿца васлїа новаго чернорсца. вдѣнїе  ѿкровенїе ѹчнка его 
гргорїа ѡ второмь пршествї хв҇ⷭѣ. г҇ⷭ блг҇ⷭв.

Сты ѡць васлѣ накоꙁа гргорї ѹчнка своего да не держⷮ въ срⷣц 
своемь ѡ ждоⷯ ꙗⷦ҇ добрѣ вѣрꙋ держⷮ а бгъ ненавдⷮ ⷯ.  помол сѧ бѹ,  бъ 
ꙗв гргорїю ѹчнкꙋ его граⷣ іерл҇ⷭмъ нбн҇ⷭы, то е҇ⷭ граⷣ црѧ нб҇ⷭнаго ха҇ⷭ ба наше҇ⷢ въ 
тѡⷨ градѣ стмь жт. ꙗв же емꙋ ѡ дн сѹднеⷨ, како стї ѡ деснꙋю станѹⷮ ха 
ба,  просвѣтѧт сѧ ак слнце.  подꙋⷮ въ црт҇ⷭво нбн҇ⷭое,  в раскыѧ доброты, 

74 Ф. И. Буслаев, Изображение Страшного суда по русским подлинникам, [в:] 
Исторические очерки русской народной словесности и искусства, т. 2, Санкт-Петербург 
1861, s. 133–154.

75 Dla porządku dodam tylko, że w schyłkowych dla rękopiśmiennej cerkiewnej tradycji 
literackiej, bo XIX-wiecznych kodeksach: Berl. Slav. Qu 31 (Kraków, Biblioteka Jagiellońska) 
oraz MSD 569 (Lublin, Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego) znajdują się 
kolejne fragmenty Żywota, odpowiednio: opowieści o cudach św. Bazylego Nowego oraz my-
tarstwa św. Teodory, zob. Katalog, s. 478–479, 482 (nr 1029 i nr 1035).

76 Odpis zaczyna się od rozdziału XLI cytowanego zwykle przez badaczy wydania Stojana 
Novakovicia, ale w przypadku kodeksu BOZ 92 przedstawia zupełnie inną redakcję tekstu.

77 W czasie przygotowania niniejszego studium do druku, niektóre informacje na temat 
kopii Żywota w kodeksie BOZ 92, przekazane przez nas T. W. Pentkowskiej, zostały przez nią 
wspomniane i doprecyzowane w komunikacie: Т. В. Пентковская, Житие Василия Нового 
в рукописи BOZ 92: к оценке текстологической значимости источника, [в:] Тезисы до-
кладов участников VII Международной конференции «Комплексный подход в изучении 
Древней Руси». 3 (53), сентябрь, 2013, s. 103–104.
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 ждове грѣшнц станꙋⷮ ѡ лѣвѹю ха҇ⷭ ба,  поженꙋть ⷯ ѿ лца бжїа въ ѡгнь 
вѣчны,  в мꙋкы вѣчныа съ ереⷮк:⸱ (BOZ 92, s. 123)

Jak widać, wstęp (podobnie jak dalsza część tekstu) ma wyraźnie anty-
semicką wymowę i koncentruje się wokół ekskluzywnej idei religii chrześci-
jańskiej jako jedynego gwaranta zbawienia. Wyznawcy Starego Przymierza 
(Żydzi), którzy nie przyjęli nauki Jezusa, a w konsekwencji nie skorzystali 
z owoców Nowego Przymierza, sami określili się w opozycji względem do-
gmatycznej Prawdy i jak wszyscy błądzący należą do przestrzeni wiecznego 
potępienia.

Następny akapit, to już właściwy Żywot Bazylego Nowego, poczynając 
od nocnej wizji mnicha Grzegorza. Kopia zasadniczo wiernie oddaje tekst 
pierwszego przekładu, ale w kilku miejscach widać odmienny układ materia-
łu. W rękopisie wyszczególnione zostały podrozdziały odnoszące się do kolej-
nych wątków treściowych, częściowo w postaci spotykanej w innych kopiach, 
częściowo nie. Dokonano też skrótów oryginalnego tekstu oraz, miejscami, 
jego odmiennego ułożenia. Redaktor wyraźnie pomija fragmenty o sprawie-
dliwych, którzy zostaną zbawieni, skupiając się na motywie potępionych.

Struktura kopii BOZ 9278: wstęp, 476/12–492/23, fragm.1, 492/24–
500/8, 506/13–509/21, 541/24–544/13, 516/24–517/26, 529/3–530/1, 
530/25–531/29, 532/8–532/27, 533/17–534/17, 536/6–537/23, 544/14–545/4, 
559/19–570/15, fragm.2, 570/15–577/28, 545/5–551/29, 553/3–559/16, 
539/18–541/24, 577/29–593/8, 594/23–598/30, 599/12–604/27. W kodeksie 
przestawiono 4 karty (najpewniej podczas oprawy). Ich prawidłowy układ 
powinien być następujący: s. 123–144, 159, 160, 147–158, 145, 146, 161–
180, 183, 184, 181, 182, 185–231. Tekst obejmuje całość wizji i mistyczne-
go doświadczenia Grzegorza, kończy się jego zapewnieniami o prawdziwości 
przedstawionego objawienia i potrzebie dzielenia się nim z innymi.

Oprócz wskazanych skrótów i przestawień tekstu szczególną uwagę przy-
kuwają dwa fragmenty opuszczone w niektórych staroruskich rękopiśmien-
nych kopiach79. Pierwszy z nich (s.141–143) odnosi się do Żydów (zarówno 
potomków Izaaka, jak i Izmaela), którzy na widok triumfującego Krzyża zro-

78 Określam ją względem edycji tekstu przekładu α (nazywanego „pierwszym ruskim”) 
w pracy Wilińskiego (С. Вилинский, op. cit., ч. 2, s. 350–628), podając odpowiednio numer 
strony oraz numer wersu.

79 Porównuję nie tylko z edycją Wielkich Czeti-Minei metr. Makarego, ale też z najstarszą 
zachowaną pełną kopią РГБ Егор. 162 (z wariantami). W tym miejscu wyrażam wdzięczność 
Tatianie W. Pentkowskiej za udostępnienie mi rękopiśmiennego materiału porównawczego.
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zumieli, że na nich również ciąży wina za odrzucenie Chrystusa. Symbol męki 
zamienił się w znak tryumfu Zbawiciela, w powód wielkiej radości chrześcijan 
i zapowiedź potępienia niewierzących. Pochodzenie fragmentu można ustalić 
dzięki kolacji przekładu α z przekładem β oraz tzw. drugą redakcją ruską80. 
Treściowo pierwszy fragment (fragm.1) odpowiada wersom: 680/21–681/14 
redakcji południowosłowiańskiej81 lub 814/1–814/19 tzw. drugiej redakcji ru-
skiej, musi zatem odnosić się do którejś z redakcji oryginalnego tekstu grec-
kiego. Zastanawiające jest, że ten pasaż nie wchodzi do znanych odpisów 
redakcji α, a jego odmienna forma językowa wobec przekładu β wyklucza 
zwykłą interpolację/korektę z jakiegoś (najpóźniej XV-wiecznego) ruskiego 
odpisu. Pamiętamy też, że oba przekłady miały odmienną podstawę redakcyj-
ną tekstu greckiego. Istnieje zatem przypuszczenie, że fragment ten może na-
leżeć do pierwotnego wariantu przekładu α i zachował się jedynie w tym odpi-
sie82. Oto brakujący fragment w wydaniu Wilińskiego i kopii РГБ Егор. 162:

...елкоⷤ хь долѡⷨ не послꙋжша. ѿ авраама даже до скончанїа всего мра 
мнѧⷯ бо аꙁъ. ꙗкоже ѹже кончна бы҇ⷭ же ѿ нⷯ. долѡⷨ слꙋжвꙿше. стоꙗхѹⷮ 
лца снѧ. мꙋще ѡчрвлены.  стыдѧще҇ⷭ егⷣа же вⷣн крт҇ⷭъ хв҇ⷭъ. преславꙿно тѹ. 
ѿ авраама до ха҇ⷭ вѣрнї ждовѣ сⷯ вдѧще. не боꙗхѹ сѧ а ⷤ ѿ преславного 
пршествїа га҇ⷭ іса до скончанїа. же не вѣроваша въ ха҇ⷭ.  прекословавꙿше нань 
ꙗко ѹвдѣвше ꙁнамѣнїе. раꙁвращенна лца мꙋще. ѿпаⷣше бѧхꙋ дрѧхл. тѧж-
км срцⷣ. горко сетѹюще҇ⷭ. гневно // вѕрающе на кр҇ⷭта. неполеꙁно спꙋщающе 
слѣꙁы. вѣдѹщ ѹⷤ кр҇ⷭтво ꙗвленїе же распѧтомꙋ ѿ нⷯ. тѡмꙋ поⷣбⷪаеⷮ прїт 
 сѹⷣт̏ всѧческыⷨ ꙁмалѧтѧнѣ ⷤ до пршествїа хв҇ⷭа. жестокы выѧ мꙋще 
велкаго ба҇ⷢ намѣдѧщю некого  превѣлкꙋ гордѡ҇ⷭ мꙋще. шатахѹ҇ⷭ па҇ⷱ нⷯѣ 
въꙁвышающе҇ⷭ. егⷣа же многоценнꙿаго бсера спса  бга чтн҇ⷭаго кр҇ⷭта. преславнꙿо 
вдѧще выше всѧкоа власт. на҇ⷱла прешеⷣша. ꙗко ѡрꙋжїе дръжавно.  црь҇ⷭкы 
скпетръ. свѣтѧще҇ⷭ блещаше҇ⷭ па҇ⷱ лꙋ҇ⷱ слнчныⷯ. раꙁгарающе сѧ въꙁⷣꙋха  неꙁре҇ⷱн-
ныа раⷣсⷪт правовѣрныⷯ крт҇ⷭьанъ ꙗвѣ хъⷤ творѧхꙋ  т поꙁнавше. ꙗко стра҇ⷲно 
ꙁнаменїе которыа е҇ⷭ вѣры. ѡ горе се слово рек҇ⷲь въсклкнꙋша плачюще  сташѧ 
двѧще҇ⷭ. ораꙁꙋмѣвше свое прельщенїе. ꙗкоⷤ крт҇ⷭїанѡⷨ нарекаемы бъ. егоже глтъ 
іс хс. томꙋ подѡбаеⷮ сѹⷣт̏.  пролвахѹⷮ слеꙁы съ воплеⷨ. ꙗкоⷤ въ танѣ ѕѣло 
 преперꙁахꙋ҇ⷭ ѡканнї срцⷣ ѕѣло ꙗко не полꙋчша  т ѿꙁлоблен ѿ лца ⷯ въ 
пота мѣсто. егда въ стꙋженї своеⷨ честна҇ⷢ раⷣ ̏ жвотворѧщаго крт҇ⷭа. ꙗко ѿ гноꙗ 

80 Wg systematyki wprowadzonej przez S. G. Wilińskiego, wariant ten posiada pewną 
ilość opuszczeń, skrótów (uproszczeń) oraz charakterystycznie przeredagowanych partii tekstu, 
zob. С. Г. Вилинский, op. cit., ч. 1, s. 188–263; ч. 2, s. 743–946.

81 Por. C. Новаковић, Живот св. Василиjа Новог..., s. 87.
82 Tatiana W. Pentkowska potwierdziła zależność tego fragmentu od greckiego protogra-

fu, reprezentowanego przez kopię z kodeksu Dionisiou 187. Eadem, Житие Василия Нового 
в рукописи BOZ 92..., s. 104.
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ꙁлаꙗ вонѧ схѡжⷣаше:⸱ сло҇ⷡ ѡ ꙁнаⷨнї чт҇ⷭна҇ⷢ кр҇ⷭта га іс ха. Крт҇ⷭьꙗне же вдѧще 
ꙁнаменїе страшное велкаго црѧ га іса ха҇ⷭ на неⷨ ꙁнаменїе вдѧще раⷣвⷪахѹ҇ⷭ ра-
досїю неꙁгланною веселѧще сѧ. ꙗкоⷤ раꙁѹмѣвахѹ вѣдающе. ꙗкоⷤ тъ̏ е҇ⷭ чт҇ⷭны 
жвотворѧщї кр҇ⷭтъ га нашего на неⷨже волею пргвоꙁⷣ сѧ.  собою нꙁлѡж 
лꙋкавыꙗ коꙁн. непрїꙗꙁненыа. сⷨ тако творѧщм сѧ.  се прїⷣ ѡбла҇ⷦ свѣтелъ 
ѿ въшнⷯ //  посрⷣѣ̏ ѡбла҇ⷦ тѣмное лцье съкровено. свѣтѧще сѧ молнїа страш-
нѹ свѣтлѡ҇ⷭ въ себе мꙋще. прїⷣ бо ѡблакь.  тъ̏ ста превышьше чт҇ⷭна҇ⷢ прч҇ⷭта-
го крт҇ⷭа.  распростре҇ⷭ помалꙋ.  покры вдмое се чт҇ⷭне ꙁнаменїе. чтн҇ⷭаго крт҇ⷭа 
 пѡⷣдрж҇ⷭ на многь ча҇ⷭ... (BOZ 92, s. 141–143)

Inną zagadkę tekstologiczną przynosi drugi fragment (fragm.2). W cią-
głym tekście narracji o Mojżeszu, oskarżycielsko zwracającym się do zgro-
madzenia „Żydów Starego Zakonu”, pojawia się wtrącenie w formie mista-
gogicznego tekstu o roli, zadaniach i szatach duchownych (kapłana, mnicha, 
biskupa) z egzegezą ich symboliki i znaczenia względem niewidzialnej rze-
czywistości nadprzyrodzonej. Tego akapitu brak i w pierwszym przekładzie 
α, i w następnych znanych mi wariantach. Nie mam, niestety, wglądu w pełny 
jego tekst, gdyż zachował się tylko fragment na ostatniej karcie zeszytu wy-
konanego przez jednego z kopistów (być może pierwotnego wariantu kodek-
su?). Od tego miejsca zaczynają się już składki drugiego kopisty, najprawdo-
podobniej pochodzące z innego kodeksu lub wzorowane na innym protografie 
w skryptorium. Zeszyty wykonane przez tego kopistę mają własną specyfikę 
językowo-ortograficzną i grafologiczną (np. regularnie skraca wyraz ꙁѣло do 
postaci ꙁ҃; brakuje wielu inicjalnych liter akapitów, które miały zostać wykona-
ne cynobrem), nie ma tu śladów uzupełnień, zdarza się natomiast przestawia-
nie niektórych partii tekstu. Co ciekawe, pierwsza karta zeszytu napisanego 
przez drugiego kopistę rozpoczyna się dokładnie od wyrazu, który powinien 
się pojawić, gdyby nie było wspomnianego fragm. 2, będącego  ewidentną in-
gerencją w pierwotną strukturę tekstu. Najwidoczniej przy oprawie kodeksu 
i wtórnym doborze jego składu starano się skompletować tekst wizji mnicha 
Grzegorza w postaci najbardziej rozpowszechnionej i uznawanej za popraw-
ną. By zachować ciągłość narracji, wstawiono odpowiedni zeszyt, rozpoczy-
nający się od przerwanej wstawionym pasażem frazy. Ponieważ jednak na 
ostatniej karcie składki (verso = s. 178) znajdował się ów nietypowy, nie na-
leżący do tradycyjnej wersji Żywota Bazylego Nowego fragment, zostawiono 
go z konieczności, ale kolejnych kart z opowieścią już nie dodano. Ponieważ 
styl i postać tego tekstu wyraźnie się różnią od Żywota, jest niemal pewne, 
że mamy do czynienia z przykładem redaktorskiej aktywności pisarzy (kopi-
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stów/kompilatorów) ruskich, którzy starali się dostosować Żywot do potrzeb 
swoich czytelników. W tym wypadku zapewne wariant eschatologicznej wizji 
o Sądzie Ostatecznym adresowany był do mnichów i duchownych bezpośred-
nio związanych ze środowiskiem, dla którego wpleciono dodatkowy mistago-
giczny fragment. Źródło jego pochodzenia ustaliła niedawo Tatiana Afanasje-
wa83, lecz okoliczności wkomponowania w Żywot z kopii BOZ 92 pozostają 
nieznane84. Cytuję omawiany pasaż w całości:

мосѣ̏ глть. Мѡѵ̈сѣ ре҇ⷱ к нⷨ. ѿ вочл҇ⷱенїа его того вамъ ꙗвлѧⷯ понеⷤ бгъ 
 члкь то нарекашет҇ⷭь (!) то ѹбо первы бѣ  бъ то̏ бѣ  пррокь тобѣ.  црь 
тобѣ. егоⷤ санъ наре҇ⷱт сѧ дхѡвны. по блголѣпїю.  држава всѣⷨ. подѡбнаа 
емꙋ:⸱ ѡ стлеⷯ. Что е҇ⷭ іерѣ.  по коемꙋ желанїю нарцает҇ⷭь  глть сщеннкь. 
 что е҇ⷭ ѡстрꙁанїе главы е҇ⷢ.  что е҇ⷭ мантьа его.  что е҇ⷭ стхарь его.  что е҇ⷭ 
съвъкꙋпленїе. ѹларѧ его.  почто сщеннкьѹ ꙁлагаеть. тргобъ ѡнофоръ 
е҇ⷢ.  чемꙋ двѣгѹбъ. потрахль его.  въскꙋю въ бѣлѣ фелѡн е҇ⷭ епп҇ⷭъ.  
въскꙋю ѡбагрѣнъ фелѡ҇ⷩ е҇ⷭ мнхоⷨ.  кыⷨ хощеⷨ мѣт проꙁвꙋтера  дїаконы чет-
ца еремѣѧ:⸱ толꙿкы. Епп҇ⷭъ е҇ⷭ стль члчьствїа. ꙗкоⷤ влкⷣа гь҇ⷭ посылаеⷮ архаглы.  
епп҇ⷭъ пꙋщаеть іереѧ. въ бѣлꙋ рꙁꙋ ѡблачт сѧ епп҇ⷭъ. по ѡбраꙁꙋ вышнⷯ слъ. 
того раⷣ ̏ іѡанъ глть влкⷣы. рꙁы его бѣлы ꙗко  снѣгъ. трегѹбьⷤ въꙁлаганїеⷨ 
ѡⷨфора его. ꙗкоⷤ тр҇ⷪцею е҇ⷭ ѡблеченъ столпъ же архагльскы. хощемь мет ерѣѧ. 
ѡгнеѡбраꙁноⷤ есть. ꙗкоⷤ глть творѧ англы своѧ  дхы слꙋгы своѧ ѡгнь полѧщь. 
а фелѡнь его е҇ⷭ хламда нештаꙗ. ѿ дха ста есть. стькана. со всм горнм 
слам. стхарь е҇ⷭ блгодаренїе его. с нмь неꙁашевеное поⷣпаꙁꙋшїе ѹ стхарѧ. то 
е҇ⷭ ꙗкоⷤ копїе. ребра емꙋ ѿверꙁе. ꙁде кровь  вода  просвѣт вселенꙋю ѹларь 
же е҇ⷭ. ꙗкоⷤ свѧꙁаша его. по рꙋцѣ  предаша его. понтїскомꙋ платꙋ. а пѡⷣ... 
(BOZ 92, s. 178)

Przedstawione tu dwa fragmenty są najbardziej oczywistymi, choć nie 
jedynymi przykładami odmienności kopii BOZ 92 względem najstarszych 
kompletnych kopii pierwszego przekładu (α)85 Żywota Bazylego Nowego. 
I choć należy wyraźnie podkreślić, że odpis BOZ 92 zasadniczo jest mu wier-

83 Zob. Т. И. Афанасьева, Древнеславянские толкования на литургию в рукописной 
традиции XII–XIV вв. Исследование и тексты, Москва 2012, s. 338 (paralelny tekst grecki 
na s. 239).

84 W kodeksach o niestałym zestawie tekstów (XVI – kon. XVIII w.), ciążących ku 
południowosłowiańskim wzorcom, można niekiedy spotkać podobny w wymowie i treści 
utwór, znany pod nazwą Ukaz o darach cerkiewnych (Ѹкаꙁь ꙁа всѫ дар црквнѫ. ѡ вьпросѣⷯ. 
 ѡ ѿвѣтѣхь), jednak stanowi on zwykle osobny artykuł. Innych bezpośrednich analogii 
tekstowych nie można wskazać. Zob. А. Милтенова, Erotapokriesis..., s. 298–314, 498–511.

85 Za normatywny uznaje się najstarszy odpis РГБ Егор. 162. Porównań dokonuję głównie 
względem niego, pomijając obocznościowe formy czasownikowe, np.: ключсте//ꙁаключсте, 
ѹбсте//побсте).
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ny, to posiada sporą ilość różnic językowych (składnia, leksyka)86 oraz wła-
snych lekcji. Oto jeden z przykładów:

РГБ Егор. 162, k. 159а BOZ 92, s. 166
повелѣ прїт дрѹгомꙋ сборѹ къ себѣ  
се прїде,  тѣхъ паче ꙁвѣꙁдъ нбныхъ 
множество. паче перст ꙁемныѧ въ 
согрѣшенїхъ. паче пѣска же въскра 
морѧ, людїе множество бѣша, мже не бѣ 
чсла.  водѧ мѧ покаꙁа м.

повелѣ гь҇ⷭ дрꙋгомѹ ꙁборꙋ прїт къ 
собѣ.  се прїде тѣⷯ множество ѕѣло. 
па҇ⷱ ꙁвѣꙁдъ нб҇ⷭныⷯ. мъножество. па҇ⷱ 
песка въскра морѧ. па҇ⷱ перст ꙁемныѧ 
людї множество ѕѣло. мⷤъ не бѣ 
чсла. въдал мѧ покаꙁа м.

Bez wątpienia cechami charakterystycznymi kopii BOZ 92, obok poświad-
czonych w zapisie fonetycznych regionalizmów, pomyłek i zwykłych przeina-
czeń87, są też stosunkowo liczne, a drobne na pozór, uzupełnienia i ubytki, któ-
rych tekstologiczne znaczenie może okazać się bardziej istotne. Nim wrócimy 
do tej kwestii, przytoczmy kilka przykładów ewidentnych różnic w tekście:

 послаⷯ к ваⷨ ѹченкы моѧ. ꙁнаменїа творѧща  чюдеса. коею вною да 
поневѣ есте вѣровал. но сꙋпротвнаꙗ мь сътворсте вы.88 тмам смртї 
ꙋбсте вы89 ⷯ. не ключсте л петра в темнц.90 не ѹбсте л каменїемь сте-
фана прьвомчнка. не ѹбсте л нконора ҂в҃.ма. не тмам павꙿла ѹбсте. ѹб-
васте палцам въ темнц.  прочаꙗ своꙗ вы свѣсте. вдел есте нечт҇ⷭвї91 
кто бѣⷯ. вдѣсте жестокошї92. (...) еⷤ прблжт҇ⷭ къ стыⷨ англѡⷨ помловат ⷯ. 
 пощадѣт помлованїемь.93 ѿ срцⷣа недостоныⷯ. (BOZ 92, s. 171–173)

W wielu innych miejscach spotkamy odmienne frazy, niż te poświadczo-
ne w innych kopiach: бы҇ⷭ слышат новыѧ хвалы пѣнїа дхвна94. же прїложеное 

86 W piętnastu pierwszych linijkach rękopisu takich przestawień jest aż osiem. W dalszej 
części również je spotykamy, choć znacznie rzadziej.

87 Przykłady: ꙁборъ zamiast сбор//соборъ; ꙁбраеть zamiast събра//събраа; прнесоⷯ 
внъ (!) стго дха сладокъ zamiast прнесохъ вно стго дха сладко.

88 Frazy brak w РГБ Егор. 162 i w wydaniu Wilińskiego (wg kopii Wielkich Czeti-Minei 
metr. Makarego, 26 III, z wariantami rękopisu ГИМ Чуд. 34–336, XVIII w.). Dla tej edycji 
skracam – Wilin.

89 Brak w РГБ Егор. 162; w Wilin. z odmienną składnią: выⷤ тмам ѹбсте хъ смертї 
(s. 564/24)

90 W tym miejscu opuszczona fraza: не ѹбсте їакова мечемъ (РГБ Егор. 162, k. 162г; 
Wilin., s. 564/25–26).

91 Fraza obecna w РГБ Егор. 162 z jedyną zmianą:  прочаꙗ своꙗ ꙗвѣ съвѣсте (k. 162г); 
obecna też w takiej samej postaci w Wilin., s. 564/29–565/1.

92 W Wilin.: скотꙿн.
93 Frazy brak w РГБ Егор. 162 i Wilin.
94 пѣнїа чюднаѧ (РГБ Егор. 162, k. 96а); пѣнїа чюднаа (Wilin., s. 477/24).
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бголѣпно. же въ трцѣ бголѣпно95 блгодарене (BOZ 92, s. 125); по ѡбраꙁꙋ. 
ꙗко ві҃ камыковъ96 чт҇ⷭныⷯ емꙋ ⷤ схѡⷣ (BOZ 92, s. 128); се посреⷣ его стражнца 
двно. ꙗкоже холꙿмъ велкъ высокь. въ дѡмъ леноⷨ въꙁнесены высокъ.97 
 се стражнца всѧ ражеⷣжена ѡгнеⷨ (BOZ 92, s. 129); но повес всѧ елко т 
ꙁаповедаⷯ98  съ ѹсердем (BOZ 92, s. 228);  требꙋю многыⷯ чюдна ложнца 
моѧ.  требꙋю доволныⷯ. 99 се граⷣ мо велкъ прдете с всѧ (BOZ 92, s. 229). 

Niekiedy ingerencja redaktorska w tekst BOZ 92 jest jeszcze bardziej 
widoczna. Oto paralelne przykłady:  

РГБ Егор. 162 BOZ 92
сповѣднкъ  ѹчтель  трость в 
рꙋкꙋ с чернломъ воспрїмъ.  начер-
таеть стннаа. кто се есть ркꙋще тѧ. 
хже бъ апл҇ⷭы  прркы не ѧв. хже 
мчнкы  стл... сїа ꙗвлѧеть намъ. не 
тако нкакоже.  не раꙁꙋмѣша ꙗкоже 
древнхъ ѡстав родтель мо. павы.  
тетерев.  горлц.  голѹб.  прочаѧ 
чт҇ⷭаа птць. птчемъ нечт҇ⷭмъ враномъ, 
пщꙋ посла лї чюдномꙋ прркꙋ.  вещь 
мѧ въмѣнша т̏ горкыа ѹбїц... 
(k. 189а–189б)

споведн҇ⷦ  ѹчтель кто се е҇ⷭ. же намъ 
сповѣда҇ⷧ есть. сце ркꙋщ т. ⷤ бъ 
аплы прр҇ⷪкы не ѧв въ ⷯже мчнкы  
стл... сѧ ꙗвⷧѧеть намъ нкакоⷤ во древ-
нⷯ ѡстав роⷣт̏ел мо  павы терв  
горлце  голꙋб  прочѧ стаѧ птць. 
 птцаⷨ нечстыⷨ нечстыⷨ враноⷨ пщѹ 
посла чюдномꙋ  вѧщ мѧ вменша мѧ 
горкыѧ ѹбець... (s. 225–226)

се аꙁъ сѹжю стлмъ малымъ  
велкымъ. но ꙗко кождо пѹтемъ 
мже въсхотѣ хожаше. еже ѧденїемъ. 
л птемъ. л въ что ѡблекꙋще сѧ 
токмо прлежаще. блюдте же сѧ повѣ-
даю вамъ. се на сконцанїе вещемъ.  се 
прходїть мерꙁость пагѹбныхъ.  не-
навсть веселїа. ѿ ѹмноженїа грѣховъ... 
(k. 190а–190б)

се аꙁъ сѹжю стлмъ  малымъ  велкыⷨ. 
ꙁанеже не ѹчаша люд моⷯ. ꙁакономъ 
дшеполеꙁныⷨ. но ꙗкоⷤ кождо пꙋтемъ 
восхотеша хожахѹ. еже деѧнеⷨ (!) л 
птеⷨ л во что ѡблекѹщеⷯ. токмо 
преⷣлежаще блюⷣте же сї поведаю ваⷨ. се 
на сконане вещеⷨ  пагѹбныⷯ  ненавс-
ть велкаѧ ѿ ѹмноженѧ греховъ... 
(s. 227)

95 трц баподобно (РГБ Егор. 162, k. 96б); трцы бгѡпѡдѡбное (Wilin., s. 477/25).
96 Zamiast: по ѡбраꙁѹ двою на десѧте прт҇ⷭлѹ чт҇ⷭныхъ емѹже сходъ. (РГБ Егор. 162, 

k. 98в).
97 Frazy brak w РГБ Егор. 162 i Wilin.
98 покаꙁахъ (РГБ Егор. 162, k. 190г); пѡкаꙁахъ (Wilin., s. 601/23).
99 Frazy brak w РГБ Егор. 162 i Wilin.
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прблжв сѧ ленвомѹ рабѹ.  небре-
гъ таланта гна своего, беꙁꙋмнѣ скры-
вшаго аꙁъ же въꙁлюбленї мо небрегъ 
таланта н тлѣнныхъ нꙁѹ влекомъ 
положхъ вамъ... (k. 192г)

прблж сѧ ленвомꙋ рабѹ ѡномꙋ 
небрегшꙋ таланта гна своего беꙁꙋмне 
скывшаго аꙁ же воꙁлюблен мо н 
ꙁлата н сребра н тлѣныⷯ  нꙁꙋ влекохоⷨ 
положⷯ ваⷨ... (s. 1100)

100     

Wszystkie przedstawione wyżej różnice, zarówno ubytki tekstowe, jak 
i (wyglądające na pierwotne) uzupełnienia, pozwalają przypuszczać, że ko-
pia BOZ 92 należy do osobnego odgałęzienia (rodziny tekstów) pierwszego 
przekładu Żywota Bazylego Nowego i zachowała cechy jego bardzo archa-
icznej wersji, nieobecnej już w ruskich kopiach z XIV–XVI w.101 Ten frag-
mentaryczny odpis może mieć zatem istotne znaczenie dla rekonstrukcji pier-
wotnej postaci tekstu przekładu α. Istnieją dodatkowe przesłanki nakazujące 
zwrócenie bacznej uwagi na ten utwór. Okazuje się bowiem, że w niektórych 
przypadkach dodatkowe wyrazy z kopii BOZ 92, a brakujące w Егор. 162, 
znajdują się w greckim odpisie Dionisiou 187, uznawanym obecnie za re-
dakcyjny wzorzec (protograf) dla słowiańskiego przekładu. Dla zilustrowania 
naszych przypuszczeń posłużymy się ekscerptem z cytowanej wyżej pracy 
Tatiany Pentkowskiej102:

100 Pamiętajmy, że znajdujący się tuż za Komentowaną Apokalipsą tekst Żywota Bazyle-
go Nowego (s. 123–231) pierwotnie znajdował się przed nią. Oryginalna strona zakończenia 
Żywota Bazylego Nowego stanowi dziś k. 1 kodeksu. Niemal w identycznej postaci (drobna 
zmiana fonetyczna) przepisana została na s. 231.

101 Tatiana W. Pentkowska doprecyzowała nasze przypuszczenia identyfikując tę gałaź 
tekstową jako nowogrodzką, zob. eadem, s. 104.

102 Т. В. Пентковская, Древнейший славянский перевод..., s. 122. Z konsultacji pro-
wadzonych przeze mnie z Autorką wynika, że większość moich przypuszczeń potwierdzają 
rękopisy greckie, a kopia z rękopisu BOZ 92 zostanie włączona do korpusu tekstów stanowią-
cych podstawę wydania krytycznego Żywota Bazylego Nowego, nad którym badaczka obecnie 
pracuje.
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РГБ Егор. 162  
(k. 165 в–г)103

Dionisiou 187  
(f. 148 r)

BOZ 92  
(s. 176)

глть к нмъ мосї. ѡ 
слѣпї, ѡ ѡстращенї, 
ѡ нераꙁꙋмнї, ѡ 
медленї срⷣц. ѡ 
растлѣнї внѹтренм. 
ѡ жестокосердї, 
ѡ жестоковы, ѡ 
непокорннї мꙋдрост 
правдвѣ (...) ѡ 
беꙁаконнїц. ѡ проклѧт, 
ѡ жнїл. ѡ скотны. ѡ 
скверненїц. ѡ ѹмерлї 
телес,  въ ѹѧꙁвенїе 
впадше.

Λέγει πρὀς αὐτοὺς ὁ 
Μωϋσῆς. ῏Ω τυφλοί, ὦ 
πεπωρωμένοι, ὦ ἀνόητοι, 
ὦ βραδεῖς τῆ ϰαρδἱᾳ, 
ὦ διεϕθαρμένοι τἀ 
ἐντός, ὦ σϰληροϰἀριοι, 
ὦ ἀπερίτμητοι, ὦ 
σϰληροτράχηλοι, ὦ 
βαρυϰἀρδιοι, ὦ ἀπειθείς, 
ὦ ἂϕρονες, ὦ άνήϰοοι, 
ὦ πεπλανημένοι ἀπὸ 
γαστρός (...) ὦ ἄνομοι, 
ὦ λοιμοὶ, ὦ ὲπάρατοι, 
ὦ σεσαθρωμένοι, 
ὦ ϰτηνώδεις, ὦ 
βεβορβορωμένοι, ὦ 
θνησιμαῖοι βρομώδεις, 
ϰαὶ τραυματείᾳ 
συμπεπτωϰόες.

глть к нⷨ мѡѵсѣ. ѡ 
слѣпї, ѡ строщенї, ѡ 
нераꙁꙋмнї, ѡ мѣдѧнї 
срⷣцемь. ѡ растлѣннї. 
внꙋтренм. ѡ 
жестосрцⷣї, ѡ небреꙁанї, 
ѡ жестоковы, ѡ 
непоборнц мꙋдрост 
праведнї (...) ѡ 
беꙁаконнц. ѡ пагꙋбнц, 
ѡ проклѧтї, ѡ лжївї. ѡ 
скотны. ѡ скьверненц. ѡ 
ѹмршї тѣлѡⷨ,  во ѹꙗ
ꙁьвенїе впадꙿше.

103   
A zatem, przedstawiona tu kopia Żywota Bazylego Nowego stanowi, być 

może, unikatowy przykład osobnej gałęzi tekstologicznej, tego bardzo waż-
nego dla średniowiecznej prawosławnej kultury dzieła, w której zachowały 
się potwierdzone w greckich źródłach ślady pierwotnego (archetypicznego) 
przekładu słowiańskiego, jaki powstał na ziemiach Rusi Kijowskiej przed na-
jazdem Tatarów.

Objawienie Pseudo-Metodego Patarskiego

Niejako w logicznym związku z Żywotem Bazylego Nowego pozostaje 
znajdujący się w kodeksie BOZ 92 kolejny tekst Objawienie (Apokalipsa) 
Pseudo-Metodego Patarskiego (s. 231–259)104. Oba dzieła łączą się tekstolo-
gicznie i należą do grupy pism wschodniochrześcijańskiej literatury przekła-

103 Fragment zgodny z Wilin., s. 568/21–569/3.
104 Na wstawionej karcie rękopisu (s. 231) znajduje się zakończenie Żywota Bazylego 

Nowego, pod nim widnieje tytuł: Сїа кнга бытїа члча. слово стго мефедїа епп҇ⷭа потармеса. 
г҇ⷭ блв҇ⷭ ѡⷮче. Początek Objawienia Pseudo-Metodego Patarskiego znajduje się na stronie verso 
tej karty.
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dowej, z którą prawosławni Słowianie zetknęli się najwcześniej. Popularność 
Objawienia Pseudo-Metodego była ogromna, tak samo jak jego wpływ na 
kulturę chrześcijańską. Czytelnicy sięgali po nie aż do czasów nowożytnych. 
Jako przedmiot badań słowiański tekst Objawienia wprowadzili do obiegu na-
ukowego wybitni XIX-wieczni badacze rosyjscy105. Zainicjowane przez nich 
studia pozwoliły na odsłonięcie dość skomplikowanej historii jego powstania 
i dróg rozwoju. Ustalono bazę źródłową tekstów różnych redakcji, wskazano 
kierunki dalszych badań, które podjęto (i uzupełniono) w czasach nam współ-
czesnych. Mimo wszystko, dzieło nadal skrywa tajemnice, a rozstrzygnięcie 
wielu kwestii, pozostaje sprawą otwartą.

Przez wiele lat problemy atrybucji, proweniencji i czasu powstania Ob-
jawienia Pseudo-Metodego106 budziły kontrowersje, głównie za sprawą ręko-
piśmiennych kopii przypisujących to anonimowe w istocie dzieło św. Meto-
demu, biskupowi Patary w Licji (III–IV w.)107, bądź – znacznie rzadziej – św. 
Metodemu I, patriarsze Konstantynopola (IX w.)108. Odnalezienie łacińskie-
go przekładu dzieła z VIII w. (Codex Sangermanensis) pozwoliło wykluczyć 
drugą możliwość, a analiza krytyczna tekstu podważyła pierwszą z nich. Dziś 
należy uznać tekst za pseudoepigraficzny z zachowaniem w tytulaturze suge-
rowanej przez źródła rękopiśmienne atrybucji. Pewne wątpliwości przez sze-
reg dziesięcioleci budził brak innego niż grecki źródła tekstu, inspirujący opi-
nie o jego pierwotnym bizantyńskim pochodzeniu. Rozwiało je odnalezienie 

105 Zob. Н. С. Тихонравов, Памятники отреченной русской литературы, т. 2, 
s. 213–281; В. М. Истрин, Откровение Мефодия Патарского и апокрифические видения 
Даниила в византийской и славяно-русской литературах. Исследование и тексты, 
Москва 1897; П. Лавров, Апокрифические тексты, СОРЯС, т. 67, кн. 4, 1901, s. 6–39; 
А. И. Яцимирский, Мелкие тексты и заметки по старинной южно-славянской и русской 
литературам, ИОРЯС, т. 11, кн. 2, 1906, s. 297–301.

106 Problemu nastręcza również gatunkowe zaszeregowanie utworu, a w konsekwencji 
jego tytuł. W rękopisach cerkiewnych pojawia się zwykle jako „słowo” (слово, сказание), 
co w zasadzie odpowiada źródłom syryjskim, greckim i łacińskim (syr. memra, gr. logos, łac. 
sermo). Wе wschodnio- i południowosłowiańskiej literaturze naukowej używany jest najczę-
ściej wariant откровение, co można tłumaczyć zarówno jako „objawienie”, jak i „apokalipsa”. 
W tym wypadku jednak trafniejsze wydaje się określenie „latopis”, bowiem większość dzieła 
zawiera opis dziejów świata. Termin „apokalipsa” (jak w polskim tłumaczeniu ks. A. Troni-
ny) jest odpowiedni jedynie dla końcowej partii tekstu opowiadającej o czasach ostatecznych. 
Utwór nie jest też typowym „objawieniem”, bowiem nie ma w nim konwencjonalnej sytuacji 
wzięcia głównego bohatera (w dziele niemal niezauważalnego) w zaświaty i przedstawienia mu 
ekskluzywnej wiedzy o przyszłości.

107 Wspomnienie liturgiczne 20 VI.
108 Wspomnienie liturgiczne 14 VI.
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w zbiorach watykańskich syryjskiej wersji zabytku, jego publikacja krytyczna 
(dwie redakcje – wschodnia i zachodnia)109. Opisywane w dziele wydarzenia, 
mające historyczne analogie, oraz całościowa wymowa utworu, każą odnieść 
je do okresu po najeździe arabskim (koniec VII w.), a za język oryginału uznać 
syryjski110. Powstanie i obecność tego pisma na obszarze pogranicza bizantyń-
skiego (może w granicach cesarstwa?) i w środowisku syryjsko- i greckoję-
zycznym sprawił, że stosunkowo szybko (ok. 700–710 r.) został przełożony 
na język grecki w jednym z monasterów na Synaju, w Damaszku, lub w ja-
kimś innym bliskowschodnim bizantyńskim klasztorze111. Niedługo potem 
(zapewne jeszcze przed 732 r.) w którymś z galijskich klasztorów powstaje 
przekład łaciński, w ten sposób dzieło przenika do świata zachodniego, gdzie 
obecne jest przez całe średniowiecze112. Oba przekłady pozwoliły utworowi 
upowszechnić się w literaturze bizantyńskiej i zachodnioeuropejskiej. Te trzy 

109 Tekst wydano najpierw we fragmentach: F. Nau, Révélations et légendes. Métho dius. 
– Clément. – Andronicus. Textes édités, traduits et annotés, „Journal Asiatique”, ser. IX, t. 9, 
1917, s. 425–446. Później cały: H. Suermann, Die geschichtstheologische Reaktion auf die ein-
fallenden Muslime in der edessenischen Apokalyptik des 7. Jahrhunderts, (Europäische Hoch-
schulschriften 23: Theologie 256], Frankfurt a. Main 1985, s. 34–97; F. J. Martinez, Eastern 
Christian Apocalyptic in the Early Muslim Period: Pseudo-Methodius and Pseudo-Athanasius, 
Washington D.C. 1985, s. 58–92. Pełne wydanie krytyczne: J. G. Reinink, Die syrische Apo-
kalypse des Pseudo-Methodius, Louvain 1993. Bibliografia źródeł i opracowań: Corpus Chris-
tianorum. Clavis Apocryphorum Veteris Testamenti, nr 254, s. 204–206.

110 Zob. Apokryfy syryjskie, opr. A. Tronina, M. Starowieyski, Kraków 2011, s. 200, 206. 
Badania nad tekstem pozwoliły na wykazanie jego zależności od znanych na tym terenie dzieł 
literatury syryjskiej, jak: Grota Skarbów (ciąg pokoleń od Adama do Chrystusa), Legenda 
o Aleksandrze, Pieśń o Julianie Apostacie, Mowa o końcu świata Pseudo-Efrema, zob. ibidem, 
s. 201–203. 

111 Greckojęzyczne źródła znane są od dawna (BHG 2036, 2036a, 2036b, 2036c) i zostały 
dość dobrze opracowane. Pierwodruk dzieła ukazał się w Bazylei w 1569 r. W czasach now-
szych tekst wydawali: В. М. Истрин, Откровение Мефодия Патарского..., s. 5–74 (cztery 
redakcje); A. Lolos, Die Apokalypse des Ps.-Methodios, („Beiträge zur klassischen Philologie”, 
Bd. 94), Meisenheim am Glan 1978 (2 redakcje); W. J. Aerts, G. A. Kortekaas, Die Apokalypse 
des Pseudo-Methodius. Die ältesten griechischen und lateinischen Übersetzungen, (Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium 569–570), Louvain 1998 (wydanie krytyczne najstar-
szych wersji greckiej i łacińskiej).

112 Editio princeps tego dzieła jest bardzo wczesne (Kolonia, ok. 1475 r.) i sięga począt-
ków druku na Zachodzie. Później dzieło przedrukowywano wielokrotnie w XV i XVI w. Wy-
dania naukowe dzieła: E. Sackur, Sibyllinische Texte und Forschungen. Pseudomethodius, Adso 
und die Tiburtinische Sibylle, Halle 1883, s. 59–96; В. М. Истрин, Откровение Мефодия 
Патарского..., s. 75–83; W. J. Aerts i G. A. Kortekaas, gdzie również bibliografia nowszych 
opracowań. Zob. też: Apokryfy syryjskie…, s. 207.



147Oto się zbliża „początek boleści”…

najstarsze warianty językowe Objawienia stały się podstawą kolejnych tłuma-
czeń na różne języki, w tym słowiańskie113.

Dziś przyjmuje się, że dzieło było przynajmniej trzykrotnie tłumaczone 
na język słowiański. Jeszcze w epoce pierwszego carstwa bułgarskiego (X lub 
pocz. XI w.) wykonano dwa niezależne przekłady114, co czyni zeń jedno z naj-
wcześniejszych pozabiblijnych pism apokaliptycznych znanych Słowianom. 
Kolejny przekład powstał pod koniec XIII lub na początku XIV w. w środo-
wisku tyrnowskiej szkoły piśmienniczej115. Na bazie pierwszego przekładu 
w drugiej połoie XI w. została opracowana przeróbka (Kodeks popa Dragolja, 
НБС Pc. 651 (632), poł. XIII w., bez końca)116; znane są też inne kopie z do-

113 Między innymi: aramejski, etiopski, turecki, ormiański, arabski i cerkiewnosłowiański. 
W późniejszym czasie powstają pierwsze przekłady na słowiańskie języki narodowe, np. czeski, 
zob. Н. Петровский, К истории „Oткровения Мефодия Патарского” в западнославянских 
литературах, ИОРЯС, т. 14, кн. 3, 1909, s. 75–94.

114 Pierwszy przekład (tzw. „swobodny”) zachował się w stosunkowo dużej liczbie kopii, 
najstarszą (niepełną) reprezentuje rękopis atoskiego Monasteru Chilandar 382/453 (24), XII–
XIII w. (wyd. В. М. Истрин, Откровение Мефодия Патарского..., s. 84–100). Pełny odpis 
przekładu zachował się w kilku innych rękopisach, m.in.: Moskiewskiej Biblioteki Synodalnej, 
ГИМ Син. 591, XV–XVI w. (wyd. Н. С. Тихонравов, Памятники отреченной русской ли-
тературы, т. 2, s. 268–281); zob. też: М. Йовчева, Л. Тасева, Преславска лексика в превода 
на Псевдо-Методиевото Откровение, „Palaeobulgarica-Старобългаристика”, 18 (1994), 
кн. 3,  s. 44–51; М. Сковронек, О списке „Апокалипсиса” Псевдо-Мефодия („Откровения 
Мефодия Патарского о последних временах”) из Государственного архива в Бухаресте, 
„Palaeobulgarica-Старобългаристика”, 35 (2011), кн. 3, s. 74–115. Drugi przekład (tzw. „do-
słowny”) znany jest z dwu bardzo późnych rękopisów, z których najstarszy znajduje się w ru-
skim kodeksie Królewskiej Biblioteki w Kopenhadze sygn. 147, 1676 r. Zob. F. J. Thomson, 
The Slavonic Translations of Pseudo-Methodius of Olympus’ „Apocalypsis”, [в:] Търновска 
книжовна школа, т. 4: Културно развитие на българската държава (краят на XII – XIV 
век), София 1985, s. 143–173 (tam też edycja tekstu); М. Йовчева, Л. Тасева, Двата старо-
български превода на Псевдо-Методиевото Откровение, „Кирило-Методиевските сту-
дии”, кн. 10, 1995, s. 22–45.

115 Najstarsza zachowana kopia w tzw. Kodeksie popa Filipa (Поп-Филиповия сборник) 
z 1344–1345 r. (Moskiewska Biblioteka Synodalna, ГИМ Син. 38). Wariant znany był na Rusi 
od XV w. i zachował się w rękopisie ze zbiorów Moskiewskiej Biblioteki Synodalnej ГИМ Син. 
682, XV w. (zob. П. Пенкова, Българските преводи на Псевдо-Методиевия летопис през 
XI–XIV в. и разпространението им в Русия, [в:] Българо-руски литературни връзки през 
средновековието, („Старобългарска литература”, кн. 2), София 1977, s. 102–113). Tekst 
Objawienia w tej redakcji wydał Nikołaj S. Tichonrawow w cytowanej pracy (Памятники..., 
s. 213–226 i 226–248).

116 Edycja zabytku w: П. С. Среħковиħ, Сборник попа Драгоља, „Споменик”, кн. 5, 
1890 (tekst Objawienia: s. 17–20). W porównaniu z innymi znanymi kopiami tej redakcji kopia 
z kodeksu popa Dragolja posiada pewne własne cechy tekstologiczne (skrót, parafrazy, in-
terpolacje, zmiany leksykalne, silna ekspozycja wydarzeń apokaliptycznych), które pozwalają 



148 Oto się zbliża „początek boleści”…

datkami117. Na początku XII w. w Bułgarii pojawia się skrócona redakcja Ob-
jawienia118. Bezpośrednie odwołania do utworu w Latopisie Nestora świadczą 
o znajomości dzieła w tym czasie także na Rusi119, a także w piśmiennictwie 
serbskim (od XII w.)120.

Wszystkie słowiańskie przekłady wykonane były z greckiej redakcji pod-
stawowej (pierwszej), jednak ich stosunek do tekstu oryginalnego znacznie 
się różni. Materiał literacki trzech przekładów dobrze ilustruje typowe ten-
dencje translatorskie i pryncypia środowisk, w których przekłady powstały. 
Chodzi o ich stosunek do oryginalnego tekstu greckiego. Najstarszy przekład 
związany jest ze środowiskiem Jana Egzarchy i charakteryzuje się tendencją 
do przełożenia sensu tekstu, jego wierność wiąże się kontekstowym przekazy-
waniem znaczenia słów i wyrażeń, bez szczególnej troski o ekwiwalentność 
struktury zdań, leksemów i konstrukcji gramatycznych. Powstały nieznacznie 
później kolejny przekład (presławski) poświadcza już starania o możliwie jak 
największą wierność greckiemu tekstowi, starannie dobierane słowa zarówno 
w sensie semantycznej, ale też i morfologiczno-synataktycznej odpowiednio-
ści. Przekład posiada wiele cech typowych dla presławskiej szkoły transla-
torskiej. Ta tendencja wyraźnie nasili się w trzecim, tyrnowskim przekładzie, 
kiedy to hesychastyczna estetyka i kult słowa nakażą tłumaczowi poszukiwa-
nie maksymalnego podobieństwa do greckiego oryginału nie tylko na płasz-
czyźnie semantycznej tekstu, ale i od strony formalnej, w dążeniu do upo-
dabniania w środkach wyrazu i konstrukcji syntaktyczno-słowotwórczej121. 
Silny związek tyrnowskiego (trzeciego) przekładu z bizantyńskim oryginałem 
i tendencję do archaizowania języka (niezależnie od poświadczonych zmian 
typowych dla średnobułgarskiego wariantu) i wykorzystywania rozwiązań 

traktować ją jako przeróbkę właściwego utworu. Zob. А. Милтенова, Цикълът от исто-
рико-апокалиптични творби в Драголовия сборник – произход, източници, композиция, 
„Старобългарска литература”, кн. 25–26, 1991, s. 135–144 (tam też obszerna literatura za-
gadnienia).

117 Zob. В. М. Истрин, Откровение Мефодия Патарского..., s. 147, 155, 174.
118 В. Тъпкова-Заимова, А. Милтенова, op. cit., s. 24–25.
119 Tekst znany był mnichowi Nestorowi, który korzysta ze słowiańskiego przekładu (za-

pewne drugiego, tzw. „dosłownego”) w artykule pod rokiem 1096, zob. П. Пенкова, Българ-
ските преводи..., s. 106.

120 А. Милтенова, Цикълът от историко-апокалиптични творби..., s. 135–144.
121 М. Йовчева, Л. Тасева, Среднобългарският превод на Псевдо-Методиевото От-

кровение, [в:] Търновска книжовна школа, т. 6: Българска литература и изкуство от 
търновският период в историята на православния свят, Велико Търново 1999, s. 281.
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translatorskich charakterystycznych dla przekładów epoki cyrylometodejskiej 
i środowiska presławskiego podkreślają wszyscy badacze tekstu122.

W średniowiecznej literaturze greckiej, łacińskiej i słowiańskiej Obja-
wienie traktowano jako dzieło autentyczne, podobnie jak słowa Pseudo-Efre-
ma i Pseudo-Hipolita o Antychryście czy Żywot Andrzeja Jurodiwego. Spora-
dyczne uwagi o wątpliwej prawdziwości tekstu, nakazujące ostrożność przy 
jego lekturze są późne, pochodzą z XVII w.123 Utwór nie dość, że przez całe 
średniowiecze nie trafiał na indeksy, to nawet był zalecany do indywidualnej 
(mniszej) lektury formacyjnej, tracąc w ten sposób w odczuciu odbiorcy swój 
apokryficzny charakter. Prawdziwy biskup Metody Patarski (z Olimpu) cie-
szył się bowiem opinią wytrawnego teologa i egzegety, a korpus jego pism 
znany był słowiańskim pisarzom już w XI w. To zapewne było powodem, dla 
którego popularny tekst eschatologiczny przypisano właśnie jego pióru, co 
natychmiast zapewniło dziełu poczytność, zwłaszcza w kręgach monastycz-
nych124. Autorytet św. Metodego był na tyle duży, że jego imię wykorzysty-
wane było w późniejszych czasach do innych pseudoepigraficznych utworów, 
które z Objawieniem nie miały już nic wspólnego125.

Dla tekstu Objawienia charakterystyczny jest dwuczęściowy układ: część 
latopisarska i część apokaliptyczna. Część pierwsza (biblijna i historyczna) 
stanowi wstęp i fundament dla części apokaliptycznej zawierającej proroctwa 
o czasach ostatecznych. Układ konfliktu jest opozycyjny, tj. konkretni wrogo-
wie stają przeciwko sobie, zawsze reprezentują siły dobra i zła (opozycja cy-
wilizacji judeo-chrześcijańskiej i muzułmańskiej, arabskiej), co nadaje mu też 
polemiczną wymowę. Historia przedstawiona w dziele ma strukturę wektoro-
wą i zmierza do kosmicznego końca. Zdarzenia się powtarzają i są przewidy-
walne, okresy dobre i złe następują po sobie, skonwencjonalizowano fabułę 
i postaci itp., a więc to typowa chrześcijańskocentrynczna wizja, z wzorcowy-
mi dla tej cywilizacji symbolami (krzyż, Golgota, pępek świata itp.)126.

122 Ibidem, s. 283.
123 В. М. Истрин, Откровение Мефодия Патарского..., s. 5–8. Wasilij M. Istrin wy-

suwa przypuszczenie, że wpisanie Objawienia do indeksów związane jest z pojawieniem się 
„pełnej”, tj. interpolowanej redakcji, w której znalazły się podejrzane treści o Muncie.

124 Zob. П. Пенкова, Българските преводи..., s. 104–105; Apokryfy syryjskie..., s. 202–
205.

125 В. М. Истрин, Откровение Мефодия Патарского..., s. 8.
126 Apokryfy syryjskie..., s. 200–204 (zob. schemat chronologiczny – millenaryzm, cztery 

królestwa wg Wizji Daniela itp. – i typologiczny w dziele).
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Dla efektywnych badań tekstologicznych ważne jest odnajdywanie 
i wskazywanie najstarszych kopii dzieła danej redakcji albo wskazywanie od-
pisów, które zachowały najwięcej cech pierwotnych, archetypicznych. Do-
tychczas badacze w większości skupiali uwagę na podstawowej redakcji Obja-
wienia oraz na trzech jego znanych dziś słowiańskich przekładach, a także ich 
przeróbkach, przez co tzw. redakcja interpolowana pozostawała na marginesie 
głównego nurtu zainteresowań dziełem. Wprawdzie tekst redakcji interpolo-
wanej został wydany jeszcze w XIX w., ale do dziś najpełniejszym studium 
na jego temat pozostaje rozdział monografii Wasilija Istrina127. Badacz uznał 
dzieło za produkt ruskiego średniowiecza (ok. XV w.) i opinia ta utrwaliła się 
w nauce128. Redakcja powstała na gruncie pierwszego przekładu słowiańskie-
go, przy czym tekst bazowy poddany został pewnym przeróbkom – opuszczo-
no część pierwotnego materiału, a wstawiono nowy, np. opowieść o potopie, 
legendę o carze Michale, opowieść o carach panujących przed końcem świata 
oraz opowieść o Antychryście. Redakcja interpolowana posiada więc mate-
riał, który znany jest m.in. z Objawienia (Apokalipsy) Daniela czy Żywota 
Andrzeja Jurodiwego129. Pewien przełom w badaniach przyniosła analiza ko-
pii rękopisu z Kopenhagi (sygn. 147, 1676 r.). Badająca ten kodeks i znajdu-
jące się w nim dwa odpisy Objawienia Pirinka Penkowa nie tylko postawi-

127 А. Н. Пыпин, Памятники старинной русской литературы, издаваемые гр. Куше-
левым-Безбородко, вып. 3, Санкт-Петербург 1862, s. 17–18 (frgm. o potopie, z РНБ Толст. 
229 (katal. Q Nr 82), 1602 r.); Н. С. Тихонравов, Памятники отреченной русской литера-
туры, т. 2, s. 248–268 (wg ГИМ Уваров 66, XVIII w.); О. M. Калитовский, Матерiали до 
русской литературы апокрифичної, Львiв 1884, s. 1–54 (podaje kopię z kodeksu lwowskie-
go zakładu Ossolińskich sygn. 2189 z XVIII w.; obecnie rękopis znajduje się być może w zbio-
rach Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka – ЛНБ, o ile nie został 
zniszczony w czasie podziału zbiorów Biblioteki Ossolineum w latach 1946–1947); В. М. Ис-
трин, Откровение Мефодия Патарского..., s. 175–232 (studium), s. 115–131; I. Франко, 
Апокрифи і леґенди з українських рукописів, т. 4, s. 264–326 (wg rękopisów.: Петруш. 148, 
XVII w.; Петруш. 105, XVIII w.; popa Stefana Teslewcjowego XVIII w. – obecnie prawdo-
podobnie w ЛНБ ф. 77). Przez następne ponad sto lat nie pojawiła się nowa edycja cerkiew-
nosłowiańskiej redakcji interpolowanej, są tylko przekłady na języki współczesne, np. rosyjski 
(В. В. Мильков, Древнерусские апокрифы, Санкт-Петербург 1999, s. 652–711), czy polski 
(Apokryfy syryjskie, s. 212–238).

128 В. М. Истрин, Откровение Мефодия Патарского..., s. 175; А. H. Пыпин, История 
русской литературы, т.1, Санкт-Петербург 1911, s. 476; Л. А. Дмитриев, Откровение Ме-
фодия Патарского, [в:] СККДР, вып. 1, 1987, s. 283–285; В. В. Мильков, Древнерусские 
апокрифы, s. 652.

129 Por. В. М. Истрин, Откровение Мефодия Патарского..., s. 175–179, 186, 203–204; 
А. Милтенова, Цикълът от историко-апокалиптични творби..., s. 138.
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ła tezę o istnieniu osobnego przekładu tekstu (tzw. „dosłowny” – bukvalen), 
ale i zasugerowała południowosłowiańskie pochodzenie kompilacji, zwanej 
przez Istrina redakcją interpolowaną (powstałej na bazie „swobodnego”, tj. 
pierwszego przekładu)130. Hipotezę tę podjął następnie Francis Thomson, któ-
ry udowodnił odrębność przekładu pierwszej kopii kopenhaskiej i przedstawił 
kilka poszlak odnośnie do znacznie wcześniejszego, niż sądził Istrin, pocho-
dzenia redakcji interpolowanej, ale nie przedstawił przekonujących dowodów. 
Pewne wskazane przez badaczy zbieżności treści tego tekstu z Powieścią lat 
minionych mogą dotyczyć wspólnego, pierwotnego przekładu, na bazie któ-
rego powstały oba teksty – tj. Latopisu Nestora i redakcji interpolowanej, ale 
nie rozstrzyga to jeszcze o jej południowosłowiańskim pochodzeniu. Wariant 
ten mógł przecież powstać na Rusi, jak przypuszczał Istrin, lecz na bazie źró-
deł bałkańskich. Być może dlatego Anisawa Miltenowa pisze o nim w trybie 
warunkowym: „przypuszcza się, że w najdawniejszej epoce znana też była 
interpolowana redakcja utworu”131. Tak więc, problem tekstologii redakcji in-
terpolowanej Objawienia Pseudo-Metodego Patarskiego w żadnym wypadku 
nie został ostatecznie rozwiązany. Można wszakże uznać, że jest to wariant 
słowiańskiego pochodzenia, gdyż nie udało się dotychczas wskazać greckoję-
zycznego (ani jakiegokolwiek innego) źródła przekładu.

Spośród 22 kopii redakcji interpolowanej, znanych i dostępnych niegdyś 
Wasilijowi M. Istrinowi, zaledwie 8 badacz określił jako pełne (XVI–XIX 
w.), tj. nie posiadające celowych skrótów dokonanych w tekście. Najstarszym 
(choć niedatowanym w pracy) odpisem wskazywanym przez Istrina jest rę-
kopis РГБ Тр. 769 z pocz. XVI w. To niekompletna kopia (brak zakończenia) 
z dość istotnymi opuszczeniami w teście132. Zapewne z tego powodu Istrin 
przyjął za podstawę edycji kopię z rękopisu Moskiewskiego Archiwum Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych nr 341 (721) XVI–XVII w.133, uznając ją za 
pełniejszą i jednocześnie najstarszą. W ten sposób wariant tekstu Archiwum 
stał się normatywny dla badań nad tą redakcją Objawienia Pseudo-Metode-
go i w późniejszym czasie zdecydowana większość badaczy z nim właśnie 
konfrontowała znane i nowo odkrywane kopie. Ponieważ rękopis РГБ Тр. 
769 pochodzi mniej więcej z tego samego okresu, co kodeks BOZ 92, zatem, 

130 П. Пенкова, Българските преводи..., s. 107–109.
131 А. Милтенова, Цикълът от историко-апокалиптични творби..., s. 140.
132 В. М. Истрин, Откровение Мефодия Патарского..., s. 229.
133 Rękopisy tej kolekcji znajdują się obecnie w Rosyjskim Państwowym Archiwum 

Dawnych Akt w Moskwie (РГАДА, РО МГАМИД).



152 Oto się zbliża „początek boleści”…

obok wydania Istrina, stanowić będzie dla nas główny materiał porównawczy. 
W zasadniczym korpusie oba teksty przedstawiają tę samą, interpolowaną re-
dakcję tekstu. Paralelne czytanie pozwoliło jednak wskazać na szereg różnic, 
zarówno leksykalnych, jak i treściowych, których obecność lepiej wyjaśniają 
nam lekcje z rękopisu Ławry św. Trójcy.

Początek Objawienia Pseudo-Metodego Patarskiego w rękopisie BOZ 
92 znajduje się, jak pamiętamy, na stronie verso karty kończącej Żywot Bazy-
lego Nowego (s. 232). Oba sąsiadujące teksty napisane zostały przez tę samą 
rękę, więc być może uzupełniono w ten sposób jedną zagubioną kartę rękopi-
su. Wydaje się jednak, że mogło być inaczej, a oryginalna karta pozostawała 
w posiadaniu kopisty, jednak przepisał ją z powodu mechanicznego uszkodze-
nia lub zabrudzenia. Przypuszczenie takie znajduje podstawy w pierwszym 
zdaniu, w którym pominięto informację o narodzinach Kaina. Taka „usterka” 
burzy sens dalszej frazy o narodzinach „siostry jego”, ponieważ brakuje pod-
miotu, do którego odnosi się zaimek „jego”. Nieco dalej na tej samej stronie 
pojawia się błąd zapisu liczbowego, który mógł powstać z tego samego powo-
du. Kopia w rękopisie BOZ 92 reprezentuje pełny tekst redakcji interpolowa-
nej w wariancie bardzo bliskim odpisowi РГАДА, РО МГАМИД 341 (721)134. 
To najprawdopodobniej najstarszy zachowany w całości odpis tej redakcji. 
Nieliczne opuszczenia i redukcje są niemal niezauważalne na tle stosunkowo 
licznych, aczkolwiek drobnych, uzupełnień, np: снде но ꙁ горы по обычею 
пщ раⷣ (BOZ 92, s. 234); снде но ꙁ горы пща рад (Istrin, s. 116); то бо 
флпъ поѧ женꙋ алꙋмпю тщерь фоловꙋ црѧ ефѡпъска (BOZ 92: s. 248); 
то бо флⷫ алмпію дщерь фоловѹ царѧ ефопскаго (Istrin, s. 124–125). 
W rzeczywistości nie stanowią one materiału dodanego, lecz zazwyczaj pier-
wotny, pominięty w kopii МГАМИД 341, który obecny jest w РГБ Тр. 769: 
(сндеⷤ но ꙁ горы по ѡбычью пїща раⷣ ̋, k. 20; тои филиⷫ҇ поꙗⷧ женꙋ алꙋⷨпїю, дⷪ-
черь феловѹ црѧ ефиѡⷫ҇ска, k. 29–29v. Wspomniane opuszczenia zazwyczaj 
nie mają większego wpływu na tekst, choć w niektórych wypadkach ich brak 
w kopii МГАМИД 341 wpływa na logikę i jasność wywodu135. Najwięcej 
różnic pojawia się w zapisie liczebników, szczególnie w początkowej partii 

134 Przytaczane ekscerpty pochodzą z edycji rękopisu w wydaniu Istrina, dlatego dalej 
posługujemy się oznaczeniem: Istrin i numerem strony tegoż wydania; w innych przypadkach 
skrócona sygnatura МГАМИД 341.

135 Dwa przykłady:  прост же начнꙋть на едномъ месте ѿ слныⷯ ⷯ (BOZ, s. 243); 
 прост начнуⷮ ѹбо на едномъ ѿ с҇ⷧныⷯ ⷯ (Istrin, s. 122); а вѣровавше в не҇ⷢ с нⷨ подꙋть въ 
ѡгнь негасмы (BOZ, s. 256); а верующмⷨ в него ѡгнь негасмы (Istrin, s. 129).
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tekstu: мнѫвшеⷤ л҃. лѣⷮ жвота аадамова (BOZ 92, s. 232); мнувшѹⷤ р҃ лѣⷮ  
к҃ жвота адамова (Istrin, s. 115; РГБ Тр. 769, k. 18v); въ т҃ еже лѣтъ род҇ⷭ 
сфъ (BOZ 92, s. 232; РГБ Тр. 769, k. 19); въ л҃-еⷤ лѣто род сѧ сі (Istrin, 
s. 115); раꙁꙋме же адаⷨ въспечаловаⷤ ѕ҃-въ ф҃-ное же лѣтъ пе а҃ а тысѧчи больш 
в похот ражен быша (BOZ 92, s. 233; РГБ Тр. 769 brak, tekst skróco-
ny); раꙁумѣв же адамъ воспечалова сѧ ꙁѣло. въ л҃-тное же лѣто а҃ тысѧщи 
большюю похотю жены (Istrin, s. 116). Są też pewne „dodatki” w kopii BOZ 
92, różniące ją względem odpisu МГАМИД 341, których nie da się zwery-
fikować z tekstem РГБ Тр. 769 z powodu jego licznych opuszczeń, skrótów, 
redakcji oraz brakującego zakończenia, np.: а г҃ часы акы тр чарты. предано 
еже лѣ҇ⷮ бꙋдеⷮ сановтъ (BOZ 92, s. 256); а тр чса ак ѡко мгнуть; а҃-е же 
лѣто будеⷮ сановⷮ (Istrin, s. 129). W tekście BOZ 92 znajdują się również fra-
zy, które go odróżniają zarówno od МГАМИД 341, jak i РГБ Тр. 769: блжен 
бо жвꙋщь в рмъстемъ граде, а любо въ ареꙗн л в петрлѣ. а любо въ 
ѡстровѣ. л в калꙋре граде вс грады ⷤ сѧ кто вселть да почнеть (BOZ 92, 
s. 251); блжен бо жвуще в рмъстемъ градѣ, в сі грады же сѧ кто вселⷮ 
любо в ареѧні л в пеⷮрлѣ, а любо во ѡстрове л в калуре градѣ, да почнетъ 
(Istrin, s. 126); блжн тогⷣа жвѹщ... мъстѣ градѣ л в калѹрѣ градѣ л 
въ ѡстровѣ.  тѹ пожвꙋть... (РГБ Тр. 769, k. 30v–31).

Należy zatem zadać pytanie, czy to w kopii РГБ Тр. 769 opuszczono 
pewne wyrażenia, czy też odpis BOZ 92 (a za nim inne, np. МГАМИД 341) 
został uzupełniony. Lektura i kolacja kopii РГБ Тр. 769 pozwoliła ustalić, 
że tekst miejscami jest niemal identyczny z BOZ 92, miejscami zaś poddany 
(niekiedy daleko idącej) redakcji. Widać to szczególnie w końcowej partii Ob-
jawienia, gdzie dokonano najwięcej zmian i przeredagowań, skracając tekst. 
Najczęściej opuszczano całe frazy lub je redukowano. Oto kilka przykładów:

РГБ Тр. 769 BOZ 92
ѡнаⷤ на҇ⷱ ласканным словесы въспрашат 
его: гне мо гдѣ ход҇ⷲ повѣⷤ м. ѡнъⷤ ре҇ⷱ 
е прсла ко мнѣ бгъ аньгла своего... 
(k. 20)

ѡна же нача ꙗко ласкавым словѣсы 
въпрост его: гне мо повежь м камо 
ходшь. ѡнъⷤ не поведа е. ѡна же бо 
ме нача дьѧвольскыⷨ наѹченеⷨ ласкат 
ѡко҇ⷧ его. льствым словѣсы. ѡ҇ⷩ же ре҇ⷱ 
жено послалъ бъ аггла своего ко мнѣ... 
(s. 234)
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 тогⷣа събереⷮ всѧ лⷣю̏  вндеⷮ междꙋ 
дла  надла жⷣѹще протвныⷯ своⷯ. а 
вторы браⷮ ꙁбереⷮ своѧ воѧ  сѧдеⷮ въ 
алекса҇ⷩдрѣ. а трет̏ браⷮ ꙁбреⷮ своѧ воѧ  
сѧдеⷮ в селѹнь.  въстанѹⷮ прот҇ⷡ себе. 
 сътвор сѣчю велкѹ меⷤ себе.  секꙋт 
сѧ тр цр и проⷧет сѧ кро҇ⷡ гре҇ⷱскаѧ... (k. 
31v)

 тогⷣа ꙁбере҇ⷮ всѧ лⷣю̏  черныѧ роды. 
 внде҇ⷮ межюдꙋ дла  надла ждꙋще 
протвныⷯ своⷯ. а дрꙋгы бра҇ⷮ ꙁбере҇ⷮ 
собе въѧ ѿ меспотолѧ  ѿ калꙋды 
ѡстрова  поженеⷮ҇ на вонꙋ всѧ лⷣю̏.  
попы  черньц со гневоⷨ велкыⷨ деⷮ въ 
алекса҇ⷩдрю  тꙋ начнꙋть жат протвныⷯ 
своⷯ. с же хощеть бы҇ⷮ трет̋ браⷮ҇ 
ѹстⷬоть собе воѧ ѿ фрꙋгѧ  карꙋгѧ  
ѿ галатѧ  ѿ арменѧ.  ѿ таравѧ  
вндꙋ҇ⷮ в селꙋнь глѧ селꙋне не раⷥграблена 
бꙋде҇ⷮ н погыбнꙋⷮ҄ вѣкы.  станꙋⷮ҇ провꙋ 
себе  сътворѧⷮ҇ сѣчю велкꙋ межю собою 
секнꙋть на част.  ѹбен бꙋдꙋⷮ҇ въ г҃-е 
цртве  прольет сѧ кровъ греческаѧ... 
(s. 252–253)

W wielu miejscach opuszczono dłuższe fragmenty tekstu przeredagowu-
jąc pozostawione partie Objawienia:

BOZ 92: дꙋть до говата веѧкогъ (!) ⷤ есть ꙁа рмомъ. ѡ томъ бо гава-
темъ велцеⷨ да ꙁбꙋдетсѧ ре҇ⷱное пррчко еꙁекеⷨ снѹ члчьскъ ꙁов ꙁвер пꙋстыныѧ 
 прваб ѧ глѧ. ꙁберетсѧ  прдедеⷮ҇ ко мнѣ. ѹготова҇ⷧ есмъ ваⷨ велкꙋ ѧдь 
прдеть ꙁъедеть плоⷮ слныⷯ  съпеть плоть боѧрескꙋю. в томъ же товѧтѣ 
велцеⷨ падꙋть вс боѧре елньст реⷦше гречт  тако падꙋть вс ѡрꙋжемъ 
пленен ѿ ꙁмаловыⷯ. велкаⷤ сеча бꙋдеть вельм. ꙗко воло ѹтонеть во кров. 
понеже бо блго нар҇ⷱе ꙁмала двны ѡсеⷧ҇ ꙗко со гневомъ  ѧростю. послано е҇ⷭ 
по все ꙁемл на члкы  на ꙁвер  на всѧко древо творѧщее плоⷣ. бꙋдеть пр-
шестве его... (s. 242).

РГБ Тр. 769:  додѹⷮ до гавата велка҇ⷢ. еже е҇ⷭ ꙁа рмоⷨ  то въꙁмѹⷮ.  
сысѣкѹⷮ всѣ елен ре҇ⷦ грѣц. ꙁмаⷧтѧ҇ⷩ  бѹдеⷮ сѣча тогⷣа велка. ꙗ҇ⷦ воⷧ въ кровѣ 
ѹтнеⷮ. понеⷤ ꙁмала наре҇ⷱ двї ѡсеⷧ. ꙗ҇ⷦ съ гнѣвоⷨ  ꙗростью послал по все ꙁеⷨл. 
на члк  на скоты  бꙋдеⷮ прїшествїе... (k. 26).

Redaktorską pracę świetnie ilustruje fragment, gdzie dokonano jeszcze 
głębszych redukcji –zamieniając dodatkowo i uzupełniając toponimy:

РГБ Тр. 769: даⷯ слꙋ снѡⷨ ꙁмаловчаⷨ да прїмѹⷮ ꙁеⷨлю хр҇ⷭтьꙗньскѹю. ꙁанеⷤ 
мѹж ⷯ творѧⷮ веꙁꙁакоⷩїе. прмѣшаеⷮ сѧ едно̏ женѣ ѡць  снъ  враⷮ.  сего  
раⷣ ̏ предастъ ⷯ гь в рꙋц веꙁаконныⷨ.  поганыⷨ ꙁмаⷧтѧноⷨ  предана бѹдеⷮ ꙁемлѧ 
пеⷬскаѧ въ тлю  в пагѹбꙋ.  армена погбнѹⷮ мечеⷨ. ꙁелⷨѧ рѹскаѧ ѡпꙋстѣеⷮ. а 
жвѹщї на не посѣчен бꙋдѹⷮ... (k. 26).
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I paralelny fragment w kodeksie BOZ 92136:
BOZ 92: сномъ ꙁмаловыⷨ даⷯ ва҇ⷭ. наⷣ вам да прмꙋть слꙋ ꙁемлю хр҇ⷭтьѧнь-

скꙋю греⷯ же раⷣ беꙁаконѧ раⷣ ⷯ. таⷦ ⷪ мъ творть. сце бо творѧть ѡблачат 
сѧ мꙋж въ блꙋднц. по рꙁы акы жены красꙋют сѧ ходѧще по ѹлцамъ 
градныⷨ пременвше. вещное требоване в невещеное. ꙗкоⷤ паве҇ⷧ велкы ре҇ⷱ аплъ 
такоже иже ижеть ⷯ ꙗкоⷤ  мꙋж ⷯ творѧть. прмешаюⷮ бо сѧ едно жене ѡць 
 снъ  браⷮ. того раⷣ ̏ премꙋдры паве҇ⷧ ре҇ⷱ проꙁреⷯ дхъⷨ стыⷨ. преже мноꙁⷨ  лѣты.  
ре҇ⷱ ѡ нⷯ сего раⷣ ̏ бъ предасть ѧ во страсть бесчестнѧ жены бо ⷯ прѣменша въ 
требоване вещ женьскыⷯ  раꙁгореша сам на сѧ с мꙋж беꙁакон творѧще. 
сего раⷣ ̏ бъ предасть в рꙋце беꙁаконыⷨ поганыⷨ  ѿ нⷯ впадꙋть во греⷯ сам ѡскве-
ренен бꙋдꙋⷮ жены ⷯ ѿ скверныⷯ теⷯ  бꙋⷣтⷹь кыⷯ местъ с бѣ ꙁмалов предаⷩ ⷶ 
бꙋдеть ꙁемлѧ перьскаѧ ѡпꙋстееть.  жвꙋщ нань  посечен бꙋдꙋть... (s. 243).

Jak widać, redaktor aktualizował i doprecyzowywał kopię z Ławry. 
W kopii РГБ Тр. 769 ciekawy jest dodatek „ziemia ruska”, świadczący o re-
dagowaniu utworu na terenach ruskich; podobnie świadczyć o tym może 
zachowana w nim ukraińska forma imienia Michał (Михаило, РГБ Тр. 769, 
k. 32v). W innym miejscu natomiast, w pasażu opowiadającym o pojawieniu 
się królowej Mandany w Aleksandrii, redaktor opuszcza toponim i wprowa-
dza wyrażenie ogólne – „w mieście tym” (РГБ Тр. 769, k. 32). Choć tekst 
pierwotny rzeczywiście wskazuje na Aleksandrię (por. BOZ 92, s. 253; Istrin, 
s. 127), to kontekst wypowiedzi ewidentnie odnosi się do Konstantynopola. 
Autor redakcji z РГБ Тр. 769 najwidoczniej zauważył tę nieścisłość i posta-
nowił skorygować ją bez nadmiernej, jak zapewne sądził, ingerencji w jego 
treść. W młodszej ruskiej kopii Уваров 66, wydanej przez Tichonrawowa, 
w tym miejscu pojawia się już właściwa nazwa – Carigrad137.

Ingerencji w tekst РГБ Тр. 769 jest znacznie więcej. W wielu wypadkach 
mamy do czynienia najpewniej z celowymi skrótami, gdyż przeróbki są nie-
mal mechaniczne, nierzadko zacierają wątek główny. Nie należą do rzadkości 
także ewidentne błędy w odczytaniu antygrafu i wynikłe z tego przeinacze-
nia. Oto dwa przykłady. Redaktor tekstu Ławry wprowadza nieobecny w tym 
miejscu toponim – Armenia (РГБ Тр. 769: егпеⷮ  асꙋрѧ поⷣ арменеⷨ бѹдеⷮ, 
k. 26), który jest po prostu błędnym rozczytaniem rzeczownika „jarzmo”, za-
pisanego w tym miejscu w tekście pierwszej redakcji (por. BOZ 92: егпетъ 

136 Fragment zbieżny z tekstem pierwszej redakcji, por. В. М. Истрин, Откровение 
Мефодия Патарского..., s. 93.

137 Zob. Н. С. Тихонравов, Памятники отреченной русской литературы…, т. 2, s. 261. 
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насꙋрьѧ (!) поⷣ ѧрмоⷨ бꙋдꙋть, s. 243). W podobny zapewne sposób przerobiono 
słowo „lwica” na „dziewica”: 

РГБ Тр. 769:  похвалⷮ сѧ ѡканнаѧ та лвца. глѧ бже погꙋбⷯ вмалѣ ѿ 
ꙁемлѧ памѧⷮ твою. но не мⷪглъ ес н к одномꙋ власꙋ моемꙋ пркоснѹт сѧ. 
 раⷥгнѣва сѧ гь ꙗростью велкою... (k. 32). 

BOZ 92:  тогⷣа рче҇ⷮ ѡкаѧнаѧ та девца ѡ нарцаемы бе ч ѡбленла сѧ 
есъⷨ погꙋбт паме҇ⷮ твою ѿ ꙁемлѧ. се бо ес вде҇ⷧ вмалѣ что есмъ творла  не 
могло сѧ ес н ко власꙋ моемꙋ пркоснꙋт. сеⷤ слово ре҇ⷱть ѡканаѧ аннаспова (!) 
больш се҇ⷢ ре҇ⷱть. егоⷤ срам е҇ⷭ поведат. горшаѧ дела еѧ.  раꙁгневает сѧ на нь гь 
бъ ꙗростю велкою... (s. 253–254).

Tego typu błędów w kopiowaniu nie uniknięto również w odpisie 
МГАМИД 341. Dla przykładu można wskazać apokryficzny fragment o bu-
dowie arki przez Noego, a następnie zniszczeniu jej przez anioła za to, że pa-
triarcha nie potrafił utrzymać w tajemnicy przed żoną (i diabłem) zleconej mu 
przez Boga pracy. Wyjaśniając przyczyny tego radykalnego działania, anioł 
powiada: почто еси исповѣдаⷧ҇ женѣ своеи дѣла своѧ. того рад пак посла 
бгъ ꙁнаменіе свое, а ннѣ ѿдастъ ти бгъ грѣⷯ твои, начни созидати вторыи 
ковчегъ (Istrin, s.116). W starszych kopiach РГБ Тр. 769 i BOZ 92 znajdu-
jemy w tym miejscu frazę: того раⷣ ̋ расыпа бъ ꙁⷣане твое (РГБ Тр. 769, k. 
20v; BOZ 92, s. 235), która sensowniej objaśnia to, co się zdarzyło i można ją 
uznać za pierwotną. Kolejny przykład: ѡко его бꙋдеⷮ акы ꙁвеꙁⷣа ꙁорнѧꙗ а ве҇ⷭ ꙗко 
лвꙋ  нохт его рꙋко  ного ꙗко серпы (BOZ 92, s. 256). W РГБ Тр. 769 brak 
tego fragmentu: ѡко его будеⷮ ꙗко ꙁвѣꙁда ꙁанаѧ ꙗко лву, нокт его ѹ рукъ  
но҇ⷢ ꙗко серпы (Istrin, s. 129). 

Pewne błędy kopiowania pojawiają się również w odpisie BOZ 92. W nie-
których miejscach kopista miał najwidoczniej nieczytelny protograf (np.  бꙋ-
деть мъ таѧ ꙁла... (BOZ 92, s. 245); РГБ Тр. 769 – brak tego fragmentu;  
будеⷮ мъ туга ꙁла... (Istrin, s. 122)138;  нар҇ⷱе мѧ емꙋ нтъ... (BOZ 92, s. 237); 
 наре҇ⷱ мѧ емꙋ мѹнтъ (РГБ Тр. 769, k. 22);  нарече мѧ мѹнтъ... (Istrin, 
k. 118); нѧ сѧ смонов восточнаѧ страна (BOZ 92, s. 237); РГБ Тр. 769 – 
brak (k. 22); да сѧ смов восточнаѧ страна (Istrin, k. 118); д а а (!) ѡрꙋж 
емел намꙋте мечь кофъе фонарь трꙋбꙋ (BOZ 92, s. 241); Поиди ѡрѹⷤѧ емли 
на ниⷯ меⷱ҇ и коⷫ҇ѧ и фанарь и трѹбы, (РГБ Тр. 769, k. 24v–25); д на ѡружіе  

138 Analogiczny przykład pomyłki kopisty w rękopisie МГАМИД 341:  будеⷮ тогда 
печаль велка, s. 126; i poprawne lekcje – РГБ Тр. 769:  бѹдеⷮ тѹга  печаⷧ велка, k. 31; BOZ 
92:  бꙋдеть тꙋга  печаль велка, s. 252.
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на мужа ме҇ⷱ коеⷫ҇ фонарь трубу (Istrin, k. 120). Mógł też po prostu nie rozumieć 
odwzorowywanego tekstu, dlatego starał się go poprawić w sposób, w jaki 
wydawał mu się najbardziej sensowny (се естⷤь поле ефѡп҇ⷭкъ на немъже бе 
граⷣ нарцаемы ефѡпѧ... (BOZ 92, s. 246); естⷤъ море ефѡ҇ⷫское на неⷨже граⷣ 
наре҇ⷱемы ефѡ҇ⷫѧ.. (РГБ Тр. 769, k. 26); се е҇ⷭ моръ ефопскъ на не̏же граⷣ нарца-
емы ефопѧ (Istrin, s. 123). Mechanizm ten jednakże w niektórych wypad-
kach zatarł całkowicie sens frazy: тогоⷤ на і҃ роⷣ не прстꙋпте (sic!) к нⷨ (BOZ 
92, s. 237); третіⷤ на і҃ роⷣ не прступ к нмъ (Istrin, s. 118). W oczy rzuca 
się też niekonsekwencja zapisu, zwłaszcza toponimów i imion, np. до говата 
веѧкогъ (sic!) obok: в товѧтѣ велцемъ (s. 242) obok: говатъ велкы (s. 
246) александръ obok: ѡлександръ (s. 248–49). Pomyłek takich i przeinaczeń 
w kopii BOZ 92 jest stosunkowo niewiele, więc nie wpływają one zasadniczo 
na jej wartość źródłową. W dużo większym stopniu na treść utworu wpły-
wają redukcje z РГБ Тр. 769. Zatem odpis BOZ 92 jest nie tylko pełniejszy, 
ale też dobrze zachowuje archetypiczne cechy redakcji. Ogólne cechy odpi-
su potwierdzają, wspomnianą wyżej, zbieżność z wariantem МГАМИД 341, 
jednak na poziomie leksyki i niektórych wyrażeń składniowych widoczna jest 
w niej stara warstwa tekstowa utworu, zachowana częściowo także w kopii 
РГБ Тр. 769. Porównanie z odpisem РГБ Тр. 769 i МГАМИД 341 pozwala 
rozwiać niejakie wątpliwości dotyczące różnic leksykalnych między odpisa-
mi. Na tle obu źródeł odkrywamy archaiczne cechy kopii BOZ 92, stwierdza-
jąc zarazem brak w niej istotnych skrótów czy modyfikacji. Oto kilka przykła-
dów takich zależności między odpisami:

РГБ Тр. 769 BOZ 92 МГАМИД 341 (Istrin)
прлож лѹкавы дъꙗвоⷧ 
раⷮ  блѹⷣ пресⷧт сыны 
свⷪы на  дщер кановы. и 
въ вроⷡ҇ грѣхоⷡ҇ныи с ними, 
k. 19v

приложи лꙋкавыи диѧвоⷧ҇ 
пронырливыи рать блꙋⷣ 
прельст бо сны сфовы 
на додщеры кановы.  
впадоша сны сфовы в 
ровъ греховны, s. 233

 приложи лѹкавыи 
диѧволъ пронырливыи 
рать блуда пре҇ⷧст бо сыны 
сфовы в роⷣ греховны, 
s. 116

 повелѣ бъ прогнат 
вѣтрꙋ ковче҇ⷢ на горꙋ 
арраⷮскꙋю. тогⷣа же но 
помол сѧ бгѹ..., k. 21v

 повелѣ бъ ветрꙋ 
пргнат ковчегъ на горы 
араратьскыѧ. деже бе 
соꙁⷣанъ быⷭ҇ а тѹ ѿсѹчь 
на горѣ аравтьстѣ  тогⷣа 
но помолⷭ бгѹ, s. 237

и повелѣ бгъ вѣтромъ 
погнат ковчегъ на горы 
аравⷮскѧ деже бѣ соⷥда҇ⷩ 
бы҇ⷭ,  тѹ ѡсѧче на горѣ 
аравⷮсте. тогда но 
помоли сѧ бгѹ, s. 118
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гедеѡнъⷤ ре҇ⷱ еще искꙋшю бг҇ⷶ 
аще ми дано побѣⷣт̏и иⷯ, то 
си ꙋвѣдаюⷮ побѣдѹ мою. 
взеⷨ же меⷱ҇ свои поⷣкѡⷱ҇, k. 25

гедѡнⷤъ ре҇ⷱ еще ѹверю 
ба аще дано мн есть 
бгомъ сⷯ победт то 
с поведають собе мою 
победꙋ воꙁмѧ мечь 
подокочь помъ слꙋгѹ 
събою, s. 241

гедеѡⷩ же рече еще ѹвѣдаю 
бга аще дано м е҇ⷭ бгоⷨ сⷯ 
победт сі повѣдаюⷮ 
себѣ свою побѣду воⷥмѧ 
ме҇ⷱ подоко҇ⷱ помъ слугу с 
собою, s. 120

в тоⷨже хораꙁмѣ е҇ⷭ чернїца 
двою сѣдѧщ в кель 
свое  послышⷮ птцю 
поюще въ граⷣ своем пѣ҇ⷭн 
красны ꙁѣло ѡнаⷤ ꙋкры҇ⷡш 
конца  въсхотѣ поꙁрѣт 
еꙗ птца въꙁлѣтѣ҇ⷡш  
ѹдар сѧ в лице черници 
тои. в тыи ча҇ⷭ за҇ⷱт сѧ 
погибеⷧныи и антсотона 
роⷣ сѧ въскорꙿмле҇ⷩ бѹдеⷮ в 
вифсаиди а цьствовати 
меⷮ в капернаꙋмѣ, k. 32v

в хораꙁнѣ бꙋдеть 
чернца двою седѧщ в 
кель свое  ѹслышть 
потокꙋ поющꙋ вногрⷣа̏ 
своеⷨ таковыⷯ пѣ҇ⷭне 
ѹмъ члчь не смысл. 
ѡна же ѹклонвш ѿ 
конца восхоче҇ⷮ поꙁрет 
еѧ.  потока воꙁлетевш 
ꙁашбет сѧ в лце 
чернцѣ то. и в тотъ 
ча҇ⷭ зачнет сѧ снъ пагꙋбе 
 роⷣт̋ сѧ антсотона. и 
въскормле҇ⷩ бꙋдеⷮ҇ вифсаидѣ, 
а цртвовати мѣть в 
капернаѹмѣ, s. 254

въ хараꙁнѣ будеⷮ черница, 
дѣвою седѧщи в кѣльи 
своеи и ѹслышитъ 
птцу поюще в вноградѣ 
своемъ, таковыⷯ пѣснеи 
ѹмъ чл҇ⷱескїи не смыслиⷮ: 
ѡна же, ѹкры҇ⷡши ѡконца, 
восхощеⷮ҇ возрѣти еѧ и 
птица воⷥлетѣвше зашибет 
сѧ в лице черницѣ тои 
и в тои ча҇ⷭ зачне҇ⷮ сѧ 
сынъ пагубе и родит 
сѧ антихристъ сотона, 
и воскормле҇ⷩ будеⷮ в 
вифсаидѣ, а царствовати 
начнеⷮ в капꙿернаѹмѣ,  
s. 128

Są jednak i takie miejsca, gdzie pierwotne brzmienie tekstu należy ustalić 
w oparciu o większą liczbę kopii:

РГБ Тр. 769 BOZ 92 МГАМИД 341 (Istrin)
въсташа ꙁло҇ⷠнї люⷣе̋ ꙁ 
беꙁаконї свом ѿ снвъ 
кано҇ⷡ пꙋв҇ⷩ тв҇ⷩ бѣша 
чаⷣ ⷶ амалѣха слѣпаго ⷤ ꙋб 
кана, k. 19v

восташа ꙁлобн люде 
пронорлв же свеꙁан 
свом полно всѧкого 
беꙁаконѧ ѿ снвъ 
кановъ нѹвнъ 
твнъ бѣша чада ламеха 
слепаго ѹбвшаго, s. 233

восташа ꙁлокоⷥн люде 
пронырлвы Ѹвень  
Тꙋвень чада Лмеха слепаго 
ѹбвшаго Кана, s. 115

и бы҇ⷭ вода наⷣ горами 
арраⷮскими, е҃і сажеⷩ҇... и 
претвориⷡ҇ сѧ в мыⷲ҇ и наⷱ҇ дно 
ковчегѹ грысти,  
k. 21–21v

и бы҇ⷭ вода наⷣ горам 
араратьскым н҃ сажень ... 
 претворвъ сѧ мышью 
нача грысти дно ковчегꙋ, 
s. 236

И быⷭ҇ вода наⷣ горам 
аравтьскм е҃і саженъ ... 
преврат сѧ мышью, нача 
грысти дно ковчегу, s. 117
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Преѡръ црь прїде саⷨ на 
коронї..? въстоⷱ҇ныⷯ страⷩ҇ иⷤ 
ѿ родꙋ мꙋⷩ҇това сна ноева, 
полени з҃ граⷣ, k. 23v

Прде прѡръ црь самъ 
на конекаронръ въсточныⷯ 
ꙁемл же ѿ рода мꙋнтова 
сна ноева,  поплен з҃ 
градовъ и изърва вси 
земли иⷯ..., s. 239

Пріде проⷬ цаⷬ самъ на 
конкаронръ восточныⷯ 
ꙁемель,  поплен з҃ 
градовъ і зорва всю землю 
иⷯ..., s. 119

Jedną z cech odpisu BOZ 92 są przypuszczalnie zachowane w niej ślady 
starego języka oryginału. Szczególnie dotyczy to leksemów, które tradycyjnie 
występują w bardzo wczesnych źródłach południowo- i wschodniosłowiań-
skich, a w późniejszym czasie wyparte zostały przez nowsze słownictwo, 
często spoza tradycji języka literackiego. Przykładem takiego archaizmu jest 
izolowane zastosowanie starosłowiańskiego przysłówka камо, obecnego – jak 
się zdaje – tylko w kopii BOZ 92: гне мои, повежь ми, камо ходшь, s. 234; 
РГБ Тр. 769: гне мои, гдѣ ходи҇ⷲ, повѣⷤ ми, k. 20; Istrin: ти гд҇ⷭне, повѣждь 
ми, гдѣ ходш, s. 116. Jak wiadomo, w dialektach wschodniosłowiańskich 
stare przysłówki tego typu (камо, иде, идеже), właściwe dla języka literackie-
go, zostają z czasem zastąpione przez pochodzące z mowy potocznej nowe 
leksemy (где, куда, откуда). Użycie w tym miejscu nowszego ekwiwalentu 
– гдѣ – w kopiach tej redakcji Objawienia wydaje się całkiem zasadne, gdyż 
okres XVI–XVII w. jest dla leksemu камо górną granicą jego funkcjonowania 
w języku literackim na Rusi139. Analogicznie w innym miejscu, znów jednost-
kowo, tekst zachowuje tradycyjną, biblijną miarę długości – „łokieć”: сконча 
ковчегъ в долготѹ т҃ локотъ, BOZ 92 (s. 235), zastąpioną w kopii Ławry 
Troicko-Siergijewskiej nowszym i bardziej typowym dla tradycji cerkiew-
nosłowiańskiej odpowiednikiem „sążeń”140: РГБ Тр. 769: ско҇ⷩча ко҇ⷡчегъ в 
долготѹ т҃ сажеⷩ҇, k. 20v. W tym przypadku jednak zauważamy częściową 

139 И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, т. 1: А–К, Санкт-
Петербург 1902, s. 1187; М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, т. 2, 
Москва 1967, s. 175; Словарь русского языка XI–XVII вв., вып. 7, Москва 1980, s. 49.

140 Leksem nie jest typowy dla wczesnych źródeł słowiańskich i nie występuje w cy-
rylometodejskim korpusie tekstów biblijno-liturgicznych (wobec czego brak go w słowniku 
„praskim”). Najwcześniejsze użycie w piśmiennictwie staroruskim w pocz. XII w. (Хождение 
игумена Даниила), ale większość zastosowań poświadczona przez teksty znacznie późniejsze 
(XV–XVII w.), Словарь русского языка XI–XVII вв., вып. 23, Москва 1996, s. 19–21. Termin 
лакъть, лакоть jest biblijny (Mt 6, 27; J 21,8) i licznie obecny w najstarszych zabytkach pi-
śmiennictwa słowiańskiego, w tym szczególnie związanych z tradycją południowosłowiańską 
(Kodeks Zografski, Ewangeliarz Mariański, Księga Sawy, Kodeks Supraski – wielokrotnie), 
a w następnej kolejności ruską (Ewangeliarz Ostromira, Latopis Ławrentiewski, Biblia Gen-
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zgodność tej frazy z kopią МГАМИД 341: соверш нои ковчегъ в долготу т҃ 
лакоⷮ҇ (Istrin, s. 117), gdzie – jak widać – zachowana została miara długości, 
a zmienie uległa podstawa czasownikowa aorystu.

Zachowana w kodeksie BOZ 92 kopia Objawienia Pseudo-Metodego 
Patarskiego ze wszech miar zasługuje na wprowadzenie do szerszego obie-
gu naukowego. Pod względem struktury i treści jest bliska normatywnej, 
choć o prawie stulecie młodszej, kopii МГАМИД 341, przy czym zachowuje 
znacznie od niej więcej językowo-frazeologicznych pozostałości tekstu ar-
chetypu, widocznych w skróconym wariancie z rękopisu РГБ Тр. 769. Z tego 
względu warszawski odpis z powodzeniem mógłby posłużyć za podstawę do 
nowej edycji redakcji interpolowanej Objawienia Pseudo-Metodego i niewąt-
pliwie stanowi cenne źródło w badaniach nad literacką historią utworu w tra-
dycji piśmienniczej dawnych Słowian południowych i wschodnich.

Apokalipsa Andrzeja Jurodiwego

W literaturze prawosławnych Słowian i Greków Żywot Andrzeja Jurodi-
wego należał do utworów szczególnie popularnych. Świadczy o tym znaczna 
ilość znanych do dziś rękopiśmiennych kopii tekstu – 112 greckich141 i po-
nad 240 słowiańskich142. Rozmywająca się w zamierzchłej przeszłości postać 
Andrzeja Jurodiwego (Szalony, Salos) wciąż nastręcza badaczom sporo trud-
ności, a większość wiadomości na jego temat jest czysto hagiograficzna143. 
Wiadomo dziś, że ten „Boży szaleniec” żył prawdopodobnie w V lub IX–X 
w. i znaczną część swego życia spędził w Konstantynopolu, zadziwiając jego 
mieszkańców swym nietypowym zachowaniem, obnażając ich niemoralne 
zachowanie, ucząc przykładem modlitwy i ascezy. W żywocie czytamy, że 
święty dostąpił wyjątkowej łaski widzenia Bogurodzicy (i towarzyszących jej 
– Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty), gdy w wigilię jej święta czuwał na 
modlitwie w świątyni na Blachernach. U schyłku życia Andrzej znalazł schro-

nadiusza), Slovník jazyka staroslověnského, t. 2, Praga 1973, s. 105–107; Словарь русского 
языка XI–XVII вв., вып. 8, Москва 1981, s. 167. 

141 L. Rydén, The Life of St Andrew the Fool, (1: Introduction, Testimonies and Nachleben 
Indices), Uppsala 1995, s. 151–156.

142 А. М. Молдован, Житие Андрея Юродивого в славянской письменности, Москва 
2000, s. 647–656.

143 L. Rydén, The Date of the „Life of Andreas Salos”, „Dumbarton Oaks Papers”, vol. 32, 
1978, s. 127–155; idem, The Life of St Andrew…, s. 32–71; C. Mango, The Life of St Andrew the 
Fool Reconsidered, „Rivista di studi bizantini e slavi”, vol. 2, 1982, s. 297–313.
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nienie u bogatego młodzieńca Epifaniusza, którego niegdyś ocalił od grzechu 
nieczystości, a teraz służył mu bezcenną radą i pouczeniem. Stosunkowo ob-
szerny Żywot Andrzeja Jurodiwego (ok. 50 rozdziałów)144, w postaci pełnego 
tekstu, fragmentów lub interpolowanych wypisów, wchodził w różnych re-
dakcjach w skład kodeksów hagiograficznych i apokryficznych, zborników 
o treści mieszanej, a nierzadko występował też w postaci osobnej księgi.

 Żywot Andrzeja Jurodiwego w pełnym przekładzie pojawił się dość 
wcześnie w słowiańskiej tradycji piśmienniczej, a wraz z nim postać świę-
tego stała się dość popularna wśród prawosławnych Słowian (szczególnie na 
Rusi)145. Już na przełomie XI i XII w. wykonany został na Rusi najstarszy 
przekład żywota146, który niewątpliwie wpłynął na ustanowienie w latach 60-
tych XII w. przez księcia Andrzeja Bogolubskiego święta Pokrowu (1 X)147. 
Fragmenty prologowe najstarszego ruskiego przekładu żywota w poł. XII w. 
weszły w skład tzw. Prologu prostego (pod datami 1–5, 8, 12, 16 X), a na-
stępnie (uzupełnione o kolejne fragmenty) zostały włączone też do redakcji 
Prologu z XIII w. (pod datami 6, 7, 15, 25 X)148. Dzięki temu żywot szeroko 
rozpowszechnił się w słowiańskiej tradycji literackiej, zapewniając pamięć 
o postaci Andrzeja, związanej dodatkowo liturgicznym wspomnieniem ze 
świętem Pokrowu149, niemal w ciągu całego miesiąca. Nie później niż w XIV 
w. grecki tekst żywota został przetłumaczony na Bałkanach (zachowane dziś 

144 Por. wydania krytyczne tekstu greckiego: L. Rydén, The Life of St Andrew the Fool, 
(2: Text, Translation and Notes Appendices), Uppsala 1995, s. 12–303 (4400 wersów) oraz 
cerkiewnosłowiańskiego: А. М. Молдован, op. cit., s. 159–450 (6176 wersów); tamże grecki 
tekst protografu staroruskiego przekładu – s. 452–630 (6176 wersów).

145 Nie bez znaczenia było tu też poświadczone w greckim tekście żywota scytyjskie 
pochodzenie świętego, które pozwoliło w staroruskim przekładzie uczynić zeń Słowianina, 
Rusina, a nawet mieszkańca Nowogrodu (!). Jego postać otoczona była tu szczególnym kultem 
i to najprawdopodobniej w Nowogrodzie powstała w końcu XVI w. słowiańska służba ku czci 
Andrzeja Jurodiwego, zob. А. М. Молдован, op. cit., s. 16.

146 Ibidem, s. 16–49.
147 L. Rydén, The Vision of the Virgin at Blachernae and the Feast of Pokrov, „Analecta 

Bollandiana”, vol. 94, 1976, s. 63–82.
148 В. Тъпкова-Заимова, А. Милтенова, op. cit., s. 22; А. М. Молдован, op. cit., s. 106–

115; О. В. Творогов, Переводные жития в русской книжности XI–XV веков. Каталог, 
Москва-Санкт-Петербург 2008, s. 20–22; О. В. Лосева, Жития русских святых в составе 
древнерусских прологов XII – первой трети XV веков, Москва 2009, s. 86–101, 129–131.

149 Główne wspomnienie w kalendarzu Cerkwi ruskiej pod datą 2 X, a nie dnia śmierci 
(dies natalis) – 28 V, jak w greckich menologionach.
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9 kopii z XIV–XVI w.)150, a w drugiej połowie XV w. powstał też kolejny 
przekład ruski151.

Spisany przez Nicefora, prezbitera katedry Hagia Sophia w Konstanty-
nopolu, tekst żywota jest dość nietypowy. W znacznej części stanowi bowiem 
zapis tematycznych dialogów, jakie Epifaniusz toczy z Andrzejem, pytając go 
o zagadnienia natury teologicznej i kosmologicznej, o okoliczności powstania 
i funkcjonowania świata niebieskiego i ziemskiego, o wydarzenia zapowia-
dające koniec świata i towarzyszące spodziewanej Paruzji. Uwagę zwracają 
zwłaszcza apokaliptyczne przepowiednie o przyszłych dziejach Bizancjum, 
końcu Konstantynopola, którego zagłada w otchłani morskiej ma być jednym 
z wydarzeń wieszczących nadejście czasów ostatecznych152. Struktura tekstu 
Apokalipsy Andrzeja Jurodiwego w zasadzie nie odbiega od pozostałej części 
żywota i stanowi ciąg pytań Epifaniusza i obszernych odpowiedzi Andrzeja. 
Na wstępie Epifaniusz pyta Andrzeja o: 1) jak będzie wyglądał koniec (tego) 
świata? 2) kiedy nastąpi „początek boleści” i co oznacza? 3) jakie znaki będą 
zapowiadać zbliżający się koniec świata (Paruzję)? 4) jaki będzie koniec Kon-
stantynopola – Nowego Jeruzalem? 5) co stanie się z jego świątyniami, ikona-
mi, księgami i relikwiami? 

Konstantynopol jest symbolem i figurą chrześcijańskiego imperium bi-
zantyńskiego, a zatem jego zagłada oznacza równocześnie upadek całego 
świata. Pytanie Epifaniusza, który zresztą zgodnie z przepowiednią Andrzeja 
zostanie w przyszłości patriarchą carogrodzkim, o losy miasta przenosi dialog 
na płaszczyznę mityczną i metafizyczną. Udzielona na początku przez An-
drzeja odpowiedź zdaje się być uspokajająca, albowiem nie istnieje (w chwili 
wypowiadania tych słów) dla miasta bezpośrednie zagrożenie ze strony pogan 
czy innych obcych narodów. Cieszy się ono ogólnym dobrobytem i szczegól-
ną opatrznością Bożej Rodzicielki, a jako Nowe Jeruzalem, zgodnie z dok-

150 А. Ю. Никифорова, Н. В. Пивоварова (et al.), Андрей Юродивый, ПЭ, <http://www.
pravenc.ru/text/115336.html>; А. Милтенова, Непроучен старобългарски превод на Апока-
липсиса на св. Андрей Юродиви, „Родина”, кн. 1–2, 1997, s. 105–119; А. М. Молдован, op. 
cit., s. 129–134, 142–146.

151 А. М. Молдован, op. cit., s. 120–128.
152 Grecka Apokalipsa Andrzeja Jurodiwego została wydana z komentarzem przez Len-

narta Rydéna (idem, The Andreas Salos Apocalypse. Greek Text, Translation, and Commentary, 
„Dumbarton Oaks Papers”, vol. 28, 1974, s. 197–261. Doczekała się już także licznych opra-
cowań, zob. P. J. Alexander, The Byzantine apocalyptic tradition, ed. by D. de F. Abrahamse, 
Berkeley 1985, s. 123–130 (tam też bibliografia).
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tryną Kościoła greckiego, ma być stolicą chrześcijaństwa aż do skończenia 
świata153. 

Nieokreśloność czasowa Paruzji, potwierdzona przecież wyraźnie przez 
samego Chrystusa (Mt 24,36–44; Mk 13,24–37; Łk 12,35–40), implikuje jed-
nocześnie pewność nieuchronnego jej nadejścia, a ta znów pozwala na tworze-
nie apokaliptycznych wizji czasów ostatecznych. Przedstawiona w Żywocie 
eschatologia obejmuje dzieje siedmiu ostatnich „carstw” imperium greckiego 
i wykazuje bezpośrednie zależności tekstologiczne z apokryficznym Obja-
wieniem Pseudo-Metodego Patarskiego154. Czasy ostateczne rozpięte są po-
między rządami bogobojnego i sprawiedliwego władcy, którego panowanie 
będzie manifestacją tryumfu imperium i religii chrześcijańskiej, a panowanie 
bezwstydnej i nieprawej kobiety (Mandana), które poprzedza bezpośrednio 
nadejście Antychrysta. Chronologia wydarzeń przewiduje pojawianie się na-
przemiennie władców dobrych i złych, sprawiedliwych i nieprawych, okre-
sów pokoju, dobrobytu i rozkwitu Kościoła oraz cesarstwa (ujarzmieni wro-
gowie Hagaryci-Agarianie i wypędzeni Żydzi), po których znów następują 
okresy wojen, kataklizmów, prześladowań chrześcijan i niszczenia oraz pro-
fanacji świątyń. Ogólna tendencja do degeneracji tego świata widoczna jest 
w szerzeniu się zła i dominacji „synów ciemności”, którzy przygotowują na-
dejście Antychrysta; w odgórnym przyzwoleniu na działania wbrew naturze 
i ładowi bożemu (dzieciobójstwo, bratobójstwo, ojcobójstwo, kazirodztwo, 
bezczeszczenie mniszego celibatu, transwestytyzm, zmuszanie mnichów do 
walki zbrojnej). Znaki nieprawości i grzechu będą wywoływać gniew Pański 
(błyskawice z nieba, na niebie dzwony głośne i trzęsienia ziemi, plaga jado-
witych, kąsających gadów), ale ten ma być jeszcze tylko sygnałem do opamię-
tania i pokuty, a dla chrześcijan zapowiedzią i znakiem zbliżających się cza-
sów ostatecznych. Kulminacją apokaliptycznej narracji są toposy ostatniego 
sprawiedliwego władcy (z Arabii), któremu z wolą Bożą dane będzie odnieść 
Drzewo Krzyża na Golgotę155, oraz – opozycyjny mu – wizerunek wspomnia-
nej wyżej wszetecznej „carycy”, która zapragnie uczynić się bogiem i wypo-

153 L. Rydén, The Andreas Salos Apocalypse…, s. 226.
154 Zob. В. M. Истрин, Откровение Мефодия Патарского..., passim; P. J. Alexander, 

The Medieval Legend of the Last Roman Emperor and Its Messianic Origin, „Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes”, vol. 41, 1978, s. 1–15.

155 P. J. Alexander, The Medieval Legend…, s. 4 i n; В. Тъпкова-Заимова, А. Милтенова, 
op. cit., s. 52, 71.
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wie wojnę Najwyższemu156. Wystawiona na próbę Boża cierpliwość skoń-
czy się i Pan dopuści, by na królową i jej lud spadła zasłużona kara, a wody 
morskie pochłonęły miasto. Rozpoczynający apokaliptyczną przepowiednię 
Andrzeja obraz chwały świętego miasta – Konstantynopola, stolicy imperium 
i chrześcijaństwa – Nowego Jeruzalem, obraz dni cichości i szczęścia „jak za 
czasów Noego”, spina więc klamrowo wizja straszliwego kataklizmu, nisz-
czącego doszczętnie miasto (pozostaje wystająca ponad wodę jedna kolumna 
świątyni Hagia Sophia). Przywołany w ten sposób kolejny topos biblijnego 
potopu, który zmywa doszczętnie nieprawość tego świata, jest dowodem na 
antytypiczność dziejów Boskiej historii i jej konsekwentną realizację. 

Na stronach 411–452 kodeksu BOZ 92 znajduje się odpis Apokalipsy An-
drzeja Jurodiwego oraz fragmenty z jego żywota, opatrzone wspólnym tytu-
łem Słowo św. Andrzeja o Carogrodzie. Znanych jest dziś siedem kopii tego 
tekstu w rękopisach z XV–XVIII w., jednakże odpis BOZ 92, jest – jak się 
zdaje – jedynym fragmentarycznym i inaczej skomponowanym odpisem wa-
riantu, jaki pojawił się na ziemiach południowo-zachodniej Rusi pod koniec 
XIV lub na początku XV wieku157. Dotychczas uwagę badaczy zwykle za-
przątały pozostałe pisma kodeksu, a sam tekst Słowa oprócz zwyczajowego 
podania incipitu nie doczekał się dotychczas atrybucji i jakichkolwiek uści-
śleń lub komentarzy. Pod względem układu materiału tekst Apokalipsy An-
drzeja Jurodiwego w kodeksie BOZ 92 wygląda następująco:

• Слоⷡ҇ стго анⷣрѣѧ ѡ црградѣ. провдѣне первое (inc. Ѹпраꙁнⷣвшю 
сѧ некогда епфанов  стмѹ анрⷣѣев, поꙗ его епфанъ в домъ 
сво, да бы почнлъ поне единꙋ неⷣлю ѿ трѹда своего... s. 411)

• Ꙍ доброⷨ цр,  ѡкончнѣ (inc. Въ послѣднѧ дн воставть гь҇ⷭ бгъ 
црѧ ѿ нщеты... s. 413)

•  потомъ востанетъ но цр҇ⷭтво ꙁ болѣꙁню лютою  со беꙁаконїемъ 
(inc. Тогда востане҇ⷮ анъралⷯ, некто снъ беꙁаконꙿны... s. 415)

• Цр҇ⷭтво третьее, нечт҇ⷭвое (inc. По семь востанеть нъ црь во градѣ сеⷨ 
 тъ бѹде҇ⷮ ѡсѣлъ лютъ... s. 417)

156 Obraz ten nawiązuje bez wątpienia do wizji Wielkiej Nierządnicy z kanonicznej 
Apokalipsy św. Jana (Ap 17), zob. też: В. Тъпкова-Заимова, А. Милтенова, op. cit., s. 226.

157 Zob. И. И. Срезневский, Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных 
памятниках, т. 3 (№ 87: Житие Андрея Юродивого), СОРЯС, т. 20, кн. 4, 1880, s. 183; 
А. М. Молдован, op. cit., s. 51, 53–54; J. Stradomski, Między historią a mitem – eschatolo-
giczna wizja zagłady Konstantynopola w Apokalipsie Andrzeja Jurodiwego, [w:] Zrozumieć 
Słowiańszczyznę. Prace poświęcone profesor Marii Bobrownickiej w dziewięćdziesiątą roczni-
cę urodzin, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2010, s. 141–153. 
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• О д҃-томъ добрѣ цр. (inc. Тогда прде҇ⷮ ефѡпьск ѿ перваго рода, 
егоже рече їѡ҇ⷩа... s. 418)

• Ꙍ пѧтоⷨ добрѣ цр. (inc. Прдеть же но цр҇ⷭтво пѧтое, ⷤ ѿ аравїѧ, 
лѣто едно... s. 419)

• Цр҇ⷭтво шестое, ѡ трехъ црехъ. (inc. Тогда во градѣ семъ нашемъ 
востанѹ҇ⷮ ѹноша тр̏... s. 419)

• Цр҇ⷭтв ꙁ҃-е, ѡ беꙁъстѹⷣне  беꙁаконꙿнѣ женѣ еѧ же рⷣа̏ погьбнеть 
цр҇ⷭтво ꙗꙁычьскѡе. (inc.  тогда востане҇ⷮ жена ѿ монта, менемъ 
мандана,  цр҇ⷭтвоват начне҇ⷮ во градѣ сеⷨ... s. 421)

• Ꙍ гнѣвѣ  ѡ ꙗрост гн на цр граⷣ,  ѡ раꙁоренї его с шюмоⷨ 
страшныⷨ. (inc. В то же времѧ прклон҇ⷮ гь҇ⷭ бгъ дѹгꙋ свою правѹю 
свою ꙗрость... s. 424)

• Въпрѡ҇ⷭ епфа҇ⷩ, ѿв҇ⷮѣ стго. (inc. Епфанъ рече: ѡхаб сѧ сего чт҇ⷭны 
ѡче, аꙁъ ѡ тѣхъ не пекѹ сѧ... s. 426)

• Ꙍ послеⷣнѣмъ времен. (inc. Ѿтворт же в то времѧ г҇ⷭь бгъ врата 
сѹщаѧ во ндалї... s. 427)

• Ꙍ послеⷣнеⷨ времен,  ѡ антхрстѣ. (inc.  тогда востане҇ⷮ сотона 
антхрстъ ѿ племен данова... s. 428)

• Сло҇ⷡ стго анⷣрѣѧ  епфана ѡ втонїтваⷯ. (inc.  по семъ епфанъ 
вжадавъ сѧ, прведе стго анрⷣѣѧ во пртворъ стго агафонка,  тѹ 
седша во скровнѣ мѣстѣ... s. 433)

• Въпро҇ⷭ епфана ѡ водаⷯ. ѿвѣтъ стго анрⷣѣѧ. (inc. Вода ꙗже ꙁъ ѡбла-
ка сход҇ⷮ дожⷣь с нбсе сход҇ⷮ... s. 444)

• Скаꙁанїе ѡ їаѡннѣ (!) бгословѣ ѵ҇ⷢалстѣ. (inc. Почемꙋ нарекь е҇ⷭ хс҇ⷭ 
бъ бгослова їѡанна сна громовнаго  плѣмѧ... s. 445)

• Въпро҇ⷭ ѡ громѣ  ѡ молънї но  танѣ. (inc. Ѿкѹдѣ схⷣот̋ь мол-
нїѧ. сты рече трѹбы ѡблачныѧ собрають воды ѿ морѧ... s. 447).

Analiza tekstologiczna i paleograficzna tekstu wykazała, że jest to kopia 
stosunkowo rzadkiej redakcji Żywota Andrzeja Jurodiwego, jaka pojawiła się 
na ziemiach południowo-zachodniej Rusi pod koniec XIV lub na pocz. XV w. 
Odpis jego fragmentów w kodeksie BOZ 92 w zasadzie odpowiada edycji do-
konanej przez Alieksandra M. Mołdowana, z wszelkimi zmianami, uzupełnie-
niami i dodatkami/opuszczeniami, właściwymi dla redakcji „ukraińskiej”158. 

158 Zastosowane przez Alieksandra M. Mołdowana określenie „redakcja ukraińska” (B) 
wydaje być cokolwiek anachroniczne, gdyż mamy tu do czynienia z redakcją powstałą bardzo 
wcześnie (XIV/XV lub pocz. XV w.), a więc na długo jeszcze zanim zaczęły kształtować się 
ukraińskie idee państwowotwórcze, tudzież ich współczesna toponimika. Być może bardziej 
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Znamy dziś siedem odpisów tekstu tej redakcji w rękopisach z XV–XVIII w. 
Najstarszy z nich (ГИМ Син. 925) datowany jest na pierwsze dziesięciolecia 
XV w. i posiada zapis właścicielski z czasów króla Zygmunta III (pocz. XVII 
w.) pozwalający na określenie jego przynależności do Ławry Kijowskiej159. 
Wskazywany przez nas odpis BOZ 92 nie był jednak dotychczas notowa-
ny w literaturze przedmiotu i, jak się zdaje, jest jedynym fragmentarycznym 
i inaczej skomponowanym odpisem tekstu tej redakcji160. W pierwszej kolej-
ności kopistów (dwie ręce) kodeksu BOZ 92 interesowała część apokalip-
tyczna Żywota Andrzeja Jurodiwego, stąd tytuł całego „słowa” odwołuje się 
do opowieści o Carogrodzie. Dołączony niejako do kopii Apokalipsy kolejny 
(dialogowy) fragment Żywota stanowi pewnego rodzaju rozwinięcie i uzu-
pełnienie pojawiających się wcześniej treści i tworzy kompozycyjną z nimi 
całość, mimo że w tekście oryginalnym znajduje się on znacznie wcześniej. 
W ten sposób pierwotna struktura tekstu zostaje zachwiana i przyjmuje on 
nowy kształt.

Charakterystyczną cechą omawianej redakcji Żywota Andrzeja Juro-
diwego jest interpolowanie w tekst starego ruskiego przekładu stosunkowo 
licznych – krótkich lub dość obszernych – redaktorskich komentarzy i uzu-
pełnień o charakterze parenetycznym lub/i panegirycznym, z tendencją do 
wprowadzania stylu bardziej ornamentalnego (retorycznego), właściwego dla 
południowosłowiańskiego piśmiennictwa XIV–XV w., a raczej jego lokalnej, 
ruskiej odmiany z XV i XVI w., jaka pojawiła się na skutek tzw. drugiego 
wpływu południowosłowiańskiego161. Pojawienie się takiej redakcji Żywota 
na ziemiach metropolii kijowskiej wiąże się z najprawdopodobniej ze środo-

precyzyjne byłoby nazywanie tej redakcji „zachodnio-ruską” lub po prostu „kijowską”, tj. 
związaną z ziemiami metropolii kijowskiej. Ewidentnie zachodnioruskie cechy językowe 
najstarszych odpisów (które z czasem rzeczywiście stały się podstawą dzisiejszego języka 
ukraińskiego) świadczą o pochodzeniu tej redakcji z ziem, które znajdowały się wówczas 
w granicach Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a zatem należy wątpić, czy 
można określać ją już mianem „ukraińskiej”.

159 А. М. Молдован, op. cit., s. 49, 54. Pozostałe odpisy: ГИМ, Син. 925, (pocz. XV w.); 
РГБ – Егор. 39 (kon. XV w.); Усов. 10 (pocz. XVI w., 2 poł. rękopisu); Рогож. 156 (poł. XVI 
w.); Овч. 352 (1539 r.); Никиф. 106 (XVI w.); Писк. 104 (М539, XVIII w.).

160 Nie mając możliwości porównania odpisu BOZ 92 z pozostałymi siedmioma znanymi 
kopiami wnioskujemy na podstawie dość szczegółowych informacji paleograficznych 
zawartych w wydaniu A. M. Mołdowana. 

161 А. М. Молдован, op. cit., s. 49–50, 54.



167Oto się zbliża „początek boleści”…

wiskiem Ławry Kijowskiej, a zmodyfikowany tekst mógł służyć celom prze-
pisanej ustawem monasterskim wspólnotowej lektury162.

Znakiem rozpoznawczym odpisu BOZ 92 jest wspomniane przestawienie 
kolejności odpisanych fragmentów, bez żadnych dodatkowych skrótów i uzu-
pełnień163. Podajemy najbardziej charakterystyczne różnice kolacjonowanego 
tekstu, które, być może, pozwolą w przyszłości na ustalenie bliższych teksto-
logicznych relacji pomiędzy kopiami.

Redakcja „ukraińska” BOZ 92
да нктоже не воꙁможеть отѧт го...
но не по ꙁлобѣ тѣхъ, нъ по ослабленому 
раꙁумѹ подобаеть прткнут, акы въ 
прчтю бжьꙗ мл҇ⷭрдьꙗ...
 тъ повелѣньемъ бьмъ потребть ꙗ...
ко цр҇ⷭтвѹ гречькомѹ, егптѧне прнесѹ҇ⷮ 
дары своꙗ  дан...
н гудцѧ, н поющаго, л но что лхо 
дѣло творѧще...
тогдаже съпрѧжеть черньца с 
чернцам...
громов своему свыше же творть...

бѣжать в ꙁемлю фрачскѹю н намо 
дрѹгыꙗ же...
ꙗже сꙋть перв раꙁдрꙋшл...
 речть емѹ: селꙋне... 
аще бы сего не створлъ. ннѣ же...

граду погружену сущю...
 меж влⷣкы  га҇ⷭ їса ха, гда бо...

антх҇ⷭтꙋ ѹже побѣжденꙋ сꙋщю  ꙗтꙋ 
сꙋщю съ дѣмоны...
арханглы горнхъ чновъ несвѣдомыꙗ 
воды  всѣхъ темъ...
 сего рад ѹчать ны стыꙗ кнг...

нктоже воꙁможеть ѿнѫт его...
не по ꙁлобѣ тѣⷯ, но по ѡꙁлобленомѹ раꙁ
ꙋмѹ подобаеть пртъкнѹт, акы въ 
прчтю бжїѧ прн҇ⷭо млр҇ⷭдїѧ...
 тъ повелѣне бжїмь потребⷮ хъ...
ко цр҇ⷭтвѹ грѣческомѹ, егптанѣ 
прнесѹ҇ⷮ дан своѧ  дары...
н гѹⷣца, н поющаго ко ꙁлогласованѧ, 
л но что лхо дѣло творѧща...
то же беꙁаконн҇ⷦ спрѧжеть черньца с 
чернцею...
громов своемѹ велкомѹ свыше, же 
твор҇ⷮ...
бѣжа҇ⷮ в ꙁемлю фрѧꙁьскꙋю нї намо 
дрѹгы҇ⷯ...
ꙗже сѹ҇ⷮ первї раꙁорл...
 рече҇ⷮ емѹ: ты ес селѹнь...
аще бы сего не створлъ. то се рекл 
быша. ннѣ же...
градꙋ пожꙿженѹ сꙋщю...
 меж влⷣкы  га҇ⷭ їс҇ⷭ х҇ⷭа ба нашего, гда 
бо...
антхрстѹ ѹже сѹжⷣенꙋ  побѣжⷣенѹ  
ѧтѹ сѹщѹ ꙁ демоны... 
архангелы горнⷯ чновъ несвѣдомыꙗ 
воеводы  всѣмъ тѣⷨ...
 сего рад ѹчат ны кнгы...

162 Wskazują na to pewne cechy stylu, zwłaszcza wiele cech retorycznych wstawek 
i uzupełnień, zob. А. М. Молдован, op. cit., s. 54–55.

163 W odpisie BOZ 92 obie części znajdują się na stronach: 411–433, 433–452 
i odpowiadają wersom: 3805–4129 oraz 2932–3225 wydania Rydén’a i 5102–5531,4034–4404 
wydania Mołdowana.
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 пакы восходть на высоту то 
въꙁдухъ въ страшнѹю  велкѹю 
пучну. да ту бжство...

трѹбы стго дха слою пославъ его на 
нѧ со слою бж҇ⷭкою.  вдень ѡгнѧ...

 пакы восходть на высотѹ 
некончаемѹ да  в тоⷨ бж҇ⷭтво же е҇ⷭ.  
пакы восход҇ⷮ на высотѹ тъ воꙁдѹⷯ во 
страшнѹю велкѹю пѹчнѹ. да  тѹ 
бж҇ⷭтво...
трѹбы стго дха слою. вꙿвденї 
ѡгꙿнѧ...

Szczegółową charakterystykę językową tekstu wszystkich redakcji Ży-
wota Andrzeja Jurodiwego przedstawił w swej pracy Alieksandr Mołdo-
wan164, więc warto może w tym miejscu jedynie wspomnieć o kilku drobnych 
przekształceniach składni i zmianach w początkowych frazach akapitów, ko-
niecznych ze względu na nową strukturę utworu i zwiększoną liczbę tytułów 
(pod)rozdziałów (s. 433, 445, 447). Regularnie pojawia się też forma imienia 
Їѡанн, zamiast spotykanego w pozostałych rękopisach – ванн. Obecność ko-
pii tej, stosunkowo rzadkiej, redakcji Apokalipsy Andrzeja Jurodiwego suge-
ruje południoworuską (kijowską) proweniencję rękopisu BOZ 92.

Z tekstologicznego punktu widzenia w redakcji W (B) uwagę przyciągają 
stosunkowo liczne wstawki. W omawianym tu odpisie BOZ 92 jest ich rów-
nież kilka. Zasadniczo redaktor stara się ingerować w tekst w tych miejscach, 
które wydają mu się nie dość dobre stylistycznie lub jego zdaniem należałoby 
je opatrzyć jakimś dodatkowym komentarzem, lepiej uwypuklającym treść. 
Z takim rozwinięciem spotykamy się w części apokaliptycznej, we fragmen-
cie opisującym panowanie wszetecznej królowej, „córki diabelskiej” – Man-
dany. Jest to dość istotny moment w sekwencji przedstawionych wydarzeń, 
albowiem królowa rzuca wyzwanie Bogu i samozwańczo czyni się Mu rów-
na. W ten sposób wraca w warstwie semantycznej gestu problem pierwszego 
grzechu człowieka (i upadku samego szatana), którym była właśnie chęć do-
równania Bogu (por. Rdz 3,5–6). Władczyni staje się jednocześnie reprezen-
tantką całego imperium, i to właśnie całe imperium zostanie doświadczone 
konsekwencjami tego grzechu. Mandana prowokuje Boga, bluźniąc nazywa 
Go „niemocnym”, wzywa do konfrontacji, pluje w niebo i rzuca kamienia-
mi. W tym miejscu165 dochodzi do głosu zachodnioruski redaktor tekstu, roz-
wijający i interpretujący tak nakreślone w greckiej apokalipsie wydarzenia. 
Usiłuje podkreślić wyjątkową cierpliwość Boga, Jego nieustające umiłowanie 

164 А. М. Молдован, op. cit., s. 49–58.
165 BOZ 92 s. 423–424 (po w. 5357 – to i następne wskazania wg wydania Mołdowana).
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człowieka (чловѣколюбе) i nierychliwość w karaniu. Tak więc to nie Bóg jest 
winien kaźni, jaka za chwilę spadnie na Carogród i cały lud grecki, ale właśnie 
owa „wszetecznica”, która ściąga zasłużoną karę Bożą nie tylko na siebie, ale 
i na swych poddanych. Aby nie było wątpliwości w egzegezie, redaktor znów 
przypomina o niezmierzonej miłości Boga do człowieka i Jego nadzwyczaj-
nej powściągliwości wobec „plugawych krzyków i bluźnierstw” kierowanych 
w stronę nieba. Bóg występuje więc jako niezwykle surowy, ale sprawiedliwy 
Sędzia – jedyny prawdziwy Władca, który dopuszczając straszliwą karę, nie 
jest winien cierpienia i śmierci, jakie za chwilę nastąpią. 

Omawianemu fragmentowi nadano wyraźnie retoryczny kształt, styl wy-
powiedzi znamy z południowosłowiańskich utworów oratorskich XIV–XV 
w. Dominuje estetyka słowa mówionego, podczas lektury odnosi się wraże-
nie słuchania kaznodziei, który w stylu „splatania słów” rozwija frazy i alu-
zje powracając do wcześniejszych myśli, rozbudowując je o kolejne obrazy 
z intencją parenetyczną. Przede wszystkim zaś interpretuje. Jeszcze bardziej 
widać ten zabieg w kolejnym obszernym akapicie wstawionym do rozdziału 
o nadejściu Antychrysta.

Podstawowy tekst apokalipsy wspomina o szatanie, który ma wstąpić 
w ludzkie ciało (z pokolenia Dana) i panować w nim na ziemi jak król. Zaraz 
jednak pojawia się komentarz, że ciało to nie będzie uczynione przez samego 
szatana, ale powstanie z mocy Boga. W ten sposób jasno została wyłożona 
kwestia istoty Stwórcy jako jedynego prawdziwego Kreatora w opozycji do 
szatana, Jego poddanego, podważająca sugestie z apokryfów dualistycznych 
o (s)twórczych zdolnościach upadłego anioła. Rozwinięcie tekstu166 idzie 
w kierunku egzegezy zarówno samego faktu pojawienia się Antychrysta (jego 
uwolnienia z więzów piekielnych167), jak i powodów, dla których ma to nastą-
pić. Redaktor narzuca własną interpretację, przekonując, że obecność szatana 
uwarunkowana jest nie tylko żelazną konsekwencją spełniania się biblijnych 
zapowiedzi (да сѧ сбѹдеть ѡ немъ прр҇ⷪческое слово), lecz także nagannym 
zachowaniem ludzi. Rozpoczyna od słów lamentu Jeremiasza nad odstęp-
nym Izraelem (Jr 2,21)168 i przypomnienia, że ci, co nie wytrwają w wierności 
Panu, nie ujrzą szczęśliwości, ani dobrobytu, które mają nadejść, ale będą 

166 BOZ 92, s. 429–430 (po w. 5465).
167 Por. Ap 20,7
168 Lament ten nawiązuje do alegorycznej przypowieści Izajasza o (Izraelu) winnicy 

Pańskiej (Iz 5,1–7).
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przeniesieni na pustynną ziemię Amalekitów (алмѣхъ)169, gdzie zamieszkają 
na wieki.

Alimech170, zdaniem interpretatora, to serca bezbożnych, nieprawych Ży-
dów, pozbawionych nauk świętych proroków, patriarchów i kapłanów Bożych 
(lewitów). Od nich nadejdzie uwolniony szatan, wzejdzie jak chmura, jak bu-
rza będzie jego rydwan (wóz), konie zaś lżejsze od orłów. Głos zapowiadający 
to przybycie rozlegnie się od strony ziem Dana171, stamtąd da się też słyszeć 
parskanie (rżenie!) koni i zadrży cała ziemia (por. Jr 4,15; 8,16). Antynomicz-
ność Antychrysta realizuje się nawet poprzez opozycyjny do Chrystusa spo-
sób jego nadejścia. Nie pojawi się wzorem Syna Bożego „jak deszcz w po-
koju na runo”, lecz gwałtownie, jako mąciciel, siewca niepokoju (прходть 
в мѧтежа ꙁлыѧ).

Dalej w opowieści ujawnia się już wyraźnie antyżydowski ton i pole-
miczne nastawienie redaktora. Żydzi oczekują nadejścia swojego Mesjasza, 
ale – przypomina – nie może przecież wyjść nic dobrego z plemienia Dana. 
Przepowiedział to niegdyś prorok Jeremiasz, a potwierdził Jakub (Izrael), któ-
ry błogosławiąc swoich synów przyrównał potomków Dana do węża leżące-
go na drodze (ѕмїꙗ летѧща [!] на пѹт свѧтыхъ), który kąsa pęciny koń-
skie (емлюща конь ꙁа пѧтѹ) (Rdz 49,16–18). Rozwinięcie cytatu biblijnego 
jest jednocześnie początkiem jego wykładni, skierowanej pozornie do Żydów 
(раꙁѹмѣ ждовнѣ), a w rzeczywistości będącej parenetycznym napomnie-
niem dla „świętych”, którzy w dniu apokalipsy wytrwają przy prawdziwej 
wierze i niczym wspomniany wyżej koń będą atakowani przez sługi nadcho-
dzącego Antychrysta.

Do ciekawszych dodatków tej redakcji, poświadczonych w rękopi-
sie BOZ 92, należy też obszerny fragment w części Słowa o Janie Teolo-
gu (Ewangeliście) – tekstu nominalnie nie należącego już do Apokalipsy. 
W tych uzupełnieniach chyba najpełniej ujawnia się gruntowna wiedza bi-

169 Biblijni Amalekici zamieszkiwali pustynny nieurodzajny kraj w okolicach Negebu 
(Lb 13,29). Izraelici musieli z nimi walczyć i często stawali się ofiarami napaści z ich strony 
(Rdz 14,7; Lb 14,43. 45; Sdz 3,13; 6,3; 7,12).

170 Może to być też aluzja do proroctwa wyroczni Balaama, syna Beora: Amalek jest 
pierwszym pośród narodów, lecz przeznaczony jest ma wieczną zagładę (Lb 24,20).

171 Dan był synem Jakuba zrodzonym z niewolnicy Bilhii (Rdz 30,1–6). Z pokolenia 
Dana był też syn Izraelitki, który zbluźnił przeciwko Imieniu i został za to ukamienowany (Kpł 
24,10–16). Potomkowie Dana zwykle kojarzeni są ze stroną północną (Lb 2,25), ponieważ dość 
wcześnie wywędrowali i osiedlili się na ziemiach północnych w pobliżu źródeł Jordanu (Joz 
19,47–48; Sdz 1,34).
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blijna i teologiczna redaktora, jego solidny warsztat literacki, pozwalający na 
dość swobodnie posługiwanie się językiem retoryki. Wpierw, w znanym nam 
już dobrze stylu „splatania słów”, rozwija on i interpretuje wydarzenia Pięć-
dziesiątnicy, następnie argumentuje zasadność określania Jana Ewangelisty 
tytułem „Syn Gromu”172: 

и посла ѹчнкомъ и апл҇ⷭомъ ѿ оца дхъ стыи. имꙿже страшно възгримѣв-
ше. акы спѧща мира сѣго ѹчениемъ ѹбꙋдиша. или акы мртвеца невѣриемъ 
вѣрою въскрѣсиша ѡ ап҇ⷭлѣхъⷤ рече прр҇ⷪкь. нбса исповѣдꙋють рече славꙋ бжию 
(s. 445).

Uzupełnienie bazowego tekstu o cytat z psalmu (Ps 88,6) otwiera nową 
płaszczyznę interpretacji i zwraca uwagę na dźwiękowo-wizualny aspekt wie-
lu biblijnych sytuacji. Towarzyszący każdorazowo teofanii dźwięk (trzęsienie 
ziemi na Golgocie, szum zstąpienia Ducha Świętego w Wieczerniku) staje się 
zapowiedzią i początkiem dzieła ewangelizacji świata, którego liderem jest – 
zdaniem pisarza – właśnie św. Jan Teolog. Jest to dodatkowa charakterystyka 
postaci Apostoła, poprowadzona w duchu panegirycznym, która ma podkre-
ślić jego rolę, jaką pełni w planie zbawianie. To on przewodzi gronu Ewange-
listów, jest „głową na pouczenie świata” i „trąbą grzmiącą Ducha Świętego”. 
W dodanym tekście czytamy: 

да по блгⷣти стго дха данѣи апл҇ⷭомъ на ѹтвѣрженїе вѣрѣ. и еѵⷢ҇алистомъ 
на поѹченїе мира. глава же имъ всеⷨ бгословець. снъ е҇ⷭ бжїи роженыи свыше 
възлюбленыи единочадымъ. възгрѣмѣ въ трѹбою стого дха. ратника люта-
го сотонѹ престраши. и воины х҇ⷭвы нань ѹкрѣпи. и пакы рекѹ инъ никтоже 
тако можаше грѣмѣти, ꙗкоⷤ громъ бжїи стыи дхъ сын бо апл҇ⷭѣхъ (s. 446). 

Jan jest, jak inni apostołowie, depozytariuszem darów Ducha, ale w żad-
nym z nich się one tak nie ujawniły i żaden nie może być nazwany umiło-
wanym „Synem Ducha”. To prowokacyjne w pierwszej chwili stwierdzenie 
zaraz uzyskuje konkretną argumentację, typową dla średniowiecznej prozy 
retorycznej. Koncept redaktora opiera się na uzupełnieniu i rozwinięciu cytatu 
ewangelicznego (J 19,25–27) i sylogistycznym nieco wnioskowaniu, że naka-
zując Janowi wziąć Marię do siebie, Jezus czyni z wybranego ucznia jej syna, 
zamiast siebie (ѡстав в мре в себѣ мѣсто). W kolejnym dodatku czytamy:

и пакы глше їѡаннѹ. се мти твоѧ. егоже ѡстави в мире в себѣ мѣсто. 
а самъ взыиде на нбса г҇ⷭь. и сѣде ѡ деснѹю ѡца своего. привеⷣ емѹ дары 

172 BOZ 92, s. 445–446 (uzupełnienia w kopii znajdują się po w. 4285, 4289 i 4291 edycji 
Mołdowana).
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из мира сего чт҇ⷭныѧ стлѧ и ѹчителѧ и прпⷣбныѧ. и воеводы и ликъ апл҇ⷭескъ 
(s. 446).

Nakreślony tak obraz „usynowienia” zostaje wzmocniony powrotem do 
wątku tajemnicy zesłania Ducha Świętego. Kolejny pasaż uzupełnia więc wy-
kład o nową odsłonę biblijnej egzegezy, ale też skupia na sobie uwagę samym 
kształtem wypowiedzi. Zorganizowany rytmicznie w początkowej części, sty-
listycznie zbliża się do klasycznej retoryki słowa pochwalnego:

мже посла дха стго га҇ⷭ жвотворѧщаго ѿ лона ѡчьскаго сходѧщаго на 
ѹтвержденїе всѧко премѹдрост  раꙁѹмѹ.  тъ̏ пршеⷣ стлѧ наѹчвъ 
ѹмдр. стр҇ⷭтрпца хв҇ⷭы ѹкрѣп. їереѧ ѡст. вѣрѹ ѹтверд. вселенѹю ѹмр. 
цркв ѹкрасвъ воꙁвесел. самꙿже г҇ⷭь на҇ⷲ по воскрсенїи его еже из мртвыⷯ взыи-
де на нбса. и тогда возгꙿремѣ страшно гл҇ⷭомъ великыⷨ. бж҇ⷭтвеныѧ трѹбы стго 
дха силою вꙿведенїи ѡгꙿнѧ ꙗзыкъ. на апл҇ⷭы своѧ. и сѣде на единомъ кождо 
иⷯ. и преложивъ ѹмъ иⷯ на многогл҇ⷭны ꙗзыкы. рече слышаще пьꙗны сѹща 
мнѧхѹ. ѿни же ꙗзыкы странныⷯ глхѹ. и се же на потребѹ бѧше дано имъ 
ѿ стго дха имꙿже ꙗзыкомъ наѹчиша страны. главизна же еѵⷢ҇алистоⷨ бгсловъ. 
бронь конь (sic!) наречет сѧ и снъ громовъ (s. 446–447). 

Apokalipsa jest bez wątpienia jednym z ciekawszych fragmentów obszer-
nego Żywota Andrzeja Jurodiwego. Jego dialogowa i tematyczna konstruk-
cja pozwalała na stosunkowo łatwą ekscerpcję materiału, stąd też sama część 
eschatologiczna, jak i inne fragmenty utworu, często żyły własnym literackim 
życiem. Pod osobnymi tytułami, w różnych redakcjach, nierzadko znajdując 
miejsce wśród zestawu krótkich pytań i odpowiedzi173, w postaci wypisów 
i kompilacji spotkać je można było w eschatologicznych i apokryficznych ko-
deksach od Bałkanów aż po Ruś174. Zadziwiające wręcz, że w stosunkowo 
bogatych zbiorach rękopisów cerkiewnosłowiańskich w Polsce zachował się 
w zasadzie tylko ten jeden fragment utworu tak popularnego przez stulecia na 
ogromnym obszarze prawosławnej Słowiańszczyzny175.

173 А. Милтенова, Erotapokriseis..., s. 48, 266, 288, 340. 
174 А. М. Молдован, op. cit., s.116–119, 135–146, 647–656.
175 Dla ścisłości należy dodać, że w Mrągowie w zbiorach prywatnych Wacława Fiedoto-

wa znajduje się (wspominany już wyżej) niezwykle późny rękopis (pocz. XX w.), w którym na 
k. 89–91 zamieszczono kopię dialogu Andrzeja z Epifaniuszem przepisaną z jakiegoś Prologu. 
Kodeks pochodzi z kręgu starowierców i nie należy bezpośrednio do tradycji literatury cer-
kiewnej w dawnej Rzeczypospolitej. Z racji niezwykle późnego powstania można go też uznać 
za pewnego rodzaju bibliofilską osobliwość. Zob. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Starowiercy 
w Polsce..., s. 167; Katalog, s. 483 (nr 1037).
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Apokalipsa Pawła Apostoła

Kodeks z Bonarówki (BN 12245 III) wyróżnia materiał literacki należący 
do wielu poziomów dawnego bizantyńsko-słowiańskiego systemu gatunko-
wego. Są to głównie teksty narracyjne – homilie i egzegezy Ojców Kościo-
ła (Jana Złotoustego, Jana Damasceńskiego, Epifaniusza z Cypru, Maksyma 
Wyznawcy, Euzebiusza z Cezarei), mowy wybitnych homiletów i nauczycieli 
słowiańskiego średniowiecza (Klemensa Ochrydzkiego, Jana Egzarchy, Cy-
ryla Turowskiego, Prezbitera Kozmy), pouczenia, opowieści biblijne, histo-
rie o mnichach i ojcach pustyni, a także stylizowane dialogi o formacyjnym 
i objaśniającym charakterze. Wśród pism nie brakuje też staro- i nowotesta-
mentowych apokryfów, które sąsiadują bezpośrednio z autentycznymi i pseu-
dopigraficznymi mowami znanych pisarzy chrześcijańskich, cieszących się 
powszechnym szacunkiem i wielkim autorytetem. Materiał ten jest różnorod-
ny, a przy tym arcyciekawy – oscyluje między oficjalną dogmatyką i naucza-
niem Kościoła (opowieści o wyglądzie Jezusa, o obyczajach i wieku śmier-
ci Bogurodzicy, o roztropnym łotrze, dialogi Bogurodzicy z Archaniołem 
Gabrielem i Józefem), a peryferiami tradycji ortodoksyjnej, z widocznymi 
wpływami pobożności ludowej, legend i mitologicznego oglądu przeszłości 
(historie o Adamie, o Krzyżu Pańskim, o Salomonie i jego żonie, o budo-
wie świątyni jerozolimskiej, o helleńskich proroctwach na temat Chrystusa, 
objawienia i wizje Daniela, spór Jezusa z diabłem itp.). Na pierwszy plan 
tego konglomeratu utworów wysuwa się umieszczony na samym początku 
kodeksu dość obszerny tekst zatytułowany: Słowo Świętego Apostoła Pawła, 
inc. Бы҇ⷭ слово гне къ людемь симь глѧ. рьци людеⷨ симь. доколѣ съгрѣшаете. 
и прилагаете грѣхы на грѣхы... (k. 2–16). W Słowie z łatwością rozpoznajemy 
słowiańską wersję Apokalipsy Pawła Apostoła – wczesnochrześcijańskiego 
apokryfu, który już w starożytności cieszył się dużą renomą.

Apokalipsa Pawła Apostoła wykracza poza kanon ksiąg „prawdziwych”. 
Nie ma dziś pełnej zgodności odnośnie do czasu i miejsca powstania utworu. 
W większości opracowań przyjmuje się, że powstał pod koniec II lub na po-
czątku III w. n.e. w greckojęzycznym środowisku Egiptu176. Z pewnością zna-

176 Zob. J. K. Elliott, The Apocryphal New Testament. A Collection of Apocryphal Chris-
tian Literature in an English Translation, Oxford 1993, s. 616; T. Silverstein, A. Hilhorst, 
Apocalypse of Paul. A New Critical Edition of three Long Latin Versions. With fifty-four 
Plates, (Cahiers d`Orientalisme, vol. 21), Genève 1997, s. 11; L. Piovanelli, Le texte originel 
de l’Apocalypse de Paul: Problèmes de datation, „Bulletin de l’AELAC”, vol. 3, 1993, s. 27; 
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ny był w kręgach gnostyckich, gdyż jedna z jego wczesnych wersji zachowała 
się (obok Apokalipsy Piotra) wśród bezcennych papirusów z Nag Hamma-
di177. O jego istnieniu wspominają też: św. św. Ireneusz z Lyonu († ok. 202), 
Epifaniusz z Salaminy († 403), Augustyn z Hippony († 430) czy Benedykt 
z Nursji († 547). Pismo nie miało jeszcze w tym czasie wyraźnie określonego 
statusu, a środowisko chrześcijańskich pisarzy i teologów nie wypracowa-
ło spójnego stanowiska na temat wiarygodności przekazywanych w nim tre-
ści178. Wprawdzie w relacjach św. Augustyna czy historyka Sozomena († ok. 
450) czytamy, że w połowie V w. hierarchowie Kościoła zdecydowanie od-
rzucali Apokalipsę Pawła, uznając ją za nieprawdziwą, jednak to stanowisko 
w niewielkim tylko stopniu przyczyniło się do ograniczenia jej popularności. 
Dzieło nadal było w obiegu literackim, chętnie czytane zwłaszcza w środowi-
sku mniszym, a św. Cezary z Arles († 542) nawet wielokrotnie cytował jedną 
z jego fraz w przekonaniu, że pochodzi z Pisma Świętego179.

Pierwotny grecki wariant tekstu (*Q1)180, pośrednio znany Orygenesowi, 
a bezpośrednio Augustynowi, nie zachował się. Jednak już pod koniec IV w. 
(przed 400 r.), został wykonany przekład na język koptyjski, a nieznacznie 
później na łacinę (V w.), dzięki czemu możliwy jest dziś wgląd w tekst ory-
ginalny. Zapewne gdzieś około 420 r. powstała druga grecka redakcja (*Q2), 
o której wspomina Sozomen. Jest to nieznacznie skrócony wariant oryginału 
z uzupełnieniem w postaci prefacji informującej o okolicznościach odnalezie-
nia apokryfu w dawnym domu Apostoła Pawła w Tarsie. Ta wersja stała się 
podstawą dla większości późniejszych tłumaczeń Apokalipsy, począwszy od 
obszernej redakcji łacińskiej i syryjskiej, po przekłady na ormiański, arabski, 
koptyjski, gruziński, celtycki, prowansalski, staroduński, starofrancuski, sta-
idem, Les origines de l’Apocalypse de Paul reconsidérées, „Apocrypha”, vol. 4, 1993, s. 42; 
В. В. Мильков, Древнерусские апокрифы…, s. 528.

177 C. Carozzi, Eschatologie et Au-delà: Recherches sur l’Apocalypse de Paul, Aix-en-
Provence 1994, s. 10; Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i apokalipsy chrześcijańskie, s. 210–
214; L’Apocalypse de Paul (NH v,2), Texte établi, traduit et introduit par J.-M. Rosenstiehl. 
Commenté par M. Kaler, (Bibliothèque copte de Nag Hammadi. Section „Textes”, vol. 31), 
Québec–Louvain–Paris 2005.

178 Biskup Grzegorz Bar Hebraeus (XIII w.), pisarz syryjski, cieszący się opinią dobrze 
poinformowanego, twierdzi, że w czasach Orygenesa (poł. III w.) kręgi kościelne uznawały 
Apokalipsę Pawła Apostoła za pismo w pełni prawdziwe, zob. R. P. Casey, The Apocalypse of 
Paul, „The Journal of Theological Studies”, vol. 34, Oxford 1933, s. 26–27.

179 Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i apokalipsy chrześcijańskie…, s. 242. 
180 Stosuję sigla przekładów i redakcji oraz segmentację tekstu Apokalipsy Pawła Apostoła 

zastosowane w pracy: N. H. Trunte, Reiseführer durch das Jenseits. Die Apokalypse des Paulus 
in der Slavia Orthodoxa, (Slavistiche Beiträge, Bd. 490), München–Berlin–Washington 2013.
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rowłoski i inne181. Druga redakcja grecka (*Q2) dała podstawę dla pierwszego 
przekładu słowiańskiego oraz jego licznych późniejszych cerkiewnosłowiań-
skich wariantów. W prawosławnej tradycji literackiej Słowian utwór znany 
jest zasadniczo w dwóch redakcjach – obszernej (Sl1, Sl4, Sl5) i skróconej (Sl2, 
Sl3), stanowiącej zazwyczaj ekscerpty tekstu pierwszego przekładu, z uzu-
pełnieniami lub przesunięciami w strukturze apokryfu. Tłumaczenia greckie-
go źródła drugiej (skróconej) redakcji (*Q2) na język słowiański dokonano 
w Bułgarii w X–XI w., w którymś z tamtejszych ośrodków piśmienniczych. 
Nie jest do końca pewne, czy przekład ten pojawił się na Rusi wraz z innymi 
zabytkami piśmiennictwa po upadku Pierwszego Carstwa Bułgarskiego (po 
1018 r.), czy też znany był tam tylko z tytułu, jako składowa wykazu wcze-
snych przekładów bizantyńskich indeksów ksiąg zakazanych („ksiąg kłamli-
wych”) o bałkańskiej proweniencji182. Jeśli nawet apokryf nie funkcjonował 
w pełnej postaci w staroruskim środowisku literackim, musiał być tam dostęp-
ny przynajmniej fragmentarycznie, gdyż wątki i cytaty z Apokalipsy Pawła 
Apostoła odnaleźć można w niektórych pismach z XII–XIII wieku183. Dopiero 
piętnasto- i szesnastowieczne kodeksy ruskie i bałkańskie przechowały pełne 
kopie najstarszej redakcji obszernej (Sl1). Materiał późniejszy (z XVI–XVIII 
w.) świadczy już o wielkiej funkcjonalności i popularności apokryfu wśród 
prawosławnych Słowian i Rumunów. Apokalipsa Pawła zachowała się do 
dziś w ponad stu cerkiewnosłowiańskich (ruskich, bułgarskich, serbskich, ru-
muńskich) i nowobułgarskich kopiach rękopiśmiennych (XV–XIX w.), repre-
zentujących kolejne fazy powstawania nowych redakcji tekstu (Sl2–Sl5)184. 

181 Ibidem, s. 40–84; Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i apokalipsy chrześcijańskie…, 
s. 241.

182 Utwór wymieniany jest przez wszystkie najważniejsze średniowieczne indeksy ksiąg 
uznawanych przez Cerkiew ruską za „fałszywe”, takie jak: indeks Izbornika 1073 r. (паулово 
обавленѥ), indeks Nikona z Czarnej Góry (павлово дѣѧние ложю складено, павлово ѿкръвеніе); 
indeksy tzw. 2 grupy cyrylo-biełozierskiej (павлово ѿкръвеніе); indeksy z typikonów jerozo-
limskich (павлово дѣѧние ложю складено, павлово ѿкръвеніе), redakcja przejściowa (павлово 
ѡбавленіе), redakcja rozszerzona (павлово ѡбавленіе), indeks hesychastyczny (павлово хоженіе 
по мѹкам; павлово ѿкровение) i inne, zob. Стара българска литература, т. 1: Апокрифи, 
съст. и ред. Д. Петканова, София 1981, s. 390; И. М. Грицевская, Индексы истинных книг, 
s. 163, 171, 174, 179, 181, 186, 188, 193, 198. 

183 Zob. О. В. Творогов, Апокрифы о апостолах Петре и Павле, [в:] СККДР, вып. 1, 
1987, s. 54–56; Т. В. Буланина, Слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере, 
[в:] СККДР, вып. 1, 1987, s. 428.

184 Zob. de Santos Otero 1, s. 170–187. Aurelio de Santos Otero wymienia 96 kopii tekstu 
(bez określenia redakcji), jednakże wykaz ten jest niekompletny. Następne 8 rękopisów (głów-
nie nowobułgarskiej redakcji – Sl4 i Sl5) wskazuje Donka Petkanowa-Totewa, zwracając uwa-



176 Oto się zbliża „początek boleści”…

Apokalipsa Pawła Apostoła od dawna stanowi przedmiot badań185. Dzię-
ki znacznej ilości kopii dość dobrze rozpoznana jest jego tekstologia i historia 
bytowania w przestrzeni zarówno wschodniej, jak i zachodniej kultury chrze-
ścijańskiej186. Dla interesującego nas tu obszaru kultury piśmienniczej pra-
wosławnych Słowian szczególne znaczenie ma wskazana wyżej monografia 
autorstwa Nikolaosa H. Trunte. Badacz dokonał w niej rekonstrukcji dziejów 
przekładu i funkcjonowania Apokalipsy w przestrzeni Slavia Orthodoxa na 
podstawie wczesnochrześcijańskich przekładów (koptyjski, łaciński, syryjski, 
arabski, gruziński). Dzięki skrupulatnej analizie tekstologicznej możliwa stała 
się krytyczna weryfikacja wcześniejszych hipotez badawczych i uzupełnienie 
ich o nowe ustalenia, dzięki którym autor studium wyodrębnił pięć głównych 
redakcji tekstu.

Kształt pierwotnego słowiańskiego przekładu (Sl1) możliwy jest do od-
tworzenia na materiale najstarszych zachowanych kopii pełnej redakcji Apo-
kalipsy Pawła. Porównując je z wzorcową dla tego przekładu skróconą wersją 
grecką (Q2)187 widać pewne różnice w treści – brakuje prefacji o odnalezieniu 
pisma w Tarsie oraz kilku fragmentów we właściwej części utworu, obecnych 
w tłumaczeniu na łacinę (L1)188. Dostępna w wydaniu Nikołaja S. Tichonrawo-
wa (T)189 najstarsza pełna kopia z nowogrodzkiego kodeksu Soboru Sofijskie-
go (РНБ Соф. 1264, XV w.), zachowała cechy języka średniobułgarskiego 
oraz serbskiej redakcji. Na ziemie ruskie (do Nowogrodu) tekst trafił z buł-
garskiego środowiska piśmienniczego najprawdopodobniej przez Mołdawię 

gę, że duża ich ilość znajduje się w kolekcjach Wiktora I. Grigorowicza i Polichronija Syrku 
(Odessa, Sankt-Petersburg), zob. Стара българска литература, т. 1: Апокрифи…, s. 390. 
Kolejną pełną XVI-wieczną kopię apokryfu obszernej redakcji (Sl1) wprowadził do obiegu 
naukowego Władimir W. Milkow, zob. idem, Древнерусские апокрифы…, s. 528. Systematy-
zacji odpisów pod kątem przynależności do określonych redakcji dokonał Nikolaos H. Trunte: 
idem, op. cit., s. 93–95.

185 Niemal kompletna literatura przedmiotu znajduje się w cytowanej monografii Truntego 
(s. XV–XXIX).

186 Zob. np. L. Jiroušková, Die visio Pauli. Wege und Wandlungen einer orientalischen 
Apokryphe im lateinischen Mittelalter unter Einschluß der alttschechischen und deutschspra-
chingen Textzeugen, (Mittellateinische Studien und Texte, Bd. 34), Leiden 2006; The Visio Pau-
li and the Gnostic Apocalypse of Paul, (eds.) J. N. Bremmer and I. Czachesz, (Studies on Early 
Christian Apocrypha, vol. 9), Leuven 2007.

187 Edycja: K. von Tischendorf, Apocalypses Apocryphae Mosis, Esdrae, Pauli, Iohannis, 
item Mariae dormitio, additis Evangeliorum et actuum Apocryphorum supplementis, Leipzig 
1866, s. 34–69.

188 Zob. N. H. Trunte, op. cit., s. 234–235.
189 Н. С. Тихонравов, Памятники отреченной русской литературы…, т. 2, s. 40–58.



177Oto się zbliża „początek boleści”…

pod koniec XIV w. Niezgodności w zapisach cyfrowych kopii słowiańskich 
względem redakcji greckiej i łacińskiej świadczą o głagolickim protografie 
odpisu, przy czym błędy transliteracji – jak ustalono – pojawiły się u schył-
ku XIII i na początku XIV w. na bułgarskim obszarze piśmienniczym. Wy-
kazujący wiele cech wspólnych z kopią nowogrodzką odpis z bułgarskiego 
Kodeksu Tikweszkiego (Тиквешки сборник, НБКМ 677, kon. XV w.)190, jest 
niekompletny (brakuje części końcowej). Kluczowe dla rekonstrukcji orygi-
nalnej wersji słowiańskiego przekładu są młodsze kopie ruskie: РГБ Рог. 608, 
XVI w.191 oraz Österreichische Nationalbibliothek (Wiedeń) Cod. Slav. 125, 
XVII w. Dodatkowej podstawy dla badań tekstologicznych dostarczają eks-
cerpty z redakcji obszernej (Sl1) poświadczone w czterech rękopisach: РНБ 
Пог. 801, XVII w.; РГБ Севаст. 43 (1472), XV w.192; utraconego w czasie II 
wojny światowej belgradzkiego kodeksu НБС Pc. 321 (XVI–XVII w., red. 
średniobułgarska)193 oraz głagolickiego kodeksu oksfordzkiego Ms. Can. lit. 
414 (Codex glagoliticus, XV w., red. chorwacka), który stanowi osobny wa-
riant przekładu Sl1 194.

Najprawdopodobniej w drugiej połowie XV w. na ziemiach mołdawskich, 
które przynajmniej z racji geograficznego położenia pośredniczyły w przeka-
zywaniu bałkańskiej tradycji piśmienniczej na Ruś195, powstała druga redakcja 
słowiańska (Sl2) Apokalipsy Pawła Apostoła. Zachowane kopie tej redakcji to 
ekscerpty Sl1 z drobnymi dodatkami, zamknięte pouczeniem w formie kaza-
nia pokutnego. Wyeliminowano z nich początkowe epizody apokryfu (§ 1–6), 
a dalsza część (§ 7–14) różni się nieznacznie od tekstu pierwszego przekładu 
poszczególnymi frazami. Cechą charakterystyczną rękopisów tej redakcji są 
nieregularnie występujące obok siebie rusycyzmy, bułgaryzmy oraz serbizmy 

190 Edycja tekstu: Н. А. Начов, Тиквешки ръкопис, „Сборник за народни умотворения, 
наука и книжнина”, кн. 9, София 1893, s. 100–113. Przedruk tekstu w antologii: Стара 
българска литература (в примери, преводи и библиография), съст. Б. Ангелов, М. Генов, 
София 1922, s. 224–238.

191 Rosyjski przekład: В. В. Мильков, op. cit., s. 528–581.
192 Opis kodeksu: А. Е. Викторов, Собрание рукописей П. И. Севастьянова, Москва 

1881, s. 70.
193 Publikacja tekstu: G. Polivka, Zur Visio S. Pauli, „Archiv für slavische Philologie”, Bd. 

16, 1894, s. 611–616.
194 E. Hercigonija, Glagolijska verzija pune redakcije Pavlove apokalipse iz Oxfordskog 

kodeksa Ms. Can. lit. 414, „Radovi Staroslavenskog instituta”, kn. 6, 1967, s. 209–255.
195 Sceptyczne stanowisko na temat aktywnego udziału mołdawskiego środowiska literac-

kiego w przenikaniu tradycji bałkańskich na Ruś zajmuje Anatolij A. Turiłow, zob. np. idem, 
Критерии определения славяно-молдавских рукописей..., s. 648–669.
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ze zmianami fonetycznymi, które wywołało najprawdopodobniej pośrednic-
two mołdawskiej strefy językowej196. Najstarszy zachowany odpis tej grupy 
znajduje się w odkrytym przez Alieksandra I. Jacimirskiego średniobułgar-
skim kodeksie z drugiej połowy XV w. (ok. 1486 r.)197, jednak zdecydowana 
większość kopii (około 30) pochodzi z zabytków XVI–XVII w. bytujących 
na obszarze ukraińsko-mołdawskiej strefy literackiej. Z obecnością tej wersji 
apokryfu na ziemiach ruskich wiązać należy pojawienie się we wschodniosło-
wiańskiej tradycji piśmienniczej tzw. Listów z nieba czy pewnych pseudoepi-
graficznych pouczeń apostoła Piotra, których zależność od Apokalipsy Pawła 
nie budzi większych wątpliwości198. 

Być może w tym samym czasie (druga poł. XV w.), gdy powstała druga 
redakcja, w ruskim środowisku literackim pojawił się trzeci wariant apokryfu 
(Sl3). Teksty tej grupy to także ekscerpty z Sl1 z uzupełnieniem w postaci po-
uczenia o nocnej modlitwie, jednak pasaże Sl3 nie pokrywają się w pełni z Sl1, 
co sugeruje, że Sl3 – podobnie jak Sl2 – zależna jest od niezachowanej wspól-
nej podstawy tekstowej, na bazie której wyewoluowały wszystkie trzy redak-
cje199. Mimo iż władza kościelna wiedziała o niepewnej treści tego pisma, 
fragmenty Apokalipsy Pawła Apostoła redakcji Sl2 i Sl3 jako osobne utwory 
parenetyczne i pokutne (o całodobowej modlitwie, o śmierci sprawiedliwego 
i grzesznika) wchodzą od XVI w. do ruskich prologów, a także do kodeksów 
tematycznych typu Złatoust czy Izmaragd drugiej redakcji (jako art. 118)200.

Dwie krótkie redakcje Apokalipsy Pawła należą już do schyłkowej tra-
dycji piśmiennictwa cerkiewnego i wywodzą się z Bałkanów. W XVII w. we 
wschodniej części ziem bułgarskich na bazie tekstu greckiego powstaje nowy 
przekład apokryfu (Sl4), spotykany w kodeksach homiletyczno-parenetycz-
nych – damaskinach – natomiast historię rozwoju Apokalipsy w systemie li-

196 Е. Turdeanu, La „Vision de Saint Paul” dans la tradition litteraire des slaves ortodox-
es, „Die Welt der Slaven”, Bd. 1, 1956, s. 401–430; por. N. H. Trunte, op. cit., s. 95, 147–168. 
Wykaz zachowanych kopii tej redakcji, ibidem, s. 93.

197 Edycja tekstu: А. И. Яцимирский, Мелкие тексты и заметки по старинной южно-
славянской и русской литературам, ИОРЯС, т. 4, кн. 2, 1899, s. 457–462.

198 Zob. de Santos Otero 1, s. 158–169, 212–213; И. М. Грицевская, В. М. Лурье, 
Н. П. Похилько, Анонимное славянское поучение под именем апостола Петра и его 
псевдоэпиграфические источники, (tekst dostępny na stronie: <https://www.academia.
edu/7305308/_with_I._Gritsevskaya_N._Pokhilko_An_Anonymous_Slavonic_Sermon_
under_the_Name_of_Apostle_Peter_and_Its_Pseudepigraphic_Sources.>).

199 Znanych jest 7 kopii tej redakcji (kon. XV–XVIII w.) niewiele różniących się od siebie, 
wszystkie ruskiej proweniencji, zob. N. H. Trunte, op. cit., s. 190–204.

200 О. В. Творогов, Апокрифы о апостолах..., s. 54–56; В. В. Мильков, op. cit., s. 528.
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teratury cerkiewnej kończy powstała również w Bułgarii w XIX w. ostatnia 
redakcja nowobułgarska (Sl5)201.

Przegląd zachowanych w zbiorach rękopisów kopii Apokalipsy Pawła 
wskazuje na wyraźną przewagę tekstów stosunkowo krótkich, będących wy-
imkami ze starego średniowiecznego przekładu i jego przeróbkami, dokona-
nymi nierzadko przy udziale pozasłowiańskiej tradycji literackiej. Teksty te 
posiadały w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej własny żywot i często 
były opatrywane odrębnymi tytułami.

Odtworzona w monografii Nikolaosa H. Trunte historia bytowania Apo-
kalipsy w cerkiewnosłowiańskim środowisku literackim pozwala wskazać 
na kluczową rolę niektórych rękopiśmiennych kopii (grup odpisów) utworu 
w procesie pojawiania się kolejnych jego wariantów. Z oczywistych wzglę-
dów największe zainteresowanie wzbudzają najstarsze kopie obszernej redak-
cji pierwszego przekładu (Sl1) jako punkt odniesienia dla niemal wszystkich 
studiów nad słowiańską Apokalipsą Pawła, a także baza służąca rekonstrukcji 
niezachowanego wariantu pierwotnego202. Omawiając drogę powstania dru-
giej, skróconej redakcji apokryfu (Sl2), Trunte konkluduje: „Wzorem dla Sl2 
było niezachowane źródło tekstowe dla Sl1, ponieważ Sl2 zachowało także 
pasaże, które zazwyczaj znane są z rękopisów łacińskich lub syryjskich”203. 
Sądząc po liczbie stron, jakie zajmują w kodeksach, najprawdopodobniej 
wszystkie zachowane kopie rękopiśmienne Sl2 to ekscerpty lub skrócone wer-
sje pierwszej obszernej redakcji (Sl1)204, co pozwala sądzić, że Sl2 jest prze-
róbką Sl1 z uzupełnieniami i zmianami, które wprowadzono do Sl2 w chwili 
jej opracowywania.

W tym studium głębszej analizie zostanie poddana rękopiśmienna kopia 
Apokalipsy Pawła Apostoła z Kodeksu z Bonarówki (BN 12245 III), nosząca 
tytuł Słowo świętego Apostoła Pawła, która świadczy o obecności w tradycji 
literatury cerkiewnej obszernej redakcji Sl2, stanowiącej, naszym zdaniem, 

201 Zob. Стара българска литература, т. 1: Апокрифи, s. 390; N. H. Trunte, op. cit., 
s. 204–233.

202 Hipotetyczny tekst tego przekładu, wraz z porównawczym aparatem krytycznym, zo-
stał opracowany przez N. H. Trunte, wieńcząc monografię badacza (idem, op. cit., s. 242–357).

203 Ibidem, s. 236 (przekład mój – J.S.).
204 Nie mając bezpośredniego wglądu do rękopisów, wnioskuję na podstawie opisów za-

wartych w wykazie A. de Santos Otero (idem, op. cit., nry 3, 4, 5, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 26, 
27, 28, 30, 41, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 63, 64, 66, 72, 74, 75, 89, 93). Dla potwierdzenia tych 
przypuszczeń konieczna byłaby jednak weryfikacja de visu przynajmniej niektórych z wymie-
nionych kodeksów.
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ogniwo pośrednie dla całej grupy zabytków Sl2, będących de facto już skróta-
mi. Odpis nie był dotychczas przedmiotem badań, choć jego tytuł figuruje we 
wszystkich katalogowych opisach205. Pod względem struktury i treści Słowo 
świętego Apostoła Pawła zachowuje cechy właściwe dla obszernej redakcji 
Sl1, choć posiada też pewne skróty, opuszczenia i przeredagowania niektórych 
pasaży206. Tekstologiczne związki odpisu BN 12245 III oraz najstarszych, 
piętnastowiecznych kopii (РНБ Соф. 1264 i НБКМ 677) w wielu miejscach 
nie pozostawiają wątpliwości, przy czym lekcje warszawskiego rękopisu po-
trafią być zbieżne zarówno z obiema najstarszymi kopiami, jak też podążać 
tylko za jedną z nich. Oto dwa przykłady207:

РНБ Соф. 1264 НБКМ 677 BN 12245 III
/4/ многашды слнце 
великое свѣтлое молѧше 
сѧ бу глѧ. г҇ⷭи бе 
вседержителю доколѣ 
призираю на безаконьꙗ. 
и неправды члвчьскыꙗ. 
повели ѹбо да створю по 
моеи силѣ. на нихъ. да 
разумѣють ꙗко тъ еси 
бъ единъ и пакы бы҇ⷭ гл҇ⷭа 
к нему глѧ. свѣдѣ си всѧ. 
ꙗкоже око мое видить. 
и ѹхо мое слышить. 
члвколюбие мое ожидаеть 
сихъ доидеже обратѧт сѧ 
и покают сѧ. аще ли не 
придуть ко мнѣ. азъ им 
сужю. (s. 40)

многащи слнце велико 
и свѣтло молаше се бѹ 
глще ги бе вседрьжителю. 
доколѣ призираю на 
безаконїꙗ. и неправди 
че҇ⷧвчские. дажⷣь ми да 
сьтворѹ иⷨ по силѣ моѥи 
на ниⷯ. да разѹмѣют ꙗко 
ти ѥси бь ѥдинь. и би҇ⷭ 
гл҇ⷭа кь немѹ гле. ти вѣси 
ѥже ѡко м҇ⷪѥ видить 
и ѹхо моеѥ слишит и 
члвколюбиѥ моiе ѡжидаѥе 
иⷯ. доиⷣеже ѡбратет се 
и покают се. аще ли не 
п҇ⷪкают се азь иⷨ сꙋжⷣѹ. (s. 
100)

многажды же великое 
слнце и свѣтлое 
молит сѧ бѹ глѧ. ги 
въседръжителю доколѣ 
прѣзриши безаконїа. и 
неправды члча нѫ повели 
ми ги да и сътвороу по 
силѣ моеи. да разѹмѣють 
ꙗко ты еси единь бъ. а бы҇ⷭ 
слово гне къ немѹ глѧ. 
вѣси еже ꙩко мое видить 
и ѹхо мое слышить. нѫ 
члколюбїе мое ѡжидаеть 
на ниⷯ. доидеже ѡбратѧтꙿ 
сѧ и покаютꙿ сѧ и 
прїидѹть къ мнѣ и азь 
гда (!) сѹжⷣѫ имь. (k.2)

205 Zob. Katalog, s. 489–490 (nr 1047); Inwentarz, s. 196.
206 Podobnie jak w innych słowiańskich przekładach Apokalipsy tu również pominięto 

prefację o odnalezieniu apokryfu w domu Apostoła Pawła w Tarsie (§1–2). Z bardziej istotnych 
redukcji kodeksu BN 12245 III należy wskazać brak dwóch fragmentów: §36,2 i §38,3–39,2, 
których nie ma również w rękopisie Тикв. Сб. НБКМ 677.

207 Wszystkie wskazania stron РНБ Соф. 1264 odnoszą się do edycji Nikołaja 
S. Tichonrawowa, natomiast НБКМ 677 do wskazanego wydania Nikoły A. Naczowa. 
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/41.2/ ѿверзи ѹста 
кладезю да възлюбленикъ 
бжиї павелъ видить. 
ꙗко дана ему есть власть 
видити всѧ мукы. и 
ре҇ⷱ ко мнѣ англъ стани 
издалеча. да возможеши 
пре(те)рпѣти (и) смрадъ. 
егда ѹбо ѿверзу кладѧзь 
ѿ бездныи абье исхожаше 
паче всѣхъ мукъ. (s. 54)

ѿврьзи врат кладенцѹ да 
вьзлюбленикь бжи видить 
павель. ꙗка дана ѥмѹ е҇ⷭ 
власть видѣти все мѹки. 
и рче кь мнѣ аггль стани 
здѣ далече пав҇ⷧе не можеши 
трьпети (с)мрⷣа исходеща ѿ 
клⷣнца, и ѥгⷣа ѹбо ѿврьзе 
кладенць изиде смрⷣа лють 
зѣло исхожⷣаше паче всеⷯ 
мѹ҇ⷦ. (s. 111)

и ре҇ⷱ ѿвръзн 
ѹста кладѧѕю. да 
възлюбленꙿникь хвь 
видить. ꙗко дано е҇ⷭ мѹ 
видити въсѧ мѹкы. и 
рече аггль стани далече. 
и егⷣа ѿвръзе кладѧзь. и 
абїе изыде смрⷣа лю҇ⷮ ѕѣло. 
паче въсѣхь мѹкь. (k.12)

Choć kopia BN 12245 III wykazuje dużą zgodność z południowosło-
wiańskim odpisem НБКМ 677 to nie można mówić o prostej zależności po-
między nimi. Stosunkowo łatwo zauważyć, że tekst Kodeksu z Bonarówki 
obfituje w drobne skróty i uzupełnienia, a przede wszystkim ślady pomyłek 
kopistów i przeredagowania pasaży, jakich brak w bułgarskiej wersji Kodeksu 
Tikweszkiego. Przytoczmy kolejne przykłady: 

НБКМ 677 BN 12245 III
/40.5/ аггли же сь ними ѡпхождахѹ 
всех мꙋки. видѣвше же сѹщи вь 
мѹщѣ рѣше ниⷨ акими стра҇ⷭти сѹшеи не 
родихом се ѡ себѣ. защо ви приведоше 
вь дрѹгиѥ мѹки. ми понеже вь мирѹ 
бихоⷨ. видѣхоⷨ се грѣшни. вьзирахомь бо 
б҇ⷢа вь стем(ь) ѡбразѣ. и глахоⷨ вамь си 
сѹт пр(а)ведни раби бжи. нна видеⷯ ꙗко 
вьсѹѥ нарицасте се раби бжи. пон(е)же 
вьсприѥметь вѣчїѥ мѹк(и). (s. 111)

аггли же ихь ѡбвожахѹть въсѧ мѹкы. 
и видѣвъше и сѹщеи въ мѹкаⷯ. и рѣша 
имꙿ ти. егда бѣхомь въ мирѣ не радѧхоⷨ 
ѡ себѣ, да того ради мѹчимꙿ сѧ. а вы 
что сътвористе. да вы приведени бысте 
сѣмо на мѣ҇ⷭто се мѹченое. мы бо егда 
бѣхоⷨ въ мирѣ възирахоⷨ на вы въ 
стѣмь ѡбразѣ бжїи. и глахомь вамь 
ꙗко не сѹть раби бжїи правеⷣници. и ннѣ 
въсѹе нарицаете сѧ раби бжїи. понеже и 
вы̏ въспрїемлете мѫкѫ вѣчнѫѧ.  
(k. 11v–12).

/41.3/ и рѣхь кто си сѹт ги и р҇ⷱе ми 
аггль. си вь кладенци иже не исповѣдаше 
ꙗко х҇ⷭь сьниде вь пльт. и ꙗко не роди се 
ѿ дви марїе. и не глщи хлѣба бл҇ⷭвенїю и 
чашѹ спсенїꙗ. не сѹща того тела и крви 
х҇ⷭви. 

и рⷯѣ кто си сѹть ги. и ре҇ⷱ ми си сѹть 
иже не исповѣдаша ба въ плъти 
пришеⷣшаго. егоже роди дваа. иже глють 
нѣ҇ⷭ хс снь бжїи. и глють нѣ҇ⷭ ѡ немь 
спсенїа. и не прїаша заповѣди его. и не 
вѣроваша ꙗко тъи излїа кръвь своѫ за 
ны. и дшѫ своѫ положиⷯ ради. жлъчи и 
ѡцьта въкѹси. и хлѣбь прⷣѣложенїа 
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намь подасть. и чашѫ по вечери такоже 
глѧ. пїите ѿ неѧ се е҇ⷭ кръвь моа 
изливаемаа за ва҇ⷭ многыѧ. въ ѡставленїе 
грѣховь. 

/42.1/ и вьзрѣⷯ на запаⷣ и видѣⷯ ѿ всеⷯ 
ꙗже видеⷯ. чрьвїе неѹсипаеми и скрьжит. 
имѹщи .в҃. главѣ. и видѣⷯ тѹ мѹжа и 
женѹ вьскржите зѹбиемь и гр҇ⷪзнѣмь, 
и вьпросиⷯ кто си сѹт ги и ре҇ⷱ ми си 
сѹт глюще ꙗко нѣⷵ х҇ⷭь вьста ѡ из 
мрьтвиⷯ. и рѣⷯ нѣ҇ⷭ на мѣсте семь ѡгна ни 
сьгрѣꙗнїꙗ. нь тькмо снѣгь и гроза. и 
рѣⷯ ꙋбо ꙗще слнце вьсиꙗѥт не сьгрѣютли 
се. и рче ми аще и слнце вьсиꙗѥть нѹ 
не сьгрѣютсе. понеже прѣвьсходит зима 
мѣста того. (s. 112–113)

и пакы рече ми възри на краи запаⷣныи. 
и ѹзрⷯѣ тѹ чръвь неѹсыпаѫщїи. и 
скръжеть зѹбомь. и се тѹ чръвь локте 
ꙗдыи. имѣаше .в҃. главѣ. и бѧхѹ тѹ 
народи мноѕи мѫжь и жень. и мѣсто 
то зло и грозно. и въпросиⷯ кто си сѹ҇ⷮ 
ги сѹщїи на мѣстѣ семь. и рече ми си 
сѹть евреи. иже не исповѣсаѫть быти 
въскр҇ⷭнїю. ни сѹда мртвымь. и рⷯѣ 
како нѣ҇ⷭ зде ѡгнѧ на мѣстѣ семь. нѫ 
трепеть великь и гроза. и нѣ҇ⷭ памѧти на 
нихь. въ вѣкы вѣкомь аминь. и рѣхь 
аще въсїаеть слнце съгрѣють ли сѧ. и 
рече ми аггль, аще въсїаеть сеⷣмерицеѫ 
не съгрѣють ли сѧ. понеже зима не 
ѿходить ѿ мѣста сего. (k. 12–12v)1.

Odmienności składniowe znacznej części tekstu Słowa Świętego Aposto-
ła Pawła oraz występujące w nim częste uzupełnienia leksykalne i treścio-
we nakazują szukać analogii w innych rękopiśmiennych kopiach tego 
apokryfu. Interesującego materiału porównawczego dostarczają odpisy dru-
giej słowiańskiej redakcji Sl2, które wyjaśniają obecność niektórych z nich. 
W poniższym przykładzie widać charakterystyczne tylko dla Sl2 słowa i fra-
zy208, które są obecne również w kopii BN 12245 III.   209 

НБКМ 677 (Sl1) BN 12245 III Prolog z Przemyśla, LII. 
B. 5, XVII w.209 (Sl2)

/7.2/ и ѥсть аггль ѥже 
радѹѥ се идеть на члвка 
вь немь же живеть. и ѥ҇ⷭ 
дрѹги аггль тои на члвка 
идеть и плачеть. (s. 101)

аггль же добраго члка. 
идеⷮ рауⷣѧ сѧ къ бѹ. а еже 
аггль злаго члка. идеть 
плач҇ⷭѧ къ бѹ. (k. 3)

 е҇ⷵ же аггль доброго члка и 
идет радуѧ сѧ къ бѹ; и 
е҇ⷵ агглъ злаго члка и идет 
плача сѧ къ бѹ.

208 Por. N. H. Trunte, op. cit., s. 148–160.
209 Wg edycji tekstu w: I. Франко, Апокрифи і леґенди з українських рукописів…, т. 4, 

s. 118–121.
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/8/ и дхь изиде на 
срѣтенїѥ иⷯ. и би҇ⷭ гл҇ⷭа бжи 
и рче ѿкѹдѹ придосте 
аггли мои носеще врѣме 
благиѥ вѣсти.

изыдеть дхь на 
ѹсрѣтенїемь ѿ ба. и ре҇ⷱ 
ѿкѹдѹ прїидосте аггели 
мои носѧще брѣмена блгыⷯ 
дѣль. и молитвы чт҇ⷭыѧ. 
(k. 3v)

и изыиде дхь бжїи на 
срѣтенїе им ѿ ба и рече 
им: ѿкѹдѫ прїидосте, 
мои аггли, носѧще брѣмѧ 
блгых дѣль и млтвы 
ч҇ⷭтныѧ?

/9.1/ и ѿвѣщаше и рѣше 
ми придохомь ѿ ѡнех ни 
ѿрѣкших се мира. имени 
раⷣ стаго твоѥго.

ѿвѣщаша и рѣша емѹ. 
мы грѧдемь ѿ ѡнⷯѣ 
ѿрекших сѧ ѡного мира 
имени твоего ради стго. и 
глѧщиⷯ ѡче нашь иже еси 
на нбсеⷯ. тъжⷣе и ко конꙿца. 

[и] ѿвѣщашѫ: мы 
прїидохом ѿ онѣх 
ѿрекших сѧ ѿ сластеи 
мирꙿскых имени ради 
твоего стаго, и глѧщи: 
ѿче нашь, иже еси на 
нбсех, да стит сѧ имѧ 
твое, да бѹдет волѧ твоѧ 
ꙗко на нбси и на земꙿли,

иже скитают се по 
пѹстинаⷯ. и пещераⷯ 
плачюще се на всакь ча҇ⷭ 
за грѣхи своѥ. ѡбидими 
паче всех седещиⷯ на земꙿли. 
алчеи и жежⷣеи. за име 
твоѥ стоѥ прѣпоꙗсавши 
чрѣсла своꙗ. имѹщи вь 
рꙋкаⷯ своиⷯ тимꙿѧнуцѹ. 
срⷣцѣмь иⷯ и ꙋсти бл҇ⷭвще на 
вса҇ⷦ ча҇ⷭ. скрьбѣще изгноивь 
телеса своꙗ. плачꙋще и 
ридающе. имиже аггли 
плачюще се сь ними. темже 
аще ѥ҇ⷭ лѹбовь тебѣ. 
повѣли намь то и слꙋжити 
темь и таковиⷨ. сьтворише 
бо се сами нищи. паче 
всехь живѹщиⷯ на земли.

скѷтаѫще сѧ въ градⷯѣ. 
изгоними ѿ града въ 
граⷣ. хѹлими и бїеми. по 
въсѧ часы плачѧще сѧ и 
жаждѹще за слово твое 
стое. и припоасани днь 
и нощь. въ рѫкаⷯ имѫще 
мл҇ⷭтынѧ. мы же аггли паче 
молимꙿ сѧ ѡ ниⷯ зрѧще 
иⷯ аще ти е҇ⷭ любо таковыⷨ 
посылати слѹжити. 
творѧщиⷨ безаконїе на 
земли па҇ⷱ въсѣхь члкь.

и скитающих сѧ въ 
градѣх, изгоними 
и хѫлими, бїеми и 
обливаеми, по въсѣ часы 
плачуще сѣ и желаѫще, 
прѣходѧщаѧ из града въ 
град за слово стое твое, и 
прѣпоѧсани днь и нощъ, 
въ рѫках имѣще мл҇ⷭтыню. 
Мыж аггли их чудим сѧ 
зрѧще тръпѣнїѧ их.
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/11.2/ идоⷯ азь сь агглѡⷨ. 
и вьзетꙿ ме на нбо. и 
вьзрѣхь на тврьди нбнїѥ. 
и видѣхь тѹи власти 
страшниѥ. и би тѹ 
забить льстещиꙗ срⷣца 
чв҇ⷧча ѿ ба. и тѹ бѣше дхь 
клеветавь и грьделивь. и 
напрасꙿнь, набѹрꙿливь. 
и тѹ бѣхѹ дрьжетелиѥ 
люкавꙿни. и вса си видехь 
поⷣ тврьди нб҇ⷭнѣи. 

/11.3/ и потоⷨ же 
вьзрѣхъ и видѣхь аггли 
немилостивиѥ. ни какоже 
мил҇ⷪсрⷣиꙗ имѹще. страшна 
иⷯже лица испльнь ꙗросꙿти. 
зѹби ихь прѣвьсходещи 
прѣко ѹстьнь. ѡчеса иⷯ 
свѣтлѣхѹ се ꙗко звѣзди. 
власи же главь иⷯ паче 
величствиꙗ распрострьти. 
и плами ѡгни исходеще 
изь ѹсть иⷯ. 
и вьпросиⷯ агга и рекѡⷯ 
ги кто сѹтꙿ сии. и 
ѿвѣщавь аггль и рче ми 
си сѹть посилаѥми на 
дше невѣрꙿниⷯ. вь врѣме 
бѣдноѥ не ѥше во вѣри 
бѹ. имѣти помощника. ни 
уповꙿаше нанꙺ. (s. 102)

и поидоховѣ наⷣ тврⷣъ 
и ѹзрѣховѣ сотонѫ. 
и агглы его и власти и 
старѣишины. и бѣхѹ 
тѹ брани ѡплъченїа. и 
дрѹгь дрꙋгѹ завидѧше. и 
бѣ дѹ ⷯтѹ завидливыъ. 
вълазѧи въ срцⷣа члкоⷨ. да 
ѹбїеть дрѹгь дрѹга. и 
напльнише срцⷣа радости 
велмѡжамь. да не простреⷮ 
праведнаго словеси бжїа. 

и въпросиⷯ аггла которїи 
се сѹть. и ѿвѣща҇ⷡ аггль 
и рече ми. се сѹть 
властители злїи на земли 
кнѧѕи мира. си сѹⷮ 
/k.4v/ посылаеми по дшѧ 
невѣрныⷯ члкь въ врѣмѧ 
съмрти. ти бо не ꙗша 
вѣры бѹ. ни ѹповаша 
на ба. ни на имѧ его стое. 
(k. 4)

и поидоховѣ на твердь
и възрѣховѣ сатонꙋ и 
ангелы его и власти и 
старѣишины его. и бѧхѫ 
тѹ брани и ѡплъченїѧ, 
дрѹг дрѹгу завидѧще. 
и бѣ тѹ дѹх завидливы 
вълазѧ въ срдца члчѧ, и 
тѹ бѧше дѹх клеветливы 
и блѹдныи и неправедныи 
и гнѣвꙿливы. и тѹ бѧхѫ 
дръжители и лѹкави 
дꙋси вълазѧще въ срдца 
властитель, да ѹбїетъ 
дрѹг дрѹга. 

И въпросих аггла, [и] 
ѿвѣщав агглъ и рече 
ми: Се сѹт властели 
земꙿнїи и кнѧзи мира. сїи 
сѹт посылаеми по дшѣ 
невѣрꙿных людї въ времѧ 
съмрти, не имѣшѫ бо 
вѣры бѹ ни ѹповашѫ на 
бга ни на имѧ его.
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/12.1 и вьзрѣвь на нбо и 
видѣхь дрѹгїѥ аггли иже 
лица свѣтлѣхѹ се ꙗко 
слнце прѣпоꙗсани чрѣсла 
златими поꙗси. имѹще по 
свѣщи вь рѹкаⷯ... печать 
бжию. имѹщи свитѹ и на 
неиже написано бѣше име 
бжиѥ. испльнени всакоѥ 
кротости и мл҇ⷭти. 
и вьпросиⷯ аггла и рекѡⷯ 
кто си сѹт ги. иⷯже все 
ѹкрашено иⷨ ѥ҇ⷵ. ѿвѣщавь 
аггль и рче ми си сѹт 
аггли праведни. иже 
посилают се приносити 
о дше праведнихь. иже 
ѹповаше на ба. и имѣти 
помощника и ѹпованїѥ. 
(s. 103)

възрѣхь на нбо и видⷯѣ 
ины агглы. ихь лицѧ 
свѣтѧще сѧ ꙗко слнце. 
и поѧсаны поасы златы. 
имѹще пость въ рѹкаⷯ 
своихь. и печати бжїа 
имѹще великыѧ на свитаⷯ 
своихь. писано бо на ниⷯ 
бѧше имѧ бжїе. исплънь 
въ рѹкаⷯ красоты и 
кротости и милости. и 
въпросиⷯ аггла которїи се 
сѹть ги. и рече ми аггль. 
си сѹть аггли праведныⷯ 
члкь. и ти посилаеми по 
дшѧ вѣрныⷯ члкь. (k. 4v)

и възрѣвь на нбо и 
видѣ[хъ] ины ангелы, 
ихже лица свѣтѧт сѧ ꙗко 
слнце, и поѧсаны поꙗсы 
златыми, и поч҇ⷭтъ великѹ 
имѣще на свитах своих, и 
написано бѧше имѣ бжїе 
на них, и исплънь вꙿсеѫ 
красоты и кротости и 
мл҇ⷭти. 

И въпросих аггла: Къторы 
сѹт, ги? ѿвѣщав и 
рече ми: Се сѹт аггли 
праведꙿных члкь, и тїи 
сѹт посылаеми по дꙋшѣ 
вѣрꙿных.

Zależność grupy kopii drugiej słowiańskiej redakcji (Sl2) od tekstu BN 
12245 III wydaje się zatem oczywista, przy czym kopia Słowa Świętego 
Apostoła Pawła zachowała więcej cech pierwotnej redakcji obszernej Sl1, 
aniżeli ekscerpty typowe dla redakcji Sl2. Należy tu przypomnieć, że skróco-
na redakcja Sl2 obejmuje zaledwie dziesięć rozdziałów podstawowego tek-
stu Apokalipsy Apostoła Pawła (§ 7–16), zatem nie sposób przyjąć, aby to 
jej skrócony wariant wpłynął na przeróbkę obszernej redakcji z kodeksu 
BN 12245 III. Należy zatem przypuszczać, że odpis Kodeksu z Bonarówki 
oraz znane dziś kopie Sl2 odnoszą się do protografu, zależnego wprost od 
południowosłowiańskiej wersji pierwotnej redakcji obszernej (*Sl1), który 
był wspólny dla kopii Sl1 oraz BN 12245 III (a pośrednio również dla Sl2). 
Tak więc niewykluczone, że wariant Apokalipsy Apostoła Pawła, jaki znaj-
duje się w Kodeksie z Bonarówki, może być jedynym odkrytym dotychczas 
przykładem tekstu redakcji pośredniej. Apokryf w takim kształcie funkc-
jonował paralelnie z kopiami Sl1 na związanych z literacką tradycją bałkańską 
terenach mołdawsko-ruskich nie później niż od poł. XV w. i stanowił bazę 
źródłową zarówno dla pełnych kopii typu BN 12245 III, jak też ekscerptów, 
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które po przeredagowaniu dały skrócony wariant Sl2, wykorzystywany jako 
składowa homilii o charakterze pokutnym.

Przypuszczenia nasze zdają się również potwierdzać te części Słowa 
Świętego Apostoła Pawła, która nie weszły do redakcji Sl2, a w swym kształ-
cie również odbiegają od typowego wariantu Sl1. Najbardziej wyróżniającą 
cechą warszawskiego odpisu są dodatki nieobecne w innych pełnych kopiach 
Sl1. Warto wskazać tu na fragment 6.1–6.2, silnie zredukowany w obu kopiach 
ruskich (РНБ Соф. 1264 oraz РГБ Рог. 608), który w rękopisie НБКМ 677 
nie zachował się w całości z powodu uszkodzenia tekstu. W kopii BN 12245 
III jest on natomiast kompletny, i o ile w przypadku pasażu 6.1 widać pełną 
zgodność z НБКМ 677, to fragment 6.2 wygląda trochę inaczej. Oto on:

/6.2/ многажⷣы и водѹ въпїахѹ къ бѹ на сны члчьскыѧ глѧще. ги 
въседръжите (!) молиⷨ ти сѧ. снове члчстїи ѡсквръниша имѧ стое въ на҇ⷭ. нѫ 
повели намь да ѡбратимꙿ сѧ имь въ кръвь. и бы҇ⷭ гла҇ⷭ къ нимь глѧ. азь въсе 
вѣде еже ꙩко мое видить и ѹхо мое слыши҇ⷮ. нѫ длъготръпенїе мое ѡжидаеть 
на ниⷯ. доньдеже ѡбратѧⷮ сѧ и покаютꙿ сѧ. аще ли не ѡбратѧт сѧ. тъгда азь 
сѹжⷣѹ имь по дѣломь ихь.

Dodatek, w którym wody proszą Boga, by mogły przemienić się w krew, 
jest intrygujący, bowiem łacińska wersja (L1) i warianty słowiańskie (Sl1) 
ruskiej tradycji nie poświadczają jego obecności. Można się tylko domyślać, 
że fraza нѫ повели намь да ѡбратимꙿ сѧ имь въ кръвь znajdowała się również 
w południowosłowiańskim przekładzie, gdyż dokładnie w tym miejscu rękop-
is НБКМ 677 ma zdefektowany tekst210.

W innych partiach odmienność kopii BN 12245 III jest tak duża, że moż-
na mówić nie tylko o jej przeredagowaniu, ale o włączeniu tekstu całkiem 
nowego. Oto jeden z bardziej charakterystycznych przykładów:

/29.3/ и бѧше посрⷣѣ града сего ѡлꙿтарь великь ѕѣло. и бѧше же близь ѡлꙿ-
тарѧ того нѣкто. лица его свѣтѧ сѧ ꙗко слнце. имаше въ рѹцѣ своеи еѵⷢлїе. 
и зваше глѧ. прїидѣте бл҇ⷭвенїи ѡца моего. наслѣдѹите ѹготованꙿное вамь 
цр҇ⷭтвїе бжїе. исплъни сѧ ве҇ⷭ граⷣ раⷣсⷪти кѹпно сѹщиⷯ на стлъпѣ. и си поахѫ҇ⷮ 
емѹ с҇ⷮ с҇ⷮ с҇ⷮ гь саваѡѳь исплънь нбо и землю славы твоеѧ. и рⷯѣ ги кто красныи 
е҇ⷭ се. и рече ми се е҇ⷭ бъ въсⷯѣ. агнець заколеныи за вꙿсѧ вѣрѹщаа. егⷣа прїидеть 
бъ цр҇ⷭтвовати въсѣми въ црьствїа славѹ своего. тъгда въси праведници 
поклонѧт сѧ емѹ. и възъпїюⷮ҇ // въси аггли, понеже е҇ⷭ хс снь бжїи. сѣдѧ ѡ 
деснѹѫ ѡцⷮа своего. ꙗкоⷤ бо е҇ⷭ на нбсехь и на земли. не можеть безь ха приноси-

210 Warto może dodać, że w rekonstruowanym tekście *Sl1 oba te pasaże mają nieznacznie 
odmienną postać (por. N. H. Trunte, op. cit, s. 244–245).
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ти сѧ млтва. зане кръвь хва проливае҇ⷮ сѧ. и съвръшаеть сѧ въ вꙿсѣхь вѣрꙿныⷯ. 
/31.2/ и пакы ре҇ⷱ ми аггль, въслⷣѣствѹи ми павле, да ти покажѹ дша грѣшнⷯы. 
и поидоховѣ на запаⷣ слнца (k. 9–9v).

Fragment ten wyraźnie różni się od analogicznych miejsc w innych zna-
nych kopiach Apokalipsy Apostoła Pawła. Odpowiadające mu ustępy są nie 
tylko bardziej rozbudowane, ale przede wszystkim podstawą mistagogiczne-
go komentarza jest w nich osoba króla Dawida, trzymającego w rękach Psał-
terz i cytrę (гѹсли) oraz obecni w Niebiańskim Jeruzalem święci, którzy wraz 
z chórami anielskimi śpiewają Chrystusowi „Alleluja”. Zastanawiające, że 
w cytowanym wyżej fragmencie BN 12245 III zmieniono nazwę księgi litur-
gicznej, a w konsekwencji treść całego pasażu – począwszy od wpro wadzenia 
cytatu ewangelicznego i frazy hymnu eucharystycznego, aż po skupienie 
uwagi na osobie Syna Bożego (zamiast Dawida), czego nie ma w pozostałych 
kopiach. Niewątpliwie inspiracją do takiej zmiany jest wizja Baranka z pią-
tego rozdziału kanonicznej Apokalipsy św. Jana, nadająca czytelny kontekst 
temu fragmentowi (por. zwłaszcza Ap 5,6–8). Nie można naturalnie wyklu-
czyć czynników pozaliterackich, na przykład uzupełnienia zdefektowanego 
tekstu rękopisu na jakimś etapie jego istnienia. Wydaje się jednak bardziej 
prawdopodobne, że dokonano tu celowej zmiany tekstu w taki sposób, by 
apokryf mógł jeszcze lepiej wpisać się w sematyczno-obrazowe tło nowote-
stamentowej księgi objawienia.

Szczególną cechą strukturalną różniącą kopię Słowa Świętego Apostoła 
Pawła w rękopisie BN 12245 III od wszystkich innych pełnych kopii ob-
szernej redakcji jest obecność w niej zakończenia. Przypomnijmy tylko, że 
obszerną redakcję apokryfu (Sl1) zamyka scena spotkania Pawła z Noem, 
Eliaszem i Elizeuszem. Każdy z nich przedstawia się Apostołowi i pokrótce 
przypomina swoje zasługi w dziejach Starego Przymierza – Noe potop, Eli-
zeusz miłość do Boga, Eliasz cud zatrzymania deszczu. Apokryf tradycyjnie 
puentują słowa Jahwe: Bądźcie cierpliwi, dopóki Eliasz modli się o zatrzy-
manie deszczu, a wtedy obiecuję wam, że ześlę deszcz (1 Krl 17–18), po któ-
rych w rękopisach (nie tylko słowiańskich) następuje zwykle krótka formuła 
doksologiczna. W takim kształcie tekst funkcjonował już w chrześcijańskiej 
starożytności i wydaje się, że pierwotnie też był niedokończony, natomiast 
w Kodeksie z Bonarówki treść Słowa została celowo przedłużona o spodzie-
wane w tym miejscu zakończenie:
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 бысть гла҇ⷭ глѧ агглѹ: доволѣеть любовнкѹ моемѹ павлов вденїе 
се, нѫ сънес  въ тѣло.  въндеть пакы въ дамаскь.  тъгда бысть 
ѹстръмленїемь стго дха. абїе поⷣꙗть мѧ до едема, еже нарцаеть ра.  рѣхь 
ѡбращь сѧ: мрь т мт дво га нашего іс ха. мрь вы бѫд прр҇ⷪц. тѣгда 
дхъ сты сънесе мѧ въ тѣло мое.  абїе въстаⷯ не вдѧ нчтоже. прстѹпша 
мѫж  ꙗша мѧ,  ведоша мѧ въ дамаскь. въ тѹ нощь рече м гь: саѹле. 
 рекоⷯ: что велкы̏ г велш рабѹ своемѹ.  пакы рече м: е҇ⷭ ꙁде мѫжь ме-
немь ананїа,  тъ же т речеть слово. въ ѹтрї же днь прїде ананїа  рече: 
мрь т, саѹле, брате. гь посла мѧ к тебѣ, благовѣстт тѧ,  все сцѣлт 
да проꙁрш.  рекохь: брате ананїе, сътвор скоро, еже т гь рече.  въставь 
ананїе полож рѹкѫ своѫ на очїѫ моеѫ  проꙁрѣⷯ. ꙁане ѿпаⷣшⷪа ꙗко чешѫ, ѿ 
очїѫ м. въставь  поклонⷯ сѧ,  прославⷯ ба ѡца  сна  стго дха, ннѣ  пр҇ⷭно 
 въ вѣкы вѣкоⷨ. амнь (k. 15v–16)

Należy podkreślić, że omawiany dodatek jest integralną częścią apokryfu 
z BN 12245 III, nie odróżnia go od reszty tekstu ani strona formalna (charak-
ter pisma, akapit), ani stylistyczno-treściowa. Nasuwa się więc pytanie: czy 
odkryliśmy pierwotne zakończenie tej (pośredniej) redakcji Apokalipsy, czy 
raczej mamy do czynienia z późniejszym logicznym uzupełnieniem urwanego 
gwałtownie apokryfu, autorstwa lokalnego, mołdawsko-ruskiego kopisty lub 
kompilatora? Niełatwo na nie odpowiedzieć.

Jak wiadomo, oryginalny tekst Apokalipsy Świętego Pawła ma czytelne 
umocowanie w Drugim Liście do Koryntian. Autor rozwija tam enigmatyczną 
nieco frazę o człowieku, który został wzięty do trzeciego nieba (w ciele, lub 
poza ciałem) i dostąpił objawienia rzeczy niezwykłych (2 Kor 12, 1–5). Biblij-
ny kontekst skłania do przypuszczeń, że chodzi o samego apostoła Pawła, jed-
nak ani w kanonicznym posłaniu, ani w apokryfie nie wyjaśniono, jakie były 
okoliczności zdarzenia. Dzięki zakończeniu poświadczonemu w BN 12245 
III opowieść o duchowej wędrówce Apostoła po zaświatach została precy-
zyjnie osadzona w realiach znanych z kanonicznych Dziejów Apostolskich 
i przez nie umotywowana. Spektakularne wypadki towarzyszące nawróceniu 
Szawła z Tarsu w drodze do Damaszku nadawały się idealnie do logicznego 
powiązania obu historii – również w kontekście innych relacji o działalno-
ści apostołów. Swoiste czasoprzestrzenne zawieszenie, jakie stanowi kontekst 
każdej teofanii, gdy w świat ludzki wkracza Bóg, sprzyja przypuszczeniom, 
że nieopodal Damaszku doszło do czegoś więcej, o czym oszołomieni, po-
stronni świadkowie tego zdarzenia nie mieli pojęcia (Dz 9,7). Idąc tym tropem 
możemy zakładać, że dla autora apokryfu bardziej istotna od faktu ukazania 
się Chrystusa Apostołowi była zapowiedź objawienia mu jeszcze innych tre-



189Oto się zbliża „początek boleści”…

ści (zob. Dz 26,16.19), o których kanoniczne księgi Biblii już nie informują. 
Wkomponowany w takie tło finał apokryficznej Apokalipsy Świętego Pawła, 
jaki znajdujemy w Kodeksie z Bonarówki, uzupełnia ciąg nowotestamentowej 
opowieści o nawróceniu Szawła niemal perfekcyjnie211. Z literacko-kompozy-
cyjnego punktu widzenia tekst Apokalipsy Apostoła Pawła według rękopisu 
BN 12245 III jest lepiej opracowany niż pozostałe znane jej kopie. Redaktor 
doprowadził opowieść do końca, wieńcząc ją naturalnie tradycyjną formułą 
doksologiczną.

Pozostaje wciąż niejasne, kiedy to zakończenie mogło być napisane? Na 
etapie redakcji wczesnego przekładu słowiańskiego, czy też dużo później? 
Porównanie Słowa Świętego Apostoła Pawła ze wszystkimi dostępnymi nam 
wydaniami apokryfu nie pozwoliło na znalezienie odpowiedzi, ponieważ brak 
jakichkolwiek analogii tekstowych. W całej historyczno-literackiej tradycji 
Apokalipsy Apostoła Pawła jedynie w rękopisach redakcji syryjskiej i koptyj-
skiej spotyka się zakończenia w różnych wariantach, ale one także nie służą 
pomocą w rozwiązaniu zagadki, ponieważ zawierają zupełnie inną treść niż 
ta w Kodeksie z Bonarówki212. Przedstawione konstatacje znajdują częściowe 
potwierdzenie w badaniach porównawczych Nikolaosa H. Trunte oraz Władi-
mira Milkowa. Obaj wspominają o  obecności w tekstach redakcji Sl2 materia-
łu znanego tylko z rękopisów syryjskich i łacińskich. Milkow zwrócił uwagę 
na obecny w słowiańskim przekładzie lament spersonifikowanej ziemi nad 
nieprawością ludzi (§ 6.3–6.4), zaznaczając, iż nie zawiera go druga (skróco-
na) redakcja grecka (Q2) – fundament przekładu słowiańskiego i łacińskiego 
– jednak znaleźć go można w kopiach redakcji syryjskiej. Co prawda sądzi, że 
wątek mógł się rozwinąć na Rusi niezależnie od tradycji syryjskiej, ponieważ 
kult sił przyrody wśród Słowian był szczególnie silny213, ale jego przypusz-
czenie wcale nie musi być słuszne. Warto się zastanowić, czy przypadkiem 

211 Widzimy dużą staranność autora w utrzymaniu ram nowotestamentowego przekazu. 
Chrystus i Ananiasz zwracają się do Szawła jego dotychczasowym imieniem (choć w całym 
tekście apokryfu występuje już jako Paweł), ponieważ – jak wiadomo – Apostoł zacznie po-
sługiwać się nowym imieniem dopiero od czasu swej pierwszej podróży misyjnej z Barnabą 
(Dz 13, 9). Wprawdzie to Ananiaszowi, a nie Szawłowi objawia się w nocy Chrystus, jednak 
treść przekazu, a zwłaszcza okoliczności wydarzeń przedstawionych w rękopisie są tu bardzo 
podobne (por. Dz 9, 10–19).

212 Zob. N. H. Trunte, op.cit, s. 30. Należy jednak zauważyć, że dane te nie są rozstrzyga-
jące, ponieważ syryjska tradycja rękopiśmienna apokryfu nie jest dostatecznie zbadana, a za-
tem nie można wykluczyć istnienia niezachowanego lub nieodnalezionego jeszcze tekstu, który 
by takowe podobieństwa zawierał.

213 В. В. Мильков, op. cit., s. 528.
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nie istniała jakaś inna grecka wersja apokryfu, zawierająca dodatki z redakcji 
syryjskiej, która dała podstawę dla obszernego wariantu drugiego przekładu 
słowiańskiego, a przynajmniej posłużyła za źródło uzupełnień tekstu w Ko-
deksie z Bonarówki? Potwierdzenie naszych przypuszczeń o wyjątkowości 
zakończenia kopii BN 12245 III wymaga bezpośrednich porównań z obszer-
nym materiałem rękopiśmiennym, co jest zadaniem przyszłości. Naturalnie, 
dopóki nie zostanie wskazany inny (przypuszczalnie grecki lub syryjski) pro-
tograf takiego zakończenia, nie można wykluczyć udziału w jego powstaniu 
jakiegoś słowiańskiego pisarza (niekoniecznie z ziem ruskich państwa pol-
sko-litewskiego).

Na zakończenie jeszcze jedno. Apokalipsa Pawła, jak pamiętamy, figu-
rowała we wszystkich niemal średniowiecznych bizantyńsko-słowiańskich 
indeksach pism uznawanych za „kłamliwe”. Tymczasem Kodeks z Bonarów-
ki – jak pamiętamy214 – ma osobny rozdział (rozdz. 18) poświęcony tekstom 
przyjętym i odrzuconym przez Cerkiew. Zamieszczono tam pokaźny zestaw 
utworów wybranych z kanonów apostolskich, kanonów soborowych oraz 
fragmentu Taktikonu Nikona z Czarnej Góry. Mimo to, wśród wymienionych 
w spisie tytułów próżno szukać Słowa czy Apokalipsy Apostoła Pawła. Jej na-
główek został też skwapliwie usunięty z indeksu Nikona z Czarnej Góry, choć 
powinien się tam znajdować. Co jednak ciekawsze – lista pism niekanonicz-
nych Kodeksu obejmuje całkiem spory repertuar literatury apokryficznej, jaka 
została w rękopisie przepisana! To rzadki przypadek, by kodeksowi o treści 
mieszanej, zawierającemu taką ilość prac spoza kanonu, towarzyszył wkom-
ponowany pierwotnie w strukturę księgi indeks wyraźnie te prace piętnujący. 
Idąc za jego wskazaniami (а ложныѧ книгы сїа сѫⷮ) z niemałym zdumieniem 
natkniemy się na: адам – Słowo o Adamie, inc. Адамꙿ же бѣ въ раи прежⷣе 
съгрѣшенїа всѧ имѧше въ хитенїи своеⷨ... (k. 154–157v)215; ѡ древѣ крт҇ⷭнѣⷨ 
– Słowo o Krzyżu Pańskim, inc. Егда погребоша адама и с вѣнꙿцемь, изе и 
свить (!) и възложи на главѫ своѫ ѿ древа... (k. 157v–160v)216; пренїе дїаволе 

214 Zob. rozdział o indeksach ksiąg zakazanych (Między pszenicą czasem i kąkol dobrze 
się miewa)..

215 Por. И. Я. Порфирьев, Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и собы-
тиях по рукописям Соловецкой библиотеки, СОРЯС, т. 17, кн. 1, 1877, s. 90–96; I. Франко, 
Апокрифи і леґенди з українських рукописів…, т. 1, s. 19–23.

216 Tekst trzeciej redakcji apokryfu, zob. А. Милтенова, Текстологически наблюдения 
върху два апокрифа (Апокрифен цикъл за кръстното дърво, приписван на Григорий 
Богослов и апокрифа за Адам и Ева), „Старобългарска литература”, кн. 11, 1982, s. 46; 
Н. С. Тихонравов, Памятники отреченной русской литературы, т. 1: Приложение къ 
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съ бгѡⷨ – Spór Pana Jezusa z diabłem, inc. Пришеⷣшѹ гѹ ісѹ хѹ на горѹ 
елеѡньскѫѧ и рече ѹченикѡⷨ своимь, алчьмы м҃ днїи... (k. 150v–153)217; ѡ со-
ломонѣ цри басни и кощѫны – Słowo wielce mądrego Salomona o poganach; 
inc. Ѡ ꙗзыче погѹбителю мои, сѹпостатею правдѣ моеи, свѣтилниче дїаволь 
слѹго сѡтнинь... (k. 148v–150v); Słowo o Salomonie i jego żonie, inc. Бѧше 
бо соломонь прѣнѣ мѫⷣры, снь двда црѧ... (k. 161–162v)218. A to zaledwie 
część apokryficznych pism, jakie znajdują się w kodeksie, choć większość 
z nich nie była traktowana jako szkodliwe i nie trafiała na indeksy219. Takie na-
сочинению «Отреченныя книги древней России», Санкт-Петербург 1863, s. 305–313; И. Я. 
Порфирьев, Апокрифические сказания..., s. 47–50, 96–99; I. Франко, Апокрифи і леґенди з 
українських рукописів, т. 2, s. 242–245.

217 Н. С. Тихонравов, Памятники отреченной русской литературы…, т. 2, s. 281–
285; I. Франко, Апокрифи і леґенди з українських рукописів…, т. 2, s. 196–200. Kolejna 
kopia tego apokryfu w rękopisie z Biblioteki x. Czartoryskich w Krakowie, sygn. 2401 I, pocz. 
XVIII w., s. 119–128; zob. J. Stradomski, Apokryfy starotestamentowe w zbiorach rękopisów 
cyrylickich Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie, [w:] Fundamenta Europaea. Półrocznik 
poświęcony kulturze europejskiej, r. 4, fasc.VI/VII, red. A. W. Mikołajczak, M. Walczak-Miko-
łajczakowa, Gniezno 2007, s. 87–93.

218 Zob. М. Н. Сперанский, Заметки о рукописях Белградских и Софийской библио-
тек, „Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине”, т. 16, 
Нежин 1898, s. 67–73; А. И. Яцимирский, Библиографический обзор апокрифов..., вып. 
1, s. 195–198; Й. Иванов, Старобългарски разкази, София 1935, s. 270–272. Wśród kilku 
tekstów apokryficznych o Salomonie wydanych w cytowanej pracy Iwana Franko (t. 1, s. 280–
295) brak tego wariantu utworu. Polski przekład w: Apokryfy i legendy starotestamentowe 
Słowian południowych, wybór i red. G. Minczew i M. Skowronek, Kraków 2006, s. 151–156 
(komentarz, s. 151). Kolejna kopia w polskich zbiorach we wskazywanym kodeksie Czart. 
2401 I, s. 219–226.

219 Wykaz (bez podawania aparatu naukowego): Wizja proroka Daniela, inc. И се д҃ велицї 
вѣтри налегоша на море великое, и възмѹтившѹсѧ морю и се исхожⷣаахѹ и с него д҃ ѕвѣри 
велицїи... (k. 17v–19); Słowo o zaśnięciu Bogurodzicy i apostole Tomaszu, inc. Егⷣа бы҇ⷭ ѹспенїе 
пр҇ⷭтыѧ бца мрїа аггли и ап҇ⷭли на ѡблацѣⷯ събирахѫсѧ... (k. 43–44); Słowo Apostołów Piotra 
i Pawła do wszystkich prawosławnych, inc. Петрь въ стыⷯ великыи ап҇ⷭлъ хвь бѣ ѿ града виф-
саиды... (k. 54–55); Spór Apostoła Piotra z Szymonem Magiem, inc. Пришеⷣшѹ стомѹ ап҇ⷭлѹ ѿ 
антиохїа... (k. 55–56); Wizja proroka Daniela, inc. Глеть данїиль, ѹбо видѣⷯ се четыри вѣзри 
съ нбсе въпадоша... (k. 122v–125v); Słowo o proroku Danielu. Wizja dni Sądu Ostatecznego, 
inc. Дрѹгѫѧ таинѫ сказаеть наⷨ прр҇ⷪѡкь ѿ послⷣѣнихь лѣтѣхь, рече бо тако, и въстанеⷮ дрѹгыи 
црь безꙿстѹдень... (k. 125v–131); [Euzebiusza z Cezarei], Słowo o zejściu Jana Chrzciciela do 
piekła, inc. Възлюбленꙿнїи добро е҇ⷭ рещи каково е҇ⷭ блговѣщенїе прⷣтечи въ адь... (k. 142–148v); 
Słowo o drugim (tj. roztropnym) łotrze, inc. Егда скааше рѡⷣ га нашего ѹбт поеⷨ іѡсфь 
бцѫ  съ снѡⷨ еѧ  съ їаковоⷨ братѡⷨ гн... (k. 160v–161); Opowieść Afrodycjana Persa o cu-
dzie w ziemi perskiej, inc. Ѿ пръсъ ѹвдѣнⸯ бы҇ⷭ хс спръва, не ѹтаѧеⷮ бо сѧ нто ѿ нⷯ... 
(k. 191–195); Proroctwo o Chrystusie w bałwochwalczej świątyni helleńskiego boga Apolla, 
inc. Бъвⸯшѫ гладѫ въ еллньстѣ странѣ велко ѵ ѕѣло... (k. 195–195v); Słowo o podobień-
stwie i wieku Chrystusa, inc. Мо же хс  бъ бѣ ѡбраꙁѡⷨ красень ѕѣло... (k. 213v–214).
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gromadzenie literatury nieoficjalnej w zbiorze przeznaczonym najpewniej do 
indywidualnej lektury mniszej (уставно чтение) najlepiej jednak świadczy 
o płynności granicy między tekstem kanonicznym i niekanonicznym (quasi-
-kanonicznym) w średniowieczu oraz o nadrzędnej wartości poznawczej, któ-
ra nakazywała kopiowanie pism nawet niepewnego pochodzenia, jeśli tylko 
mogły wnosić jakąś „pozytywną” wiedzę o historii i postaciach biblijnych. 
Świadome działanie na rzecz przechowania tradycji heterodoksyjnej wyda-
je się w tym wypadku bardziej niż wątpliwe nie tylko z uwagi na dominację 
w Kodeksie z Bonarówki pism oficjalnych, ale też wspomniany indeks pism 
odrzuconych, gdzie groźnie pobrzmiewają słowa kanonów soborowych na-
kazujące palić księgi heretyków, a czytających je – bądź to publicznie, bądź 
indywidualnie – bezwzględnie okładać anatemą.



Bizantyńsko-słowiańskie teksty  
przeciwko mesalianom-bogomiłom

Nakazana przez Chrystusa w Modlitwie Arcykapłańskiej wspólnota po-
wołanego przez Niego do życia Kościoła (J 17, 20–26) stała się dla chrze-
ścijan nie lada wyzwaniem. Jeszcze w epoce przedkonstantyńskiej biskupi 
zrozumieli, że trwanie w jedności będzie wymagało nie mniejszego wysiłku, 
niż porozumienie się w sprawach doktryny, kultu czy organizacji. Jak pokaza-
ła historia pierwszego tysiąclecia, utrzymanie łączności okazało się zadaniem 
tak trudnym, że w praktyce wręcz niemożliwym do wykonania. Kościół zro-
dził się bowiem w świecie, który nie należał do jednorodnych, przez co już 
u swych korzeni zagrożony był podziałami. Jakże mogłoby być inaczej, skoro 
założona przez Jezusa z Nazaretu religia początkowo była przecież trakto-
wana jako herezja judaizmu? A zatem historia chrześcijaństwa to w dużym 
stopniu historia konfrontacji, to również wypadkowa wynikających z tego 
starcia procesów dezintegracji, które nominalnie służyć miały asymilacji i za-
chowaniu jedności. Paradoksalnie, ortodoksja i herezja były i są ze sobą orga-
nicznie powiązane – w praktyce bowiem nie mogą bez siebie istnieć. W kon-
sekwencji, długotrwały i skomplikowany proces kształtowania się doktryny 
chrześcijańskiej (w każdym z jej wariantów) nacechowany jest apologetyką 
i polemiką, a wewnątrzchrześcijański spór o dogmaty przebiegał – jak się 
zdaje – z większą gwałtownością, aniżeli starcie z ustępującym powoli świa-
tem pogańskim, przy tym prowadzony był z użyciem arsenału najostrzejszych 
argumentów1. Teoretycznie rzecz biorąc, najskuteczniejszą bronią ortodoksyj-

1 Zob. A. Naumow, Ksenofobia i nieufność..., s. 87.
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nego chrześcijaństwa w walce z herezją byłoby skazanie jej na całkowite za-
pomnienie. Z perspektywy nadrzędnego interesu Kościoła (jakim jest troska 
o zachowanie jedności i spoistości nauczania) usunięcie z pamięci zbiorowej 
zjawisk, imion, postaci i założeń każdej nieprawomyślnej nauki, powinno być 
priorytetem. Strategia ta jednak mogłaby okazać się nieskuteczna nie tylko 
ze względu na skłonność ludzi do konstruowania zbliżonych paradygmatów 
myślowych, ale też – a może przede wszystkim – z krnąbrnej pokusy ocalania 
tego, co intrygujące a zabronione. Kościół wybrał zatem pewniejszą drogę 
konfrontacji, wiodącej przez polemikę i dokładny opis, przez utrwalanie pa-
mięci o herezjach (definiowanych rzecz jasna negatywnie) oraz ich wyraźne 
napiętnowanie. Literatura chrześcijańska doskonale przechowała tę pamięć. 
Dzięki niej wiedza na temat nauk zwodniczych znalazła się tuż obok dogma-
tycznie wyłożonej prawdy, a utrwalona została w miejscu zgoła nieoczekiwa-
nym, bo w prestiżowej, tworzonej przez hierarchów i na potrzeby Kościoła 
oficjalnej literaturze. W świecie bizantyńskim przegląd chrześcijańskiej tra-
dycji odrzuconej wchodzi do zbiorów pism patrystycznych i do nomokano-
nów, z czasem pojawia się też w tematycznych kodeksach o treści miesza-
nej, zawierających utwory najznamienitszych przedstawicieli chrześcijańskiej 
polemiki i apologetyki. Podobnie było w tradycji prawosławnych Słowian, 
gdzie dział tekstów poświęconych herezjom i sposobom walki z nimi zazwy-
czaj wchodził w zestaw ksiąg kormczych. Wśród przepisywanych w nich in-
deksów ksiąg zakazanych, polemiki Kościoła greckiego z chrześcijaństwem 
łacińskim i obszernych traktatów herezjologicznych znajdują się też teksty 
dotyczące mesalian. Nie inaczej jest w rękopisach cerkiewnosłowiańskich 
w Polsce, gdzie pisma te można znaleźć przede wszystkim w nomokanonach 
i księgach kormczych2. Odnalezienie literatury przeciw mesalianom w zło-
żonej strukturze kodeksów nie nastręcza większych trudności, ponieważ sta-
nowią zwykle wydzielone paragrafy lub są wyróżnione w jakiś inny sposób 
(najczęściej graficzny). Ponieważ eksponowanie ich nie należy do wyjątków, 
wydaje się, że miało na celu stałe przypominanie o istnieniu „błędu” i cią-
głe aktualizowanie wiedzy o nim. Duchowieństwo natomiast wprowadzało 
w stan czujności i skłaniało do szybkiej reakcji na jakiekolwiek zagrożenie 

2 Poszukiwania tekstów o mesalianach w rękopisach cerkiewnych innego typu – głównie 
zbiorach pism patrystycznych – okazało się mało owocne. Mesalianie pojawiają się w kodeksie 
BN BOZ 110, kon. XV w., k. 405 (Katalog, s. 339, nr 711) w artykule kończącym Pandekty 
mnicha Antiocha (VI/VII w.), będącym wykładnią symbolu wiary. Zamieszczony tam wykaz 
herezji, jak głosi tekst, opracowany został w oparciu o pismo Epifaniusza.
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z tej strony. Ale dlaczego na Rusi jeszcze w XV–XVII w. w rękopisach pra-
wa kanonicznego wracała pamięć o mesalianach, skoro była to herezja bez-
względnie potępiona i niemal całkowicie zwalczona już w starożytności?

Mesalianizm uznaje się dziś za jedną z wielu wczesnych herezji Kościoła 
wschodniego. W literaturze chrześcijańskiej (greckiej, łacińskiej, syryjskiej, 
ormiańskiej) definiowany był zazwyczaj jako nauka dualistyczna, powiązana 
z myślą manichejską, która około połowy IV w. pojawiła się w Mezopotamii 
lub Syrii, a następnie (V–VI w.) rozprzestrzeniła na tereny północnej Afryki, 
Persji oraz Azji Mniejszej (Pontu)3. Mesalianie jako heretycy po raz pierwszy 
wymienieni zostali w hymnach św. Efrema Syryjczyka4, co pozwala sądzić, że 
w drugiej połowie IV w. społeczność ta była już zauważalna. Czas, jak i oko-
liczności powstania tej denominacji nie są do końca jasne. Święty Epifaniusz 
z Cypru5 wiąże je z czasami cesarza Konstantyna II (337–361)6, natomiast 
historyk Teodoret z Cyru († 466) sytuuje początki ruchu nieznacznie później, 
już za panowania cesarza Walensa (364–375), wymieniając przy okazji imio-
na pięciu znanych mu herezjarchów7. W literaturze kościelnej heretycy poja-

3 Przegląd podstawowych źródeł historycznych o mesalianach znajduje się w pracy Mi-
chaela Kmosko z 1926 r., która w dużym stopniu zachowuje swoją aktualność i wartość na-
ukową (Liber Graduum, ed. M. Kmosko, (Patrologia Syriaca 3), Paris 1926). Dla potrzeb 
niniejszego studium wspomnimy jedynie najważniejszych autorów i teksty związane z bizan-
tyńsko-słowiańską tradycją literatury antyheretyckiej. Z nowszych opracowań warto wskazać: 
A. Guillaumont, Messaliens, [w:] Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, vol. 10, 
(Paris 1977–1980), col. 1074–1083; A. Rigo, Monaci esicasti e monaci bogomili. Le accuse 
di messalianismo e bogomilismo rivolte agli esicasti ed il problema dei rapporti tra esicasmo 
e bogomilismo, Firenze 1989; C. Steward, „Working the Earth of the Heart”. The Messalian 
Controversy in History, Texts, and Language to AD 431, Oxford 1991; K. Fitschen, Messalia-
ni smus und Antimessalianismus: ein Beispiel ostkirchlicher Ketzergeschichte, Göttingen 1996.

4 Ephrem Syrus, Hymni contra Haereses 22, 4–5 (między 363 a 373 r.), [in:] Corpus 
scriptorum christianorum orientalium, vol. 169–170, E. Beck (ed.), Louvain 1957, s. 79 (tekst), 
71 (przekład).

5 Właściwie Epifaniusz z Salaminy († 403 r.), jednak w średniowiecznych źródłach sło-
wiańskich występuje on jako „biskup Cypru”, stąd też zachowamy tę formę.

6 Epiphanius, Panarion Haereses (a. Adversus Haereses) 80, PG 41, col. 156–1200; PG 42, 
col. 9–832. To samo: Epiphanius, Werke, Bd. 3, ed. K. Holl, Berlin 1985, s. 484–496; przekład 
rosyjski: Творения святаго Епифания Кипрскаго, ч. 5, (Творения святых отцов в русском 
переводе, издаваемыя при Московской Духовной Академии, т. 50), Москва 1882, s. 292–309.

7 Theodoretus, Haereticarum fabularum compendium 11, PG 83, s. 429–432; to samo: 
Theodoretus, Historia ecclesiastica IV, 11, PG 82, s. 1141–1145; Феодорит, епископ Кир-
ский. Церковная история, Москва 1993, s. 147–149. Fragmentaryczny przekład polski: Am-
filoch z Ikonium, Przeciw heretykom: O fałszywej ascezie (Contra haereticos: de falsa ascesi), 
wstęp i komentarz S. Longosz, przekład S. Kalinkowski, „Vox Patrum” 30 (2010), t. 55, Lublin, 
s. 828–829.
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wiają się najczęściej pod syryjską nazwą mesalianie (μασσαλιανοί) lub euchi-
ci (ευχομενοί), co stanowi grecką kalkę tej samej nazwy. W obu przypadkach 
określenie to sprowadza się do „ludzi modlitwy” albo po prostu „modlących 
się”. Esencją doktryny, która początkowo rozwijała się głównie we wspólno-
tach mniszych, miało być przekonanie o obecności w człowieku antagonicz-
nych pierwiastków dobra i zła – Ducha Św. i Szatana – a w konsekwencji 
dwóch dusz, z których jedna prowadzi ku doskonałości, a druga ku zatraceniu. 
Mesaliańska antropologia koncentruje się na zwalczaniu immanentnie obec-
nego w ludziach demona (demonów) poprzez umożliwienie działania mocy 
Ducha Św. Aby ta moc mogła się objawić, konieczna jest asceza oraz – przede 
wszystkim – nieustanna modlitwa. Jednak to nie pneumatyzm mesalian, ale 
kontestacja instytucji Kościoła (odrzucenie sakramentów, liturgii i hierarchii) 
oraz państwa (negacja pracy i powinności względem panujących) sprawiły, że 
dość szybko podjęto z nimi walkę. Nauka mesalian została uznana za błędną, 
a jej zwolennicy potępieni – po raz pierwszy na synodzie w Antiochii (383), 
z inicjatywy patriarchy antiocheńskiego Flawiana, potem w Side w Pamfilii 
(390), gdzie wystąpił przeciw nim biskup Amfiloch z Ikonium (340–394)8, 
a następnie na soborze powszechnym w Efezie (431)9. Podjęcie przez Kościół 
tak zdecydowanych kroków przyniosło jednak, jak się zdaje, sukces tylko po-
zorny, gdyż sto lat później w syryjskojęzycznej Persji na terenach znajdują-
cych się w jurysdykcji Kościoła nestoriańskiego, można było znaleźć zwo-
lenników tej doktryny i znów podjęto z nimi walkę10. W późniejszym czasie 
jeszcze wielokrotnie ich wypędzano i przesiedlano, co dowodzi, że herezja na 

8 Amphilochius, Contra haereticos: de falsa ascesi, [in:] Amphilochius Iconiensis. Opera, 
(Corpus Christianorum, Series Graeca 3) ed. C. Datema, Turnhout 1978, s. 185–214. Polski 
przekład: Amfiloch z Ikonium, Przeciw heretykom..., s. 823–858.

9 Concilium Ephesinum: Definitio contra impios Messalianistas hoc est Euchitas sive 
Enthusiastas (Orzeczenie przeciw bezbożnym mesalianom albo euchitom), [w:] Dokumenty 
Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 1: (325–787), (Źródła Myśli Teologicz-
nej 24), Kraków 2001, s. 168–173.

10 Szczególnie intensywnie za czasów Babaja Wielkiego († 628), kierującego faktycznie 
Kościołem perskim w okresie wakatu na tronie patriarszym (607–628) po śmierci katolikosa 
Sabriszu (Pierwszego). Babaj podjął zdecydowaną walkę z mesalianami, atakując głównie ich 
„niemoralne” postępowanie i brak mniszej dyscypliny. W późniejszym czasie (VII–VIII w.) za-
rzut herezji mesaliańskiej był dość częstym instrumentem walki wewnątrzkościelnej na terenie 
Iranu, zob. Макарий Египетский, Духовные слова и послания, подг. А. Г. Дунаев, Москва 
2002, s. 235–236.
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skutek represji uległa tylko rozmyciu w zalewie innych nurtów późnoantycz-
nego manicheizmu, a jej stronnicy rozproszyli się na różnych terytoriach11.

Wśród niektórych uczonych poważne wątpliwości budzi sam fakt ist-
nienia mesalian, jako zorganizowanej sekty religijnej12. Wczesne źródła su-
gerują, że pojawienie się mesalianizmu mogło być pokłosiem konfrontacji 
radykalnego syryjskiego ascetyzmu z duchowością intelektualnej mistyki 
greckojęzycznego chrześcijaństwa. Po odrzuceniu przez Kościoły Wschodu 
uchwał soborów w Efezie (431) i Chalcedonie (451), nastąpiło wyraźne dy-
stansowanie się syryjskiego chrześcijaństwa od Kościoła grecko-łacińskiego. 
W atmosferze narastającego sporu doktrynalnego toczyła się walka o wpływy, 
podczas której część syryjskich wspólnot mniszych bizantyńska hierarchia 
uznała za element destabilizujący w Kościele. Zaatakowana przez greckoję-
zycznych pisarzy kościelnych bliżej niesprecyzowana „sekta mesalian” (czyli 
„modlących się” mnichów) została oskarżona o doktrynalną nieprawomyśl-
ność i stała się obiektem polemiki. W ten sposób „herezja” zaistniała jako fe-
nomen historyczno-religijny, choć mogła być tylko skutkiem niezrozumienia 
odmiennego modelu kulturowo-ascetycznego propagowanego przez mnichów 
(np. brak stabilitas loci, odrzucenie imienia, desocjalizacja, „bezcielesność” – 
realizowana poprzez surową ascezę, nieustanną modlitwę i milczenie). Źródła 
historyczne z tego okresu podają skąpe informacje na temat mesalianizmu. 
Ich treść i wymowa świadczą zazwyczaj o kulturowo-religijnym zaangażo-
waniu autorów w obronę bizantyńskiego modelu chrześcijaństwa i braku do-
kładnych informacji na temat samego ruchu. Dla rozprzestrzenienia się suro-
wego syryjskiego wzorca ascezy, skoncentrowanego na modlitwie, milczeniu, 
medytacji i doświadczeniach mistycznych (więc bliskiego myśli mesaliań-
skiej), istotne znaczenie miał napisany po grecku zbiór pism ascetycznych 
św. Makarego Wielkiego13. Teksty te były bardzo popularne w środowisku 

11 S. Runciman, Manicheizm średniowieczny, tłum. J. Prokopiuk, B. Zborski, Gdańsk 1996, 
s. 28–37, passim. 

12 Rosyjski badacz Aleksiej W. Murawiеw mówi nawet o „mesaliańskim micie”, jaki zro-
dził się w starożytnym Kościele Wschodnim, głównie na obszarze Iranu w VII–VIII w., w okre-
sie niepokojów towarzyszących najazdowi Arabów oraz toczącej się w tym czasie wewnątrzko-
ścielnej walki o wpływy i władzę wyższej hierarchii duchownej, zob. А. В. Муравьев, „Мес-
салианский” миф IV–V вв. и споры об аскетике в иранской Церкви Востока VII в. н.э., 
„Вестник древней истории”, № 4 (2010), s. 153–165.

13 Rzeczywista atrybucja Homilii duchownych Makarego Wielkiego, składających się 
na tzw. Korpus Makarego, jest sporna i do dziś nie została w pełni wyjaśniona. Część bada-
czy uważa, że ich prawdziwym autorem był niejaki Symeon z Mezopotamii, a tekst został 
opracowany na bazie zaginionego mesaliańskiego dzieła Asketikon, potępionego przez ojców 
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bizantyńskich mnichów, a po ich przełożeniu na język syryjski, nurt „myśli 
mesaliańskiej” powrócił niejako na grunt „rodzimy”. Gdy w VII w. w Koście-
le Wschodu (tereny Iranu) doszło do sporu zwolenników chrystologii chal-
cedońskiej z nestorianami, odwołano się do greckojęzycznej z pochodzenia 
literatury herezjologicznej. Na czoło sporu wysunął się Babaj Wielki, który 
najprawdopodobniej najbardziej przyczynił się do upowszechnienia wiedzy 
o mesalianizmie jako groźnej herezji. Używał pojęcia mşalyānē – „modlący 
się”, nie tylko w odniesieniu do mnichów wałęsających się po miastach lub 
mieszkających w klasztorach wspólnie z kobietami, ale też swych innych pro-
chalcedońskich przeciwników. Ten trwający kilka dziesięcioleci wewnętrzny 
spór Kościoła syryjskiego nie tylko przybliżył wiedzę o mesalianach, ale rów-
nież utrwalił same pojęcia mesalianizmu i mesalian, jako synonimów niezwy-
kle groźnej herezji (na równi z manicheizmem). W VII–VIII w. wyższa sy-
ryjska i grecka hierarchia duchowna zaczęła je stosować wobec konkurentów 
i przeciwników religijnych, zwłaszcza takich, którzy kwestionowali legalność 
ich władzy14. Z czasem ilość „błędów” przypisywanych mesalianom zaczę-
ła wzrastać, przez co nazwa stała się uniwersalnym hasłem identyfikującym 
przedstawicieli różnych grup budzących niepokój wyższego duchowieństwa. 

trzeciego soboru powszechnego w 431 r. (por. Concilium Ephesinum: Definitio contra impios 
Messalianistas hoc est Euchitas sive Enthusiastas, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych, 
t. 1, s. 168–171). Symeon posiadał dość dobrą wiedzę na temat doktryny „mesaliańskiej” 
i być może nawet z nią sympatyzował. To rodzi jednak problem ortodoksyjności nauki jed-
nego z ważniejszych chrześcijańskich świętych starożytności, więc istnieje też grupa badaczy 
kwestionujących zależność tekstów „korpusu” (niezależnie od ich atrybucji) od jakichkolwiek 
związków z myślą mesaliańską. W wydaniu krytycznym pism Makarego, Aleksiej G. Dunajew 
przychylił się do hipotezy o pseudoepigraficznym charakterze Korpusu Makarego, jednak nie 
znalazł przekonujących dowodów na to, aby za autora pism uznać właśnie Symeona z Mezo-
potamii. Jednocześnie badacz wysunął przypuszczenie, że pierwotnie ortodoksyjny charak-
ter pism „korpusu” mógł zostać zniekształcony, gdyż wykorzystywany był przez mesalian, 
a w konsekwencji – oderwany od pierwotnie polemicznego względem myśli mesaliańskiej 
kontekstu – sam stał się obiektem polemiki ze strony zwalczających mesalianizm biskupów. 
Zob. Макарий Египетский, Духовные слова..., s. 119–158, 221–223 (w publikacji również 
przegląd literatury przedmiotu oraz przebiegu dyskusji naukowej). Murawiew zauważa jednak, 
że poglądy teologiczne prezentowane przez Symeona nie świadczą jeszcze o faktycznym ist-
nieniu mesalian, jako grupy religijnej, zob. idem, „Мессалианский” миф..., s. 157.

14 Co ciekawe, krytyczny względem „modlących się” był również popularny w świecie 
bizantyńsko-słowiańskim św. Izaak Syryjczyk, który reprezentował stronnictwo prochalcedoń-
skie (chuzytów). Zarzucał mnichom (mesalianom) przesadną pychę, nadmierny pneumatyzm 
(z ignorowaniem wysiłków ciała), lekceważenie Biblii, sakramentów i instytucji Kościoła, jed-
nak uchybienia te przypisywał brakowi dostatecznej dyscypliny i wiedzy teologicznej, a nie 
herezji, zob. А. В. Муравьев, „Мессалианский” миф..., s. 161–162.
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Mimo prób likwidacji, doktryna mesalian przetrwała i odrodziła się w neoma-
nichejskich herezjach dualistycznych wczesnego średniowiecza15.

Z tekstów polemicznych wyłania się obraz mesalian jako grupy heretyc-
kiej, która miała swoją historię (mgliście wprawdzie zarysowaną, ale jednak), 
swoich przedstawicieli i doktrynę – wyraźnie zdefiniowaną jako szkodliwą. 
To cenne źródło wiedzy na temat dynamiki kształtowania się norm ortodoksji 
w późnej starożytności, należy je uważać za dokument kultury chrześcijań-
skiej, i tak badać, niezależnie od merytorycznej prawdziwości16. 

Podstawowej wiedzy na temat innowierstwa i sekciarstwa dostarcza-
ło prawosławnemu duchowieństwu herezjologiczne dzieło św. Epifaniusza 
z Cypru Panarion (Adversus haereses), należące do klasycznych tekstów każ-
dego bez mała greckiego lub słowiańskiego nomokanonu. Słowiański prze-
kład słynnej Apteczki nie jest jednak dokładnym tłumaczeniem greckiego 
tekstu, ale jego znacznie skróconym wariantem, przeredagowanym w VIII 
w. przez św. Jana z Damaszku17. W oryginale dzieło Epifaniusza daje cha-
rakterystykę 80 herezji znanych tradycji chrześcijańskiej, nawet tych sprzed 
narodzenia Chrystusa, czyli traktowanych jako herezje ex post. Ostatnią z wy-
mienionych w kolejności jest właśnie mesalianizm. Relacja św. Epifaniusza 
o mesalianach nieco zaskakuje. Wprawdzie autor bez wahania uznaje ich za 
heretyków, jednak koncentruje się bardziej na kontrowersjach natury obycza-
jowej i dyscyplinarnej, aniżeli na odchyleniach dogmatycznych. Przypomina 
wprawdzie o dość niejasnych początkach tego ruchu, o jego rzekomo bliskim 
związku z pogaństwem, wierze w panowanie szatana nad ciałem i materią, 
ale znacznie więcej miejsca poświęca na wytykanie heretykom ich rozwiązło-
ści, „dziwnych, niedopuszczalnych lub gorszących” zachowań społecznych 
– spanie na wolnym powietrzu, nieograniczone kontakty z kobietami (w tym 
domyślnie kontakty seksualne i kazirodcze), unikanie postu, pozorną ascezę, 
ignorowanie hierarchii kościelnej i bluźnierstwa (nazywanie się „prorokami” 
lub „Chrystusami”), zwodzenie ludzi błędnym nauczaniem, odmawianie pra-

15 Jak chociażby paulicjan, którzy jako sekta pojawili się w Armenii w VII w., a potem 
bogomiłów.

16 Zdecydowana większość opracowań zakłada istnienie tej herezji już w IV–V w. bazując 
głównie na późnoantycznych pismach dotyczących mesalian. Przeglądu tych źródeł dokonał 
Klaus Fitschen (idem, op. cit.).

17 Ioannes Damascenus, De Haeresibus, [w:] Monumenta Ecclesiae Graecae, vol. 1 (ed. 
Cotelerius), s. 278–337; PG 94, s. 675–780. Zob. też: Полное собрание творений св. Иоанна 
Дамаскина, т. 1 (Приложение к журналам: „Церковный вестник” и „Христианское чте-
ние”), Санкт-Петербург 1913, s. 122–155.
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cy i wyłudzanie jałmużny, golenie bród (!) i zapuszczanie długich włosów 
na głowie, ale nade wszystko odmienne od ogólnie przyjętych zwyczaje mo-
dlitewne. Epifaniusz wspomina też, że herezja rozwijała się głównie wśród 
mnichów, którzy porzucili klasztory i pozostawali poza sformalizowanymi 
regułami życia monastycznego18.

Fragment traktatu Epifaniusza z Cypru o mesalianach w redakcji św. Jana 
z Damaszku to już zupełnie inny tekst, zarówno pod względem struktury, for-
my wykładu, stylu, a nawet treści. Jana Damasceńskiego w większym stopniu 
interesują sprawy dogmatyczne, eksponuje indeks dogmatów mesaliańskich, 
które rozwija i komentuje19. Ze spisu i egzegezy od razu widać, że hierarchia 
kościelna dostrzegła niebezpieczeństwo nauczania o istnieniu dwóch dusz 
w człowieku oraz dominacji szatana w ludzkim ciele i umyśle. Tym punk-
tom poświęcono trzy pierwsze artykuły indeksu, inne z nich wynikają. Hie-
rarchiczne uporządkowanie spisu wiele mówi nie tylko o nauce heretyków, 
ale też o stosunku do nich greckiej myśli teologicznej. Podważanie soteriolo-
gicznych uprawnień Kościoła, kwestionowanie mocy i zasadności sakramen-
tów, znaczenia liturgii, prerogatyw duchownych, dualistyczna antropologia, 
której podstawą a zarazem skutkiem jest ontologiczne uzasadnienie istnie-
nia zła, okazały się o wiele groźniejsze od rygorystycznych praktyk ascetycz-
nych i modlitewnych, czy postulowanej możliwości objawień mistycznych, 
których przecież nie wykluczało ortodoksyjne chrześcijaństwo. Na tle takich 
fundamentów wiary mesalian ich obrzędowa praxis nie mogła mieć jakich-
kolwiek szans na akceptację.

Traktat o herezjach Epifaniusza z Cypru w redakcji Jana Damasceńskiego 
ukierunkowany jest na możliwie kompletne przedstawienie głównych herezji. 
W przypadku mesalianizmu, dla pełniejszego wyjaśnienia kwestii dołączono 
narracyjny fragment z Historii kościelnej Teodoreta z Cyru, gdzie znajduje się 
wyjaśnienie, kiedy dokładnie i w jakich okolicznościach pojawiła się ta nie-
bezpieczna nauka oraz jej zwolennicy. W dalszej części traktatu zamieszczo-
no uzupełnienie Jana z Damaszku, zawierające omówienia kilkunastu innych 
herezji (od nestorian po ikonoklastów), których pojawienia się Epifaniusz nie 

18 Творения Святаго Епифания..., т. 5, s. 292–306.
19 L. Villecourt (1920) zauważył analogię fraz użytych przez Jana Damasceńskiego 

w rozdziale o mesalianach z fragmentami Homilii duchownych św. Makarego Wielkiego, zob. 
L. Villecourt, La date et l’origine des „Homélies spirituelles” attribuées à Macaire, „Comptes 
rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres”, Année 1920, vol. 64, 
nr 3, s. 250–258. 
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dożył. W efekcie liczba odnotowanych w kompendium herezji wzrasta do 
101, a nawet więcej, w zależności od wariantu dzieła i zestawu późniejszych 
uzupełnień. Tekst w takiej postaci (w różnych greckich redakcjach) wszedł 
jako jeden z artykułów do trzeciej redakcji Syntagmy XIV tytułów patriarchy 
Focjusza i wraz z nią stał się standardowym składnikiem słowiańskich nomo-
kanonów20.

Rękopisy cyrylickie z polskich bibliotek poświadczają obecność obu 
znanych dziś nauce cerkiewnosłowiańskich przekładów traktatu Epifaniu-
sza z Cypru w redakcji Jana Damasceńskiego. Tekstologicznie starszy wa-
riant obecny jest w dwóch kormczych z Biblioteki Narodowej w Warszawie 
– rozdział 64: Бла҇ⷤнаго епфанїа епп҇ⷭа кпрьскаго, повѣсть въскорѣ напсан-
ныⷯ ересе всѣⷯ. рекꙿше повеленї, ⷯже мтр первї ѡбраꙁы  въ менї д҃ ѿ 
нⷯ всѧ про҇ⷱаа въꙁнкоша. inc.: Ва҇ⷬвар ⷤ ѡ собѣ сѹⷮ пре бывꙿше ѿ днї адамо҇ⷡ 
до і҃ роⷣ до ноѧ... (BN 12365 IV [Akc. 2731], k. 309v–317v; BN 12366 IV 
[Akc. 2736], k. 310–329v). Kopia traktatu stanowi tu jeden ciąg kolejno po-
numerowanych herezji21 i jest zbieżna z tekstami znajdującymi się Kormczej 
Efremowskiej (k. 249–265v), a także – zależnej od niej pod względem nie-
których przekładów – Kormczej Sofijskiej (a. Nowogrodzkiej, k. 377–406v)22. 
W obu kodeksach zamieszczono też na swoich miejscach teksty uzupełniają-

20 Przekład słowiański znalazł się już w zestawie tekstów nomokanonu tzw. redakcji efre-
mowskiej (albo starosłowiańskiej), zob. В. Н. Бенешевич, Канонический сборник XIV ти-
тулов со второй четверти VII века до 883 г. К древнейшей истории источников права 
греко-восточной церкви, Санкт-Петербург 1905, s. 167–168, 274–282; idem, Древнесла-
вянская кормчая XIV титулов..., т. 1, s. 644–706 (wariant cerkiewnosłowiański wg Kormczej 
Efremowskiej – ГИМ Син. 227 (57), XI–XII w., z paralelnym tekstem greckim); Я. Н. Щапов, 
Византийские хронографические сочинения в древнеславянской кормчей Ефремовской 
редакции, [в:] Летописи и хроники. Сборник статей, Москва 1976, s. 252–263; idem, 
Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси, Москва 1978, s. 57–58, 
67–68, 91 i n. Na temat słowiańskich tłumaczeń dzieła, zob. H. Miklas, Zur kirchenslavischen 
Überlieferung der Häresiengeschichte des Johannes von Damaskus, [in:] Festschrift für Linda 
Sadnik zum 70. Geburstag, Freiburg i. Br. 1981 (Monumenta Linguae Slavicae 15), s. 323–387. 
Zob. też: A. Naumow, Ksenofobia i nieufność..., s. 89–90.

21 W greckim oryginale dzieło Epifaniusza podzielone jest na 3 księgi i 7 działów, obejmu-
jących w całości sygnalizowane we wstępie 80 herezji. Kolejno następują: 1 księga (3 rozdzia-
ły) – 46 herezji (20 „przedchrześcijańskich” + 13 „gnostyckich” + 13 „gnostyckich”), 2 księga 
(2 rozdziały) – 23 herezje (18 + 5), 3 księga (2 rozdziały) – 11 herezji (7+4). Ostatnia nauka to 
mesalianizm. Redakcja Jana z Damaszku wprowadza ciągłą numerację herezji, zachowaną też 
w słowiańskim przekładzie.

22 Por. И. Срезневский, Обозрeние древних русских списков Кормчей книги, СОРЯС, 
т. 65, кн. 2, 1897, s. 33, 101–102; В. Н. Бенешевич, Древнеславянская кормчая..., s. 676–682.
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ce, charakterystyczne dla redakcji Jana Damasceńskiego. Są nimi odpowied-
nio: kompendium dogmatyczne mesalian – rozdz. 65: Повеленїе главыма ме-
салїа҇ⷩскыⷯ ꙁлоч҇ⷭтваго въꙁѧто ѡⷮ кнга хъ. inc.: Ꙗко жветъ къ члвецѣхъ 
сꙋщественно сатана  по всемѹ ѡбладаетъ м. ꙗко сотона  бѣсы ѡбдержа-
тъ ѹмъ... (BN 12365 IV, s. 318–319v; BN 12366 IV, s. 319–321) oraz wy-
jątek z Historii kościelnej Teodoreta – rozdział 66: Ꙍ ре҇ⷱнѣ ерес масал҇ⷨсте 
жвꙋщⷯ въ монастыреⷯ  ѡбрѣтающⷯ сѧ. ѡⷮ скаꙁанїа феѡдортова. inc.: Въ 
лѣта ѹаленꙿта  ѹаленꙿтна въꙁрасте масалїска ересь млтвеннкы себе нар-
цаютъ... (BN 12365 IV, s. 320–321v; BN 12366 IV, s. 321–323 – zapisany po-
myłkowo jako rozdz. 65) z uzupełnieniem (bez wyszczególnienia numerów) 
charakterystyk nestorian, eutychian i monofizytów. Przed uzupełnieniem Jana 
z Damaszku w obu kodeksach Biblioteki Narodowej zamieszczono jeszcze 
dwa teksty – wypisy z IV i VII słowa Jana Gramatyka (Trifeta): Ꙍ естествѣ  
съставѣ, ꙗкоⷤ҇ ѿ севра славѧть  како частныѧ повелѣваюⷮ сѹщества.  їѡа҇ⷩ 
кнⷤнка трфета глемаго трѹдолюбва҇ⷢ. ѿ д҃ слова ꙁаконнка. inc.: Ꙍбще бо  
ѿнюⷣ чл҇ⷱкаго ет҇ⷭва слово, аще  сам себе дано ет҇ⷭь... (BN 12365 IV, s. 322–325; 
BN 12366 IV, s. 323–326v)23. Tak obszerny cykl pism o mesalianach zdo-
minował pozostałe paragrafy, naruszając harmonijną strukturę traktatu Epi-
faniusza/Jana z Damaszku. Teksty znajdujące się w obu wskazywanych tu 
nomokanonach Biblioteki Narodowej mają identyczne cechy tekstologiczne, 
co w kontekście innych rękopisów pozwala uznać je za kopie pochodzące od 
wspólnego protografu ruskiej kormczej redakcji sofijskiej (rozszerzonej). Wy-
mieńmy te najbardziej charakterystyczne. W obu przypadkach tekst traktatu 
Epifaniusza jest niepełny: brakuje opisu dziesiątej herezji (niejakich gorfirian, 
którzy obchodzili swoje święto w innym czasie niż euzebianie), w efekcie od 
numeru 11 następuje przesunięcie o jeden względem wariantu poświadczone-
go w Kormczej Efremowskiej, gdzie esseńczycy występują pod numerem 12, 
natomiast w kopiach BN – 11. Przy zachowaniu ciągłej numeracji paragrafów 
herezja mesalian występuje więc dość nietypowo pod numerem 79, a nie 80 
(jak w większości kopii), natomiast indeks heretyckich dogmatów mesalian 
otrzymał osobny numer (80), dzięki czemu możliwy był powrót do właści-

23 To uzupełnienie jest charakterystyczne dla redakcji efremowskiej, gdyż w redakcji ria-
zańskiej zostało pominięte. Natomiast kopie kormczych związanych z tradycją południowosło-
wiańską wyróżnia dodanie tekstu patriarchy jerozolimskiego Sofoniasza (И еще ѡ ѥресе҇ⷯ и ѡ 
началницѣⷯ҇ ѥресемъ и ѿ сборнꙑⷯ҇... и прилоⷤ҇ниї ѿ то҇ⷢ и до нꙑнѧ. inc. Да бѹдеть ѹбо клѧтъ...) 
wstawione między traktatem patriarchy konstantynopolitańskiego Nicefora przeciw ikonokla-
stom a posłaniem prezbitera Tymoteusza, zob. И. Срезневский, Обозрeние древних русских 
списков..., s. 78.
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wej numeracji herezji w części drugiej (od nestorian do muzułmanów). Ostat-
ni artykuł kompendium (101): O Hagarytach (Agarianach), których nazywa 
się Saracenami, jest niepełny i kończy się słowami: ... себе слѹⷤбꙋ ѹстрааше 
ꙁвѣтоⷨ бгораꙁꙋміа, сътвор҇ⷡ ꙗꙁы҇ⷦ ѹчаше ѹбо. (BN 12365 IV, s. 328; BN 
12366 IV, s. 329v)24. W tym miejscu w obu warszawskich kodeksach kończy 
się też kopia dzieła Jana z Damaszku oraz cały cykl tekstów antyheretyc-
kich. Następny rozdział (71) to już wykaz trzynastu pouczeń (правила) św. 
Grzegorza Cudotwórcy (ok. 213–ok. 270), biskupa Nowej Cezarei, skiero-
wanych do wiernych w związku z najazdami barbarzyńców (inc. Плѣненыⷨ 
ѿ ва҇ⷬваръ нашеⷣшⷯ на нашꙋ странꙋ нѣсть тѧⷤко..., BN 12365 IV, k. 328–328v; 
BN 12366 IV, k. 330–331), po którym zamieszczono ciąg innych pism patry-
stycznych o treści formacyjnej i dyscyplinarnej. Tak więc względem bazowej 
wersji przekładu, reprezentowanej przez najstarsze kopie w Kormczej Efre-
mowskiej i Kormczej Sofijskiej (Nowogrodzkiej), w tej części pominięto dwa 
artykuły: patriarchy konstantynopolitańskiego Nicefora o ikonoklastach oraz 
– ważny dla omawianego wątku – tekst prezbitera katedry Św. Sofii w Kon-
stantynopolu, Tymoteusza (ok. 610 r.), o sposobach przyjmowania heretyków 
powracających na łono Kościoła25. Nie licząc tego ubytku pozostałe pisma na 
temat mesalian w obu kodeksach są kompletne.

Drugi przekład słowiański, choć wykonany również na podstawie grec-
kiej przeróbki Jana Damasceńskiego, jest odrębny i pod względem struktury 
nawiązuje do oryginału traktatu Epifaniusza. Jest to wariant typowy dla trzy-
nastowiecznej redakcji serbskiej, z własnym podziałem materiału na rozdzia-
ły, względem których przyporządkowano paragrafy (z własną wewnętrzną 
numeracją). W przypadku rękopisów znajdujących się w Polsce wariant ten 
reprezentują obie księgi kormcze z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz 
Kormcza Konstantynowska z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Omawiane 
rozdziały noszą tytuł: Стго епфанꙗ арꙿхепк҇ⷭпа кѵпрьска҇ⷢ града костанꙿтна. 
ѡ ересѣⷯ, inc.: Всѣ҇ⷨ ересе҇ⷨ мтр сꙋть  прьвоѡбраꙁныа четыр. варꙿваръство. 
скꙋфьство. елнство  юдѣство. ѡⷮ сⷯ же ньꙗ всѧ въꙁрастоша... (BJ 34/52, 
k. 400v–420v; BJ 71/52, s. 608–648; BN 12694 III, s. 445–473)26. Układ tre-

24 Odpowiada to wersowi 25 wg cytowanego wydania Beneszewicza (s. 701).
25 Por. И. Срезневский, Обозрeние древних русских списков..., s. 33, 102. Publikacja 

tekstu: В. Н. Бенешевич, Древнеславянская кормчая..., s. 707–738.
26 W najstarszych kopiach tej redakcji tekst zamieszczony jest jako rozdz. 61, por. Kormcza 

Ilovička (1262 r., HAZU (JAZU) III c 9, k. 354v–373v), Kormcza Riazańska (1284 r., РНБ 
F.п.II. 1 k. 358–379), Kormcza Mazurina (РГАДА Маз. 534, kon. XIV–XVI w., k. 147–167v); 
И. Срезневский, Обозрeние древних русских списков..., s. 76–78; Мазуринская кормчая. 
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ści w przypadku tego wariantu przekładu jest następujący: 7 rozdziałów (bez 
nadrzędnej struktury trzech ksiąg, z osobną numeracją dla każdego rozdziału 
i z podsumowującymi je komentarzami) obejmujących w sumie 80 herezji: 
rozdz. 1 – 20 (9 + 4 + 7); rozdz. 2 – (13); rozdz. 3 – (13); rozdz. 4 – (18); 
rozdz. 5 – (5); rozdz. 6 – (7); rozdz. 7 – (4). Tradycyjnie ostatnią z wymienio-
nych w pierwszej części kompendium herezji jest mesalianizm27. Podobnie 
jak w pierwszym przekładzie, znajdują się tu dwa spodziewane teksty – in-
deks dogmatów mesaliańskich: Главы масалскаго ꙁлочьстваго повелѣна, 
ꙁѧт ѡⷮ кнгъ хъ., inc.: Глаголють ꙗко жветъ съ чловекомъ съставно со-
тана  по всѣмѹ ѡдолѣвать емѹ... (BJ 34/52, k. 408v–410; BJ 71/52, s. 625–
628; BN 12694 III, s. 456–458)28 oraz fragment dzieła historycznego Teodoreta 
z Cyru:  еще ѡ прѣждереченѣ ерес масалꙗньстѣ же паче въ монастырехъ 
ѡбрѣтает сѧ. ѡⷮ спсана феодортова., inc.: Въ лѣта ѹаленътана  ѹа-
лента проꙁѧве масалꙗнъска ересь молебнк схъ нарцаютъ... (BJ 34/52, 
k. 410–411; BJ 71/52, s. 624–628; BN 12694 III, s. 458v–459). W przekładzie 
serbskiej redakcji nomokanonu ten fragment, odnoszący się do właściwego 
traktatu Epifaniusza, zamyka glosa informująca, że w tym miejscu kończy się 
wykaz herezji, jakie pojawiły się do czasów panowania cesarza Marcjana29. 
Naturalnie jest ona obecna również we wszystkich trzech przedstawianych 
tu kopiach. Dalszą część bloku poświęconego chrześcijańskiej heterodoksji 
stanowi korpus oddzielnie ponumerowanych opisów herezji (dodatek redak-
cji Jana Damasceńskiego), który w tym wariancie mają dwa dodatki: traktat 
patriarchy konstantynopolitańskiego Nicefora o ikonoklastach: inc. Хрста-
номъ ѡклеветател нарекоша сѧ.... (BJ 34/52, k. 417–418v – rozdz. 62; 
BJ 71/52, s. 643–644 – rozdz. 102); BN 12694 III, s. 468–470 – bez numeru)30 
oraz – charakterystyczne dla kormczych serbskiej redakcji – pismo patriar-
chy jerozolimskiego Sofoniasza (Sofroniusza) o herezjach i herezjarchach: 
Памятник межславянских культурных связей XIV–XVI вв. Исследoвание. Тексты, Мос-
ква 2002, s. 399–440.

27 Inc. Масалане же скаꙁают сѧ молебнц. съвъкѹплѧютъ же сѧ съ см, же ѿ 
елн ѹхщрена ерес, с же глем похвалнц,  мартране,  сатанане.

28 Tekst (z paralelami greckimi) wg Kormczej Ilovičkiej wydał V. Jagić, zob. idem, Opisi 
i izvodi iz nekoliko južno-slovinskih rukopisa, VIII, „Starine”, kn. 6, 1874, s. 102–106. Względem 
pierwszego przekładu (efremowskiego) są tu pewne zmiany kolejności: część zarzutu nr 3 
została wydzielona jako osobny zarzut nr 4, co spowodowało przesunięcie numeracji o jeden. 
Miejscami zamienione też zostało oskarżenie nr 13 i 14.

29 Np. Kormcza Mazurina, k. 164.
30 Rozdz. 62 – Kormcza Ilovička, k. 372v–375v; Kormcza Riazańska, k. 377–378v; Korm-

cza Mazurina, k. 180–181v. Pismo obecne też w Kormczej Efremowskiej, k. 274v–275v.
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Да бѹ деть ѹбо клѧтъ  проклѧтъ.... (BJ 34/52, k. 418v–420v; BJ 71/52, 
s. 644–648; BN 12694 III, s.470–473)31. W południowosłowiańskim przekła-
dzie Kormczej św. Sawy blok tekstów wieńczący traktat św. Jana z Damaszku 
kończy stwierdzenie, iż wykaz obejmuje łącznie 176 herezji. Liczbę tę uzy-
skano zapewne poprzez dodanie herezji i herezjarchów wymienionych rów-
nież w dziele Sofoniasza.

Ostatnim ważnym tekstem tej grupy jest pismo Tymoteusza, prezbite-
ra katedry Hagia Sophia w Konstantynopolu, skierowane do Jana, prezbitera 
„wielkiej cerkwi Świętej Bogurodzicy w Chalkopratii32”, w sprawie przyjmo-
waniu heretyków do wspólnoty Kościoła poprzez chrzest, bierzmowanie lub 
przez wyklinanie swojej herezji: inc. Три чины ѡбрѣтаемъ приходѧщиⷯ къ 
стѣи бж҇ⷭтвенѣи съборнѣи и ап҇ⷭльстѣи цркви... (BJ 34/52, k. 420v–435v; BJ 
71/52, s. 648–682; BN 12694 III, s. 473–484)33. Dzieło to jest niejednorod-
ne strukturalnie; stanowi kompilację odrębnych bloków tekstowych na temat 
różnych herezji, w które wkomponowano większe fragmenty z innych pism, 
niewątpliwie w celu uzupełnienia wiadomości na ich temat. W pierwszej jego 
części krótko omówiono 30 najbardziej typowych herezji (od tajemniczych 
taskodrungów z Galaty (таскодрꙋньгы) do apolinarystów). Wykaz kończy 
fragment z listu św. Grzegorza z Nazjanzu do jego następcy na tronie bisku-
pa Konstantynopola – Nektariusza (381–397), na temat 5 herezji, których 
wyznawców nie należy ponownie chrzcić, ani konfirmować, ale wystarczy, 
by publicznie wyrzekli się swej herezji. W grupie wymienionych przez św. 
Grzegorza heretyków znaleźli się też eutychianie. Drugą część tworzy nowy 
wykaz herezji (z odrębną numeracją) – od zwodniczej nauki teodozjan, do 
petrian (петриане)34. Szesnastą w kolejności, ale osobno i szczegółowo omó-
wioną jest herezja marcjonitów, „czyli mesalian lub eutychian”. Ten frag-
ment w istocie stanowi kolejny wariant indeksu 19 dogmatów mesaliańskich. 

31 Kormcza Ilovička, k. 375v–377v; Kormcza Riazańska, k. 378v–380v; Kormcza 
Mazurina, k. 182–184v. W Kormczej Efremowskiej brak. 

32 Chodzi o bazylikę w dzielnicy Konstantynopola (Chalké), zbudowaną pod koniec IV 
w. przez św. Pulcherię, siostrę cesarza Teodozjusza II, specjalnie dla sprowadzonej z Palestyny 
relikwii pasa Bogurodzicy, którego część znajduje się dziś w Monasterze Watoped na Athosie. 
Obok świątyni na Blachernach był to najważniejszy ośrodek kultu Bogurodzicy w stolicy 
Bizancjum.

33 Rozdz. 63 – Kormcza Ilovička, k. 377v–386v; Kormcza Riazańska, k. 380v–390; 
Kormcza Mazurina, k. 184v–187v (tekst niepełny). Pismo obecne też w Kormczej Efremowskiej, 
k. 275v–287v i Kormczej Nowogrodzkiej, k. 406v–416v (rozdz. 40).

34 BJ 34/52, k. 426v–427v; BJ 71/52 s. 663–666; BN 12694 III, s. 483–484.
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W tym wypadku jednak jest on znacznie obszerniejszy niż ten, który pochodzi 
z traktatu Epifaniusza/Jana z Damaszku, choć bez wątpienia na jego podsta-
wie został opracowany35. W wykazie nie tylko zmieniono kolejność stawia-
nych heretykom zarzutów, ale są one wyraźnie rozwinięte, a nawet treściowo 
zmodyfikowane. Na uwagę zasługuje tu kilka nowych wątków, częściowo 
tylko obecnych w komentarzach Jana Damasceńskiego do głównego indek-
su: 1) plastyczne przedstawienie okoliczności, w jakich człowieka opusz-
cza demon (wychodzi niczym dym lub smok, czemu towarzyszy charczenie 
i plucie), a na jego miejsce pojawia się Duch Święty; 2) możliwość ujrzenia 
w czasie ekstazy mistycznej (hesychia!) bóstwa Trójcy Świętej cielesnymi 
ludzkimi oczami; 3) przyjęcie i przebóstwienie przez Chrystusa ciała jakie-
goś człowieka (adapcjonizm); 4) wygnanie (zauważalne) demona powoduje 
trwałe wyzwolenie z mocy grzechu (nie są już więc konieczne dalsze praktyki 
ascetyczne i wstrzemięźliwość); 5) dusza „doskonałego” w istocie przemienia 
się w istotę duchową, boską; 6) wspólnota wiernych zastępuje sakramenty, 
w szczególności zaś eucharystię; 7) wiara w sny, rozumiane jako proroctwa 
oraz swoboda obyczajowa; 8) udzielenie funkcji apostolskich i kapłańskich 
kobietom. Jak widać z powyższego wykazu, do merytorycznych w większo-
ści zarzutów o charakterze teologicznym, jakie dotychczas stawiano mesa-
lianom, dodano nowe, wynikające zapewne z mutacji doktryny w różnych 
środowiskach i w różnym czasie. Wyraźna niechęć wobec heretyków i pra-
gnienie skutecznego ich napiętnowania sprawiły jednak, że do indeksów po-
nownie zaczęły wkradać się pomówienia, plotki oraz zwykłe domysły. Jedno, 
co się nie zmieniło w przekazie, to przekonanie, że ta nauka i jej zwolennicy 
burzą ogólnie przyjęte fundamenty ładu społecznego, a więc noszą charakter 
destrukcyjny, poważnie zagrażają wszystkim prawym chrześcijanom i oby-
watelom. Ponieważ odłączenie od wspólnoty Kościoła stanowiło (i stanowi) 
klasyczny instrument walki z heterodoksją, autor traktatu podjął i ten wątek, 
idąc w kierunku opowieści o schizmach i anatemach. To znów daje punkt wyj-
ścia dla charakterystyki kolejnego cyklu nauk odrzuconych.

W przypadku obszernego tekstu Tymoteusza z Konstantynopola zasadni-
czo pełne kopie zachowały się tylko w kodeksach z Biblioteki Jagiellońskiej 
w Krakowie. W rękopisie BN 12694 III tekst kończy się niemal w połowie in-
deksu dogmatów mesaliańskich (na numerze 8). Takie nietypowe zakończenie 
sugeruje, że kopię tego pisma na jakimś etapie wykonano z niekompletnego 

35 Por. V. Jagić, Opisi i izvodi..., s. 107–111 (wg Kormczej Ilovičkiej). 
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protografu, ponieważ należy tu wykluczyć utratę kart (tekst wieńczy kaligra-
ficzne zakończenie frazy i finaliki).

Głównie dzięki wymienionym tu tekstom prawosławni stróże ortodok-
sji zapoznawali się z nauką mesalian, gdyż są znacznie dłuższe, aniżeli od-
rzucone równie stanowczo przez Kościół nauki arian, nestorian, nikolaitów, 
sabelian, melchizedekian, a nawet ikonoklastów. Słowiańskie nomokanony 
zawierają dwa krótkie, ale charakterystyczne teksty, które pozwalają zrozu-
mieć, skąd wzięło się to szczególne zainteresowanie mesalianami. Pierwszy 
z nich to fragment pisma Dymitra, metropolity miasta Kizyk w Azji Mniej-
szej (1. poł. XI w.)36, O jakobitach i chacicarianach: inc. Ꙗковте тї по-
добн сѹⷮ болѧщмъ еѵтжїевою ересїю...; (BN 12365 IV, k. 308v–309; BN 
12366 IV, s. 309–309v; BJ 34/52 – brak; BJ 71/52 s. 164–165; BN 12694 III, 
s. 260–261). Tytułowi jakobici to inaczej monofizyci, natomiast chacicarianie 
(χάτζι – z ormiańskiego – krzyż) oskarżeni byli o to, że krzyż i śmierć krzyżo-
wą postawili w centrum swojego kultu i uznawali je za ważniejsze od samej 
osoby Chrystusa, co nosiło znamiona idolatrii. Omawiany artykuł stanowił 
pierwotnie fragment jakiegoś większego tekstu, jednak tu przedstawiony zo-
stał w parafrazowanym wyjątku z Sinopsis Aleksego Aristenesa. Grecki tekst 
tego dzieła posłużył najpewniej św. Sawie do opracowania serbskiej redakcji 
księgi kormczej37. Uzupełnieniem wypisków z posłania metropolity Dymi-
tra z Kizyku jest krótki, anonimowy utwór zatytułowany: Ꙍ месалїанеⷯ ⷤ сѹⷮ 
глемї  бо҇ⷢмолї  бабꙋн38. W piśmie mowa jest o tym, że mesalianie „zara-

36 Dymitra z Kizyku jako historiografa wspomina we wstępie swej kroniki Jan Skylitzes 
(a za nim Jerzy Kedrenos). Tradycja literacka przypisuje mu autorstwo jeszcze trzech traktatów 
na temat zakazanych prawem kanonicznym małżeństw, zob. М. А. Остроумов, Очерк право-
славного церковного права, ч. 1, Харьков 1893, s. 580–581. 

37 Zob. И. Срезневский, Обозрeние древних русских списков..., s. 70, 101; V. Mošin, 
Ćirilski rukopisi Jugoslavenske Akademije, č. 1, Opis rukopisa, Beograd 1955, s. 51; С. В. Тро-
ицки, Како треба издати Светосавску кормчиjу (Номоканон са тумаченима), „Споме-
ник” (Српска Академиjа наука), Одељење Друштвених Наука, нова сериjа 4, Београд 
1952, s. 84.

38 Inc. Месалїане манхескою ересїю недꙋгꙋвще пробрѣтоша  на скараднѣшаа... 
(BN 12365 IV, s. 309; BN 12366 IV, s. 309v – rozdz. 63; BN 12694 III, s. 260; BJ 71/52, s. 164). 
Tekst (z paralelami greckimi), zob. V. Jagić, Opisi i izvodi..., s. 100–101. Izmaił Sriezniewski 
stwierdził, że jest to Opowieść (Skazanije) Armenopula o mesalianach, zob. idem, Обозрeние 
древних русских списков..., s. 70–71. W warszawskich kodeksach BN 12365 IV i BN 12366 
IV oba pisma zamieszczone są jako rozdz. 62 i 63, choć w kormczej serbskiej redakcji znajdują 
się pod numerami 41 i 42 (por. Kormcza Ilovička, k. 205v–206; Kormcza Riazańska, k. 
211–211v; Kormcza Nowogrodzka, k. 373–373v). W drukowanej kormczej ruskiej z 1650 r. 
(tzw. Józefińskiej) tworzą jeden rozdział – 39 (s. 724–726). Warto odnotować, że kopie BN 
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żeni są” myślą manichejską, a nauka ich pełna jest „obrzydliwych błędów”. 
Dalej autor wymienia najważniejsze błędy doktrynalne „heretyków”: że 1) 
umysł ludzki zniewolony jest przez demony, a (materialne) ciało jest z natury 
złe; 2) kwestionują moc sakramentalną chrztu i eucharystii, a uznają jedynie 
moc modlitwy; 3) odrzucają kult krzyża i Bogurodzicy; 4) jedni praktykują 
autokastrację, a inni („mnisi-heretycy”) prowadzą pozornie wstrzemięźliwe, 
lecz w rzeczywistości rozwiązłe życie, obcując z wieloma kobietami i nie po-
wstrzymując się przed związkami kazirodczymi. Jak widać po tytule, mesa-
lianie w tym pasażu powiązani zostali wprost z bogomiłami lub babunami, do 
których w rzeczywistości odnoszą się wymienione zarzuty. Dzięki temu utoż-
samieniu znalazł swą kanoniczną podbudowę i utrwalił się w pamięci najbar-
dziej bodaj znany z ruchów neomanichejskich wśród prawosławnych Słowian 
w średniowieczu – bogomilizm39.

Herezja pojawiła się na terenach Tracji najprawdopodobniej za pano-
wania bułgarskiego cara Piotra (927–969)40 i przynajmniej przez dwa wie-
ki burzyła podwaliny władzy kościelnej i świeckiej na Bałkanach. W okresie 
powstawania najstarszej redakcji słowiańskiego nomokanonu (pocz. X w.) 
w Bułgarii nie tylko zdawano sobie sprawę z istnienia tej herezji, ale już pod-
jęto z nią walkę. Doskonałym świadectwem tych wysiłków jest polemicz-
ny traktat bułgarskiego kapłana – Prezbitera Kozmy (969–972), jedno z pod-
stawowych źródeł wiedzy na ich temat nie tylko w dawnych wiekach, ale 
i współcześnie41. Korpus pism antyheretyckich, jaki znalazł się bułgarskiej 
redakcji nomokanonu, niewątpliwie służył pomocą w zmaganiach hierarchii 

posiadają charakterystyczną formę leksykalną przydawki скараднѣшаа zamiast сквѣрнѣиша, 
występującej w większości odpisów.

39 Na temat bogomilizmu powstało już bardzo wiele opracowań naukowych, dlatego od-
syłamy tu do haseł encyklopedycznych z wykazami podstawowej literatury: Д. Ангелов, Бо-
гомилство, [в:] Кирило-Методиевска енциклипедия, т. 1, s. 212–216; П. И. Жаворонков, 
А. А. Турилов, Богомильство, [в:] ПЭ, <www.pravenc.ru/text/149507.html>. Przegląd now-
szej literatury na ten temat znaleźć można w pracy: К. Гечева, Богомилството и неговото 
отражение в средновековна християнска Европа. Библиография, Второто допълнено 
и преработено издание, София 2007.

40 Najstarszym historycznym źródłem na temat bogomilizmu jest napisany po grecku list 
patriarchy Konstantynopola Teofilakta (933–956) do bułgarskiego cara Piotra I. Więcej o nim: 
G. Minczew, Remarks on the „Letter of the Patriarch Theophylact to Tsar Peter” in the Context 
of Certain Byzantine and Slavic Anti-heretic Texts, „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar 
Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East 
Europe”, vol. 3, Łódź 2013, s. 113–130.

41 Zob. Ю. Бегунов, Козьма Пресвитер в славянских литературах, София 1973. Od-
notujmy przy okazji, że w polskich zbiorach znajduje się fragment tego dzieła, we wspomina-
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z bogomilizmem (X–XI) jako ruchem, który zagrażał utrzymaniu stabilności 
feudalnego ustroju państwa i Cerkwi. Korzystając z gotowych wytycznych, 
jak rozpoznawać i jak walczyć z herezjami dualistycznymi, starobułgarscy 
pisarze uzupełnili nomokanon o specjalny tekst informujący o założycielu 
sekty – popie Bogomile (Bogumile) – wraz z krótką charakterystyką jego na-
uczania. W późniejszym czasie artykuł ten wchodził również do grupy efre-
mowskiej ruskich nomokanonów, jednak w XIII-wiecznej redakcji Kormczej 
św. Sawy już go nie ma42. Jednak południowosłowiańscy kanoniści dobrze 
sobie zdawali sprawę nie tylko ze stałej obecności myśli bogomiłów na Bał-
kanach, ale też z oczywistych zbieżności ich dogmatów wiary z herezją mesa-
lian lub eutychian. Połączenie wszystkich tych nauk nastąpiło przy wykorzy-
staniu bizantyńsko-słowiańskiej tradycji literackiej nomokanonu. Dowodów 
na to dostarczają najstarsze rękopisy serbskiej redakcji Kormczej św. Sawy. 
Na marginesach traktatu Epifaniusza z Cypru dopisano glosy twierdzące, że 
mesalianie byli źródłem nauki dla bogomiłów i że do nich również odnoszą 
się wypunktowane w dziele „błędy mesaliańskie”43. Trudno dziś stwierdzić, 
czy doktrynalne korzenie bogomilizmu rzeczywiście sięgały aż tak głęboko. 
Bardziej prawdopodobne, że do jego powstania w większym stopniu przy-
czynili się przesiedleni przez Jana Tzimiskesa do Tracji ormiańsko-syryjscy 
paulicjanie, wraz z którymi neomanichejska myśl dualistyczna przywędro-
wała na Bałkany. Dla średniowiecznych teologów nie miało to, jak się wyda-
je, większego znaczenia. Najpewniej szukali oni prostych analogii dla nauk 
i zachowań bogomiłów, niezależnie od rzeczywistej sytuacji. Było to zresztą 

nym już niejednokrotnie Kodeksie z Bonarówki (Słowo do biskupów i popów pasących trzodę 
Chrystusową, inc. Не погрѣбате таланⸯтовь въ пщахъ..., k. 171–171v).

42 Tekst ten (inc. В лѣто правовѣрнаго црѧ петра бꙑсть в болгарьстѣи земли попъ именемъ 
бꙋмилъ...) znalazł się w Kormczej Efremowskiej jako 49 rozdział (k. 356), oraz w należącym 
do tej grupy tekstologicznej, choć znacznie młodszym, nowogrodzkim kodeksie – Kormczej 
Sołowieckiej (РНБ Сол.1056 1056, XV/XVI w.). W Kormczej Riazańskiej go brak. Zob. И. 
Срезневский, Обозрeние древних русских списков..., s. 38; Я. Н. Щапов, Византийское и 
южнославянское...., s. 115, 260.

43 W kormczych – Ilovičkiej, Riazańskiej i Sarajewskiej – nad artykułem znajdują się 
glosy: Масалꙗне ѹчтел богѹмломъ рекше бабѹном, zaś w Ilovičkiej i Mazurina pod 
tekstem jest jeszcze komentarz: В сѣ главꙁнѣ все бабѹньска ресь: тако бо дрьжеть 
 бабѹн (V. Jagić, Opisi i izvodi..., s. 106). Takie same glosy na temat powiązań herezji 
bogomiłów z mesalianizmem znajdują się też w późniejszych (XVI w.) kopiach kormczej 
redakcji serbskiej, zob. М. Цибранска-Костова, М. Райкова, Богомилите в църковно-
юридическите текстове и паметници, „Старобългарска литература”, кн. 39–40, 2008, s. 
199. W rękopisach BN i BJ glos tych nie ma.
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podejście zupełnie naturalne, gdyż przekonanie o ciągłości i wzajemnej za-
leżności myśli heretyckiej leżało u podstaw chrześcijańskiej herezjologii. Do 
utożsamienia bogomiłów z mesalianami doszło najprawdopodobniej jeszcze 
na gruncie greckim, a starosłowiańscy tropiciele innowierstwa jedynie wpisali 
się w ten sam nurt walki z bogomilizmem, z którym Bizantyńczycy podjęli 
walkę znaczniej wcześniej44. Artykuł O mesalianach, których nazywają bogo-
miłami i babunami w 42. rozdziale serbskiej Kormczej św. Sawy utrwalił me-
saliańsko-bogomilskie związki, jasno określił, gdzie należy szukać źródeł tej 
średniowiecznej herezji i jak skutecznie ją rozpoznawać45. Wiedziano o tym 
na Bałkanach, wiedziano też dobrze na Rusi. Bogatsza nie tylko o własne do-
świadczenia prawne, ale też stare kopie nomokanonu efremowskiej redakcji, 
ruska tradycja literacka nie tylko przechowała tekst o popie Bogomile, ale 
utrzymała go w obiegu piśmienniczym. Jeszcze w XV–XVI w. kormcze tej 
grupy tekstowej poświadczają obecność artykułu o bułgarskim (zapewne) he-
rezjarsze46.

Ale to mesalianie, nie bogomili, jak pamiętamy, utrzymali pierwszopla-
nowe miejsce w zestawie ruskich i południowosłowiańskich nomokanonów. 
Dlaczego? Bogomilizm w czystej postaci najprawdopodobniej nie wystę-
pował na Rusi, ani tej dawnej – przedmongolskiej – ani nowej, podzielonej 

44 Świadczą o tym m.in. wypowiedzi patriarchy konstantynopolitańskiego Leona Styppe-
sa (poł. XII w.) oraz Hermanopulosa z Salonik (pocz. XIV w.), którzy widzą w nauce bogomi-
łów bezpośrednią kontynuację herezji mesalian (V. Jagić, Opisi i izvodi..., s. 101). Kwestia nie 
była jednak w pełni oczywista. Należy pamiętać, że w starosłowiańskim traktacie Prezbitera 
Kozmy nazywani są po prostu „heretykami”, a terminy „bogomili” czy „babuni” poświadczone 
są przez źródła nie starsze niż XIII w. (М. Цибранска-Костова, М. Райкова, op. cit., s. 198). 
W analogiczny sposób z bogomiłami skojarzono też opisywaną w tekście Tymoteusza herezję 
marcjonitów.

45 Edycja tekstów: V. Jagić, Opisi i izvodi..., s. 102–111; V. Kačanovski, Njekoliko spo-
menika za srbsku i bugarsku poviest, „Starine”, kn. 12, 1880, s. 234–236. Uważa się, że roz-
dział (42) Kormczej św. Sawy, w którym jest mowa o bogomiłach, został opracowany na bazie 
dobrze znanego słowiańskim kanonistom greckiego kompendium dogmatycznego Panoplia 
dogmatica Eutymiusza Zigabena (1111–1115; PG 80, col. 1320). Jego autor omawia herezje 
opierając się bez wątpienia na traktacie Epifaniusza/Jana Damasceńskiego oraz wspominanym 
już piśmie bizantyńskiego metropolity Dymitra z Kiryku. Tekst Zigabena niemal dosłownie 
wykorzystał później Mateusz Blastares (1335) w swej alfabetycznej syntagmie, czyniąc zeń 
najobszerniejsze w cerkiewnosłowiańskiej literaturze kanonicznej pismo poświęcone herezji 
bogomiłów W żywocie Teodozjusza Tyrnowskiego, autorstwa patriarchy Kaliksta, heretycka 
nauka mesalian jest wielokrotnie wspominana, a dwukrotnie utożsamiona wprost z herezją bo-
gomiłów, zob. М. Цибранска-Костова, М. Райкова, op. cit., s. 198, 203, 207.

46 Zob. na przykład rękopisy we zbiorów Ławry św. Trójcy i św. Sergiusza z Radoneża: 
РГБ Тр. 205, XVI w. (k. 427v–428) oraz РГБ Тр. 206, XVI w. (k. 441–441v).
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między Koronę Polską, Wielkie Księstwo Litewskie oraz Moskwę. Pewnych 
śladów obecności myśli neomanichejskiej na tym obszarze jednak nie moż-
na całkowicie wykluczyć47. Wiemy dziś, że w średniowieczu literatura ruska 
pozostawała w ścisłym związku z tradycją południowosłowiańską, głównie 
bułgarską i serbską, a z pewnością nie jest dziełem przypadku, że najwięcej 
kojarzonych z bogomilizmem apokryfów zachowało się właśnie w dawnych 
kopiach ruskich. Z upływem czasu takie teksty jak: Słowo o Adamie i Ewie 
(z dualistycznym wątkiem cyrografu Adama), Opowieść o drzewie krzyżo-
wym, Apokalipsa Jana Teologa, Spór Jezusa z diabłem czy słowiański wa-
riant Ewangelii Dzieciństwa Jezusa (Ewangelia Tomasza) znane były na Rusi 
i określano je w literaturze cerkiewnej mianem „bułgarskich baśni”. Same 
za siebie świadczą też liczne ruskie odpisy mowy Prezbitera Kozmy prze-
ciwko bogomiłom albo kopie żywota biskupa Iłariona z Meglenu pióra pa-
triarchy Eutymiusza Tyrnowskiego, zawierające obszerną dogmatyczną pole-
mikę z paulicjanami, manichejczykami i bogomiłami48. Pamiętajmy również 
o wspomnianych wyżej tekstach nomokanonów, mimo że przeznaczone były 
do zwalczania herezji, pośrednio przyczyniały się do utrzymywania pamięci 
o nich. 

Czy zatem obecność tekstów antymesaliańskich w późnośredniowiecz-
nej słowiańskiej tradycji literackiej jest wynikiem inercji lub mechanicznego 
kopiowania starych ksiąg? Niekoniecznie. Oczywiście wierność kopii wzglę-
dem oryginału ma tu istotne znaczenie, podobnie zresztą jak troska o to, aby 
w użytku cerkiewnym posługiwano się księgami na swój sposób certyfikowa-
nymi, czyli uświęconymi tradycją instytucjonalnego Kościoła i autorytetem 
świętych twórców. Ale czy były to mechanizmy w wystarczającym stopniu 
zapobiegające jakimkolwiek ingerencjom w tekst, a zwłaszcza w strukturę 

47 Niektórzy badacze dopatrują się tu pewnych związków z powstałą pod koniec XIV w. 
w Pskowie, a następnie popularną w Nowogrodzie herezją strigolników, choć bardziej zbliża 
ich do siebie myśl antyfeudalna i antykościelna niż doktrynalna. Zob. m.in. Е. Е. Голубинский, 
История русской церкви, т. 2: От нашествия монголов до митрополита Макария вклю-
чительно / 1-я половина тома: период второй, Москва 1900, s. 396; Б. А. Рыбаков, Стри-
гольники (Русские гуманисты XIV столетия), Москва 1993; М. В. Печников, Доктрина 
стригольников: опыт реконструкции, „Russia Мediaevalis”, t. 10, № 1, München 2001, 
s. 107–125; А. И. Алексеев, К изучению ереси стригольников, „Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики”, № 4 (18), 2004, s. 22–34; А. И. Алексеев, Религиозные движения на Руси 
последней трети XIV–начала XVI в.: стригольники и жидовствующие, Москва  2012.

48 Zob. Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375–1393). Nach den besten 
Handschriften herausgegeben von Emil Kałužniacki, Wien 1901, s. 27–58 (nowe wydanie 
z uzupełnieniami D. Kenanowa: Wielkie Tyrnowo 2010, s. 109–129).
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kodeksów jurydycznych? Z pewnością nie. Dodawanie lub usuwanie rozdzia-
łów, przestawianie ich kolejności, uzupełnianie o nowe teksty i pomijanie sta-
rych nie należą przecież do rzadkości, a skomplikowane dzieje słowiańskiego 
nomokanonu, z jego wieloma redakcjami i odmianami, są tego najlepszym 
przykładem. Wystarczy przywołać księgi kormcze z Biblioteki Jagiellońskiej, 
aby zrozumieć, że nie cofano się przed modyfikacją materiału w kodeksach, 
a jeśli była taka potrzeba, również przed eliminacją jego niekoniecznych 
składników. Literacki sukces tekstów antymesaliańskich zapewne ma zwią-
zek z ich przynależnością do koherentnej struktury tekstów herezjologicznych 
i traktatów polemicznych, przepisywanych zwykle kompleksowo jako jeden 
blok tematyczny, których trwałość w skuteczny sposób chronił autorytet ich 
świętych twórców. Ale równie skutecznie, jak się zdaje, chroniła je ponad-
czasowa aktualność. Skupiona na ascezie, modlitwie i mistycyzmie doktryna 
mesalian czy bogomiłów tak naprawdę wyrażała protest przeciwko porząd-
kowi świata doczesnego oraz jego instytucji – w tym represyjnego państwa 
i hierarchicznego Kościoła. Pokusa burzenia fundamentów kontestowanego 
ładu społecznego, negowanie zasad etycznych i obyczajowych, tworzenie al-
ternatywnych doktryn religijnych zawsze znajdują w historii swoich teorety-
ków i wyznawców. Nie tylko więc teoretycznie nawet w XVII czy XVIII w. 
mogła pojawić się potrzeba poznania niepewnej zdaniem władzy kościelnej 
nauki, określenia jej potencjalnej szkodliwości, a także miejsca w szeroko ro-
zumianej chrześcijańskiej tradycji heterodoksji. Utrwalone w ciągu wieków 
i budzące wciąż niepokój nazwy manichejczyków, mesalian, paulicjan czy 
bogomiłów były czymś w rodzaju haseł, którymi można było skutecznie za-
atakować doktrynalnego lub politycznego przeciwnika49. Tekst kodeksu jury-
dycznego dawał w takich wypadkach stabilny fundament prawa i niezbędną 
argumentację. Mimo upływu czasu tematyka mesaliańsko-bogomilska po-
zostawała wciąż aktualna, służyła bowiem skutecznej pacyfikacji wszelkich 
antyfeudalnych ruchów społecznych oraz tłumienia buntów niezadowolonej 
z ucisku kościelno-państwowego ludności. 

W drugim tysiącleciu Kościoły bizantyński i słowiański musiały się 
zmierzyć z odmiennością doktrynalną, liturgiczną i obyczajową wspólnoty 

49 O uleganie herezji oskarżany był nawet św. Grzegorz Palamas, w jego wykładni nauki 
o boskim świetle hipostatycznym dopatrywano się wpływu myśli mesaliańskiej. Jego główny 
przeciwnik – Barlaam z Kalabrii – odpowiada mu na triady w obronie hesychastów (1338–
1341) właśnie pismem Przeciw mesalianom (Κατὰ μασαλιανῶν). J. Assfalg, P. Krüger, Słownik 
chrześcijaństwa wschodniego, Katowice 1998, s. 209, 277.
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bez porównania liczniejszej i dysponującej większymi wpływami aniżeli neo-
manichejczycy – z chrześcijaństwem zachodnim, rzymskim. Po dramatycz-
nych wydarzeniach w Konstantynopolu z 1054 roku chrześcijaństwo znalazło 
się w stanie formalnej schizmy, która – w odróżnieniu od dotychczasowych 
waśni – nie okazała się krótkotrwała. Splot niefortunnych wydarzeń, jakie 
później nastąpiły – od nieudolnych prób unijnych po katastrofalną w skutki 
IV krucjatę – sprawił, że na przedstawicieli świata łacińskiego prawosławny 
Wschód patrzył przez pryzmat herezji. Niezależnie od prawdziwych intencji, 
troski o przywrócenie jedności chrześcijan czy obawy przed utratą wiernych 
i wpływów, Kościół grecki podjął polemikę z łacinnikami i starał się wyko-
rzystać do tego celu posiadane doświadczenie i instrumentarium. Zobaczmy, 
jakie ślady pozostawiło to starcie w cerkiewnych rękopisach znajdujących się 
dziś w Polsce.





„Do was to słowo, o podstępni rzymianie!” –  
grecko-słowiańska polemika z Kościołem łacińskim

Grecko-łacińska polemika religijna ma swoją wielowiekową historię. 
Przybierając formę listów i pouczeń, dzieł historycznych i historiozoficznych, 
traktatów i pamfletów, tworzy odrębny dział piśmiennictwa, który można 
badać zarówno w ujęciu diachronicznym, jak i w odniesieniu do repertuaru 
poszczególnych epok. Należy pamiętać, że obrzędowe i dogmatyczne spo-
ry Kościoła greckiego z chrześcijańskim Zachodem rozpoczęły się na długo 
przed tym, zanim Konstantynopol i Rzym ostatecznie się skłóciły (poł. XI w.). 
Wprawdzie już w okresie soboru trullańskiego „grecy” wytykali łacinnikom 
błędy w zwyczaju, dyscyplinie postnej i obrzędzie, jednakże pierwsze wyraź-
ne zarzuty o charakterze doktrynalnym pojawiły się dopiero w IX w. Wówczas 
to wyrosłe z kryzysu ikonoklastycznego animozje splotły się z obyczajowymi 
uprzedzeniami i niespełnionymi ambicjami hierarchów, a pragnienie ochro-
ny ustalonych granicami pentarchii (bądź wyobrażonych) stref wpływów za-
owocowało coraz to ostrzejszymi wystąpieniami. Wraz z nimi pojawiła się 
religijna literatura polemiczna. Jedność Kościoła została jeszcze wówczas na 
jakiś czas ocalona, ale cena tak zwanej schizmy Focjusza (867–869) okazała 
się wysoka. Wkrótce stało się jasne, że łatwiej jest ogłosić pojednanie zwa-
śnionych patriarchów, aniżeli cofnąć ostre słowa, które usłyszał świat. Sfor-
mułowane raz zarzuty, mimo formalnego przełamania kryzysu, pozostawały 
w większości aktualne, a ich liczba z czasem tylko się zwiększała, zamiast 
zmniejszać. W środku zaognionych relacji dwóch Rzymów – Starego i No-
wego – znaleźli się Słowianie. 
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Można powiedzieć, że od momentu wejścia w struktury świata chrze-
ścijańskiego Słowianie stali się uczestnikami międzykościelnych konfliktów, 
zarówno jako obiekt kontrowersji (np. spór o przynależność jurysdykcyjną 
Bułgarii), jak i sojusznik którejś ze stron (wskutek przyjęcia odmiennych mo-
deli liturgiczno-kulturowych). W miarę formowania się i utwierdzania reli-
gijno-politycznej podmiotowości kolejnych państw słowiańskich, niektóre 
z ich Kościołów podejmowały samodzielną polemikę religijną, inspirowaną 
głównie tendencjami unijnymi. Taka sytuacja miała miejsce m.in. na zdomi-
nowanych przez obrządek wschodni ziemiach dawnego państwa polsko-li-
tewskiego, które od wieków pozostawały w sferze zainteresowania polityki 
kościelnej Starego Rzymu.

Pojawienie się prac antyłacińskich ma ścisły związek z przekładem i ada-
ptacją religijno-prawnej literatury bizantyńskiej oraz obecnością na tych te-
renach greckiej hierarchii cerkiewnej1. Wzorców dostarczało szczególnie 
piśmiennictwo Rusi Kijowskiej, gdzie – jak zauważył Gerhard Podskalsky 
– korzystano bardziej z aktualnej literatury bizantyńskiej, aniżeli z doktrynal-
no-obrzędowych pouczeń Ojców Kościoła2. Antyłacińskie pisma wchodzi-
ły w skład rozmaitych kodeksów patrystycznych oraz nomokanonów (ksiąg 
kormczych), i wraz z nimi rozprzestrzeniały się po całej prawosławnej Sło-
wiańszczyźnie. Naturalnie na terenach kościelno-kulturowego pogranicza 
obszarów Slavia Orthodoxa i Slavia Romana zasięg oddziaływania takich 
tekstów znacznie się zwiększał, a ich obecność w systemie literackim była 
bardziej widoczna. Dotyczy to zarówno bizantyńskich przekładów, jak i two-
rzonych z czasem słowiańskich tekstów oryginalnych. 

Silna zależność średniowiecznej literatury cerkiewnosłowiańskiej od źró-
deł greckich jest w zasadzie faktem nie podlegającym dziś dyskusji. Z górą 
dwa wieki badań tekstologicznych pozwoliły w znacznym stopniu określić 
korpus dzieł literatury bizantyńskiej, jakim dysponowali twórcy dawnego pi-
śmiennictwa Słowian przy wykonywaniu przekładów, parafraz i kompilacji. 

1 Należy sądzić, że przyczyną tego zjawiska w większym stopniu niż schizma z 1054 r. 
były czynniki o charakterze politycznym i militarnym, takie jak krucjaty czy dążenie do supre-
macji eklezjalnej biskupów rzymskich, zob. А. Николов, Mесто и роль Болгарии в средневе-
ковой полемике православного Востока против католического Запада (на основе славян-
ских переводных и оригинальных текстов XI‒XIV вв.), [в:] XVIII Ежегодная богословская 
конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, т. 1, 
Москва 2008, s. 123–127.

2 G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988–1237), 
przeł. J. Zychowicz, Kraków 2000, s. 243.
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Wysoki odsetek poświadczonych w nich zapożyczeń greckich daje też pod-
stawę poglądom o odtwórczym, czyli nieoryginalnym charakterze tych pism, 
a nawet słowiańskiej literatury cerkiewnej jako takiej3. Opinie te są w du-
żej mierze uproszczeniem i zamazują właściwy obraz średniowiecznej sztuki 
słowa, gdzie powoływanie się na teksty i postacie cieszące się kościelnym 
autorytetem było jednym z podstawowych instrumentów konstruowania dzie-
ła literackiego. Spojrzenie z tej perspektywy na skomplikowaną nierzadko 
stratygrafię zabytków starej literatury Słowian umożliwia odsłonięcie ich 
elementów „własnych” ukrytych wśród licznych warstw „obcego” materia-
łu, a świadczących o twórczym wkładzie słowiańskich pisarzy w przygoto-
wywane teksty oraz o drzemiących w nich zdolnościach. Najlepiej obrazu-
ją ten mechanizm w pełni oryginalne utwory słowiańskie, czyli te, które nie 
posiadają bezpośrednich greckich analogii tekstowych. Choć stanowiły one 
jedynie znikomy procent użytkowanych wówczas tekstów, nie ma to więk-
szego znaczenia dla funkcjonowania i kondycji średniowiecznego systemu 
literackiego Słowian. Literatura ta bowiem – mimo że na wskroś przesiąknięta 
tekstami obcymi – już przez sam akt przekładu na język słowiański uznawana 
była w całości za własną – podobnie zresztą jak dogmatyka i tradycja chrze-
ścijańska – a więc i użytkowany w niej (przetłumaczony lub parafrazowany) 
tekst grecki stawał się w pewnym sensie komponentem jej „rodzimej” tra-
dycji. Tak więc ograniczony udział średniowiecznych twórców słowiańskich 
we wzbogacaniu repertuaru prawosławnej literatury o teksty oryginalne wcale 
nie musi być dowodem braku ich kompetencji i umiejętności, ale po prostu – 
odczuwalnego jako wystarczające – zaspokojenia potrzeb jej użytkowników 
bogatą ofertą dzieł utytułowanych pisarzy bizantyńskich. Te zasady operacji 
twórczych były właściwe dla systemu literatury prawosławnych Słowian na 
przestrzeni wielu stuleci, dlatego też widoczne są dobrze również na materiale 
antyłacińskiej polemiki religijnej.

3 Spór dotyczy zarówno całościowego ujęcia relacji między literaturą bizantyńską a (cer-
kiewno)słowiańską, jak i twórczości poszczególnych pisarzy. Dla przykładu można wskazać 
opozycyjne stanowiska odnośnie do autorskiego wkładu starobułgarskiego pisarza Jana Eg-
zarchy (X w.), zob. P. Olteanu, Contribuţii la studiul literaturii omiletice în vechile literaturí 
bulgară şi romănă, I: Omiliile lui Ioan Exarhul şi izvoarele lor bizantine; II: Omiliile folosite 
în Învăţaturile lui Neagoe Basarab, „Romanoslavica”, XIV, 1967, s. 306–358; M. Capaldo, La 
source principale du Sermon sur la Nativité, attribué à Jean l’Exarque, „Polata knigopisnaja”, 
vol. 9, 1984, s. 3–29; Д. Иванова-Мирчева, Иоан Екзарх Български. Слова, т. 1, София 
1971, s. 50–58; S. Bayer, Parallelen zu einer Predigt des Exarchen Johannes, „Anzeiger für 
slavische Philologie”, Bd. 7, 1974, s. 113–127.
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Piśmiennictwo prawosławnych Rusinów rozwijało się w atmosferze na-
rastającego konfliktu chrześcijaństwa wschodniego z zachodnim, którego 
kumulacją były brzemienne w skutki wydarzenia Wielkiej Schizmy (1054). 
Wyraźny wpływ kultury bizantyńskiej na Ruś Kijowską, wynikający choćby 
z faktu przyjęcia chrztu w obrządku greckim czy regularnego obsadzania ki-
jowskiego tronu biskupiego przez Greków, sprawił, że miejscowa literatura 
praktycznie na bieżąco reagowała na nasilającą się od poł. XI w. grecko-ła-
cińską kontrowersję. Powstałe w tym kontekście wypowiedzi i pisma greckie 
znane były na Rusi (głównie za sprawą południowosłowiańskich przekładów, 
choć nie tylko), co sprawiało, że staroruska polemika doktrynalna bezpośred-
nio odwołuje się do szerokiego wachlarza źródeł bizantyńskich4. Ceną tego 
uzależnienia była stosunkowo słabo rozwinięta rodzima myśl teologiczna5. 
Przełożone na język słowiański pisma przeciw łacinnikom, wraz z powstają-
cymi z czasem ich przeróbkami i kompilacjami, weszły w skład dawnych no-
mokanonów (ksiąg kormczych) oraz rękopisów o mieszanej zawartości (zbor-
ników). Przeglądając wcale pokaźny zestaw tego typu tekstów z okresu XI–XV 
w. można dostrzec, że dominują w nim przekłady, a polemika koncentruje 
się na różnicach natury obrzędowej, zwyczajowej i dyscyplinarnej. W pro-
wadzonym przez Bizantyńczyków sporze z Rzymem Rusini zdają się zaj-
mować pozycję obserwatora, a śledząc przebieg dyskusji toczącej się na linii 
Wschód-Zachód, z rzadka tylko dorzucają do niej co nieco od siebie – zresztą 
i tak zwykle z wykorzystaniem tradycyjnej argumentacji greckiej6. Taki obraz 
polemiki utrzyma się jeszcze w okresie sporów hesychastycznych, gdy pisma 
Grzegorza Palamasa i Nila Kabasilasa zostaną niemal natychmiast przetłuma-
czone na język słowiański7. Widoczna zmiana nastąpiła dopiero po zawarciu 
unii florenckiej (1439), gdy poprzez postać metropolity Izydora i działania 
zwolenników kościelnego zjednoczenia problem różnic w wierze z Kościo-
łem rzymskim bezpośrednio dotknął ziem ruskich, zmuszając miejscową hie-
rarchię cerkiewną do zabrania głosu już we własnej sprawie i we własnym 

4 G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna..., s. 242–243.
5 B. A. Gudziak, Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola 

i geneza unii brzeskiej, tłum. H. Leskiw, A. Chrin, Lublin 2008, s. 312–313.
6 А. Попов, Историко-литературный обзор полемических сочинений против латинян 

(XI–XV в.), Москва 1875; А. Павлов, Критические опыты по истории древнейшей греко-
русской полемики против латинян, Санкт-Петербург 1878; G. Podskalsky, Chrześcijaństwo 
i literatura teologiczna…, s. 242–262; В. Зема, Вiзiя розколу Церкви..., s. 182–216; idem, 
Полемiко-догматичнi збiрки..., s. 43–74; A. Naumow, Ksenofobia i nieufność..., s. 92–94.

7 Zob. M. Scarpa, Gregorio Palamas slavo, Milano 2012.
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imieniu8. Takie wypowiedzi będą wówczas coraz śmielsze w miarę jak po-
litycznie słabnąć będzie Bizancjum, a jego opiniodawczą pozycję w świecie 
prawosławia mocno nadwyręży przyjęta z Rzymem unia9. Ostateczny podbój 
Bałkanów przez Turków, upadek Konstantynopola (1453), aktywność prote-
stantów szukających sojuszników przeciw papiestwu, a wreszcie ofensywa 
Kościoła łacińskiego w okresie (po)trydenckim zmusiły przedstawicieli Cer-
kwi do większej aktywności na tym polu. W drugiej połowie XVI w. polemi-
ka religijna weszła w nową fazę w związku z przygotowaniami, zawarciem, 
a następnie proklamowaniem głośnych unii kościelnych: brzeskiej (1596) 
– w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i mukaczewskiej (1642) 
oraz użhorodzkiej (1646) – na terenach Rusi Zakarpackiej i wschodniej części 
Królestwa Węgier. Wówczas zmieni się jednak charakter tej dyskusji – stanie 
się ona bardziej personalna i wykorzysta epokowy wynalazek druku, a udział 
w niej Greków będzie już ograniczony10. 

Zanim to jednak nastąpiło wachlarz „klasycznych” tekstów bizantyń-
skiej polemiki z zachodnimi chrześcijanami znalazł się w repertuarze literatu-
ry, jaką posługiwała się Cerkiew ruska i podlegli jej wierni. Przynajmniej do 
końca XIV w. zestaw i kształt tych pism jest w miarę stabilny, przynajmniej 
w odniesieniu do tekstów stanowiących składową bizantyńsko-słowiańskich 
kodeksów prawa kościelnego. Pewne urozmaicenie z czasem wniosły lokalne 
wypowiedzi ruskich hierarchów, które pojawiły się w tradycji rękopiśmiennej 
najpewniej w związku z próbami wprowadzenia na Rusi unii z Kościołem 
rzymskim. To właśnie na terenach litewsko-ukraińskich, a zatem na obszarze 

8 Na ten temat zob. m.in.: Е. М. Ломизе, К вопросу о восприятии Ферраро-Флорен-
тийского собора русской делегацией (анализ сведений Симеона Суздальского), [в:] Сла-
вяне и их соседи, 6: Греческий и славянский мир в средние века и раннее новое время, 
Москва 1996, s. 140–152; А. А. Турилов, К истории древнерусской рукописной традиции 
сочинений, связанных с Ферраро-Флорентийской унией, [в:] Б. Н. Флоря, Исследования 
по истории Церкви. Древнерусское и славянское средневековье: Сборник, Москва 2007, 
s. 382–409.

9 Zjawisko to nie dotyczy Świętej Góry Athos, która od początku i konsekwentnie zajęła 
negatywne stanowisko wobec tendencji unijnych, przez co nie ucierpiał jej religijny i moral-
ny autorytet nawet w późniejszym czasie, zob. np. J. Stradomski, Spory o „wiarę grecką”..., 
s. 175–183; M. Kawecka, Oddziaływanie Świętej Góry Athos na kulturę Ukrainy na przełomie 
XVI i XVII wieku, [w:] Święta Góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athosu, red. 
M. Kuczyńska, Gniezno 2009, s. 133–139 (zob. też inne artykuły w tomie). 

10 Na temat obecności Greków na terenach Rzeczypospolitej i ich aktywności cerkiewnej 
w okresie przygotowań, a następnie realizacji postanowień unii brzeskiej zob. K. Kuczara, 
Grecy w Kościołach wschodnich w Rzeczypospolitej (1585–1621), Poznań 2012.
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pogranicza kultury bizantyńskiej i łacińskiej, gdzie na co dzień dochodziło 
do styku i konfrontacji prawosławia z innowiercami – początkowo katolika-
mi, a później też protestantami – około połowy XVI w. uformował się spe-
cjalny typ rękopiśmiennego kodeksu, w którym dominują utwory bezpośred-
nio nakierowane na konfrontację z Zachodem. Znajdujące się w nim „stare” 
teksty bizantyńsko-słowiańskiej polemiki z łacinnikami, uzupełnione zostały 
o nowe utwory, które niejako „aktualizują” dawny materiał i umieszczają go 
kontekście ożywionej międzykonfesyjnej dyskusji11.

W zbiorach rękopisów cerkiewnosłowiańskich w Polsce znajdujemy kil-
ka zabytków grecko-łacińskiej polemiki religijnej z okresu sprzed pojawienia 
się i upowszechnienia książki drukowanej. Najstarsze manuskrypty tego typu 
to dwie – znane nam już – księgi kormcze z Biblioteki Jagiellońskiej w Kra-
kowie (BJ Przyb. 34/1952 oraz BJ Przyb. 71/1952). W kodeksach znajdziemy 
dwa skierowane do łacinników pisma tradycyjnie obecne na Rusi od poł. XIII 
wieku w kormczych serbskiej redakcji – Posłanie mnicha Nikity, o przaśni-
kach12 oraz anonimowy traktat – O Frankach i innych łacinnikach13. 

Posłanie Nikity „mnicha i prezbitera monasteru studyjskiego” należy do 
klasycznego repertuaru bizantyńskiej polemiki z Kościołem rzymskim. Utwór 
jest w zasadzie cyklem polemicznych rozdziałów komentujących zwyczaje 
duchowieństwa rzymskiego uznawane przez reprezentantów prawosławia za 
błędne. W kolejności są to artykuły: O przaśnikach, O poście sobotnim, O mał-
żeństwie duchownych (tj. celibacie), O goleniu brody, O zapuszczaniu długich 
włosów dla urody oraz O pierścieniu (na rękach biskupów). Grecki proto-
graf tego tekstu został określony przez Andrieja N. Popowa, który przypisał 
go Niketasowi Stethatosowi († ok. 1090)14, publikując obszerne fragmenty 

11 В. Зема, Полемiко-догматичнi збiрки…, s. 43–74.
12 Нкты мнха  преꙁвтера монастырѧ стѹдскаго пореклѡ҇ⷨ ѿ скфта къ латномъ, 

ѡ ѡпрѣснѣцѣⷯ, inc. Аще есть вⸯ тобѣ раꙁѹмъ ре҇ⷱ прѣмѹдрост ѿвѣща блжнемѹ..., 
BJ 34/1952, k. 307–313v (rozdz. 41); BJ 71/1952, s. 383–396 (rozdz. 87 – tu pewne drobne 
zmiany w tekście). Drukowana Kormcza z 1650 r. – rozdz. 47 (s. 891–914).

13 Ꙍ фⸯранъꙁѣхъ  прочхъ латнѣхъ, inc. Папа рѷмьскы елкоⷤ ꙁаподныа страны 
хр҇ⷭтаны внѣюдѹ ѡньскыа лѹкы..., BJ 34/1952, k. 314–315v; BJ 71/1952, s. 396–400. 
Drukowana Kormcza z 1650 r. – rozdz. 48 (s. 915–921).

14 Niketas Stethatos był mnichem z klasztoru Studion w Konstantynopolu, a także ducho-
wym uczniem i hagiografem św. Symeona (Nowego) Teologa. Zasłynął jako aktywny uczest-
nik sporów teologicznych nie tylko z łacinnikami, ale też z arianami, żydami, sofistami i laika-
mi. Na polecenie patriarchy Michała Cerulariusza przygotował traktat atakujący poprawność 
doktryny i obyczaju zachodnich chrześcijan, który stał się jednym z powodów przybycia do 
Konstantynopola kardynała Humberta, a w konsekwencji schizmy z 1054 r., zob. Н. Ким, Рай 
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słowiańskiego przekładu na podstawie Kormczej Riazańskiej (1284)15. Utwór 
rzeczywiście stanowi przeredagowany nieznacznie wyjątek z antyłacińskiego 
traktatu Niketasa16 – dzieła może niezbyt błyskotliwego, jeśli chodzi o lite-
rackie ujęcie i argumentację, ale znanego w świecie chrześcijańskim dzięki 
aktualności tematu, a zwłaszcza odpowiedzi, jakiej udzielił na nie w imieniu 
Kościoła rzymskiego kardynał Humbert17.

Anonimowy traktat O Frankach i innych łacinnikach równie wyraźnie 
zaznaczył swoją obecność w piśmiennictwie bizantyńskim i starosłowiań-
skim. Znane są liczne jego odpisy i zapożyczenia z utworu18. Praca składa się 
w zasadzie z rejestru doktrynalno-obyczajowych zarzutów pod adresem Ko-
ścioła łacińskiego, poprzedzonego krótkim wstępem. Autor stwierdza w nim, 
że znajdujące się pod zwierzchnictwem papieża ludy „krain zachodnich” błą-
dzą w wierze, przez co nie różnią się niczym od starożytnych Hellenów (za-
tem pogan). Chlubny wyjątek stanowią tu jedynie (bizantyńscy) mieszkańcy 
Kalabrii, gdzie „chrześcijanie prawowierni są z dawien dawna i wychowani 
zostali w obyczajach Cerkwi apostolskiej”. Przy tłumaczeniu na język sło-
wiański w wykazie „błędów” łacińskich pominięto punkt 19 greckiego ory-

и человек: Наследие преподобного Никиты Стифата, Санкт-Петербург 2003 (korzystam 
z fragmentów pracy dostępnych w internecie: http://krotov.info/history/11/kim_00.html).

15 Tekst słowiański: А. Попов, Историко-литературный обзор..., s. 125–133; М. Чель-
цов, Полемика между греками и латинянами по вопросу об опресноках в XI–XII веках, 
Санкт-Петербург 1879, s. 357–368. Przekład znany jest też ze starszej o dwie dekady kopii 
w Kormczej Ilovičkiej 1262 r. oraz ruskich kodeksów drugiej poł. XIII w. – Kormczej Nowo-
grodzkiej (1282) oraz archetypicznej Kormczej Wołyńskiej (1286). Zob. И. И. Срезневский, 
Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках (Приложение к XXII 
тому Записок Императорской Академии наук № 3), Санкт-Петербург 1873, s. 161; idem, 
Обозрение древних русских списков..., s. 73–74, 100–101; V. Mošin, Ćirilski rukopisi..., 
s. 52. Zaproponowana przez Andrieja Popowa atrybucja Posłania mnicha Nikity, o przaśnikach 
nie przekonała Aleksieja S. Pawłowa, który w swojej krytycznej recenzji podał ją w wątpli-
wość, wskazując na prawdopodobniejsze, jego zdaniem, autorstwo Niketasa Choniatesa, zob. 
А. Павлов, Критические опыты…, s. 73.

16 Niketas Stethatos, Dialexis (Antidialog), [w:] A. Michel, Humbert und Kerullarios, II, 
(Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte 23), Paderborn 1930, s. 320–342 
(tekst grecki); Nicetae, presbyteri et monachi Monasteri Studii, Libellus contra latinos editus 
et ab Apocrisiariis Apostolicae sedis Constantinopoli repertus, [w:] Acta et scripta quae de 
controversiis ecclesiae Graecae et Latinae, ed. C. Will, Paris 1861, s. 127–136 (tekst łaciński).

17 Humberti episcopi sylvae candidae responsio sive contradictio adversus Nicetae 
pectorali libellum, [w:] Acta et scripta..., s. 136–150.

18 А. Попов, Историко-литературный обзор…, s. 56–57; А. Павлов, Критические 
опыты…, s. 42–43.
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ginału19, mówiący o zakazie odprawiania mszy św. w innych językach niż 
hebrajski, grecki i łaciński. Pominięcie tego zarzutu jest najpewniej celowe, 
godzi bowiem w liturgiczną tradycję Słowian, której cyrylometodejskich ko-
rzeni oczywiście nie należało podważać20. W tradycji rękopiśmiennej traktat 
przypisywany jest niekiedy patriarsze Focjuszowi I Wielkiemu, jednak znacz-
nie rozbudowany repertuar zarzutów stawianych Kościołowi rzymskiemu 
wskazuje na autora pochodzącego przynajmniej z czasów patriarchy Michała 
Cerulariusza i atmosferę zaognionego już sporu z drugiej połowy XI wieku21.

Utwór został przełożony na język słowiański najprawdopodobniej na 
Bałkanach i w tej postaci pojawił się na Rusi w drugiej połowie XIII w. wraz 
z serbską Kormczą św. Sawy22. Tekst wszedł do słowiańskiej księgi kormczej 
serbskiej (rozdz. 51) i ruskiej redakcji (rozdz. 37), dzięki czemu spotykamy 
go w tych samych kodeksach, co wspomniane wyżej posłanie mnicha Nike-
tasa23. Od końca XIV w. artykuł znany był szeroko wśród prawosławnych 
Słowian i miał znaczny wpływ na późniejszą literaturę polemiczną, zwłaszcza 
ruską24. Kolacje krakowskich rękopisów wykazały, że oba teksty w księgach 

19 Zachowując ciągłość numeracji, przez co grecki tekst posiada 28 zarzutów, a słowiański 
– 27, zob. А. Попов, Историко-литературный обзор…, s. 65.

20 Korzystający w pierwszej połowie XII w. z greckiego oryginału tego dzieła metropolita 
kijowski Nicefor w swoim Posłaniu do ks. Jarosława Światopełkowicza Wołyńskiego, o łacin-
nikach powołuje się także na ten zarzut, zob. Я. Н. Щапов, Византийское и южнославян-
ское..., s. 168.

21 Pseudo-Photios, Peri ton Frangon kai ton loipon latinion, [w:] Monumenta graeca 
ad Photium eiusque historiam pertinentia, ed. J. Hergenröther, Regensburg 1869, s. 62–71. 
Źródłem argumentacji dla traktatu przypuszczalnie mogła być encyklika patriarchy Focjusza 
do patriarchów wschodnich z 867 r. (PG 102, 721A–741C), ale znajduje się w niej znacznie 
mniej zarzutów i są zasadniczo innego typu. Istnieje wszakże tekstologiczny związek między 
utworem O Frankach…, a listem Michała Cerulariusza do patriarchy antiocheńskiego Piotra III 
(PG 120, 781B–796A), w którego opracowaniu – jak wiadomo – patriarcha Konstantynopola 
korzystał z pism swego uczonego poprzednika.

22 И. И. Срезневский, Сведения и заметки…, s. 161.
23 А. Попов, Историко-литературный обзор…, s. 58; Я. Н. Щапов, Византийское 

и южнославянское…, s. 168.
24 W oparciu o ten utwór powstała m. in. druga redakcja słowiańskiego przekładu Posła-

nia patriarchy Michała Cerulariusza do (patriarchy) Piotra Antiocheńskiego (1054 r.) oraz an-
tyłaciński traktat Spór z Łacinnikami (Стязание с Латиною) metropolity kijowskiego Jerzego 
(2 poł. XI w.). Trudno dziś natomiast jednoznacznie stwierdzić, które z tych pism stanowiło tek-
stologiczną podstawę dla innego traktatu, Grzegorza Cambłaka, zatytułowanego: Słowo o tym, 
jak wierzą Niemcy (pocz. XV w.), zob. G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologicz-
na…, s. 245–247 (tam też literatura); Энциклопедия русского игумена XIV–XV вв. Сборник 
преп. Кирилла Белозерского, отв. ред. Г. М. Прохоров, Санкт-Петербург 2003, s. 295–296.
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kormczych z Biblioteki Jagiellońskiej przedstawiają pełne odpisy serbskiej 
redakcji – bliskie wariantowi Kormczej Riazańskiej 1284 roku25.

Mimo że z formalnego punktu widzenia oba utwory nie należą do dzieł 
prawa kanonicznego, jednak wchodzą regularnie w skład późniejszych nomo-
kanonów, gdzie zestaw utworów polemicznych od końca XV wieku znacznie 
się zwiększa26. Większą ilość tekstów tego typu widać również w szesnasto- 
i siedemnastowiecznych cyrylickich kodeksach prawnych z terenów dawnej 
Rzeczypospolitej. W trzech nomokanonach ruskiej redakcji  znajdujących się 
w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie – BN 12365 IV (Akc. 2731), 
pocz. XVI w.; BN 12366 IV (Akc. 2736), pocz. XVII w.; BN 12694 III, XVI/
XVII w. – obecne są kopie Posłania mnicha Nikity, o przaśnikach oraz trak-
tatu O Frankach i innych łacinnikach, choć zauważamy w nich pewne skróty 
i opuszczenia wynikające zarówno z uszkodzeń rękopisów, jak i celowych in-
gerencji redaktorskich27. Ponadto w dziale pism polemicznych zamieszczono 
przekłady dwóch posłań patriarchy Antiochii Piotra III (1028–1051)28 – do ar-
cybiskupa Wenecji Dominika („przy patriarsze Konstantynopola Aleksym”)29 

25 Porównuję z fragmentami dostępnymi mi w publikacji Popowa (op. cit., s. 58–69, 126–
133).

26 А. Павлов, Критические опыты…, s. 70–72.
27 W przypadku kodeksu BN 12365 IV artykuł O Frankach… (rozdz. 61, k. 307–308) 

nie ma początku i zaczyna się od zarzutu 13 (o świeckich strojach duchownych łacińskich). 
Poprzedzający go rozdz. 55 to Posłanie Piotra Antiocheńskiego do arcybiskupa rzymskiego, 
o którym będzie mowa niżej. Kodeks jest uszkodzony, brakuje przynajmniej jednej składki rę-
kopisu, gdzie znajdowało się prawdopodobnie posłanie metropolity Jana II oraz mnicha Nikity 
(układ artykułów i ich kolejność w obu księgach są takie same). Natomiast w rękopisie BN 
12366 IV Posłanie mnicha Nikity jest skrócone, ale jest to celowy zabieg redakcyjny. Brakuje 
ok. 1/3 artykułu o przaśnikach oraz całych pasaży o poście sobotnim i o łacińskim zakazie mał-
żeństwa duchownych. Po odnoszącym się do rozprawy o przaśnikach 9 kanonie apostolskim 
(s. 306, już bez komentarza), kopista przechodzi od razu do kanonu 11 soboru trullańskiego 
(szóstego powszechnego wg tradycji wschodniej), a później do artykułów o strzyżeniu brody 
i o zapuszczaniu długich włosów (też skrócony). Odpis artykułu O Frankach… jest zasadniczo 
pełny, pominięto jedynie zarzut 17 (o tym, że łacinnicy nie śpiewają Alleluja w okresie Wielkie-
go Postu) zachowując przy tym ciągłość (zmienionej) numeracji. W Kormczej Konstantynow-
skiej (BN 12694 III) tekst Posłania mnicha Nikity jest pomieszany z powodu przestawienia kart 
rękopisu (pocz. znajduje się na s. 336, a dalsze części na s. 305–313, pełny tekst); dalej znajduje 
się traktat O Frankach… s. 313–316 (pełny tekst). 

28 Postać kojarzona głównie ze skierowanym do niego posłaniem patriarchy Michała 
I Cerulariusza, (PG 120, 781B–796A) i odpowiedzią, jakiej Piotr udzielił mu na to pismo (PG 
120, 800B–813A).

29 Петра архїепп҇ⷭа алеѯанⸯдрїскаго къ бенетскомꙋ архїеппꙋ бѣ же пр патрїарсѣ конⸯстант-
на града ѡлеѯе, inc. Нгдеже напсано пръвопресолнкꙋ аклкїскомꙋ, рекше бенетскомꙋ..., 
BN 12365 IV, k. 274v–275v; BN 12366 IV, k. 259–260v; BN 12694 III, s. 261. Posłanie skie-
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oraz pismo „do arcybiskupa rzymskiego, o przaśnikach”30. Warszawskie od-
pisy pierwszego z pism zawierają typową dla ruskich przekładów pomyłkę 
w tytulaturze patriarchy Piotra („aleksandryjski” zamiast „antiocheński”31), 
powstałą zapewne na skutek dużej popularności św. Piotra Aleksandryjskie-
go, wybitnego teologa i pogromcy herezji Ariusza.

Posłanie Piotra do (akwilejskiego czyli) weneckiego arcybiskupa jest ko-
lejną kompilacją o niezbyt spójnej tematyce, gdzie pod wspólny tytuł pod-
ciągnięte zostały trzy odrębne w zasadzie artykuły: o tytulaturze patriarchy 
weneckiego (fragment)32, 14 kanonów (prawił) pokutnych dla apostatów oraz 
właściwy traktat o azymach33. Ten ostatni fragment w przeredagowanej po-
staci stanowi trzon tematyczny drugiego z pism patriarchy Piotra, które w tej 
formie spotykamy również w rękopiśmiennych ruskich kodeksach o niesta-
łym składzie z XVI wieku.

Kolejnym dziełem antyłacińskiej polemiki w nomokanonach ruskiej re-
dakcji jest Pouczenie metropolity ruskiego Jana do arcybiskupa rzymskiego34. 

rowane było właściwie do Dominika (ok. 1050), patriarchy Grado (PG 120, 756A–781B), 
i spotykane jest już w bizantyńskich kodeksach jurydycznych z pierwszej poł. XII wieku. 
Wspomniany patriarcha konstantynopolitański to zapewne Aleksy I Studyta, którego pontyfikat 
obejmował lata 1025–1043, a więc posłanie musiałoby zostać wysłane, zanim Dominik został 
patriarchą. Zob. А. Павлов, Критические опыты…, s. 70; G. Podskalsky, Chrześcijaństwo 
i literatura teologiczna…, s. 244.

30 Ѿ петра антїѡхїскаго патрїарха къ архепк҇ⷭпѹ рмьскомѹ ѡ ѡпрѣсноцѣхъ, inc. 
Напса м се стн твоѧ. ꙗко сты꙼ блженⸯны патрїархь костанⸯтна града..., BN 12365 
IV, k. 304–308v, zamieszczone jako rozdz. 55 i brakuje samego zakończenia (utrata jednaj 
karty rękopisu); BN 12366 IV, k. 293v–298v, również jako rozdz. 55 i tekst jest w tym 
przypadku kompletny. Pisma brak natomiast w nomokanonie BN 12694 III. Por. А. Попов, 
Историко-литературный обзор…, s. 164–165. Por. М. Чельцов, Полемика между греками 
и латинянами.., s. 336–357.

31 Por. И. И. Срезневский, Сведения и заметки…, s. 159; idem, Обозрение древних 
русских списков…, s. 71, 100.

32 Pełny tekst posłania zob. М. Чельцов, Полемика между греками и латинянами.., 
s. 325–336.

33 Inc. Еже прчащат сѧ опрѣснокъ ветхїа жертвы прчащенїе стъ... – jest to przypisany 
patriarsze Piotrowi fragment z trzeciego posłania Leona z Ochrydy, zob. А. Николов, Mесто 
и роль Болгарии…, s. 125. Warszawski nomokanon BN 12694 III opuszcza kanony pokutne 
Piotra, natomiast bezpośrednio po traktacie o azymach znajduje się w nim typowy dla tego 
miejsca fragment z pierwszego listu Leona z Ochrydy (inc. же сꙋботы съ опрѣснокы хранꙗще 
 глаголюще хре҇ⷭтꙗны быт..., por. PG 120, 836–844), którego nie ma za to w rękopisach BN 
12365 IV i BN 12366 IV.

34 Къ архїеппⷭ҇ѹ рⷨскомꙋ ѿ їѡана мтрополта рѹ҇ⷭкаго ѻ ѡпрѣсноцѣхъ, inc. Въꙁлюбⷯ ѡ 
гд любоⷡ҇ твою члче бжі..., BN 12365 IV (brak z powodu utraty kart rękopisu); BN 12366 IV, 
k. 298v–302v (cały tekst).
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Autorem tego polemicznego traktatu skierowanego do antypapieża Klemen-
sa III jest metropolita kijowski Jan II – Grek z pochodzenia, który z racji swe-
go gruntownego wykształcenia cieszył się u współczesnych wielkim uzna-
niem35. Utwór jest wiernym przekładem greckiego oryginału36 i wchodzi 
regularnie w skład ruskich kodeksów prawnych i zborników XIV–XVII w.37. 
Pouczenie metropolity Jana różni się jednak od innych utworów polemicz-
nych tego okresu. Nie powtarza bowiem „obowiązkowego” wykazu „błędów 
łacińskich”, w którym sprawy zwyczaju i dyscypliny często dominują nad 
problemami obrzędu i doktryny, ale koncentruje się na kilku tylko najistot-
niejszych zarzutach (gł. chleba eucharystycznego i dodatku do symbolu wia-
ry). Pismo charakteryzuje również wyjątkowo łagodny, jak na owe czasy, ton 
wypowiedzi, co nadaje mu charakter bardziej podobny do braterskiego napo-
mnienia, aniżeli czystej polemiki38.

W tekstologicznym związku z posłaniem metropolity Jana II znajduje 
się anonimowe Pouczenie siedmiu soborów [powszechnych] do łacinników39. 
Jest to kolejne dzieło o charakterze przekładowym, choć powstałe na Rusi, 
którego atrybucja i źródła były swego czasu przedmiotem naukowej dysku-
sji. Andriej Popow uznał ten utwór za skrót i redakcję wspomnianego wyżej 

35 Źródła bibliograficzne na temat jego życia i działalności zob. G. Podskalsky, Chrześci-
jaństwo i literatura teologiczna…, s. 248 (przyp. 750).

36 Pontyfikat Klemensa III przypada na lata 1080/84–1100, zaś Jan II zmarł 14 VIII 
1089 r. Pismo musiało zatem powstać w okresie między objęciem tronu przez antypapieża 
a śmiercią kijowskiego metropolity. W literaturze naukowej utwór pojawił się dzięki publikacji 
Konstantina Kałajdowicza (idem, Памятники российской словесности XII века, Москва 
1821, s. 209–218), natomiast grecki wariant tekstu wydał Konstantin I. Grigorowicz (idem, 
Послание митрополита Иоанна II, „Ученые записки Второго Отделения Императорской 
Академии Наук”, кн. 1, s. 1–20). W późniejszym czasie uwagi na jego temat poczynili m. in. 
Andriej Popow (idem, Историко-литературный обзор…, s. 92–93, 173–174) oraz Aleksiej 
Pawłow (idem, Критические опыты…, s. 71–72).

37 Wraz z polemicznym pismem Teodozjusza Greka do księcia Izjasława O wierze ware-
skiej czyli łacińskiej (inc. Слово м есть к тобѣ кнѧ҇ⷤ болюбвъ. аꙁъ федосъ хѹды робъ...) 
zostaje włączony do kormczej (zob. Н. Калачов, О значении кормчей в системе древнего 
русского права, Москва 1850, s. 3, 22; G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologicz-
na…, s. 250, 258); wszedł też w zestaw tekstów Wielkich Czeti-Minei metropolity Makarego 
(zob. А. Попов, Историко-литературный обзор…, s. 93–94).

38 Zob. А. Павлов, Критические опыты…, s. 60–61. Utwór omawia szerzej G. Podskal-
sky (s. 249–251), który zwraca też uwagę na inne źródła z tego okresu, poświadczające pewne 
złagodzenie nastroju wobec łacinników.

39 Поѹченїе ѿ сеⷣм събо҇ⷬ на латїнⷹ, inc. Не бехма ѹбо рекѹ хр҇ⷭтїане васъ бжїю блгⷣтїю 
ꙁначала ꙁнамъ..., BN 12365 IV, k. 300–303v; BN 12366 IV, k. 289–293v.
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posłania metropolity Jana II40, jednak Aleksiej S. Pawłow skorygował te usta-
lenia zauważając, że jest to raczej kompilacja skróconej redakcji posłania me-
tropolity Jana II i posłania metropolity kijowskiego Nicefora I (1104–1121)41. 
Dziś utwór uznaje się za przeróbkę zależną od któregoś ze zbieżnych tek-
stologicznie pism metropolity Nicefora – do wielkiego księcia kijowskiego 
Włodzimierza Monomacha († 1125) lub do księcia włodzimiersko-wołyń-
skiego Jarosława Światopełkowicza († 1123)42. Wszystkie listy są podobnej 
treści, a ich zbieżna struktura pozwoliła na stosunkowo łatwe dokonanie ta-
kiego połączenia. Naturalnie redaktor testu pominął w nim wstępy, imiona 
autorów i bezpośrednie zwroty do adresatów, które pod koniec XIV w., gdy 
najprawdopodobniej powstała ta kompilacja, nie były już tak istotne dla ru-
skiego czytelnika, a pozwoliły nadać jej bardziej uniwersalny charakter. Dzię-
ki tym zabiegom Pouczenie siedmiu soborów na łacinników staje się w rozu-
mieniu użytkownika dawnej literatury cerkiewnej dziełem zupełnie nowym 
i samodzielnym. Pozwala to poniekąd wyjaśnić, dlaczego pojawia się ono 
w księgach kormczych niezależnie od Pouczenia metropolity ruskiego Jana, 
do arcybiskupa rzymskiego (zwykle przed nim) i dowodzi, że dość wcześnie 
musiało utracić swój tekstowy z nim związek43. 

Korpus pism antyłacińskich w nomokanonach z Biblioteki Narodowej 
w Warszawie dopełnia Opowieść 12 apostołów o łacinnikach i przaśnikach44. 
Utwór ma wyraźnie kompilacyjny charakter, a jego (cząstkowych) źródeł nie-
wątpliwie należy szukać w literaturze bizantyńskiej. Do dziś nie udało się 
jednak wskazać jednolitego greckiego protografu, który by służył za podsta-
wę dla przekładu, dlatego należy zakładać, że dzieło w takim kształcie po-

40 А. Попов, Историко-литературный обзор…, s. 94–95, 164.
41 А. Павлов, Критические опыты…, s. 58–59. Opinię tę podtrzymują też późniejsi ba-

dacze, zob. Н. Никольский, Материалы для повременного списка русских писателей и их 
сочинений (X–XI вв.). Корректурное издание, Санкт-Петербург 1906, s. 222–225; G. Pod-
skalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna…, s. 249.

42 Zob. Г. С. Баранкова, Творческое наследие киевского митрополита Никифора, 
„Русская речь” 6/2003, s. 87–94; Послания митрополита Никифора, подг. Г. С. Баранкова, 
Москва 2000, s. 95–124; Творения митрополита Никифора, ред. М. Громов, С. Полянский, 
(Памятники религиозно-философской мысли Древней Руси 6), Москва 2006, s. 124–170, 
334–340.

43 Szczegółowe omówienie utworu w cytowanej pracy G. Podskalskiego (idem, Chrześci-
jaństwo i literatura teologiczna…, s. 253–255).

44 Скаꙁанїе ѿ в҃ї апл҇ⷭѹ ѡ латїнѣ  ѡпрѣсноцѣхъ, inc. Къ вамъ слово ѡ хїтры рїмлѧне..., 
BN 12365 IV, k. 275 v–299v; BN 12366 IV, k. 260v–289.
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wstało na Słowiańszczyźnie45. Przypuszczalnym miejscem pojawienia się 
pierwotnego wariantu tej kompilacji mogła być średniowieczna Bułgaria (ok. 
poł. XIII w.), skąd tekst przedostał się do ruskiej tradycji piśmienniczej46. Na 
gruncie literatury słowiańskiej pismo podlegało licznym procesom redakcyj-
nym, dlatego w tradycji cyrylickiej znane jest dziś w trzech głównych odmia-
nach – krótkiej, pełnej i obszernej47. W niektórych rękopisach tekst obszernej 
redakcji funkcjonuje pod zmienionym tytułem – Epistoła do rzymian, przez 
co ustalenia zależności treściowo-źródłowych między tymi pismami rodziło 
dawniej szereg nieporozumień48. 

Opowieść 12 apostołów o łacinnikach i przaśnikach to najobszerniejszy 
tekst całego cyklu pism antyłacińskich i jest dużo bardziej różnorodny treścio-
wo, niż informuje tytuł. Do zestawu ruskich nomokanonów wszedł zapewne 
ze względu na omawiany wyżej traktat o azymach, choć stanowi on zaledwie 
jedną z trzech jego strukturalnych części, obok apokryficznych dziejów dwu-
nastu Apostołów i retorycznego pouczenia do wiernych. Włączenie tego ostat-
niego materiału do kompilacji jest dość zagadkowe, gdyż znajduje się w nim 
nie tylko krytyka antycznych (pogańskich) greckich filozofów, ale także różne 
opowieści fizjologiczne o ciele ludzkim, których tematyczny związek z pole-

45 А. Попов, Историко-литературный обзор…, s. 189–190; А. Павлов, Критические 
опыты…, s. 80; А. И. Соболевский, Отношение Древней Руси к разделению церквей, 
„Известия Императорской Академии наук”, сер. 6, вып. 2, 1914, s. 95–102; Г. С. Баранкова, 
Текстологические и языковые особенности антилатинского апокрифического памятника 
«Сказание о двенадцати апостолах, о латине и о опресноцех», „Вестник Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета”, cер. 1: „Богословие. Философия”, 
вып. 3 (27), 2009, s. 67–92.

46 Istotną przesłanką na korzyść tej hipotezy jest tytuł Opowieści... odnotowany (jako 
rozdz. 325) w spisie treści zaginionego dziś tzw. Archiwskiego zbornika (Архивский сборник) 
z XIII w. Warto przypomnieć, że ten niezwykle ważny kodeks oddaje kształt bułgarskiego 
protografu z 1261 r. Tezę tę potwierdzają też w pewnym stopniu bułgaryzmy językowe, zacho-
wane w najstarszych kopiach Opowieści... z XIV i XV wieku. Zob. Летописец Переяславля-
Суздальского,составленный в XIII веке (между 1214 и 1219 годов), изд. князем М. Обо-
ленским, Москва 1851, s. LXXI; А. Попов, Историко-литературный обзор…, s. 163–164; 
А. Павлов, Критические опыты…, s. 71, 80–81; Г. С. Баранкова, Текстологические и язы-
ковые особенности..., s. 78–79; А. Николов, Повест полезна за латините. Паметник на 
средновековната славянска полемика срещу католицизма, София 2011, s. 15–16.

47 Г. С. Баранкова, Текстологические и языковые особенности..., s. 67–68.
48 Popow uznał Opowieść 12 apostołów o łacinnikach i przaśnikach za skrócony wariant 

greckiego traktatu Epistoła do rzymian (ibidem, s. 78–79). Przeciwną opinię wyraził Aleksiej 
Pawłow uważając, że w tym przypadku mamy raczej do czynienia z uzupełnieniem Opowie-
ści… o fragment początkowy (stanowiący ok. 10% całości tekstu), aniżeli ze skrótem większe-
go tekstu (ibidem, s. 80).
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miką religijną dość trudno uchwycić. Do tekstu Opowieści i jego obecności 
w rękopisach cerkiewnosłowiańskich w Polsce przyjdzie nam jeszcze wrócić, 
więc odnotujmy jedynie w tym miejscu, że wspomniane kopie dwóch war-
szawskich kodeksów stanowią odpisy pełnej redakcji dzieła49. 

*     *     *

Stosunkowo szeroki wachlarz przekładowych i oryginalnych pism an-
tyłacińskich, jakie funkcjonowały w piśmiennictwie cerkiewnym do połowy 
XVI w., wszedł także w zestaw ksiąg o niestałym zestawie tekstów, a zwłasz-
cza kodeksów polemiczno-dogmatycznych, jakie w atmosferze nasilających 
się sporów wyznaniowych i postępów kontrreformacji pojawiły się w drugiej 
połowie XVI w. na ziemiach ruskich I Rzeczypospolitej. W rękopisach tych 
znaleźć można nie tylko kopie i przeróbki dawnych dzieł polemiki z Kościo-
łem rzymskim, ale też pisma nowe50. Wśród zachowanych w zbiorach pol-
skich kodeksów tego typu warto zwrócić uwagę na dwa wspominane już rę-
kopisy ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie – BOZ 86 z pocz. XVI 
w. (1500–1501) oraz BN 12245 III (Kodeks z Bonarówki) z poł. XVI wieku. 

W dość różnorodnej grupie tekstów kodeksu BOZ 86 znajduje się pełna 
kopia jednego z bardziej popularnych pism dla doktrynalno-obyczajowego 
sporu Kościoła greckiego ze światem zachodniego chrześcijaństwa: Krótkie-
go wyznania [o tym], jak i z jakiego powodu łacinnicy od nas się odłączyli 
i pozbawieni zostali swojego pierwszeństwa i wyrzuceni z dyptychów, w ja-
kich zapisywani są [prawowierni patriarchowie]51. Traktat powstał w Bizan-
cjum pod koniec XI wieku52, a pierwszy słowiański przekład pojawił się naj-
prawdopodobniej w Bułgarii w połowie XIII wieku53. Jakiś czas potem (około 

49 W obu przypadkach odpowiada to stronom 195–238 edycji tekstu z cytowanej pracy 
Popowa.

50 Zob. В. Зема, Полемiко-догматичнi збiрки..., s. 44 i n. W szczególności należy tu 
wskazać cykl kilkunastu pism polemicznych, jakie powstały bądź zostały przepisane w mo-
nasterze w Supraślu na przestrzeni kilku dziesięcioleci XVI wieku. Są one świadectwem spo-
ru religijnego toczonego przez przedstawicieli miejscowej Cerkwi prawosławnej nie tylko 
z rzymskimi katolikami, ale też protestantami, muzułmanami i Żydami. Zob. A. Mironowicz, 
Podlaskie ośrodki i organizacje…, s. 119–121. 

51 сповѣданїе въкратцѣ како  коего раⷣ  дѣла ѿлꙋчша҇ⷭ ѿ на҇ⷭ латын  ꙁвержен быша 
ѿ пръвенства свое҇ⷢ.  ѿ кнгъ помѧнныⷯ. деⷤ пшютъ сѧ православныⷯ патрїарс, inc. Въ лѣто 
ѕ҃ с҃ п҃ѕ҃ бѣше на сеⷣмомь съборѣ анрⷣеꙗнъ папа рⷨскы̏..., BOZ 86, s. 1344–1348.

52 Wydanie tekstu greckiego: Monumenta graeca ad Photium…, s. 154–163.
53 Tytuł tego utworu pojawia się w spisie wspomnianego wyżej Archiwskiego zborni-

ka (rozdz. 324), zob. Летописец…, s. LXXI; А. Попов, Историко-литературный об-
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XIV w.) utwór był już znany ruskiej tradycji piśmienniczej, gdzie wchodził 
w zestaw ksiąg kormczych, kodeksów o treści mieszanej, palei z latopisar-
skimi uzupełnieniami i chronografów różnych redakcji54. Jeszcze na gruncie 
greckim około XIV wieku, na bazie tego utworu (lub innego nieznanego dziś 
źródła) powstaje kolejny znany w literaturze cerkiewnej traktat antyłaciński 
zatytułowany: Opowieść pożyteczna o łacinnikach, [o tym,] kiedy odłączyli 
się od greków i świętego Kościoła Bożego, i jak wynaleźli sobie herezję uży-
wania w eucharystii przaśników, i bluźnierstwo o Duchu Świętym55. Oba pi-
sma szybko zaczęły funkcjonować jako osobne utwory, czego dowodem jest 
wspólne umieszczanie ich w rękopisach (często nawet obok siebie), a także 
liczne późniejsze modyfikacje i przeróbki56. 

W dzisiejszych zbiorach rękopisów cerkiewnosłowiańskich w Polsce nie 
posiadamy kodeksów, które miałyby czysto polemiczny charakter. W nie-
wielkim stopniu w nurt ten wpisuje się jedynie Kodeks z Bonarówki, gdzie 
– obok omawianego wyżej Słowa o Cyrylu Filozofie – znajdziemy kompilo-
wany cykl artykułów o wyraźnie antyłacińskiej wymowie. Przyjrzyjmy się 
im nieco bliżej.

O wyższości chleba nad przaśnikiem

Choć historycy i badacze kultury chrześcijańskiej są dziś w zasadzie 
zgodni, że kontrowersja wokół formy i natury chleba eucharystycznego nie 

зор…, s. 136–148 (z publikacją tekstu słowiańskiego i greckiego); А. Павлов, Критические 
опыты…, s. 74–75; А. Николов, Повест полезна…, s. 15.

54 А. Попов, Историко-литературный обзор…, s. 145–146.
55 Повѣсть полезна ѡ латинѣхь. когда ѿлѹчише се ѿ гръкь. и ѿ стые бжїе цркве. и 

како изьобрѣтоше себѣ ереси. еже опрѣсньчаа слѹжити. и хѹлѹ иже глаголють на стго дха, 
inc. Вь лѣта блгочьстивїхь црїи константина и ирины... Zob. А. Попов, Историко-литера-
турный обзор…, s. 178–188 (wydanie z zaginionego dziś ruskiego kodeksu polemicznego 
z XV w.); А. Павлов, Критические опыты…, s. 78–80. Omówienie utworu zob. A. Naumow, 
Ksenofobia i nieufność..., s. 92–94. Temu zabytkowi poświęcona jest w całości cytowana wy-
żej monografia Angeła Nikołowa z 2011 roku (z edycją tekstów wszystkich redakcji traktatu). 
W zbiorach polskich nie ma pełnej kopii tego utworu, a jedynie drobne fragmenty.

56 Zob. А. Попов, Историко-литературный обзор…, s. 176–177; А. Павлов, Крити-
ческие опыты…, s. 78–79. Teksty obecne są w wielu źródłach, m. in. w kodeksie „encyklo-
pedycznym” mnicha Cyryla Biełozierskiego (РНБ Кир.-Бел. 12, XV w.), rękopisach Ławry 
Troicko-Sergiejewskiej (РГБ Тр. 760, XV w.; РГБ Тр. 793, XVI w.), tzw. Latopisie helleń-
skim i rzymskim (drugiej red.), Chronografie 1512 r., Latopisie Nikonowskim (pocz. XVI w.), 
a w okresie upowszechnienia się druku weszły również do tzw. Kiriłłowej knigi (1644) oraz 
ksiąg kormczych (1651–1653).
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była główną i jedyną przyczyną rozłamu Kościoła w połowie XI w., to nie-
wątpliwie miała w tym akcie swój niemały udział. Spór o przaśniki w więk-
szym stopniu aniżeli słynne filioque skupił wówczas na sobie uwagę teolo-
gów, ogniskując odczuwalne już liturgiczno-obrzędowe różnicowanie się 
obszarów zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa, a nade wszystko przy-
krył właściwe źródło napięć płynące z rywalizacji i sporów jurysdykcyjnych 
patriarchatów starego i nowego Rzymu. Zwyczaj używania chleba przaśne-
go w liturgii eucharystycznej zaczął rozpowszechniać się na Zachodzie naj-
prawdopodobniej na przełomie IX i X wieku. Wprawdzie patriarcha Focjusz 
w swoich upomnieniach kierowanych do Kościoła rzymskiego jeszcze nie 
wspomina o przaśnikach, jednak już w pismach z czasów Michała Cerula-
riusza problem ten się pojawia i wskazywany jest już jako jeden z głównych 
błędów praktyki liturgicznej Zachodu o wielkiej doniosłości dogmatycznej. 
Posłanie ochrydzkiego arcybiskupa Leona z 1053 r. i wspominane już trak-
taty studyjskiego mnicha Niketasa (Stethatosa), za którymi stał niewątpliwie 
Cerulariusz, legły u podstaw zarówno brzemiennych w skutki wydarzeń wiel-
kiej schizmy, jak i całej rodzącej się wewnątrzkościelnej grecko-łacińskiej 
polemiki. Krytyka używania w liturgii chleba niekwaszonego zajęła central-
ne miejsce w dogmatyczno-polemicznej literaturze Kościoła greckiego, aż do 
końca XIII w., kiedy to dodatek do symbolu wiary zaczyna znów wysuwać się 
na plan pierwszy. W tym początkowym okresie polemiki (XI–XIII), w któ-
rym notabene powstał trzon grecko-słowiańskiej literatury antyłacińskiej, te-
mat przaśników był bardziej wyrazisty, aniżeli czysto teologiczne spekulacje 
na temat relacji osób Trójcy Świętej czy eklezjologiczno-jurydyczne spory 
o wyższość jednego patriarchy nad drugim. Chleb eucharystyczny jako pod-
miot i przedmiot kontrowersji był bardziej konkretny, a nade wszystko doty-
czył każdego, związany był bowiem bezpośrednio z sakramentem i płynącymi 
zeń duchowo-cielesnymi dobrodziejstwami. Rangą znacznie przewyższał też 
równie widoczne (a może i bardziej) różnice obrzędowe i zwyczajowe powa-
śnionego Kościoła (golenie bród, celibat duchownych oraz wielokrotne mał-
żeństwa niektórych z nich, post sobotni czy spożywanie mięsa uduszonych 
zwierząt), skutkiem czego musiał znaleźć się w centrum doktrynalno-obrzę-
dowego konfliktu. Jak zauważył kiedyś Michaił Czelcow, słowo azym uległo 
z czasem semantycznej rozbudowie i skupiło w sobie wszelkie uprzedzenia 
i niechęci „greków” względem łacinników. Azymita stał się synonimem łacin-
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nika-heretyka, swoistym odpowiednikiem wprowadzonego znacznie później 
przez jezuicką propagandę terminu schizmatyk57.

W sporach o chleb eucharystyczny polemiści czerpali argumentację z na-
stępujących źródeł58: 1) ewangelicznej relacji o Ostatniej Wieczerzy Jezusa 
z apostołami; 2) prób etymologicznej interpretacji greckiego słowa ἄρτος 
(chleb) użytym w tekstach ewangelii do opisu ustanowienia eucharystii; 
3) z praktyki liturgicznej czasów apostolskich i wczesnego Kościoła; 4) opo-
zycji Starego Przymierza z Nowym; 5) z interpretacji poświadczonych w Bi-
blii innych przypadków używania chleba w praktyce obrzędowej i liturgicz-
nej; 6) wiedzy na temat chrześcijańskich herezji.

Odgłosy toczących się na linii Konstantynopol-Rzym kontrowersji do-
brze ilustruje reprezentatywny zbiór greckich tekstów przekładowych, obec-
nych w rękopisach bałkańskich i ruskich już od pocz. XII w. Jak już pokazali-
śmy, szereg tego typu pism dających użytkownikom pełen ogląd problematyki 
eklezjalnego sporu, stosowanej w nim argumentacji i dogmatyczno-parene-
tycznych wniosków, znajduje się w zbiorach rękopisów cyrylickich w naszym 
kraju. Część z nich posiada ukryty w warstwie przekładu komponent lokalny, 
inne zaś – jak chociażby Pouczenie metropolity ruskiego Jana, do arcybisku-
pa rzymskiego – otwarcie manifestują włączenie się staroruskiej tradycji pi-
śmienniczej do zaognionej dyskusji, choć wciąż za pośrednictwem greckich 
metropolitów Kijowa. Z perspektywy badań tekstologicznych najciekawsze 
są oczywiście te kopie, które zawierają wyraźne modyfikacje, stanowiące 
zwykle przykład lokalnej aktywności literackiej, zarówno w aspekcie umie-
jętności kompilacyjnych, jak też i całkiem oryginalnych prób pisarskich.

Szczególnie interesujący pod tym względem jest kodeks monasterski BN 
12245 III. Kompilator księgi (który mógł być też jego kopistą) dokonał nie 
tylko indywidualnego doboru i uporządkowania pism, ale miejscami stwo-
rzył też zupełnie nowe teksty, będące zwykle zlepkiem oddzielnych pasaży, 
a nawet pojedynczych fraz, wypisanych – niczym notatki – z rozmaitych dzieł 
oryginalnej i przekładowej słowiańskiej tradycji piśmienniczej. Stworzona 
w ten sposób mozaika stanowi nie lada wyzwanie dla tekstologa próbujące-
go wskazać źródła jej poszczególnych elementów oraz mechanizmy strate-
gii literackich, jakimi kierował się autor nadając strukturze tekstu taki a nie 
inny kształt. Z drugiej zaś strony zestaw pism Kodeksu z Bonarówki odsłania 

57 М. Чельцов, Полемика между греками и латинянами.., s. 644–645.
58 Ibidem, s. 647–648.
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szeroki horyzont zainteresowań jego twórcy i aksjologiczny kształt jego po-
glądów, będąc jednocześnie wdzięcznym przykładem niestandardowej lektu-
ry użytkownika żyjącego na katolicko-prawosławnym pograniczu. W kilku 
miejscach tego przeznaczonego zapewne dla klasztornego czytelnika kodeksu 
znajdują się teksty będące echem trwającej od pięciu stuleci polemiki z za-
chodnim chrześcijaństwem o naturę i formę chleba eucharystycznego. Jed-
nym z nich jest Słowo o tym, że nie należy przyjmować komunii [udzielanej] 
opłatkiem. Ten niepozorny w zasadzie tekst, jak można się domyślić, jest zbit-
ką dość typowych dla polemiki o przaśnikach fraz kłopotliwej do precyzyjne-
go wskazania proweniencji. W rękopisie czytamy:

Не подѡбаеть комꙿкати ѻплатꙿка.  ꙗко ѡпрѣсноци ветꙿхаа, и жидовьскаа 
жрътва е҇ⷭ. а не хва заповⷣѣ есть на вечери ꙗдѹщѹ хѹ съ ѹченикы. прїемь 
іс хлѣбь блгодаривь. преломи и да҇ⷭ ѹченикѡⷨ. и рече прїимѣте ꙗдите се е҇ⷭ тѣло 
мое ломимое за ва҇ⷭ въ ѡставленїе грѣховь. и прїеⷨ чашѫ да҇ⷭ ѹченикѡⷨ. и ре҇ⷱ пїите 
ѿ неѧ въси се е҇ⷭ кръвь моѧ новаго завѣта и за многыѧ изливаема. въ ѡс-
тавленїе грѣховь Бъ е҇ⷭ живыи и съвръшеныи. и члкь съвръшень снь бжїи 
въ съвръшеныъ хлѣбь тѣло свое преложи. е҇ⷭ мѹка ꙗко тѣлѡ, а ква҇ⷭ акы дша. 
соль акы ѹмь. вода дхь и животь. а ѡпрѣснокь мртво и бездѹшно Жидове 
творѧхѹ прѣсныⷨ хлѣбоⷨ пасхѹ. въспоминанїе изь егѷпꙿта прѣхожⷣенїе А хс 
съ ѹченикы въ четвертокꙿ великыи. пръвое сътвориль малѹѫ ве҇ⷱрѹ прѣсныⷨ 
хлѣбѡⷨ. пасхѫ жидовьскѫѧ стоѧчи ѧдѧхѫ. и потѡⷨ рекль ѹченикѡⷨ сѧⷣте же. 
и сѣдошѧ ѹченици. хс исложи ризы своѧ. и прѣпоѧса сѧ лентїеⷨ. начѧⷮ ноѕѣ 
ѹмывати ѹченикѡⷨ. по ѹмовенїи сътвори великѫѧ вечерѹ, кыслыⷨ хлѣбѡⷨ. 
новыи законь дал ѹченикѡⷨ Тогда жидоⷨ имала быти пасха, въ пѧ҇ⷦ. и ѡни 
прѣложили въ сѫботѹ. пасхѫ ꙗстї дѣлѧ ѹченїꙗ хва. законь свои прѣложили 
на мало̏ вечери. ꙗко стоѧчи ꙗдѧхѫ агньца пасхѫ. тако и съвръшевахѫ стараго 
закона. хс съ ѹченикы (Р)е҇ⷱ хс горе вамь книжници и фарисеи лицемѣри. ꙗко 
ѡстависте заповѣди бжїа. и прїасте члч҇ⷭьскыѧ По въскрсенїи ꙗль и пиль хс 
съ ѹченикы (К)то страⷯ бжїи въ себѣ имѣть. тоⷮ (!) дшѫ своѫ ѿ бѣсовь 
съблюдеть. и не дасть еѧ бѣсѡⷨ ѹкрасти. въсегда бѹ молит сѧ. въсегⷣа въ 
постѣ прѣбываеть. и въ чистотѣ плⷮъскои заповѣди бжїа съвлюдаеⷮ. и не да҇ⷭ 
еѧ бѣсѡⷨ разбити и ѡкрасти (k. 33–33v)

Choć przytoczone tu frazy, zwłaszcza te ewangeliczne, zdają się brzmieć 
znajomo, to trudno wskazać ich bezpośrednią podstawę źródłową, gdyż 
przedstawione w nich treści mogą być parafrazą praktycznie każdego średnio-
wiecznego tekstu antyłacińskiego. Jedynie wyróżniającą cechą tego artyku-
łu jest rozbudowana symbolika chleba – eucharystycznego obrazu wcielenia 
Syna Bożego – składającego się z czterech życiodajnych pierwiastków. Ten 
krótki i bez wątpienia parafrazowany fragment byłby może bez większego 
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znaczenia, gdyby nie szerszy kontekst otaczających go pism. Pasaż ów wpi-
suje się bowiem w obszerniejszy cykl wypowiedzi o antyłacińskiej wymowie, 
zaczerpniętych z kanonicznej i pozakanonicznej literatury biblijnej, oficjal-
nej historii kościelnej i parenetyki, jakie zostały dobrane według osobliwe-
go klucza i ułożone w jednoznacznie określoną (oczywiście ortodoksyjną, 
wschodnią) wizję dziejową. Na kilkunastu kartach rękopisu znajduje się więc 
nieco chaotyczny z pozoru przegląd postaci i wydarzeń biblijnych, w którym 
w dwie opozycyjne przestrzenie wpisani zostają ci, co statecznie kroczą drogą 
Pańską oraz tacy, dla których większe znaczenie ma ludzkie „mędrkowanie” 
i pokusa heretyckiej swawoli. W tym dwupłaszczyznowym układzie znaleźli 
się z jednej strony potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba, a także wszyscy 
zachowujący prawo boże, którzy w wypowiedzi stanowią podmiot domyśl-
ny „my”, jak też poganie, wszelkie ludy nieczyste i wrogie, a także heretycy 
określani zwyczajowo jako „oni”. Do tej drugiej grupy w efekcie przypisani 
zostają zachodni chrześcijanie – Galaci, Frankowie lub łacinnicy – którzy 
„nierozumnie” odrzucili wiarę prawosławną i ulegli „bałamutnym” naukom 
swoich „fałszywych” nauczycieli. Uosobieniem zachodniego „nowinkar-
stwa”, a zatem i herezji, jest legendarna postać pseudopapieża Piotra Jąkały, 
od którego rzekomo rozpoczęły się zmiany dogmatyczne Kościoła zachod-
niego, a zwłaszcza gorszące obyczaje jego duchownych. Zarysowana w tym 
miejscu postać Piotra Jąkały powróci zresztą na kartach Kodeksu z Bonarówki 
jeszcze nie raz. Wśród drobnych tekstów znajdują się alegoryczne objaśnienia 
liczb i zwierząt (k. 29–29v), opowieść o śmierci Judasza (k. 30–30v), aneg-
doty z pateryka (k. 30v–31v), apokryficzne wtrącenia o dziejach apostołów 
(k. 31–31v), krótki artykuł o czterech ewangelicznych wieczerzach Jezusa (k. 
32–32v)59, apokryf o gwiazdach – znakach dziewictwa na szatach Bogurodzi-
cy (k. 34v)60, dość szczegółowe wyliczenia chronograficzne najważniejszych 

59 Pierwsza – w domu Szymona Trędowatego, gdzie niewiasta obmywała Chrystusowi 
nogi łzami i namaściła głowę olejkiem (przed Ostatnią Wieczerzą); nazwy ziół składających się 
na mirro, por. Mt 26,6–13; Mk 14,3–9; Łk 7,36–50; druga – w domu Szymona faryzeusza i ojca 
Łazarza w Betanii, tydzień przed Paschą; tu też mirra wylana (przez Marię, siostrę Łazarza) na 
nogi Jezusa, por. J 12,1–10; trzecia – „mała” Ostatnia Wieczerza, w Jerozolimie, „na świętym 
Syjonie”, nazwana „starą Paschą” por. J. 2, 13.23; czwarta – „wielka” Ostatnia Wieczerza z ob-
mywaniem nóg i zdradą Judasza, przed Paschą, por. Mt 26, 17–30; Mk 14, 12–25; Łk, 22,7–20; 
J 13,1–30.

60 Kolejna kopia apokryfu Слово о двцах старого законѹ (wyd. I. Франко, Апокрифи 
і леґенди з українських рукописів, т. 2, s. 150). Ten fragment odnosi się do pasażu z Genealogii 
Bogurodzicy Marii św. Epifaniusza z Cypru informującego o tym, jak Zachariasz został zabity 
za to, że wprowadził Marię do Przybytku Pańskiego (ibidem, s. 376).
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wydarzeń biblijnych (k. 32v–33), oraz rozrzucone luźne uwagi o patriarchach 
i prorokach Starego Przymierza. Całość sprawia wrażenie sporządzanych 
jakby ad hoc wypisków z lektury różnych tekstów, z których autor notował 
fragmenty pasujące do akceptowanego przezeń modelu aksjologicznego i su-
biektywnej (choć traktowanej oczywiście jako obiektywna, wręcz objawiona) 
wizji historii. 

Przygana łacinnikom w Słowie o tym, że nie należy przyjmować komunii 
[udzielanej] opłatkiem uzyskuje rozwinięcie i właściwy kontekst semantycz-
ny w następujących po niej fragmentach. Ta część kodeksu, choć nadal kom-
pilowana w podobny jak dotychczas sposób, jest już znacznie łatwiejsza do 
tekstologicznej identyfikacji. Prowadzi bowiem do Opowieści 12 apostołów 
o łacinnikach i przaśnikach, którą spotyka się też niekiedy w rękopisach jako 
Epistołę do rzymian. Od pozostałych pism średniowiecznej polemiki z Ko-
ściołem rzymskim Opowieść wyróżnia się dość osobliwą strukturą i stylem 
wypowiedzi. Na uwagę zasługuje tu zwłaszcza pierwsza część utworu, zbu-
dowanego na bazie apokryfu o apostołach i dziejach wczesnego Kościoła Je-
rozolimskiego, z którego wypiski w rękopisie BN 12245 III stanowią kolejne 
źródła narracji historycznej (k. 29, 31–31v, 34v–35v). Tekst opowiada między 
innymi o tym, jak w wyniku losowania (a zatem z woli bożej) apostoł Piotr 
otrzymuje władzę nad światem zachodnim, o jego znojnej i owocnej pracy 
misyjnej, o jerozolimskim (apostolskim) pochodzeniu rytuału liturgicznego 
Kościoła, a zwłaszcza kształtu Eucharystii. Obszerna opowieść o misyjnej 
działalności Piotra w Rzymie w żadnym miejscu nie podaje w wątpliwość or-
todoksji jego nauczania i ustanowionej na Zachodzie jerozolimskiej praktyki 
liturgicznej, w której naturalnie nie ma miejsca na chleb niekwaszony61. W ten 

61 Losy Piotra znane są m. in. z apokryficznych Dziejów Piotra, przypisywanych św. Hi-
politowi. Tekst w całości zachował się po łacinie, w greckim wariancie tylko częściowo (zob. 
Actus Petri cum Simone, [w:] Acta Apostolorum apocrypha, t. 1.1, R. A. Lipsius, M. Bonnet  
(ed.), Leipzig 1891 (repr. Darmstadt 1959), s. 45–102; Apokryfy Nowego Testamentu. Aposto-
łowie, cz.1, red. M. Starowieyski, Kraków 2007, s. 480–524). Drugim źródłem jest najpewniej 
apokryf syryjskiego pochodzenia o nazwie Nauczanie Szymona Kefasa w mieście Rzymie (ed. 
w: W. Cureton, Ancient Syriac documents relative to the earliest Establishment of Christia-
nity in Edessa, London–Edinburgh 1864, s. 35–41) opowiadający również o pobycie Piotra 
w stolicy imperium, o jego rozprawie z Szymonem Magiem, a także o śmierci (ukrzyżowa-
niu). Zauważalne są też zależności treściowe Opowieści (zwłaszcza w części odnoszącej się do 
sporu o formę chleba eucharystycznego) od traktatu Niketasa Stethatosa O przaśnikach. Zob. 
Г. С. Баранкова, Текстологические и языковые особенности..., s. 67–71; Е. Н. Мещерская, 
Апокрифические деяния апостолов: Новозаветные апокрифы в сирийской литературе, 
Москва 1997, s. 5–74, 364–370.
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sposób postać Szymona-Piotra wyraźnie kontrastuje zarówno z Szymonem 
Magiem – modelem szarlatana, symonity i heretyka – jak też z osobą Piotra 
Jąkały – „obłudnika i szalbierza” na papieskim tronie – którego pojawienie się 
jest wyraźną cezurą w historii zachodniego chrześcijaństwa kończącą okres 
jego niekwestionowanej ortodoksji, a rozpoczynającą czas błędów i herezji. 
To w Opowieści 12 apostołów o łacinnikach i przaśnikach znajdują się wątki 
bezpośrednio lub aluzyjnie obecne w korpusie wypisanych w Kodeks z Bo-
narówki fragmentów, w tym owa charakterystyczna figura czterech ożywia-
jących składników chleba nie spotykana w innych pismach antyłacińskich62. 
W Opowieści…, a także w innych znanych tekstach sporu doktrynalnego 
o przaśnikach, brakuje jednak wątku dwóch wieczerzy Chrystusa, o których 
wyraźnie wspomina przecież cytowany wyżej fragment. Z całą pewnością na-
leży zatem stwierdzić, że było to tylko jedno z wielu źródeł, którymi posłużył 
się kompilator tej części kodeksu. Potencjalne tropy tekstologicznych zbież-
ności są bardzo odległe. Podobny treściowo, choć trochę obszerniejszy, tekst 
O dwóch paschach Chrystusowych znajduje się bowiem w odesskiej części 
tzw. Rylskiego zbornika z 1456 r. (ОГНБ – Одесса, III/111), gdzie został do-
pisany na marginesie innego antyłacińskiego traktatu: Opowieść pożyteczna 
o łacinnikach (Повѣсть полезна ѡ латинѣхь), bez wątpienia ręką samego 
Władysława Gramatyka63. Nie jest to jedyna cecha łącząca te rękopisy. Otóż 
w obu kodeksach znajduje się charakterystyczny fragment opowieści o tym, 
jak patriarcha Konstantynopola Sergiusz jako pierwszy wyklął łacinników 
i wyrzucił z dyptyków kościelnych imię papieża Krzysztofa. Po nim uczynić 
miał to samo patriarcha Cerulariusz, który – jak czytamy – obłożył anatemą 
chrześcijan zachodnich, jawnych już podówczas heretyków64. Zależności tre-
ściowe wspomnianych tekstów nie są jednak bezpośrednie, gdyż w obu przy-
padkach mogą to być po prostu parafrazy innego popularnego pisma znanego 

62 W tekście obszernej redakcji Opowieści (Epistoła do rzymian) znajduje się opis stwo-
rzenia Adama, którego ciało zbudowane zostało z 4 składników (ciało, dusza, wolna wola, 
mądrość boża), na podobieństwo chleba eucharystycznego (ciała bożego), składającego się 
z mąki, wody i krwi (tj. wina) oraz „ognia” (tj. zakwasu). W tekście spotkamy też interesu-
jące wyjaśnienie sposobu, w jaki dochodzi do poczęcia człowieka (męskie nasienie i żeńska 
krew plus „ogień”, czyli ciepło, duch ożywiający), co prowadzi w efekcie do oparcia się na 
postantycznej teorii czterech żywiołów (lub średniowiecznej czterech substancji – humorów) 
obecnych w ciele ludzkim. Por. А. Попов, Историко-литературный обзор…, s. 214–216, 
222–223.

63 А. Николов, Повест полезна…, s. 61, 107 (tekst).
64 Ibidem (por. BN 12245 III, k. 34v).
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jako Krótkie wyznanie [o tym], jak i z jakiego powodu odłączyli się od nas 
łacinnicy...(сповѣданїе въкратцѣ)65. Niemniej w kontekście licznych tek-
stów o południowosłowiańskiej proweniencji, jakie znajdują się w Kodeksie 
z Bonarówki, jest to intrygująca przesłanka do dalszych poszukiwań teksto-
logicznych powiązań księgi z mołdawsko-wołoską, a pośrednio – bałkańską 
– tradycją literacką.

Określenie źródłowej podstawy kolejnych fragmentów znajdujących się 
w tej części rękopisu BN 12245 III jest niezwykle kłopotliwe. Wpleciony 
w ciąg narracji cykl pytań i odpowiedzi odsyła do kolejnych dwunasto- i trzy-
nastowiecznych zabytków ruskich, takich jak: Posłanie metropolity Klimenta 
Smolatycza do smoleńskiego prezbitera Tomasza66 (1147–1154), tzw. Izbornik 
XIII w. (РНБ Q.п.I. 18)67, Księga Kaaf 68 oraz Slovesa izbranna św. Grzegorza 
Teologa69. Wszystkie one, jak wiadomo, są silnie związane z bizantyńską i po-
łudniowosłowiańską tradycją piśmienniczą, choć pierwotny materiał literacki 
opracowują już na gruncie ruskim70. Zestaw kilku kolejnych tekstów, uzupeł-
niony w dalszej części o wypisy z Palei historycznej, fragmenty opowieści 
apokryficznych i pateryków, tworzy mozaikową kompozycję, w której wza-
jemnie przeplatają się wątki antyżydowskie, antyheretyckie i antyłacińskie. 
Po raz kolejny pobrzmiewają tu treści i frazy znane ze sztandarowych pism 
bizantyńsko-słowiańskiej literatury antyłacińskiej, takich jak: Krótkie wyzna-
nie (сповѣданїе въкратцѣ), Opowieść pożyteczna o łacinnikach (Повѣсть 

65 А. Попов, Историко-литературный обзор…, s. 142–145.
66 Послание, написано Климентом митрополитом русским, Фоме, прозвитеру, 

истолковано Афанасием мнихом, zob. Н. К. Никольский, О литературных трудах ми-
трополита Климента Смолятича, писателя XII века, Санкт-Петербург 1892, s. 1–160; 
О. В. Творогов, Климент Смолятич, [в:] СККДР, вып. 1, 1987, s. 227–228; Н. В. Понырко, 
Климент (Клим Смолятич), [в:] ПЭ, т. 35, 2014, s.  486–488.

67 H. Wątróbska, The Izbornik of the XIIIth century. Text in transcription, „Polata kni-
gopisnaja”, vol. 19, 1987, s. 162–164.

68 А. И. Грищенко, Славянские приключения греческого Кеѓата: О происхождении 
названия древнерусской „Книги Кааф”, „Slověne. Словѣне. International Journal of Slavic 
Studies”, vol. 1, no. 2, Moscow 2012, s. 95–110.

69 Святого Григория Феолога словеса избранные, еже суть толковые, zob. Н. К. Ни-
кольский, О литературных трудах..., s. 10, 161–199.

70 Zob. Н. К. Никольский, О литературных трудах..., s. 161–199; В. М. Истрин, За-
мечания о составе Толковой Палеи. IV, СОРЯС, т. 65, кн. 6, 1897, s. 35–95; В. В. Иткин, 
Толкования Афанасия мниха и Послание Климента Смолятича в древнерусских рукописных 
сборни ках, [в:] Книга и литература в культурном контексте. К 35-летию археографии 
в Сибири (1965-2000), ред. Е. И. Дергачева-Скоп и В. Н. Алексеев, Новосибирск 2003, 
s. 91–109.
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полезна ѡ латинѣхь) czy Epistoła do Rzymian (k. 33v–35v). Do najciekaw-
szych fragmentów tej części należą z pewnością dwie wtrącone opowieści. 

Pierwsza z nich to krótki apokryf o budowie świątyni przez Salomona 
kosztem ucisku poddanych, a nie z własnych pieniędzy, co wywołało gniew 
boży i interwencję anioła. Tekst pojawia się w ciągu narracji jakby przypad-
kowo, a jego pochodzenie jest zagadkowe, gdyż w tradycyjnych pismach po-
święconych budowie świątyni przez króla izraelskiego takiej anegdoty nie 
ma. W rękopisie czytamy:

Ѡ зиданїи цркви  Начаⷮ соломонь црь црковь мѹровати мраморѡⷨ драгыⷨ 
каменїеⷨ. и заповѣдаль людеⷨ дани великы давати. и бы҇ⷭ людемь тѧгота велика 
и плачь. и написа аггль на мѹрѣ наⷣ двѣрми црковными высоко. и ѹзрѣ соло-
монь написанїе. и повелѣ разчести написанїе. вълѣзши на горѹ. и ре҇ⷱ писанїе. 
црю соломоне. не на избавленїе дши свое црковь сїѫ мѹрѹешь, нѫ на погыбе-
ль. и смѣешь ю съ слъзами ѹбогыⷯ. бѹ то непрїатно еⷭ҇. и повелѣ соломонь 
црковь разбити всю. и начать мѹровати своими скарбы. и людеⷨ даль покои ни 
браль ничегоже люⷣскои дани, ани допѹстиль хотѧ хотѣль кто  (k. 34)

Ten dość trudny fragment do precyzyjnego określenia jego podstawy 
źródłowej może być nawiązaniem do wątku znanego z Opowieści o drzewie 
krzyżowym bułgarskiego prezbitera Jeremiasza, a zatem tekstu znanego we 
wschodniosłowiańskiej tradycji literackiej, choć – jak pamiętamy – wpisy-
wanego regularnie na indeksy pism, których lekturę wiernym stanowczo od-
radzano. Z utworu tego dowiadujemy się, jak Salomon otrzymał od anioła 
pierścień z inskrypcją i pouczony został o planach budowy świątyni Bożej. 
Począł więc wznosić przybytek Pański wraz ze swym ludem, a przy budo-
wie trudziło się wielu robotników – w kamieniołomach, przy wyrobie cegieł 
i pozyskiwaniu drewna71. Między tekstami nie ma oczywiście bezpośredniej 
zależności tekstologicznej, choć motyw zwracania się anioła do Salomona 
wprost i jego uprawnienia do odczytywania i interpretacji przekazu są w obu 
wypadkach podobne.

Drugi godny odnotowania (gdyż prawdopodobnie również oryginalny) 
fragment włączony w cykl wypisków z traktatów antyłacińskich opowiada 
o tym, jak prawowierny car serbski postanowił powołać dla swych ziem pa-
triarchę, który w strukturze pentarchii miał zająć miejsce odłączonego od 

71 Zob. V. Jagić, Novi prilozi za literaturu biblijskih apokrifa. Apokrifi bogomila popa 
Jeremije, „Starine” kn. 5, 1873, s. 86; М. И. Соколов, Материалы и заметки по старинной 
славянской литературе, вып. 1, Москва 1888, s. 91. 
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wspólnoty kościelnej Rzymu. Ten niewielki w sumie i wieńczący tę część 
polemiki ze światem zachodnim pasaż brzmi następująco:

 По раꙁвеⷣнї вѣры рыⷨско съ грекы, въ сръбьско ꙁемл бы҇ⷭ црь хр҇ⷭтїа-
ньско,  ре҇ⷱ: съберѣмь себѣ добра члка мѫⷣра,  поставⷨ его патрїархоⷨ въ 
свое ꙁемл, въ мѣсто папы пѧты патрїархь бѹдеть.  събраша мѫⷣра члка, 
 поставша его патрїархѡⷨ въ сръбьско ꙁемл, въ тарновѣ,  с повеленїемь 
д҃ патрїархь,  съ бл҇ⷭвенїемь.  то патрїархъ доꙁрѣль ѡжьѡно кнгь много 
неправедныⷯ ерескыⷯ,  въпрос црѧ абы помогль емѹ на ерескыѧ кнгы.  съ-
бра д҃ мѹж мѹⷣрыѧ  ѹчненыѧ,  стым многым кнгь пожⷤевъ ѡгн 
неправедныⷯ (k. 35v)

W cytowanym tekście brak jest niestety imion czy jakichkolwiek bliż-
szych danych, pozwalających na precyzyjne określenie, skąd mógł zostać 
zaczerpnięty i o jakiego hierarchę w tym wypadku chodzi. Pasaż przywołu-
je jednak wiele rozmaitych reminiscencji odnośnie do przywrócenia patriar-
chatu w Tyrnowie (1235) przy poparciu serbskiego arcybiskupa Sawy, któ-
ry sam stanął wcześniej na czele niezależnej Cerkwi serbskiej (1219), walki 
z herezjami: neomanichejczyków (bogomiłów) i atakujących doktrynę hesy-
chastów – barlaamitów, toczonej wówczas przez oba słowiańskie kościoły, 
czy wreszcie podniesienie arcybiskupstwa serbskiego do rangi patriarchatu 
(1346) za panowania serbskiego cara Stefana Duszana. Przesłanki sugerują 
jednak, że autor urywka miał na myśli patriarchę tyrnowskiego Eutymiusza 
(† ok. 1402–1404), którego troska o doktrynalną i obrzędową prawomyśl-
ność Cerkwi, której przewodził, połączona z wyjątkową aktywnością na polu 
literatury cerkiewnej była dobrze znana dzięki świadectwom historycznym 
i pismom Grzegorza Cambłaka72. Wspomnienie patriarchatu Tyrnowa w kon-
tekście rekonstrukcji pierwotnej postaci pentarchii – jakże przecież nobilitu-
jące słowiański kościół na Bałkanach (nie ważne czy nazwany serbskim, czy 
bułgarskim) – jest jednak dość zagadkowe.

72 Do podstawowych źródeł na ten temat należy Słowo o Eutymiuszu – panegiryk poświę-
cony osobie wybitnego nauczyciela pióra nie mniej wyróżniającego się ucznia – Grzegorza. 
W tekście tym Cambłak wspomina między innymi o nakazie palenia ksiąg z powodu znajdują-
cych się w nich błędów tłumaczy i kopistów, a także o zwalczaniu przez Eutymiusza w Tyrno-
wie heretyków Pirona i Teodozjusza (Fudula). Por. Похвално слово за Евтимий от Григорий 
Цамблак, ред. П. Русев, И. Гълъбов, А. Давидов, Г. Данчев, София 1971, s. 166–169.
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Słowo o tym, aby nie przyjmować nauki od łacinników

W dalszej części Kodeksu z Bonarówki znajduje się jeszcze jeden kompi-
lacyjny traktat antykatolicki zatytułowany: Słowo o tym, aby nie przyjmować 
nauki od łacinników. Jego dość typowa na pierwszy rzut oka treść sprawiła, 
że choć odnotowywany przez badaczy, przez długi czas nie wzbudzał wśród 
nich większego zaciekawienia73. Przy bardziej wnikliwej lekturze okazuje się 
jednak, że wcale nie tak łatwo wskazać jego bezpośrednie tekstologiczne pa-
ralele. W tym stosunkowo krótkim, bo liczącym zaledwie dwie i pół strony 
tekście skumulowanych jest bowiem bardzo wiele wątków, aluzji i odwołań 
odnoszących się do licznych dzieł literatury bizantyńskiej i słowiańskiej, i to 
nie tylko o polemicznym charakterze. W rękopisie BN 12245 III czytamy: 

Слово, же не прїт ѿ латны ѹченїа:⸱
хⸯже ѹченїе раꙁвращено с нам. въшеⷣше въ црковь  не покланѣют сѧ 

конаⷨ. апл҇ⷭ стї  ѡц ꙁапрѣтшѧ хр҇ⷭтїанѡⷨ, конамь кланѣт сѧ.  крт҇ⷭь 
цѣловат:⸱ 

Сего рмлѧне предⷤе не творѧхѫ. нѫ но справлѧхѫ на съборⷯѣ сходѧщ 
сѧ въ едно слово. пръвое ѿ рма; ѿ іерл҇ⷭма. ѿ алеѯанⸯдрїа. ѿ антѡхїа. ѿ д҃ 
пр҇ⷭтль. на пръвѡⷨ съборѣ, пр не селвестрѣ рⷨскомь.  кр҇ⷭт костанⸯтна црѧ  
мтрь его еленѫ. ѿ рма посла попы въ нкею. ѿ алеѯанⸯдрїа ѡфанасї. ѿ црѧ граⷣ 
мтрофана. посла попы. на, в҃-мь соборѣ ѿ рма дма҇ⷭ. ѿ алеѯанⸯдрїѧ тмофе. 
ѿ антѡхїа леѡнⸯтї. кѵрь іерл҇ⷭмьскы. гргорї бгословець. на, г҃-мь съборѣ 
келестнь. ѿ рма, кѵрь, алеѯанⸯдрьскы. ѹвенлї ѿ іерл҇ⷭма. на д҃ съборѣ, 
аентї рⷨскы ѿ црѧ грⷣа. анаталїн ѹвеналї, іерл҇ⷭмьсⸯкы. на е҃-мь съборѣ. 
велгынь рмⸯсскы.  евтѵхї црѧ грⷣа, лнарї, алеѯанⸯдрїскы, домннь 
анⸯтѡхїскы. на ѕ҃ ⷨ съборѣ, ѿ рма агафѡнь. сръгї ѿ црѧгрⷣа. сѹньклткь 
ѿ алеѯанⸯдрїа. петрь мнⷯ анⸯтѡхїскы. на, ꙁ-҃мь съборѣ. анⸯдре ѿ рма, та-
расї ѿ црѧгрⷣа. анⸯтѡхїскы алеѯанⸯдрскы. лїа іерл҇ⷭмⸯскы:⸱

Послѹша же латно, како тогда събор был. ꙁ҃ мо съборовь, а все поч-
нокь ѿ рма. а все едно слово.  сщаль кѵрль, стго петра  петролнѫ,  
слѹжл просфорою т лѣⷮ. по ꙁ҃-мь же съборѣ,  по тѣⷯ лѣтѣхь вънде ере҇ⷭ 
въ люд. по распѧтї стго петра въ рмѣ,  павла въ дамасцѣ [sic!], на-
чаша сѣат лъстнаа наѹченїа. по ꙁамыслѫ своемѹ  по наѹченїю дїаволю, 
бесѹрⸯменѡⷨ бохмеⷮ ѹмысл ꙁаконь. въ рⷨ прїде петрь гѹгнвы. бородѫ 
постргь въ паволочтаⷯ рꙁаⷯ. в рагатѣ клобѫцѣ, в рѫкавцаⷯ с кочръгоѫ. два 
голѹбѧ скръмль ꙁь ѹха, а рекл мь клⷨ то сты дхь. повѣдаеть слѹжт 
ѡпреснокоⷨ. воды не въставлват. а на вечерѧⷯ прелом хлѣбь кыслы  те-
плѫ водѫ, смѣс с внѡⷨ. ꙗкоⷤ на кр҇ⷭтѣ ꙁыде кръвь  вода тепла. ре҇ⷱ бо въ 

73 В. Зема, Вiзiя розколу Церкви…, s. 193; idem, Полемiко-догматичнi збiрки…, s. 53, 
73; Katalog, s. 490; Inwentarz, s. 196.
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еѵ҇ⷢлї. въꙁемш жена, г҃ ста мѹкы  ꙁамѣс. [wg Mt 13,33] въскы се ве҇ⷭ ква҇ⷭ 
хс. а г҃ ста трдневное въскръсенїе хво. ап҇ⷭлъ бо глеⷮ. братїа маль ква҇ⷭ въсе 
смѣшенїе сквасть. ѡтребте ветⸯхї ква҇ⷭ. да бѫдеть новое смѣшенїе. [wg 1 
Kor 5,6–7] ѡ хѣ бо прр҇ⷪекоша. апл҇ⷭ прр҇ⷪц  м҇ⷱнц въсѧ събыша сѧ дажⷣь 
 доселѣ. тогда петрь гѹгнвы ѿврат рⷨ ѿ пр҇ⷭла іерл҇ⷭмьскаго, црѧ граⷣ, 
алеѯанⸯдрїска҇ⷢ, антѡхїскаго. бѧше бо д҃ пр҇ⷭтл, д҃ патрїарс, въ ѡбраꙁь д҃ 
еѵ҇ⷢлсть.  въꙁⸯмѹт люд вⸯсѣ. сѣат ѹченїе ль҇ⷭтное. повѣле попоⷨ не дръ-
жат. нѫ танц повелѣ. грѣхь пращат навынѫ. по тѡⷨ ходт. пръстень 
на рѫкаⷯ ност,  рогаты клобѹкы. въ ѡстрогаⷯ ходт. не по гласѹ пѣт 
на водѣ двоч погрѹжат. соль в роⷮ сыпат. мнхѡⷨ мѧсо ꙗст. бобровы 
плескь наре҇ⷱ рыбѫ. свное мѧсо то жто. ннѣ сам меж собоѫ дръжать роꙁнѫ 
вѣрѫ (k. 163–164v)74

Pod względem struktury i treści traktat składa się z dwóch zasadniczych 
części – pierwsza wspomina dość ogólnie o odmienności wiary rzymskiej 
i akcentuje utraconą przez Rzym ortodoksję, której niegdyś (w okresie sobo-
rowym) był on oczywistym depozytariuszem i strażnikiem; druga – stara się 
wyjaśnić okoliczności, w jakich Kościół zachodni popadł w herezję, przyta-
czając w tym celu opowieść o legendarnym herezjarsze Piotrze Jąkale. 

Wskazanie literackiego źródła pierwszej części tego tekstu jest stosunko-
wo proste. Znajomo brzmiący tytuł i pierwsze frazy artykułu odsyłają teksto-
loga do Latopisu Nestora, gdzie pod rokiem 988 znajduje się podobny – skie-
rowany do księcia Włodzimierza, krótki traktat o błędach w wierze łacińskiej. 
Pobieżna lektura tekstu w Kodeksie z Bonarówki zdaje się potwierdzać te 
przypuszczenia, jednak przy wnikliwym porównaniu okazuje się, że bezpo-
średnia zależność tego tekstu od wspomnianego źródła nie jest wcale oczy-
wista. Fragment opowieści o soborach powszechnych z rękopisu BN 12245 
III posiada bowiem pewne cechy, których nie spotykamy w staroruskich prze-
kazach latopisarskich. W pierwszej kolejności uwagę zwracają poczynione 
przez redaktora skróty. Po brzmiącym niemal identycznie z przekazem lato-
pisu ostrzeżeniu księcia, by nie przyjmował wiary rzymskiej, brakuje dalszej 
części stawianych w tym miejscu łacinnikom zarzutów, jakie spotkać można 
niemal we wszystkich staroruskich kopiach Latopisu Nestora oraz w interpo-

74 Polski przekład tekstu w: J. Stradomski, Z kart antyłacińskiej literatury cerkiewnosło-
wiańskiej w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Z Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczy-
pospolitej z Ukrainą i Stolicą Apostolską, red. M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-
-Walczak, Białystok 2012, s. 645–646.
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lacjach tego fragmentu w późniejszych chronografach i kronikach75. Znacz-
nie wierniejszy pod względem tekstologicznym jest kolejny fragment, opo-
wiadający historię regularnej obecności legatów papieskich (nawet samych 
papieży) na siedmiu soborach powszechnych. I tu znajdziemy jednak wiele 
detali różniących Słowo o tym, by nie przyjmować nauki łacinników od po-
tencjalnych źródeł staroruskich. Latopisarska fraza „z Rzymu i ze wszyst-
kich stolic [patriarszych]” zostaje uzupełniona w naszym tekście o brakujące 
stolice pentarchii – „z Jerozolimy, z Aleksandrii, z Antiochii”. Zastanawiają-
cy jest brak w tym wyliczeniu Konstantynopola. Być może redaktor tekstu, 
dążąc do historycznej precyzji, nie wspomniał o nim jeszcze w tym miejscu 
pamiętając, że Nowy Rzym w czasach pierwszego soboru powszechnego nie 
był jeszcze patriarchatem. Zdaje się to potwierdzać kolejny dodatek (którego 
również brak w latopisach), wspominający o ochrzczeniu cesarza Konstanty-
na Wielkiego i jego matki Heleny przez papieża Sylwestra76. Nie przeszkadza 

75 Chodzi o rzekomą praktykę czynienia przez łacinników znaku krzyża na ziemi, a na-
stępnie – po ucałowaniu – deptanie go nogami oraz jeszcze dziwniejszy zarzut nazywania zie-
mi „matką” i profanowania jej poprzez spluwanie. W tym miejscu w źródłach pojawia się też 
wspomnienie pierwszej ikony Bogurodzicy namalowanej przez św. Łukasza, zob. ПСРЛ, т. 1, 
Ленинград 1926 (2. изд.), col. 114–115; Ипатьевская летопись, [в:] ПСРЛ, т. 2, Петроград 
1923, col. 99–100; Новгородская первая летопись младшего извода, [в:] ПСРЛ, т. 3, Москва 
1950, s. 154; Новгородская четвертая летопись, [в:] ПСРЛ, т. 4, вып. 1, Петроград 1915, s. 
84–85; Софийская первая летопись, [в:] ПСРЛ, т. 5, вып. 1, s. 67–68; Летописный сборник, 
именуемый Патриаршей или Никоновской летописью, [в:] ПСРЛ, т. 9, Москва 2000, s. 56; 
Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью, [в:] ПСРЛ, т. 15, Санкт-Петербург 
1863, col. 106–107; Львовская летопись, [в:] ПСРЛ, т. 20, ч. 1, Санкт-Петербург 1910, s. 
79; Книга степенная царского родословия, [в:] ПСРЛ, т. 21, ч. 1, Санкт-Петербург 1908, 
s. 100 (bez zarzutu o nazywaniu ziemi matką); Московский летописный свод конца XV века, 
[в:] ПСРЛ, т. 25, Москва 1949, s. 364; Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского, 
[в:] ПСРЛ, т. 43, Москва 2004, s. 41–42. W tekście Słowa o tym, by nie przyjmować nauki ła-
cinników widać tendencję redaktora do skrótu tego fragmentu i wyeliminowania zarzutów, które 
w poł. XVI w. widocznie były już odbierane jako nad wyraz wątpliwe.

76 W prologach na dzień wspomnienia św. Sylwestra Rzymskiego (2 I) znajduje się 
wzmianka o tym, że nawrócenie i chrzest cesarza były zasługą tego papieża, zob. Великие 
минеи четии, Январь, тетрадь первая, дни 1–6, Москва 1910, s. 67, 133. Tradycja literacka 
tego wątku wiąże się z rzekomą donacją Konstantyna Wielkiego (Constitutum Constantini lub 
Donatio Constantini), czyli wczesnośredniowiecznym (VIII/IX w.) falsyfikatem nadającym pa-
pieżowi Sylwestrowi I i jego następcom władzę polityczną nad Rzymem i Zachodem, a także 
liczne bogactwa i przywileje. W myśl dokumentu Konstantyn miał zostać uleczony z trądu 
przez papieża Sylwestra, który następnie ochrzcił cesarza oraz jego matkę Helenę. Przez całe 
średniowiecze dokument uznawano za autentyczny i dopiero w XV w. pojawiły się na Zacho-
dzie pierwsze studia wykazujące jego nieprawdziwy i apokryficzny charakter, zob. B. Kumor, 
Historia Kościoła, t. 2: Wczesne średniowiecze chrześcijańskie, Lublin 2003, s. 35. Legen-
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to jednak przywołać – za Nestorem – postaci biskupa Mitrofana delegowa-
nego „z Carogrodu” na pierwszy sobór do Nicei. Dbając o chronologię wy-
darzeń autor nie uniknął więc wyraźnego anachronizmu, wprowadzając do 
wykazu Jerozolimę, która została podniesiona do godności patriarchatu jesz-
cze później niż Konstantynopol77. Nieścisłości w tekście jest znacznie więcej. 
Wśród posłanych na drugi sobór powszechny przedstawicieli odnajdujemy 
Leoncjusza z Antiochii, zamiast Melecjusza, który występuje we wszystkich 
źródłach. Możemy tylko się domyślać, że błąd ten powstał na skutek nieuwa-
gi bądź zmęczenia kopisty (być może także redaktora w jednej osobie), który 
zerknął nie na tę linijkę, co trzeba i wpisał imię delegowanego na czwarty 
sobór biskupa Leoncjusza (Rzymskiego), gdyż oba imiona są do siebie po-
dobne. Zapowiedzią tej chwili ludzkiej słabości jest, jak się zdaje, widoczne 
cztery linijki wcześniej powtórzenie czasownika „posłał”, wymazane przez 
spostrzegawczego czytelnika lub może samego kopistę. Szeregu zmian w de-
legacji na szósty sobór nie da się jednak już tak prosto wyjaśnić. Z tekstu 
Słowa dowiadujemy się bowiem, że z Konstantynopola miał zostać wysła-
ny Sergiusz – zamiast poświadczonego w latopisach i chronografach Jerze-
go (Geor gios)78, z Aleksandrii tajemniczy Synklityk, o którym źródła milczą, 

da o cudownym uzdrowieniu Konstantyna Wielkiego i okolicznościach przyjęcia przez niego 
chrztu znana była dobrze w Bizancjum i wśród prawosławnych Słowian, dokąd trafiła wraz 
z tłumaczeniami tekstów greckich.

77 Pierwszy sobór powszechny (Nicea, 325) uwolnił już wprawdzie Jerozolimę (Aelia 
Capitolina) spod jurysdykcji biskupa Cezarei Palestyńskiej i nadał jej przywileje metropolii 
(kanon 7), ale biskupstwo jerozolimskie podniesiono formalnie do rangi patriarchatu dopiero 
na czwartym soborze (Chalcedon, 451), przyznając mu piąte miejsce w pentarchii, po Rzymie, 
Konstantynopolu, Aleksandrii i Antiochii. Przykład Jerozolimy już w starożytności wykazał 
słabość odwoływania się jedynie do zasady sukcesji apostolskiej, dając dość mocny argument 
w sporze o dominację pomiędzy stolicami Starego i Nowego Rzymu, zob. Dokumenty Sobo-
rów Powszechnych, t. 1, s. 33; E. Przekop, Pozycja prawna patriarchy wschodniego Kościoła 
katolickiego, Lublin 1976, s. 56–58; M. Starowieyski, Sobory Kościoła niepodzielonego, cz. 1: 
Dzieje, Tarnów 1994, s. 28.

78 Postać patriarchy konstantynopolitańskiego Sergiusza I (610–638) rzeczywiście pojawia 
się w dziejach szóstego soboru powszechnego (Konstantynopol III, 680–681), ale w zupełnie 
innym kontekście – jako jednego ze zwolenników monoteletyzmu. W trosce o przełamanie 
schizmy kościelnej (oraz z inspiracji cesarza Herakliusza) Sergiusz podjął próbę pojednania 
ze wspólnotami monofizyckimi, starając się nakłonić je do uznania ortodoksji chalcedońskiej. 
W tym celu propagował doktrynę monoenergizmu oraz monoteletyzmu, jednak z przyczyn teo-
logicznych i politycznych zabiegi te okazały się płonne. Potępiając monoteletyzm ojcowie szó-
stego soboru obłożyli klątwą również jego propagatorów, w tym patriarchę Sergiusza. Trudno 
więc wyjaśnić, dlaczego w przypadku naszego tekstu Sergiusz miałby reprezentować patriarszą 
stolicę Nowego Rzymu? Warto jednak pamiętać, że odegrał on niezwykle ważną rolę podczas 
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a z Antiochii mnich Piotr. Przemieszanie kolejności wymienianych w tekście 
stolic patriarszych sprawiło ponadto, że aleksandryjski mnich Piotr, w myśl 
segmentacji interpunkcyjnej naszego zabytku, stał się reprezentantem Antio-
chii. W kolejnym zdaniu za to brak już całkiem imion wysłanników Antiochii 
(Teodoryt) i Aleksandrii (Policjan) – wymienianych zresztą w Latopisie Ne-
stora również w odwrotnej kolejności. Zmiany te pozostają dla nas niejasne, 
bowiem staroruskie kroniki, chronografy i kopie Palei objaśniającej79 (z uzu-
pełnieniami z historii kościelnej), są dość zgodne w przekazie i stosunkowo 
rzadko poświadczają tego typu błędy. Precyzyjne ustalenie pochodzenia tego 
fragmentu jest niezwykle trudne. Redaktor Słowa o tym, by nie przyjmować 
wiary łacinników posługiwał się prawdopodobnie nieznanym nam odpisem 
Nestorowej opowieści lub też uzupełniał z pamięci jakiś jej skrócony wa-
riant, dopuszczając się tych kilku pomyłek. Dla ogólnej wymowy i odbioru 
Słowa nie mają one jednak większego znaczenia, gdyż przesłaniem tej części 
utworu nie są kwestie dogmatyczne (autor pomija zupełnie imiona herezjar-
chów, których nauczanie niejednokrotnie było bezpośrednim powodem zwo-
ływania soborów), ale idea niegdysiejszej jednomyślności w wierze. Kolejna 
część kompilacji traktuje już bowiem o „herezji”, którą zawsze piętnuje się 
w odniesieniu do ortodoksji, a ta – zdaniem autora – pozostała wyraźnie na 
Wschodzie.

nieudanego ataku Persów, Awarów i Słowian w 626 r., skutkiem czego nie tylko odzyskano 
cesarskie prowincje w Azji i Afryce, ale i doprowadzono do tryumfalnego powrotu relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego do Jerozolimy (628). (zob. M. D. Knowles, D. Obolensky, Historia 
Kościoła, t. 2: 600-1500, przeł. R. Turzyński, Warszawa 1988, s. 68–70). W ruskich chrono-
grafach, gdzie w odróżnieniu od latopisów opowieści o soborach powszechnych są rozproszo-
ne we fragmentach komentujących przyczyny zwołania szóstego soboru Sergiusz pojawia się 
jednak wraz z Pyrrusem, Pawłem i Piotrem (również patriarchami Konstantynopola) w rzędzie 
zwolenników błędnej nauki (zob. Русский хронограф редакции 1512 г., [в:] ПСРЛ, т. 22, ч. 1, 
Санкт-Петербург 1911, s. 310; Хронограф западно-русской редакции, [в:] ПСРЛ, т. 22, ч. 2, 
Петроград 1914, s. 125.) Sergiusz nie mógł więc stać na straży ortodoksji, jak chce tego nasz 
redaktor Słowa, nie wspominając o tym, że w chwili rozpoczęcia obrad soborowych nie żył już 
od ponad czterech dekad.

79 Aleksiej S. Pawłow wskazywał ją jako źródło interpolowanej opowieści w Latopisie Ne-
stora (zob. А. Павлов, Критические опыты…, s. 9), jednakże ten typ palei pojawił się na Rusi 
dopiero ok. poł. XV w. i sam zależy w dużym stopniu od przekazu latopisarskiego. Tak więc 
oba zabytki mają najprawdopodobniej wspólne źródło – niezachowany do dziś kompilacyjny 
chronograf, nazywany w literaturze naukowej Хронограф по великому изложению. Z niego 
to najprawdopodobniej opowieść trafiła zarówno do staroruskiego latopisu, jak i do palei, zob. 
Повесть временных лет, ч. 2, Приложения, статьи и комментарии, Д. С. Лихачева, ред. 
В. П. Адриановa-Перетц, Москва-Ленинград 1950, s. 341 (komentarze do r. 988).
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W tym miejscu Słowa pojawia się zmiana stylu wypowiedzi, a tekst nabie-
ra już wyraźnie polemicznego charakteru. Rozpoczyna go inwokacyjny zwrot 
do wyznaniowego adwersarza („Słuchajże łacinniku!”), choć w rzeczywisto-
ści – zresztą zgodnie z sensem tytułu i wymową pierwszej części – artykuł 
adresowany jest do prawosławnego odbiorcy. Autor powraca do myśli o dok-
trynalnej podstawie jednomyślności wiary chrześcijańskiej, utwierdzonej na 
solidnym fundamencie siedmiu soborów powszechnych, której depozytariu-
szem i strażnikiem przez kilka stuleci był Rzym. W tym miejscu następuje 
wyraźne tąpnięcie spójności wykładu, a kilka następnych zdań wprowadza 
nas w chronologiczny i faktograficzny chaos. Autor dość swobodnie prze-
skakuje pomiędzy aluzjami do apokryficznych wątków o Cyrylu, św. Piotrze 
i Petroneli80 oraz używaniu przez nich kwaśnego chleba eucharystycznego 
(prosfory) przez trzy i pół wieku, a stwierdzeniem, że „pojawiła się herezja 
wśród ludzi” dopiero po siódmym soborze powszechnym. Dość nieoczekiwa-
nie w tym miejscu zamieszczona zostaje aluzja do apokryficznej opowieści 
o męczeństwie Piotra i Pawła, po której – jak czytamy – „zaczęły szerzyć się 
zwodnicze nauki”. W konsekwencji tych wydarzeń – zgodnie z poetyką tam-
tych czasów – za przyczyną diabła, pojawia się islam i (kolejna heretycka) 
nauka Mahometa, przekazana „bisurmanom” – jego wyznawcom. Takimi oto 
dość krętymi drogami autor Słowa dochodzi do opowieści o Piotrze Jąkale, 
w której pojawiają się wreszcie konkretne zarzuty pod adresem łacinników. 

80 Jest to bardzo niejasny fragment tekstu, bowiem postaci należą do różnych epok. Święta 
Petronela pojawia się w Martyrologium Rzymskim jako (duchowa) córka św. Piotra Apostoła 
jeszcze z okresu sprzed powołania go przez Chrystusa. Znana z niezwykłej urody i ascetyczne-
go trybu życia zasnęła w Panu po wyspowiadaniu się i przyjęciu Komunii Św. w dniu 31 maja, 
kiedy to wspomina ją Kościół rzymski. We wczesnym średniowieczu utożsamiana była z wcze-
snochrześcijańską męczennicą, której relikwie przeniósł papież Paweł I w 757 r do bazyliki św. 
Piotra, w pobliże grobu jej domniemanego „ojca”. Kult św. Petroneli jest charakterystyczny 
dla chrześcijańskiego Zachodu, natomiast znacznie rzadziej wspomina się ją w kalendarzach 
liturgicznych Kościoła wschodniego, gdzie zazwyczaj pamięć o niej odnotowywana jest bez 
tekstów. Historia kultu św. Petroneli na obszarze Slavia Orthodoxa należy do zagadnień ocze-
kujących wciąż na zbadanie. Natomiast dwóch słynnych świętych o imieniu Cyryl – Jerozo-
limski oraz Aleksandryjski – to postaci pochodzące z IV w., zatem z zupełnie innego okresu. 
Równie bezowocne dla wyjaśnienia tego dziwnego wtrącenia autora Słowa jest skojarzenie 
ze świętym Cyrylem-Konstantynem (IX w.). Wprawdzie w jego Żywocie obszernym (rozdz. 
XVII) znajduje się stwierdzenie o odprawianiu przez duchownych słowiańskich liturgii eu-
charystycznej (z pewnością chlebem kwaśnym) w rzymskich kościołach św. Piotra Apostoła, 
a później św. Petroneli, ale nie sposób powiązać tych wydarzeń w logiczną całość z kontekstem 
opowieści z Kodeksu z Bonarówki.
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Piotr Jąkała (cs. Gugniwyj) to postać w równym stopniu legendarna, co 
symboliczna – skupia bowiem wiele negatywnych skojarzeń, uprzedzeń, le-
gend oraz zwykłych pomówień. W średniowiecznej literaturze polemicznej 
funkcjonuje jako oszukańczy biskup Rzymu – siewca herezji, sprawca schi-
zmy kościelnej i promotor licznych „błędów” zachodnich chrześcijan. Po-
stać Piotra ma swój odległy pierwowzór w osobie rzeczywistego patriarchy 
Aleksandrii81 i jako taka znana była Grekom przynajmniej przed połową IX 
wieku82. W niejasnych dziś dla nas okolicznościach, najpewniej gdzieś pod 
koniec XI w., w bizantyńskim piśmiennictwie polemicznym pojawia się wą-
tek podstępnego uzurpatora na papieskim tronie, który jest sprawcą licznych 
występków w wierze i obyczaju. Niezależnie od autentycznej postaci alek-
sandryjskiego patriarchy, wymyślony heretycki biskup Rzymu nabiera cech 
realności, a piśmiennictwo polemiczne w okresie ostatecznego rozpadu Ko-
ścioła tak mocno utrwala jego obraz w świadomości wschodnich chrześcijan, 
że przez następne stulecia nikt nie wątpi w jego autentyczność83. Piotr Jąkała 
stał się negatywnym bohaterem wielu bizantyńskich i słowiańskich utworów 
literackich, wśród nich więc powinniśmy szukać źródeł interesującego nas 

81 Piotr Mongos (Μόγγος = Jąkała) należał do zwolenników potępionego przez sobór 
chalcedoński patriarchy aleksandryjskiego Dioskura. Sam został patriarchą w 477 r. i sprawo-
wał ten urząd aż do śmierci (między 488 a 490 r.), niezmiennie odrzucając ortodoksję chal-
cedońską, zob. J. Daniélou, H. I. Marrou, Historia Kościoła, t. 1: Od początków do roku 600, 
przeł. M. Tarnowska, Warszawa 1986, s. 264, 267.

82 Wspomina o nim w swojej kronice bizantyński historiograf Jerzy Hamartolos († po 
842) wciąż jeszcze jako o heretyckim biskupie Aleksandrii, zob. В. М. Истрин, Книгы вре-
менныя и образныя Георгия мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском 
переводе, t. 1: Текст, Петроград 1920, s. 409.

83 W średniowiecznych słowiańskich nomokanonach Piotr Jąkała wymieniany jest wciąż 
wśród heretyków odrzucających postanowienia soboru chalcedońskiego, mimo że w charak-
terze oszukańczego biskupa rzymskiego postać o tym imieniu znana jest na Rusi w tekstach 
polemicznych już od pocz. XIII w. Warto też zauważyć, że Piotr Jąkała wymieniany był w treb-
nikach wraz z innymi słynnymi herezjarchami w rycie przejścia na prawosławie łacińskich 
konwertytów. Fikcyjność tej postaci ostatecznie została podważona dopiero w nowożytnej lite-
raturze naukowej, gdzie poświęcono jej niemało uwagi, zob. А. И. Лолов, О так называемой 
Кирилловой книге, Казань 1858, s. 190–191; А. Попов, Историко-литературный обзор..., 
s. 5, 18–27; А. Павлов, Критические опыты..., s. 8–24; Н. Никольский, Материалы для 
повременного списка…, s. 34–36; G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna…, 
s. 38, 260, 262; В. Зема, Вiзiя розколу Церкви…, s. 182–216; В. Зема, Полемiко-догматичнi 
збiрки…, s. 46–53; А. Криза, Петр Гугнивый и Папесса. Антилатинская церковносла-
вянская полемическая литература в Центральной Европе, „Studia Slavica” 53/2 (2008), 
s. 397–405.
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fragmentu opowieści84. Kłopot jednak w tym, że znów nie sposób wskazać 
konkretnego literackiego wzorca wersji z Kodeksu z Bonarówki. Porównując 
ją ze znanymi w literaturze przedmiotu tekstami zauważamy nie tylko licz-
ne przestawienia i zamiany, ale również obecność materiału pochodzącego 
w sposób oczywisty z innych źródeł. Do najbardziej charakterystycznych na-
leżą: nawiązania do czasów apostolskich i wczesnochrześcijańskich, aluzyjne 
wtrącenie o pojawieniu się islamu, epizod z wyuczonymi przez Piotra Jąkałę 
gołębiami, które miały imitować Ducha Świętego, teologiczna refleksja na 
temat chleba eucharystycznego, porównanie czterech prawowiernych stolic 
patriarszych do Ewangelistów oraz nietypowy zestaw zarzutów pod adresem 
łacinników.

Zasugerowane wprowadzeniem do tej części traktatu powiązanie Piotra 
Jąkały z odległymi wydarzeniami z czasów apostolskich nie jest typowe dla 
większości tekstów odnoszących się do tej postaci. Wspomnienie męczeńskiej 
śmierci Piotra i Pawła jest z pewnością odgłosem apokryficznych Dziejów 
Piotra (Actus Petri Apostoli et Simonis)85, utworu – jak pamiętamy – znane-
go szeroko w tradycji bizantyńskiej i słowiańskiej86. Na bazie między inny-

84 Krótka opowieść o nim znajduje się m. in. w Latopisie helleńskim i rzymskim, gdzie 
trafiła niewątpliwie z Kroniki Jerzego Hamartolosa, zob. Летописец еллинский и римский, 
т. 1: Текст, подг. О. В. Творогов и С. А. Давыдова, Санкт-Петербург 1999, s. 462–463.

85 Tradycja historyczno-literacka dzieła, przegląd opracowań na jego temat, a także pol-
ski przekład Zbigniewa Izydorczyka i Mirosława Bielewicza w pracy: Dzieje Piotra Apostoła 
i Szymona, opr. Z. Izydorczyk, „Warszawskie Studia Teologiczne” XVI/2003, s. 102–150.

86 Słowiańskie przekłady tego apokryfu z rękopisów XV–XVI w. wydał Spieranski na 
podstawie materiałów zgromadzonych przez Popowa (zob. М. Н. Сперанский, Библиогра-
фические материалы, собранныe А. Н. Поповым, „Чтения в Императорском Обществе 
истории и древностей российских за 1889 г.”, кн. 3, 1889, s. 3–52). W zabytku czytamy, 
że Szymon był egipskim magiem, który mocą diabelską czynił szarlatańskie sztuczki i nazy-
wał siebie chrystusem. Tworzył on rywalizującą z Kościołem apostoła Piotra wspólnotę wier-
nych, co wprowadzało zamieszanie w Rzymie. Dla uspokojenia nastrojów wśród ludu cesarz 
Neron doprowadził do konfrontacji obu przywódców religijnych, w konsekwencji Szymon 
ginie, próbując naśladować wstępującego do nieba Jezusa. Na wieść o tym Neron, sympaty-
zujący – co zrozumiałe – z Szymonem, nakazuje uwięzić Piotra, a następnie go ukrzyżować. 
Wkrótce potem do Rzymu przybywa uwięziony w Judei Paweł, którego cesarz nakazuje ściąć. 
Apokryf znalazł się w bizantyńskich kronikach Jerzego Hamartolosa i Jana Malalasa, a wraz 
z ich przekładami stał się znany południowym Słowianom i Rusinom (zob. В. М. Истрин, 
Книгы временьныя…, s. 252–261. Idem, Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе. 
Репринтное издание материалов В. М. Истрина, подг. издания, вступ. статья и прило-
жения М. И. Чернышевой, Москва 1994, [ks. X] s. 20–24). Tekst opowieści o rozprawieniu 
się apostołów Piotra i Pawła z Szymonem Magiem wchodził w zestaw wspomnianego wyżej 
staroruskiego chronografu kompilacyjnego („по великому изложению”), a później także 
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mi tej opowieści powstało greckie pismo polemiczne zatytułowane: Słowo 
o niemieckim oszustwie, jak to Piotr Jąkała nauczył ich herezji87. W tekście 
tym doszło do połączenia historii o spektakularnym rozprawieniu się apo-
stołów z Szymonem Magiem oraz średniowiecznej opowieści o Piotrze Ją-
kale. W efekcie utrwala się przekonanie prawosławnych Greków i Słowian 
o przynależności obu bohaterów do tej samej tradycji heretyckiej. Szymon 
Mag i Piotr Jąkała uosobiają czytelną antytezę św. Piotra, a ich wszelkie dzia-
łania automatycznie stawiane są w opozycji do reprezentowanej przez Księcia 
Apostołów ortodoksji. To pozwala autorowi Słowa o niemieckim oszustwie 
wprost stwierdzić: „Niech będzie [wszystkim] wiadome, że łacinnicy w Piotra 
Jąkałę wierzą, a nie w świętego Piotra.” Wprawdzie pismo wspomina o udzia-
le obu apostołów w uśmierceniu Szymona Maga, ale jasno też z niego wyni-
ka, że Neron rozgniewał się za to jedynie na Piotra i to jego kazał ukrzyżo-
wać. O dalszych losach Pawła tekst nie wspomina już ani słowem88. Słowo 
o niemieckim oszustwie nie pomoże nam zatem w wyjaśnieniu dziwacznej 
frazy z Kodeksu z Bonarówki o jego ukrzyżowaniu, i to na dodatek jeszcze 
w Damaszku!89 Tak więc mamy kolejne niejasne wtrącenie redaktora Słowa 

Latopisu helleńskiego i rzymskiego (zob. А. Попов, Обзор хронографов русской редакции, 
вып. 1, Москва 1866, s. 44–45; Летописец еллинский и римский, т. 1, s. 217–221).

87 Слово о немечскомъ прельщени, како научи ихъ гугнивый Петръ ереси, [в:] А. По-
пов, Историко-литературный обзор..., s. 22–23. Sygnalizowani w tytule niemcy stanowią 
semantyczny równoważnik wyznawców Kościoła zachodniego, a więc rzymian lub łacinników. 
Utwór znany jest ze staroruskich chronografów i kodeksów z XV–XVI w., gdzie funkcjonuje 
jako osobny tekst. W tym czasie w Palei objaśniającej z uzupełnieniami pojawia się już kom-
pilacja Słowa o niemieckim oszustwie i opowieści o łacinnikach z Latopisu Nestora. Traktat 
wszedł do sierpniowego tomu Wielkich Czeti-Minei metropolity Makarego, gdzie znajduje się 
w ciągu antyłacińskich utworów wraz z opowieścią o Piotrze Jąkale zaczerpniętą z palei, zob. 
А. Попов, Историко-литературный обзор..., s. 22–27; А. Павлов, Критические опыты..., 
s. 21.

88 Warto zaznaczyć, że zarówno bizantyńskie, jak i słowiańskie warianty apokryficznej 
opowieści są stosunkowo bliskie tekstologicznie i nie pozostawiają wątpliwości, co do okolicz-
ności męczeńskiej śmierci Pawła (ścięty w Rzymie).

89 Jest to informacja zaczerpnięta z apokryficznej Opowieści o tym, jak Bóg stworzył Ada-
ma (Сказание, како сотвори Богъ Адама) zachowanej w jedynej kopii w rękopisie z XVII w. 
(РГБ Рум. 370). Tekst został wydany wpierw przez Aleksandra N. Pypina (idem, Ложные 
и отреченные книги..., s. 12–14), a następnie przedrukowywany w chrestomatiach i tłuma-
czony (zob. В. В. Мильков, Древнерусские апокрифы, s. 417–439). To wtrącenie w Kodeksie 
z Bonarówki poświadcza znajomość apokryfu na terenach zachodnioruskich już w XVI wieku. 
Warto zaznaczyć, że w relacji o stworzeniu Adama istotną rolę odgrywa diabeł, który stara się 
niszczyć dzieło boże i jest źródłem licznych chorób nękających człowieka. W Słowie o tym, 
aby nie przyjmować wiary łacinników aktywny udział diabła w pojawieniu się „herezji łaciń-
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o tym, by nie przyjmować wiary łacinników, obok wcześniejszej aluzji na te-
mat Cyryla, Piotra i Petroneli. Z drugiej zaś strony zauważamy wyraźne podo-
bieństwa fragmentów obu tekstów. Dotyczy to zwłaszcza leksyki i frazeologii 
użytej do mocno zaakcentowanego opisu charakterystycznego wyglądu Pio-
tra Jąkały, którego strój i zachowanie musiały wzbudzać zadziwienie i zgor-
szenie prawosławnych chrześcijan. Na tym podobieństwa jednak się kończą, 
a w dalszej części oba teksty są już wyraźnie odmienne. Po raz kolejny przyj-
dzie nam więc stwierdzić, że bezpośrednich i wyłącznych zależności teksto-
wych także w tym przypadku nie ma.

Jak pamiętamy, zgodnie z przekazem Słowa o tym, aby nie przyjmować 
wiary łacinników, nowa (heretycka) nauka Piotra Jąkały o używaniu prza-
śnego chleba w liturgii eucharystycznej miała pochodzić wprost od Ducha 
Świętego. Dość ciekawy epizod z gołębiami związany jest wprawdzie z po-
stacią Piotra, ale dotyczy już zupełnie innej historii. Spotykamy go mianowi-
cie w piśmie atoskiego mnicha Gabriela do króla węgierskiego Jana Zapolyi 
(1526–1540) z 1534 r.90 W odpowiedzi na pytania monarchy o różnice dogma-
tyczne między Cerkwią prawosławną a szerzącym się na Węgrzech protestan-
tyzmem, mnich Gabriel przytacza dwie opowieści o gorszącym zachowaniu 
biskupów rzymskich – Piotra Jąkały oraz (papieżycy) Stefanii91. Dla nas inte-

skiej” jest również wyraźnie podkreślony. Ponadto Opowieść o tym, jak Bóg stworzył Adama 
posiada tekstologiczne zbieżności z innym apokryfem znanym również ze źródeł siedemna-
stowiecznych – O Morzu Tyberiadzkim, w którym znalazły się wątki dualistyczne związane 
ze średniowieczną bałkańską tradycją bogomiłów, zob. Apokryfy i legendy starotestamentowe 
Słowian południowych, s. 3–11 (z przekładem na język polski).

90 Tekst tego posłania zachował się czterech ukraińskich rękopisach z XVI–XVIII w. oraz 
dwóch rękopisach atoskich z XVI i XVII w. Najstarsza kopia pochodzi z 1546 r. i została wy-
konana najprawdopodobniej w Monasterze Żyrowickim, a więc w granicach dawnej Rzeczypo-
spolitej. Tekst posłania mnicha Gabriela z Góry Athos, a zatem i obie historie o papieżach, zna-
ne były niewątpliwie w prawosławnym środowisku monastycznym na tych terenach. Wyraźny 
tego ślad mamy w tzw. Zborniku Supraskim z lat 1578–1580 (РНБ I, 1 № 29), gdzie opowieści 
zostały włączone w polemiczne pismo przeciw Żydom (wyd. А. Попов, Обличительные спи-
сания против жидов и латинян, „Чтения в Обществе истории и древностей российских”, 
кн. 1, 1879, s. 1–41, zwłaszcza s. 38–39), zob. М. С. Возняк, Кiлька замiток до посланiя 
Лацка з 1534 р. й вiдповiди на нього афонського прота Гаврила, „Записки Наукового 
товариства iм. Шевченка”, кн. 128, 1919, s. 1–19; Ђ. Радоjичиħ, Друго „Посланиjе” све-
тогорског проте Гаврила угарском краљу Jовану Запољи (из 1534 год.), „Južnoslovenski 
filolog”, kn. 22, 1958, s. 167–175; В. Зема, Полемiко-догматичнi збiрки…, s. 51–52; А. Кри-
за, Петр Гугнивый и Папесса…, s. 397–405 (w publikacjach obszerna literatura przedmiotu). 

91 Historia papieża-kobiety Jana VIII (nazywanego też Gilbertą, Joanną, Agnieszką lub 
Stefanią) była bodajże najbardziej znaną skandalizującą legendą antypapieską średniowiecz-
nej Europy Zachodniej. Z oczywistych względów casus chętnie wykorzystywano w polemice 
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resujący jest głównie pierwszy przekaz, zgodnie z którym „papież” Piotr Ją-
kała był wielkim cudzołożnikiem. Z tego właśnie powodu został pozbawiony 
urzędu przez rzymskiego króla i oszpecony obcięciem jednego wąsa i połowy 
brody, a następnie wygnany. Szalbierz wyprosił jednak zgodę na czterdziesto-
dniową pokutę, w trakcie której nauczył gołębia, by ten pił wodę z jego ust 
i jadł pszenicę ukrytą za uchem. Dzięki takiemu fortelowi Piotrowi udaje się 
nakłonić lud rzymski do ukamienowania króla i przekonać wiernych, że to 
sam Duch Święty zstąpił z nieba po to, by mówić z papieżem. W konsekwen-
cji – jak czytamy w piśmie – biskup Rzymu zajął na stałe miejsce usuniętego 
władcy, skupiając w swym ręku pełnię władzy kościelnej i świeckiej92.

Porównanie tekstu Słowa o tym, aby nie przyjmować wiary łacinników 
z Posłaniem mnicha Gabriela znów nie rozwiązuje w pełni zagadki źródeł 
i pozwala jedynie na wykazanie pośrednich zależności pomiędzy nimi. Tekst 
atoskiego mnicha jest w części poświęconej Piotrowi Jąkale znacznie obszer-
niejszy, podaje więcej szczegółów, a ponadto dotyczy też – jak pamiętamy 
– wydarzeń o innej wymowie i treści. Warto też dodać, że istotną część tego 
fragmentu posłania stanowi opowieść o papieżycy Stefanii, o której w Ko-
deksie z Bonarówki nasz autor w ogóle nie wspomina. Dla porządku doda-
my jeszcze, że w relacji mnicha Gabriela jest mowa o jednym tylko gołębiu, 

z katolikami, zwłaszcza w okresie reformacji i kontrreformacji, czego przykładem jest chociaż-
by staropolski przekład opowieści, który zachował się w jedynym drukowanym egzemplarzu 
z biblioteki w Kórniku (wydany najprawdopodobniej w Brześciu nad Bugiem ok. 1562 r.), zob. 
J. Krzyżanowski, Powieść o Joannie papieżycy, [w:] idem, W wieku Reja i Stańczyka. Szkice 
z dziejów Odrodzenia w Polsce, Warszawa 1958, s. 312–327; Historia o papieżu Janie tego 
imienia VIII, który był Gilberta biała głowa z Angliej i o inszych wielu papieżoch, którzy przed 
nią i po niej byli, oprac. J. Sokolski, Wrocław 1994.

92 W bizantyńskim traktacie antyłacińskim Spór Panagiota z Azymitą (Прение Панагио-
та с Азимитом) znajduje się jeszcze inna opowieść o tym, jak papież zgodził się zgolić zarost, 
by nakłonić pewną niewiastę do nierządu. Dla wyjaśnienia swego postępku przed klerem rzym-
skim Piotr opowiada o rzekomym objawieniu anielskim i zesłanym mu od Boga nakazie golenia 
zarostu dla upodobnienia się duchownych łacińskich do zastępów niebieskich. Traktat powstał 
w Bizancjum ok. poł. XIII w., ale południowosłowiański przekład pojawia się już w XIV w. 
Tekst Sporu Panagiota z Azymitą wszedł do Wielkich Czeti-Minei metropolity Makarego i zna-
ny jest w trzech redakcjach słowiańskich, z których jedynie druga (obszerna) wspomina ten 
epizod, ale bez jakichkolwiek wzmianek o gołębiu (zob. А. Попов, Историко-литературный 
обзор..., s. 251–286). Za to w szczególnie popularnym w kręgach staroobrzędowych antyka-
tolickim i antyprotestanckim druku z 1644 r., zwanym Кириллова книга, pojawia się ciekawa 
przeróbka tej opowieści, w której Piotr Jąkała wykorzystuje już gołębie dla uwiarygodnienia 
swojej nowej nauki o goleniu bród, zob. А. Криза, Петр Гугнивый и Папесса…, s. 400–401. 
Widać więc, że w XVII w. istniała przeredagowana wersja tej historii, w której doszło do zlania 
się materiału z obu opowieści.
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a nie o dwóch. Wzorowaniem się na tekście Posłania mnicha Gabriela nie da 
się też objaśnić kolejnych fragmentów naszej opowieści. Pojawia się w niej 
bowiem, zbudowana na cytatach biblijnych, krótka refleksja teologiczna na 
temat chleba eucharystycznego93 oraz obowiązkowy dla redakcji latopisów 
i Palei objaśniającej wykaz „błędów” łacińskich. Zła nauka Piotra Jąkały, jak 
czytamy w Kodeksie z Bonarówki, stała się przyczyną schizmy w Kościele 
oraz herezji i zamętu, jakie powodują niepokój wśród chrześcijan na Zacho-
dzie94. Wymieniona w tym miejscu kolejność czterech prawowiernych patriar-
chów jest również nietypowa95, a porównanie ich do czterech ewangelistów 
już całkowicie oryginalne96. Podobnie ma się rzecz z katalogiem „błędów” ła-
cińskich kończącym całą opowieść. Stawiane katolikom zarzuty pozbawione 
są jakiegokolwiek komentarza, a w niektórych przypadkach brzmią niemal jak 
skróty myślowe, co powoduje, że dla słabo zorientowanego w problematyce 
czytelnika mogą być wręcz niezrozumiałe. Wprawdzie każdy z nich pojawia 
się gdzieś w „klasycznych” dziełach prawosławnej dyskusji doktrynalno-ob-
rzędowej ze światem Zachodu, ale nigdzie nie spotykamy ich w takim zesta-

93 Jest to kolejne trudne do precyzyjnej lokalizacji wtrącenie, którego brak w przekazie 
Latopisu Nestora, Palei objaśniającej, a także Słowie o niemieckim oszustwie. Pewne podo-
bieństwo treściowe tego fragmentu zauważamy w tekście Sporu Panagiota z Azymitą oraz 
kompilacyjnym rozdziale Taktikonu Nikona z Czarnej Góry, zob. А. Попов, Историко-лите-
ратурный обзор..., s. 264, 278, 291, 293.

94 Krótkie wspomnienie Piotra Jąkały, jako sprawcy oderwania się Rzymu od prawo-
wiernych patriarchatów Jerozolimy, Aleksandrii, Konstantynopola i Antiochii pojawiło się już 
wcześniej w Kodeksie z Bonarówki, w omawianym wyżej cyklu ekscerptów polemicznych 
(k. 33v).

95 W większości źródeł wymieniane są w następującej kolejności: Jerozolima, Aleksan-
dria, Konstantynopol, Antiochia (zob. Софийская первая летопись, [в:] ПСРЛ, т. 5, вып. 1, 
s. 68; Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью, [в:] ПСРЛ, т. 15, Санкт-
Петербург 1863, col. 107; Львовская летопись, [в:] ПСРЛ, т. 20, ч.1, Санкт-Петербург 
1910, s. 80; Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского, [в:] ПСРЛ, т. 43, Мо-
сква 2004, s. 42; tak samo w przekazie Palei objaśniającej, zob. А. Павлов, Критические 
опыты..., s. 12) lub Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia i Jerozolima (zob. Летопис-
ный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью, op. cit. s. 56; Книга 
степенная царского родословия, [в:] ПСРЛ, т. 9, Москва 2000, s. 100). W ekwiwalentnym 
tekście Wielkich Czeti-Minei metropolity Makarego kolejność wyliczanych patriarchatów jest 
bardzo zbliżona do omawianego przekazu (Jerozolima, Konstantynopol, Antiochia), pominięta 
została całkowicie Aleksandria, która powinna tu znaleźć się na trzecim miejscu (zob. А. По-
пов, Историко-литературный обзор..., s. 26).

96 To kolejna charakterystyczna dla Słowa cecha, której bezpośredniej postawy tekstowej 
nie udało się zlokalizować we wskazywanych w literaturze przedmiotu dziełach bizantyńsko-
-słowiańskiej polemiki z łacinnikami.
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wie i w takiej kolejności. Ponadto rzuca się w oczy brak wielu charaktery-
stycznych dla tego sporu zarzutów, jak: kwestia różnic w dyscyplinie postnej, 
golenia łon, celibatu (i sugerowanej w związku z tym rozwiązłości seksualnej 
duchownych łacińskich), tolerowania małżeństw zbyt bliskiego pokrewień-
stwa, wchodzenia świeckich oraz kobiet do prezbiterium czy wreszcie brak  
dodatku (filioque) do Symbolu Wiary. Z obszernego wykazu zwierząt „nie-
czystych” (i uduszonych), które spożywać mieli łacinnicy, tekst wspomina 
tylko bobrzy ogon, sprytnie traktowany w średniowieczu na Zachodzie jako 
„rybi” z racji pokrycia łuską. Wydaje się zatem niemal pewne, że redaktorem 
Słowa o tym, by nie przyjmować wiary łacinników był jakiś zachodnioruski 
mnich, który skupił się na zarzutach dotyczących różnych aspektów życia 
klasztornego i bulwersujących w szczególny sposób mnichów – domyślnych 
adresatów tego pouczenia. Stąd zaakcentowana odmienność wyglądu i oby-
czaju zachodnich biskupów (na Wschodzie powoływanych przecież tradycyj-
nie ze środowiska monastycznego) i brak odniesień do problematyki świec-
kiej (zwolnienie dzieci z dyscypliny postnej, jedzenie ze zwierzętami z tych 
samych naczyń, używanie mis wykorzystywanych wcześniej przy porodach, 
zwyczaje funeralne itp.). Wykaz „błędów” podsumowuje jedno zdanie, mó-
wiące o rozdrobnieniu i różnicach w wierze łacińskiej, które stanowi jedno-
cześnie zakończenie tekstu i jawną aluzję do reformacyjnej dynamiki życia 
religijnego na Zachodzie.

Podsumowując powyższe uwagi, należy stwierdzić, że Słowo o tym, by 
nie przyjmować wiary łacinników z kodeksu BN 12245 III jest oryginalną 
kompilacją, opracowaną na bazie wielu utworów. W oparciu o znany dotych-
czas materiał literacki nie da się wskazać bezpośredniego źródła tej opowie-
ści, ale w wielu przypadkach da się określić jego tekstologiczne zależności 
z innymi dziełami. W pierwszej części stanowi ją fragment Latopisu Nestora, 
natomiast druga jest syntezą wielu bizantyńsko-słowiańskich pism polemicz-
nych i apokryficznych, w których pojawia się wątek postaci Piotra Jąkały. 
Wiele wskazuje na to, że obdarzony zacięciem polemicznym zachodnioruski 
pisarz uznał za stosowne uzupełnić materiał o papieskim uzurpatorze o zna-
ne mu z innych źródeł wątki i detale. Czyni to jednakże miejscami dość nie-
starannie, zwyczajem dawnych historiografów anachronizując wydarzenia, 
a liczne aluzje, przestawienia i zamiany, jakich przy okazji dokonuje, sugeru-
ją, że mógł opierać się w wielu przypadkach na własnej (zawodnej) pamięci. 
W ten sposób powstaje „wzbogacona” redakcja znanych z dzieł historycznych 
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i polemicznych fragmentów, których scalenie i opatrzenie w Kodeksie z Bo-
narówki własnym tytułem pozwala zaistnieć już jako osobny utwór. Rękopis 
BN 12245 III powstał w środowisku monastycznym wschodnich ziem Rze-
czypospolitej, gdzie znajomość tradycji piśmienniczych Rusi Kijowskiej oraz 
żywe kontakty z Bałkanami, w szczególności z Górą Athos, nie były niczym 
wyjątkowym. Dlatego też redaktor znajdującego się w nim Słowa o tym, by 
nie przyjmować wiary łacinników miał możliwość zetknięcia się z wszelkimi 
tekstami, które pozwoliły na stworzenie takiej kompilacji.

*     *     *

Kodeks z Bonarówki, BN 12245 III (Akc. 2743), 2 poł. XVI w. –  
kompilacyjny cykl antyłacińskich tekstów polemicznych.

(k. 28v) ѡ авраамѣ Въ авраама были г҃ снѡве. измаиль. ѿ агары. мадїамь ѿ 
хетѹры̏ исаакь ѿ сарры. а ѿ соломона два сна. амо҇ⷩ от старѣишеи дъщери, а ѿ меншеи 
моавь. а ѿ агары агарѧне. а ѿ измаила измаилтѧне. а ѿ хетѹры тѵрѧне. ѿ нихже фрѧ-
зи. фрѧгѡⷨ же имѧ галате. къ нимже ре҇ⷱ павель. ѡ галате, кто вы изблазни, на исмѹ-
щенїе вѣры (wg Ga 3,1). съблазнил же е҇ⷭ петръ гѹгнивыи. и потѡⷨ нарекошѧ҇ⷭ латина. 
того ради латина стригѹть брады. занеже петрѹ гѹгнивомѹ потръгоша брадѹ (k. 
29) и поскѹбоша стїи ѡци Ѿ ісаака бо мы хр҇ⷭтїане правыѧ вѣры. рече бо писанїе въ 
ісаацѣ. позовеⷮ вы сѧ имѧ ново. иже е҇ⷭ бл҇ⷭвено бгмь. и ѹмѹⷣренѡⷨ гмь нашимь іс хѡⷨ 
Прѣжⷣе грѣшникѡⷨ поити въ мѹкѹ. и потоⷨ правеⷣникѡⷨ въ жизнь вѣчнѫѧ. поможе ны 
бъ. прѣта. тесть ироды. ангель сотонинь алеѯанⷣьрь. кѹзнець. именѣѧ и филить. ти̏ 
бо противишѧ҇ⷭ ѹченїю павловѹ. (...)

(k. 32) Ве҇ⷱрѧ га нашего ѡдина была. Въ домѹ симона прокаженаго, идеже блѹд-
ница ѡна ѡмывши ноѕѣ исовѣ слъзами, и възлꙗвши миро мнѡгоцѣнꙿное на главѫ 
его, иже глет сѧ ꙗко вѧщꙿше цѣноѫ т҃ динарїи въ стьклѧници твръдѣ ѕѣло. ѡ немже 
ѹченици запретишѧ глѧще. не до҇ⷭаше бо мѵ̈ро се продано быти за т҃ динарїи и дати сѧ 
нищиⷨ. глет же сѧ нардипистикы сирѣчь нерастворено. ни съ единѣⷨ ничиⷨ же смѣшено. 
нѫ паче ѹвѣрено на ѡцѣщенїе. бѧше то мири събрано ѿ д҃ и сиⷯ вещїи из мѵ̈ра нь. и 
стакт и касїа, и ливань, и цвѣтꙿ кынамона, и токь тръста блгоѹханꙿнаго (wg Wj 30, 
23–25; Ps 44, 8–9) Втораа вечерѧ. въ домѹ симона фарисеѧ. и ѡца лазарева, възлїа 
мѵ̈ро на ноѕѣ влⷣкы ха. бѧше се мѵ̈ро истинꙿнѣишее, и ѕѣло вѣрно, чисто съ ѡлѣеⷨ блгыⷨ 
и сїа ѡбоѧ ве҇ⷱрѧ бышѧ въ вифанїи И таинаа вечерѧ бы҇ⷭ еже ѡ велицѣи пасцѣ въ 
їер҇ⷭлимѣ въ велицѣмь стѡⷨ сїѡнѣ, идеже бѧше зеведеѡвь доⷨ. идеже прїахоѡⷨ празнова-
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ти ветхаа пасха Четвертаа вечерѧ (k. 32v) таинаа великаа, и ѹмовенїе, и прѣданїе 
хво и ѡсѧзанїе фомино, и тѹ бѧше врътограⷣ близѹ, идеже гробь ісовь. тѹже бы҇ⷭ и 
страшнаа млтва хва, понеже бѧше тогда близ быти пасцѣ законꙿнои, и прѣжⷣе бытїа 
сеа пасхы. подобаше въсѧ ꙗже ѡ на҇ⷭ сътворити хѹ. на единѡⷨ мѣстѣ въ стѣⷨ сїѡнѣ 
и ѡ семь всеⷨ ѹготовав сѧ заведеи ѡцъ їѡановь бгослова. се бо е҇ⷭ еже въ скѹдѣлници 
водѹ носѧща, и домѹ влкⷣа съ е҇ⷭ самь нареⷱныи ѿ ха дина, абы незнакоми то было 
жидѡⷨ имѧ его 

(k. 33) Не подѡбаеть комꙿкати ѻплатка.  (...) 
(k. 33v) По сеⷣмомь съборѣ петрь гѹгнивы̏ развратиль вѣрѹ. съ инѣми еди-

номысльникы. пришеⷣши въ римь и ѿвръгль сѧ прт҇ⷭла іерл҇ⷭимьскаго. и ѡ алеѯа҇ⷩдрїска-
го. и црѧ граⷣ. и антиѡхїа Въ пръвѡⷨ съборѣ бы҇ⷭ папа риⷨскыи селевестръ. въ в҃ дама-
сь. въ г҃-мь келестинь. въ д҃-мь леѡнь. въ е҃-мь вилигы. въ ѕ҃-мь агафонь. въ з҃-мь 
андрїань. Посполь римь быль съ грекы ҂а҃ лⷮѣ и н҃і. Слѹжили просфороѫ кыслыⷨ хлѣбѡⷨ 
папѣже въ стило сѧ ро, и з брадаⷨ ̏ 

Въ лⷮѣ ҂ѕ҃ сп҃ ѕ҃-е бѧше на седмоⷨ съборѣ андрїань папа риⷨскы. и потѡⷨ леѡнь, сте-
фанъ, (k. 34) пасхаль, евгенїи, вален꙽динь, григорїе, сергїе, пелагїе, леѡнь, вебедикть, 
паве҇ⷧ, стефань, николае, фотїе, анериѡнь, і͗ѡаннь, маринь, андрїань, стефань. сїи въси 
православнїи бышѧ посполь съ грекы

Ѡ зиданїи цркви  (...) 
По сиⷯ же нѣкто формось папа в римѣ насталь. ѡнѣⷯ гѹбитель ѹченїю. и причѧст-

ни҇ⷦ ереси. по папѣ формосѣ. прїатници бышѧ по рѧдѹ. неправомѹ ѹченїю л҃ и вни-
фантїе, стефань, романь, феѡⷣръ. иѡаннь, венедикть, леѡнь, христофоⷬ. по сиⷯ папа 
риⷨскыи были ослѣпленїемь христофоровыⷨ, и ти ѡслѣпошѧ. бышѧ папы въ римѣ еди-
номѹⷣрьни христофорѹ (k. 34v) ѡномѹ к҃д. до дн҇ⷭе погрѣшиша. и ѿлѹчены бышѧ ѿ 
стыѧ въселеньскыѧ цркве. сръгїе патрїархь костѧн꙽тина граⷣ. и съ прочими патрїархы 
іерл҇ⷭимскыⷨ, антиѡхїискыⷨ, алеѯанⷣрїискыⷨ, ѿ книгь идеже писани сѹть. латина извръ-
жена бы҇ⷭ. сръгїе патрїархь костѧнтина граⷣ извръже христофора. ѿ книгь патрїарше-
скыхь. и бы҇ⷭ патрїархь въ костѫнтинѣ граⷣ кѵ̈рѹларїе и то проклѧ латинѹ 

Въ староⷨ законѣ двци въходилы въ црковь. имали мѣсто ѡсобное свое въ црк-
ви. и знамѧ имали на челѣ ѕвѣзда. стаа бца по рожⷣествѣ сна тамо и ставала и съ  
двцаⷨ ̏ а звѣзда тако была на неи. и рекли жидове. негодит сѧ е таⷨ ставати съ дви-
цами. и съ женами неха стаеⷮ. и хотѧша и с неѧ иснѧти знаменїе ѕвѣзѹⷣ. и посѧгшѫ 
рѫкоѫ на чело по знаменїе. ино на плечи сѧ ѹказало. и ѡни тамо сѧгнѹша. и ѡно на 
дрѹгоⷨ плечи ꙗви сѧ. и не възмогошѧ иснѧти знеменїа. сты̏ захарїа рекль. до рожⷣест-
ва двоѧ. и въ рѫ҇ⷭтвѣ двоѫ. и по рж҇ⷭтвѣ двоѫ. и повелѣ захарїа бци съ двами ставати. 
на захарїѫ ропꙿтахѧ жидове за то
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Пръвыи патрїархь іер҇ⷭлимьскы̏ іаковь браⷮ бжїи. и ѡба на десѧть ѹченика и 
прочїи поставишѧ павла на ап҇ⷭлъство и възложиша нань рѫцѣ. и просвѣти сѧ лице 
его ꙗко слнце. начѧть глти. (k. 35) ꙗзыкы ꙗкоⷤ дхъ стыи дааше емѹ. и причтоша его 
и с петрѡⷨ. и рада бы прч҇ⷭтаа и цѣлова павла Пришеⷣшимь апл҇ⷭѡⷨ въ іерл҇ⷭимь и рекошѧ 
да кажⷣы идеⷮ въ своѫ стрѹ҇ⷩ. ꙗкоⷤ дхь стыи дааше. иде петрь въ риⷨ великыи. и доста 
сѧ риⷨ съ всеѧ ѡбластїѫ црковноѫ. ѿда҇ⷭ петрь анꙿтиѡхїѫ павлѹ. и кесарїѫ и смарїѫ. 
и ве҇ⷭ предѣль анꙿтиѡхїискїи іѡаннѹ бгословѹ да҇ⷭ сѧ ефесь и поморїе. поѧⷮи съ собоѫ 
андреѧ брата петрова. аннїи по различныⷨ землѧⷨ рекошѧ ити. симонь же кананеи и 
клеѡпа. іѹда брать іаковлъ. ти̏ быша въси. съ іаковѡⷨ въ іерл҇ⷭимѣ и въ кѹпѣ въси 
на грънее мѣсто събраша сѧ. пръвое начаша писати и строити чинь црковныи. по-
велѣшѧ братѹ гню іаковѹ пръвомѹ патрїархѹ іерл҇ⷭиⷨскомѹ писати чинь црковныи и 
ѹстроенїе и млитовнаа словеса наⷣ приношенїемь стыⷯ таинь. такⷤо и ѹставь црковнаго 
пѣнїа. ѱалꙿмы, часы, повелѣваша пѣти. слава ѡцѹ и снѹ и стомѹ дхѹ. и сщенꙿникѡⷨ 
ризы по чинѹ иⷯ. и еп҇ⷭпѡмь ѡмофоры̏. на седмое лѣто по възнесенїи въ д҃і днь маⷬ по-
ставиша з҃ еп҇ⷭпѡвь такоже и попы поставиша Стыи петрь кр҇ⷭтиль ананїю и не бѣ бо 
въ то̏ ча҇ⷭ еще цркве. нѫ егⷣа млтвѹ творѧхѹ то простирахѹ плащеницею. еже бѣ на іѵ҇ⷭ 
хвѣ въ гробѣ. абїе простирахѹ на трапеѕѣ ѿкѹдѹ. (k. 35v) Въ домѹ іѡанꙿновѣ ѡца 
его заведеѧ на мѣстѣ гръничнѡⷨ идеже хс съ ѹченикы своими ꙗде пасхѹ. въ нощи 
вси сибирахѫ сѧ кѹпно на то мѣсто. съ кадилы и съ свѣщами ѱалмы двⷣы поѧхѫ. 
по пѣнїѫ приимахѫ чт҇ⷭныѧ хлѣбы̏ и чашѫ златѫѧ. ꙗже бѣ даль симонь прокаженыи 
іѵ хѹ. растворивше теплоѫ водоѫ вино и тако творѧхѹ Пръвое въ римѣ кр҇ⷭти софїа 
и съ мѹжемь ѿ петра. цр҇ⷭкаго родѹ дъщи. мѹжь еѧ сънкꙿлитикь санѡⷨ. именемь 
самонь. и съзⷣаста великѫѧ црковь въ римѣ зовѣма софїа. въ имѧ стыѧ бца. петрь 
же ѡсти црковь По раꙁвеⷣнї вѣры рыⷨско съ грекы, въ сръбьско ꙁемл бы҇ⷭ црь 
хр҇ⷭтїаньско,  ре҇ⷱ: съберѣмь себѣ добра члка мѫⷣра,  поставⷨ его патрїархоⷨ въ свое 
ꙁемл, въ мѣсто папы пѧты патрїархь бѹдеть.  събраша мѫⷣра члка,  поставша 
его патрїархѡⷨ въ сръбьско ꙁемл, въ тарновѣ,  с повеленїемь д҃ патрїархь,  съ 
бл҇ⷭвенїемь.  то патрїархъ доꙁрѣль ѡжьѡно (!) кнгь много неправедныⷯ ерескыⷯ,  
въпрос црѧ абы помогль емѹ на ерескыѧ кнгы.  събра д҃ мѹж мѹⷣрыѧ  ѹч-
неныѧ,  с тым многым кнгь пожⷤе въ ѡгн неправедныⷯ 



Typikon Świętej Góry Ahtos 

Jedną z charakterystycznych cech prawosławia jest różnorodność ksiąg 
liturgicznych, ogarniających wielkie bogactwo tradycji piśmienniczej chrze-
ścijaństwa wschodniego. W ciągu kilkunastu wieków historii Kościół grecki 
dążył do uporządkowania narastającego wciąż materiału liturgicznego, lite-
rackiego i prawnego, poprzez tworzenie zbiorów pism o określonej specyfice 
i składzie, co pozwalało na ich umiejscowienie w złożonym makro- i mikro-
gatunkowym systemie literatury bizantyńskiej1. Powstawanie kolejnych ty-
pów ksiąg cerkiewnych było procesem długotrwałym i dość skomplikowa-
nym, a o jego przebiegu decydowały najczęściej czynniki zewnątrzliterackie 
– głównie natury teologicznej i obrzędowej, choć też niekiedy historycznej 
lub politycznej. Chronologicznie rzecz ujmując, jednym z ostatnich produk-
tów prawosławnego zestawu klasycznych ksiąg liturgicznych jest typikon, 
znany w świecie cerkiewnosłowiańskim także pod nazwą ustaw.

Typikon (gr. τύπικον – wzór) jest w zasadzie księgą o księgach albo też 
księgą odnoszącą się do innych ksiąg, bowiem dystrybuuje zawarty w nich 
materiał liturgiczny zgodnie z wymogami rozbudowanego kalendarza cer-
kiewnego. Jego domeną są wskazania liturgiczne (rubryki), odnoszące się 
do trzech podstawowych układów – dobowego, tygodniowego i rocznego, 

1 Zob. К. Станчев, Стилистика и жанрове на старобългарска литература, София 
1995, s. 107–112; Е. Велковска, Система на византийските и славянските богослужебни 
книги в периода на възникването им, [в:] Средновековна християнска Европа: Изток 
и Запад. Ценности, традиции, общуване, ред. В. Гюзелев, А. Милтенова, София 2002, 
s. 220–236. 
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wraz z wszelkimi możliwymi wariantami nakładania się świąt cyklu lunar-
nego (paschalnego, zmiennego) i solarnego (stałego). W ten sposób typikon 
koreluje układ tekstów oktoicha, triodu i minei dając wyobrażenie o randze 
poszczególnych świąt i popularności kultów świętych. Choć opisuje w głów-
nej mierze kształt nabożeństw, to znajdziemy w nim też dość liczne uwagi 
o charakterze dyscyplinarnym – pośrednio już związane z życiem liturgicz-
nym, które dotyczą postów (mnichów i świeckich), porządku w klasztornym 
refektarzu, a także praktyk ascetycznych i modlitewnych w mniszych celach 
(pustelniach) i w świątyniach. Pojawienie się typikonu, jako osobnej księgi, 
jest zjawiskiem stosunkowo późnym (X–XI w.) i wiąże się z trudnościami 
wynikłymi z nawarstwiania się w liturgii bizantyńskiej różnych tradycji ob-
rzędowych chrześcijańskiego Wschodu2.

Cerkiew ruska niemal od początku swego istnienia posługiwała się bi-
zantyńskim formularzem liturgicznym typu studyjskiego; przede wszyst-
kim zaś jedną z jego redakcji, którą konstantynopolitański patriarcha Aleksy 
(1025–1043) nakazał wykonać dla założonego przez siebie w 1034 r. mona-
steru nieopodal stolicy3. Taki ceremoniał obowiązywał też w Ławrze Kijow-
sko-Pieczerskiej (wprowadzony jeszcze przez św. Teodozego Pieczerskiego), 
a także w wielu innych klasztorach Rusi Kijowskiej, dzięki czemu wpływał 

2 Głównie konkurujących ze sobą przez stulecia i nakładających się praktyk: palestyńsko-
-syryjskiej (katedralnej – bazyliki Anastasis w Jerozolimie – oraz monastycznej: Ławry św. 
Saby) i antiochijsko-konstantynopolitańskiej (katedry Hagia Sophia oraz monasteru Studion 
w Konstantynopolu). Na temat historii typikonu zob. m. in.: А. Д. Мансветов, Церковный 
устав (Типик), его образование и судьба в Греческой и Русской Церкви, Москва 1885; 
А. А. Дмитриевский, Древнейшие патриаршие типиконы: Святогробский Иерусалим-
ский и Великой Константинопольской Церкви, Киев 1907; М. Скабалланович, Толковый 
Типикон. Объяснительное изложение Типикона с историческим введением, Киев 1910–
1913; Р. Ф. Тафт, Византийский церковный обряд, Санкт-Петербург 2000; А. М. Пентков-
ский, Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси, Москва 2001; idem, 
Константинопольский и Иерусалимский богослужебные уставы, „Журнал Московс-
кой Патриархии”, № 4, 2001; idem, Студийский устав и уставы студийской традиции, 
„Журнал Московской Патриархии”, № 5, 2001, s. 69–80; idem, Иерусалимский типикон 
в Константинополе в Палеологовский период, „Журнал Московской Патриархии”, № 5, 
2003, s. 77–87; Liturgie Kościoła Prawosławnego, tłum. H. Paprocki, Kraków 2003.

3 Prawdopodobnie pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy, choć nieliczne świadectwa na 
jego temat nie pozwalają ostatecznie potwierdzić tego przypuszczenia, podobnie zresztą, jak 
i uniemożliwiają precyzyjną lokalizację położenia tego monasteru, zob. А. M. Пентковский, 
Древнерусская версия типикона патриарха Алексея Студита: ФИМ, СИН. 330 (Из 
истории литургической традиции Русской Церкви в XI–XIV вв.), (Pontificium Institutum 
Orientale. Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum), Romae 1996, s. 11–27.



257Typikon Świętej Góry Ahtos

na zwyczaje obrzędowe katedr i cerkwi parafialnych oraz skutecznie wypierał 
z nich pierwotny ryt Wielkiego Kościoła4. Na początku XIV w. na Rusi poja-
wia się już nowa praktyka liturgiczna, określana dość nieprecyzyjnie jako „je-
rozolimska”. Tak zwany ustaw (typikon) jerozolimski, był w rzeczywistości 
bizantyńskim tworem łączącym jerozolimski ryt sabaicki (Ławry św. Saby) 
– zdobywającego coraz większą popularność w czasach Cesarstwa Łacińskie-
go – oraz ceremoniał studyjski i katedry Hagia Sophia. Ten „neosabaicki” 
ryt liturgiczny zdominował obrzędowość bizantyńską w epoce Paleologów 
i wraz z hesychazmem (głównie przez Górę Athos) rozprzestrzenił się na cały 
grecko-słowiański świat prawosławny5. Zachodzące w tym czasie na Bałka-
nach zmiany w kształcie nabożeństw bardzo szybko znalazły swoje odbicie 
na Rusi. Na przełomie XIV i XV w. Cerkiew ruska posługiwała się już no-
wym typikonem jerozolimskim i to w wielu redakcjach, jakie powstały głów-
nie na miejscu w oparciu o południowosłowiańskie (bułgarskie, serbskie), 
ale też i greckie (atoskie) – protografy6. Jeden z ważniejszych przekładów 
tego typu wykonał w 1401 r. w Konstantynopolu ruski mnich Atanazy7, któ-
ry umiejętnie uzupełnił typikon neosabaicki w redakcji patriarchy Filoteusza 
(1353–1355, 1364–1376) o materiał liturgiczny i dyscyplinarny zaczerpnięty 
z innych greckich źródeł8. Ta kompilacja znana była na Rusi później pod na-

4 Ibidem, s. 60–61; Р. Тафт, Света Гора – късен етап в историята на византийското 
богослужение, [в:] ВСЕЛЕНА-ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ. Списание за распространение на християн-
ската култура, 1/1993, София, s. 109.

5 Z wyjątkiem zhellenizowanych obszarów południowej Italii, gdzie utrzymał się typ 
studyjski. Ciekawym przykładem niezależności tych terenów od bizantyńskich standardów 
liturgicznych jest klasztor Grottaferrata w pobliżu Rzymu, jedyne miejsce na świecie, gdzie 
studyjski formularz obrzędowy stosowany jest do dziś, zob. Liturgia delle Ore italo-bizantina 
(Rito di Grottaferrata), a cura di S. Parenti, (Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 12), 
Città del Vaticano 2001.

6 Zob. А. М. Пентковский, Об особенностях некоторых подходов к реформиро-
ванию богослужения, [в:] Православное богословие на пороге третьего тысячелетия. 
Материа лы Богословской конференции Русской Православной Церкви (Москва, 7–9 фев-
раля 2000 года), Москва 2000, s. 331–332.

7 Większość badaczy identyfikuje go z postacią Atanazego (Wysockiego), ucznia św. Ser-
giusza z Radoneża i założyciela monasteru (Wysockiego) w Sierpuchowie, zob. И. Мансветов, 
Церковный устав…, s. 274–276; Г. М. Прохоров, Афанасий (в миру Андрей) Высоцкий, 
[в:] СККДР, вып. 2, ч. 1, 1988, s. 79–81; А. М. Пентковский, Из истории литургических 
преобразований в Русской Церкви в третьей четверти XIV столетия, (литургические 
труды святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси), «Символ», № 29, Paris 
1993, s. 217–238.

8 Charakterystyczną cechą tej redakcji jest obecność w części ogólnoliturgicznej licznych 
rozdziałów dyscyplinarnych dotyczących mnichów. Są to w większości fragmenty Taktikonu 
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zwą Oko cerkiewne (Око церковное) i rozprzestrzeniła się niezmiernie szyb-
ko już w pierwszej połowie XV w. Z czasem stała się podstawą wszystkich 
kolejnych ruskich redakcji ustawu jerozolimskiego, włącznie z pierwszymi 
wydaniami drukowanymi9. 

W polskich zbiorach rękopisów cerkiewnosłowiańskich zachowało się 
niespełna trzydzieści typikonów, nie licząc kilku egzemplarzy mocno zde-
fektowanych oraz strzępów pojedynczych kart10. W przeważającej części są 
to szesnasto- i siedemnastowieczne kopie ruskiej redakcji typikonu jerozo-
limskiego, głównie miejscowej proweniencji, choć niekiedy z wyraźnymi 
śladami wpływu tradycji bałkańskiej. Stosunkowo późne pochodzenie tych 
zabytków objaśnia fakt, dlaczego w polskich zbiorach nie ma ani jednej kopii 
ustawu typu studyjskiego. W dwóch przypadkach nasze kodeksy uzupełnio-
ne są o dodatkowo wydzielone części, które odnoszą się do typikonu Świę-
tej Góry Athos i zawierają świadectwa liturgiczno-dyscyplinarnej tradycji jej 
monasterów i pustelni11. 

Nikona z Czarnej Góry (XI/XII w.), które zastępują reguły o wspólnych posiłkach z dawnego 
ustawu studyjskiego w redakcji patriarchy Aleksego czy Teodozego Pieczerskiego. Jest to pew-
na osobliwość ruskiego typikonu, której nie mają jego południowosłowiańskie odpowiedniki, 
zob. А. М. Пентковский, Из истории литургических преобразований…, s. 233.

9 Szerzej na ten temat zob. М. Арранц, „Око Церковное” Переработка опыта ЛДА 
1978 г. История Типикона, Москва 1999; М. Арранц, Ю. Рубан, История византийского 
типикона „Око Церковное”, ч. 1: Предвизантийская эпоха, Санкт-Петербург 2003.

10 Zob. Katalog, s. 441–457, (nr 937–968); Inwentarz, s. 163–168.
11 Najstarsze typikony atoskie zawierają jeszcze studyckie regulacje liturgiczne opraco-

wane na bazie Diatyposis św. Atanazego Atoskiego († 980), z koniecznymi dla życia wspólno-
towego dodatkami dyscyplinarnymi. Jednakże już na przełomie XI i XII w. na Athosie pojawia 
się wyraźny wpływ ustawu jerozolimskiego, który w następnym stuleciu zdominował miejsco-
wy obrządek. Popularność atoskich zwyczajów liturgicznych w świecie bizantyńsko-słowiań-
skim wiąże się nie tylko z intensywną działalnością piśmienniczą i translatorską monasterów 
Świętej Góry, ale też z piastowaniem wysokich stanowisk cerkiewnych przez słynnych atoni-
tów. Należy podkreślić, że praktycznie wszyscy wybitni przedstawiciele życia cerkiewnego, 
duchowego, literackiego i szeroko rozumianej słowiańskiej kultury prawosławnej XIII i XIV 
w. (m. in. Sawa Serbski, Domentijan, Teodosije, Isaja, patriarcha Efrem, patriarcha Eutymiusz 
Tyrnowski, metropolita Cyprian, metropolita Grzegorz Cambłak, Maksym Grek i wielu in-
nych) zdobyli swe umiejętności i przeszli formację duchową na Górze Athos. Zob. Р. Тафт, 
Е. Фаруджа, Теология на литургията и теология на символа, ред. Г. Минчев, София 1992, 
s. 63–64; Р. Тафт, Света Гора – късен етап…, s. 123; K. Stantchev, Интегрираща и норми-
раща роля на Атон в литературния живот на византийско-славянската общност, [w:] 
Święta Góra Athos w kulturze Europy..., s. 45–51; K. Stantchev, A. Naumow, I monasteri slavi 
del monte Athos. Centro d’integrazione etno-culturale ed epicentri di norme letterarie durante 
il medioevo, [w:] Kesarevo Kesarju. Scritti in onore di Cesare G. De Michelis, a cura di M. Cic-
carini, N. Marcialis, G. Ziffer, (Biblioteca di Studi slavistici 23), Firenze 2014, s. 399–410.
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Oba rękopisy należały niegdyś do zbiorów Kapituły Greckokatolickiej 
w Przemyślu, a obecnie znajdują się w dziale rękopisów cyrylickich Bibliote-
ki Narodowej w Warszawie, pod sygnaturami: BN 12171 III (Akc. 2668) oraz 
BN 12182 III (Akc. 2727)12. Pierwszy z kodeksów (12171 III, XVI w.) na kar-
cie 5 ma ładną plecionkę (zastawkę), która wskazuje na możliwe południowo-
słowiańskie wpływy iluminacyjne. Zdobień tego typu było zapewne więcej, 
bowiem górny fragment karty 105 (bis) – zawierający najprawdopodobniej 
też taki ornament – został celowo wycięty. Rękopis nie posiada początku, tak 
więc nie da się dziś ustalić, czy na karcie wstępnej również znajdowała się 
tego typu zastawka. Natomiast kodeks drugi (12182 III, poł. XVII w.) jest pod 
tym względem znacznie uboższy i nie ma żadnych iluminacji. Należy jednak 
sądzić, że takie były przewidziane, albowiem kopista pozostawił na dwóch 
kartach wolne pole na zastawki.

Oba kodeksy posiadają zasadniczo podobną strukturę kompozycyjną, 
właściwą dla ruskiej redakcji typikonu Oko cerkiewne i Zwierciadło duchow-
ne (Око црковное и ꙁерꙿцало дховное). Wynika to też jednoznacznie z ogól-
nej przedmowy do ustawu (Прѣдсловїе въ настоѫщѫѧ сїѫ кнїгѫ), choć już 
na wstępie czytamy o palestyńsko-syryjskim pochodzeniu zamieszczonych 
w nim uregulowań13. Opisane w księdze ryty nabożeństw i zwyczaje litur-
giczne „znad Jordanu” przedstawione być mają (непоткновенⸯно и непрѣлоⷾ-
но) tak, jak praktykowali je święci ojcowie i asceci (Eutymiusz Wielki, Saba 
Uświęcony (Jerozolimski), Teodozy Wielki, Herasym Jordański, Charyton 
Wyznawca) z ławr i monasterów Ziemi Świętej. Autor przypomina, że prak-
tykę tę utrwalił wpierw patriarcha jerozolimski Sofroniusz, a po nim św. Jan 
Damasceński. Ten ostatni zwłaszcza odtworzył wszystko, co spłonęło pod-
czas napadu i spustoszenia Ławry św. Sawy przez Persów (варꙿваръ)14, po 
czym z wielką troskliwością (ѩко любодѣтеⷧнаѫ бчела, слаⷣчаша меда  сота 

12 Zob. A. Naumow, Wiara i historia, s. 50, 54–56; M. Kuczyńska, Południowosłowiańska 
poezja liturgiczna..., s. 9–10, 38, 66, 129; Katalog, s. 449 (nr 956), s. 452 (nr 961); Inwentarz, 
s. 164, 168.

13 Z powodu wspomnianiej wyżej utraty kilkunastu pierwszych kart, rękopis BN 12171 III 
nie ma tego wstępu. Brakującą część rekonstruuję na podstawie bardziej kompletnego kodeksu 
BN 12182 III (k. 2).

14 W 614 r. Persowie pod wodzą Chosroesa (Chosrow II Parwiz) zdobyli i splądrowali 
Jerozolimę wraz z jej przyległościami. Ucierpiało wówczas wiele monasterów i świątyń, w tym 
bazylika Anastasis, skąd najeźdźcy wywieźli relikwię Krzyża Świętego. Miasto (i patriarchat) 
wyzwolił cesarz Herakliusz dopiero w 628 r., a w rok później do Jerozolimy wróciły drogocen-
ne relikwie Krzyża (święto 14 IX), zob. И. Снегаров, Кратка история..., т. 1, s. 45.
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сщенꙿнаа отеческаѫ прѣданїа събра) to znów spisał. Tak więc, przedstawiony 
w ustawie ceremoniał był i jest praktykowany przez świątobliwych ojców pa-
lestyńskich zarówno w pustelniach (ławrach), jak i monasterach dla wielkiej 
chwały Bożej i pożytku dusz własnych (k. 2–3v).

Właściwą część ustawu poprzedzają trzy spisy treści, wydzielone odpo-
wiednio dla części ogólnej, minejnej i triodnej15. Układ kolejnych rozdziałów 
w znacznej mierze odpowiada kolejności tak zwanych Markowych glav typi-
konów posiadających osobno oznaczone części tego typu, choć zdarzają się tu 
pewne przesunięcia w strukturze lub połączenia tematyczne.  Interesujące nas 
fragmenty z typikony Góry Athos nie zostały jednak ujęte w spisach treści, co 
należy interpretować jako uznanie ich przez kopistę (lub redaktora kodeksu) 
za dodatki. 

Pierwsza część księgi (rozdz. 1–50) jest natury ogólnej i dotyczy porząd-
ku całodobowej liturgii. Nadpisany więzią tytuł: Типикь црковнѣи слуⷾбѣ иже 
въ їерⷭлимѣ стꙑѫ лавры прпⷣнаго и стого ѡⷮца нашего Савы сие последоваⷩе бы-
ваеⷮ и въ проⷱихь їерⷭлиⷨскиⷯ стыⷯ ѡбителиⷯ (k. 7–27), jest w zasadzie standardowy 
dla odpisów nowej redakcji typikonu jerozolimskiego już od początku XIII 
wieku16. Układ nabożeństw rozpoczyna mała wieczernia soboty z całonoc-
nym czuwaniem i jutrznią, co jest właściwe dla neosabaickiej obrzędowości 
monasterskiej17. Ostatni rozdział tej części odnosi się do dyscypliny postnej 
w ciągu roku cerkiewnego (w kontekście ceremoniarza dobowego oraz tygo-
dniowego) i wprowadza w pewnym sensie w drugą tradycyjną część typiko-
nu – Послеⷣвⷪанїе црковнаⷢ пѣнїа, и събраⷩа въсего лѣтнаго (rozdz. 51–114)18 – 
która obejmuje ryty świąt Pańskich i Maryjnych oraz oficja ku czci świętych 
w układzie minejnym, tj. od 1 września (pocz. indyktu) do 31 sierpnia. Na 
początku każdego miesiąca pojawia się, potrzebna w kontekście rubryk cyklu 
dobowego, informacja na temat długości trwania dnia i nocy (dla września 
odpowiednio po 12 godz.), stosownie modyfikowana w dalszych fragmentach 
wraz ze skracaniem się i wydłużaniem w ciągu roku astronomicznego. W obu 
rękopisach w tej części nie ma na polach oznaczeń dotyczących rangi święta, 
natomiast wytyczne z Markowych glav umieszczone są na końcu odpowied-

15 BN 12182 III (k. 4–6v); z ocalałych kart kodeksu BN 12171 III posiadamy w tej 
części jedynie fragmenty: главы типикомь (k.1–3, bez pocz.) oraz tropariony bogorodiczne 
i krestobogorodiczne na każdy z tonów oktoicha (k. 4–4v, bez kon.).

16 М. Скабалланович, Толковый Типикон…, s. 3–4.
17 Zob. Р. Тафт, Света Гора – късен етап…, s. 113–114.
18 BN 12171 III (k. 5–105v); BN 12182 III (k. 27v–132).
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nich dni, z typowym dla nich monogramem м҇ⷬ na wolnym polu, oraz kolejnym 
numerem rozdziału. Wśród odnotowanych w cyklu minejnym świąt19 mamy 
nieliczne wspomnienia słowiańskie i to głównie bałkańskiej proweniencji. 
W obu kodeksach spotykamy więc kolejno: Paraskiewę-Petkę (14 X)20, Iwana 
Rylskiego (19 X)21, Sawę Serbskiego (pod datą 14 I)22, Symeona Serbskiego 
(13 II)23 oraz Konstantyna-Cyryla Filozofa (14 II)24. Brak natomiast uzupeł-
nień z synaksarionu świętych ruskich, z jednym tylko wyjątkiem, gdzie spo-
tykamy wspomnienie męczenników Borysa i Gleba (24 VII), ale za to bez 
towarzyszących mu tekstów (III 12171, k. 98v–99).

Kolejna, trzecia część ustawu (rozdz. 115–148), zawiera uregulowania 
odnoszące się do nabożeństw w cyklu paschalnym, począwszy od Niedzieli 
o celniku i faryzeuszu, aż do początku Postu Apostolskiego25. W cyklu litur-
gicznym Wielkiego Tygodnia uwagę zwraca obszerny ryt obmycia nóg (trzy 
modlitwy kapłańskie) po wieczerni Wielkiego Czwartku, a przed wieczor-
nym posiłkiem i całonocnym czuwaniem26. W długim ciągu wskazówek wy-
różnia się też tekst homilii św. Jana Chryzostoma na święto Paschy z prze-
znaczeniem do wygłoszenia na jutrzni Niedzieli Zmartwychwstania27. Cykl 
Pięćdziesiątnicy kończą rubryki czytań na wspomnienia ogólne świętych oraz 

19 Mamy wszystkie daty, choć niekiedy brak jakichkolwiek do nich rubryk, np. BN 12182 
III (k. 95).

20 BN 12171 III (k. 21–21v) – na małej wieczerni stichiry (ton 1), informacja o czytaniu 
żywota, slava (ton 6): Иꙁлїа сѧ блгⷣтъ..., tropar (ton 6): Живꙋще по смрти параскоⷡ...; BN 12182 
III (k. 45v–46) – czytać żywot, slava (ton 6): Ꙍ деснѫа спса..., troparion z 25 IX, kanon na 
4, kondak (ton 3): Стѫю въси ꙁастѫпницѫ сѫщꙋю въ бѣдаⷯ...; ponadto na karcie ochronnej 
tego rękopisu (k. 1v) znajduje się fragment oficjum ku czci św. Paraskiewy – tropar (ton 4): 
Пѹстынное и беꙁмлъвное житие въꙁлюбиⷡши..., stichira po Ps 50 (ton 6): Памѧⷮ твоѧ въ вѣки 
пребываеⷮ..., kondak po 6 pieśni kanonu (ton 3): Стꙋю вꙿси ꙁастꙋⷫницꙋ сѫщиⷨ въ бѣдаⷯ....

21 BN 12171 III (tropar, kondak – k. 22v–23); BN 12182 III (k. 47) – tropar (ton 1): 
Покаанню основание, прописание, ѹмиление..., czytać żywot po 3 pieśni kanonu jutrzni, kondak 
(ton 8): Агглскоⷨ ꙷжитию поревноваⷡ...

22 BN 12171 III (tropar, kondak – k. 55); BN 12182 III (k. 78v–79) – tropar (ton 3): Пѫти 
въводѧщаго въ жиꙁнь..., kondak (ton 8): Ꙗко пръвостлѣ велїкаго...

23 BN 12171 III (tropar, kondak – k. 64v); BN 12182 III (k. 88v) – tropar (ton 3): Бжⷭвною 
блгодатию провсѣтиⷡ сѧ..., kondak (ton 2): Агглⷭкое на ꙁеⷨли въꙁлюбиⷡ жиⷮе...

24 BN 12171 III (tropar, kondak – k. 64v–65); BN 12182 III (k. 88v–89) – tropar (ton 4): 
Ѿ пелеⷩ прилⷾѣно прѣмдрⷭо..., czytać żywot na jutrzni po 3 pieśni kanonu, kondak (ton 2): Твръдыⷨ 
ѹмоⷨ и бгодхновеныⷨ...

25 BN 12171 III (k. 105bis–146); BN 12182 III (k. 133–171v).
26 BN 12171 III (k. 123v–125); BN 12182 III (k. 150v–151v).
27 Inc. Аще кто блгочъстивь, и бголщбивь, да прїидемⷮе сего се добраго тръжества..., 

BN 12171 III (k. 131–131v); BN 12182 III (k. 157v–158).
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tablica (столпъ) perykop niedzielnych z Ewangelii i Dziejów Apostolskich 
(z oznaczeniem tonów oktoicha) 28. W obu rękopisach brak natomiast tablic 
paschalnych.

W dalszej części typikonu znajdują się już dodatki o charakterze dyscy-
plinarnym, dotyczące głównie mnichów. I tu także wyraźny akcent położony 
jest na bliskowschodniej tradycji liturgicznej (Сїе послеⷣвⷪанїе прїѧхоⷨ ѿ тїпика 
їерⷭлиⷨмскⷢо), a z komentarzy poznajemy chociażby palestyńskie zwyczaje po-
wstrzymywania się od odprawiania Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów 
w środę i piątek tygodnia seropustnego oraz w pierwsze trzy dni (do środy) 
pierwszego tygodnia Wielkiego Postu29.

Kolejne fragmenty pochodzą już z typikonu Świętej Góry Athos i doty-
czą regulacji przepisów postnych, a także ilości i jakości pokarmów w mona-
sterskiej kuchni30. Szczególny nacisk ustaw kładzie na wspólne spożywanie 
posiłków i towarzyszące tej czynności milczenie. Praca w kuchni i refektarzu 
należy do obowiązków każdego z braci, a o przydziale prac (дїаконїа) de-
cyduje odpowiedzialny za to mnich (трапеꙁаръ). Jak czytamy w ustawie, po 
zakończonym nabożeństwie mnisi na dźwięk dzwonka wchodzą do refektarza 
z psalmem na ustach i – po odmówieniu wspólnej modlitwy – siadają „bez 
zbędnego zamieszania” po dziesięciu lub po dziewięciu. Co ciekawe, do obo-
wiązków lektora (чтецъ) należy nie tylko głośne czytanie, ale też zmywanie 
wszystkich kubków i dzbanków po posiłku. W atoskich wspólnotach klasz-
tornych dni i okresy świąteczne wyróżniają się zdecydowanie lepszą kuchnią. 
Od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Wszystkich Świę-
tych (oraz w wielkie święta), mnisi przygotowują jedzenie gotowane, z dodat-
kiem oliwy, warzywami (także strączkowymi), a także serem i rybami – natu-
ralnie, jeśli te ostatnie znajdują się w posiadaniu klasztoru. Ponadto, w każdą 
niedzielę paschalną i dni świąteczne w roku (także w soboty i niedziele), oj-
cowie otrzymują do obiadu po trzy kubki (чаш) wina i po dwa wypijają do 
kolacji. W dni zwykłe roku liturgicznego przysługują im po dwa kubki do 
obiadu i kolacji; w małe święta – po dwa kubki wina, natomiast obowiązu-
je wstrzemięźliwość od ryby. Gdyby zaś małe święto wypadło we środę lub 
piątek, to ograniczenie obowiązuje również w odniesieniu do wina. Wielkie 
święta kościelne (a także soboty i niedziele) znoszą post środowy i piątkowy, 

28 BN 12171 III (k. 146v ); BN 12182 III (k. 172).
29 BN 12171 III (k. 147–149); BN 12182 III (k. 172v–174).
30 ѿ типика стыѧ горы о еже о снѣдеⷯ и питїихꙸ количьства и качьства – BN 12171 III 

(k. 147v); BN 12182 III (k. 173).
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a zatem można jeść wówczas rybę i wypić przepisane pięć kubków wina (do 
obiadu trzy i do kolacji dwa). Ustaw reguluje bardzo precyzyjnie ilość przy-
sługujących dziennie mnichom kubków wina, natomiast nie określa w żaden 
sposób ich objętości. W czasie Postu Apostolskiego na Górze Athos obowią-
zuje powstrzymanie się od spożywania sera, za to mnisi jedzą dwa posiłki 
dziennie – jeden z oliwą, drugi z miodem lub z orzechami. Jeśli zaś chodzi 
o porę spożywania posiłków, to w dni bez postu ojcowie zbierają się w refek-
tarzu w południe (godz. 6) i wieczorem31. Układ ten zmienia się w okresach 
postnych, kiedy to pierwszy posiłek przesuwa się na godz. 9 (Post Apostolski) 
lub zupełnie jest pomijany (Wielki Post, Post Filipowy) i mnisi jedzą tylko raz 
dziennie (wieczorem) z wyjątkiem sobót i niedziel. 

Szczególnie surowa dyscyplina postna obowiązuje w pierwszym tygo-
dniu Wielkiego Postu. W poniedziałek i środę nakazany jest post zupełny 
(z wyjątkiem chorych), natomiast we wtorek i czwartek – można jeść tylko 
chleb i popijać ciepłą wodą. W piątek pierwszego tygodnia, gdy sprawowa-
na jest liturgia Uprzednio Poświęconych Darów, posiłek ma być gotowany 
съ сливами беꙁ масла. W sobotę i Niedzielę Ortodoksji przewidziane są dwa 
gotowane posiłki i po dwa kubki wina, podobnie jak w pozostałe soboty i nie-
dziele Wielkiego Postu. W kolejnych tygodniach postu schemat jest następu-
jący: we wtorki i czwartki – jeden gotowany posiłek bez oliwy i wina; w po-
niedziałki, środy i piątki – pokarmy „kwaszone”. Dyscyplina postna ulega 
złagodzeniu w dniach wspomnienia św. Czterdziestu Мęczenników (z Seba-
sty, 9 III), czytania Wielkiego Kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety (śro-
da 5 tyg.) oraz Sobotę Akatystu (на несѣдалное), kiedy to mnisi spożywają 
zgodnie z ustawem dwa gotowane posiłki z oliwą i wypijają po dwa kubki 
wina. W Wielkim Poście obowiązuje zakaz jedzenia ryby, z wyjątkiem święta 
Zwiastowania (25 III) oraz Niedzieli Palmowej. W pierwsze trzy dni Wielkie-
go Tygodnia ojcowie jedzą tylko chleb i obgotowane rośliny strączkowe, na-
tomiast w Wielki Czwartek – dwa gotowane posiłki z oliwą i wypijają po trzy 
kubki wina. W Wielki Piątek obowiązuje naturalnie całkowite powstrzymanie 
się od posiłków, które trwa aż do wielkosobotniej wieczerni (pocz. o godz. 5). 

31 Uregulowania typikonu stosują tradycyjny (palestyńsko-syryjski) podział doby litur-
gicznej na 12 godzin nocy i 12 godzin dnia. Doba rozpoczyna się o zmierzchu cyklem nabo-
żeństw wieczornych i nocnych, który kończy poranne nabożeństwo jutrzni. W układzie cyklu 
dziennego pierwsza godzina liturgiczna (а҃ ча҇ⷭ) odpowiada przedziałowi czasu pomiędzy godz. 
6.00–9.00 rano, trzecia (г҃ ча҇ⷭ) – godz. 9.00–12.00, szósta (ѕ҃ ча҇ⷭ) – godz. 12.00–15.00, natomiast 
dziewiąta (ѳ҃ ча҇ⷭ) – godz. 15.00–18.00. 
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Wówczas to rozdawane są prosfory (со мѣрилоⷨ по поⷧ литры), a mnisi spo-
żywają je z warzywami po jednej oraz wypijają do tego po trzy kubki wina. 
Niedziela Zmartwychwstania i cały Tydzień Paschalny mają wybitnie litur-
giczny charakter, tak więc wspólne posiłki w refektarzu muszą w tych dniach 
ustąpić miejsca wielogodzinnym nabożeństwom i odbywają się dopiero po 
ich zakończeniu. 

Szczegółowe ustalenia żywieniowe typikonu dotyczą także braci-rze-
mieślników oraz robotników najemnych – tych jednak, z racji ciężkiego wysił-
ku, obowiązuje trochę łagodniejszy reżim postny. Jeśli chodzi o starców, cho-
rych albo osoby nie nawykłe jeszcze do surowości życia mniszego, to prawo 
udzielenia dyspensy w takich przypadkach przysługuje igumenowi monasteru.

Kolejne fragmenty typikonu Świętej Góry objaśniają relacje świąteczne-
go kalendarza z obowiązkami pracy fizycznej (ѿ събранїа, рекше ѿ типика 
сыⷮѧ горы праꙁнⷣицѣ, ѡ работѣ)32. Dowiadujemy się z nich na przykład, że na 
Athosie w duże i średnie święta odpoczywają wszyscy, zarówno mnisi, jak 
i robotnicy najemni, natomiast w święta małe dyspensa powstrzymania się od 
pracy dotyczy tylko mnichów. Dla jasności, o jakie dni świąteczne w ciągu 
roku chodzi, ustaw podaje wykaz świąt z odpowiednim oznaczeniem graficz-
nym dla nich kategorii: wielkie – krzyż w okręgu, średnie – krzyż, małe – trzy 
kropki. Z listy tej wynika, że takich „roboczych” świąt na Górze Athos jest 
w ciągu roku szesnaście. 

Typikon Świętej Góry zawiera wiele partii tekstowych dotyczących 
spraw o charakterze dyscyplinarnym, które regulują indywidualne i zbioro-
we praktyki modlitewne czy ascetyczne. Mamy więc w naszych rękopisach 
szczegółowe nakazy odnośnie do padania na kolana i bicia pokłonów (w cer-
kwiach i celach), próby rozwiewania wątpliwości wynikających z różnych 
interpretacji obowiązku postnego w okresach przed- i poświątecznych (np. 
Boże Narodzenie) albo polemikę z Ormianami na temat ich „heretyckiej” 
odmienności żywieniowej w okresie wielkopostnym33. Komentarze typiko-
nu zwracają też uwagę na pojawiające się niekiedy niezgodności pomiędzy 
zwyczajami studyjskimi i jerozolimskimi34. Do tej grupy tematycznej należy 

32 BN 12171 III (k. 149v–159v); BN 12182 III (k. 174v–184v).
33 BN 12171 III (k.153–154); BN 12182 III (k.178v–179); w argumentacji odwołania 

do tradycji apostolskiej i pism św. Nicefora patriarchy konstantynopolitańskiego, metropolity 
nicejskiego Jana oraz św. Bazylego Wielkiego.

34 Rozbieżności te dotyczą na przykład bicia tzw. wielkich pokłonów (коленопрѣклоненїе) 
w czasie poszczególnych nabożeństw liturgii godzin, albo różnic w wykazie świętych w sy-
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również Słowo św. Grzegorza Synaity o milczeniu (inc. Пръвое ѹбо поⷣбⷪаетъ 
млъчанкѫ, ꙗкоже основанїе мѣт...), tekst stosunkowo krótki, lecz o wy-
raźnie formacyjnym charakterze, w którym autor podkreśla walory wielu cnót 
ascetycznych i płynące z tytułu ich zdobywania rozliczne korzyści duchowe35. 

Na uwagę w dalszej części wypisów z typikonu Świętej Góry zasługuje 
kolejny wykaz świąt, opisanych jednak tym razem pod kątem ich uroczyste-
go obchodzenia na Athosie przez pół dnia lub cały dzień. Znajdują się w nim 
wprawdzie tylko dwa wspomnienia słowiańskie – św. Sawy Serbskiego (pod 
datą 14 stycznia) oraz Symeona Serbskiego (pod datą 13 lutego), ale za to 
z adnotacją o świętowaniu przez cały dzień36.

Wspólną część tekstową obu rękopisów kończy ustaw postny na święto 
Ścięcia głowy św. Jana Chrzciciela (29 VIII)37. Dyscyplina postna w dniach 
liturgicznej pamięci największego z proroków zapewne nie posiadała jeszcze 
w średniowieczu wyraźnie ustalonego standardu, bowiem w rękopisie czyta-
my: ѡ томъ бо не въꙁмогохомъ нчтоⷾ ѡбрѣст въ тпцѣхъ, стꙋдїскомъ 
же їерⷭ҇лⷨскомъ, нѫ обрѣтохомъ ѿ велкыхъ раꙁсѹдтеⷧ ѿць. ѿ раꙁсѹжденїа 
напсахомъ, ѹчнша ꙁде  положїша, обаче всѫдѹ всѧкъ ѿ вѣры очщаю-
ща сѧ, въ ты едїны днь38. Z tekstu wynika, że z powodu trudów całonoc-
nego czuwania, ale też i oczekując wielkiej radości ze święta Poprzednika 
Bożego mnisi niekiedy stosują dyspensę (въ славѹ бжїю  въ чъсть стого 
прр҇ⷪка) i spożywają pokarmy z oliwą, jedzą owoce i piją wino. Takie ustępstwa 

naksarionach, co powoduje pewne dylematy natury liturgicznej i dyscyplinarnej (post). Dla 
objaśnienia pierwszej niejasności ustaw przedstawia swego rodzaju schemat bicia pokłonów 
(na jutrzni – 49, na wieczerni – 48 (średnio), a w pozostałe godziny kanoniczne – po 24), zaś 
w drugim przypadku – szczegółowy wykaz wspomnień liturgicznych z oznaczeniem kategorii 
święta i jego obecności w synaksarionie studyjskim lub jerozolimskim; BN 12171 III (k. 154v–
155); BN 12182 III (k. 179–179v).

35 BN 12171 III (k. 158–158v); BN 12182 III (k. 183–183v).
36 BN 12171 III (k. 159); BN 12182 III (k. 184).
37 BN 12171 III (k. 160–161), na tym kończy się kodeks, natomiast rękopis drugi – BN 

12182 III ma w tym miejscu przestawione karty, których kolejność powinna być następująca: 
k. 184, 187, 185, 186, 188 itd.; w dalszej części kodeksu znajdują się jeszcze: tropary i ipakoje 
niedzielne na 8 tonów oktoicha (k. 185–186v); tropary niedzielne i kondaki poniedziałkowe 
ku czci aniołów na 4 tony (k. 188–189); tropary богороⷣчнъ и крⷭтобоⷢродиⷱнъ противѹ гласѹ 
тропареⷨ днеⷡнеⷨ (na 8 tonów) oraz krótkie tropary na różne święta (k. 189–190); refreny (припѣла) 
9 pieśni kanonu na święta Pańskie, Maryjne oraz ku czci św. Bazylego Wielkiego (k. 190–191); 
stychy komunijne (причастне) na różne święta, po grecku, ale zapisane cyrylicą (sic!) (k. 191–
191v) oraz schemat nabożeństw liturgii godzin na Niedzielę Zmartwychwstania oraz Tydzień 
Paschalny (k. 192–192v).

38 BN 12171 III (k. 160); BN 12182 III (k. 187).
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musiały jednak budzić spore wątpliwości rygorystów, albowiem redaktor ty-
pikonu od razu przypomina, że to święto jest przecież pamiątką męczeńskiej 
śmierci św. Jana Chrzciciela, a zatem nie godzi się w tym dniu dogadzać brzu-
chowi (не чревѹ ѹгожденїе мѣт). Z szacunku dla przeżywanych wydarzeń, 
nie należy też przelewać krwi (czyli zabijać zwierząt), ani jeść pokarmów 
mięsnych (nawet ryby), bowiem chrześcijanie w tym dniu powinni świętować 
duchem, a nie ciałem. Uzasadnienie tego pouczenia ujęte jest w typowo reto-
ryczny sposób: 

Мы же братїе. Како кр҇ⷭттелево чт҇ⷭное ѹсѣкновенїе почтемъ. мѧса л хо-
щемъ ѧст, л ѿ раꙁлчныⷯ ныхъ брашенъ мнѡгоцѣнныⷯ, а ѡнъ жвѣше 
въ пѫстын беꙁвоⷣнї  беꙁтравны̏. аще л вно пїем, а ѡнъ нколже плъ 
вна, н ногоже нѣкоего птїа. н чаш, н ногоже нѣкоегоже бо мрꙸскаго 
не мѣше, н въ храмѣ жвѣше. нѫ поⷣ каменїемъ въкопав сѧ жвѧше. се 
емѹ столъ  трапеꙁа,  ѡдръ емлѧ. раꙁвѣ нѫжда еⷭ ⷮ бж҇ⷭтвеныѧ рад едною 
днемꙸ въкѫшааше, акрды  меⷣ двї. чаша же емѹ пр гръщѣ бѣше, а птїе 
с камене текꙋщаѧ вода39. 

Na tle tak nakreślonego obrazu pojawia się wyraźna zachęta do mnichów, 
aby z miłości do Jana Chrzciciela już nie tylko w sam dzień święta pościć, ale 
wręcz przez cały tydzień. Trud ten bowiem pomaga w prawdziwej skrusze du-
szy,  natomiast z pijaństwa i obżarstwa – jak powiada – tylko łajno (мотыла) 
pozostaje i rodzą się namiętności. W konkluzji autor przestrzega przed igno-
rowaniem tych zaleceń: Бѣжимъ братїе молѧ вы, пїанъсвⷮенⷩаго сего ꙁлаго 
наѹка. тѣмꙿже въꙁдръжимꙿ сѧ постоⷨ и млтвами ѡградим сѧ. Аще ли кто 
невѣрствїемъ одръжимъ, ѹкаꙁаннаго сего многораꙁсѧдителнаⷢ повелѣнїа съх-
ранити, таковыи ꙁлѣ въскорѣ напасти постраждⷮе40. W ascetycznym wysił-
ku postu i modlitwy wsparciem będzie z pewnością orędownictwo św. Jana 
Chrzciciela, którego dwa pozostałe święta (Narodzenie, 24 VI, i Odnalezienie 
głowy, 24 II) mają mieć już typowo radosny charakter. Wówczas to cieszyć 
się powinien nie tylko duch, ale i ciało, choć i w tym przypadku, jak zwykle, 
zalecany jest umiar.

Z kilku zapisów i not marginalnych w obu rękopisach41 nie wynika jasno, 
aby księgi te były kiedykolwiek w użytku klasztornym, choć należy zakładać, 

39 BN 12171 III (k. 160v); BN 12182 III (k. 187v).
40 BN 12171 III (k. 160v–161); BN 12182 III (k. 181v).
41 BN 12171 III (k. 3v – hymn cyrylicą, niewprawna ręka; k. 64 – łacinką po ukraińsku; 

k. 87 – cyrylicą komentarz do oficjum ku czci św. Jana Teologa); BN 12182 III (na kаrcie 
ochronnej – o przekazaniu przez Joana Hnatiszaka, parocha w Bachowie; k. 1v – po polsku 
o surowej zimie po Wielkanocy w roku 1724; k. 6v – tą samą ręką po łacinie oraz druga nota po 
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że do tego celu były właśnie sporządzone. Pewne światło na sprawę może 
rzucić wspomniany wyżej fragment kodeksu BN 12182 III, w którym greckie 
stychy komunijne zostały fonetycznie zapisane cyrylicą. Powstanie i użytko-
wanie tych tekstów bardziej prawdopodobne jest w środowisku klasztornym, 
gdzie kontakty z greckojęzycznym światem południowych Bałkanów były 
częstsze i łatwiejsze42. Z drugiej zaś strony mamy wiarygodne informacje 
o późniejszym wykorzystywaniu tegoż właśnie kodeksu w praktyce liturgicz-
nej zwykłych cerkwi parafialnych (Krynica, cerkiew Objawienia Pańskiego; 
Bachów, Sobór NMP). Trudno wszakże określić, czy i w jakim stopniu mo-
gły tam mieć zastosowanie reguły atoskie. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
wspólnoty parafialne funkcjonowały w ramach uregulowań typikonu jerozo-
limskiego, z całym jego liturgicznym, dyscyplinarno-postnym, muzykalnym 
i poetyckim bogactwem.

rusku, jerej Kopist’ski, z datą 7 IV 1738; k. 86v i 162v – łacinką; k. 192v – skoropisem ruskim 
o zobowiązaniu pieniężnym, z datą 26 V 1665).

42 To ciekawe świadectwo elementarnej znajomość greki na trenach ruskich w XVII w. 
warte jest głębszego zbadania.





Mnicha Daniela „z ziemi ruskiej”  
peregrynacje do Ziemi Świętej

Jedną z naturalnych konsekwencji przyjęcia chrześcijaństwa przez daw-
nych Rusinów było zaciekawienie Ziemią Świętą oraz znajdującymi się 
w niej miejscami kultu. Z właściwą dla neofitów gorliwością już od początku 
XI w. do Palestyny i na Synaj udawali się ruscy pielgrzymi, którzy nie ba-
cząc na trud i niebezpieczeństwa podróży, pragnęli na własne oczy zobaczyć 
miejsca znane z Biblii i nauczania Kościoła oraz doświadczyć tam przeżyć 
religijnych nieosiągalnych gdzie indziej. Zaledwie znikomą część tych posta-
ci jesteśmy dziś w stanie rozpoznać w gęstych mrokach przeszłości, a tylko 
nieliczni – głównie wykształceni mnisi – zostawili po sobie pisemne rela-
cje ze swych podróży. To jednak wystarczyło, aby na gruncie piśmiennic-
twa staroruskiego ukształtował się specyficzny gatunek literacki – peregry-
nacja1 (хождение) – popularny i produktywny wśród Słowian wschodnich 
od średniowiecza po czasy nowożytne. Najstarszym zachowanych dziełem 
tego typu jest Хождение Даниила игумена Русской земли, utwór klasyczny 
w formie i treści, stanowiący wzór i punkt odniesienia dla późniejszej ru-
skiej (białoruskiej, ukraińskiej, moskiewskiej) literatury pątniczej (палом-

1 Stosujemy taki termin, mimo że nie jest dokładnym semantycznym odpowiednikiem 
dla nazwy tego gatunku i w języku polskim odnosi się zwykle do przenosin (obnoszenia) re-
likwii i świętych obrazów. Ponieważ pielgrzymka Daniela miała jednak na wskroś sakralny 
charakter, a zwłaszcza motywację, wydaje się dopuszczalne zastosowanie tego określenia, jako 
utrwalonego bardziej w tradycji polszczyzny („peregrynacja”, „peregrynat”), aniżeli spotykana 
niekiedy w literaturze kalka językowa – chożdienije.
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ническая литература)2. Dzięki informacjom autobiograficznym zawartym 
w samym tekście peregrynacji (chociaż skromnym) udało się ustalić, że Da-
niel (Даниил Паломник) był igumenem któregoś z monasterów ziemi czer-
nihowskiej, a swoją pielgrzymkę do Ziemi Świętej odbył na początku XII w. 
(najprawdopodobniej w latach 1104–1107). Opisana przez niego wędrówka 
rozpoczęła się w Konstantynopolu (Carogrodzie), skąd przez Efez, Patmos 
i Cypr mnich Daniel dotarł do Jerozolimy, zapewne w towarzystwie innych 
ruskich pielgrzymów z Wielkiego Nowogrodu i Kijowa. W ciągu około półto-
ra roku zwiedził wszystkie najważniejsze miejsca w Ziemi Świętej, nad któ-
rymi mieli wówczas kontrolę krzyżowcy (Jerycho, Betlejem, Galilea, Jezio-
ro Tyberiadzkie), nierzadko korzystając przy tym z ich ochrony i protekcji. 
W słynnym monasterze św. Sawy nieopodal Jerozolimy mnich Daniel zna-
lazł schronienie na czas pobytu w Ziemi Świętej, a także towarzysza i prze-
wodnika wędrówki (мꙋжа честна и многолѣтна и вѣлми писменна). Pozo-
stawiony przez „igumena ziemi ruskiej” opis pielgrzymki jest szczegółowy, 
barwny i ciekawy. Autor starał się umieścić w nim jak najwięcej szczegółów 
związanych z Ziemią Świętą takich, jak odległości między odwiedzanymi 
miejscami, wymiary budynków, szczegóły geograficzne, topograficzne oraz 
przyrodnicze. Swoją opowieść Daniel zabarwia mnóstwem odwołań, faktów 
i aluzji o charakterze historycznym, biblijnym, legendarnym oraz apokryficz-
nym. Konfrontując stan swojej wiedzy na temat historii biblijnych z tym, co 
udało mu się zobaczyć na miejscu, pielgrzym nie unika własnych spostrze-
żeń, ocen i emocji. Peregrynacja igumena Daniela należаła do najpopular-
niejszych, a zatem i najchętniej kopiowanych utworów tego typu w literaturze 
staroruskiej3. Przez całe średniowiecze służyła ruskiemu czytelnikowi jako 

2 Wymienimy tylko tych ruskich pielgrzymów, którzy pozostawili opis swoich podróży: 
w latach 1419–1422 do Palestyny (przez Konstantynopol i Górę Athos) podróżował Zosima, 
mnich Ławry Troicko-Siergijewskiej; w 1456 i 1461–1462 do Palestyny, na Synaj i do Egip-
tu pielgrzymował dwukrotnie hieromnich Wаrsonofiusz (Варсонофий); w latach 1465–1466 
podróż do Małej Azji, Palestyny i Egiptu odbył niejaki Bazyli (Василий Позняков) z Mo-
skwy. Jego opis pielgrzymki posłużył później do opracowania tekstu peregrynacji (Хождение 
на восток); podróżowali też diakoni: Trifon (Трифон Коробейников, 1593–1594), Bazyli 
(Василий Гагара), Arseniusz (Арсений Суханов) i inni, zob. А. Пономарев, Иерусалим 
и Палестина в русской литературе, науке, живописи и переводах (Материалы для биб-
лиографии), СОРЯС, т. 17, кн. 2, 1877, s. 1–127; С. Ю. Житенёв, Русское православное 
паломничество в Иерусалим в X–XVI вв. (Иерусалим 1 XI 2005 г.), <http://palomnic.org/
heritages/history/first/gitenev/>.

3 Do dziś znanych jest ponad 150 kopii dzieła (najstarsza z drugiej poł. XV w.), które roz-
padają się na dwie główne grupy tekstowe i cztery redakcje, zob. Житье и хожение Даниила, 
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lektura formacyjna (душеполезное чтение), dostarczając namiastki udziału 
w wydarzeniach „świętej historii” oraz dając wgląd w świat odległy, znany 
mu tylko z Biblii i greckich przekładów, a przecież niezwykle ważny z racji 
przynależności do jednej, wspólnej chrześcijańskiej ekumeny. Peregrynacja 
Daniela zapokajała też religijną ciekawość tych, co nie mogli sami udać się 
do Ziemi Świętej, a tym, którzy mieli szczęście odbyć taką podróż – zarówno 
pątnikom, jak i posłom czy kupcom – często służyła za swego rodzaju piel-
grzymkowy „przewodnik”4.

Jedna ze starszych kopii Peregrynacji igumena Daniela znajduje się dziś 
w Bibliotece Narodowej w Warszawie – BN BOZ 124 (kon. XV w.). War-
szawski odpis peregrynacji znany jest nauce od dawna, zatem nie będziemy 
go tu szerzej omawiać5. Częściowo zdefektowany w partii początkowej tekst 
(k. 1–27) reprezentuje trzecią redakcję utworu, choć – jak zauważył swego 
czasu Jarosław N. Szczapow – zbliżony jest także do tej grupy odpisów (dru-
giej i czwartej redakcji), które stały się podstawą wydania Michaiła Wene-
witinowa6. Można więc uznać, że przechowywany w Bibliotece Narodowej 
odpis jest reprezentatywny tekstologicznie dla najpopularniejszego w starym 
piśmiennictwie ruskim wariantu utworu Daniela Pałomnika. Gdy w XVI w. 
wszedł on w zestaw Wielkich Czeti-Minei metropolity Makarego – stał się 
już niejako wzorcowy7. W tym czasie Peregrynacja igumena Daniela wciąż 
cieszyła się niesłabnącą popularnością, a jego autor zasłużonym prestiżem. 

Русьскыя земли игумена: 1106–1108 гг., ч. 1, ред. и предисл. М. А. Веневитинова, „Пра-
вославный палестинский сборник”, т. 1, вып. 3, кн. 3, Санкт-Петербург 1883, s. VIII; 
Л. Н. Майков, Старинные русские паломники в издании Православного Палестинско-
го Общества, „Журнал Министерства Народного Просвещения”, т. 234 (июль), 1884, s. 
108–110; О. В. Творогов, Даниил, [в:] СККДР, вып. 1, 1987, s. 109–112; Хождение игу-
мена Даниила в Святую Землю. Рукопись Стокгольмской Королевской библиотеки, изд. 
Э. Лёфстранд, (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies 22), Stockholm 
1993, s. 14.

4 Zob. R. Łużny, Od ihumena Daniela do protojereja Waleriana Łukjanowa. Staroruski 
gatunek opisu podróży do Ziemi Świętej oraz jego współczesny odpowiednik rosyjski, „Slavia 
Orientalis”, t. 42, nr 2, 1993, s. 272.

5 Podstawowy opis kodykologiczny oraz bibliografia prac o zabytku zob. Katalog, s. 496 
(nr 1056).

6 Я. Н. Щапов, Материалы по истории народов СССР в Польской Народной Рес-
публике, „История СССР”, 1971, № 5; idem, Восточнославянские и южнославянские 
рукописные книги..., т. 1, s. 50–51, № 16; por. Э. Янус, Варшавский список „Хождения 
игумена Даниила”, ТОДРЛ, т. 23, 1968, s. 300–304.

7 В. П. Адрианова-Перетц, Из истории русско-украинских литературных связей 
в XVII веке (Украинские переводы „Хождения” игумена Даниила и „Сказания” Афроди-
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Potwierdza to zresztą rękopis BN BOZ 124, gdzie na końcu kodeksu (k. 103v) 
znajduje się taki oto dopisek: Слово стого Данилиꙗ. Określanie igumena Da-
niela mianem świętego nie jest charakterystyczne tylko dla omawianego tu 
rękopisu, podobnie jak gatunkowe zaszeregowanie jego itinerarium do pi-
śmiennictwa hagiograficznego (житие), również poświadczone w ruskiej 
tradycji rękopiśmiennej8. Wysoki autorytet dzieła igumena Daniela i odczu-
walna aktualność tematyki sprawiły zapewne, że pod koniec XVI w. jego 
imiennik – Даниїль Архимандритъ Монастыра Корсꙋнъскаго ꙁ Бѣли Россїи 
– wykorzystał stary tekst peregrynacji do opisania własnej pielgrzymki do 
Ziemi Świętej. Jedną z kopii tej pracy znajdujemy wśród rękopisów dawnej 
Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu, przeniesionych dziś do Bibliote-
ki Narodowej w Warszawie. Kodeks o sygnaturze BN 12437 I (Akc. 2994) 
zawiera tekst tylko jednego utworu – Перегринацїѧ или пꙋтъ до Їерꙋсалимꙋ 
Даниила архимандриты Коръсꙋнъского ꙁъ Бѣло Россїи9. Choć rękopis po-
chodzi z początku XVIII w. i przekracza granice chronologiczne przyjęte dla 
źródeł omawianych w tej książce, poświęcam mu uwagę ze względu na jego 
oczywistą zależność tekstologiczną od staroruskiej Peregrynacji igumena Da-
niela, a także dlatego, że stanowi kolejne świadectwo aktywności literackiej 
prawosławnych pisarzy ukraińskich w drugiej połowie XVI wieku. 

Z dodatków wniesionych przez redaktora tej nowej wersji peregryna-
cji jasno wynika, że archimandryta Daniel wyruszył w podróż do Palestyny 
w poniedziałek po Białej Niedzieli 1590 r.10, a przybył do Jerozolimy w dniu 
wspomnienia św. Filipa (11 X). Po trzech latach spędzonych w Ziemi Świętej 
powrócił bezpiecznie do swego klasztoru na Rusi, aby na święto Podwyż-
szenia Krzyża (14 IX) 1594 r. pojawić się w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej, 
gdzie oddał cześć relikwiom spoczywających tam świętych ojców. W Mona-
sterze Pieczerskim zapewne zredagował też swoją podróż wykorzystując któ-
rąś ze znajdujących się w Kijowie kopii Peregrynacji z XII w.

Na ten istniejący w cerkiewnosłowiańskiej tradycji literackiej wariant 
opisu podróży do Ziemi Świętej badacze zwrócili uwagę jeszcze w XIX w., 

тиана), [в:] Исследования и материалы по древнерусской литературе, ред. В. Д. Кузь-
мина, Москва 1961, s. 248–249. 

8 Житье и хожение Даниила..., s. VIII.
9 Katalog, s. 474–475 (nr 1021); Inwentarz, s. 268. Por. В. П. Адрианова-Перетц, Да-

нило Корсунский – паломник XVI вiку, „Записки филологичного вiддiлу УАН”, Киïв 1926, 
s. 61–62.

10 Prawosławna Niedziela Wielkanocna wypadała w tym roku 19 kwietnia, zatem Daniel 
musiał wyruszyć 27 kwietnia.
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początkowo uznając go jedynie za nietypową przeróbkę dawnego dzieła igu-
mena Daniela11. Jednak przeprowadzone z czasem bardziej gruntowne analizy 
wykazały, iż mamy do czynienia z dziełem odrębnym (Putnik Jerozolimski), 
choć tekstologicznie bardzo zbliżonym do średniowiecznego wzorca, które 
posiada własną historię oraz drogę rozwoju12. Badania nad peregrynacją ar-
chimandryty Daniela Korsuńskiego (Данило Корсунский) rozpoczęły się od 
najmłodszej zachowanej kopii tego utworu (РГБ Тр. 734, 1747 r.), z czasem 
dołączono do nich jeszcze kolejne odnalezione odpisy13.

Kodeks BN 12437 I wykonało przynajmniej dwóch kopistów, a na pod-
stawie kilku zapisów w początkowej i końcowej partii zabytku można ustalić, 
że pochodzi z terenów dawnej diecezji przemyskiej (Łodzina, Ulucz). O za-
bytku tym nie wspominał w swym podstawowym wykazie rękopisów cyry-
lickich w Polsce Alieksandr Rogow14, natomiast znany był z pewnością Jaro-
sławowi Szczapowowi, jednak on także go nie opisał15. O przechowywanym 

11 Н. С. Тихонравов, Памятники отреченной русской литературы, т. 2, s. 172–173; 
Путешествие игумена Даниила по Святой Земле в начале XII века (1113–1115), изд. 
Археографической комиссии под ред. А. С. Норова, с его критическими замечаниями, 
Санкт-Петрбургъ 1864, s. XIII (№ 14).

12 М. А. Веневитинов, Заметки к истории „Хождения Даниила игумена”, II: За-
падно-русская переделка „Хождения Даниила игумена в Палестину”, „Журнал Минис-
терства Народного Просвещения”, т. 227, 1883, 5 (май), s. 6–13; В. Щурат, Перегринацiя, 
или Путь до Iерусалима Даниила архимандрыты Корсуньского з Бѣлой Россiи, Жовк-
ва 1906, s. 42–44; В. П. Адрианова-Перетц, Данило Корсунский..., s. 60–77; eadem, Из 
истории русско-украинских литературных связей..., s. 250–251; K. D. Seemann, Die alt-
russische Wallfahrtsliteratur. Theorie und Geschichte eines literarischen Genres, München 
1976; Е. М. Верещагин, „Хождение” игумена Даниила в переработке „Путника Иеруса-
лимского” (по рукописи 1747 г.), „Древняя Русь. Вопросы медиевистики”, № 3 (29), 2007 
(Тезисы докладов участников IV Международной конференции „Комплексный подход 
в изучении Древней Руси), s. 22–25.

13 Są to rękopisy z kolekcji kanonika Antoniego Petruszewicza dawnej Biblioteki Domu Lu-
dowego we Lwowie (obecnie w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla 
Stefanyka – ЛНБ (ф. 77): Петруш. 172 (1695 r.); 111 (XVIII w.); 131 (XVIII w.); Нар. дому 132 
(1709 r.); Muzeum Historyczne, Moskwa – ГИМ Щук. 410 (1673 r.); ГИМ Барс. 1777 (XVIII 
w.) oraz wskazana niegdyś przez Warwarę Adrianową-Peretz kopia ze zbiorów Kapituły Grec-
kokatolickiej w Przemyślu. Zob. В. П. Адрианова-Перетц, Данило Корсунский..., s. 61–62; 
В. П. Адрианова-Перетц, Из истории русско-украинских литературных связей..., s. 250.

14 А. И. Рогов, Кириллические рукописи..., s. 153–166.
15 Я. Щапов, Восточнославянские и южнославянские рукописные книги..., т. 1, s. 92. 

Badacz zwrócił jednak uwagę na wspominaną też w pracach Adrianowej-Peretz edycję frag-
mentu tekstu z tego rękopisu sporządzoną przez Wasyla Szczurata, gdy rękopis był jeszcze 
w Przemyślu. W rzeczywistości w pracy Szczurata znajduje się opis kodykologiczny oraz krót-
kie omówienie treści Putnika z kilkoma cytatami z kodeksu (zob. В. Щурат, op. cit.). 
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już wówczas w Bibliotece Narodowej odpisie Peregrynacji (dalej: Putnik BN) 
informował jeszcze Andrzej Kaszlej16, jednakże sam tekst nie przykuwał już 
później szczególnej uwagi badaczy.

Do wskazywanych dotychczas w literaturze przedmiotu ośmiu kopii Pe-
regrynacji Daniela ihumena korsuńskiego chciałbym dodać jeszcze jeden od-
pis, który znajduje się obecnie w Bibliotece xx. Czartoryskich w Krakowie 
(Czart. 2401 I, dalej: Putnik Czart.). Podobnie jak Putnik BN, krakowski od-
pis również pochodzi z początku XVIII w., jednak w jego przypadku trudno 
o bliższe ustalenia proweniencyjne17. Rękopis znany jest nauce już od ponad 
stu lat18. Alieksandr I. Rogow przypomniał o nim w swym wykazie, ale zwra-
cając uwagę badaczy na „nieznany do tej pory opis pielgrzymki do Jerozolimy 
jednego z mieszkańców Korsunia”, nie podał żadnych dodatkowych szczegó-
łów19. Trochę później kodeks Czart. 2401 I opisał Jarosław N. Szczapow20, ale 
wzorem swego poprzednika, nie przedstawił żadnych dodatkowych uwag na 
temat samego tekstu. 

Rękopis wykonany został przez jednego kopistę czytelnym ruskim (ukra-
ińskim) półustawem; liczy obecnie 262 strony i jest częściowo zdefektowany 
– nie posiada końca, ani pierwotnej oprawy (dzisiejsza pochodzi z XIX w.). 
Pomimo ubytków, ocalałe karty manuskryptu zachowały się w dobrym stanie 
i wszystkie partie tekstu są czytelne. Na pierwszej stronie znajduje się zapis 
kopisty, pełniący równocześnie funkcję tytułu, o następującej treści: Σїѧ кни-
жица, Пꙋтьникъ наꙁваннаѧ: списа сѧ. Рокꙋ бж҃їѧ а҃ ѱ҃ н҃ї, мцⷭа марта днѧ і҃ (10 
III 1718 r.). Właściwy tekst peregrynacji rozpoczyna się od słów: Пꙋтъ есⷮ къ 
Ерꙋсалимꙋ. ѿ нашего Коръсꙋна до Камеⷩца подоⷧскаго, верстїи або миⷧ к҃, ѿ Ка-
меⷩца до Сочавы версⷮ л.҃.. (s. 1) i – jak widać – pozbawiony jest typowego dla 

16 A. Kaszlej, Rękopisy cyrylickie..., s. 80.
17 Rękopis należał niegdyś do puławskich zbiorów xx. Czartoryskich (pieczęć na oprawie 

„Z Biblioteki Puławskiej xx. Czartoryskich”), natomiast dość liczne przypiski i noty marginal-
ne nie wnoszą do takich ustaleń zbyt wiele: tą samą ręką (XVIII w.) – Widy Templum Pulchra 
(s. 81), Jezeliście Kogo Obrazili to pamietaycie natychmiast Otem (s. 118), Pomoc moia ot 
Pana Boga Ktory stworzył niebo y ziemie (s. 128), Ta ksioszeczka należy do Monastyrzyskie-
go… (dalej nieczytelne, s. 152), Spasy Hospody ludy Swoia i błahosłowy dosto… (s. 156), Jo-
winan Cesari (łacinką, s. 196); zapis właściciela (XIX w.) – Lewicki Theodor (s. 1) oraz próba 
pióra: Помощъ моꙗ ѡ Г/оспо/да створы/вшаго н/е/бо /и/ ꙁемлю (s. 1, to samo s. 128).

18 Zob. И. И. Первольф, Отчет... о научных занятиях за границею с 20 мая по 20 
сентября 1882 г., „Варшавские университетские известия”, Warszawa 1888, № 2, s. 23.

19 A. Рогов, op. cit., s. 154.
20 Я. Щапов, Восточнославянские и южнославянские рукописные книги..., т. 1, s. 91–

93, № 42.



275Mnicha Daniela „z ziemi ruskiej” peregrynacje do Ziemi Świętej

starej peregrynacji wstępu. Dalszą część kodeksu, która pod względem tema-
tycznym stanowi odrębną całość, zapełnia materiał apokryficzny, legendarny 
oraz pateryki21.

Zdecydowana większość zachowanych do dziś odpisów pielgrzymki Da-
niela Korsuńskiego reprezentuje ten sam wariant tekstowy, u jego podstaw 
leżała tzw. minejna redakcja Peregrynacji igumena Daniela (Pałomnika)22. 
Porównując oba znajdujące się w Polsce odpisy peregrynacji Daniela Korsuń-
skiego z ustalonym niegdyś hipotetycznie przez Warwarę Adrianową-Peretz 
protografem oraz charakterystycznymi fragmentami innych odpisów można 
stwierdzić, że Putnik BN i Putnik Czart. należą do tej samej grupy tekstowej 
(pierwsza redakcja), choć odpisy nie są identyczne. Za punkt odniesienia po-
niższych analiz posłużą z jednej strony, odpis BN BOZ 124 pielgrzymki Da-
niela Pałomnika, z drugiej zaś kopia z rękopisu Ławry Troicko-Siergijewskiej 
(РГБ Тр. 734, 1747 r.), przynależąca również do tej samej, pierwszej redakcji 
dzieła Daniela Korsuńskiego23.

Putnik BN rozpoczyna się od typowego wstępu: Бесѣда ѡ пꙋти Їерлⷭим-
скомь и ѡ мѣстцеⷯ по которыⷯ Хс҃ ходилъ и страдалъ сп҃сенїѧ ради н҃шего... 
(k. 3), po którym następuje ciągły w zasadzie tekst peregrynacji, z wyznaczo-

21 Są to: 1) Słowo o sporze diabła z Jezusem Chrystusem, s. 119–128 (inc. Пришеⷣшꙋ Гдⷭꙋ 
нашемꙋ їс хрⷭтꙋ, къ ѹчникоⷨ своиⷨ, нагорꙋ елеонꙅкꙋю, и рече ко ꙋченикоⷨ своиⷨ...), 2) Żywot Józefa 
Nadobnego (Egipskiego), s. 129–218 (inc. Блженныи Їосифъ, тѣлоⷨ и дшею прекрасныи, сынъ 
Їѧкова патрїѧрха староꙁаконнаго, внꙋкъ Їсааковъ, а правнꙋкъ Авраамовъ...), 3) Słowo o Sa-
lomonie i jego żonie, s. 219–226 (inc. Бѧше ⷠ ⷪ Соломоⷩ мꙋдрїи, снъ Двда цр҃ѧ, ѡвладаше всею 
ꙁемлею, имѣѧше велика дѣла ѡ себѣ...), 4) Słowo o proroku Dawidzie, s. 226–236 (inc. Бѧше 
Їесеи мꙋжъ силен, и крѣпокъ ѕѣло, в срⷣци своеⷨ Бга держаше, и Бгꙋ слꙋжаше, велико...), 5) Повѣст 
ѹдивитеⷧна o kuszeniu św. Antoniego Wielkiego przez diabła, s. 237–248 (inc. Великїи во совер-
шенїхъ ѿцеⷯ прпⷣбны̋ Антонїи старецъ. проꙁорлиⷡ сы̋ прошеⷣ бѣсоⷡскїѧ искꙋшенїѧ...), 6) Z Pateryka 
skitskiego słowo abby Teodora do abby Pamby, s. 248–256 (inc. Мли авва Феѡдоръ Фереⷨск 
авва Паⷨвꙋ спсти сѧ, Феодⷬо иди имѣ̋ мⷭлⷮ свою на всѣхъ ибо мⷭлⷮ бꙋдеⷲ имѣти преⷣ Богоⷨ...), 7) Słowo 
o dwunastu piątkach, s. 256–261 (inc. При кюрꙗанѣ цри в ꙁахоⷣно̋ странѣ в ꙁеⷨли ꙁавꙋлонѣ, именеⷨ 
шита, внеⷨже живѧхꙋ жидове, со хрїстїѧни и препирахꙋ сѧ ѡ вѣрѣ...), 8) Modlitwa przeciwko 
„złej chmurze” (gradowej), s. 262 – niekompletna z powodu utraty końcowych kart rękopisu 
(inc. Ꙁлаѧ тꙋча становлю тѧ Бгомъ живиⷨъ їс хртоⷨ...). Zob. J. Stradomski, Apokryfy starote-
stamentowe..., s. 87–93.

22 Jedyny wyjątek stanowi rękopis lwowski ЛНБ ф. 2, Нар. дому 132 (1709 r.), który jest 
celowo opracowanym skrótem, jednak także odnoszącym się wyraźnie do głównej redakcji tek-
stu, zob. П. Адрианова-Перетц, Данило Корсунский..., s. 62, 70; В. П. Адрианова-Перетц, 
Из истории русско-украинских литературных связей..., s. 250.

23 Niestety nie miałem dostępu do tekstów pozostałych kopii Putnika Jerozolimskiego, 
wobec czego oparłem się w porównaniach na odpisie РГБ Тр. 734, pamiętając wszakże o jego 
późnym pochodzeniu i niektórych typowo współczesnych (rosyjskich) cechach językowych.
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nymi gęsto na marginesach tytułami rozdziałów oraz treściowymi odnośni-
kami (w liczbie 136). Putnik Czart. – jak już wspomniałem – pomija wstęp 
i rozpoczyna się od wyszczególnienia kolejnych etapów podróży na trasie 
Korsuń – Konstantynopol – Jerozolima, podając przeważnie błędne odległo-
ści w oparciu o peregrynację Daniela Pałomnika oraz uzupełnienia Daniela 
Korsuńskiego (s. 1–11). Odpis krakowski posiada 83 wyraźnie oddzielone 
rozdziały, których układ odpowiada zasadniczo zestawowi pozostałych zna-
nych kopii utworu (podobnie Putnik BN, choć pojawiają się tu drobne prze-
sunięcia, np. na k. 29v–30, 60–60v). W typowej kolejności pojawiają się cha-
rakterystyczne rozdziały: Ꙍ домꙋ Саломоновомъ (k. 27–29), Ꙍ Геѱиманїи 
веси (k. 29), czy Ꙍ Самарїи градѣ, z właściwym dla niego uzupełnieniem 
o opis więzienia św. Jana Chrzciciela (k. 84). Układ materiału Putnika Czart. 
jest zbliżony do odpisów – lwowskiego ЛНБ Петруш. 13124 oraz РГБ Тр. 
734, podobnie jak i jego warstwa tekstowa (głównie na poziomie leksyki, 
choć niekiedy też i składni) wykazująca dużo większe zależności od starego 
dzieła Daniela Pałomnika, aniżeli to ma miejsce w przypadku Putnika BN. 
Oto przykłady25:

24 Ustalam na podstawie fragmentarycznych danych z pracy: B. П. Адрианова-Перетц, 
Данило Корсунский..., s. 62–67. Wiele wskazuje na to, że Putnik Czart. wyraźnie odpowiada 
grupie pierwszej redakcji odpisów (ЛНБ Петруш. 172 oraz ЛНБ Петруш. 131) natomiast 
Putnik BN pod względem pewnych cech językowych może być zbliżony do skróconego odpisu 
ЛНБ Нар. дому 132, co należałoby jeszcze dokładniej sprawdzić. Tu podam analogiczne przy-
kłady do podanych przez Warwarę Adrianową-Peretz: Czart. 2401 I – на тоⷨ мѣстѣ никтоже 
можетъ ѡⷮпочнꙋти, анѣ селити сѧ... (s. 23); ветхаѧ же црковъ Стихъ Стаѧ ничтоже не есⷮ еи, 
раꙁорена есⷮ ѡⷮ погаⷩ, еюже ꙁосдалъ быⷭ Соломоⷩ... (s. 27); BN 12437 I – на тоⷨ мѣсци немоⷤ никомꙋ 
мешкати ани спочити... (k. 24v); стараѧ же цркобъ Стаѧ Ст ꙁъбꙋрена, що Соломонь ꙁъбꙋдо-
ваⷧ... (k. 27v). Por. B. П. Адрианова-Перетц, Данило Корсунский..., s. 66–67.

25 Z powodu uszkodzeń kodeksu, brakujące fragmenty tekstu zrekonstruowane zostały na 
podstawie wydania: «Хождение» игумена Даниила, [в:] Памятники литературы Древней 
Руси: XIII век, подг. Г. М. Прохоров, Москва 1980, s. 25–114.
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Język Peregrynacji Daniela Korsuńskiego jest tylko w części uwspółcze-
śnionym wariantem (tzw. ruska mowa) starego języka tekstu Daniela Pałom-
nika z wyraźną domieszką polonizmów i ukrainizmów, których obecność, co 
oczywiste, w późniejszych odpisach znacznie się nasila. Więcej cech żywej 
mowy XVI/XVII w. zawierają tłumaczone przez Daniela z greki partie apo-
kryficzne oraz własne dodatki w formie wstępu i zakończenia26. W naszym 
przypadku lokalne cechy językowe (leksykalne, morfologiczne i fonetyczne) 
w większym stopniu znajdują swoje odbicie w odpisie Putnika BN, którego 
kopista znał najprawdopodobniej dość dobrze język polski, a więc mógł po-
chodzić z terenów zachodniej Ukrainy27. Interferencja języka i kultury pol-
skiej mogła być też (obok nieczytelnej kopii protografu) powodem pojawienia 
się w odpisie warszawskim Putnika BN kilku semantycznych błędów kopisty. 
Ponadto zamieniając niemal regularnie oryginalną miarę odległości (sążeń) na 
mile, autor nie korygował przy tym niemal nigdzie różnicy wartości metrycz-
nych obu tych jednostek28.

BN BOZ 124 BN 12437 I Czart. 2401 I
а на дѣсно къ Стѣи 
[Горѣ и къ] Солѹню и 
к Римѹ, а ѡⷮ Кри[та до 
Те]неда ѡсⷮрова... (k. 4v); 
Море же Содомское мртво 
есть (k. 37v); а ѡⷮ тѹда 
на ѹгъ лиць есть кѫпель 
Силꙋамлѧ (k. 41); въ 
црквь Еалѣво (k. 60v); 
brak fragm.

а право ко Стои Горѣ 
на Солꙋнъ и Кримъ (!); 
а ꙁ Кримꙋ (!) до Неада 
Ѻстрова... (k. 7); Море 
Содомское мꙋтное ест (k. 
45v); ѡⷮ толе на ѹлицꙋ 
кꙋпелъ Силоамъ (k. 48); 
въ царъство Раклїево (k. 
59v); до Афонъско горы 
д҃ мил (k. 64v)

а деснꙋю странⷩꙋ поити ко 
Сто Горѣ на Солꙋⷩ, на 
Рим. А ѡⷮ Римꙋ до Неада 
ѡсⷮрова... (s. 2); Море 
Содомское мертво ест (s. 
49); ѡⷮ толѧ на югъ лицъ 
Кꙋпелъ Сꙋлꙋамаѧ (s. 52); 
во цѣрковъ Келиево (s. 
72); до Елеѡнско гори 
верстї д҃ (s. 81)

26 В. П. Адрианова-Перетц, Данило Корсунский..., s. 64–65; В. П. Адрианова-Перетц, 
Из истории русско-украинских литературных связей..., s. 251.

27 Warwara Adrianowa-Peretz zaliczyła również ten odpis do grupy tekstów o stosunkowo 
małym odbiciu lokalnych cech językowych, co wydaje się dziwne w konfrontacji z odpisem 
Putnika Czart. ciążącym w stronę wariantu ЛНБ Петруш. 131. Nie mając możliwości dokład-
nego porównania wszystkich odpisów nie chcę jednakże zajmować w tej sprawie kategorycz-
nego stanowiska; por. В. П. Адрианова-Перетц, Данило Корсунский..., s. 64. 

28 Inaczej postąpił natomiast XVIII-wieczny tłumacz ukraiński minejnej redakcji pere-
grynacji Daniela Pałomnika, który wprowadził stosowne korekty i uzupełnienia, zob. В. П. 
Адрианова-Перетц, Из истории русско-украинских литературных связей..., s. 250–263, 
(wyd. tekstu, s. 271–292).
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Różnic pomiędzy naszymi odpisami jest znacznie więcej. Putnik BN 
opuszcza krótki rozdział Ꙍ горѣ Еръмонѣ (Czart. 2401 I, s. 36–37), fragment 
tekstu w rozdziale o Jezusie, synu Nuna (k. 42v), brakuje też sporej części mo-
dlitwy Abrahama o ocalenie Sodomy (k. 56), fragmentu rozdziału o Jerozoli-
mie (k. 72), pojawia się też szereg innych skrótów, przestawień oraz drobnych 
opuszczeń. Niezwykle widoczny jest spory brak tekstu w rozdziale opisują-
cym Triduum Paschalne w Jerozolimie, gdzie po opisie cudownego zstąpienia 
świętego ognia w Wielką Sobotę zaraz pojawia się fragment przedstawiający 
wydarzenia Poniedziałku Wielkanocnego (k. 79). Odpis warszawski Putnika 
posiada natomiast obszerniejszy (niemal pełny) rozdział o cesarzowej Helenie 
(k. 64–65), który w krakowskiej kopii jest tylko fragmentaryczny i w dużej 
części parafrazowany (s. 80). Spośród innych partii tekstowych, gdzie w Put-
nik Czart. następuje „przyrost informacji” wskażemy jeden charakterystyczny 
przykład: 

BN BOZ 124 BN 12437 I Czart. 2401 I РГБ Тр. 734
ни снѣе болить 
ни пакости ть 
въ чрбⷯѣ, всѣмъ 
же есть подобенъ 
Їерданъ Косновѣ 
рѣцѣ, и въ 
тишинѹ (!) и въ 
глѹбле и лѹкарево 
течеть и быстро 
велми, и болонїе 
имать такаже ꙗкоⷤ 
Косновь рѣка  
(k. 28–28v)

ниⷱ не шкодиⷮ во 
чревѣ (...) есⷮ ꙗⷦ на 
ѹстѣ Косноⷡ; по 
берегаⷯ древца малые 
ꙗⷦ лоꙁїе (k. 38v)

не поболиⷮ ѡⷮ неѧ 
ни жаⷣно пакости 
во чревѣ нѣстъ. 
всѣⷨ же есⷮ подобенъ 
Їѡрданъ Косново 
рѣцѣ иже идетъ 
преꙁ Коръсꙋнъ 
блиꙁко Московскои 
ꙁемлѣ, и ѡболонꙗ 
маеⷮ ѡколо себе 
широкое, и вода 
есⷮ веⷧми слаⷣка, и 
бистра дꙋже, и 
глꙋбока ба҇ⷬꙁо (s. 39)

ни поболитъ от 
неѧ, и ни единыѧ 
болѣꙁни во чревѣ 
нѣсть, всѣмъ естъ 
подобенъ Їорданъ 
Косновꙋ рецѣ  
(k. 14)

Pomimo szeregu wskazanych tu różnic, oba przechowywane w Polsce 
rękopisy Putnika Jerozolimskiego zawierają wszystkie charakterystyczne dla 
dzieła Daniela Korsuńskiego dodatki29, co pozwala uznać je za odpisy tego 

29 Nie licząc słowa wstępnego i finalnego, wymienię tu tylko te najbardziej charaktery-
styczne (numery kart i stron odpowiednio dla rękopisów – BN 12437 I, Czart. 2401 I): opis 
drogi z Korsunia do Konstantynopola (przez Kamieniec Podolski i Suczawę; k. 6–6v, s. 1), 
zwyczaj przetrzymywania w ciemnicy Chrystusowej bluźnierców i złorzeczących swej rodzi-
nie (k. 19v–20, s. 17), o centrum ziemi – Pępku Świata (Ꙍ пꙋпѣ ꙁемномъ, k. 34v–35, s. 34–35), 
apokryficzny Sen Bogurodzicy (Сонъ Стои Бци, k. 65–65v, s. 81), opowieść o cesarzowej He-
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samego wariantu utworu. Należy jednak stwierdzić, że Putnik BN zawiera 
zdecydowanie więcej zachodnioruskich cech językowych, widać tendencję do 
opuszczania i przeredagowywania partii tekstowych. Putnik Czart. reprezen-
tuje natomiast typową tekstologicznie i językowo redakcję peregrynacji archi-
mandryty Daniela, pozbawioną jedynie oryginalnego słowa wstępnego, czego 
powodem był zapewne zdefektowany egzemplarz oryginału, jakim dyspono-
wał kopista.

Kodeks ze zbiorów Biblioteki xx. Czartoryskich w Krakowie nie należy 
z pewnością do najefektowniejszych i najważniejszych zabytków piśmiennic-
twa cerkiewnosłowiańskiego. Nie umniejsza to jednak jego historycznej, lite-
rackiej czy językoznawczej wartości. Wypada przypomnieć, że Putnik Jerozo-
limski Daniela Korsuńskiego jest tylko jednym z kilku tekstów tego rękopisu, 
a wśród pozostałych znajdziemy apokryfy znajdujące się we wszystkich nie-
mal średniowiecznych cerkiewnych indeksach ksiąg „kłamliwych”. Kodeks 
ten stanowi więc dziś dla badacza starej kultury piśmienniczej Słowian mate-
riał nie mniej cenny niż dla jego XVIII-wiecznego właściciela, który na wol-
nym polu karty własnoręcznie wpisał ostrzeżenie: „Kto Te Ksiązkie Ukradnie 
temu Reńka Odpadnie” (s. 90). I nie tylko tę księgę, rzec by się chciało...

lenie i przeniesieniu stolicy cesarstwa do Bizancjum (Ꙍ стѣи Еленѣ царици, k. 64–64v, s. 86); 
opis więzienia Jana Chrzciciela (k. 67–67v, s. 84); apokryf o godności kapłańskiej Chrystusa 
(Ꙍ їереиствѣ Гда ншего Їс҃ Ха҃ спаса нашего, k. 81v–83v, s. 111–114). Por. B. П. Адрианова-Пе-
ретц, Данило Корсунский..., s. 72–76.



Zakończenie

Dla relacji łacińskiej kultury „polskiej” z cerkiewnosłowiańską kultu-
rą „ruską” w Rzeczypospolitej Obojga Narodów wiek XVI miał decydujące 
znaczenie. Był to bowiem dobry czas i dogodne okoliczności, aby w jagiel-
lońskim (i pojagiellońskim) państwie stworzyć warunki do rozwoju wielo-
barwnej kultury opartej na potencjale różnych nacji i religii, bez wyraźne-
go faworyzowania którejś z nich, bez intencjonalnych ograniczeń i utrudnień 
prowadzących do dominacji jednej ze stron i aktów dyskryminacji innej. 
Z możliwości tej wówczas, jak wiemy, nie skorzystano, a w kontrreforma-
cyjnym zacietrzewieniu obrano drogę konfrontacji i eliminacji, a wreszcie 
unifikacji w oparciu o jedynie słuszny, jak niektórzy sądzili, model łaciński. 
Dążenie do stworzenia kultury jednolitej niekoniecznie musi być oznaką jej 
siły. Niekiedy może być w równym stopniu przejawem niepewności (choć 
ukrytej) i poczucia zagrożenia, na które antidotum stanowić ma instynktowne 
odseparowanie się od kogoś lub czegoś przez otoczenie murem nietolerancji. 
Wypychanie wszelkiego typu „obcych” i „odmiennych” poza przestrzeń wła-
snego świata ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa, komfortu i – jak się nie-
którym zdawało – pomyślnego rozwoju. Natomiast prawdziwie silna kultura 
nie boi się obecności tego, co odmienne i nowe, albowiem jej atrakcyjność 
i stabilność pozwala wszystkie te składniki twórczo wkomponować we wła-
sny model, odpowiednio jedynie je modyfikując, dzięki czemu staje się on bo-
gatszy i bardziej uniwersalny. Zamiast mechanizmów nietolerancji i unifika-
cji uruchamiają się wtedy procesy akceptacji i asymilacji. Otwartość na obce 
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komponenty kultury świadczy o jej aktualnej witalności i rzeczywistych moż-
liwościach rozwojowych. Z pewnych względów w tamtym czasie świadomie 
zrezygnowano z tej drogi, gdyż takie były obowiązujące wówczas aksjoma-
ty myślenia i ponadregionalne tendencje epoki. Ekskluzywizm wyznaniowy 
drugiej połowy XVI i XVII w. zaprzepaścił szansę budowy Rzeczypospolitej 
więcej niż tylko obojga, a dodatkowo katolickich wyłącznie narodów. Ka-
tastrofalne następstwa powstania Chmielnickiego, niezrealizowanej unii ha-
dziackiej, oderwania Zadnieprza przez Moskwę i wreszcie jej oficjalny pro-
tektorat nad Cerkwią prawosławną w Rzeczypospolitej są tylko najbardziej 
oczywistymi przykładami krótkowzrocznej polityki wyznaniowo-kulturowej. 
Wraz z odczuwalnym coraz wyraźniej przez okcydentalnie zorientowanych 
obywateli Rzeczypospolitej wzrostem zagrożenia ze strony Moskwy w XVII 
i XVIII w. coraz bardziej narasta tendencja do wypychania tradycji ruskiej 
poza granicę własnego kręgu cywilizacyjnego. W zamian zaproponowano je-
dyny akceptowalny wariant dla pozostania literatury i kultury cerkiewnosło-
wiańskiej w przestrzeni „Zachodu”, czyli model unicki, który – jak wiadomo 
– nie oparł się silnym tendencjom latynizacji i polonizacji.

Ale to miało dopiero nastąpić. W przedstawionym tu cyklu studiów inte-
resuje nas głównie okres wcześniejszy (XIV–XVI w.), kiedy to obszar funk-
cjonowania kultury prawosławnej w państwie polsko-litewskim był ogrom-
ny i stanowił istotną część jego cywilizacyjnego areału. Wówczas trudne 
były jeszcze do przewidzenia kroki polityczne i zdarzenia, które popchnęły 
Rzeczypospolitą w stronę, o której wspomnieliśmy. Prawosławny obywatel 
państwa Jagiellonów z terenów Rusi koronnej czy litewskiej (ale też żyjący 
obok katolik lub protestant) nie mógł wówczas jeszcze przypuszczać, że za 
jakiś czas kultura cerkiewna nie będzie już odbierana jako składowa część 
kultury najpotężniejszego państwa tej części Europy. A przecież, jeśli chodzi 
o jej potencjał w tym czasie, zwłaszcza na płaszczyźnie literatury cerkiew-
nosłowiańskiej, trudno nie dostrzec wartości i znaczenia jej systemu – kom-
pletnego i w pełni działającego, zbudowanego na stabilnych fundamentach, 
obfitującego w składniki późnoantycznej i wczesnośredniowiecznej tradycji 
grecko-chrześcijańskiej, którą myśl zachodnia w tym czasie była przecież tak 
żywo zainteresowana. Zatem to nie teoretyczna ułomność czy dysfunkcyj-
ność kultury prawosławnej, lecz brak porównywalnych względem katolickiej 
warunków do rozwoju sprawiły, że w państwie polsko-litewskim jej procesy 
rozwojowe ulegały coraz większemu spowolnieniu i marginalizacji. Gdyby 
było inaczej, to nie mogłaby się ona rozwijać także w państwie moskiewskim, 
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a tam stanowiła trzon jej bogatej późnośredniowiecznej tradycji oraz zrąb 
kultury nowożytnej, którą tak się zachwycała Europa w późniejszym czasie 
(XIX–XX w.). Mniejsza dynamika rozwojowa literatury cerkiewnosłowiań-
skiej względem literatury polskiej (i innych modelu zachodniego) w XVI w. 
wynikała w dużej mierze z uwarunkowań samego systemu piśmiennictwa bi-
zantyńsko-słowiańskiego i jego utrwalonych zasad, które dopuszczały mody-
fikacje pewnych wzorców w przypadku utraty ich funkcjonalności, a te – jak 
wspomniałem – w tym czasie były w pełni sprawne.

Widać to znakomicie na materiale źródłowym. Rękopisy cerkiewnosło-
wiańskie z ziem dawnej Rzeczypospolitej dają bezpośredni wgląd w prawo-
sławną kulturę piśmienniczą na przestrzeni kilku wieków, pozwalają ocenić 
jej kondycję, repertuar, preferencje, drogi rozwoju oraz produktywność. Oka-
zuje się, że zabytki te nie ustępują pod względem treści i jakości wykona-
nia analogicznym księgom z tego okresu, jakie znajdują się w osławionych 
zbiorach rosyjskich, ukraińskich, białoruskich, rumuńskich, bułgarskich czy 
serbskich. Naturalnie jest ich dziś w Polsce bez porównania mniej niż w wy-
mienionych krajach, choćby ze względu na zawieruchy historii i przesunięcia 
granic, jednak nawet to, co się u nas zachowało, świadczy o wysokiej kulturze 
literackiej dawnych kopistów, redaktorów, pisarzy i czytelników. Rękopisy te, 
być może, nie mają fundamentalnego znaczenia dla rekonstrukcji repertuaru 
i procesów zachodzących w łonie literatury staroruskiej czy dawnych litera-
tur prawosławnych Słowian na Bałkanach, ale nie można ich też uznać pod 
tym względem za bezwartościowe. Wprawdzie w większości są stosunkowo 
późne, XV- i XVI-wieczne, jednak okazuje się, że często są kopiami bardzo 
starych protografów, związanych z tą samą spuścizną piśmienniczą Rusi Ki-
jowskiej, do której odwołuje się tradycyjnie kultura moskiewska („wielko-
ruska”), ukraińska czy białoruska, ale gdzie swych najstarszych zabytków 
poszukuje też stara literatura bułgarska i serbska. Literatura cerkiewna miesz-
kańców dawnego państwa polsko-litewskiego wyrosła i czerpała z tego same-
go korzenia, co tradycja „wielkoruska” jeszcze na długo przed tym, zanim jej 
twórcy i czytelnicy znaleźli się poza granicami Rzeczypospolitej, w orbicie 
bezpośrednich wpływów patriarchatu moskiewskiego. Gdy to już nastąpiło, 
modele literatur i kultur obu tych obszarów (polsko-litewskiego i moskiew-
skiego) były niemal w pełni ukształtowane i odrębne, a ich znaczne podo-
bieństwo, wynikające z przynależności do tego samego wzorca religijnego, 
nie może być wystarczającą podstawą do ich utożsamienia. Rękopisy z ziem 
ruskich dawnej Rzeczypospolitej mają swą specyfikę; ciążą nie tylko w stronę 
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dawnej tradycji kijowskiej, nowogrodzkiej czy połockiej, ale też mołdawsko-
-wołoskiej, bałkańskiej i atoskiej. W wielu wypadkach peryferyjne położe-
nie prawosławnych ziem państwa polsko-litewskiego okazało się niezwykle 
sprzyjające i pozwoliło zachować bardzo stary materiał, który w miejscach 
intensywniej rozwijających się procesów literackich uległ częściowemu lub 
pełnemu zatarciu (jak część hymnograficzno-hagiograficznej tradycji cyrylo-
metodejskiej) albo został wyparty przez nowsze redakcje tekstów. Pozostanie 
literatury cerkiewnej na uboczu głównego nurtu zmian i odmienny kontekst 
kulturowy (konieczność współistnienia z tradycją łacińską, wpływ reformacji 
i kontrreformacji) umożliwiły też wypracowanie własnych strategii i rozwią-
zań. Rola prowincji w tym wypadku okazała się zbawienna. 

Wśród licznych kodeksów mniej wnoszących z naukowego punktu wi-
dzenia do naszej wiedzy o przeszłości prawosławnej kultury piśmienniczej 
z rzadka trafiają się źródła znacznie ciekawsze, a wręcz unikatowe; wszyst-
kie zaś są niepowtarzalne i mają nie do końca jeszcze ujawnioną wartość hi-
storyczną. Przy bliższym oglądzie pozwalają dostrzec materiał zaskakujący, 
świadczący o archaiczności redakcji utworów, ortografii (np. liturgiczny kor-
pus cyrylometodejski; Komentowana Ewangelia Teofilakta Ochrydzkiego; 
Komentowana Apokalipsa Andrzeja z Cezarei; niektóre kopie homilii Kle-
mensa Ochrydzkiego), rozległych i dalekich kontaktów z innymi Słowia-
nami, Grekami, ale też i tradycją łacińską (Visio Tundali; Opowieść o Męce 
Pańskiej). Zdarzają się też rękopisy, które mieszczą z pozoru typowe kopie, 
które przy bliższym oglądzie okazują się istotne dla prześledzenia dróg mi-
gracji tekstów w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej (Żywot Bazylego 
Nowego; Objawienie Pseudo-Metodego Patarskiego); ujawniają ich niezna-
ne dotąd warianty (Apokalipsa Pawła Apostoła; skrócona redakcja Słowa na 
Wniebowstąpienie Pańskie Jana Egzarchy) lub świadczą o twórczej pracy re-
daktorskiej i kompilatorskiej (Słowo o Cyrylu Filozofie; Słowo o tym, aby nie 
przyjmować wiary od łacinników; cykl polemicznych ekscerptów Kodeksu 
z Bonarówki). Większość z rękopisów ma językowe i tekstologiczne cechy 
wiążące je z ziemiami południowo- i zachodnioruskimi (Kormcza z Dzikowa; 
Żywot Andrzeja Jurodiwego; Peregrynacja Daniela Korsuńskiego), zdarzają 
się jednak i takie, których związki z tradycją mołdawsko-wołoską i bałkań-
ską (bułgarską, serbską, atoską) są nie mniej widoczne (Złatousty z biblioteki 
xx. Czartoryskich, Żywoty królów i arcybiskupów serbskich). Na szczególną 
uwagę zasługują utwory znane dziś nauce w pojedynczych egzemplarzach, 
a jeszcze bardziej odkryte w trakcie moich badań pisma lub ich fragmenty, dla 



285Zakończenie

których nie sposób wskazać odpowiedników tekstologicznych czy innych ko-
pii, przynajmniej nie ma takich we współczesnych katalogach i repertoriach.

Nie cały materiał przebadany w ciągu kilku ostatnich lat został omówio-
ny w tej książce. Charakterystykę zabytków prawa kanonicznego z cyrylic-
kich zbiorów w Polsce, dzieł Jana Egzarchy Bułgarskiego czy literacko-cer-
kiewną działalność Grzegorza Cambłaka przedstawiłem znacznie wcześniej1. 
Obszerne ekscerpty źródeł z rozpoczętych dopiero studiów nad spuścizną ho-
miletyczną Klemensa Ochrydzkiego czekają na osobne opracowanie. Przed-
stawione tu analizy nie są wyczerpujące, ani nie mogą być uznane za całościo-
we. Próba kompleksowego opisania i oceny literatury cerkiewnosłowiańskiej 
dawnego państwa polsko-litewskiego, choćby dokonana jedynie na bazie rę-
kopisów znajdujących się dziś w Polsce, jest wyzwaniem daleko przekracza-
jącym możliwości jednego badacza. Ta książka ma przede wszystkim na celu 
zwrócenie uwagi środowiska naukowego na ciekawe źródła i zaprezentowa-
nie efektów ich kodykologiczno-tekstologicznego opisu. Jednocześnie jest też 
– kolejnym już przecież – głosem zachęty do podjęcia czy kontynuacji badań 
nad zbiorami rękopisów cerkiewnosłowiańskich w Polsce przez specjalistów 
z różnych dziedzin. Tylko takie, zakrojone na szeroką skalę, studia pozwolą 
w przyszłości w pełni opisać zjawisko, jakim jest cerkiewnosłowiański kom-
ponent kultury piśmienniczej dawnej Rzeczypospolitej.

1 J. Stradomski, Pierwiastek południowosłowiański w XV-wiecznych zabytkach praw-
nych…, s. 197–210; idem, O obecności i recepcji tekstów średniowiecznej literatury Słowian 
południowych w dawnej Rzeczypospolitej (uwagi o tekstach Jana Egzarchy Bułgarskiego 
w rękopisach cerkiewnych w Polsce), [w:] Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie i sztuka cer-
kiewna w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej, red. M. Kuczyńska, W. 
Stępniak-Minczewa, J. Stradomski (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 6), Kraków 
2011, s. 137–161; idem, Григорий Цамблак и традиция византийской литературы: 
Слово похвальное (святым) Мученикам севастийским, [in:] Byzantium, New Peoples, New 
Powers: The Byzantino-Slav Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century, (Byzantina 
et Slavica Cracoviensia 5), red. M. Kaimakamova, M. Salamon, M. Smorąg-Różycka, Cracow 
2007, s. 319–329; idem, Literacka, polityczna i cerkiewna działalność prawosławnego metro-
polity kijowskiego Grzegorza Cambłaka w świetle współczesnych mu źródeł, [w:] Z religij-
nych zagadnień średniowiecza. „Studia Religiologica” z. 41 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego MCCCII), red. J. Drabina, Kraków 2008, s.167–182; idem, Literackie strategie 
Grzegorza Cambłaka w hagiograficznym cyklu ku czci Świętego Jerzego („Pobedonosca”) – 
kilka uwag o emigracyjnej twórczości przedstawiciela tyrnowskiej szkoły piśmienniczej, [w:] 
Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej, red. C. Juda, Kraków 2009, s. 9–19.





Рукописи и тексты.  
Исследования церковнославянской письменной 

культуры Великого Княжества Литовского и Короны 
Польской периода до конца XVI в.

Резюме

Церковнославянские рукописи, находящиеся в библиотеках и му-
зеях Польши, являются лишь небольшой частью некогда существовав-
ших в землях Польско-Литовского государства рукописных собраний, 
которыми пользовались последователи православия в своей литургиче-
ской и паралитургической практике. В настоящее время мы располагаем 
единичными экземплярами весьма редких и ценных памятников XI‒XV 
вв., тогда как большинство сохранившихся рукописей являются сравни-
тельно молодыми и относятся к XVI‒XVII вв. Однако это не умаляет их 
ценности и значения для реконструкции и описания церковнославянской 
книжной культуры Великого Княжества Литовского и Короны Польской 
с учетом ее местной специфики и очевидных связей с Балканами (Бол-
гария, Сербия, Афон). Руськие земли Польско-Литовского государства 
на протяжении веков были областью активных контактов восточного 
и западного христианских миров, диффузный характер этого влияния 
допускал существование этнорелигиозного и языкового многообразия. 
Православная культура этого региона была основана на тесной связи со 
Вселенским Патриархатом и опиралась на богослужебно-книжное, ин-
теллектуальное и художественное наследие древней Киевской митро-
полии, а также на греко-славянское христианство Балкан. В церковных 
рукописях бывшей Речи Посполитой представлен широкий спектр жан-
ров восточнохристианской литературы: агиография, гомилетика, литур-
гическая поэзия, богословская, историософская и юридическая проза, 
а также переосмысленное в христианском духе наследие античной гре-
ческой философии и историографии. Данные рукописей позволяют со-
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ставить непредвзятое мнение о том, какой была православная книжная 
культура в данном регионе на протяжении нескольких веков, и оценить 
ее состояние, репертуар, предпочтения, пути развития и продуктивность. 
Периферийное положение православных христиан в Польско-Литовском 
государстве в определенном смысле оказалось благоприятным для руко-
писной книжной традиции и позволило сохранить весьма древний ма-
териал, который был частично или полностью утрачен (напр., часть ки-
рилло-мефодиевской гимнографическо-агиографической традиции) или 
вытеснен новыми редакциями текстов в зонах интенсивного развития 
литературного процесса. Пребывание церковной литературы на окраине 
инновационных процессов и иной культурный контекст (вынужденное 
сосуществование с латинской традицией, влияние Реформации и Контр-
реформации) привели к появлению особых стратегий и решений. Так что 
роль провинции во многом оказалась спасительной.

Представленные в этой книге данные нацелены на выявление осо-
бенностей церковнославянской письменной культуры Великого Княже-
ства Литовского и Короны Польской как неотъемлемой части религиоз-
ной, политической и социальной жизни периода до конца XVI века. Они 
носят вспомогательный/фрагментарный характер, поскольку основаны 
лишь на отдельных, в настоящее время в Польше хранящихся рукопи-
сях, отобранных на основе временного (не моложе рубежа XVI/XVII вв.) 
и типологического (гомилиарии, сборники смешанного состава, кормчие 
книги, типиконы) критериев. Указанный выше источниковедческий ма-
териал получил кодикологическое и текстологическое описание с целью 
выявления в нем текстов, относящихся к южнославянской (в основном, 
болгарской и сербской) книжной традиции. Основной задачей было вы-
явление текстов, определение их редакций (или вариантов), установле-
ние специфических черт имеющихся списков и характера их взаимоот-
ношения с древнейшими известными списками, позволяющее включить 
эти тексты в контекст современных текстологических исследований. 
В примерах, где это было возможно, предпринята попытка определить 
время и обстоятельства, при которых данный текст мог появиться в той 
или иной рукописи или шире ‒ в литературной среде, а также устано-
вить, проник ли он с Балкан (напрямую, при посредничестве молдавско-
валашских земель или московской традиции) или относится к местной 
древней русьскомовной традиции, в которой корпус имеющихся визан-
тийско-славянских текстов присутствовал уже в письменности Киевской 
Руси. В исследовании также поднята проблематика истории переводов и 
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путей литературно-исторической эволюции отдельных текстов и более 
крупных их композиций ‒ кодексов.

Рукописи руських земель бывшей Речи Посполитой обладают лишь 
им присущими особенностями; они не только следуют древней киев-
ской, новгородской или полоцкой традиции, но также содержат молдав-
ско-валашские, балканские и афонские черты. Среди многочисленных, 
менее значимых с научной точки зрения кодексов изредка появляются 
крайне интересные, а порой даже уникальные источники; они неповто-
римы/индивидуальны и обладают до конца раскрытой исторической 
ценностью. При непосредственном анализе открывается удивительный 
материал, свидетельствующий об архаичности редакций и орфографии 
текстов (напр., кирилло-мефодиевский литургический корпус, Толковое 
Евангелие Феофилакта Охридского, Толковый Апокалипсис Андрея Ке-
сарийского, отдельные списки поучения Климента Охридского), обшир-
ных связях с другими славянами, греками, а также с латинской тради-
цией (Visio Tundali, Слово о Страстях Господних). Встречаются также 
рукописи с типичными текстами, которые при детальном рассмотрении 
оказываются важными для отслеживания путей миграции литературных 
текстов в рамках системы церковнославянской литературы (Житие Ва-
силия Нового; Откровение Псевдо-Мефодия Патарского). Их изучение 
позволяет выявить ранее неизвестные варианты текстов (Апокалипсис 
апостола Павла, сокращенная редакция Слова на Вознесение Господ-
не Иоанна Экзарха) или тексты, являющиеся результатом творческой 
редакционной и компиляторской работы (Слово о Кирилле Философе, 
Слово о том, чтобы не принимать веры от латинян, цикл полемиче-
ских выдержек Кодекса из Бонарувки). Большинство рукописей обладает 
языковыми и текстологическими чертами, свидетельствующими об их 
связи с южно- и западнорусскими землями (Кормчая из Дзикова, Жи-
тие Андрея Юродивого, Хождение Даниила Корсунского), но встреча-
ются также и такие, в которых прослеживаются не менее явные связи 
с молдавско-валашской и балканской традициями (болгарской, сербской, 
афонской). Особо следует отметить выявленные в ходе анализа произ-
ведения и их фрагменты, для которых не удалось подобрать текстологи-
ческих аналогов или схожих списков по данным имеющихся каталогов 
и реперториев, или известные науке в единичных экземплярах.





Church Slavonic manuscripts which are held in libraries and museums in 
Poland offer a possibility for reconstructing and describing the level/ condi-
tion of the Church Slavonic literary culture in the lands of the Grand Duchy 
of Lithuania and the Polish Crown – along with its local specific features and 
visible relations to the Balkan area (Bulgaria, Serbia and Mount Athos). The 
Ruthenian lands of the Commonwealth of Poland and Lithuania were the ar-
eas of active permeation of the influences of the Christian East and West, and 
the diffusive character enabled existence of ethnic, religious, linguistic and 
custom-related variety. The studies presented in the book are aimed at captur-
ing the shape of the Church Slavonic literary culture of the Grand Duchy of 
Lithuania and the Polish Crown as ingredients of complex religious, political 
and social reality at the end of the 16th century. The studies have a contributo-
ry/ fragmentary character, as they are based on some manuscripts which are 
stored in Poland on the basis of time-related criterion (not earlier than the end 
of the 16th/ beginning of the 17th century) and typological criterion (books of 
homilies, collections, books of guidelines, typica). The source material select-
ed in this manner was subjected to codicologial and textological description, 
aimed at finding traces of presence of texts belonging to the South Slavic 
(mainly Bulgarian and Serbian) literary tradition. The main task was the iden-
tification of texts, recognition of their editions (or variants), determination 
of specific features of copies and dependencies with respect to oldest known 
copies, allowing for their inclusion in the context of up-to-date status of texto-
logical studies. If it was possible, an attempt was made at determining the time 
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and the circumstances in which a given text could have appeared in a specific 
manuscript or – more broadly – in a given literary environment; the author 
also endeavoured to specify whether it came from the Balkans (directly, via 
Moldavian and Wallachian lands or the Moscow tradition) or whether it refers 
to the local old Ruthenian tradition, where the Byzantine-Slavic body of texts 
was already present in the literature of Kievan Ruthenia. Thence, the studies 
also dealt with the issue of translation and the paths of historical and literary 
evolution of individual texts and their larger collections – codes.

Manuscripts from Ruthenian lands of the former Republic of Poland are 
specific: they make references not only to the old Kiev, Novogrod or Polotsk 
tradition, but also the Moldavian, Wallachian, Balkan and Athos one. Among 
numerous codes that are less important from the scientific point of view, there 
are much more interesting sources, even unique ones; all of them are excep-
tional/ individual and possess a historical value that has not yet been fully re-
vealed. In closer analysis, it is possible to see surprising material, testifying to 
the archaic nature of text editing and orthography (e.g. lithurgical collection of 
Cyril and Methodius; the Gospel Commentary by Theophylact of Ohrid; the 
Apocalypse Commentary by Andrew of Caesarea; some copies of the homily 
of Clemens of Ohrid), extensive and far-reaching contacts with other Slavs, 
Greeks, but also the Latin tradition (Visio Tundali; the Passion Story). There 
are also manuscripts featuring seemingly typical copies which, at closer in-
spection, turn out to be significant for following the migration routes of texts 
in the system of Church Slavonic literature (The Life of St. Basil the New; the 
Apocalypse of Pseudo-Methodius of Patara); they reveal so-far unknown var-
iants (Apocalipse of Paul the Apostle; abbreviated edition of The Ascension 
Homily by John Exarchos) or testify to creative work of editors and compilers 
(Story on Cyril the Philosopher, Admonition About Not Accepting Faith from 
Roman Catholics; a cycle of polemical excerpts from the Bonarówka Code). 
The majority of manuscripts possess linguistic and textological features link-
ing them to southern and western Ruthenian lands (Nomocanon-Kormchaia 
from Dzików, the Life of Andrew Yurodivy; Daniel Korsunsky’s Khozhdyenye); 
however, there are also manuscripts whose relations to the Moldavian-Walla-
chian and Balkan tradition (Bulgarian, Serbian and Athosian tradition) are not 
less perceptible. Special attention should be paid to manuscripts and their frag-
ments discovered in the course of work, with respect to which it is impossible 
to indicate textological equivalents or other copies on the basis of catalogues 
and repertories or which are known in science in individual copies only.

Manuscripts and Texts…



Wykaz skrótów

BHG  – Bibliotheca Hagiographica Graeca, 1–3, ed. F. Halkin, (Subsidia Ha-
giographica 8a), Brussels 1957; Auctarium Bibliothecae Hagiograph-
icae Graecae, ed. F. Halkin, (Subsidia Hagiographica 47), Brussels 
1969; Novum Auctarium Bibliothecae Hagiographicae Graecae, ed. 
F. Halkin, (Subsidia Hagiographica 65), Brussele 1984. 

Inwentarz – Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemy-
ślu, opr. A. Kaszlej, (Inwentarze rękopisów Biblioteki Narodowej 2), 
Warszawa 2011.

Katalog  – Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, oprac. A. Naumow 
i A. Kaszlej, przy współpracy E. Naumow i J. Stradomskiego, (wyd. 2) 
Kraków 2005.

PG  – Patrologiae cursus completus. Series Graeca, acc. J.-P. Minge, t. 1–161, 
Paris 1857–1866.

ИОРЯС  – „Известия отделения русского языка и словесности Академии 
Императорской наук”, Санкт-Петербург 1896–1927.

ПСРЛ  – Полное собрание русских летописей, т. 1–43, Санкт-Петербург–
Ленинград–Москва 1846–2004.

ПЭ  – Православная энциклопедия, под ред. Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла. 

СККДР  – Словарь книжников и книжности Древней Руси, вып. 1 (XI – первая 
половина XIV в.), отв. ред. Д. С. Лихачев, Ленинград 1987; вып. 2: 
Вторая половина XIV–XVI в., ч. 1: А–К, отв. ред. Д. С. Лихачев, 
Ленинград 1988; вып. 2: Вторая половина XIV–XVI в., ч. 2: Л–Я, 
отв. ред. Д. С. Лихачев, Ленинград 1989; вып. 2: Вторая половина 
XIV–XVI в., ч. 3: Библиографические дополнения. Приложение, ред. 
Д. Буланин, Санкт-Петербург 2012.

СОРЯС  – „Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской 
академии наук”, Санкт-Петербург 1872–1928.

ТОДРЛ  – „Труды Отдела древнерусской литературы”, т. 1–62, Ленинград–
Санкт-Петербург, 1934–2014.
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РНБ собр. Ф. А.Толстого:
 229 (katal. Q Nr 82), Kodeks o treści mieszanej (Zbornik), 1602 r.  150
РНБ Эрмитажное собр.:
 20, Izbornik 1076 r., 1076 r.  34, 37, 66, 71, 72

Sanok: Biblioteka Muzeum Historycznego
MH:
 11, Czasosłow, XVI w.  63
 16, Czasosłow, XVI w.  63
 35, Czasosłow, pocz. XVII w.  63

Sofia: Biblioteka Ludowa im. Cyryla i Metodego
НБКМ:
 328, Damaskin Josifa Brodatego, 1749–1751 r.  102, 107
 338, Damaskin Todora Pirdopskiego, 1761 r.  102
 677, Tikweszki zbornik, kon. XV w.  177, 180–182, 186
 689, Damaskin Jankula Chreljowskiego, 1755 r.  102, 107

Swisztow: Biblioteka Miejska
Свищов 1948/82, Swisztowski damaskin, 1753 r.  102

Synaj: Klasztor św. Katarzyny
MS. 20 N, Kodeks, 1369–1370 r.  134

Wiedeń: Biblioteka Narodowa
Cod. Slav. 125, Kodeks o treści mieszanej (Zbornik), XVII w.  177

Wilno: Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk
BLANW, 109/147, Wileński chronograf, kon. XVI w.  43
BLANW, F-19:
 142, Mineja służebna (wrzesień), XVI w.  55
 145, Mineja służebna (październik), XVI w.  55
 154, Mineja służebna (styczeń), XVI w.  55
 163, Mineja służebna (kwiecień), XVI w.  55
 170, Mineja służebna (lipiec), XVI w.  55
 173, Mineja służebna (wrzesień), XVI w.  55

Warszawa: Biblioteka Narodowa
BN BOZ:
 83, Warszawski chronograf (Chronograf judejski), XV w.  43
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 86, Kodeks o treści mieszanej (Zbornik), 1500–1501 r.  100, 228
 92, Kodeks apokryficzno-eschatologiczny, XV–XVI w.  115–119, 127–129, 131, 

136–144, 151–160, 164–171
 110, Pandekty Antiocha, kon. XV w.  194
 124, Peregrynacja igumena Daniela Pałomnika, kon. XV w.  271, 272, 275, 

277–279
 201, Mineja na marzec (Kodeks Supraski), pocz. XI w.  13, 40, 56, 115, 159

BN:
 11819 III (Akc. 2664), Tetraewangeliarz, poł. XVI w.  63
 11953 I (Akc. 2979), Czasosłow, XVI w.  63
 11954 II (Akc. 3007), Czasosłow, XVI–XVII w.  63
 12082 I (Akc. 2889), Typikon jerozolimski, 1639 r.  63
 12144 III (Akc. 2715), Mineja całoroczna (Kodeks korytnicki), pocz. XVII w.  63
 12160 III (Akc. 2734), Mineja codzienna, pocz. XVIII w.  63
 12168 III (Akc. 2670), Typikon jerozolimski (Typik z Leżachowa), 1 poł. XVI w.  

63
 12171 III (Akc. 2668), Typikon jerozolimski, XVI w.  63, 259–266
 12173 I (Akc. 2688), Typikon jerozolimski, XVI w.  63
 12174 III (Akc. 2772), Typikon jerozolimski, XVI w.  63
 12176 IV (Akc. 2774), Typikon jerozolimski, XVI–XVII w.  63, 101
 12178 III (Akc. 2891), Typikon jerozolimski (Ustaw Atanazego Krimki), 1614 r.  

63
 12182 III (Akc. 2727), Typikon jerozolimski, poł. XVII w.  63, 259–267
 12185 III (Akc. 2706), Prolog półroczny (wrzesień-luty), XVI w.  63
 12186 III (Akc. 2493), Prolog półroczny (marzec-sierpień), Dobrzański prolog, 

pocz. XVII w.  64
 12187 III (Akc. 2669), Prolog półroczny (marzec-sierpień), 1632 r.  64
 12196 I (Akc. 3003), Modlitewnik kapłański, 1605 r.  63
 12243 IV (Akc. 2699), Kodeks o treści mieszanej (Izbornik Światosława), 2 poł. 

XVI w.  91
 12245 III (Akc. 2743), Kodeks o treści mieszanej (Kodeks z Bonarówki), 2 poł. 

XVI w.  64–72, 98, 99, 173, 179–192, 209, 228, 229, 231, 233–254, 284
 12251 I (Akc. 2960), Kodeks hagiograficzno-homiletyczny, XVII w.  130, 131
 12365 IV (Akc. 2731), Nomokanon, pocz. XVI w.  93, 94, 96, 110, 111, 201–

203, 207, 223–226
 12366 IV (Akc. 2736), Nomokanon, pocz. XVII w.  93, 94, 96, 111, 201–203, 

207, 223–226
 12431 III (Akc. 2738), Komentowana Ewangelia (Teofilakta Ochrydzkiego), 

pocz. XVI w.  76–84
 12437 I (Akc. 2994), Peregrynacja Daniela Korsuńskiego, pocz. XVIII w.  272–

280
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 12694 III (Akc. 10782), Nomokanon (Kormcza Konstantynowska), kon. XVI w.  
95–97, 109–110, 203–207, 223, 224

 Akc. 12372, Komentowana Apokalipsa (Andrzeja z Cezarei), pocz. XIX w.  124, 
131

Wrocław: Biblioteka Uniwersytecka
BUWr Akc. 1969 K172, Czasosłow, 2 po. XVI w.  63

Zagrzeb: Chorwacka Akademia Nauki i Sztuki
HAZU (JAZU):
 III c 9, Kormcza Ilovička, 1262 r.  37, 39, 203–207, 209, 221
 324, Kodeks o treści mieszanej (Zbornik), XVI w.  118

Rękopisy o nieustalonej lokalizacji i utracone:
LII. B. 5, Prolog z Przemyśla, XVII w.  182–185
НБС Pc. 321, Kodeks o treści mieszanej (Zbornik), XVI–XVII w.  177
BN, kolekcja Świdzińskiego nr 408 (Kodeks Krasińskich), poł. XVI w.  70, 118
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А се веⷮхаго ꙁавѣта боⷣу̏ же всѣⷨ члкоⷨ вѣдомо...  101
Агглⷭкое на ꙁеⷨли въꙁлюбиⷡ жиⷮе...  261
Агглскоⷨ ꙷжитию поревноваⷡ...  261
Адамꙿ же бѣ въ раи прежⷣе съгрѣшенїа всѧ имѧше въ хитенїи своеⷨ...  190
Аще есть вⸯ тобѣ раꙁѹмъ ре҇ⷱ прѣмѹдрост ѿвѣща блжнемѹ...  220
Аще кто блгочъстивь, и бголюбивь, да прїидемⷮе сего се добраго тръжества...  261
Аще кто лжво псанїе нечьствыхъ ереткъ кнг...  108, 109, 110
Аще къторы еп҇ⷭпъ л преꙁвтеⷬ, л дїакоⷩ и всѧкъ ѿ сщеничьскаго чинꙋ...  108, 

109, 111
Блженныи їосифъ, тѣлоⷨ и дшею прекрасныи, сынъ їѧкова...  275
Бжⷭвною блгодатию провсѣтиⷡ сѧ...  261
Бъвⸯшѫ гладѫ въ еллньстѣ странѣ велко ѵ ѕѣло...  191
Бы҇ⷭ слово гне къ людемь симь глѧ. рьци людеⷨ симь. доколѣ съгрѣшаете... 173
Бѧше бо соломоⷩ мꙋдрїи, снъ двда црѧ, ѡвладаше всею ꙁемлею...  191, 275
Бѧше їесеи мꙋжъ силен, и крѣпокъ ѕѣло, в срⷣци своеⷨ Бга держаше...  275
В лѣто правовѣрнаго црѧ петра бꙑсть в болгарьстѣи земли попъ именемъ 

бꙋмилъ...  209
В то же времѧ прклон҇ⷮ гь҇ⷭ бгъ дѹгꙋ свою правѹю свою ꙗрость...  165
Ва҇ⷬвар ⷤ ѡ собѣ сѹⷮ пребывꙿше ѿ днї адамо҇ⷡ до і҃ роⷣ до ноѧ...  201
Великїи во совершенїхъ ѿцеⷯ прпⷣбны̋ антонїи старецъ...  275
Ветхаго ꙁавѣта кнгы. бытїе,  потомъ схоⷣ. левтнкъ...  108, 109, 110
Ветхаго ꙁавѣта кнгы двадесꙗть  дво елкоⷤ въ юдехъ слово въ грамотѣ...  

108, 109, 110
Ве҇ⷱрѧ га нашего ѡдина была. Въ домѹ симона прокаженаго...  252
Вода ꙗже ꙁъ ѡблака сход҇ⷮ дожⷣь с нбсе сход҇ⷮ...  165
Всѣ҇ⷨ ересе҇ⷨ мтр сꙋть  прьвоѡбраꙁныа четыр...  203
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Въ авраама были г҃ снѡве. измаиль. ѿ агары. мадїамь ѿ хетѹры̏ исаакь ѿ сарры...  
252

Въ кнїгаⷯ которїѧ подобаеⷮ чест во цркв п҃е пр҇ⷡа ап҇ⷭльское скаꙁаетъ...  111
Въ лѣта блгочьстивїхь црїи константина и ирины...  229
Въ лѣта ѹаленътана  ѹалента проꙁѧве масалꙗнъска ересь...  202, 204
Въ лѣто ѕ҃ с҃ п҃ѕ҃ бѣше на сеⷣмомь съборѣ анрⷣеꙗнъ папа рⷨскы̏...  228
Въ послѣднѧ дн воставть гь҇ⷭ бгъ црѧ ѿ нщеты...  164
Въ староⷨ законѣ двци въходилы въ црковь. имали мѣсто ѡсобное свое въ цркви...  

253
Възлюбленꙿнїи добро е҇ⷭ рещи каково е҇ⷭ блговѣщенїе прⷣтечи въ адь...  191
Въꙁлюбⷯ ѡ гд любоⷡ҇ твою члче бжі...  224
Глеть данїиль, ѹбо видѣⷯ се четыри вѣзри съ нбсе въпадоша...  191
Глаголють ꙗко жветъ съ чловекомъ съставно сотана  по всѣмѹ ѡдолѣвать 

емѹ...  204
Да бѹдеть же вамъ всѣмъ прчьтнкомъ же  мръскымъ людемъ кнгꙑ 

чьстныѧ...  108, 109, 110
Да бѫдѫⷮ же ваⷨ причетнкоⷨ кнгь ч҇ⷭтны  сты веⷮхаго ѹбо ꙁавѣта...  110, 111
Да бѹдеть ѹбо клѧтъ  проклѧтъ...  202, 205
Дрѹгѫѧ таинѫ сказаеть наⷨ прр҇ⷪѡкь ѿ послⷣѣнихь лѣтѣхь...  191
Егⷣа бы҇ⷭ ѹспенїе пр҇ⷭтыѧ бца мрїа аггли и ап҇ⷭли на ѡблацѣⷯ събирахѫсѧ...  191
Егда скааше рѡⷣ га нашего ѹбт поеⷨ іѡсфь бцѫ  съ снѡⷨ еѧ  съ їаковоⷨ братѡⷨ 

гн...  191
Егда погребоша адама и с вѣнꙿцемь, изе и свить и възложи на главѫ своѫ ѿ 

древа...  190
Еже прчащатсѧ опрѣснокъ ветхїа жертвы прчащенїе стъ...  224
Епфанъ рече: ѡхаб сѧ сего чт҇ⷭны ѡче, аꙁъ ѡ тѣхъ не пекѹ сѧ...  165
Живꙋще по смрти параскоⷡ...  261
Ꙁлаѧ тꙋча становлю тѧ бг҃омъ живиⷨъ їс хртоⷨ...  275
И се д҃ велицї вѣтри налегоша на море великое...  191
И по семъ епфанъ вжадавъ сѧ, прведе стго анрⷣѣѧ во пртворъ стго агафонка...  

165
И тогда востане҇ⷮ жена ѿ монта, менемъ мандана,  цр҇ⷭтвоват начне҇ⷮ во градѣ сеⷨ...  

165
И тогда востане҇ⷮ сотона антхрстъ ѿ племен данова...  165
Иже лъже напсаныѧ нечьствыⷯ кнгь, ꙗко стыѧ въ цркв почтаеть...  110, 111
Иже ѿ елнъ сложенаа мчнка стьхъ...  109, 110
Иже ѿ новръныхъ татебновъ връженыⷯ. Въ апп҇ⷭльскыѧ ꙁаповѣд...  108, 110
Иже сꙋботы съ опрѣснокы хранꙗще  глаголюще хре҇ⷭтꙗны быт...  224
Иꙁвол же сѧ  се стомꙋ съборѹ добротѣ же  тъщанѣ...  111
Иꙁлїа сѧ блгⷣтъ...  261
Ихⸯже ѹченїе раꙁвращено с нам. въшеⷣше въ црковь  не покланѣютсѧ конаⷨ...  239
Къ вамъ слово ѡ хїтры рїмлѧне...  226
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Лъже псанаа ѿ нѣкыⷯ црковныⷯ врагъ м҇ⷱнческаа словеса...  111
Масалане же скаꙁаютсѧ молебнц. съвъкѹплѧютъ же сѧ съ см...  204
Месалїане манхескою ересїю недꙋгꙋвще пробрѣтоша  на скараднѣшаа...  207
Мо же хс  бъ бѣ ѡбраꙁѡⷨ красень ѕѣло...  191
Мли авва феѡдоръ фереⷨск авва паⷨвꙋ спстисѧ...  275
Напса м се стн твоѧ. ꙗко сты блженⸯны патрїархь костанⸯтна града...  224
Начаⷮ соломонь црь црковь мѹровати мраморѡⷨ драгыⷨ каменїеⷨ...  237
Не бехма ѹбо рекѹ хр҇ⷭтїане васъ бжїю блгⷣтїю ꙁначала ꙁнамъ...  225
Не до҇ⷭть мрьскыⷯ съставленыⷯ ѱалѡⷨ глат въ цркв, ни почитати книгь 

неисправленыⷯ...  98
Не погрѣбате таланⸯтовь въ пщахъ...  209
Не подѡбаеть комꙿкати ѻплатꙿка. ꙗко ѡпрѣсноци ветꙿхаа, и жидовьскаа жрътва е҇ⷭ....  

232
Не пѡⷣбⷪаеⷮ чюжⷯ псалⸯмовъ глат въ цркв, чюжⷤ ѱалм глѧтⸯ сѧ двдв…  110, 

111
Не подобаеть чюжⷣыхъ пл҇ⷭмовъ глат въ цркв, чюжⷣхже ѱлм глют сѧ 

соломонов...  108, 109, 110
Не раⷥдръш кнгь н дас на растеⷬꙁане додеже сам до конца стлѣютъ...  110
Не раⷥдрѹш кнⷢ҇ н дас на растръꙁанїе лѹкавноⷨ кнжнкѡⷨ...  111
Нгдеже напсано пръвопресолнкꙋ аклкї꙼скомꙋ, рекше бенетскомꙋ...  223
Нчто же кромѣ менованⷯ кнгь во правлѣⷯ въ цркв да не почтают сѧ...  108, 

109, 110
Ꙍ деснѫа спса...  261
Ꙍ ꙗзыче погѹбителю мои, сѹпостатею правдѣ моеи, свѣтилниче дїаволь слѹго 

сѡтнинь...  191
Ꙍбще бо  ѿнюⷣ чл҇ⷱкаго ет҇ⷭва слово, аще  сам себе дано ет҇ⷭь...  202
Ѿ пелеⷩ прилⷾѣно прѣмдрⷭо...  261
Ѿ пръсъ ѹвдѣнⸯ бы҇ⷭ хс спръва, не ѹта꙼ѧеⷮ бо сѧ нто ѿ нⷯ...  191
Ѿкѹдѣ схⷣот̋ь молнїѧ. сты рече трѹбы ѡблачныѧ собрають воды ѿ морѧ...  165
Ѿтворт же в то времѧ г҇ⷭь бгъ врата сѹщаѧ во ндалї...  165
Памѧⷮ твоѧ въ вѣки пребываеⷮ...  261
Папа рѷмьскы елкоⷤ ꙁаподныа страны хр҇ⷭтаны внѣюдѹ ѡньскыа лѹкы...  220
Первое быте,  потоⷨ схѡдъ  левтнкъ, к семѹⷤ чсла...  108, 109, 110
Петрь въ стыⷯ великыи ап҇ⷭлъ хвь бѣ ѿ града вифсаиды...  191
Плѣненыⷨ ѿ ва҇ⷬваръ нашеⷣшⷯ на нашꙋ странꙋ нѣсть тѧⷤко...  203
По сеⷣмомь съборѣ петрь гѹгнивы̏ развратиль вѣрѹ. съ инѣми единомысльникы...  

253
По семь востанеть нъ црь во градѣ сеⷨ  тъ бѹде҇ⷮ ѡсѣлъ лютъ...  164
Поведавы наⷨ сиа именѹемы̏ фаѹда҇ⷧ. рожение и воспитанїе е҇ⷢ. въ грⷣа̏ риⷨстиⷨ...  117
Покаанню основание, прописание, ѹмиление...  261
Потребно е҇ⷭ вѣдат намь ѡ глемыⷯ съкръвныⷯ кнгаⷯ, ꙗко великї афанасї глеⷮ...  98
Почемꙋ нарекь е҇ⷭ хс҇ⷭ бъ бгослова їѡанна сна громовнаго  плѣмѧ...  165
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При кюрꙗанѣ цри в ꙁахоⷣно̋ странѣ в ꙁеⷨли ꙁавꙋлонѣ, именеⷨ шиⷮта...  275
Пришеⷣшѹ гѹ ісѹ хѹ на горѹ елеѡньскѫѧ и рече ѹченикѡⷨ своимь, алчьмы м҃ 

днїи...  191, 275
Пришеⷣшѹ стомѹ ап҇ⷭлѹ ѿ антиохїа...  191
Пръвое ѹбо поⷣбⷪаетъ млъчанкѫ, ꙗкоже основанїе мѣт...  265
Прдеть же но цр҇ⷭтво пѧтое, ⷤ ѿ аравїѧ, лѣто едно...  165
Пꙋтъ есⷮ къ ерꙋсалимꙋ. ѿ нашего коръсꙋна до камеⷩца подоⷧскаго, верстїи або миⷧ к҃...  

274
Пѫти въводѧщаго въ жиꙁнь...  261
Пѹстынное и беꙁмлъвное житие въꙁлюбиⷡши...  261
Слово м есть к тобѣ кнѧ҇ⷤ болюбвъ. аꙁъ федосъ хѹды робъ...  225
Сты ѡць васлѣ накоꙁа гргорї ѹчнка своего да не держⷮ въ срⷣц своемь... 

136
Стѫю въси ꙁастѫпницѫ сѫщꙋю въ бѣдаⷯ...  261
Твръдыⷨ ѹмоⷨ и бгодхновеныⷨ... 261
Тогда во градѣ семъ нашемъ востанѹ҇ⷮ ѹноша тр̏...  165
Тогда востане҇ⷮ анъралⷯ, некто снъ беꙁаконꙿны...  164
Тогда прде҇ⷮ ефѡпьск ѿ перваго рода, егоже рече їѡ҇ⷩа...  165
Три чины ѡбрѣтаемъ приходѧщиⷯ къ стѣи бж҇ⷭтвенѣи съборнѣи и ап҇ⷭльстѣи цркви...  

205
Тѹтъ сѹ҇ⷮ пописаны. но долѣ ѹсидѣн есть. и ка҇ⷦ быве҇ⷧ. ѡци стїи... 117
Ѹпраꙁнⷣвшю сѧ некогда епфанов  стмѹ анрⷣѣев, поꙗ его епфанъ в домъ 

сво...  164
Флософь нарцаемы кѵ̈рль. творль грамотѹ словенскыⷨ ꙗꙁыкѡⷨ...  63
Хрстаномъ ѡклеветател нарекоша сѧ....  204
Члкъ дето ще да ѹч ѹченїе блгословены̏ хр҇ⷭтыанны, трѣбва да ꙁна꙼ теꙁы д҃ 

работы...  103
Ꙗко жветъ къ члвецѣхъ сꙋщественно сатана  по всемѹ ѡбладаетъ м...  202
Ꙗко пръвостлѣ велїкаго...  261
Ꙗко ѡпрѣсноци ветꙿхаа, и жидовьскаа жрътва е҇ⷭ. а не хва заповⷣѣ есть...  232
Ꙗковте тї подобн сѹⷮ болѧщмъ еѵтжїевою ересїю...  207
Ꙗкоже преⷣсказаша бжт҇ⷭвеннаа писанїа. феѡфилꙋ патрїаршествꙋющи въ алексанⷣрии... 

118



Wykaz tytułów i nazw własnych rękopisów

W wykazie nie uwzględniono tytułów ksiąg biblijnych oraz ksiąg liturgicznych, o ile 
nie stanowią składowej nazw własnych rękopisów. Indeks obejmuje teksty obecne 
w omawianych źródłach, nawet jeśli nie zostały wyszczególnione osobnym tytułem. 
Wykaz nie obejmuje pozycji z bibliografii.

Aleksandreida  43, 50
Apokalipsa Abrahama  105
Apokalipsa Bogurodzicy zob. Wędrówka Bogurodzicy po miejscach męki
Apokalipsa Daniela zob. Objawienie proroka Daniela
Apokalipsa Ezdrasza  102
Apokalipsa Jana Teologa  105, 114, 211
Apokalipsa Pawła Apostoła 105, 173–180, 182, 185–187, 189, 190, 284
Apokalipsa Pseudo-Metodego Patarskiego  114, 118, 135, 144, 151, 152, 160, 163, 

284
Apokalipsa św. Jerzego (Pobiedonosca, Zwycięzcy)  106
Apostoł Pećki  55
Archiwskij chronograf  43, 122
Archiwskij sbornik  227, 228
Asketikon  197
Azbuka slowenskaja Wawrzyńca Zyzaniego (Wilno 1596) 29
Berliński damaskin  103, 107
Biblia Gennadiusza  123, 159
Biblia Ostrogska  124, 130
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Bogoslovca ot sloves (Богословьца от словесъ) 90, 91 (zob. też Posłanie Grzegorza 
Teologa)

Cesarskie wychowanie  74
Chronograf 1512 r.  229
Chronograf kompilacyjny (Свод XIII в.)  43
Chronograf kompilacyjny (Хронограф по великому изложению)  243, 246
Chronograf Samuela, diaka z Dubkowa  70
Chronograf zachodnio-ruski  243
Codex Coislinianus  90
Codex glagoliticus  177
Codex Sangermenensis  145
Constitutum Constantini (Donatio Constantini)  241
Damaskin Jankula Chreljowskiego 102, 107
Damaskin Josifa Brodatego  102
Damaskin Todora Pirdopskiego  102
Dialog Bazylego Wielkiego z Grzegorzem Teologiem  91
Diatyposis (Atanazego Atoskiego)  258
Dioptra (Душезрительноє зерцало) Filipa Monotropa (Pustelnika)  49
Dzieje Piotra (Actus Petri Apostoli et Simonis)  246
Epistoła do rzymian  zob. Opowieść 12 apostołów o łacinnikach i przaśnikach
Ewangelia Dzieciństwa Jezusa (Ewangelia Tomasza), 105, 211
Ewangelia Nikodema  50, 117
Ewangelia Tomasza zob. Ewangelia Dzieciństwa Jezusa
Ewangeliarz Archangielski  40, 80, 82
Ewangeliarz Buczacki (z Gorodiszcza)  40
Ewangeliarz Chełmski  40
Ewangeliarz Czerepiszki 55
Ewangeliarz Dobriły  40
Ewangeliarz Euzebiusza  40
Ewangeliarz Halicki  40, 81
Ewangeliarz Juriewski  40
Ewangeliarz Kijowski  44
Ewangeliarz Ławryszewski  44
Ewangeliarz Mariański  78, 82, 86, 159
Ewangeliarz Miliaty  40
Ewangeliarz Mirosława  82
Ewangeliarz Mścisława  40
Ewangeliarz Orszański  40
Ewangeliarz Ostromira  40, 159
Ewangeliarz Pantelejmona  40
Ewangeliarz Połocki  40
Ewangeliarz pouczający (Konstantyna Presławskiego)  34, 37
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Ewangeliarz Turowski  40, 44
Ewangeliarz Tyrnowski  40
Ewangeliarz Vukana  86
Ewangeliarz Werkowicza  39
Ewangeliarz z Putny   40
Genealogia Bogurodzicy Marii (Epifaniusza z Krety)  233
Grota Skarbów  146
Historia kościelna (Teodoryta z Cyru)  200, 202, 204
Homilie duchowne (Makarego Wielkiego) zob. Korpus Makarego
Homilie na Księgę Rodzaju (Jana Złotoustego)  43
Indeks Amfilocha zob. Posłanie Amfilocha do Seleukcydesa 
Indeks Atanazego zob. Posłanie Atanazego Aleksandryjskiego
Indeks dogmatów mesaliańskich (Главы масалскаго ꙁлочьстваго повелѣна)   204
Indeks Grzegorza Teologa zob. Posłanie Grzegorza Teologa 
Indeks Nikona z Czarnej Góry zob. Posłanie mnicha Nikona z Czarnej Góry
Irmologion Supraski  56
Izbornik 1073 r. (Kodeks Światosława, Kodeks cara Symeona)  34, 37, 90, 91, 97, 175
Izbornik 1076 r.  34, 37, 66, 71, 72
Izbornik XIII w.  236
Izmaragd (Szmaragd)  49, 71, 98, 178
Kanony Apostolskie  94, 96, 98, 99, 101, 108–111, 223
Kanony soborów powszechnych  95, 96, 98, 99, 101, 108–111, 223
Kanony synodów lokalnych   95, 96, 98, 101, 108–111
Kiriłowa kniga (Кириллова книга, Moskwa 1644)  102, 229, 249
Kodeks Assemaniego,  80
Kodeks Berliński  66
Kodeks biblijny Macieja Dziesiątego  56, 126, 130
Kodeks cara Symeona zob. Izbornik 1073 r. 
Kodeks Krasińskich  70, 118
Kodeks Mariański  78, 82, 86, 159
Kodeks Nowogrodzki  40
Kodeks popa Chvala (Hvala)  128–130
Kodeks popa Dragolja  66, 147
Kodeks Supraski (Retkow sbornik)  13, 40, 56, 115, 159
Kodeks Światosława zob. Izbornik 1073 r.
Kodeks Tikweszki  177, 181
Kodeks z Bonarówki  64–72, 98, 99, 173, 179–192, 209, 228, 229, 231, 233–254, 284
Kodeks Zografski  80, 82, 86, 159
Komentowana Apokalipsa (Kijów 1625)  124
Komentowana Apokalipsa (Тoлковый Апoкалипсис) 15, 116, 117, 119–127, 129, 

131, 284
Komentowana Ewangelia (Тoлковоe Евангелие)  75–77, 79, 284
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Komentowane Dzieje i Listy Apostolskie (Тoлковый Апостол)  75
Kormcza Efremowska  94, 201–205, 209
Kormcza Ilovička  37, 39, 203–207, 209, 221
Kormcza Konstantynowska  95–97, 109–110, 203–207, 223, 224
Kormcza Mazurina  203–205, 209
Kormcza Nowogrodzka (Synodalna, Sofijska, Klimentowskij spisok) 94, 101, 201, 

203, 205, 207, 221
Kormcza Riazańska  203–205, 207, 209, 221, 223
Kormcza Sarajewska 209
Kormcza św. Sawy  43, 92, 93, 95–97, 205, 207, 209, 210, 222
Kormcza Uwarowa  94
Kormcza Warsonofiusza  94
Kormcza Wołyńska  94, 221
Kormcza z Dzikowa  95, 96, 109, 203–205, 207, 220
Kormczа Sołowieckа  209
Kronika Galla Anonima  24
Kronika (Jana Malalasa)  38, 43, 246
Kronika (Jerzego Hamartolosa)  38, 43, 245, 246
Kronika polsko-węgierska  24
Krótki chronograf (patr. Nicefora)  38
Krótkie wyznanie (o tym), jak i z jakiego powodu odłączyli się od nas łacinnicy... 

(сповѣданїе въкратцѣ)  228, 236
Księga Cambłaka 48
Księga Sawy  159
Latopis Chlebnikowa  42
Latopis halicko-wołyński  38, 42
Latopis helleński i rzymski  229, 246, 247
Latopis hipacki  42
Latopis kijowski 38, 42
Latopis Ławrentiewski (Ławrentego)  159
Latopis Nestora zob. Powieść lat minionych
Latopis Nikonowski  229
Latopis Nowogrodzki (Czwarty) 69
Latopis Sofijski (Pierwszy) 69
Latopis wołyński zob. Wołyński zwód latopisów
Legenda italica  68
Legenda o Aleksandrze (Macedońskim)  146
Listy z nieba  50, 105, 187
Margarit  49
Martyrium św. Jerzego, „który męczony był za cesarza Dioklecjana”  106
Martyrologium rzymskie  244
Mądrości Menandra (Menandr)  126
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Mierilo pravednoe (Мерилo Праведноe)  134
Modlitwa abecadłowa (Azbuczna) 13, 65, 67, 70
Modlitwa przeciwko „złej chmurze” (gradowej)  275
Modlitwa spowiedna 13, 15
Mowa o końcu świata Pseudo-Efrema  146
Mowa pochwalna na cześć św. Cyryla i Metodego   68
Nauczanie Apostolskie  97
Nauczanie Szymona Kefasa w mieście Rzymie  234
Nomokanon 14 tytułów (patr. Focjusza)  92–96, 108–109
Nomokanon Pogodina  92, 106
Nowy Margarit  50
Nowy Thesauros (Ново съкровище, 1628) 103 
O budowie świątyni Salomona (Ѡ зиданїи цркви)  237 
O domu Salomona  276
O dwóch paschach Chrystusowych 235
O Frankach i innych łacinnikach (Ꙍ фⸯранъꙁѣхъ  прочхъ латнѣхъ)  220–223
O Getsemani  276
O goleniu brody  220, 223
O Hagarytach (Agarianach), których nazywa się Saracenami  203
О heretykach, o żydach i o hellenach   96
O jakobitach i chacicarianach (Dymitra z Kizyku)  207
O księgach heretyckich, (których) nie godzi się czytać  96
O małżeństwie duchownych (tj. o celibacie)  220, 223
O mesaliach, których nazywają babunami i bogomiłami zob. Opowieść Armenopula 

o mesalianach 
O mieście Samarii (z opisem więzienia Jana Chrzciciela) 276
O modlitwach, i o psalmach i o czytaniach (cerkiewnych)  96
O Morzu Tyberiadzkim  248
О Pępku Świata (Ꙍ пꙋпѣ ꙁемномъ) 279
O pierścieniu (na rękach biskupów)  220
O piśmie Czеrnorizca Chrabra  68
O poście sobotnim  220, 223
O przaśnikach  220, 223
O tym jak, i co, i z których (ksiąg) należy śpiewać i modlić się  96
O tym, które księgi godzi się czytać i słuchać  96
O wierze wareskiej czyli łacińskiej  225
O zapuszczaniu długich włosów dla urody  220, 223
Objawienie proroka Daniela (Apokalipsa Daniela) 115, 149, 150, 173, 191 (zob. też 

Wizja proroka Daniela)
Objawienie Pseudo-Metodego Patarskiego  114, 118, 135, 144, 151–152, 160, 163, 

284
Oko cerkiewne i Zwierciadło duchowne  101, 257, 258
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Opowieści o cudach św. Teodora Tyrona  106 
Opowieść 12 apostołów o łacinnikach i przaśnikach (Epistoła do rzymian)  226, 227, 

234, 235, 237
Opowieść Afrodycjana Persa o cudzie w ziemi perskiej 191
Opowieść Armenopula o mesalianach  207, 210
Opowieść o carstwie indyjskim (Opowieść Jana o carze i popie)  50
Оpowieść o cesarzowej Helenie i przeniesieniu stolicy cesarstwa  279
Opowieść o chrzcie cesarza Konstantyna Wielkiego i jego matki Heleny  241
Opowieść o cudach św. Bazylego Nowego 136
Opowieść o drzewie krzyżowym  92, 211, 237 (zob. też Słowo o Krzyżu Pańskim)
Opowieść o Makarym Rzymianinie  42
Opowieść o Męce Pańskiej  117, 118, 284
Opowieść o mytarstwach św. Teodory 135, 136
Opowieść o narodzeniu, dzieciństwie i ukrzyżowaniu Chrystusa  106
Opowieść o piśmie(nnictwie) ruskim (Сказание о русской грамоте)  70
Opowieść o poczęciu św. Jerzego 106
Opowieść o Trójcy Świętej  106
Opowieść o tym, jak Bóg stworzył Adama  247, 248
Opowieść o wojnie trojańskiej  49
Opowieść pożyteczna o łacinnikach (Повѣсть полезна ѡ латинѣхь)  229, 235, 236
Opowieść w 12 rozdziałach o rycerzu Faudalu (Visio Tundali, Tnugdali)  117, 284
Palea historyczna (историческая)  43, 66, 98, 299, 236
Palea objaśniająca (толковая) 243, 247, 250
Panarion (Adversus haereses, Epifaniusza z Cypru)  199 (zob. też Słowo Epifaniusza 

z Cypru o herezjach)
Pandekty (Antiocha)  44, 194
Panoplia dogmatica (Eutymiusza Zigabena)  210
Paralipomenon (Jana Zonarasa)  47
Paschalia „prognostyczna”  135
Pasterz (Hermasa)  97
Pateryk pieczerski  39
Pateryk skitski zob. Słowo abby Teodora do abby Pamby  
Peregrynacja Daniela ihumena korsuńskiego (Putnik Jerozolimski)  15,  272–280, 284
Peregrynacja igumena Daniela Pałomnika (Хождение Даниила игумена Русской 

земли)  39, 269–272, 275–279
Peregrynacja na Wschód (Хождение на восток)  270
Pieśń o Julianie Apostacie  146
Pochwała cara Symeona  13
Pochwała księcia Włodzimierza  67
Posłanie Amfilocha o Seleukcydesa  96, 97, 108–110
Posłanie Atanazego Aleksandryjskiego 96, 108–110
Posłanie do ks. Jarosława Światopełkowicza Wołyńskiego, o łacinnikach  222
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Posłanie Grzegorza Teologa 96, 97, 108–110
Posłanie metr. Klimenta Smolatycza do smoleńskiego prezbitera Tomasza   236
Posłanie mnicha Gabriela  249, 250
Posłanie mnicha Nikity, o przaśnikach 220–223
Posłanie mnicha Nikona z Czarnej Góry  98, 99, 101
Posłanie patr. Michała Cerulariusza do Piotra Antiochijskiego  222
Posłanie patr. Sofoniasza o herezjach i herezjarchach  204
Posłanie Piotra Antiochijskiego do Dominika  223, 224
Posłanie Piotra Antiochijskiego o przaśnikach   224
Posłanie prezbitera Tymoteusza do prezbitera Jana  202, 205, 206
Pouczenie metr. ruskiego Jana, do arcybiskupa rzymskiego  225, 226, 231
Pouczenie Polikarpa  102
Pouczenie siedmiu soborów powszechnych o łacinnikach 225, 226
Pouczenie św. Grzegorza z Nazjanzu o heretykach  205
Powieść lat minionych (Powieść doroczna, Latopis Nestora)  38, 42, 69, 70, 134, 148, 

151, 240, 243, 244, 247, 250, 251
Pravilo skitskie  101
Prolog prosty  134, 161
Prolog wierszowany  134
Proroctwo Izajasza, syna Amosa  42
Proroctwo o Chrystusie w bałwochwalczej świątyni helleńskiego boga Apolla 191
Protoewangelia Jakuba  106
Przeciw mesalianom (Barlaama z Kalabrii)  212
Przypowieść o ślepym i chromym (Притча о слепце и хромце) 66
Przypowieść o życiu świeckim i mniszym (Притча о белоризце и о мнишестве)  66
Psałterz Kijowski  44, 57
Pszczoła (Пчела)  38
Putnik Jerozolimski zob. Peregrynacja Daniela ihumena korsuńskiego
Rocznik Krasińskich  zob. Kodeks Krasińskich
Ruski chronograf  47  
Rylski zbornik  235
Sen Bogurodzicy 279
Sinopsis (Aleksego Aristenesa)  207
Słowo abby Teodora do abby Pamby  275 
Słowo Apostołów Piotra i Pawła do wszystkich prawosławnych 191
Słowo do biskupów i popów pasących trzodę Chrystusową (Jana Egzarchy)  209
Słowo Epifaniusza z Cypru/Jana Damasceńskiego o herezjach  201, 203, 210
Słowo godności kapłańskiej Chrystusa  280
Słowo Jana Gramatyka (Trifeta) o mesalianach (Ꙍ естествѣ  съставѣ) 202
Słowo Jana Teologa o zaśnięciu Bogarodzicy  106
Słowo na Wniebowstąpienie Pańskie (Cyryla Turowskiego)  66
Słowo na Wniebowstąpienie Pańskie (Jana Egzarchy) 284
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Słowo o Abrahamie, jak zaprosił Trójcę Świętą do swego domu  106
Słowo o Adamie  190
Słowo o Adamie i Ewie 211
Słowo o Carogrodzie zob. Żywot Andrzeja Jurodiwego
Słowo o Cyrylu Filozofie  64, 67–72, 229, 284
Słowo o drugim (tj. roztropnym) łotrze 173, 191
Słowo o dwunastu piątkach  102, 275
Słowo o dwunastu snach króla Mamera (Szachaiszy) 42
Słowo o dziewicach Starego Przymierza 233
Słowo o Janie Teologu (Ewangeliście)  170
Słowo o Krzyżu Pańskim  173, 190 (zob. też Opowieść o drzewie krzyżowym)
Słowo o niemieckim oszustwie, jak to Piotr Jąkała nauczył ich herezji  247, 250
Słowo o podobieństwie i wieku Chrystusa  191
Słowo o proroku Danielu. Wizja dni Sądu Ostatecznego 191
Słowo o proroku Dawidzie  275
Słowo o ruinie ziemi ruskiej i śmierci wielkiego księcia Jarosława  42
Słowo o Salomonie i jego żonie 173, 191, 275
Słowo o Trójcy Świętej, jak się Bóg ukazał Abrahamowi  106
Słowo o tym jak wierzą Niemcy (Grzegorza Cambłaka) 222
Słowo o tym, aby nie przyjmować nauki od łacinników 239–244, 247–252
Słowo o tym, jak Jana Złotoustego i Cyryla Filozofa (Aleksandryjskiego) pogodziła 

Przeczysta (Bogurodzica) w raju  118
Słowo o tym, że nie należy przyjmować komunii (udzielanej) opłatkiem  232–234
Słowo o wskrzeszeniu Łazarza  42
Słowo o zakonie i łasce (metr. Iłariona)  38
Słowo o zaśnięciu Bogurodzicy i apostole Tomaszu  106, 191
Słowo o zejściu Jana Chrzciciela do piekła  191
Słowo pewnego ojca (duchownego) do syna 72
Słowo św. Grzegorza Synaity o milczeniu  265
Słowo św. Hipolita Rzymskiego o Antychryście  34, 37, 114, 131
Słowo św. Hipolita, papieża rzymskiego. Objaśnienie (…) objawienia św. Jana Teo-

loga  131
Słowo św. Jakuba, brata Pańskiego, o narodzeniu Chrystusa  106
Słowo św. Teodora  106
Słowo Świętego Apostoła Pawła zob. Apokalipsa Pawła Apostoła 
Słowo wielce mądrego Salomona o poganach  191
Służba ku czci św. Cyryla Filozofa  63, 68
Służebnik metr. Cypriana  48
Służebnik Barlaama Chutyńskiego  40
Speculum Historiale 117
Spór Apostoła Piotra z Szymonem Magiem 191
Spór Jezusa z diabłem  173, 191, 211, 275
Spór Panagiota z Azymitą (Прѣнїе панагїота съ азимитомъ) 249, 250
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Spór z Łacinnikami (Стѧзанїе съ латиною) 222
Stoslovec  71
Svjatci  63, 64
Swisztowski damaskin 102, 107
Syntagma 14 tytułów  93, 95, 96, 108, 109, 201
Szestodnew (Jana Egzarchy)  43
Szmaragd zob. Izmaragd
Taktikon (Nikona z Czarnej Góry)  49, 92, 190, 250, 257  
Theophylacti Bulgariae Archiepiscopi Explicationes In Acta Apostolorvm  73
Therapeutike (Leczenie)  119
Tikweszki zbornik  177, 180–182, 186
Ukaz o darach cerkiewnych (Ѹкаꙁь ꙁа всѫ дар црквнѫ)  140
Visio Tundali (Tnugdali) zob. Opowieść w 12 rozdziałach o rycerzu Faudalu
Vita Constantini  zob. Żywot obszerny Konstanyna-Cyryla
Warszawski chronograf (Chronograf judejski)  43
Wędrówka Bogurodzicy po miejscach męki (Apokalipsa Bogurodzicy)  105
Wielkie Czeti-Minei metr. Makarego  106, 127, 134, 137, 141, 225, 247, 249, 250, 271
Wileński chronograf  43
Wizja mnicha Kozmy  115
Wizja mniszki Anastazji  115
Wizja proroka Daniela 149, 173, 191 (zob. też Objawienie proroka Daniela)
Wojna żydowskа (Józefa Flawiusza)  38, 43
Wołyński zwód latopisów  42
Z ksiąg czterech patriarchów zob. Słowo o tym, jak Jana Złotoustego (…) pogodziła 

Przeczysta (Bogurodzica) 
Zacharjewski parimejnik  126
Zbornik Cyryla Biełozierskiego  99, 229 
Zbornik Supraski  248
Złatostruj  38
Złatoust 38, 50, 71, 178, 284
Złoty łańcuch (Златая цепъ) 71
Zwód XIII w. zob. Chronograf kompilacyjny
Żywot (i cuda) proroka Eliasza  102–104, 107
Żywot Aleksandra Newskiego  42
Żywot Andrzeja Jurodiwego  98, 115, 118, 149, 150, 160–162, 164–166, 168, 172, 284
Żywot Bazylego Nowego  38, 115, 116, 118, 131–137, 139, 140, 143, 144, 152, 284
Żywot Georgiego Nowego  52
Żywot Grzegorza Omiritskiego  50
Żywot Józefa Nadobnego (Egipskiego) 275
Żywot Michała Czernihowskiego  42
Żywot Nikona Konstanckiego  115
Żywot obszerny Konstantyna-Cyryla (Vita Constantini)   63, 69, 244
Żywot prologowy św. Konstantyna-Cyryla  63





Indeks obejmuje także przypisy pod linią, ale z pominięciem informacji bibliograficz-
nej. Zastosowano następujące skróty: abp – arcybiskup; bp – biskup; ces. – cesarz, 
cesarzowa; kr. – król, królowa; ks. – książę, księżna, księżniczka; metr. – metropolita; 
mit. – postać mityczna; NT – postać Nowego Testamentu; patr. – patriarcha; ST – po-
stać Starego Testamentu; w. ks. – wielki książę; św. – święty, święta

Indeks osób i nazw etnicznych

Abraham (ST)  104, 105, 106, 138, 233, 
252, 275, 279

Adam (ST)  99, 100, 146, 153, 173, 190, 
201, 211, 235, 247, 248

Adrianowa-Peretz Warwara Pawłowna  
273, 275, 276, 278

Afanasjewa Tatiana Igoriewna  140
Afrodycjan Pers  191
Agafia Światosławówna, ks. ruska  21
Aggeusz (ST)  101
Aldona Anna (Giedyminówna), ks. li-

tewska, kr. Polski   21
Aleksander Newski, ks. nowogrodzki, 

św.  40–43
Aleksander Wielki (Macedoński), kr.  

146, 157
Aleksiejew Anatolij Aleksiejewicz  75, 

76, 80
Aleksy I Komnen, ces. bizantyński  74

Aleksy I Studyta, patr. Konstantynopola  
223, 224, 256, 258

Aleksy III Angelos, ces. bizantyński  23
Amalek, Amalekici (ST)  99, 158, 170 
Amfiloch z Ikonium, bp, św.  92, 96, 97, 

108–110, 195, 196
Ammon z Aleksandrii, kapłan  78, 79
Ananiasz (NT)  188, 189, 254
Anastazja, mniszka  115
Andrzej I Bogolubski, w. ks. włodzi-

mierski  161
Andrzej Apostoł (NT)  254
Andrzej Jurodiwy (Szalony, Salos), św.  

98, 115, 118, 149, 150, 160–162, 
164–166, 168, 172, 284

Andrzej z Cezarei, bp, św.  116, 118–
122, 124, 125, 129, 131, 284

Andrzej z Krety, bp, św.  263
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Angelina Branković (Arianiti), despote-
sa, św. 54

Angełow Boniu  102, 107
Antioch, mnich  15, 44, 194
Antoni Wielki, św.  38, 275
Aristenes (Aristenos) Aleksy, kanonista  

93, 95, 207
Ariusz, heretyk  224
Arseniusz Serbski, abp, św.  13
Arseniusz Suchanow, diakon  270
Atanazy Atoski, św.  258
Atanazy Wielki (Aleksandryjski), abp, 

św.  73, 92, 96, 97, 108–110, 239
Atanazy Wysocki  257
Augustyn z Hippony, bp, św.  174
Azjasz  99
Babaj Wielki, opat  196, 198
Balaam, syn Beora (ST)  170
Barlaam i Joazaf  98
Barlaam z Kalabrii, teolog  212
Barnaba (NT), św.  99, 189
Batu-chan  23
Bazyli Gagara  270
Bazyli Nowy, św.  38, 91, 115, 116, 118, 

131–137, 139, 140, 143, 144, 152, 
284

Bazyli Poznjakow  270
Bazyli Wielki, bp, św.  49, 71, 97, 264, 

265
Benedykt z Nursji, św.  174
Beneszewicz Włodzimierz Nikołajewicz  

94, 203
Beor (ST)  170
Bielowski August  70
Bilha (ST) 170
Blastares Mateusz, kanonista  210
Bogomił (Bogumił), heretyk  209, 210
Bogurodzica (Maria, NT)  41, 74, 85, 

104, 105, 118, 160, 171, 173, 181, 
188, 191, 205, 208, 233, 241, 253, 
254, 256, 279

Bolesław I Chrobry, kr. polski  19, 21, 24

Bolesław II Śmiały, kr. polski  21
Bolesław III Krzywousty, kr. polski  21
Bolesław IV Kędzierzawy, kr. polski  21
Borys i Gleb (Roman i Dawid), ks. ki-

jowscy, św.  39, 56, 261
Borys I Michał, ks. Bułgarii  34
Cambłak Grzegorz zob. Grzegorz Cam-

błak
Cezary z Arles, bp, św.  174
Charyton Wyznawca, św.  259
Chmielnicki Bohdan  282
Chodkiewiczowie, ród  56
Choniates Niketas, kronikarz  221
Chosroes (Chosrow II Parwiz), kr. per-

ski  259
Chval, kopista  128, 130
Conew Benio  102
Cyprian (Cambłak), metr. kijowski  13, 

44, 48, 53, 98, 258
Cyprian (IV w.)  79
Cyryl II, metr. kijowski  41, 43
Cyryl III, metr. kijowski  93
Cyryl Aleksandryjski, abp, św.  71, 118, 

239, 244, 248
Cyryl Biełozierski, św.  229
Cyryl Filozof  zob. Konstantyn-Cyryl 

Filozof
Cyryl Jerozolimski, bp, św.  71, 239, 

244, 248
Cyryl Turowski, bp, św.  38, 55, 65, 66, 

173
Czartoryscy, ród  191, 274, 280, 284
Czelcow Michaił Wasilewicz  230
Czernorizec Chrabr, pisarz  13, 68
Dafnopat Teodor zob. Teodor Dafnopates
Damascen Studyta 103
Dan, mit.  165, 169, 170
Daniel (ST, prorok)  96, 101, 113, 115, 

149, 150, 173, 191 
Daniel I Halicki, ks. halicko-kijowski, 

kr. Rusi  23, 42, 43
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Daniel Aleksandrowicz (Moskiewski), 
ks.  41

Daniel Korsuński, igumen  15, 272–274, 
276, 278–280, 284

Daniel Pałomnik, mnich  39, 269–272, 
275, 276, 278

Daniło II (Pećki), pisarz  13
Dawid (ST, prorok)  80, 85, 95, 187, 275
Decjusz, ces. rzymski  106
Diadoch z Fotike, bp  49
Dil i Nadil, mit. 154
Dioklecjan, ces. rzymski  106
Dionizy (Ralis Paleolog), metr. tyrnow-

ski  54
Dioskur, patr. Aleksandrii  245
Dobroniega (Maria), ks. ruska, ks. pol-

ska  21
Domentijan, pisarz  258
Dominik, patr. Grado  223, 224
Doroteusz, abba  49
Dragolj, kopista  66, 147
Dunajew Aleksiej Gieorgiewicz  198
Dymitr Aleksandrowicz, w. ks. włodzi-

miersko-suzdalski  94
Dymitr Doński, w. ks. moskiewski, św.  

41
Dymitr z Kizyku, bp  207, 210
Efrem (Jefrem), patr. Serbii  258
Efrem (Ofrem), kopista  94
Efrem Syryjczyk, św.  99, 195 (zob. też 

Pseudo-Efrem)
Ekumeniusz  119
Eliasz (ST, prorok)  102, 103, 104, 107, 

187
Elizeusz (ST)  187
Epifaniusz, patr. Konstantynopola  161, 

162, 165, 172
Epifaniusz z Cypru (a. Salaminy), bp, 

św.  173, 174, 194, 195, 199–204, 
206, 209, 210, 233

Erazm z Rotterdamu  73
Estera (ST)  97

Eudoksja (Izjasławówna), ks. ruska  21
Eutymiusz Tyrnowski, patr. Tyrnowa  

46, 48, 211, 238, 258
Eutymiusz Wielki, św.  259
Euzebiusz z Cezarei, bp, św.  79, 173, 

191
Ewa (ST)  211
Ezdrasz (ST, prorok)  94, 99, 102
Ezechiel (ST, prorok)  113, 154
Fiedotow Wacław  172
Filip, kopista  147
Filip (NT), św. 272
Filip Macedoński, kr.  152
Filip Monotrop (Pustelnik)  49
Filoteusz Kokkin, patr. Konstantynopo-

la  257
Fiol Szwajpolt  10
Fitschen Klaus  199
Flawian, patr. Antiochii  196
Focjusz Grek, metr. kijowski  53
Focjusz Wielki, patr. Konstantynopola  

92, 93, 96, 201, 215, 222, 230
Franko Iwan  106, 191
Gabriel Archanioł  91, 173
Gabriel, mnich atoski  248–250
Gedeon (ST)  158
Gennadiusz I, patr. Konstantynopola  71
Gennadiusz, abp nowogrodzki  123
Georgi (Jerzy) Nowy Sofijski, św.  13, 

52
German III, patr. Konstantynopola  49
Gertruda, w. ks. kijowska  21
Gricewska Irina Michajłowna  89–100
Grigorowicz Wiktor Iwanowicz  176, 225
Grünberg Karsten  123
Grzegorz, mnich  132, 136, 137, 139
Grzegorz Bar Hebraeus, bp  174
Grzegorz Cambłak, metr. kijowski  13, 

44, 48, 53, 222, 238, 258, 285
Grzegorz Cudotwórca, bp, św.  203
Grzegorz Omiritski (bp Omirity), św. 50
Grzegorz Palamas, bp, św.  49, 212, 218
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Grzegorz (Grigorij) Prezbiter, pisarz  13
Grzegorz Synaita, św.  49, 265
Grzegorz Teolog (z Nazjanzu), abp, św.  

90–92, 96, 108–110, 205, 236, 239
Grzegorz Wielki, papież, św.  71
Grzegorz z Nyssy, bp, św.  97
Grzymisława, ks. ruska  21
Habakuk (ST, prorok)  74
Hadrian I, pap.  228, 253
Hagaryci (Agarianie, ST)  163, 203
Hamartolos (Grzesznik) Jerzy, kroni-

karz  38, 43, 245, 246
Helena (Flavia Iulia Helena), ces. rzym-

ska, św.  229, 239, 241, 279
Helena (Jelena) Bułgarska, caryca serb-

ska  76
Henoch (ST)  99
Herakliusz, ces. bizantyński  242, 259
Herasym Jordański, św.  259
Hermanopulos z Salonik, kanonista  210 
Hesychiusz (Isychij) Jerozolimski, św.  

49
Hipolit Rzymski, św.  34, 37, 114, 131, 

234 (zob. też Pseudo-Hipolit)
Humbert (z Silva Candida), kardynał  

220, 221
Iłarion (Hilarion), metr. kijowski  38
Iłarion Megleński (z Meglenu), św.  13, 

47
Innocenty IV, papież  23
Ireneusz z Lyonu, św.  119, 174
Isaja, mnich atoski 47
Isaja (Izajasz) Serbski, pisarz  48, 258
Istrin Wasilij Michajłowicz  149–152
Iwan I Kalita, ks. moskiewski  40, 41
Iwan III Srogi, w. ks. moskiewski  41
Iwan IV Groźny, w. ks. moskiewski, car  

41, 54
Iwan Aleksander, car bułgarski  134
Iwan Rylski, św.  13, 261
Iwan Wiszeński (z Wiszni), mnich  29
Iwanowa Klimentina  67

Izaak (ST)  49, 137, 233
Izaak Syryjczyk, św.  99, 198
Izajasz (ST, prorok)  42, 99, 101, 113, 

169
Izajasz Serbski, zob. Isaja Serbski
Izjasław I, w. ks. kijowski  21, 225
Izmael (ST)  137, 154, 252, 253
Izrael (Izraelici, naród)  169, 170
Izrael, zob. Jakub
Izydor (z Peluzjum), św.  90, 91, 99
Izydor, metr kijowski  52, 218
Jacimirski Alieksandr Iwanowicz  178
Jagiellonowie, dynastia  7, 25, 282
Jakub (Izrael, ST)  170, 233, 275
Jakub, brat Pański (NT)  104, 106, 141, 

191, 254
Jakub Światosław, despota Widynia  37, 

93
Jan, metr. Nicei  264
Jan, prezbiter  205
Jan I Tzimiskes, ces. bizantyński  209
Jan II Grek, metr. kijowski  223–226, 

231
Jan VIII (a. Stefania, Gilberta, Joanna, 

Agnieszka), mit.  248, 249
Jan Chrzciciel (NT)  160, 191, 265, 266, 

276, 280
Jan Damasceński (z Damaszku), św.  90, 

91, 101, 173, 199–206, 210, 259
Jan Egzarcha (Bułgarski), pisarz  13, 37, 

43, 65, 98, 101, 148, 173, 217, 284, 
285

Jan Ewangelista (Teolog, Apostoł, NT)  
78, 85, 101, 104–106, 113, 114, 119, 
120, 123, 126, 127, 129–131, 135, 
160, 165, 170, 171, 187, 211, 253, 
254, 266

Jan Gramatyk (Trifet)  202
Jan Malalas zob. Malalas Jan 
Jan Skylitzes zob Skylitzes Jan  
Jan Synaita (Klimak), św.  49
Jan Śnigurski, bp 65
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Jan Zapolya, kr. Węgier  248
Jan Złotousty (Chryzostom), abp Kon-

stantynopola, św.  37, 38, 43, 50, 71, 
73, 74, 97, 101, 118, 173, 261

Jan Zonaras zob Zonaras Jan  
Jankul Chreljowski, kopista  102
Jarosław Mądry, w. ks. kijowski  19, 22, 

94
Jarosław Światopełkowicz, ks. wołyń-

ski, 42, 222, 226
Jeremiasz, (ST, prorok)  169, 170
Jeremiasz (Jeremija), heretyk  92, 99, 

237
Jermoła z Krzemieńca  57
Jerzy, ks. słucki  57
Jerzy I Lwowicz, ks. halicki, kr. Rusi  23
Jerzy (Georgi), metr. kijowski  222
Jerzy (Georgios) Kedrenos zob. Kedre-

nos Jerzy  
Jerzy (Georgios) z Konstantynopola  

242
Jerzy Zwycięzca (Georgi Pobedonosec), 

św.  104, 106
Jezus Chrystus (NT)  51, 76, 80, 105, 

106, 117, 130, 137–139, 167, 171, 
173, 181, 188, 191, 193, 211, 231, 
233, 246, 253, 254, 275, 280

Jezus, syn Nuna (ST)  279
Joachim Osogowski, św.  13
Joan Hnatiszak, paroch  266
Joazaf zob. Barlaam i Joazaf
Joel (ST, prorok)  113
Jonasz (ST, prorok)  74
Jonasz (Jona), abp nowogrodzki i pskow-

ski  52
Jonasz (Jona), metr. moskiewski  53
Józef Brodaty (Josif), pisarz  102, 103
Józef Flawiusz, historyk  38, 43
Józef Nadobny (Egipski, ST)  275
Józef Oblubieniec (NT)  117, 191
Józef Sołtan zob. Sołtan Józef  
Juda Apostoł (NT)  254 

Judasz (NT)  233
Judyta (ST)  97
Julian Apostata, ces. rzymski  146
Kabasilas Nil, teolog  218
Kain (ST)  152, 157, 158
Kalikst I, patr. Konstantynopola, św.  

49, 210
Kałajdowicz Konstantin Fiedorowicz  

225
Kaszlej Andrzej  116, 274
Kazimierz I Odnowiciel, ks. Polski  21
Kazimierz II Sprawiedliwy, ks. Polski  21
Kazimierz III Wielki, kr. Polski  21
Kazimierz IV Jagiellończyk, w. ks. li-

tewski, kr. Polski  41
Kedrenos (Kedren) Jerzy (Georgios), 

kronikarz   207
Kimbar Sergiusz, igumen  56
Klemens III, antypapież  225
Klemens (Kliment), abp Nowogrodu  94
Klemens (Kliment) Ochrydzki, abp, św.  

13, 37, 65, 75, 173, 284, 285
Klemens (Kliment) Smolatycz, metr. ki-

jowski  38, 236
Klemens Rzymski, papież, św.  68, 74
Kmosko Michael  195
Konrad Mazowiecki, ks. mazowiecki 

i krakowski  21
Konstantyn I Dukas (Angelos), władca 

Tesalii  74
Konstantyn I Wielki, ces. rzymski, św.  

229, 239, 241, 242
Konstantyn II, ces. rzymski  195
Konstantyn Presławski, bp  13, 34, 37
Konstantyn-Cyryl Filozof, św.   13, 24, 

25, 35, 37, 61–64, 67–72, 107, 229, 
244, 261, 284

Kozma Prezbiter zob. Prezbiter Kozma
Kozma, mnich  115
Krzysztof, antypapież  235, 253
Kurbski (Michajłowicz) Andrzej, ks.  50
Lamek zob. Amalech
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Leon VI Filozof (Lew Mądry), ces. bi-
zantyński

Leon Styppes (Styppis), patr. Konstan-
tynopola  210

Leon z Ochrydy, abp  224, 230
Leoncjusz z Antiochii  242
Leoncjusz (Rzymski)  242
Leszek Biały, ks. sandomierski i kra-

kowski  21
Lew (Anikita) Filolog, pisarz  52
Łazarz (NT)  42, 233, 252
Łazarz Serbski (Hrebeljanović), ks. Ser-

bii, św.  13
Łukasz Ewangelista (NT)  78, 79, 241
Łużny Ryszard  105
Maciej (Matfiej) Dziesiąty, kopista  56, 

126, 130
Mahomet, prorok  244
Makary, metr. nowogrodzki i moskiew-

ski  52, 106, 127, 134, 137, 141, 225, 
247, 249, 250, 271

Makary Rzymianin  42, 100
Makary Wielki (Egipski), św.  197, 198, 

200
Maksym, metr. kijowski  42
Maksym Grek, św.   52, 55
Maksym Wyznawca, św.  49, 173, 258
Malachiasz (ST, prorok)  101
Malalas Jan, kronikarz  38, 43, 246
Mandana, mit.  155, 163, 165, 168
Marcjan, ces. bizantyński  204
Marek Ewangelista (NT, apostoł)  78, 79
Maria (NT) zob. Bogurodzica   
Maria, siostra Łazarza (NT)  233
Maria, ks. ruska  21
Maria z Alanii, ces. bizantyńska 74
Mateusz Ewangelista (NT)  75, 77–79, 

82, 84, 85
Melecjusz (z Antiochii)  242
Metody I, patr. Konstantynopola, św.  

145

Metody Morawski, św.  13, 24, 25, 35, 
37, 61–64, 70, 107, 121

Metody Patarski (a. z Olimpu, Olimpij-
ski), bp, św.  119, 145, 149 (zob. też 
Pseudo-Metody Patarski)

Michał, mit.  150, 155
Michał Archanioł  79, 127
Michał I Cerulariusz, patr. Konstanty-

nopola  220, 222, 223, 230, 235, 253
Michał I Wsiewołodowicz (Czernichow-

ski), ks. czernihowski, św.  42
Michał III, ces. bizantyński  67
Michał VII, ces. bizantyński  67, 74
Micheasz (ST, prorok)  74
Mieszko I, ks. Polski  19, 70
Mieszko II Lambert, kr. Polski  21
Mieszko III Stary,  ks. wielkopolski 

i krakowski  21
Mileticz Ljubomir  107
Milkow Władimir Władimirowicz  176, 

189
Miltenowa Anisawa  151
Mitrofan, bp  52, 242
Mohyła Piotr zob. Piotr Mohyła
Mojżesz (ST)  99, 139, 140, 144
Mołdowan Alieksandr Michajłowicz  

165–168, 171
Munt, mit.  156, 159
Murawiеw Aleksiej Władimirowicz  197, 

198
Naczow Nikoła Enew  180
Nahum (ST, prorok)  74
Naumow Aleksander  59, 65, 229
Nektariusz, abp Konstantynopola  205
Neron, ces. rzymski  246, 247
Nestor, mnich  38, 69, 134, 148, 151, 

240, 242, 243, 247, 250, 251
Nicefor I (Nikifor) Grek, metr kijowski  

222, 226
Nicefor I (Nikifor), patr. Konstantyno-

pola, św.  38, 162, 203, 204,
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Niketas (Nicetas, Nikita) Choniates zob. 
Choniates Niketas

Niketas (Nicetas, Nikita) Stethatos  
220–222, 230, 234

Nikodem (NT)  50, 117
Nikołow Angeł  229
Nikon, patr. moskiewski 135
Nikon Konstancki , św. 115
Nikon z Czarnej Góry, św.  49, 92, 98, 

99, 101, 175, 190, 250, 258
Nil Kabasilas zob. Kabasilas Nil
Nil Synaita (Postnik), św.  49
Noe (ST)  156, 159, 164, 187, 201
Novaković Stojan  136
Olimpias, żona Filipa Macedońskiego 

152
Orygenes, egzegeta i teolog  174
Ostrogscy, ród  56
Ozeasz (ST, prorok)  74
Pachomiusz Serb (Logoteta), pisarz  13, 

52
Palamas Grzegorz zob. Grzegorz Pala-

mas
Paleologowie, dynastia  257
Pambo, abba  275
Paraskiewa (Petka) Tyrnowska, św.  13, 

261
Paweł I, papież  244
Paweł Apostoł (NT)  99, 104, 105, 141, 

155, 173–191, 239, 243, 244, 246, 
247, 254, 284

Pawłow Aleksiej Stiepanowicz  94, 221, 
225–227

Penkowa Pirinka  150
Pentkowska Tatiana Wiktorowna 76, 83, 

133, 135–138, 143
Persowie  243, 259
Petkanowa-Totewa Donka  102, 175
Petronela, św.   239, 244, 248
Petruszewicz Antoni Stiepanowicz  273
Piastowie, dynastia  19, 20, 21, 24, 25
Picchio Ricardo  25

Piotr, mnich 243
Piotr, patr. Konstantynopola 243
Piotr I, car Bułgarii  208, 209
Piotr I, metr. kijowski  41, 48, 
Piotr II, metr. kijowski  42
Piotr III, patr. Antiochii  222–224
Piotr Aleksandryjski, patr. św.  224
Piotr Antiocheński
Piotr Apostoł (Szymon, Kefas, NT)  84, 

141, 174, 178, 191, 234, 235, 239, 
244, 246–248, 254

Piotr Atoski, św.  13
Piotr Czernorizec, pisarz  13
Piotr Jąkała (Gugniwyj, Mongos), mit.  

233, 239, 240, 244–251, 253
Piotr Mohyła, metr. kijowski  29
Piron, heretyk  238
Podskalsky Gerhard  216
Policjan (z Aleksandrii)  243
Popow Andriej Nikołajewicz  220, 221, 

223, 225, 227, 228, 246
Prezbiter Kozma  13, 173, 208, 210, 211
Prochor  52
Psellos Michał, polityk, pisarz  74
Pseudo-Dionizy Areopagita  48, 49
Pseudo-Efrem  146, 149
Pseudo-Hipolit  149
Pseudo-Metody Patarski  98, 114, 116, 

118, 135, 144, 145, 151, 152, 160, 
163, 184

Pseudo-Sisyniusz  99
Pseudo-Sofoniasz   99
Pulcheria, św.  205
Pypin Alieksandr Nikołajewicz  92, 106, 

247
Pyrrus  243
Rallis Paleolog zob. Dionizy
Rogow Alieksandr Iwanowicz  59, 116, 

273, 274
Roman Halicki (Mścisławowicz), ks. 

wołyński i halicki  22, 23
Ruryk, ks. nowogrodzki  41, 67
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Rurykowicze, dynastia  21
Saba Jerozolimski (Sawa Uświęcony), 

św.  100, 256, 257, 259, 260, 270
Sabriszu (Pierwszy), katolikos 196
Salomon (ST)  94, 95, 97, 173, 191, 237, 

275, 276
Samuel, diak z Dubkowa  70
Santos Otero Aurelio de  175
Sapiehowie, ród  56
Sawa Serbski, abp, św.  13, 43, 47, 54, 

92, 93, 95–97, 205, 207, 209, 210, 
222, 238, 258, 265

Seleukcydes  97, 108–110
Serapion, mnich  42
Sergiusz I, patr. Konstantynopola  235, 

239, 242, 243, 253
Sergiusz z Radoneża, św.  79, 124, 210, 

257
Set (ST)  156, 157
Skoryna Franciszek  10, 55
Skylitzes Jan, kronikarz  207
Sobolewski Aleksiej Iwanowicz  75
Sofoniasz (Sofroniusz I), patr. Jerozoli-

my  202, 204, 205
Sołtan Aleksander, marszałek koronny  

57
Sołtan Józef, bp. smoleński, metr. kijow-

ski  56
Sozomen, historyk  174
Spieranski Michaił Nestrowicz  102
Sriezniewski Izmaił Iwanowicz  207
Stefania zob. Jan VIII
Stefan Deczański (Urosz II), kr. Serbii, 

św.  47
Stefan Duszan, car Serbii  238
Stefan Lazarević, św.  47
Stefan Teslewcjow  150
Stefan z Efezu  93
Stefanyk Wasyl 150, 273
Sylwester Rzymski, papież, św.  239, 

241, 253
Symeon Nowy Teolog, św.  49, 220

Symeon Serbski (Stefan Nemanja), 
wielki żupan, św.  13, 261, 265

Symeon Wielki, car Bułgarii  13, 34, 36, 
38, 66, 90, 122, 123, 

Symeon z Mezopotamii  197, 198
Synklityk (z Aleksandrii)  242
Syrach (ST)  97
Syrku Polichronij Agapiewicz  176
Szaweł z Tarsu, zob. Paweł Apostoł
Szczapow Jarosław Nikołajewicz  59, 

100, 116, 271, 273, 274
Szczepan, św.  141
Szczurat Wasyl Grigorowicz  273
Szymon (NT, faryzeusz)  233, 252
Szymon Mag (NT)  191, 234, 235, 246, 

247, 254
Szymon Trędowaty (NT)  233, 252, 254
Śnigurski Jan zob. Jan Śnigurski
Światosław I, ks. kijowski  36, 122
Światosław II (Jarosławowicz), ks. ki-

jowski  34, 91, 
Świętopełk I Przeklęty, w. ks. kijowski  

21
Teodor, abba  275
Teodor Dafnopates (Dafnopat), hymno-

graf 106
Teodor Studyta, św.  106
Teodor Tyron, św.  104, 106
Teodor z Edessy, św.  106
Teodora, św. 132, 134, 135, 136
Teodoryt (z Antiochii)  243
Teodoret z Cyru, bp, św.  195, 200, 202, 

204
Teodozjusz II, ces. bizantyński  205
Teodozjusz (Fudul), heretyk  238
Teodozjusz Grek, igumen, pisarz  225
Teodozjusz Tyrnowski, św.  210
Teodozy, metr. moskiewski  53
Teodozy (Teodosije) Chilandarski, ha-

giograf  13
Teodozy Pieczerski, św.  39, 256, 258
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Teodozy Wielki (Cenobiarcha), abba, 
św.  259

Teofilakt, patr. Konstantynopola  208
Teofilakt Ochrydzki, abp  73, 74, 76–79, 

86, 92, 284
Thomson Francis James  151
Tichonrawow Nikołaj Sawwicz  147, 

155, 176, 180
Tobiasz (ST)  97
Todor (Teodor) Pirdopski, kopista  102
Tomasz Apostoł (NT)  105, 191, 211, 

236, 253
Trifon Korobiejnikow  270
Trunte Nikolaos Hartmut  176, 179, 189, 
Tundal (Tnugdal)  117, 284
Turiłow Anatolij Arkadiewicz  33, 45, 

46, 118, 177
Tymoteusz, prezbiter  202, 203, 205, 

206, 210
Verkholantsev Julia  116, 118
Vincent de Beauvais  117
Walens, ces. rzymski  195, 202, 204
Wasyl II Ślepy, w. ks. moskiewski  51
Wasyl III Rurykowicz, w. ks. moskiew-

ski  54
Wasylko Romanowicz, ks. włodzimier-

ski  42
Wenewitinow Michaił Aleksiejewicz  271
Wierzchosława, ks. nowogrodzka  21

Wilinski Siergiej Grigorowicz  133, 135, 
137, 138, 141

Władysław Gramatyk, pisarz  235
Włodzimierz I Wielki (Światosławicz), 

w. ks. kijowski, św.  19, 21, 35, 67, 
69, 240

Włodzimierz II Monomach, w. ks. ki-
jowski  39, 226

Włodzimierz Wasylkowicz, ks. wołyń-
ski  42

Wojciech (Adalbert), bp, św.  70
Wojsiełk, w. ks. litewski  39
Wujek Jakub 87
Wyszesława (Wiaczesława) Światosła-

wówna, ks. ruska  21
Zachariasz (NT, kapłan)  233, 253
Zachariasz (ST, prorok)  101
Zebedeusz (NT) 253, 254 
Zbysława, ks. kijowska i polska  21
Zema Walery  65
Zemka Taras  131
Zigaben (Zigabenos) Eutymiusz, egze-

geta  210
Zofia (Sofia), św. 254
Zonaras Jan, kronikarz  47, 93, 95
Zosima, mnich  270
Zygmunt III Waza, kr. Polski  166
Żywow Wiktor Markowicz  70
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Afryka 195, 243
Aleksandria  79, 154, 155, 239–243, 

245, 250, 253
Antiochia  191, 196, 223, 239–243, 250, 

253, 254
Antwerpia  73
Arabia  163, 165
Arabowie  197
Armenia  154, 155, 199
Athos, Góra Athos  34, 38, 39, 44, 47, 

48, 51, 52, 54, 55, 92, 124, 205, 248, 
252, 257, 258, 260, 262–265, 270, 
278

Auksztota  23
Awarowie  243
Azja Mniejsza  195, 207, 243, 270
Bachów  266, 267
Bałkany  8, 13, 16, 29, 31, 33, 34, 37, 

38, 39, 44, 45, 47, 51–56, 93, 102, 
104, 119, 122, 134, 135, 161, 172, 
178, 208, 209, 210, 219, 222, 238, 
252, 257, 267, 283

Bazylea  73, 146
Betania  233, 252
Betlejem  270
Betsaida  158, 191 

Biała Ruś  272
Białorusini  26, 60
Białoruś  12, 24, 58, 60, 62
Bielany 73
Bielsk (Podlaski)  56
Bizancjum (Cesarstwo Bizantyńskie)  9, 

10, 30, 44–47, 50, 52, 53, 119, 162, 
205, 219, 228, 142, 249, 280

Bizantyńczycy, zob. Grecy 
Blacherny  160, 205
Bonarówka  64, 67
Bośnia  123
Brześć nad Bugiem  72, 249
Bug  24, 72, 249
Bułgaria (Carstwo Bułgarskie)  30, 34, 

36, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 73, 76, 
90–93, 102, 103, 106, 120–123, 134, 
148, 175, 179, 208, 216, 227, 228

Bułgarzy  26, 30, 35, 48
Carigrad, zob. Konstantynopol
Cesarstwo Łacińskie  22, 257, 
Cezarea Kapadocka  116, 118–122, 125, 

129, 131, 284
Cezarea Palestyńska  79, 173, 191, 242, 

254
Chalcedon  197, 242
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Chalkida 73
Chalkopratia  205
Chełm  25, 40, 42
Chersonez  69
Cypr  173, 195, 199–201, 209, 233, 270, 
Czarna Góra, k. Antiochii  49, 92, 98, 

99, 101, 175, 190, 250, 258
Czechy  24, 30, 36
Damaszek  146, 188, 199–203, 205, 

206, 239, 247
Dniepr  24, 37
Dniestr  24
Drohiczyn  23
Dukla  64
Dunaj  24, 47
Efez  93, 196, 197, 254, 270
Egipcjanie  167
Egipt  155, 173, 232, 270
Etiopia  157
Eubea  74
Europa 7, 9, 10, 26, 47, 52, 73, 248, 282, 

283
Galata  205
Galicja  24
Galilea  85, 270
Getsemani  276
Golgota  149, 163, 171
Grecy  36, 47, 68, 73, 160, 210, 218, 

219, 225, 245, 247, 258, 284
Grodno  56
Grody Czerwińskie 24
Grottaferrata  257
Gruzini  120
Halicz  23, 40–42
Helleni  221
Imperium Osmańskie, zob. Turcja
Iran  196–198
Izmaelici  138, 154, 252
Jerozolima  47, 233, 239–243, 250, 

252–254, 256, 259, 270, 272, 274, 
276, 279

Jerycho  270

Jezioro Tyberiadzkie  270
Jordan  170, 259, 279
Kamieniec Podolski  274, 279
Kanada  12
Kijowszczyzna  28
Kijów (miasto)  23, 25, 36, 39–44, 51, 

53–55, 58, 122, 124, 131, 231, 270, 
272

Kizyk  207
Kobryń  57
Kolonia  146
Konstantynopol (Nowy Rzym, Caro-

gród)  20, 22, 23, 25, 38, 47, 51, 53, 
54, 71, 74, 132, 133, 145, 155, 160, 
162, 164, 166, 169, 203, 205, 206, 
208, 213, 215, 219, 220, 222, 223, 
230, 231, 235, 239–243, 250, 253, 
256, 257, 270, 276, 279

Kopenhaga  147, 150
Korona Polska (Polska)  8, 9, 11, 19, 21, 

22–24, 28, 33, 40, 45, 50–52, 53, 55, 
58, 60, 70, 166, 211

Korona Polska (Polska) zob. też Rze-
czypospolita

Korsuń  68, 69, 274, 276, 279
Kostroma  42
Kórnik  249
Kraków  12, 73, 103, 108, 136, 191, 

203, 206, 220, 274, 280
Kreta  278
Krym  69, 278
Krynica  267
Księstwo Czernihowskie (Czernihowsz-

czyzna)  44
Księstwo Halicko-Wołyńskie zob. Ruś 

Halicko-Wołyńska
Księstwo Kijowskie zob. Ruś Kijowska
Księstwo Perejasławskie  44
Księstwo Połockie  44
Księstwo Smoleńskie  44
Księstwo Turowskie  44
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Księstwo Włodzimiersko-Suzdalskie 
zob. Ruś Włodzimiersko-Suzdalska

Kulikowe Pole  41
Leszcz k. Pińska  57
Litwa (współczesna)  12, 24, 58–60, 62
Litwa, zob. Wielki Księstwo Litewskie
Luboml  42
Lutcza  64
Lwów  25, 52, 58, 273
Ławra Kijowsko-Pieczerska (Ławra 

Pieczerska, Ławra Kijowska) 38, 42, 
51, 57, 166, 167, 256, 272

Ławra Supraska zob. Monaster Supraski
Ławra św. Saby Uświęconego  100, 256, 

257, 259, 270
Ławra Troicko-Siergiejewska (Świętej 

Trójcy i św. Sergiusza z Radoneża) 
52, 79, 124, 152, 155, 159, 210, 229, 
270, 275

Ławryszów koło Nowogródka  44
Łodzina  273
Łuck  44
Małopolska  20, 21, 24, 61
Mezopotamia  154, 195, 197, 198
Mińsk  57
Mołdawia  47, 176
Mołdawianie  26
Monaster Chilandar (Athos)  54, 147
Monaster Czudowski (pw. cudu Archa-

nioła Michała w Chonai)  79
Monaster Kseropotamou (Athos)  55
Monaster Studion (Konstantynopol)  

220, 256, 265
Monaster Supraski  (Ławra Supraska) 

55–57, 130, 228
Monaster św. Hipacego (Ipatiewski) 42, 
Monaster św. Pantelejmona (Athos)  54
Monaster Świętej Trójcy w Słucku  57
Monaster w Żydyczynie  zob. Żydyczyn
Monaster Watoped (Athos)  205
Monaster Wysocki w Sierpuchowie  257
Monaster Zograf  52

Monaster Żyrowicki  57, 248
Morawy zob. Wielkie Morawy
Morze Martwe  278
Moskwa (miasto)  41, 42, 44, 47, 50, 

52–54, 76, 79, 94, 102, 151, 270, 
273, 282

Moskwa (Państwo Moskiewskie), zob. 
Wielkie Księstwo Moskiewskie

Mrągowo 131, 172
Nag Hammadi  174
Negeb  170
Nicea  208–211, 242
Nitra  24
Nowa Cezarea (Neocezarea, w Poncie)  

203
Nowogród zob. Wielki Nowogród
Nowogródek Litewski  44, 57
Ochryda  73, 74, 224
Ormianie  22, 120, 264
Ostróg  25, 50
Palestyna  205, 269, 270, 272, 
Paryż  73
Patara, miasto w Licji 145
Patmos  270
Perejasław-Zaleski  43
Persja  119, 154, 195, 196
Podkarpacie  20, 21
Podole  28, 44
Polacy (Lachowie)  7, 17, 19, 35, 70
Polska (współczesna)  7, 11–16, 58, 60, 

61, 77, 90, 98, 101, 107, 115, 130, 
136, 172, 194, 203, 213, 220, 228, 
229, 273, 275, 283, 285

Połock  39, 40, 43, 44, 56, 57
Połowcy  41
Pont (Azja Mniejsza)  195
Presław  36, 121, 122
Przemyśl  65, 77, 182, 259, 272, 273
Psków  39, 41, 70, 126, 211
Riazań  23, 41
Rosja  10, 12, 54, 58–60, 62
Rosjanie  26, 59
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Rumuni  175
Rumunia  12, 60, 62
Rusini  9, 21, 25, 26, 39, 67, 69, 70, 161, 

218, 246, 269
Ruś Halicko-Wołyńska (Halicko-Wło-

dzimierska, Księstwo Halickie)  10, 
22–24, 40, 42–44, 49, 50

Ruś Kijowska (Księstwo Kijowskie, Ki-
jów)  44, 

Ruś Moskiewska zob. Wielkie Księstwo 
Moskiewskie

Ruś Włodzimiersko-Suzdalska 23, 41, 
42, 44

Rzeczypospolita (Rzeczypospolita Oboj-
ga Narodów)  7–10, 12, 13, 17, 24, 
25, 27, 55, 65, 130, 172, 219, 223, 
228, 248, 252, 281, 282, 283, 285

Rzym (Stary Rzym)  20, 21, 25, 29, 51, 
68, 73, 153, 154, 215, 216, 218, 219, 
230, 231, 234, 238, 240–242, 244–
247, 249, 250, 253, 254, 257, 278

Samaria  254, 276
Samarytanie  68, 69
San  37
Serbia  238, 254
Serbowie  26, 30, 39, 52, 55, 
Side, m. w Pamfilii  196
Sierpuchów 257
Słowacja  12, 60, 62
Słowacczyzna  24
Słowianie  8, 20, 26, 27, 30, 33, 39, 45–

47, 55, 61, 66, 69, 71, 91, 92, 106, 
107, 113, 115, 120, 122, 127, 135, 
145, 147, 160, 161, 175, 176, 189, 
194, 208, 215–217, 222, 242, 243, 
246, 247, 269, 280, 283, 284

Słowiańszczyzna (Slavia Romana, 
Ortho doxa, Cyrilomethodiana, Chri-
stiana)  7, 25–27, 29, 31, 33, 35, 44, 
68, 129, 172, 176, 216, 227, 244

Słuck  57
Smoleńsk  39, 44

Sodoma  279
Sofia  52, 102, 107
Sokal  40
Sołuń (Thessalonika)  35, 154, 278
Stany Zjednoczone (USA) 12
Studion zob. Monaster Studion
Suczawa  274, 279
Supraśl zob. Monaster Supraski
Swisztow  102, 107
Syjon  252, 253
Synaj  47, 134, 146, 269, 270
Syria  155, 195
Szeszkinie  57
Śląsk  20, 21, 24, 61
Tabor (Góra Tabor) 79, 278, 279
Tars  174, 176, 180, 188
Tatarzy  23, 41, 57, 144
Turcja (Imperium Osmańskie)  73
Turcy (Osmańscy)  47, 52, 53, 219
Turów  40, 44, 66
Tyrnowo  93, 124, 125, 238, 254
Ukraina  12, 24, 27, 29, 58, 60, 62, 150, 

273, 278
Ukraińcy  26, 60
Ulucz  273
Warszawa  57, 64, 65, 76, 91, 100, 108, 

115, 118, 201, 203, 223, 226, 228, 
259, 271, 272

Węgry (Królestwo Węgier) 12, 24, 219
Węgrzy  23
Widyń  37
Wiedeń  177, 
Wielki Nowogród  10, 39–41, 52, 94, 

122, 161, 176, 211, 270
Wielkie Księstwo Litewskie (Litwa) 8, 

9, 11, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 33, 39, 
40, 43–45, 50, 53, 55–60, 166, 211

Wielkie Księstwo Moskiewskie (Ruś 
Moskiewska, Państwo Moskiewskie, 
Moskwa)  10, 22, 39, 40, 41, 44, 45, 
47, 51, 52, 53, 54, 55, 211, 282



Wielkie Morawy (Morawy)  24, 30, 61, 
121

Wileńszczyzna  24
Wilno  25, 29, 50, 55–58
Witebsk  57
Włodzimierz nad Klaźmą  23, 41–43, 53
Włodzimierz Wołyński  23, 36
Wołosi  26
Wołoszczyzna  47, 51
Wołyń  44, 55
Wołyń zob. Ruś Halicko-Wołyńska
Wyszogród  41
Zadnieprze  282
Ziemia Święta  38, 259, 269, 270–272
Złota Orda  39–41, 43
Żmudź  23
Żydyczyn 57
Żydzi  69, 136, 137, 139, 163, 170, 228, 

232, 248, 275
Żyrowice zob. Monaster Żyrowicki

Żyznów  64




