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Antoni Mironowicz, Uniwersytet w BiAłyMstokU

ZnacZenie chrZtu ruSi 
w ewangeliZacji europy środkowo-wSchodniej

Słowa kluczowe: chrzest, Ruś Kijowska, Cerkiew prawosławna

Średniowieczne legendy wspominają o misjach, jakie na obszarach Scytii, a więc 
na terenach rozciągających się na północ od Morza Czarnego, podejmowali święci 

apostołowie Andrzej i Filip. Pobyt tam św. Andrzeja odnotował już w IV wieku Euzebiusz 
z Cezarei. Działalność apostoła zostało szeroko rozpropagowana w średniowiecznych kro-
nikach przez mnichów ruskich. Między innymi Powieść lat minionych Nestora odnosi 
początki chrześcijaństwa na ziemiach ruskich do czasów apostolskich. Nestor wspomina 
o nauczaniu św. Andrzeja na północ od Morza Czarnego i o jego podróżach do Kijowa 
i Nowogrodu1. Ponieważ wyprawa apostoła Andrzeja na Ruś jest historycznie niewiary-
godna, to fakt wprowadzenia ewangelisty do literatury staroruskiej miał podkreślić daw-
ność Kościoła ruskiego, sięgającego czasów apostolskich i jego równość z innymi kościo-
łami lokalnymi. Podobnie jego pobyt w miejscu założenia miasta Kijowa miał potwierdzić 
predestynację tego ośrodka do roli centrum duchowego i organizacyjnego ruskiej prowin-
cji cerkiewnej. Choć nie możemy owych podań jednoznacznie potwierdzić, to nie można 
wykluczyć przenikania chrześcijaństwa na obszary nadczarnomorskie. 

Pierwsze, w pełni uchwytne w źródłach, zetknięcie się Słowian z chrześcijaństwem 
nastąpiło nie później niż na początku VII w2. We wczesnym średniowieczu Słowianie 
zajmowali rozległe tereny w Europie Wschodniej i Środkowej. Równocześnie, przez 
cały okres wczesnego średniowiecza ten region Europy znajdował się na peryferiach 
dwóch cesarstw: zachodniego i bizantyjskiego. Jego mieszkańcy, Słowianie i nie-Sło-
wianie, sąsiadujący bliżej lub dalej z owymi centrami cywilizacyjnymi w ciągu IX i X 
wieku wytworzyli nowe struktury państwowe. Wobec tych państw i narodów rozpoczęły 
się działania misyjne ze strony Kościoła bizantyjskiego. Misje odbywały się w okresie 
doniosłych przemian w ich strukturze społeczno-politycznej, a chrystianizacja wykazuje 

1 Kroniki staroruskie, wybr., wst. i przyp. opatrzył F. Sielicki, Warszawa 1987, s. 20-21. Proponuję tylko najnow-
sze opracowania: Л. Миллер, Древнерусское сказание о хождении апостола Андрея в Киев и Новгород, [в:] 
Летописи и хроники, Москва 1974, c. 48-63; G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi 
Kijowskiej (988-1237), Kraków 2000, s. 26-29.
2 A. Vlasto, The Entry of the Slavs into Christendom, Cambridge 1970; J. Leśny, Konstantyn i Metody, apostołowie 
Słowian, dzieło i jego losy, Poznań 1987, s. 16-17.
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ścisły związek z powstawaniem nowych słowiańskich organizacji państwowych3. Proces 
rozwoju chrześcijaństwa w Europie Środkowo-Wschodniej zakończył się pod koniec X 
stulecia, kształtując na wiele wieków granice cywilizacyjne wschodniego i zachodniego 
chrześcijaństwa. 

Szczególne miejsce na mapie chrześcijańskiej Europy zajęła wielonarodowościo-
wa Ruś Kijowska. Państwo, utrzymujące bliskie stosunki z Bizancjum, posiadało bez-
pośrednie kontakty polityczno-kulturowe z innymi krajami chrześcijańskimi: Polską, 
Czechami i Węgrami. Sąsiedztwo Rusi Kijowskiej, wzmocnione licznymi związkami 
małżeńskimi z przedstawicielami dynastii Rurykowiczów, wywierało wpływ na oblicze 
chrześcijaństwa w Polsce. Już od X stulecia przez ziemie ruskie docierały do Polski bez-
pośrednie wpływy bizantyjskie i bułgarskie. Położenie Rusi predestynowało ją do rangi 
nowego cywilizacyjnego centrum na styku świata islamskiego i pogańskiego. Według 
Władysława Abrahama:

Kijów ówczesny musiał na Polskę silnie oddziaływać, gdyż na Zachodzie w pobliżu 
tak świetnego ogniska cywilizacji nigdzie nie było, a oddziaływanie to wzmacniały nad-
to ciągłe stosunki polityczne i handlowe z Rusią, i częste małżeństwa między członkami 
domów panujących obu tych krajów zawarte. Wpływy rusko-bizantyjskie uwydatniały 
się wtedy i w stylu, i w architekturze, a nawet w tłoku menniczym, mogły więc oddzia-
ływać również i na Kościół polski4.

Żywot Konstantyna-Cyryla wskazuje, że początki chrześcijaństwa na ziemiach ru-
skich sięgają czasów misji metodiańskiej5. Pełna infiltracja chrześcijaństwa na Ruś Ki-
jowską nastąpiła po zawarciu traktatów politycznych tego państwa z Bizancjum (911 r. 
i 944 r.). Księżna Olga przyjęła chrzest w 955 roku nie w Konstantynopolu, ale w Ki-
jowie i jako chrześcijanka przybyła do stolicy Cesarstwa Bizantyjskiego6. Z dzieła De 
Ceremoniis Konstantyna VII Porfirogenety (944-959) dowiadujemy się, że Olga była 

3 Szeroko na temat chrystianizacji Europy Środkowo-Wschodniej w okresie Imperium Bizantyjskiego w: A. Am-
mann, Die ostslawische Kirche im jurisdiktionellen Verband der byzantinischen Grosskirche (988-1459), Würzburg 
1955; N. Zernov, The Russian and their Church, London 1978; M. Spinka, A History of Christianity in the Balkans, 
Chicago 1933; H. Trevor-Roper, The Rise of Christian Europe, London 1967; S. Runciman, Wielki Kościół w nie-
woli, Warszawa 1973; J. M. Hussey, The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford 1990; A. Mironowicz, 
Chrystianizacja Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów są-
siednich, Białystok 2000, s. 51-67.
4 W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, wyd. 3, Poznań 1962, s. 159.
5 Apostołowie Słowian. Żywoty Konstantyna i Metodego. Przekład z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, wstęp 
i objaśnienia T. Lehr-Spławiński, Warszawa 1988, s. 66-71; J. Swastek, Chrzest Rusi, [w:] Teologia i kultura du-
chowa starej Rusi, red. J. S. Gajek, W. Hryniewicz, Lublin 1993, s. 59-62; H. Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków 
1996, s. 43-53.
6 Ibidem, s. 33; O chrzcie Olgi w Carogrodzie zob. Е. Е. Голубинский, История Русской Церкви, т. I. ч. 1., 
Москва 1904, c. 96-97; J. Umiński, Obrządek słowiański w Polsce w IX- X wieku i zagadnienie drugiej metropolii 
polskiej w czasach Bolesława Chrobrego, „Roczniki Humanistyczne KUL”, 4 (1953), rok wyd. 1954, z. 4, s. 7-8; 
D. Obolensky, Ruś i Bizancjum w połowie X stulecia: problem chrztu księżnej Olgi, [w:] Chrystus zwyciężył. Wokół 
chrztu Rusi Kijowskiej, red. J. S. Gajek, W. Hryniewicz, Warszawa 1989, s. 29-43; idem, Chrzest Olgi, księżnej 
kijowskiej, [w:] Teologia i kultura duchowa starej Rusi…, s. 23-39.
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dwukrotnie podejmowana na dworze cesarskim. Jeżeli odnotowywano takie wydarze-
nia, to na pewno wspomniano by też o chrzcie księżnej kijowskiej, gdyby taki się odbył. 
Według części badaczy podróż Olgi do Carogrodu miała na celu ustanowienie na zie-
miach ruskich biskupstwa. Księżna po powrocie z Konstantynopola stała się propaga-
torką chrześcijaństwa na Rusi. Olga przygotowała Ruś do oficjalnego przyjęcia chrztu 
i podniesienia poprzez ten akt prestiżu kulturalno-cywilizacyjnego kraju. Z tego powodu 
po śmierci (969 r.) w tradycji ruskiej była czczona jako równa św. Marii Magdalenie 
i św. Apostołom. Do spopularyzowania kultu przyczynił się metropolita kijowski Iłarion 
w swym Słowie o zakonie i łasce. Kult Olgi upowszechnił się w XIII wieku wraz z jej 
kanonizacją7. Syn księżnej Olgi – Świętosław – nie poszedł w ślady matki, ale nie ma 
też dowodów na szczególne prześladowania z jego strony wyznawców chrześcijaństwa. 
Oficjalna ewangelizacja ziem ruskich nastąpiła za panowania księcia Włodzimierza 
Wielkiego. Początkowo książę prześladował chrześcijan, o czym świadczy skazanie na 
męczeńską śmierć kanonizowanych w Kościele wschodnim św. Teodora i św. Jana. Na 
miejscu ich śmierci w latach 989-996 została wybudowana cerkiew pw. Zaśnięcia NMP, 
zwana powszechnie Dziesięcinną8. 

Okoliczności przyjęcia chrztu przez księcia Włodzimierza są w literaturze histo-
rycznej dobrze opracowane. Na jej podstawie przypomnę podstawowe fakty. Cesarz 
bizantyjski Bazyli II w 987 roku poprosił księcia kijowskiego o pomoc przy likwidacji 
powstania uzurpatora Bardasa Fokasa. Włodzimierz po udzieleniu pomocy wojskowej 
miał przyjąć chrzest i poślubić siostrę cesarza, Annę. O jej rękę daremnie ubiegał się 
cesarz niemiecki Otto I dla swego syna Ottona II. Książę Włodzimierz wywiązał się ze 
zobowiązań wobec Cesarstwa i po zdobyciu zajętego przez buntowników Krymu i Kor-
sunia zażądał wypełnienia pozostałej części kontraktu. Cesarz Bazyli II, zagrożony no-
wym powstaniem w Azji Mniejszej, pod presją militarną Włodzimierza, zgodził się na 
ślub swej siostry. Chrzest Włodzimierza z rąk duchowieństwa bizantyjskiego, odbył się 
6 stycznia 988 roku. Według Powieści lat minionych masowy chrzest mieszkańców gro-
du i dworu książęcego miał miejsce w Kijowie podczas świąt wielkanocnych lub w dniu 
Zesłania Ducha Świętego. Ślub księcia z porfirogenetką Anną został zawarty w połowie 
988 roku. Wraz z księżną do Kijowa przybyło liczne duchowieństwo bizantyjskie, przy-
wożąc ze sobą wiele ksiąg, naczyń liturgicznych, relikwii świętych, w tym otrzyma-
ne z Rzymu relikwie św. Klemensa, papieża9. Relikwie św. Klemensa zostały złożone 

7 Е. Е. Голубинский, История канонизации cвятых в Русской Церкви, Москва 1903, c. 57; Г. П. Федотов, Свя-
тые Древней Руси (X-XVII вв..), New York 1959, с. 18-31; Жития Святых, составлено монахиней Таисией, т. I, 
New York 1983, с. 211-218; A. A. Мельников, Путь непечален. Исторические свидетельства о святости Белой 
Руси, Минск 1992, с. 144-152; A. Mironowicz, Święci w Kościele prawosławnym na Białorusi, [w:] Wilno i kresy 
północno-wschodnie, т. I, Historia i ludzkie losy, red. E. Feliksiak, A. Mironowicz, Białystok 1996, s. 86-87.
8 N. Miedwiediew, Chrzest Rusi, „Chrześcijanin a Współczesność”, nr 1 (27), 1988, s. 13-14.
9 Dokładną rekonstrukcję chrztu Rusi w ostatnich latach przedstawili: A. Poppe, Ruś i Bizancjum w latach 986-
989, „Kwartalnik Historyczny”, R. LI, nr 1, 1978, s. 3-22; idem, The Rise of Christian Russia, London 1982; G. 
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w cerkwi dziesięcinnej, a następnie w wybudowanej przez Jarosława Mądrego katedrze 
Mądrości Bożej (św. Sofii). 

Po chrzcie kijowian rozpoczął się proces ewangelizacji pozostałych mieszkańców 
Wielkiego Księstwa Kijowskiego. Książę Włodzimierz poprzez chrystianizację ziem ru-
skich pragnął skonsolidować rozległe państwo i wieloetniczne społeczeństwo. Kościół 
ruski uzyskał poparcie państwa i dzięki temu mógł prowadzić działalność misyjną na 
obszarach zamieszkałych przez pogan. Kościół wschodni ugruntował swoją pozycję 
nad Dnieprem poprzez liturgię słowiańską. W akcji chrystianizacyjnej wykorzystano 
osiągnięcia misyjne św. Cyryla i św. Metodego. Według Henryka Paszkiewicza, chrzest 
Włodzimierza dokonał się w języku słowiańskim10. 

Kościół ruski od samego początku był metropolią, jedną z prowincji patriarchatu kon-
stantynopolitańskiego. Z tego powodu patriarcha miał określone prawa administracyjne 
i sądownicze. Posiadał wyłączne prawo interpretacji kanonów. Zwierzchnik Kościoła 
bizantyjskiego obsadzał urząd metropolity. W praktyce obsadzanie tej godności w X-XI 
wieku należało do kompetencji synodu patriarszego, który przedstawiał do zatwierdze-
nia trzech kandydatów spełniających warunki kanoniczne. Spośród zgłoszonych kandy-
datów patriarcha wybierał i zatwierdzał metropolitę. Taka procedura wyboru dotyczyła 
również ruskiej prowincji kościelnej. Różnica w porównaniu z metropoliami znajdują-
cymi się na terenie Cesarstwa polegała na tym, że w przypadku metropolity kijowskiego 
akt intronizacji był zarazem aktem akredytacji politycznej. Ceremonia przyjęcia nowego 
metropolity odbywała się w katedrze kijowskiej11.

Metropolia kijowska jako sześćdziesiąta z kolei metropolia patriarchatu konstanty-
nopolitańskiego została ustanowiona około 997 roku. Do tego czasu w stolicy Wielkiego 
Księstwa Kijowskiego przebywał jedynie biskup misyjny. Można założyć, że przybył 
on do Kijowa wraz z księżną Anną w 989 roku. Pierwszym biskupem z tytułem metro-
polity został Teofilakt, przeniesiony z metropolii Sebasty. Przeniesienie nastąpiło przed 
991 rokiem, tj. przed śmiercią patriarchy Mikołaja Chrysoberga. Drugim metropolitą 
był Jan, chociaż źródła ruskie wspominają u schyłku X wieku jeszcze o dwóch innych 
metropolitach – Michale i Leonie. Zajmowanie godności przez nich jest jednak bardzo 
wątpliwe12. Wraz z powołaniem metropolii kijowskiej ustanowiono sufraganie biskupie. 

Podskalsky, Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus’ (988-1237), München 1982; A. Mironowicz, 
Chrystianizacja Europy Środkowo-Wschodniej przez Kościół bizantyjski, „Pro Georgia. Journal of Kartvelogical 
Studies”, Nr 18, Warszawa 2009, s. 87-100; S. Senyk, A History of the Church in Ukraine, vol. I, Romae 1993; J. 
Swastek, op. cit., s. 55-71.
10 H. Paszkiewicz, op. cit., s. 51; W. Hryniewicz, Chrystus zmartwychwstał. Motywy paschalne w pismach metropo-
lity Iłariona (XI w.), Warszawa 1995, s. 112-116; S. Kozak, Spuścizna cyrylo-metodejska w procesie chrystianizacji 
Rusi, [w:] Chrystus zwyciężył…, s. 13-28. 
11 Е. Е. Голубинский, История Русской Церкви…, c. 269-272; A. Poppe, Państwo i Kościół na Rusi w XI w., 
Warszawa 1968, s. 38, 39; idem, Przyjęcie chrześcijaństwa na Rusi w opiniach XI wieku, [w:] Teologia i kultura 
duchowa starej Rusi…, s. 89-104; G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura…, s. 59-68.
12 A. Poppe, Państwo i Kościół na Rusi…, s. 25-33.
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Kijowskie biskupstwo metropolitalne obejmowało ziemie kijowską, białoruską i litew-
ską. Obok metropolitalnego soboru św. Zofii w Kijowie w późniejszym okresie ważne 
miejsce odgrywał Nowogródek Litewski z soborem św. św. Borysa i Gleba13.

Pierwszą z sufraganii ustanowiono w Białogrodzie, położonym na południowy 
zachód od Kijowa, jednym z największych ośrodków grodowych Rusi Kijowskiej. 
Białogród stanowił jedną z rezydencji władcy kijowskiego i pełnił ważną funkcję 
obronną. Ten rozległy gród, ściśle powiązany z Kijowem, nie odgrywał do XII wieku 
samodzielnej roli politycznej. Był siedzibą młodszych książąt zarządzających grodem 
z nadania księcia kijowskiego. Powstanie katedry białogrodzkiej datuje się na lata pa-
nowania Włodzimierza Wielkiego. Miasto zostało rezydencją biskupią, ponieważ było 
również rezydencją książęcą. Biskup białogrodzki był do 1165 roku prothotronosem 
metropolii. Sytuacja biskupa białogrodzkiego, podobnie jak juriewskiego, różniła się 
zwłaszcza w XII wieku od pozycji pozostałych władyków rezydujących w księstwach 
dzielnicowych. Diecezje te, białogrodzka i juriewska, wraz z metropolitalną, znajdo-
wały się w dzielnicy wielkoksiążęcej. Książę kijowski, współdziałając z metropoli-
tą i mając od siebie zależnych dwóch władyków, mógł skutecznie wywierać wpływ 
na obsadę katedr biskupich w innych dzielnicach Rusi Kijowskiej. Metropolita miał 
więc możliwość, wraz z dwoma podległymi mu biskupami, konsekrowania nowego 
władyki14. 

Założenie biskupstwa juriewskiego przypada na lata panowania Jarosława Mądrego. 
Fundacja władyctwa nastąpiła po 1036 roku, kiedy książę rozpoczął budowę grodów 
nad rzeką Rosią. Biskupstwo w Juriewie miało zapewnić opiekę duszpasterską i prowa-
dzić akcję misyjną wśród ludów koczowniczych. Schrystianizowani koczownicy mogli 
być pomocni w walce z Połowcami i Pieczyngami. Jarosław Mądry erygował biskup-
stwo juriewskie również po to, żeby metropolita miał jeszcze drugiego wikariusza, obok 
białogrodzkiego. W ten sposób mógł wyświęcać władyków bez potrzeby wzywania do 
Kijowa innych sufraganów.

Biskup juriewski był nie tylko wikariuszem metropolity, ale administrował własną 
diecezją obejmującą dorzecze Rosi. Zastępował metropolitę podczas uroczystości ko-
ścielnych w Konstantynopolu i Kijowie15. W latach 1147-1149 biskupstwo przeniesiono 
z Juriewa do Kaniowa. Powodem przeniesienia było spalenie Juriewa w końcu lat czter-
dziestych XII wieku, w czasie walk między książętami ruskimi.

13 Макарий (Булгаков), митрополит, История Русской Церкви, т. IV, Санкт-Петербург 1886, c. 132; W. Zaikin, 
Ustrój wewnętrzny Kościoła ruskiego w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI w. do unii lubelskiej, „Sprawozda-
nia Towarzystwa Naukowego we Lwowie” , R. X, nr 2, Lwów 1930, s. 135; L. Bieńkowski, Organizacja Kościoła 
wschodniego w Polsce, [w:] Kościół w Polsce. Studia nad historią Kościoła katolickiego w Polsce, red. J. Kłoczow-
ski, t. II, cz. 2, Kraków 1969, s. 811.
14A. Poppe, Uwagi o najstarszych dziejach Kościoła na Rusi, cz. 3, „Przegląd Historyczny”, t. LVI, 1965, z. 4, s. 557-
564.
15 Е. Е. Голубинский, История Русской Церкви…, c. 689-690; A. Poppe, Państwo i Kościół na Rusi…, s. 188-192.
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W Nowogrodzie, drugim po Kijowie ośrodku politycznym, powołano katedrę bi-
skupią jeszcze pod koniec X wieku. Latopis nowogrodzki datuje utworzenie diecezji już 
w 989 roku16. O wczesnym powstaniu władyctwa nowogrodzkiego świadczy drewniana 
katedra św. Zofii o trzynastu kopułach, stanowiąca kopię drewnianej archikatedry ki-
jowskiej pod tym samym wezwaniem, wybudowaną jeszcze za panowania Jarosława 
Mądrego. Pierwszym biskupem nowogrodzkim był Joachim pochodzący z Korsunia17. 

Powstanie biskupstwa w Czernihowie, jednego z czołowych ośrodków grodowych 
na Rusi Kijowskiej, nastąpiło za panowania Włodzimierza Wielkiego. W Czerniho-
wie, podobnie jak w Kijowie, musiała funkcjonować wspólnota chrześcijańska zanim 
nastąpiło oficjalnie przyjęcie chrześcijaństwa. Przed 1036 rokiem książę czernihowski 
Mścisław rozpoczął budowę monumentalnej katedry Zbawiciela na miejscu istniejącej 
drewnianej18. Ustanowienie biskupstwa wynikało z dominującej roli Czernihowa w ży-
ciu politycznym. Po roku 1246 siedziba władyctwa została przeniesiona do Briańska.

W podobnej sytuacji znajdował się Perejasław, będący stolicą diecezji, która obejmo-
wała w końcu XI wieku ziemię perejasławską, smoleńską i suzdalską. Erygowanie diece-
zji nastąpiło na początku XI wieku. Murowana katedra Michała Archanioła, konsekrowana 
przez metropolitę Efrema w 1089 roku, została wzniesiona na miejscu drewnianej pod 
tym samym wezwaniem. Kult św. Michała jako patrona rycerstwa walczącego z pogana-
mi, popularny w Bizancjum, na Rusi upowszechnił się wraz z przyjęciem chrześcijaństwa. 
Wybór patrona dla katedry perejasławskiej nie był przypadkowy. Ziemia perejasławska, 
zagrożona najazdami koczowników, miała swego biskupa już za panowania Jarosława 
Mądrego. Można też przyjąć za wiarygodne źródła ruskie, które wskazują, że biskupstwo 
perejasławskie istniało w latach panowania Włodzimierza I. Biskupstwo to mogło powstać 
wraz z budową potężnego grodu po zwycięstwie nad Pieczyngami w 992 roku19. 

Dwie ostatnie diecezje krótko posiadały status metropolii tytularnych. Istota metro-
polii tytularnych polegała na tym, że biskup był podnoszony do godności metropoli-
ty dożywotnio lub na czas określony. Metropolita taki nie miał sufraganów, a po jego 
śmierci diecezja stawała się zwykłym biskupstwem metropolii, której uprzednio podle-
gała. Pozycja metropolii tytularnych podobna była do statusu prawnego arcybiskupstw 
autokefalicznych. Nadawanie przez cesarzy bizantyjskich biskupom honorowej rangi 
metropolity, dożywotnio lub na czas określony, i uwolnienie ich spod jurysdykcji metro-
polity macierzystej prowincji zdarzało się w XI wieku bardzo często.

Awans cerkiewny Czernihowa i Perejasławia miał podłoże polityczne. Po śmierci 
Jarosława Mądrego (1054 r.) jego syn Izasław został księciem kijowskim (seniorem), 

16 Полное собрание русских летописей, т. IV, Петроград 1915, c. 90.
17 A. Poppe, Uwagi..., cz. 1, „Przegląd Historyczny”, t. LV, 1964, z. 3, s. 382-383.
18 ПСРЛ, т. I., Ленинград 1926-1928, кол. 150; A. Poppe, Państwo i Kościół na Rusi…, s. 164.
19 Е. Е. Голубинский, История Русской Церкви…, c. 685-688; A. Poppe, Uwagi..., cz. 1, s. 382-383; G. Podskal-
sky, Chrześcijaństwo i literatura..., s. 54-55.
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Świętosław księciem czernihowskim, a Wsiewołod księciem perejasławskim. Trzej Ja-
rosławowicze prowadzili wspólną politykę zagraniczną i wojskową. Cesarzowi bizan-
tyjskiemu zależało na ich pozyskaniu w wojnie z Pieczyngami i Połowcami. Z tego po-
wodu nadanie tamtejszym biskupom tytułu metropolity służyło wzmocnieniu wpływów 
bizantyjskich wśród książąt ruskich. Inicjatywa awansu katedr biskupich w Czernihowie 
i Perejasławiu wyszła ze strony bizantyjskiej. Tytuł metropolity czernihowskiego posia-
dał w 1072 roku biskup Neofita, a perejasławskim został władyka Efrem w 1077 roku. 
Obie metropolie były rezultatem określonej sytuacji politycznej i przestały istnieć wraz ze 
śmiercią biskupów, którzy otrzymali godność metropolity. Metropolia czernihowska prze-
stała istnieć przed 1088 rokiem, a perejasławska w 1100 roku. Po wygaśnięciu dwóch me-
tropolii tytularnych jurysdykcja metropolii kijowskiej objęła ponownie w końcu XI wieku 
całą Ruś Kijowską20. Biskupstwo czernihowskie obejmowało ziemie księstwa czernihow-
skiego i siewierskiego, a perejasławskie – tereny księstwa perejasławskiego21.

Władyctwo w Połocku powstało prawdopodobnie za panowania Włodzimierza Wiel-
kiego, choć pierwsze informacje źródłowe o biskupie połockim pochodzą z 1105 roku22. 
Połock pełnił ważną rolę polityczną. Włodzimierz I wyznaczył w nim siedzibę najstar-
szego syna, Izasława, który zmarł w 1001 roku. Gród był rządzony przez jedną dynastię 
wywodzącą się od wnuka Włodzimierza I – Briaczesława. Jego syn Wsiesław wzniósł 
w Połocku świątynię Mądrości Bożej. Pięcionawowa cerkiew św. Zofii nawiązywała 
stylem architektonicznym do soborów św. Zofii w Kijowie i Nowogrodzie. Poświęce-
nie świątyni miało szczególną wymowę, albowiem odzwierciedlało ambicje Połocka 
dorównania głównym centrom politycznym Rusi Kijowskiej. Sam fakt fundacji muro-
wanej katedry potwierdza rezydowanie tam w połowie XI wieku biskupa23. Eparchia 
połocka rozciągała się na obszary ziemi połockiej i witebskiej. Obszar jurysdykcji tego 
biskupstwa zmniejszał się wraz z kurczeniem się granic księstwa połockiego24.

Powstanie biskupstwa we Włodzimierzu na Wołyniu przypisuje się również księciu 
Włodzimierzowi I. Władyctwo włodzimierskie miało powstać pod koniec X wieku25. 
Najstarsza informacja o wyświęceniu na katedrę włodzimierską w 1086 roku Stefana 
nie oznacza, że był on pierwszym biskupem tej diecezji. O prawdopodobnym erygo-
waniu diecezji w II połowie XI wieku świadczy fakt, że Włodzimierz nie posiadał mu-
rowanej katedry do połowy następnego stulecia. Wzniesiony wówczas sobór Zaśnięcia 

20 A. Poppe, Uwagi..., cz. 2, s. 557-572; cz. 3, s. 557-569; idem, Państwo i Kościół na Rusi…, s. 167-170.
21 Макарий (Булгаков), op. cit., т. II, c. 12; И. A. Чистович, Очерк истории Западно-Русской Церкви, ч. 1, 
Санкт-Петербург 1882, с. 146.
22 Е. Е. Голубинский, История Русской Церкви…, c. 334-335; Г. Шейкин, Полоцкая епархия, Минск 1997, с. 5.
23 Л. В. Алексеев, Полоцкая земля. Очерки истории северной Белоруссии в IX-XIII вв., Москва 1966, с. 193-
199; A. Poppe, Uwagi..., cz. 2, с. 559-560; H. Łowmiański, Geneza ziemi połockiej, [w:] Z polskich studiów slawi-
stycznych, seria 3, Warszawa 1968, s. 7-24.
24 И. Чистович, op. cit., с. 146.
25 Е. Е. Голубинский, История Русской Церкви…, c. 660-671; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie 
Piastów i Jagiellonów, Białystok 2003, s. 58-62.
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NMP nawiązywał do soboru znajdującego się w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej. Bisku-
pi włodzimierscy nosili tytuł protothronosa, a ich katedra była uważana za najstarszą 
spośród diecezji należących później do metropolii halickiej26. Obszar diecezji włodzi-
mierskiej przed podziałem, czyli do połowy XII wieku, obejmował cały Wołyń, Pole-
sie z grodami Brześciem, Słonimiem, Grodnem, Wołkowyskiem i Kobryniem, tereny 
nad Bugiem z Mielnikiem, Grody Czerwieńskie i Przemyskie oraz porzecze górnego 
Dniestru z Haliczem. W miarę powstawania nowych eparchii jej jurysdykcja kurczyła 
się i w końcu XIII wieku obejmowała zachodni i południowy Wołyń (powiaty włodzi-
mierski i krzemieniecki) oraz południowe i środkowe Podlasie (ziemia brzeska, bielska 
i drohiczyńska)27.

Podobnie jak w przypadku diecezji włodzimierskiej tradycja przypisuje powołanie 
biskupstwa rostowskiego Włodzimierzowi Wielkiemu28. Do 1073 roku ziemia rostow-
ska stanowiła część księstwa perejasławskiego, dlatego nie mogło tam dojść do erygo-
wania osobnego władyctwa przed tym rokiem. Dopiero polityczne wyodrębnienie się 
ziemi rostowskiej z księstwa perejasławskiego dało podstawy do utworzenia nowego 
biskupstwa. Pierwszym biskupem rostowskim był Leon, który zginął w trakcie akcji mi-
syjnej wśród pogan. Według Żywota Teodozjusza, drugim ordynariuszem diecezji został 
ihumen pieczerski Izajasz, który upowszechnił kult Bogurodzicy, a zwłaszcza święto 
Zaśnięcia NMP. Po śmierci władyki Izajasza około 1093 roku katedra rostowska zosta-
ła włączona do biskupstwa perejasławskiego. Powołanie diecezji rostowskiej, aczkol-
wiek miało na celu umocnienie organizacji cerkiewnej i przyspieszenie chrystianizacji 
Rusi, było rezultatem ustaleń pomiędzy książętami w latach osiemdziesiątych XI wieku. 
Powrót do stanu politycznego sprzed podziału księstwa perejasławskiego spowodował 
upadek diecezji rostowskiej. Reaktywowano ją w nowej sytuacji politycznej po 1136 
roku. W drugiej połowie XII wieku siedziba biskupstwa została przeniesiona do Suzda-
la, a następnie do Włodzimierza suzdalskiego29.

Część historyków przypuszcza, że erygowanie biskupstwa turowskiego nastąpiło 
w 1005 roku30. Ta hipoteza nie znajduje uzasadnienia źródłowego. Turów nie był nawet 
26 П. И. Карашевич, Очерк истории православной церкви нa Волыни, Санкт-Петербург 1855, с. 18; П. Н. 
Батюшков, Волынь. Историческия судьбы Юго-Западнаго края, Санкт-Петербург, 1888, с. 19; J. Fijałek, 
Średniowieczne biskupstwa Kościoła wschodniego na Rusi i Litwie, „Kwartalnik Historyczny”, t. X, 1896, s. 494; 
t. XI, 1897, s. 59-61; Н. И. Теодорович, Историко-статистическое описание волынской епархии, т. I, Почаев 
1888, с. 15; т. II, Почаев 1890 с. 575, 597; A. Poppe, Państwo i Kościół na Rusi…, s. 175-179. 
27 П. Н. Батюшков, op. cit., с. 19; Н. И. Теодорович, Город Владимир Волынской губернии в связи с историей 
волынской епархии, исторический очерк, Почаев 1893, с. 26; A. Jabłonowski, Ziemie ruskie, Wołyń i Podole, 
Warszawa 1889, s. 103; G. Podskalsky, Chrześcijaństwo..., s. 281. Por. również: В. Т. Пашуто, Очерки по истории 
Галицко-Волынской Руси, Москва 1950; И. Крипьякевич, Галицко-Волынское Княжество, Киев 1984; H. 
Łowmiański, Początki Polski, t. IV, cz. 1, Warszawa 1985; A. Swieżawski, Ziemia Bielska. Zarys dziejów politycz-
nych do roku 1462, Częstochowa 1990.
28 Е. Е. Голубинский, История Русской Церкви…, c. 677-679.
29 Ibidem, s. 697-698; A. Poppe, Uwagi..., cz. 3, s. 559-560.
30 Е. Е. Голубинский, История Русской Церкви…, c. 324-325; Я. Т. Щчапов, Туровские уставы XIV века о де-
сятине, „Археологический ежегодник” за 1964 г., Москва 1965, с. 255-258, 271-273; Я. Лабынцау, Старая 
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stolicą dzielnicy Świętopełka I. Rolę tę pełnił Pińsk. Wzrost znaczenia Turowa nastąpił 
za panowania księcia kijowskiego Wsiewołoda (1078-1093), kiedy dzielnicę turowską 
otrzymał Świętopełk II w 1088 roku. Podniesienie ziemi turowskiej do rangi dzielnicy 
książęcej przyspieszyło ustanowienie samodzielnego biskupstwa. Usamodzielnienie się 
politycznie Turowa spowodowało jego wyjście spod jurysdykcji władyków włodzimier-
skich i powołanie diecezji turowskiej. Katedra biskupia w Turowie, pod wezwaniem Za-
śnięcia NMP, wskazuje, że pierwszy ordynariusz diecezji, podobnie jak wielu innych, 
pochodził z monasteru pieczerskiego31. Początkowo eparchia turowska obejmowała całe 
Polesie, czyli dawne księstwo turowsko-pińskie. W późniejszym okresie władycy tu-
rowscy zarządzali czasowo terenami południowego Podlasia i Rusi Czarnej32. 

W ścisłym związku z ruską prowincją cerkiewną pozostawało arcybiskupstwo w Tmu-
tarakaniu. Takie powiązanie wynikało z politycznej dominacji Rusi nad tym obszarem do 
końca XI wieku oraz z wyświęcenia mnicha pieczerskiego Mikołaja na władykę tmuta-
rakańskiego33. W Tmutarakaniu nigdy nie było biskupstwa podległego metropolii kijow-
skiej. W X-XI wieku Tmutarakań stanowił arcybiskupstwo autokefaliczne, tytularne, pod-
ległe bezpośrednio patriarsze konstantynopolitańskiemu. Dominacja polityczna Wielkiego 
Księstwa Kijowskiego wpłynęła pośrednio na stosunki cerkiewne. Syn Włodzimierza I, 
Mścisław, ufundował w latach dwudziestych XI wieku cerkiew Bogurodzicy, a w latach 
siedemdziesiątych mnisi pieczerscy założyli w Tmutarakaniu filię swego monasteru34.

Z przedstawionej analizy wynika, że w XII wieku ruska prowincja kościelna składała 
się z 13 diecezji: metropolitalnej kijowskiej oraz 12 sufraganii. W tej liczbie znajdu-
ją się powstałe w ciągu XII wieku biskupstwa smoleńskie i halickie oraz reaktywowa-
ne w 1136 roku władyctwo rostowskie. Biskupstwo smoleńskie zostało wyodrębnione 
z diecezji perejasławskiej w 1136 roku w wyniku starań księcia smoleńskiego Rościsła-
wa Mścisławowicza (1127-1159). Jego status został oparty na tych samych zasadach, 
jakie legły u podstaw istniejących już biskupstw ruskich35. Władyctwo smoleńskie obej-
mowało swym zasięgiem terytorium księstwa smoleńskiego i ziemię mścisławską36. Die-
cezja halicka została wydzielona z biskupstwa włodzimierskiego w latach 1147-1156. 

казка Полесся, Минск 1993, с. 28-29; A. Mironowicz, Biskupstwo turowsko-pińskie w XI-XVI wieku, Białystok 
2011, s. 50-51.
31 Макарий (Булгаков), op. cit., т. III, c. 12; A. Poppe, Państwo i Kościół na Rusi…, s. 183-188; G. Podskalsky, 
Chrześcijaństwo i literatura..., s. 57.
32 А. С. Грушевский, Очерк истории Туровско-Пинского Княжества в составе Литовско-Русского государ-
ства XIV-XVI вв., „Киевские Университетские Известия”, XLII, № 10, 1902, с. 98; Я. Н. Щчапов, Туровские 
уставы XIV века о десятине, с. 255-256, 272; П. Ф. Лысенко, Туровская земля IX-XIII вв., Минск 1999; A. Miro-
nowicz, op. cit., s. 44-96.
33 Е. Е. Голубинский, История Русской Церкви…, c. 335-336.
34 A. Poppe, Uwagi..., cz. 3, s. 557-558; G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura ..., s. 58.
35 Афанасий (Мартос), Беларусь в исторической, государственной и церковной жизни, Буэнос-Айрес 1966, с. 
70; A. Poppe, Fundacja biskupstwa smoleńskiego, „Przegląd Historyczny”, t. LVII, 1966, z. 4, s. 552-554; М. Ермало-
віч, Старажытная Беларусь, Полацкі і Новагародскі перыяды, Мінск 1990, с. 204-205.
36 Л. В. Алексеев, Устав Ростислава Смоленского 1136 года и процесс феодализации Смоленской земли, [w:] 
Славяне в истории Европы, Poznań 1974, c. 111.
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Pierwszego biskupa halickiego Kuźmę Latopis hipacki wzmiankuje pod 1164 rokiem37. 
Po 1190 roku z diecezji czernihowskiej wyodrębniono biskupstwo riazańskie z soborną 
cerkwią Zaśnięcia NMP38. 

W XIII wieku powstały kolejne biskupstwa prawosławne. Książę halicko-wołyński 
Daniel najpierw w 1223 roku erygował biskupstwo w Uhrowsku, a następnie w 1240 
roku przeniósł je do Chełma39. Władyctwo chełmskie zostało wydzielone z diecezji wło-
dzimiersko-wołyńskiej. Początkowo granica wschodnia eparchii uhrowskiej opierała 
się na linii Bugu na północy i wschodzie. Zachodnia granica biskupstwa obejmowała 
kasztelanie lubelską i łukomską, należące do dzielnicy sandomierskiej. Do diecezji tej 
należały tereny ziemi chełmskiej i bełskiej. Rozwój terytorialny państwa Daniela Ro-
manowicza na północy spowodował włączenie do diecezji chełmskiej południowego 
Podlasia z księstwem drohickim i ziemią mielnicką40.

Podział eparchii rostowsko-suzdalskiej spowodował, że na mapie diecezji ruskich 
pojawiło władyctwo włodzimierskie z siedzibą we Włodzimierzu nad Klaźmą. Suzdal 
został drugim miastem rezydencjonalnym biskupów włodzimierskich41. Kolejne podzia-
ły polityczne na Rusi spowodowały wyodrębnienie się w 1219 roku diecezji przemyskiej 
z eparchii halickiej42. Diecezja przemyska objęła ziemię przemyską i sanocką. Te same 
przyczyny legły u podstaw ustanowienia biskupstwa w Łucku po 1235 roku43. Władyc-
two łuckie zostało wydzielone z diecezji włodzimiersko-wołyńskiej. Biskup rezydował 
w soborze św. Jana Ewangelisty na Zamku Łuckim44. Z kolei z eparchii włodzimierskiej 
nad Klaźmą wyodrębniono po 1250 roku biskupstwo twerskie. Ostatnia diecezja ruska 
powstała w XIII wieku w Saraju, stolicy „Złotej Ordy”. Ustanowiono ją w 1261 roku, 
a pierwszym jej ordynariuszem został władyka Teognost. Do nowej eparchii weszła część 
diecezji riazańskiej45. W połowie XIII wieku funkcjonowało na ziemiach ruskich 15 die-
cezji, które pod względem wielkości terytorialnej dorównywały niektórym państwom 

37 ПСРЛ, т. II, Санкт-Петербург 1843, с. 524; T. M. Trajdos, Biskupi prawosławni w monarchii Jagiełły, „Nasza 
Przeszłość”, nr 66 (1986), s. 109; G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura..., s. 53.
38 A. Poppe, Die Metropoliten und Fürsten der Kiever Rus’, [w:] G. Podskalsky, Christentum und theologische lite-
ratur in der Kiever Rus’ (988-1237), München 1982, s. 281.
39 П. Н. Батюшков, Холмская Русь, Санкт-Петербург, 1887, с. 14, 38-39; И. А. Чистович, op. cit., с. 6; A. Gil, 
Prawosławna eparchia chełmska do 1596 r., Lublin 1999, s. 61, 65-68.
40 Ibidem, s. 101-111; Т. Барсов, Константинопольский патриарх и его власть над русской церковью, Санкт-
Петербург 1878, с. 426-429.
41 A. Poppe, Die Metropoliten und Fürsten der Kiever Rus’…, s. 281.
42 И. A. Чистович, op. cit., s. 186; M. Bendza, Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596-1691. Studium 
historyczno-kanoniczne, Warszawa 1982, s. 38. Ostatnie ustalenia historyków wskazują, że początki eparchii prze-
myskiej sięgają lat osiemdziesiątych XI w. Por. М. Грушевський, Історія України-Руси, т. II, Kиїв 1992, с. 409; 
A. S. Fenczak, Wokół początków bizantyjsko-słowiańskiego biskupstwa w Przemyślu. Kwestia istnienia organizacji 
diecezjalnej w Księstwie przemyskim (koniec XI i pierwsza połowa XII wieku), [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat są-
siedztwa, t. III, red. S. Stępień, Przemyśl 1996, s. 23-29; A. Mironowicz, Kościół prawosławny..., s. 86-88.
43 П. Н. Батюшков, Волынь. Историческия судьбы Юго-Западнаго края…, с. 24; Н. И. Теодорович, op. cit., 
Почаев 1893, с. 26; И. A. Чистович, op. cit., с. 7.
44 S. Zajączkowski, Wołyń pod panowaniem Litwy, Równe 1931, s. 8.
45 A. Poppe, Die Metropoliten und Fürsten der Kiever Rus’…, s. 281.
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zachodnioeuropejskim46. Ostatecznie w końcu XIII wieku metropolia kijowska, oprócz 
eparchii metropolitalnej, liczyła osiemnaście sufraganii. 

*
Podstawy pod organizację Kościoła prawosławnego na ziemiach ruskich zostały 

stworzone za panowania Włodzimierza Wielkiego. Książę ten wyznaczył chrześcijań-
stwu rolę religii państwowej. Za jego rządów ustanowiono rezydencję metropolity w Ki-
jowie i pięciu sufraganów: w Białogrodzie, Nowogrodzie, Połocku, Czernihowie i Pe-
rejasławiu. Politykę rozwoju struktury cerkiewnej kontynuował Jarosław Mądry. To za 
jego panowania powstało władyctwo juriewskie w czwartym dziesięcioleciu XI wieku, 
z katedrą św. Jerzego – patrona rycerstwa. 

Liczba od trzech do sześciu sufraganów była typowa dla metropolii bizantyjskich. In-
teresujące było rozmieszczenie w pierwszym okresie po wprowadzeniu chrześcijaństwa 
katedr biskupich w Białogrodzie, Czernihowie i Perejasławiu, a więc w pobliżu Kijowa 
oraz dwóch na północy w Połocku i Nowogrodzie. Takie usytuowanie katedr wskazuje, 
że Włodzimierzowi I nie zależało na objęciu siecią diecezjalną całego rozległego obsza-
ru Księstwa Kijowskiego. Siedziby biskupstw ulokowano w ważnych ośrodkach poli-
tycznych, utrzymujących kontakty handlowe z Bizancjum i posiadających gminy chrze-
ścijańskie. Schrystianizowanie elit miało być wstępem do rozszerzenia ewangelizacji 
ludności grodowej. Biskupi, wspierani przez lokalnych książąt, pozostawali władykami 
misyjnymi, a ich działalność koncentrowała się głównie wśród lokalnej społeczności 
miejskiej. Dwaj z nich, nowogrodzki Teodor i rostowski Leon, zostali zamordowani 
przez ludność pogańską47. 

Pierwsi biskupi byli pochodzenia greckiego i nie znali języka słowiańskiego, ani re-
aliów politycznych na Rusi. Główny ciężar działalności chrystianizacyjnej spoczął na 
duchowieństwie słowiańskim (bułgarskim i ruskim) oraz książętach i możnych fundują-
cych liczne świątynie w miastach i grodach. W pierwszej połowie XI wieku rola bisku-
pów ograniczała się do spraw kanonicznych (wyświęcania duchownych, dbania o po-
prawność obrzędów, strzeżenia zasad wiary). Ich znaczenie wzrosło po wejściu katedr 
biskupich w posiadanie duchowieństwa ruskiego. Władycy ruscy w drugiej połowie XI 
wieku stali się rzeczywistymi realizatorami programu ewangelizacji szerokich warstw 
ludności Wielkiego Księstwa Kijowskiego.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na wezwania katedr biskupich. Trzy spośród 
powstałych do końca X wieku w Kijowie, Nowogrodzie i Połocku nosiły wezwanie Mą-
drości Bożej – św. Zofii. Dwa ostatnie ośrodki grodowe pragnęły dorównać roli politycz-
nej Kijowa i podkreślić swoją niezależność od miasta stołecznego. Katedry pozostające 
w bezpośredniej bliskości z Kijowem otrzymały następujące wezwania: w Białogrodzie 

46 A. Poppe, Państwo i Kościół na Rusi…, Warszawa 1968.
47 Pateryk Kijowsko-Pieczerski czyli opowieści o świętych ojcach w pieczarach kijowskich położonych, opr. L. No-
dzyńska, Wrocław 1993, s. 172, 199.
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– Dwunastu Apostołów, a w Czernihowie – Chrystusa Zbawiciela. Oba wezwania miały 
symbolicznie podkreślać jedność ziem ruskich. Na południowych obszarach państwa 
ufundowano dwa sobory diecezjalne: w Perejasławiu – pod wezwaniem Michała Ar-
chanioła, a w Juriewie – św. Jerzego. Obaj patroni mieli pomóc w obronie schrystia-
nizowanej ziemi przed pogaństwem. Powstałe w ciągu XI wieku katedry w Rostowie, 
Włodzimierzu i Turowie otrzymały wezwanie Zaśnięcia NMP. Kult Bogurodzicy, roz-
powszechniany przez mnichów z monasteru pieczerskiego wynikał z faktu, że pierwszy-
mi biskupami wymienionych diecezji zostawali ihumeni tego klasztoru. 

Terytorium poszczególnych diecezji zaczęło się kształtować dopiero w drugiej poło-
wie XI wieku w wyniku podziałów polityczno-administracyjnych ziem ruskich i wzrostu 
znaczenia ośrodków lokalnych. Czynnikiem przyspieszającym formowanie się struktu-
ry diecezjalnej było ustanowienie metropolii tytularnych w Czernihowie i Perejasławiu. 
Metropolie tytularne obszarem nie wiele ustępowały archidiecezji kijowskiej. Śmierć or-
dynariuszy posiadających tytuły metropolitów czernihowskiego i perejasławskiego prze-
kreśliły groźbę rozpadu jedności ruskiej prowincji kościelnej – metropolii kijowskiej. 
Podziały polityczne wśród książąt ruskich i polityka metropolity Jana II, zmierzająca do 
rozbudowy struktury cerkiewnej, spowodowały powstanie nowych eparchii: rostowskiej 
(1073-1076), włodzimierskiej (1078-1086) i turowskiej (ok. 1088 r.). Zasięg powsta-
łych diecezji wynikał z dzielnicowych podziałów politycznych. W mniemaniu książąt 
ruskich katedry biskupie miały wzmocnić ich pozycję polityczną i podkreślić niezależ-
ność od Kijowa posiadanej dzielnicy. Polityka taka wspierana była przez metropolitów 
kijowskich, którzy poprzez utworzenie nowych jednostek diecezjalnych i zmniejszenie 
terytorialne istniejących władyctw ograniczali wpływy sufraganów oraz zabezpieczali 
jedność ruskiej prowincji kościelnej48.

Na podstawie zasięgu terytorialnego księstw dzielnicowych Andrzej Poppe dokonał 
określenia granic poszczególnych diecezji ruskich na koniec XI wieku. Według tych usta-
leń biskupstwo metropolitalne wraz z białogrodzkim i juriewskim obejmowało dzielnicę 
senioralną (środkowe Naddnieprze, dorzecze Bohu). Władyctwo czernihowskie obejmo-
wało księstwo czernihowskie (na wschodzie po Don i Okę). Diecezja perejasławska roz-
ciągała się na ziemi perejasławskiej, smoleńskiej i rostowsko-suzdalskiej. Granice eparchii 
połockiej pokrywały się z obszarem księstwa połockiego. Biskupstwo włodzimierskie pier-
wotnie obejmowało terytorium Wołynia, Polesia i Naddniestrza. Po ustanowieniu eparchii 
turowskiej Polesie z Brześciem i Pińskiem znalazło się w nowej jednostce diecezjalnej49. 

Diecezje ruskie były podzielone na namiestnictwa. Instytucje namiestnictwa na-
wiązywały do staroruskiego systemu administracji książęcej z posadnikami (namiest-
nikami), sprawującymi zarząd nad poszczególnymi ziemiami w księstwie. Instytucja 

48 A. Poppe, Państwo i Kościół na Rusi…, s. 198-201.
49 Ibidem, s. 202-203.
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namiestnika biskupiego nie była znana w Kościele bizantyjskim50. Namiestnik, admi-
nistrujący z polecenia biskupa w wyznaczonym okręgu, miał do pomocy prezbiterów. 
Prezbiterzy stanowili kliros, sprawujący funkcję administracyjno-sądowniczą. Kliros 
namiestnika był podobny do klirosu biskupiego, ale o ograniczonych kompetencjach. 
Kliros biskupi pomagał w zarządzaniu sprawami całej diecezji.

Obszar Wielkiego Księstwa Kijowskiego, zamieszkały przez 6 milionów ludności, 
w końcu XI wieku posiadał jedynie dziesięć diecezji, podczas gdy na terenie porów-
nywalnym w Bizancjum mieszkało 20 milionów i funkcjonowało prawie tysiąc bi-
skupstw51. Kościół na Rusi Kijowskiej stał się integralną częścią organizacji państwo-
wej. Ewangelizację ziem ruskich można było przeprowadzić jedynie przy pomocy apa-
ratu państwowego. Kościół ruski, podobnie jak Kościół bizantyjski, był ściśle połączony 
z państwem. Książę kijowski chciał nie tylko konsolidacji państwa i społeczeństwa przy 
pomocy cerkwi. Chrześcijaństwo wzmacniało także istniejącą strukturę społeczną oraz 
dawało możliwość rozwoju kulturalnego i intelektualnego wszystkim mieszkańcom 
Wielkiego Księstwa Kijowskiego.

Źródłem przymierza państwa i kościoła stały się zasady apostolskie znane od IX wie-
ku w przekładzie słowiańskim. Pierwsza z nich mówiła o boskim pochodzeniu władzy 
zwierzchniej i obowiązku posłuszeństwa poddanych panującemu. Druga wskazywała na 
bezwzględne posłuszeństwo Bogu i nauce Kościoła. Nieposłuszeństwo wobec panują-
cego mogło być usprawiedliwione jedynie wówczas, gdy jego nakazy były sprzeczne 
z nakazami religijnymi. Książęta ruscy starali się postępować zgodnie z nauką Kościoła 
i z tego powodu współcześni im pisarze cerkiewni określali rządzących jako „christo-
lubiwych”, „prawowiernych” czy „błagowiernych”. Określenia te w wielu przypadkach 
były prawdziwe, albowiem to elity społeczeństwa ruskiego stały się odpowiedzialne za 
prowadzenie działalności misyjnej. Książęta i możni fundowali cerkwie i monastery, 
nadawali im uposażenia, bronili przed nawrotem pogaństwa. 

W piśmiennictwie ruskim XI wieku częstym motywem było podkreślanie boskiego po-
chodzenia władzy książęcej. Takie zwroty często znajdujemy w Powieści lat minionych. 
Ówczesna hierarchia widziała wśród innych powinności władców na rzecz Kościoła troskę 
o dogmaty wiary i przestrzeganie świętych kanonów. Ta zasada pozwoliła metropolicie Iła-
rionowi w Słowie o zakonie i łasce na opracowanie modelu harmonijnego współżycia mię-
dzy Cerkwią a państwem. W tych relacjach obowiązkiem księcia jest troska o całość i czy-
stość Kościoła. Rozwijające się na ziemiach ruskich piśmiennictwo cerkiewne, inspirowane 
literaturą bizantyjską, przyznawało księciu władzę w sprawach Kościoła, starając się jedno-
cześnie nie pomniejszać roli hierarchii cerkiewnej. Przyznając księciu szerokie uprawnienia, 
mające na celu rozszerzenie wiary Chrystusowej i praw Bożych, Cerkiew zastrzegała sobie 

50 Е. Е. Голубинский, История Русской Церкви…, c. 333-388.
51 H. Łowmiański, Początki Polski, t. I, Warszawa 1963, s. 340-348; A. Poppe, Państwo i Kościół na Rusi…, s. 
204-205.
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prawo pouczenia i nadzoru moralnego nad władzą świecką52. Kościołowi ruskiemu daleko 
było do pozycji samodzielnej siły politycznej. Utożsamianie interesów cerkiewnych z inte-
resami państwa spowodowało, że Kościół stał się istotną częścią jego organizmu.

Chociaż na czele ruskiej prowincji kościelnej w pierwszym stuleciu jej funkcjono-
wania stali metropolici greccy, to główny ciężar działalności ewangelizacyjnej przypadł 
duchowieństwu ruskiemu. Duchowieństwo ruskie wydało spośród siebie wielu wybit-
nych biskupów i ihumenów ofiarnie upowszechniających ideologię chrześcijańską wśród 
mieszkańców Księstwa Kijowskiego. Cerkiew ruska wywarła istotny wpływ na przemiany 
w strukturze państwowej. W XII wieku, kiedy Wielkie Księstwo Kijowskie przekształciło 
się w luźną federację samodzielnych księstw, jedynym obrońcą jedności państwa stała się 
Cerkiew ruska. Ona też wpisała się na trwałe w przemiany struktury społecznej, gospodar-
czej i politycznej kraju. Szczególną rolę Cerkiew ruska odegrała w podniesieniu poziomu 
cywilizacyjnego tej części Europy, rozwoju oświaty i kultury jej mieszkańców.

Podstawę prawną pod funkcjonowanie Kościoła prawosławnego na ziemiach ruskich 
dały Statuty Włodzimierza Wielkiego i Jarosława Mądrego, które ustalały relację mię-
dzy państwem a Kościołem. Statuty określiły sytuację prawną duchowieństwa, zakres 
sądownictwa cerkiewnego, źródła dochodu Kościoła w postaci dziesięciny i nadań53. 
W oparciu o te akty prawne można mówić, że Cerkiew miała zagwarantowany immu-
nitet sądowy i majątkowy. Kościół prawosławny w Wielkim Księstwie Kijowskim już 
w połowie XI wieku posiadał własne sądownictwo. Nie było ono jednak pełne. W spra-
wach cywilnych kler był powoływany przed sądownictwo książęce.

Szczególną rolę w organizacji Kościoła prawosławnego na ziemiach ruskich odgrywa-
ły monastery. Ośrodki klasztorne wpływały na kształt polityki państwa. Mnisi cieszyli się 
niekwestionowanym autorytetem wśród panujących i wiernych. Na obszarach nowo chry-
stianizowanych, zanim doszło do ukształtowania się struktury cerkiewnej, powstawały 
ośrodki zakonne. Proces ten był szczególnie widoczny na obszarze ziem ruskich. Początki 
życia monastycznego na Rusi Kijowskiej kształtowały się wraz z rozwojem struktur Ko-
ścioła prawosławnego. Czynnikiem przyspieszającym rozwój instytucji cerkiewnych były 
monastery, których założyciele często byli określani mianem „oświecicieli”. 

Mieszkańcy Wielkiego Księstwa Kijowskiego, przyjąwszy dziedzictwo chrześcijań-
stwa bizantyjskiego, naśladowali również jego organizację życia monastycznego. Istnia-
ły dwie formy życia klasztornego reprezentowane przez bliskowschodnich anachoretów 

52 A. Kempfi, O XI-wiecznym metropolicie kijowskim Hilarionie i Hilarionowym „Słowie o Zakonie i Łasce”, 
„Rocznik Teologiczny”, R. XXIX, Warszawa 1987, nr 2, s. 141-167; A. Poppe, Przyjęcie chrześcijaństwa na Rusi…, 
s. 99-101.
53 Е. Е. Голубинский, История Русской Церкви…, c. 399-409; Макарий (Булгаков), митрополит, История 
Русской Церкви, кн. II, Москва 1995, с. 251-261; М. Грушевський, Історія України-Руси, т. III, Kиїв 1905, с. 
284-290; Б. Флория, Отношения государства и церкви у восточных и западных славян, Москва 1992, с. 5-50; 
H. Kowalska, Kultura staroruska XI-XVI w. Tradycja i zmiana, Kraków 1998, s. 117-144; G. Podskalsky, Chrześci-
jaństwo i literatura..., s. 59-68.
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i cenobitów. Żyjący samotnie anachoreci tylko z konieczności kontaktowali się ze świa-
tem zewnętrznym. Natomiast cenobici tworzyli wspólnotę, w której podstawową więź 
stanowiły zbiorowe nabożeństwa i praca fizyczna. Na ich czele stał wybierany przez 
wszystkich mnichów przełożony, zwany w klasztorach ruskich ihumenem, a w więk-
szych ośrodkach monasterskich – archimandrytą. Klasztory na ziemiach ruskich były 
głównymi centrami życia religijnego, fundamentem struktury cerkiewnej. Spośród za-
konników powoływana była hierarchia cerkiewna. Monastery odgrywały ważną rolę 
kulturotwórczą i oświatową, kształtując postawy moralne wiernych54.

Największy wpływ na ziemie ruskie miały dwa greckie ośrodki zakonne: konstan-
tynopolski klasztor Studios, którego nazwa wiąże się z osobą św. Teodora Studyty oraz 
położona na Półwyspie Chalcedońskim Święta Góra Athos. O pojawieniu się mnichów 
w państwie ruskim można mówić dopiero po 988 roku. Wtedy to większość przybyłych 
z Bizancjum kapłanów była hieromnichami, czyli zakonnikami posiadającymi świę-
cenia kapłańskie. Metropolita kijowski Iłarion w swojej pracy Słowo o zakonie i łasce 
informował o istnieniu na Rusi klasztorów już za czasów Włodzimierza I. Z kolei kroni-
karz niemiecki Thietmar wspominał o istnieniu w tym czasie monasteru św. Zofii, który 
spłonął w 1017 roku55. Pierwsi mnisi staroruscy prowadzili życie pustelnicze, zasiedlili 
groty i pieczary nad brzegiem Dniepru. Dopiero w czasach Jarosława Mądrego powstał 
monaster, który przez kilka wieków przewodził życiu monastycznemu w całej Rusi. Mo-
nastycyzm okresu Rusi Kijowskiej wyrażał się w dwóch zasadniczych formach. Obok 
monasterów fundowanych przez księcia i możnych pojawiły się ośrodki zakonne wokół 
konkretnych przywódców duchowych. Powstanie i rozwój klasztoru pieczerskiego po-
kazuje ewolucję życia monastycznego – od początkowej formy pustelniczej do zorgani-
zowanej na wzór bizantyjski.

Klasztor Kijowsko-Pieczerski został założony przez mnicha Antoniego w 1051 roku. 
Założyciel słynnego ośrodka kijowskiego pochodził z Lubecza, grodu położonego nad 
Dnieprem niedaleko Czernihowa. Antoni śluby zakonne złożył na Świętej Górze Athos. 
Ihumen klasztoru athoskiego polecił Antoniemu powrót na Ruś z przepowiednią, że „od 
ciebie, bowiem mnodzy mnisi powstaną”56. Antoni osiadł w wykopanej przez siebie pie-
czarze we wzgórzu w okolicach Kijowa. Przybywający do pieczary Antoniego mnisi, 
biorąc przykład ze swego mistrza, prowadzili surowe życie ascetyczne. Gdy liczba braci 
wzrosła do stu, Antoni ustanowił im około 1051 roku ihumena, a sam przeniósł się do 
nowo wykopanej przez siebie pieczary, skąd sprawował duchowe zwierzchnictwo nad 
zgromadzeniem57.

54 A. Mironowicz, Specyfika życia monastycznego w Europie Wschodniej, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, Nr 1, 
Olsztyn 2010, s. 225-241.
55 Макарий (Булгаков), op. cit., кн. II, c. 101-102.
56 Ibidem, s. 146-147.
57 Pateryk..., s. 15.
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Pierwszym ihumenem klasztoru pieczerskiego został mnich Warłaam, który zbudo-
wał nad pieczarą niewielką cerkiew pw. Zaśnięcia NMP58. Wkrótce na powierzchni zie-
mi wzniesiono inne budynki, dając początek wielkiemu ośrodkowi zakonnemu. Według 
Nestora, przejście mnichów do zbudowanego klasztoru miało miejsce w 1062 roku59. 
Nowy rozdział w dziejach klasztoru nastąpił za ihumeństwa Teodozjusza, ucznia Anto-
niego. Teodozjusz wprowadził do klasztoru pieczerskiego regułę studycką60. On też roz-
począł budowę cerkwi Zaśnięcia NMP. Inicjatywę budowy cerkwi Zaśnięcia NMP, pod-
jętą przez Teodozjusza, kontynuował ihumen Stefan. Budowa cerkwi została ukończona 
3 lipca 1077 roku. Wokół powstającej świątyni stanęły nowe pomieszczenia klasztorne, 
do których przeprowadziła się większość mnichów. Cały kompleks zabudowań został 
otoczony murem. Rozwój klasztoru pieczerskiego odbywał się bez zakłóceń do roku 
1096, kiedy monaster został złupiony przez Połowców. Wydarzenie to nie spowodowało 
jednak większego zagrożenia dla dalszej egzystencji ośrodka pieczerskiego. Za ihume-
na Teoktysta w 1108 roku została ukończona nowa cerkiew, a liczba braci zakonnych 
wzrosła do 18061. Z monasteru pieczerskiego wyszło wiele wybitnych postaci: Izasław, 
późniejszy biskup rostowski, Stefan, biskup włodzimierski, czy kronikarz Nestor62.

Powstanie ośrodka pieczerskiego przyczyniło się do rozwoju życia monastycznego 
na Rusi Kijowskiej. W samym Kijowie do najazdu mongolskiego (1240 r.) powstało 
szesnaście monasterów: św. Dymitra Sołuńskiego, założony został ok. 1057 roku przez 
kniazia Izasława; św. Jerzego (po 1037 r.); św. Ireny (po 1037 r.); św. Mikołaja (lata 
1050-1060); św. Miny (ok. 1060 r.); św. Michała Archanioła, ufundowany ok. 1070 
roku przez kniazia Wsiewołoda Jarosławowicza; pw. Chrystusa Zbawiciela (ok. 1072 
r.); św. Symeona założony został przez kniazia Światosława Jarosławowicza (1073-
1076); św. Andrzeja ufundowany przez kniazia Wsiewołoda Jarosławowicza (1086 r.); 
pw. Złożenia Szat Matki Bożej, założony przez mnicha Stefana (1096 r.); św. Łazarza 
(ok. 1113 r.); św. Fiodora został założony przez Mścisława Włodzimierskiego (1128 
r.) oraz św. Cyryla założony przez kniazia Wsiewołoda (ok. 1146 r.), Zaśnięcia NMP 
„zarubski” (do 1147 r.), św. Bazylego Wielkiego (do 1231 r.) i Zmartwychwstania 
Chrystusa (do 1231 r.)63.

Pierwszy klasztor na północnych obszarach ziem ruskich powstał w Nowogrodzie w 1117 
roku pw. Narodzenia Matki Boskiej. Do połowy XIII wieku w Nowogrodzie powstało jesz-
cze ponad szesnaście ośrodków zakonnych: św. Jerzego (1119 r.), św. Pantelejmona (1134 

58 Макарий (Булгаков), op. cit., кн. II, c. 151, 153-154.
59 Ibidem, s. 154-155.
60 Ibidem, s. 157-158.
61 Ibidem, s. 166-168; Por. najnowsze opracowania: A. Mironowicz, Życie monastyczne w dawnej Rzeczypospo-
litej, [w:] Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, Białystok 2001, s. 27-53; 
G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura..., s. 78-86; Монастыри. Энциклопедический справочник, Москва 
2000, с. 305-312; Православная Энциклопедия. Русская Православная Церковь, Москва 2000, с. 161, карта I.
62 Макарий (Булгаков), op. cit., кн. II, c. 161.
63 Ibidem, s. 170-172, 668-674.
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r.), Zmartwychwstania Pańskiego (1136 r.), św. Barbary (1138 r.), Opieki Matki Bożej (1148 
r.), Zaśnięcia NMP (1153 r.), Zesłania św. Ducha na Apostołów (ok. 1162 r.), Zwiastowania 
NMP (1170 r.), św. Jana Chrzciciela (1179 r.), Przemienienia Pańskiego (chutyński) (1192 
r.), św. Mikołaja (1197 r.), św. Eufemii (1197 r.), św. Klemensa Aleksandryjskiego (ok. 1196 
r.) i św. Pawła, patriarchy carogrodzkiego (1238 r.)64. Monastery w Nowogrodzie i jego oko-
licach posiadały różnych fundatorów. Klasztor Przemienienia Pańskiego koło Nowogrodu, 
w miejscu zwanym Neredycza, ufundowany został w 1198 roku przez kniazia Jarosława 
Włodzimierskiego, syna Wsiewołoda Wielkie Gniazdo65. Drugim ośrodkiem ufundowanym 
przez tego kniazia był żeński monaster Narodzenia NMP w Nowogrodzie (1199 r.). Nowo-
gródzcy biskupi mają natomiast udział w erygowaniu dwóch klasztorów. Arcybiskup Jan 
założył monaster Zwiastowania NMP (1170 r.), a władyka Merkury ufundował klasztor św. 
Mikołaja (1197 r.). Ośrodki zakonne zakładane były przez samych zakonników. W Nowo-
grodzie monaster Zaśnięcia NMP został założony przez ihumena Arkadiusza w 1153 roku. 
Początek drugiemu ośrodkowi pw. Przemienienia Pańskiego w pobliżu Nowogrodu dał 
mnich Warłaam (1192 r.). Liczne ośrodki zakonne były ufundowane przez możnych66.

Pierwszym monasterem, który stanął w okolicy Smoleńska był monaster św. św. mę-
czenników Borysa i Gleba (1138 r.)67. Założycielem życia monastycznego na Smoleńsz-
czyźnie był mnich Awraam. Jego działalność w końcu XII wieku odegrała podobną rolę, 
jak św. św. Antoniego i Teodozego w Kijowie. Życie monastyczne na Smoleńszczyźnie 
koncentrowało się w kilku ośrodkach zakonnych: Zaśnięcia NMP (XII/XIII w.), Pod-
wyższenia Krzyża Pańskiego (XII/XIII w.), Położenia Szat Przenajświętszej Bogurodzi-
cy (pocz. XIII w.)68.

Życie monastyczne na obszarze Połocka było związane z postacią św. Eufrozyny Po-
łockiej, córki księcia połockiego Świętopełka-Jerzego. Księżniczka w wieku dwunastu 
lat zdecydowała się wstąpić do żeńskiego monasteru swojej ciotki. Następnie, za zgodą 
biskupa połockiego Eliasza, mniszka w podmiejskim Sielcu założyła żeński monaster 
pw. Chrystusa Zbawiciela (ok. 1125 r.). Z jej inspiracji powstał również męski monaster 
Zaśnięcia Matki Bożej (ok. 1125 r.). Na początku XIII wieku w Połocku założony został 
klasztor św. św. Borysa i Gleba69.

Oprócz wymienionych ośrodków klasztornych na ziemiach ruskich do 1240 roku 
zostały założone inne monastery. We Włodzimierzu nad Klaźmą znajdowało się siedem 
klasztorów: Narodzenia NMP – bogolubowski (ok. 1160 r.), Chrystusa Zbawiciela (1164 
r.), Wniebowstąpienia Pańskiego (1187 r.), Narodzenia NMP (1190 r.), Zaśnięcia NMP 

64 Ibidem, s. 173-174, 668-671.
65 Ibidem, s. 317-318.
66 Ibidem, s. 318-320; A. Mironowicz, Kościół prawosławny..., s. 70-73.
67 Макарий (Булгаков), op. cit., кн. II, c. 174-175.
68 Ibidem, s. 314-315, 668-671.
69 Ibidem, s. 316.
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(koniec XII w.), św. św. Konstantyna i Heleny (XII/XIII w.) i św. Teodora (XII/XIII w.)70. 
W tym czasie w Pskowie znajdował się klasztor Przemienienia Pańskiego ufundowany 
w 1156 roku oraz św. Jana Chrzciciela (ok. 1243 r.)71. W Suzdalu znajdowały się mona-
stery: św. Dymitra (ok. 1096) i Położenia Szat Matki Bożej (1207 r.).

Do połowy XIII wieku znane były monastery w Perejasławiu (św. Jana Teologa – ok. 
1072 r.), Czernihowie (Zaśnięcia NMP – ok. 1069 r. i św. św. Borysa i Gleba  – ok. 1231), 
Włodzimierzu Wołyńskim (poł. XI w.), Rostowie (Objawienia Pańskiego – koniec XI w. 
i Apostoła Pawła – ok. 1200 r.), Tmutarakaniu (Zaśnięcia NMP – ok.1060 r.), Haliczu 
(św. Jana Teologa – 1189 r.), Turowie (św. św. Borysa i Gleba – poł. XII w.), Jarosławiu 
(Przemienienia Pańskiego – 1216 r.), Żydyczynie k. Łucka (św. Mikołaja – ok. 1227 r.), 
Uhrowsku (Proroka Daniela – ok. 1230 r.), w Starej Ładodze (św. Jerzego – pocz. XIII 
w.). Oprócz wymienionych istniało jeszcze około pięćdziesięciu innych monasterów na 
całym obszarze ziem ruskich72.

Źródło życia monastycznego, klasztor pieczerski, w XII wieku uzyskał godność ar-
chimandrii. Tytuł archimandryty przełożonemu klasztoru został nadany przez kniazia 
Andrzeja Bogolubskiego w 1159 roku73. Szkody, jakie powstały w wyniku zniszczenia 
miasta przez walki wewnętrzne książąt ruskich, dodatkowo powiększone zniszczeniami 
zadanymi przez Tatarów, zahamowały dalszy rozwój tego największego ośrodka mona-
stycznego. Wśród ludności monaster pieczerski nadal cieszył się dużym autorytetem, 
lecz punkt ciężkości życia zakonnego zaczął się przesuwać na Ruś północno-wschodnią. 
Za centrum życia zakonnego zaczęto uważać monaster Narodzenia Bogurodzicy we 
Włodzimierzu, którego przełożony w 1320 roku otrzymał godność archimandryty74. Dy-
namiczny rozwój cerkiewnej struktury organizacyjnego w XI i XII wieku został prze-
rwany podbiciem ziem ruskich przez Tatarów w końcu pierwszej połowy XIII stulecia. 

*
Chrystianizacja Rusi dokonała się bardzo szybko. Za pośrednictwem Cerkwi pra-

wosławnej kultura bizantyjska w ciągu dwóch stuleci opanowała całą Ruś, podobnie 
jak poprzednio Bułgarię i Serbię. W ten sposób u schyłku X wieku najbardziej rozległe 
z krajów ówczesnej Europy państwo słowiańskie, oficjalnie związało się z cywilizacją 
bizantyjską i całym jej dorobkiem kulturowym. Po chrystianizacji nastąpił dynamiczny 
rozwój struktury państwowej i cerkiewnej. Związanie się Rusi z chrześcijaństwem za-
pewniło jej zajęcie należnego miejsca w ówczesnej Europie. W kolejnych wiekach to 
właśnie Ruś przejęła od Bizancjum rolę obrońcy wschodniej tradycji chrześcijańskiej 
przed zagrożeniami płynącymi ze strony ludów azjatyckich i tureckich. Chrześcijaństwo 

70 A. Mironowicz, Życie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej…, s. 27-53; Макарий (Булгаков), op. cit., кн. II, 
c. 311, 312, 671.
71 Ibidem, s. 320-321.
72 Ibidem, s. 668-674; A. Mironowicz, Kościół prawosławny..., s. 73-74.
73 Pateryk..., s. 18.
74 Ibidem, s. 19.
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od momentu swego zakorzenienia się w Europie Wschodniej wnosiło ze sobą głębokie 
przemiany we wszystkich aspektach życia jej mieszkańców. Narody, słowiańskie i niesło-
wiańskie, przyjmowały równocześnie ogromne dziedzictwo cywilizacji bizantyjskiej. 

Wysoki poziom kultury bizantyjskiej wpłynął na wszechstronny rozwój Słowiańszczy-
zny, współczesnych Białorusinów, Ukraińców i Rosjan. Rozwój ten w niektórych państwach 
był hamowany przez najazdy tatarskie i tureckie. Ostatecznie jednak wschodnie chrześcijań-
stwo, dominujące na znacznych obszarach Europy Wschodniej, stało się depozytariuszem 
tego wielkiego cywilizacyjnego dziedzictwa. Jego ślady zachowały się nawet w tych kra-
jach, które choć zamieszkałe przez wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, miały w swej 
historii jakąkolwiek styczność z kulturą bizantyjską. Chrystianizacja krajów słowiańskich 
i stworzenie w nich organizacji kościelnej z liturgią w języku słowiańskim, przyczyniła się 
do ukształtowania się cywilizacji bizantyjsko-słowiańskiej. W tym kręgu cywilizacyjnym 
znalazły się ziemie ruskie, podobnie jak: Bułgaria, Serbia i państwa rumuńskie. Państwa te 
utrzymywały bliskie związki z Bizancjum, których symbolem były słowiańskie klasztory 
na „Świętej Górze” Athos. Ta swoista symbioza kulturalna chrześcijaństwa bizantyjskiego 
i miejscowej tradycji ukształtowała specyfikę religijną obszaru Europy Wschodniej.

Wschodnia tradycja chrześcijańska w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej 
zakorzeniła się we wszystkich formach życia ludności. Szczególnie jej oddziaływanie wi-
dzimy w rozwoju kultu cudownych ikon i w życiu monastycznym, które z kolei wywierało 
silny wpływ na religijność wielu narodów. Jeszcze większe znaczenie miała bizantyjska 
kultura materialna. Inspiracje nią spotykamy w całej Europie Wschodniej. Wtórne oddzia-
ływanie tej kultury nastąpiło po upadku Konstantynopola, kiedy wielu greckich mistrzów 
sztuki malarskiej udało się na Bałkany i na ziemie ruskie. W Polsce Jagiellońskiej przed-
stawiciele tej dynastii lubowali się w kulturze bizantyjskiej75. Ogromna sfera bizantyjskiej 
kultury umysłowej, tak niedostępna społeczeństwu zachodniemu, w Europie Wschodniej 
była przyjmowana w greckiej i cerkiewnosłowiańskiej wersji językowej. Propagatorami 
kultury bizantyjskiej byli nie tylko Grecy, ale głównie prawosławni Serbowie, Bułgarzy, 
Białorusini, Ukraińcy, Rumuni i Rosjanie. Państwo tych ostatnich przejęło w końcu XV 
stulecia rolę opiekunów prawosławnego chrześcijaństwa, a jego władcy uważali się za 
spadkobierców bizantyjskiej tradycji państwowej i kulturalnej. 

Kraje, które ostatecznie znalazły się w kręgu bizantyjsko-słowiańskim, włoży-
ły ogromny intelektualny wysiłek w przyswojenie greckich tekstów liturgicznych na 

75 A. Różycka-Bryzek, Sztuka w Polsce piastowskiej a Bizancjum i Ruś, [w:] Polska-Ukraina…, s. 295-306; idem, 
Bizantyjsko-ruskie malowidła w Polsce wczesnojagiellońskiej: problem przystosowań na gruncie kultury łacińskiej, 
[w:] ibidem, s. 307-326; A. Mironowicz, Orthodox Culture in the Former Polish-Lithuanian Commonwealth, [w:] 
Młodsza Europa. Od średniowiecza do współczesności. Prace ofiarowane profesor Marii Barbarze Piechowiak 
Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Jurkowicz, R. M. Józefiak, W. Strzyżewski, Zielona Góra 
2008, s. 219-241; idem, Literatura bizantyjska w Kościele prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskie-
go w XVI wieku, „Tърновска книжовна школа”, Tърновo и идеята за християнския универсализъм XII-XV век, 
т. IX, Велико Tърновo 2011, c. 692-704.
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potrzeby własnego Kościoła. Proces ten przyśpieszył kształtowanie się elit społecznych 
i poszerzenie kręgu czytelnictwa. Według obliczeń Andrzeja Poppego tylko na ziemiach 
ruskich w końcu XII wieku znajdowało się około 7 tysięcy świątyń z 50 tysiącami ksiąg 
liturgicznych. Z uwagi na fakt ich niszczenia w okresach kataklizmów, liczba skryp-
toriów musiała być znacznie większa. Można założyć, że podobny poziom oświaty 
i piśmiennictwa występował na całym obszarze cywilizacji bizantyjsko-słowiańskiej76. 
Dzięki doniosłemu aktowi chrztu Rusi w historii wielu narodów tego obszaru Europy 
prawosławie stanowiło ich podstawową religię, fundamentalny element ich świadomo-
ści, kształtujący rodzimą kulturę i tożsamość. 

SUMMARY

Antoni Mironowicz, Białystok

The meaning of the baptism of Rus in the evangelization 
of the Middle-Eastern Europe

Keywords: Baptism, Rus of Kiev, Orthodox Church

Baptism of Rus in 988 generated the Christianisation of that area by the Eastern 
Church. It is supposed that the bishopric in Volodimir in Volhynia came into existence at 
the turn of the 10th century and at the beginning of the next century it started its missio-
nary activity. The incorporation of the Chervinskie castle-towns by Boleslas the Brave in 
1018 initiated constant presence of the Orthodox Church within the borders of the State 
of Poland. In the 11th century the eastern regions of Poland stayed under the jurisdiction 
of bishops of Volodymir and of Turov-Pinsk. During Poland’s disintegration into duchies 
in the12th-13th centuries, development of the Orthodox institutions took place. This pro-
cess was enhanced by the missionary activity of newly-founded bishoprics in: Smolensk 
(1136), Halich (between 1147 and 1155), Bielgorod (end of 10th cent.), Novgorod (be-
fore 1050), Chernihov (end of 10th cent.), Perejaslav (beg. of 11th cent), Polotsk (beg. 
of 11th cent.), Volodymir (end of 10th cent.), Rostov-Suzdal (after 1073), Turov (1088), 
Jurievsk-Kaniev (after 1036), Tmutarakan (mid 11th cent). These bishoprics belonged to 
the Metropolia of Kiev.

76 A. Poppe, The Rise of Christian Russia, London 1982; J. Kłoczowski, Młodsza Europa, Warszawa 1998, s. 419-
420.
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jArosłAw chArkiewicz, BiAłystok

święci w Martyrologionie SyryjSkiM

Słowa kluczowe: święci, Martyrologion Syryjski, kalendarz kościelny

Święci zajmują ważne miejsce w Kościele prawosławnym, jego historii, liturgi-
ce, hagiografii, hymnografii, ikonografii, pobożności, etc. Cześć oddawana przez 

chrześcijan świętym pojawiła się wraz z powołaniem do życia Kościoła i sięga czasów 
apostolskich. Tradycja ta nie od razu jednak znalazła swoje odbicie w poszczególnych 
elementach życia Kościoła. Trwający do dziś proces rozwoju kultu świętych jest długi 
i złożony. Prześledzić to można m. in. analizując proces kształtowania się kalendarzy. 

Pierwsze chrześcijańskie kalendarze pojawiły się zapewne krótko po ogłoszeniu 
edyktem mediolańskim z 313 roku swobody religijnej w Cesarstwie Rzymskim. Nie za-
chowały się one jednak do naszych czasów. Za pierwszy stricte chrześcijański kalendarz, 
który powstał we wschodniej części cesarstwa, uchodzi Martyrologion Syryjski. Zanim 
przejdziemy do jego omówienia, nieco uwagi należy poświęcić warunkom, w jakich się 
kształtował.

Edykt mediolański położył kres otwartym i zorganizowanym prześladowaniom 
chrześcijan, dzięki czemu z większą intensywnością mógł rozwijać się kult świętych 
w chrześcijaństwie. Było to tym bardziej naturalne, że znane były daty śmierci męczen-
ników, poszczególne gminy chrześcijańskie często posiadały ich relikwie, znane też były 
miejsca, gdzie znajdowały się ich groby. Każdy Kościół lokalny miał przy tym swoich 
męczenników, osoby związane z jego zasięgiem terytorialnym.

Nowe uwarunkowania polityczne sprzyjały ponadto gromadzeniu i opracowywa-
niu informacji o męczennikach, bazujących przede wszystkim na oficjalnych protoko-
łach sądowych oraz spisanych świadectwach naocznych świadków. Taką pracę podjęto 
w każdej bardziej znaczącej gminie. W ten sposób zapoczątkowano tworzenie kalenda-
rzy liturgicznych, które pierwotnie niemal wyłącznie zawierały wykazy świętych czczo-
nych na danym terenie.

Aczkolwiek jeszcze przed wydaniem edyktu mediolańskiego informacje na temat 
świętych chrześcijanie włączali do innego rodzaju zbiorów. Początkowo, do IV wieku, 
zbiory te miały formę wykazów imion męczenników wraz ze wskazaniem dni ich mo-
dlitewnej pamięci. Spisy umieszczano na tabliczkach z imionami żywych i zmarłych 
członków danej gminy (tzw. dyptychy) i odczytywano podczas św. liturgii. Wykazy te, 
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„praprzodkowie” kalendarzy, były mniej lub bardziej lakoniczne, co wynikało z faktu, 
że adresowano je tylko do członków własnej gminy, dobrze obeznanej ze szczegółami 
życia i śmierci „swoich” męczenników. Wraz z rozwojem kontaktów między gminami 
pojawiły się kulty wykraczające poza teren jednej wspólnoty. Aby uniknąć zamiesza-
nia w dyptychach, pisanych przez różne gminy, z imionami różnych świętych, żyjących 
w różnych miejscach i różnym czasie w IV wieku pojawiły się martyrologiony (marty-
rologia), tj. wykazy męczenników ułożone w porządku dnia ich śmierci. Na ich pod-
stawie sformował się roczny krąg nabożeństw. Najstarszym zachowanym do naszych 
czasów1 spisem tego typu, jest spis świąt Kościoła Rzymskiego Depositio martyrum 
z 354 roku2.

Martyrologiony różniły się jednak od kalendarzy. Po pierwsze, zawierały znacznie 
więcej informacji o świętych niż kalendarze. Po drugie, w przeciwieństwie do kalenda-
rzy nie miały przeznaczenia liturgicznego, kalendarze bowiem, wydawane z błogosła-
wieństwa najwyższych władz kościelnych (danej gminy), były wykorzystywane podczas 
nabożeństw. Po trzecie, w kalendarzach początkowo wymieniano zwykle tylko jednego 
(najważniejszego, najbardziej znanego czy cieszącego się największą czcią) świętego 
czczonego danego dnia, podczas gdy w martyrologionach pod każdą datą wspominano 
kilku czy nawet kilkunastu świętych3.

Początkowo kalendaria z imionami świętych chrześcijańskich były dołączane do 
kalendarzy pogańskich4. Pierwszy znany nam tak skonstruowany kalendarz powstał 
w Kościele Rzymskim na rok 3545. Sporządził go Furiusz Dionizy Filokalus dla chrze-
ścijanina, wysokiego urzędnika rzymskiego o imieniu Walenty6. Od nazwiska autora 
nazywany jest Kalendarzem Filokalusa bądź Chronografem. Jest to kalendarz czysto 
pogański, w którym poza świętem Bożego Narodzenia znalazły się dwa wykazy świę-
tych chrześcijańskich: pierwszy to spis 12 biskupów Rzymu (od Lucjusza do Juliusza I, 
tj. od 253 do 352 r.; łac. Depositio episcoporum romanorum), drugi zaś to spis rzymskich 
męczenników, wspomniane już Depositio martyrum, sięgające 304 roku i zawierające 
22 imiona (w tym kilku biskupów Rzymu oraz kilku świętych nierzymskich)7. Przy ich 

1 Zaginął, niestety, fragment listu św. Cypriana z Kartaginy z 250 r. uważany za najstarszy spis świętych (List 12, 
2). Pisał on: „Szczególną opieką należy otoczyć uwięzionych. Zapisywać dokładnie datę śmierci męczenników”. 
Św. Cyprian, Listy, tł. W. Szołdrski, wstęp M. Michalski, oprac. E. Stanula, Warszawa 1969, s. 55-57. 
2 В. Полонский, Агиография, www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/AGIOGRAFIYA.html [dostęp: 
22.07.2013].
3 M. Matuszewski, „Martyrologium Romanum” jako księga liturgiczna, http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/
a45/Anamnesis45-4a.pdf [dostęp: 29.10.2012]. 
4 M. Cкабалланович, Толковый типикон. Объяснительное изложение типикона с историческим введением, 
Москва 2004, s. 276.
5 Сергий (Спасский), Полный месяцеслов Востока, т. I, Восточная агиология, Москва 1997, s. 40; Wiktor 
Ałymow podaje rok 352; zob. В. А. Алымов, Истоpическая литуpгика, http://likebook.ru/books/view/39655/?pa-
ge=5 [dostęp: 20.10.2012].
6 M. Matuszewski, op. cit.
7 M. Cкабалланович, op. cit., s. 276.
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imionach nie umieszczano jeszcze określeń „święty”, ani „męczennik”. Wiadomo nam, 
że pod koniec IV wieku dni pamięci męczenników w kalendarzach kościelnych było 
„stosunkowo dużo”8.

Za najstarszy zachowany wschodni kalendarz liturgiczny uważany jest Martyrolo-
gion Syryjski. Arcybiskup Sergiusz (Spasski)9, który poświęcił mu obszerny artykuł10, 
nazywa go „zabytkiem pierwszorzędnej wagi dla wschodniej hagiologii11”12. Jest to po-
chodzący z 411-412 roku syryjski przekład greckiego tekstu, powstałego, prawdopodob-
nie, w Nikomedii w ostatniej ćwierci IV wieku13. Został odkryty w 1865 roku w rękopi-
sach pochodzących z klasztoru znajdującego się na Pustyni Nitryjskiej (arab. Wadi an-
Natrun, kraina między Aleksandrią a Kairem)14 przez angielskiego orientalistę i arabistę 
Williama Wrighta15. Wright opublikował oryginalny tekst kalendarza i jego przekład na 
język angielski w czasopiśmie „Journal of Sacred Literature and Biblical Records”16. 
Obecnie Martyrologion Syryjski jest przechowywany w londyńskim British Museum. 
To jedyny kalendarz z „pierwszego okresu wschodniej hagiologii”17, tj. z pierwszych 

8 Иларион (Алфеев), Православие, т. I, Москва 2008, s. 709. Przekład wszystkich cytatów z języka rosyjskiego  
wykorzystanych w niniejszym – artykule Jarosław Charkiewicz. 
9 Arcybiskup Sergiusz (Iwan Aleksandrowicz Spasski) (1830-1904) – jeden z najbardziej znanych rosyjskich ha-
giologów i hagiografów XIX wieku. Od 1861 r. profesor Moskiewskiego Seminarium Duchownego. W latach 
1882-1885 biskup kowieński, 1885-1892 biskup mohylewski i mścisławski, 1892-1904 arcybiskup włodzimierski 
i suzdalski.
10 Сергий (Спасский), Древнейший восточный месяцеслов, „Христианское чтение” 1900/5, s. 697-709; 1900/6, 
s. 873-892. Artykuł ten, zawierający zarówno omówienie kalendarza, jak i jego przekład na język rosyjski, został 
następnie włączony do pierwszego tomu największego hagiologicznego dzieła abp. Sergiusza pt. Полный месяцеслов 
Востока..., т. I, s. 75-87, 613-634.
11 Pod terminem „hagiologia” należy rozumieć naukę zajmującą się kompleksowym badaniem świętości. Termin 
ten (chociaż jeszcze w dużym zakresie tożsamy z hagiografią) na Wschodzie po raz pierwszy w szerokim zakresie 
użyty został przez biskupa Sergiusza (Spasskiego) już w latach 70. XIX wieku. Na temat relacji między hagiologią 
i hagiografią patrz szerzej: J. Charkiewicz, Współczesny stan badań nad prawosławną hagiologią, „Elpis” 2013, 
Rocznik XV (XXVI), Zeszyt 27 (40), s. 129-137.
12 Сергий (Спасский), архиeп., Полный месяцеслов Востока..., s. 76.
13 Wśród badaczy brak jest zgodności co do dokładnej daty powstania Martyrologionu Syryjskiego. Michaił Skabał-
łanowicz podaje przedział czasowy między rokiem 370 a 400 (M. Cкабалланович, op. cit., s. 277), abp Sergiusz 
(Spasski) pisze o „ostatniej ćwierci IV w.” (Сергий (Спасский), op. cit., s. 77), co powtarza archimandryta Cy-
prian (Kern) (Киприан (Керн), Литургика, Гимнография и эортология, Москва 1999, s. 123; omyłkowo jest 
tu podany VI w., ale jest to tzw. „czeski błąd”), zaś współczesny badacz Wiktor Ałymow jest bardziej precyzyjny 
i twierdzi, że został on sporządzony, prawdopodobnie, w latach 90. IV w. (В. А. Алымов, op. cit.). Z kolei ks. 
Mateusz Matuszewski, nie podając źródła swojej teorii, pisze o roku 262 jako dokładnej dacie powstania martyro-
logionu (M. Matuszewski, op. cit.). Z pewnością kalendarz ten nie mógł powstać przed 350 rokiem, bowiem pod 
datą 15 lipca zawiera już imię św. Jakuba z Nisibis, który zmarł właśnie w tym roku. Na dokładniejsze datowanie 
Martyrologionu Syryjskiego więcej światła mogą rzucać rozważania abp. Sergiusza (Spasskiego), który zwraca 
uwagę na nieobecność w kalendarzu oddzielnego święta Narodzenia Pańskiego, które osobno zaczęto świętować 
na Wschodzie później niż na Zachodzie: Сергий (Спасский), op. cit., s. 77; por. też: J. Charkiewicz, Wielkie święta 
prawosławne, Warszawa 2013, s. 56. 
14 Zostały one przywiezione do Londynu w 1838 r.; patrz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Nitryjski [dostęp: 
30.07.2013].
15 William Wright (1830-1889) – znany brytyjski orientalista i profesor arabistyki Uniwersytetu w Cambridge.
16 W. Wright, An Ancient Syriac Martyrology, „Journal of Sacred Literature and Biblical Records”, t. VIII, 1865, nr 
15, s. 45-56, 1866, nr 16, s. 423-432.
17 Сергий (Спасский), op. cit., s. 21.
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czterech wieków chrześcijaństwa zachowany do naszych czasów (zachodnich kalenda-
rzy zachowało się więcej).

Wyjaśnienia wymaga sama nazwa martyrologionu. W piśmiennictwie rosyjskoję-
zycznym nazywany jest Kalendarzem Syryjskim (cs. Сирский месяцеслов), badacze za-
chodni zazwyczaj nazywają go Martyrologionem Syryjskim (Martyrologiem Syryjskim). 
Chociaż konstrukcja zabytku odpowiada konstrukcji kalendarzy (krótkie adnotacje 
w ujęciu kalendarzowym), to druga z tych nazw przyjęła się zapewne dlatego, że poza 
kilkoma biskupami, którzy zmarli śmiercią naturalną, zawiera on imiona niemal samych 
męczenników, „dlatego też – pisze Sergiusz (Spasski) – zasadnie należy dać mu nazwę 
«martyrolog» (мученикослов)”18. 

Martyrologion Syryjski jest stosunkowo krótki. Składa się z dwóch części: zasad-
niczej oraz dodatku. Część zasadnicza zatytułowana jest Imiona panów naszych, mę-
czenników i zwycięzców, oraz ich dni, kiedy przyjęli oni korony19. „Zgodnie z greckim 
sposobem obliczania”20 kalendarz rozpoczyna dzień 26 grudnia, a kończy 24 listopa-
da21. Główną część zamyka fraza: „w tym miejscu kończą się wyznawcy (tj. męczenni-
cy – przyp. J.Ch.)22 Zachodu”. Dalej mamy dodatek czy też aneks zawierający wykaz 
imion męczenników perskich. Tytuł tego dodatku brzmi: Imiona naszych wyznawców23, 
uśmierconych na Wschodzie. Tytuł ten wyraźnie sugeruje, że nie tylko chrześcijanie 
rzymscy, ale też ci ze wschodnich patriarchatów – antiocheńskiego czy aleksandryjskie-
go – uważali siebie za zachodnich w stosunku do Persji i innych terenów położonych na 
wschód od tego kraju24.

Spis świętych aneksu zrobiony został według hierarchii święceń – najpierw bi-
skupi, następnie prezbiterzy, na końcu diakoni, przy czym przy imionach nie podano 
dat świętowania ich pamięci. Wykaz ten został zapewne mechanicznie dołączony do 
martyrologionu po jego dotarciu do Persji. Ze względu na niewielką wartość naukową 
(brak przyporządkowania osób datom) nie jest on przedmiotem szerszych zaintereso-
wań badaczy.

Martyrologion Syryjski to niemal w 100% wykaz świętych. Zawiera on jedynie jed-
no święto pod konkretną datą – 6 stycznia – Objawienie Pańskie (które wtedy łączyło 

18 Ibidem, s. 86. Zaraz potem autor dodaje: „Oczywiste jest, że nazywanie rzymskich kalendarzy martyrologami 
przeszło ze wschodnich kalendarzy, nazywanych martyrologami”. Por. Calendaria and Gesta Martyrum, http://
www.ccel.org/ccel/schaff/encyc01.html?term=Acta%20Martyrum,%20Acta%20Sanctorum [dostęp: 20.11.2012].
19 W niektórych przekładach tytułu, bliższych syryjskiemu oryginałowi, zamiast terminu „męczennicy” używany 
jest termin „wyznawcy”, pod którym rozumiano tych chrześcijan, którzy ponieśli śmierć za wiarę; zob. Сергий 
(Спасский), op. cit., s. 76.
20 Ibidem, s. 77, por. s. 615.
21 „…nie dlatego, że pierwsze jego karty zostały utracone, ale tak on w rzeczy samej się rozpoczynał” – zauważył 
arcybiskup Sergiusz (Spasski); Ibidem, s. 77.
22 Zob. wyjaśnienie do przypisu 19.
23 Jak wyżej.
24 Por. K. Kellner, Heortology; a History of the Christian Festivals from Their Origin to the Present Day, London 
1908, s. 354.
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jeszcze w sobie dwa święta: Boże Narodzenie i Chrzest Pański25) oraz wspomnienie 
dwóch innych świąt: Paschy i Pięćdziesiątnicy.

Pamięć świętych obejmuje 162 dni w roku, zatem średnio co drugi dzień zawiera 
wspomnienie jakiegoś świętego. W tych 162 dniach odnotowanych zostało 180 tzw. „pa-
mięci”26. Termin ten należy rozumieć nie tylko jako jedno imię przypisane do konkret-
nego dnia w kalendarzu, ale też grupę świętych, którzy ponieśli śmierć w tym samym 
miejscu i czasie. Są to zatem „pamięci zbiorowe”. I tak np. pod datą 25 stycznia widnieją 
„W Nikomedii Tytus, Satyr i Mamaj”, a pod datą 12 lutego „W Aleksandrii Kandyd 
i inni męczennicy”. Jak widać, „zbiorowe pamięci” mogą zawierać precyzyjną liczbę 
świętych, ale też liczbę niemożliwą do określenia. Zasadniczo Martyrologion Syryjski 
ma jedno wspomnienie na jeden dzień, chociaż niektóre „pamięci” powtarzają się w róż-
nych dniach roku nawet dwa lub trzy razy.

Struktura zapisu kalendarzowego stosowanego w martyrologionie jest podobna: po 
dacie zwykle podawane jest miejsce śmierci świętego, a następnie jego imię, przy czym 
u osób z hierarchii kościelnej również stopień święceń (biskup, prezbiter, diakon). Przy 
niektórych imionach dodawany jest przymiotnik „stary” (ros. древний), co oznacza za-
pewne, że są to męczennicy, którzy ponieśli śmierć jeszcze przed prześladowaniami, 
mającymi miejsce za czasów cesarza Dioklecjana27. Przy imionach niektórych spośród 
niemęczenników dodatkowo użyto terminu „pamiątka” (ros. память). Łącznie kalen-
darz ten zawiera aż 445 imion męskich i 72 imiona żeńskie, z których znaczna część nie 
weszła do współczesnych prawosławnych kalendarzy28.

Wymieniani w kalendarzu święci to niemal bez wyjątku wschodni męczennicy, przy 
czym najwięcej jest pamięci świętych trzech znamienitych wschodnich miast: Nikomedii 
(32), Antiochii (24) i Aleksandrii (19)29. Dużo rzadziej reprezentowane są inne wschod-
nie miasta Azji Mniejszej: Cezarea Kapadocka (7) i Ancyra (obecna Ankara) w Galicji 
(5). Inne (m. in. Laodycea, Frygia, Nicea, Chalcedon, Edessa, Cezarea Palestyńska i in.) 
występują bardzo rzadko – przy jednej, dwóch lub trzech pamięciach30.

Istotna wydaje się obecność w kalendarzu niemałej liczby męczenników z tere-
nów Półwyspu Bałkańskiego – i nie tylko z Macedonii (geograficznie obejmującej 
większą część współczesnej północnej Grecji), ale też z Tracji (obecna południowa 
Bułgaria, część Grecji graniczącej z Turcją) – 5 pamięci – Ilirii (z grubsza odpowia-
da terytorium byłej Jugosławii); Syrmium (obecnie Sremska Mitrovica w Serbii) – 4 

25 Zob. np. J. Charkiewicz, Wielkie święta prawosławne…, s. 80.
26 Abp Sergiusz podaje, że z tej liczby tylko 45 pamięci znajdowało się w kalendarzach liturgicznych końca XIX 
wieku, zob. Сергий (Спасский), op. cit., s. 22.
27 M. Cкабалланович, op. cit., s. 277.
28 Oткуда мы родом? http://festival.mggu-sh.ru/modules/get-file.php?id=3846 [dostęp: 20.07.2013]. 
29 Dane za: M. Cкабалланович, op. cit., s. 277. Abp Sergiusz (Spasski) podaje nieco inne dane: odpowiednio 30, 23 
i 18 pamięci, zob. Сергий (Спасский), op. cit., s. 79, co wynika z innego przyjętego przez niego sposobu liczenia.
30 Ibidem, s. 79.
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pamięci – i Dacji (większa część to obecna Rumunia). Było to wynikiem szybkiego 
rozwoju chrześcijaństwa na tych terenach, spotęgowanego po przeniesieniu stolicy 
Cesarstwa do Bizancjum (Konstantynopola) w latach 30. IV wieku. Znikoma jest zaś 
obecność zachodnich świętych, o ile w ogóle zaliczymy do nich kilku męczenników 
z Kartaginy.

Poza męczennikami pierwszych wieków w kalendarzu znajdują się również pa-
mięci kilkunastu biskupów: siedmiu antiocheńskich31, po dwóch aleksandryjskich 
i palestyńskich, jednego rzymskiego (Sykstus II) oraz dwóch, których miast-ka-
tedr nie podano. Nie ma w nim natomiast jeszcze żadnego świętego mnicha (cs. 
преподобный). 

Chociaż lista świętych wymienionych w Martyrologionie Syryjskim jest geograficz-
nie bardzo szeroka (od Syrmium na Bałkanach po Kartaginę, od Dacji po Edessę i Persję 
oraz Aleksandrię), to brak jest w martyrologionie wspomnienia wielu innych szeroko 
ówcześnie znanych świętych. I tak, nie ma tu np. imienia Bogurodzicy (czy jakichkol-
wiek świąt maryjnych), Jana Chrzciciela, męczennicy Tekli, Grzegorza, biskupa Neo-
cezarei, męczennicy Eutymii, 40 męczenników z Sebasty oraz większości apostołów32. 
Spośród nich wymieniono tylko: Jana Teologa (Ewangelistę), Jakuba, brata Pańskiego, 
Piotra i Pawła, przy czym apostoł Piotr nazywany jest „koryfeuszem apostołów”. „Ko-
ryfeuszem męczenników” nazywa się z kolei męczennika Stefana. Zastanawiać może 
niemal zupełny brak w kalendarzu świętych starotestamentowych: zapisano tylko dzień 
braci Machabeuszów (+166 r. przed Chrystusem).

Martyrologion Syryjski ma też jeden dzień, kiedy obchodzona jest pamięć wszystkich 
męczenników, co stanowiło odpowiedź na potrzebę upamiętnienia tysięcy bezimiennych 
świadków, którzy ponieśli śmierć za Chrystusa w pierwszych wiekach. Z czasem święto 
to przerodziło się w pamięć wszystkich świętych. Tę funkcję pełni w kalendarzu piątek 
po święcie Paschy, ale nie był to jedyny dzień, kiedy można było czcić ich pamięć – św. 
Jan Chryzostom w swoim kazaniu na dzień Wszystkich Świętych mówi o pierwszej nie-
dzieli po Pięćdziesiątnicy33.

Martyrologion Syryjski charakteryzuje kilka cech szczególnych, które badacze in-
terpretują w różny sposób. Dotyczy to zwłaszcza obecności imion znanego historyka 
Kościoła Euzebiusza z Cezarei, o którym wiadomo, że skłaniał się ku arianizmowi i ja-
kiegoś „aleksandryjskiego prezbitera Ariusza”, co mogłoby sugerować, że za świętego 
uchodzi przywódca herezji ariańskiej. Trudność sprawiają także pamięci świętych na dni 
8-30 czerwca, zapisane w Martyrologionie Hieronima34, porównywalnym strukturalnie 

31 Michaił Skabałłanowicz podaje liczbę 2, ale jest to oczywista pomyłka. M. Cкабалланович, op. cit., s. 277.
32 Wskazuje na to w szczególności archim. Cyprian (Kern): Киприан (Керн), op. cit., s. 123.
33 Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca, red. J.-P. Migne, Paris 1862, t. 50, s. 706. Na Wschodzie dzień mo-
dlitewnej pamięci wszystkich świętych znalazł się tym samym wśród świąt ruchomych, podczas gdy na Zachodzie 
wśród świąt stałych (obecnie jest to 1 listopada), niezależnych od dnia świętowania Paschy.
34 Zachodni kalendarz z połowy V wieku. 
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z zabytkiem syryjskim, pod tymi samymi datami, lecz miesiąc później – w lipcu. Prze-
analizujmy te miejsca kolejno.

Imiona przychylnego arianizmowi Euzebiusza z Cezarei i samego Ariusza skłaniają 
większość uczonych zachodnich (Szwajcar, Emil Egli, Francuz, Louis Duchesne35, Nie-
miec, Karl Kellner36) do spekulacji, że kalendarz powstał „w okresie i miejscu panowania 
arian”37, a zatem ma ariański charakter. Naukowcy ci podkreślają też brak w martyrolo-
gionie pamięci św. Ojców pierwszego Soboru Powszechnego, którzy osądzili herezję 
ariańską. Inni badacze (głównie Wasyl Bołotow38) przytaczają jednak argumenty prze-
mawiające przeciwko ariańskiemu charakterowi zabytku. Wskazują m. in. na obecność 
w nim jednego z uczestników pierwszego soboru powszechnego, św. Jakuba z Nisibis, 
oraz na brak imion jakichkolwiek biskupów ariańskich, ale przede wszystkim podważa-
ją tezę, że wymieniony tu „prezbiter Ariusz”, to Ariusz arianin – założyciel arianizmu. 
O ile39 Euzebiusz mógł znaleźć się w martyrologionie z racji zajmowanej pozycji (może 
o tym świadczyć dopisek przy jego imieniu „historiograf”), o tyle Ariusz – wpisany pod 
datą 6 czerwca – to zapewne inna osoba, chociaż o tym samym imieniu, funkcji i pocho-
dzeniu co przywódca herezji40. Obrońcy czystości wschodniego charakteru Martyrolo-
gionu Syryjskiego, porównując go z Martyrologionem Hieronima, rozważają też moż-
liwość zaistnienia pomyłki w zapisie imienia. Tego typu wypadki w pracy skrybów nie 
należały do rzadkości, szczególnie liczne błędy literowe dotyczyły nazw geograficznych 
i imion. W martyrologionie przypisywanym św. Hieronimowi pod datą 6 lipca41 figuru-
je męczennik Aryton. Nota bene w Martyrologionie Hieronima (tylko nie pod datą 30 
maja, jak w Martyrologionie Syryjskim, a pod 21 czerwca) imię historiografa Euzebiu-
sza jest również obecne. W związku z tym, jak reasumuje abp Sergiusz, „Co najwyżej 
można podejrzewać, że kalendarz syryjski mógł zostać zeszpecony przez arianina (który 
dopisał imiona Ariusza i Euzebiusza – przyp. J.Ch.), i że arianie w niektórych miejscach 
zmieniali tekst Pisma Świętego i żywoty świętych męczenników”42, tym bardziej, że 
dotyczy to jedynie tych dwóch miejsc.

Inną kwestią są różne dni pamięci tych samych świętych w Martyrologionie Syryj-
skim i Hieronima z miesięcy czerwiec-lipiec. Wielu badaczy skłania się ku tezie, że za-
pis syryjski jest pomyłką43. Przeciwne stanowisko zajmuje abp Sergiusz (Spasski) ze 
35 L. Duchesne, Origines du Culte Chretien, Paris 1889. 
36 Por. np. K. Kellner, op. cit., s. 352-362.
37 M. Cкабалланович, op. cit., s. 277.
38 В. Болотов, Следы древних месяцесловов поместных церквей, „Христианское чтение” 1893, т. 1, s. 177 in. 
Wersja elektroniczna: http://spbpda.ru/data/1893/0102/1893-0102-08.pdf [dostęp: 20.07.2013].
39 Pisze o tym w szczególności abp Sergiusz (Spasski): Сергий (Спасский), op. cit., s. 86.
40 Pisze o tym w szczególności Wasyl Bołotow; В. Болотов, op. cit., s. 177 in. [dostęp: 20.07.2013].
41 O prawdopodobnej zamianie większej części lipca większą częścią czerwca będzie jeszcze mowa.
42 Сергий (Спасский), op. cit., s. 86.
43 Osobną kwestią pozostają daty, pod którymi w kalendarzach zapisywano imiona świętych. W różnych kalenda-
rzach ci sami święci często figurowali pod różnymi datami, co wynikało m. in. z tego, że zamiast dnia śmierci zapi-
sywano dzień przeniesienia ich relikwii bądź poświęcenia świątyń na ich cześć. Niejednokrotnie dni te były również 
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względu na chronologiczne pierwszeństwo wschodniego zabytku. Pisze on stanowczo: 
„Ponieważ kalendarz syryjski jest najstarszym z zachowanych do naszych czasów, to 
wskazane w nim daty pamięci świętych należy uznać za prawdziwe albo bliższe rzeczy-
wistym w odniesieniu do czasu ich śmierci”44.

Analizując katalog świętych z Martyrologionu Syryjskiego badacze stawiali różne 
tezy o proweniencji kalendarza. Opowiadali się za jego nikomedyjskim bądź antio-
cheńskim pochodzeniem. Poszukiwanie źródeł w Antiochii Syryjskiej (obecnie na te-
renie południowej Turcji, tuż przy granicy z Syrią, nad Morzem Śródziemnym) świad-
czyć mógłby w szczególności język syryjski, w którym został on spisany. Po drugie, 
znajdują się w nim imiona aż siedmiu antiocheńskich biskupów. Za pochodzeniem 
Martyrologionu Syryjskiego z Nikomedii (obecnie na terytorium Turcji, dawna stolica 
Bitynii, położona niedaleko Konstantynopola) przemawia z kolei największa w nim 
liczba męczenników z tego właśnie terenu. 

Uogólniając, kalendarz ten powstał bądź w Nikomedii, by następnie dostać się 
pod silny wpływ Antiochii, bądź też odwrotnie: powstał w Antiochii, a później duży 
wpływ wywarła na niego Nikomedia. Biorąc pod uwagę geografię rozwoju martyro-
logionu, najbardziej prawdopodobne jest, że pierwotnie spisany został w Nikomedii, 
skąd powędrował dalej na Wschód (geograficznie południowy wschód) do Antiochii 
Syryjskiej, gdzie został uzupełniony i przepisany po syryjsku. Stąd z kolei wędro-
wał jeszcze dalej na wschód, do Persji, o czym świadczy dodatek w postaci dołączo-
nego do kalendarza wykazu świętych perskich, już nie wpisanych bezpośrednio do 
niego45. 

Analizując Martyrologion Syryjski dochodzimy do wniosków, które już u schyłku 
XIX wieku sformułował abp Sergiusz (Spasski)46:

– kalendarze z IV wieku w znacznym stopniu różniły się od współczesnych;
– w młodszych kalendarzach stopniowo opuszczano imiona świętych z pierwszych 

wieków chrześcijaństwa (dodajmy: w szczególności tych, co do których brakowało 
świadectw potwierdzających ich istnienie);

– pomiędzy kalendarzami wschodnimi i zachodnimi już w IV wieku zauważalne 
były różnice dotyczące katalogów świętych, które wraz z upływem wieków dalej się 
pogłębiały.

dobierane „według uznania osoby opracowującej kalendarz”. В. А. Алымов, op. cit., s. 16. Szczególnie dotyczyło 
to imion świętych zachodnich wpisywanych do kalendarzy wschodnich i odwrotnie. Różnica pomiędzy wczesnymi 
kalendarzami wschodnimi i zachodnimi polegała też na tym, że przy opracowywaniu tych pierwszych twórcy mieli 
dużo więcej swobody, wynikiem czego były większe różnice, zaś opracowywaniu kalendarzy zachodnich towarzy-
szyła większa centralizacja, a zatem i mniejsze różnice w dniach pamięci świętych.
44 Сергий (Спасский), op. cit., s. 81.
45 Por. Сергий (Спасский), op. cit., s. 82-83; M. Cкабалланович, op. cit., s. 277 (pisze on „o ile to jest błąd”) oraz 
K. Kellner, op. cit., s. 196.
46 Сергий (Спасский), op. cit., s. 86.
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W tym miejscu warto też przypomnieć, że ten sam hierarcha wskazał na ogólne za-
sady odróżniania kalendarzy powstałych w późniejszym czasie od tych wcześniejszych, 
powstałych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, są one następujące: 

– do IV wieku w kalendarzach do imienia świętego nie dodawano jeszcze tytułu, 
wskazującego na kategorię świętości, co wynikało z faktu ich stosunkowo niedużej licz-
by oraz tego, że w danej gminie chrześcijańskiej byli oni bardzo dobrze znani (dotyczy 
to też Martyrologionu Syryjskiego); 

– im mniej dni w roku ma pamięci świętych (indywidualnych bądź kolektywnych), 
tym kalendarz jest starszy47; 

– w najstarszych kalendarzach nie było jeszcze świąt ku czci Matki Bożej, bowiem 
jej pamięć była obchodzona łącznie ze Zbawicielem w ramach świąt Mu poświęconych 
(dotyczy to też Martyrologionu Syryjskiego);

– w dwóch miesiącach, marcu i kwietniu, tj. w okresie Wielkiego Postu i Paschy, 
w pierwszych kalendarzach nie było jeszcze pamięci świętych, co wynikało z zapisu 
Kanonu 51. soboru w Laodycei (343 r.), wskazującego, że w tym okresie „nie należy ob-
chodzić dni narodzin męczenników, lecz pamięć świętych męczenników czcić w soboty 
i w dni niedzielne”48;

– im mniej jest w kalendarzach imion świętych hierarchów i świętych mnichów 
(chyba że byli oni równocześnie męczennikami bądź wyznawcami), a proporcjonalnie 
więcej imion męczenników i wyznawców, tym kalendarz jest starszy49.

Wnioski powyższe świadczą o tym, jak długi i złożony był w szczególności począt-
kowy okres formowania się kalendarzy liturgicznych. Tym większa z punktu widzenia 
naukowego jest wartość Martyrologionu Syryjskiego, nazwanego przez Michaiła Ska-
bałłanowicza „typem kalendarza lokalnego na początkowym etapie jego przekształca-
nia się w ogólnokościelny”50, a przez Wiktora Ałymowa nieco na wyrost „kalendarzem 
ogólnokościelnym”51. W każdym razie, martyrologion ten jest z pewnością dowodem, 
że już pod koniec IV wieku na Wschodzie istniał obszerny kalendarz, zawierający wiele 
pamięci świętych na blisko połowę dni roku. Świadczy też o tym, jak wcześnie rozwój 
kultu świętych w chrześcijaństwie znalazł swój wyraz w przeznaczonych do użytku li-
turgicznego oficjalnych dokumentach (a takimi były kalendarze), sporządzanych z bło-
gosławieństwa najwyższych władz kościelnych. 

47 O ile zasada ta dotyczyła wczesnych kalendarzy wschodnich, o tyle w kalendarzach zachodnich z tego okresu 
miał miejsce odwrotny proces: „późniejsze zachodnie martyrologiony Bedy i Adona (VIII i IX w. – przyp. J.Ch.) 
i ogólnie inne są dużo bardziej ubogie w pamięci niż starożytny Hieronimowy” – pisze abp Sergiusz (Spasski), zob. 
Сергий (Спасский), op. cit., s. 15. 
48 A. Znosko, Kanony Kościoła Prawosławnego, Hajnówka 2000, s. 163.
49 Сергий (Спасский), op. cit., s. 12-13.
50 M. Скабалланович, op. cit., s. 277-278.
51 В. А. Алымов, op. cit.
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SUMMARY

Jarosław Charkiewicz, Białystok

Saints in Syrian Martyrologium

Keywords: Saints, Syrian Martyrologium, Church Calendar

The end of an open and organized persecution of Christians, which was laid by the 
Edict of Milan (313), intensified the worship of saints in Christianity. From this time 
the first calendars that were used during services were established. Initially they were 
included into the pagan calendars but soon completely diverged from them. From the 
fourth-fifth century to the present day several liturgical calendar survived. Syrian Marty-
rologium, is considered to be the only one Eastern calendar that preserved to this day. It 
was written in 411-412 and was the Syrian translation of the Greek text, that appeared, 
probably, in Nicomedia in the last quarter of the fourth century.

Rise of the liturgical calendar and its further development from the beginning was 
associated with the saints. So it was with Syrian Martyrologium, which despite the lists 
of the saints consists only one feast unrelated to them (Epiphany), and two others (Pas-
sover and Pentecost) that were only indirectly mentioned in it. The calendar has almost 
half of the days in the year with saints „memories”, individual and collective. The vast 
majority of them were martyrs. Among other types of holiness there were also the names 
of several bishops and four apostles.
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ТаТьяна СубоТин-Голубович, белГрадСкий универСиТеТ

НациоНальНые святые в калеНдаре сербской церкви

(по средНевековым источНикам)

Słowa kluczowe: kanonizacja, kalendarz, kult, liturgia, św. Sawa Serbski, mineja, 
Srbljak

Распространение христианства изменило лицо Европы. Разные народы 
воспринимали христианство по-своему, а в большей степени это зависе-

ло от того посредством кого – Рима или Царьграда – оно проникало в опреде-
ленную среду. Сербские земли на Балканском полуострове всегда находились 
в деликатном положении между Западом и Востоком. Это отразилось на всю 
последующую историю сербов. Ранняя история сербского народа известна нам 
в определенной степени, благодаря сохранившимся малочисленным западным 
и византийским источникам. Сербские источники этого раннего периода до нас, 
к сожалению, не дошли. Если о политической истории сербских государств в те-
чение двух столетий у нас, хотя и ограниченные, но кое-какие сведения есть, то 
есть о том, как выглядела духовная жизнь сербов в XI и XII веках можно толь-
ко догадываться и строить предположения по аналогии с другими славянскими 
народами подобного культурного круга1. Введение национальных «своих» свя-
тых в календарь, является важным элементом подтверждения принадлежности 
собственного народа к христианскому миру. Тринадцатый век – это время, когда 
живая литературная деятельность развивается в главных культурных центрах 
средневековой Сербии, в монастырях Хиландарь, Студеница, Милешева, Печ. 
Именно с этим столетием связано возникновение оригинальных творений серб-
ских книжников, что было вызвано восстанавливанием собственных сербских 
православных культов – культов святородной династии и автокефальной Церк-
ви2. Чтобы войти в византийский мир и стать частью европейской цивилизации, 
необходимо было иметь не только независимое государство и самостоятельную 
церковь, но и, прибавляя сербских святых, внести лепту в общую христианскую 

1 О церковной организации древнейшего периода в сербских землях: Ј. Калић, Црквене прилике у српским 
земљама до стварања архиепископије 1219. године, Сава Немањић – Свети Сава, САНУ, Научни скупови, 
књ. VII, Председништво, књ. 1, Београд 1979, с. 27-53. 
2 Д. Богдановић, Историја старе српске књижевности, Београд 1980, с. 142. 
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культуру. Этой лептой и являются культы сербских святых вошедшие в офици-
альный календарь национальной Церкви. Можно предположить, что у сербов 
и в более древнем периоде существовали особые культы святых, о которых не 
сохранились сведения. Но один из таких древних культов все же сохранился, 
хотя в средневековый календарь сербской Церкви он не попал. Это культ святого 
князя Иоанна Владимира убитого в 1016 году3. Главным источником, из которого 
мы узнаем определенные детали жизни князя, который после 998 года правил 
Дуклей, является Барский родословец или Летопись попа Дуклянина, как этот 
памятник принято называть, написанный на латинском языке4. В науке по поводу 
времени составления этого текста высказаны разные мнения, но все они сходятся 
в том, что 36 глава этой летописи, в которой, собственно, и сохранился рассказ 
об убиении князя Иоанна Владимира (22 мая), написана на основании устной 
традиции XII века, сохранившейся в дуклянско-барской епархии и, возможно, 
какого-нибудь короткого текста5. Текст сохранившийся в Барском родословце 
своим стилем очень напоминает древние жития святых. Хотя Иоанн Владимир 
и был правителем одного из сербских государств древнего периода, в церковный 
календарь государства Неманичей он не вошел. Дело в том, что город Елбасан 
(сегодня он находится в Албании), около которого князь был похоронен, не нахо-
дился в рамках сербского средневекового государства; возможно, что этот культ 
в то время имел локальный характер. Культ снова ожил под конец XVII века по-
сле того как Иоанн Папа, уроженец города Елбасана, напечатал в Венеции службу 
Иоанну Владимиру написанную Козьмой, митрополитом города Драча6. С этим 
культом сербы снова встретились в начале XIX века, когда хиландарские монахи 
Лука и Парфений напечатали в Венеции сербский вариант службы Иоанну. Ми-
трополит Михаил включил эту службу в Сербляк (1861)7. 

В «национальном» календаре Сербской церкви можно, на основании времени их 
возникновения и характера святости, выделить три основные группы культов свя-
тых. К первой принадлежат святые эпохи Неманичей – канонизированные члены 
династии и святители, включая князя Лазаря; второй принадлежат два подвижника 
– Петр Коришкий (†1270/75) и Иоанникий Девичский (†1430); к третьей принад-
лежат святые деспоты Бранковичи. Кроме святых, которым Церковь официально 

3Д. Руварац, О св. Јовану Владимиру, Земун 1982. 
4 V. Mošin, Ljetopis popa Dukljanina, Zagreb 1950. Издание оригинального текста с новым переводом: Gesta 
Regum Sclavorum, t. I. Критичко издање и превод, прир. Д. Кунчер, Историјски институт – Манастир 
Острог, Извори за српску историју, књ. 7; Латински извори, књ. 1, Београд 2009. 
5 Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, Београд 1928, с. 124. 
6 С. Новаковић, Први основи словенске књижевности код балканских Словена, СКА, Београд 1893, с. 251-
270. Разбирая этот вопрос, Новакович говорит и о потерянных источниках, сербских и болгарских которы-
ми в своей работе пользовался митрополит Козьма; Л. Павловић, Култови лица код Срба и Македонаца. 
Историјско-етнографска расправа, Смедерево 1965, с. 33-40. 
7 Д. Руварац, Св. Јован Владимир, како је дошао у Србљак, Ново време (Земун) 1892, с. 13-20. 
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учреждала культы, в сербской среде бытовали и культы локального характера8. 
Последние канонизации «средневековых» святых, а тем самым и новые прибав-
ления в календарь, произошли сравнительно поздно, уже в первой половине XVII 
столетия. Патриарх Паисий написал жития и службы еще двум владетелям из рода 
Неманичей – королю Стефану Первовенчанному (24 января) и последнему Не-
маничу, который правил государством – царю Урошу (2 декабря). Литургические 
тексты королю были составлены после 1629 года, а царю Урошу в 1642 году9. Та-
кие точные даты связанные с канонизациями святых редко встречаются в сербских 
источниках. 

Хронологию восстановления отдельных культов иногда очень трудно опреде-
лить. Работа над учреждением культов сербских святых началась с момента при-
хода к власти в Рашкой (одной из сербских земель) Немании, самого младшего из 
четверых сыновей жупана Завиды.

Первым святым сербской Церкви стал именно Немания, получивший в мона-
шестве имя Симеон10. Над введением Немании (†1200) в круг святых дружно рабо-
тали его сыновья, Стефан (впоследствии король Стефан Первовенчанный) и монах 
Савва, ставший в 1219 году первым сербским архиепископом11. День упокоения 
Немании-Симеона (13 февраля) стал днем официального празднования его памя-
ти, а первую службу на этот день составил Савва12. Хотя братья Хиландарского мо-
настыря с глубоким уважением почитала Симеона – основателя своей обители, ко-
торый непосредственно после смерти и был тут похоронен – культ по-настоящему 
стал развиваться после перенесения в 1207 году его земных останков в Сербию 
и захоронения в монастыре Студеница13. Объявление святости Немании имело 
и политическое значение – таким способом упрочилось место и влияние младшей 
ветви потомков Завиды. Эта канонизация стала моделью для всех последующих 
сербских канонизаций14. 

Если пристально взглянуть на сербских святых, которых Церковь ввела в свой 
календарь и на их роль в политической и духовной жизни государства, станет ясно, 

8 На такие культы внимание впервые обратил Л. Павлович, заметив, что таких локальных сербских культов 
можно насчитать около 130. Idem, op. cit., с. 338-340.
9 Т. Јовановић, Књижевно дело патријарха Пајсеја, Београд 2001. Автор обстоятельно изучил литературную 
деятельность патриарха, которой сопроваждалось установление новых культов в сербской среде. 
10 Л. Павловић, op. cit., с. 42-51.
11 Д. Костић, Учешће св.Саве у канонизацији св.Симеона, ,,Светосавски зборник“ 1, Београд 1936, с. 132-209. 
12 Древнейший список службы середины XIII в. хранится в Архиве Сербской академии наук (№ 361). 
13 Ф. Баришић, Хронолошки проблеми око године Немањине смрти, ,,Хиландарски зборник“ 2 (1971) с. 31-40; 
Љ. Максимовић, О години преноса Немањиних моштију у Србију, ,,Зборник радова Византолошког инсти-
тута“ 24-25 (1986), с. 437-444; Д. Поповић, О настанку култа светог Симеона, [в:] Стефан Немања - Све-
ти Симеон Мироточиви. Историја и предање, ур. Ј. Калић, Научни скупови САНУ, књ. XCIV, Одељење 
историјских наука, књ. 26, Београд 2000, с. 347-369. 
14 Д. Поповић, Светитељско прослављање Симеона Немање, ,,Зборник радова Византолошког института“ 
37 (1998), с. 43-53.
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что все канонизации были хорошо обдуманы и подготовлены, хотя мы и не знаем 
точно, как они совершались, так как до наших дней не сохранились источники на 
которые можно было бы уверенно опереться. Не совсем понятно, составлялись ли 
жития и службы в ходе подготовки к канонизации, или они представляли завер-
шающее звено в ходе этого процесса. На основании житийных текстов Симеона 
можно прийти к выводу, что зарождение его культа надо связывать с Хиландар-
ским монастырем и Саввой, который вместе с отцом пребывал в монастыре. Но 
это было всего лишь начало и не было предварительного опыта15. Вторым серб-
ским святым после Симеона стал Савва. Савва скончался в Великом Тырнове на 
возвратном пути из Святой земли в воскресение 13 января 1236 года. В этот день 
по Студитскому и Евергетидскому уставах положено было отдание праздника 
Богоявления и по этому его память в первое время была передвинута на 14 янва-
ря, чем была дана возможность праздновать только Савву. В карейской келии на 
Афоне Савва отмечался даже 15 января16. В русской церкви Савву празднуют 12 
января. Но, когда в первой половине XIV века в Сербской церкви стали пользо-
ваться Иерусалимским уставом, отдание праздника Богоявления было подвинуто 
на 14 января, празднование Святого Саввы в тот же день не было отменено. Культ 
Святого Саввы по настоящему стал развиваться после того, как его мощи были 
привезены в Сербию и положены в гроб в монастыре Милешева (1237). На это не-
сомненно повлияла уже прочно укрепившаяся традиция. Святой Савва положил 
начало и культа своего брата Стефана (†24 IX 1228), первого сербского короля; по 
Саввиному приказу бальзамированное тело Стефана было выложено в Жиче, ка-
федральном храме Архиепископии, который был местом коронации не только са-
мого Стефана, но и его преемников17. В сербской науке принято считать, что культ 
святому окончательно сформировался составлением жития и службы. Хотя пер-
вый толчок к установлению культа короля Стефана дал лично Св. Савва, сам культ 
окончательно сформировался после 1629 года и то благодаря совместному труду 
патриарха Пайсия, рашкого митрополита Иосифа и монахов монастыря Сопочаны, 
в котором в то время находились земные останки короля18. Службу и житие монаху 
Симеону (королю Стефану) написал патриарх Пайсий19. 

Нам не известны никакие другие канонизации в течении XIII века, так что 
даты празднования Симеона и Саввы являются единственными прибавлениями 

15 В первые годы после упокоения Немании в Хиландаре пользовались службой Симеону Столпнику. 
16 О сложном учреждении празднования январской памяти Св. Саввы: Д. Богдановић, Најстарија служ-
ба Светом Сави, Београд 1980. В этом контексте особое внимание привлекает правило службы 13 и 14 
января по рукописи № 165 Хиландарского монастыря опубликованное в виде приложения к основному 
исследованию. 
17 Д. Поповић, Српски владарски гроб у средњем веку, Београд 1992, с. 43-44. 
18 Л. Павловић, op. cit., с. 51-56. 
19 Надо обратить внимание на исследование Т. Йовановича о патриархе Пайсии. 

ТаТьяна СубоТин-Голубович



41

в календарь. Отойдем немного в сторону от главной темы и обратим внимание на 
исторические данные и политические события последних двух десятилетий XIII 
и первые годы XIV веков. Смены на престоле не происходили всегда мирным пу-
тем, из-за чего часто возникали смуты. Примечательной чертой жизни сербского 
государства является и то, что, иногда и по воле отца, престол не всегда доставался 
самому старшему сыну20.

О бурных событиях первых десятилетий XIII века пишет архиепископ Дани-
ло Второй. Он является составителем сборника, в который вошли тексты им на-
писанные: житие короля Уроша и Драгутина21, житие королевы Елены22, житие 
короля Милутина23, а также и жития сербских архиепископов: Арсения24, Иоан-
никия25 и Евстатия I26, и службы Арсению и Евстатию. Из членов владетельной 
семьи только Милутина Церковь официально признала святым, хотя и о его ма-
тери и брате Данило говорит как о святых. Позднее этот сборник пополнялся еще 
и короткими текстами других анонимных авторов27. В нашей исторической науке 
высказано мнение, что братья договорились о том, что после смерти Милутина 
20 Если внимательно присмотреться, сразу бросится в глаза тот факт, что Немания является четвертым сыном 
великого жупана Завиды. Пришел к власти после длительной борьбы со старшими братьями и владел он 
только частью сербских земель, областью, которая называлась Рашка. Остальные братья, признав Неманию 
великим жупаном, сохранили свои уделы и правили там самостоятельно. Потомков князя Мирослава, стар-
шего брата, тоже сохранившего свой удел в Хуме, можно проследить до середины XIV века. После того, 
как Немания удалился в монастырь, в государстве вспыхнула гражданская война между самым старшим его 
сыном, князем Вуканом и средним сыном, Стефаном, которому отец передал власть. Победителем вышел 
Стефан, ставший впоследствии первым сербским королем. Но Вукан сохранил свои земельные уделы и его 
потомки владели ими вплоть до конца XIV в. Ср. М. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989 , с. 
226-228 (родословные таблицы). Два старших сына Стефана Первовенчанаго, король Радослав (1228-1234, 
умер после 1235 г.) и король Владислав (1234-1243, король в Примории до 1267 года) сошли с власти в не-
ясных обстоятельствах, и к власти неожыданно пришел четвертый сын – Стефан Урош (1243-1276). Он был 
женат на Елене Анжуйской, родственнице, скорей всего, венгерского короля. От этого брака у него были два 
сына – Драгутин и Милутин. Старший сын, Драгутин, встал против отца и заставил его удалиться с престола 
(1276), став затем королем и самодержцем. Не совсем понятны и отношения между Драгутином и Милути-
ном но кажется, что Милутин тоже принимал участие в заговоре против отца, что братья были в хороших от-
ношениях и, что и он имел титул короля. Отношения между братьями долгое время были дружественными, 
даже одно время Милутин был женат на Елисавете, родной сестре жены Драгутина. Данило II, автор био-
графий Драгутина и Милутина, написал, что причиной, по которой Драгутин передал младшему брату пре-
стол, явилось его падение с коня и перелом ноги. Договор об этом заключен был при встрече братьев в селе 
Дежево (1282), а Драгутин передал младшему брату свое оружие и коня. Это был не только символический 
жест, власть по настоящему перешла к младшему брату. Но и у Драгутина остался свой удел, в котором он 
самостоятельно правил. После смерти Драгутина его сын Владислав заявил свои права, требуя чтобы пре-
стол вернулся к законным наследникам – сыновьям старшего короля.
21 Л. Павловић, op. cit., с. 88-91; Д. Поповић, Култ краља Драгутина – монаха Теоктиста, Под окриљем све-
тости. Култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији, САНУ, Балканолошки институт, Посебна 
издања, књ. 92, Београд 2006, с. 121-142. 
22 Л. Павловић, op. cit., с. 85-88. 
23 Там же, с. 91-97.
24 Там же, с. 71-76.
25 Там же, с. 78-79.
26 Там же, с. 79-81.
27 Данило Други, Животи краљева и архиепископа српских. Службе, Београд 1988; Данилови настављачи. 
Данилов ученик и други настављачи Даниловог зборника, прир. Г. Мак Данијел, Београд 1989.
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сыновья Драгутина будут править сербским государством28. Но надо иметь в виду, 
что Данило пристрастен, он верный друг и сподвижник короля Милутина и его на-
следника Стефана Дечанского. Данило не только архиерей, он и видный политик 
своего времени. Из его действий видно, что он старается помочь Милутину и его 
потомкам удержать власть в государстве. 

Из сказанного явствует, что потомки Немании не могли себя чувствовать спо-
койно потому, что многочисленные родственники время от времени предъявляли 
свои права. Особенно напряженное время наступило после смерти короля Милу-
тина, когда объявились даже три претендента на престол – самый старший сын 
Стефан, младший Константин и сын короля Драгутина – Владислав. Необходимо 
было укрепить авторитет и влияние Милутина и его потомков, чем и занялся Да-
нило. Жития, вошедшая в Данилов сборник, являются началом новой волны кано-
низаций в Сербской церкви, хотя некоторые из культов, о которых пойдет речь, 
уже зародились под конец XIII века. В первую группу новых святых вошел король 
Милутин, а во вторую три архиепископа XIII века: Арсений (†1266), Иоанникий 
(†1279) и Евстатий I († 4 I 1286). Архиепископ Арсений «объявился» во время ар-
хиепископства Саввы II (1264-1271); тело Арсения было изъято из гробницы и по-
мещено в киот в церкви. Вскоре по стране разнесся слух о исцелениях, которые 
случались с теми, кто прикладывался к киоту. До наших дней сохранились десятки 
списков службы Арсению, что подтверждает большую распространенность и по-
пулярность его культа29. Житие архиепископа Иоанникия составил анонимный 
монах монастыря Сопочаны; для культа этого святого служба не была составлена. 
Архиепископ Данило составил Евстатию житие и службу; оба текста сохранились 
в нескольких списках. Все три культа по-видимому были уже установлены в конце 
XIII века, но тексты сопровождающие культы были написаны позже. 

Необыкновенно то, что во второй группе нету и архиепископа Саввы II († 8 
I 1271), который был третьим сыном первого сербского короля Стефана30. Даты 
смерти установлялись как дни, в которые праздновались новые святые. Следую-
щим святым сербом стал король Стефан Дечанский, убитый 13 ноября 1331 года. 
Древнейшие источники молчат о замешаности в смерть отца соправителя и, в то 
время все еще короля, Душана, ставшего впоследствии первым сербским царем. 

28 Мнение высказанное М. Диничем (Однос између краља Милутина и Драгутина, ,,Зборник радова Визан-
толошког института” 3 (1955), с. 49-82) оспаривается в недавно опубликованной книге (В. Станковић, Краљ 
Милутин, Београд 2012, с. 58-69).
29 Л. Павловић, op. cit., с. 73-74. Тут приведена только часть в то время известных списков службы. На се-
годняшний день нам известны и другие, во время, когда Павлович писал свою книгу, неизвестные списки 
этой службы.
30 В сербской средневековой литературе сохранился лиш короткий текст о Савве II, составленный неизвест-
ным автором и прибавленный к сборнику архиепископа Данила II. Ср. Данилови настављачи…, с. 121-123. 
Официально Савва II был причислен к святым Сербской церкви митрополитом Михаилом (Йовановичем) 
в 1861 г. Митрополит лично написал службу новому святому. 
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В лике Стефана Церковь получила своего первого мученика31. По Житию, состав-
ленному Григорием Цамблаком, мощи короля объявились сем лет после похорон 
в монастыре Дечаны, куда тело было перенесено из города Звечана, где находилось 
место первого захоронения. Это почти уникальный случай канонизации сербского 
святого, когда нам приблизительно известна дата события – между 1339 и 1343 
годом. Странным, однако, кажется то, что королю который был провозглашен свя-
тым своим сыном царем, служба и житие били написаны всего лишь в начале XV 
столетия32.

Епископ Марко Печский, работая над установлением культа патриарха Ефрема 
(15 июня), составил ему службу, которая до наших дней сохранилась всего в трех 
списках (Печ № 41 – начало XV в.; Архив Академии наук № 68 – 1411-1425 гг; 
Народная библиотека Сербии № 18 – 1525 г.)33. Патриарх Ефрем, умерший в 1400 
году, особенно был почитаем в окрестностях Печи34. Такое небольшое число со-
хранившихся списков подтверждает мнение, что культ не успел распространиться 
в сербских землях, чему способствовали неблагоприятные политические обстоя-
тельства (распад единого государства и турецкое нашествие). Из трех рукописей, 
только Печ 41 является минеей, а остальные две рукописи сборники особого со-
става. Марко написал и службу архиепископу Никодиму умершему в 1325 году35. 
Марко, как заметил Димитрий Богданович, имел намерение установить и культ 
своих родителей, Герасима и Ефимии, о чем свидетельствует житийный текст им 
посвященный36.

Малочисленные, сохранившиеся списки служб отдельным святым, заставляют 
задуматься над тем, в какой степени культы этих святых были распространены 
и известны. То, что Церковь официально внесла святого в свой календарь, ниче-
го не говорит о том, с какой скоростью культ распространялся. Ведь нужно было 
какое-то время, чтобы списки умножились и разошлись по церквам. 

Князь Лазарь, погибший на Косове 28 июня 1389 года, получил культ непосред-
ственно после гибели. Лазарь стал первым сербским великомучеником. Над вос-
становлением культа князя – великомученика, пострадавшего в сражении с турка-
ми больше всего работал патриарх Данило III, который написал Похвальное слово, 
Службу, Проложное житие и Повесть. Все эти тексты были написаны в годы 

31 С. Марјановић-Душанић, Свети краљ, Београд 2007. 
32 Григорије Цамблак, Књижевни рад у Србији, Београд 1989, с. 49-116. 
33 Ђ.Трифуновић, Житије светог патријарха Јефрема од епископа Марка, ,,Анали Филолошког факултета“ 
VII (Београд 1967), с. 67-74. 
34 Д. Поповић, Патријарх Јефрем – један позносредњовековни светитељски култ, ,,Зборник радова Визан-
толошког института“ 43 (2006), с. 111-125. 
35 Т. Јовановић, Служба светом архиепископу Никодиму, ,,Годишњак Катедре за српску књижевност са 
југословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду“ VII (2012), с. 11-32. 
36 Шест писаца XIV века: Григорије Рашки, Јаков Серски, Силуан, Непознати Светогорац, Монах Јефрем, 
Марко Пећки, прир. Д. Богдановић, Београд 1986, с. 42-43. 
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1391-139237. В двадцатые годы XV века Антоний Рафаил Эпактит (серб. Андониj 
Рафаил Епактит) к этому корпусу текстов прибавил еще и свое Слово о святом 
князе Лазаре38. Культ князя Лазаря сравнительно быстро распространился по серб-
ским землям. 

Особый интерес привлекают два отшельнических культа, ничем не связанные 
с культами владетелей и святителей. Первый из них это Петр Коришкий (5 июня). 
До недавнего времени в сербской науке считалось, что Петр жил в XIII веке и умер, 
как до сих пор считалось, приблизительно в семидесятые годы этого столетия39. 
Культ этого святого стал жить новой жизнью в тот момент, когда монастырь, осно-
ванный Петром, был подарен Хиландарскому монастырю. Службу и житие Петру 
написал хиландарский монах Феодосий, тот самый, который писал новые тексты 
для культов Саввы и Симеона. Но в рукописи № 479 хиландарского монастыря 
сохранилась и другая, по всем литургическим приметам, более древняя служба 
Петру, на основании которой можно сделать вывод, что культ более старый, чем 
раньше считалось40. Хотя Петр умер 5 июня, непонятно почему его праздновали 
29 июня вместе с Петром и Павлом. В хиландарском списке службы стоит помета 
«службу же држим его месеца сего 27 ради светих врховних апостол, или в неделю 
пред светие апостоли». 

Иоанникий Девичский жил в первой половине XV века († 2 XII 1439). Подви-
зался он в области Дреница (на Косове), в уделе рода Бранковичей41. Не ясно, когда 
Иоанникий был признан святым, так как древнейший известный список службы 
ему посвященной сохранился лишь в рукописи середины XVIII века. Существу-
ют две службы Иоанникию, из которых одна несомненно средневекового проис-
хождения, а другую составил Антоний, монах монастыря Грабовца (Венгрия); она 

37 Ђ. Сп. Радојичић, Избор патријарха Данила III и канонизације кнеза Лазара, ,,Гласник скопског научног 
друштва“ 21 (1940), с. 33-81; Ђ.Трифуновић, Српски средњовековни списи о кнезу Лазару и косовском боју, 
Крушевац 1968.
38 Ђ.Трифуновић, Слово о светом кнезу Лазару, Зборник историје књижевности САНУ, књ. 10, Београд 1976, 
с. 147-179. 
39 И. Шпадиер, которая занималась культом Петра Коришкого и сопровождающими его текстами, пришла 
к выводу, что святой жил в XII в. и культ уже зародился до конца этого века. Неопубликованная доктор-
ская диссертация: Свети Петар Коришки у старој српској житијној књижевности и црквеној поезији, 
Белград 2009. 
40 Первая часть рукописи № 479 Хиландарского монастыря, в которой находится служба Петру переписана 
в конце XV в. и является древнейшим известным Сербляком. Т. Суботин-Голубовић, О двема службама све-
том Петру Коришком, Манастир Црна Ријека и свети Петар Коришки, Приштина-Београд 1998, с. 211-217; 
И. Шпадијер, Почеци старе српске црквене поезије (о хронолошким оквирима Петра Коришког и времену 
настанка првобитне службе њему посвећене), Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија, ,,Зборник радова“, 
Беране-Београд 2011, с. 209-217. Д. Костич считал, что Петр был канонизирован в 1310 г.: Кад је Теодосије 
писао живот и службу св. Петра Коришког, „Богословље“ IX (1934); D. Popović, The Cult of St Peter of Ko-
riša, States of Development and Patterns, ,,Balcanica“ 28 (1997), p. 181-212. 
41 М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд 1994, с. 23-27; Д. Поповић, Култ светог 
Јоаникија Девичког, [в:] Византијски свет на Балкану, књ. II, ур. Б. Крсмановић, Љ. Максимовић, Р. Радић, 
Византолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 42/2, Београд 2012, с. 607-622.
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сохранилась в единственном списке Сербляка из 1759 года, но почему-то она по-
мещена под 16 июля42. 

Обратим внимание еще и на святых Бранковичей, хотя в отношении хроноло-
гии эта группа святых выходит за пределы эпохи, которую мы здесь рассматри-
ваем. Такая «семейная» канонизация является уникальным событием у сербов. 
Святыми в коротком сроке стали отец, мать и два сына: Стефан, Ангелина, Геор-
гий (владыка Максим) и Иоанн Бранкович. Стефан после долгих скитаний умер 
в 1468 году в Италии; его земные останки были привезены в 1486 году в церковь 
Св. Луки в селе Купиново (недалеко от Белграда). Над установлением культа отца 
семьи работал его сын Георгий, который впоследствии принял постриг, взяв имя 
Максим43. Максим в 1513 году стал белградским митрополитом, а умер он всего 
три года спустя (18 I 1516). Максим основал знаменитый монастырь Крушедол, 
в нем он и похоронен. Второй сын, Иоанн, († 10 XII 1502) тоже был, как и отец, 
похоронен в Купинове44. Надо обратить внимание на тот факт, что составление ли-
тургических текстов, сопровождающих культы Бранковичей, тесно связано с мо-
настырем Крушедол. В этом процессе несомненно большую роль сыграл именно 
владыка Максим45. Ангелина, жена деспота Стефана, умерла между 1516 и 1520 
годами. По источникам можно установить, что культ Ангелины уже сформировал-
ся к середине XVI века46. Существует и общая служба святым деспотам Бранкови-
чам, составленная из частей их самостоятельных служб47.

Службы сербским святым, за исключением Симеона, Саввы и архиепископа 
Арсения, с трудом проникали в богослужебные книги Сербской церкви. Службы 
этим троим святым сохранились в большем числе списков, что свидетельствует и о 
распространенности их культов. Возможно, что распространению культа Арсения 
способствовало то, что Савва лично выбрал его своим наследником. Чаще всего 
сербские святые поминаются (тропарь и кондак) в календарной части псалтырей 
с посследованием. Сами службы сохранились в гораздо меньшем числе списков, 
что дает повод задуматься о том, в какой степени культы национальных святых 
42 Ђ. Сп. Радојичић, Јанићије Девички, ,,Гласник Етнографског института САН“ I/1-2 (1952), с.173-178; И. 
Шпадијер, Богослужбени списи посвећени светом Јоаникију Девичком, [в:] Византијски свет на Балкану, 
књ. II, ур. Б. Крсмановић, Љ. Максимовић, Р. Радић, Византолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 
42/2, Београд 2012, с. 597-605.
43 Л. Павловић, op. cit., с. 133-136.
44 Там же, с. 136-139; С. Томин, Деспотица и монахиња Ангелина Бранковић – света мајка Ангелина, Нови 
Сад 2013. Древнейшие списки службы Иоанну сохранились в основном в рукописях XVII-XVIII вв. Ср. Ђ. 
Трифуновић, Белешке о делима у Србљаку, О Србљаку, Београд 1970, с. 333-336.
45 Ђ. Сп. Радојичић, Крушедолске црквене песме XVI века, Завод за заштиту и научно проучавање споменика 
културе АП Војводине, Нови Сад 1958; С.Томин, Владика Максим Бранковић, Нови Сад 2007. 
46 Житие сохранилось в рукописи середины XVI в.: М. Стефановић, Житије мајке Ангелине, ,,Археографски 
прилози” 8 (1986), с. 133-138.
47 Этой теме посвящено хорошее и, к сожалению, неопубликованное исследование: М. Убипарип, Заједничка 
служба светим деспотима Бранковићима. Текстолошка и стилистичка студија, Београд 2008 (магистер-
ская работа).
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были распространены. До середины XIV века сохранились четыре древние служ-
бы Савве, каждая только в одном списке, что показывает, до какой степени культ 
динамично развивался. Новая служба Савве, составленная хиландарским монахом 
Феодосием в начале XIV века, сохранилась в нескольких десятках списков. С дру-
гой стороны, Симеону Немание все до того, как Феодосий и ему составил новую 
службу, существовала только служба составленная его сыном Саввой.

Службы сербским святым не всегда стоят на своем месте в минеи. Часто встре-
чаются случаи, когда они прибавлены в конце рукописи. Гораздо чаще сербские 
службы и жития святых сербов входили в состав отдельных сборников, которые 
со временем стали называться Сербляками (србљак). Сербляки по своему соста-
ву бывают очень разнообразные. Древнейшие из них восходят к концу XV века. 
Даем пример: в рукописи № 479 собрания монастыря Хиландаря (составленной 
из нескольких частей XV-XVI вв.) сначала находится служба королю Милутину, 
написанная патриархом Даниилом Баньским, затем служба Стефану Дечанскому 
(Григория Цамблака), служба Петру Коришкому; за службами следуют жития Сте-
фана Дечанского и Петра Коришкого48.

Содержание рукописи № 18 Народной библиотеки Сербии наглядно показыва-
ет, как складывались сборники типа Сербляк49. Рукопись конволют, составленная 
из минеи праздничной на февраль – август (вторая четверть XV в.) и Сербляка 
1525 года написания. В состав Сербляка вошли служба и проложное житие патри-
арха Ефрема, написанные епископом Марком, службы св. Савве и Симеону, напи-
санные Феодосием мнихом, проложные жития архиепископа Арсения, Саввы (со 
стихами Силуана) и Симеона, служба Арсению, написанная Данилом II, служба 
архиепископу Евстатию того же автора, служба архиепископу Никодиму, написан-
ная Марком Печским. 

Сербляки XVIII века имели важную роль в собирании и объединении служб и жи-
тий сербских святых. На основании одной рукописи Сербляка (1714 г.) из монастыря 
Раковца (Раковачки Србљак) в типографии города Рымника трудом и старанием епи-
скопа арадского Синесия Живановича были впервые напечатаны Правила молебныя 
святых сербских просветителей50. Таким способом культы сербских святых быстрее 
стали проникать в богослужение Сербской церкви. Издание, которое подготовил 
белградский митрополит Михаил, еще больше расширило национальный календарь 
Сербской церкви, так как он постарался собрать весь к тому времени известный 
материал51. 

48 Д. Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, Београд 1978, с. 183.
49 Љ. Штављанин-Ђорђевић, М. Гроздановић-Пајић, Л. Цернић, Опис ћирилских рукописа Народне библио-
теке Србије. Књига прва, Београд 1986, с. 30-34. 
50 Л.Чурчић, Српске књиге и српски писци 18. века, Нови Сад 1988, с. 32-75 (глава: Србљаци у 18. веку).
51 Польскому читателю стоит посмотреть книгу D. Gil, Serbska hymnografia narodowa, Kraków 1995.
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Приложение
Состав двух Сербляков

 PRAVILA MOLEBNAÁ SŠVÁ¹TßHÞ 
SERBSKIHÞ PROSVÄTITELEI 

 ŠРымник¹ 1761

 SERBLÁKÞ
ŠСрбљак митрополита Михаила 

Јовановића¹ ŠБелград¹ 1861
9. IX / Йоанникий, патриарх сербский

24. IX
преп. о. Симон, бывший 
король сербский Стефан

преп. о. Симон (король Стефан)

4. X св. Стефан Штилянович св. князь Стефан Штилянович52

9. X
св. Стефан Новый, деспот 
сербский

св. Стефан Новый, деспот сербский

28. X
св. Арсений, архиепископ 
сербский

св. Арсений, архиепископ сербский

30. X
св. благочестивый Стефан 
Милутин

св. король Стефан Милутин

11. XI
св. великомученик Стефан 
Дечанский

св. король Стефан Дечанский 

2. XII царь Урош царь Урош 
8. XII / преп. Йоанникий из Девича 
10. XII св. Иоанн, деспот сербский св. Иоанн, деспот сербский
20. XII / св. о. Данило, архиепископ сербский

4. I / св. Евстатий, архиепископ сербский
14. I св. Савва, первый архиепископ св. Савва, первый архиепископ 

18. I
св. Максим, архиепископ 
сербский

св. Максим, архиепископ сербский

8. II / св. о. Савва II, архиепископ сербский
13. II св. Симеон Мироточивый св. Симеон, новый мироточивый
29. II / св. о. Василий Острожский53

11. V / св. Никодим, архиепископ сербский
22. V / св. великомученик Иоанн Владимир
15. VI св. великомученик Лазарь св. великомученик князь Лазарь
18. VI / св. о. Ефрем, патриарх сербский
30. VII преп. мать Ангелина преп. мать Ангелина

30. VIII
/ Собор святых сербских просветите-

лей и учителей

52 Не принадлежит к средневековому пласту. Стефан упокоился после 1540 г., но культ повидимому стал раз-
виваться в XVII в., когда по приказу белградского митрополита Авессалома была составлена повесть. Служ-
бу Штиляновичу в 1675 г. написал монах Петроний в монастыре Хопово. Л. Павловић, op. cit., с. 155-161.
53 Не принадлежит к средневековому пласту. Василий упокоился в 1671 году. Впервые служба ему напечатана 
в белградском Сербляке. Ее автором, воэможно, был митрополит Михаил. Л. Павловић, op. cit., с. 161-167.

национальные СвяТые в календаре СербСкой церкви...
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ТаТьяна СубоТин-Голубович

SUMMARY 

Татьяна Суботин-Голубович, Сербия

National saints in the calendar of the Serbian Church 
(according to the medieval sources)

Keywords: Canonization, Calendar, Worship, Liturgy, Mineia, St Sabba, Srbljak 

From the very beginning of the 13th century medieval Serbia moved towards making 
“national” saints of its own. Emancipation of Serbian church and gaining of autocephaly 
(1217) gave a strong impulse towards that goal. First national Serbian saint was Stephen 
Nemanja, founder of the dynasty that has ruled medieval Serbia for almost two centuries. 
We have taken into consideration the period up to the mid 15th century i.e. till the moment 
when independent Serbian state ceased to exist. During that period eighteen persons were 
proclaimed saints, among them rulers (kings, dukes and tsars), archbishops, hermits, 
amongst them only one woman. Most popular among them, according to the medieval 
sources, were Nemanja himself, his son Rastko – Saint Sabba (first archbishop of the Serbian 
autocephalous church) and Saint Arsenios, successor of St Sabba. Such a conclusion can 
be drawn upon the numerous preserved copies of the church services composed to honor 
them. Some of the Serbian cults were established under the influence of political issues. 

Some of the services (eg. to archbishop Nicodemus or patriarch Ephrem) are 
extremely rare, preserved in small number of copies. Services (akolоuthiai) and Vita 
of Serbian saints that were imported into the official calendar of the Serbian church 
during the medieval period are being, from the end of the 15th century, collected in the 
miscellanea named Srbljak eg. manuscript № 479 from the Chilandar monastery or № 
18 from the National Library of Serbia.
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doMinikA gApskA, Uniwersytet iM. AdAMA MickiewiczA w poznAniU

dni pamięci świętych władcZyń 
w kalendarZu SerbSkiej cerkwi prawoSławnej

Słowa kluczowe: święte Serbki, świętość kobiet, serbski kalendarz cerkiewny, serb-
skie władczynie, Srbljak

Wstęp

Wraz z umacnianiem się chrześcijaństwa jako religii i chrystianizacją kolejnych 
narodów, w tym także Słowian, ilość tekstów poświęconych świętym chrze-

ścijańskim znacznie się powiększyła, co zrodziło potrzebę skodyfikowania i uporząd-
kowania istniejącego materiału hagiograficznego i hymnograficznego. Już w Bizancjum 
istniały różne typy zborników, w których teksty uporządkowane były według obowiązu-
jącego kalendarza liturgicznego. Różniły się one pod względem struktury i zawartości, 
a także pod względem tekstologicznym1. Żywoty zestawiano w menologiony, natomiast 
służby porządkowano zgodnie z dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym cy-
klem świąt cerkiewnych w minejach, oktoichach, triodach.

Najstarszy typ ksiąg liturgicznych o charakterze kalendarzowym to mineje (mie-
sięczna, świąteczna, ogólna) – zbiory hymnografii poświęconej świętym. Zawierają 
służby, modlitwy i pieśni dla świąt nieruchomych cyklu rocznego. W związku z tym, 
zależnie od wydania, mineja podzielona jest na kilka części2. Teksty wykorzystywane 
przy sprawowaniu liturgii mszalnej i liturgii godzin odnoszą się do: wieczerni (nieszpo-
rów), powieczeria, jutrzni. Materiał hymnograficzny, który wszedł w skład greckich mi-
nei pochodzi z okresu między V a XVI wiekiem, zaś najliczniejsze pieśni datuje się na 
okres VIII i IX wieku3. Pierwsza księga, która nosi cechy minei została zestawiona przez 
św. Sofroniusza (ok. 560-638), patriarchę jerozolimskiego, oraz Jana Damasceńskiego 
(ok. 675 – ok. 749 r.). Hymnografia przez nich zebrana była sukcesywnie uzupełniana 
m. in. przez Teofana Wyznawcę (ok. 760-817 lub 818 r.) czy Teodora Studytę (758-
826). Twórcy słowiańscy, zarówno ci anonimowi, jak i znani z imienia – np. Kliment 

1 Т. Суботин-Голубовић, Календари српскицх рукописа пре половине XV века, „Зборник радова византолош-
ког института”, 2006, бр. XLIII, s. 175.
2 O. Narbutt, Historia i typologia ksiąg liturgicznych bizantyńsko-słowiańskich. Zagadnienie identyfikacji według 
kryterium treściowego, Warszawa 1979, s. 59.
3 Л. Мирковић, Православна литургика или наука о богослужењу православне источне цркве, први део, 
Сремски Карловци 1918, s. 152.
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Ochrydzki, Konstantyn Presławski, Sawa, Domentijan, Teodosije, Grzegorz Cambłak, 
Marko z Peci, Pajsije z Janjeva, jako kontynuatorzy tradycji bizantyńskiej i jej adapta-
torzy na rodzimy grunt, mają swój oryginalny wkład w rozwój hymnografii na terenie 
południowej i wschodniej Słowiańszczyzny.

Zbiory minejne odzwierciedlają przekształcenia słowiańskich kalendarzy cerkiew-
nych oraz słowiańskich liturgii w czasie. Modyfikacje ich zawartości – dodawanie lub 
usuwanie służb poszczególnym świętym – wyrażało aktualne potrzeby Cerkwi, konkret-
ne duchowe ideały i wzorce do naśladowania, które, szczególnie w Serbii, wiązały się 
często z propagowaniem idei o charakterze narodowym. Szczególnym przykładem mi-
nei świątecznej uzupełniającej są serbskie Srbljaki, pomyślane jako zbiór służb świętym 
wyjątkowo zasłużonym w dziejach serbskiej Cerkwi prawosławnej (arcybiskupi, mnisi, 
pustelnicy) oraz serbskiego państwa (władcy i władczynie). 

Kulty świętych a kalendarz cerkiewny
W Serbii zasadniczo do dziś nie ma skodyfikowanych praw dotyczących kanoni-

zowania świętych, w przeciwieństwie do tradycji Kościoła rzymskokatolickiego. Nie 
sformalizowano również samego obrzędu kanonizacji – widać to po rękopisach, które 
w rozmaity sposób opisują tę ceremonię.

Jeżeli mówić o dniach rodzimych świętych w kalendarzu serbskiego Kościoła (da-
lej: SCP), to wiadomo, że w oficjalnej formie zatwierdzono jedynie świętość Stefana 
Nemanji (1205 r. na Atosie), Sawy (1253 r.), Heleny Andegaweńskiej (1317 r.), Stefana 
Deczańskiego (1339-1343), patriarchy Jefrema (1407 r.), Stefana Sztiljanovicia (1545 
r.), cara Urosza (1642 r.), Piotra I Petrovicia (1834 r.) oraz despoty Stefana Lazarevicia 
(już w czasach współczesnych – w 1927 r.)4. W pozostałych przypadkach o ustanowie-
niu kultu decydowała wielowiekowa praktyka inicjowana oddolnie, najczęściej przez 
wspólnoty klasztorne, które miały pod swą pieczą doczesne szczątki świętego albo które 
zawdzięczały swe istnienie fundacjom danego patrona.

 Za pierwszą sformalizowaną kanonizację uznaje się wyniesienie na ołtarze Stefa-
na Nemanji, podyktowane, prócz potrzeb religijnych, także przyczynami politycznymi 
i ideologicznymi. Autorytet otoczonego kultem władcy był niezbędny rosnącej w siłę 
i umacniającej swoją pozycję dynastii. Jak pisze Leontije Pavlović: „Ogłoszenie kul-
tu założyciela dynastii Nemanjiciów ożywiało ducha narodowego i powoli utwierdzało 
wśród ludu wiarę, że Serbowie są »Nowym Izraelem«”5. 

Głębokie zmiany w kalendarzu SPC nastąpiły w XVIII wieku. Z jednej strony pod 
wpływem silnego oddziaływania rosyjskiego wpisano tam wiele świąt Cerkwi moskiew-
skiej. Z drugiej, władze austriackie, którym podlegała metropolia karłowicka, wcielając 

4 Л. Павловић, Култови лица код Срба и Македонаца. Историјско-етнографска расправа, Смедерево 1965, 
s. 335.
5 Л. Павловић, op. cit., s. 257.
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w życie założenia polityki sekularyzacyjnej i dążąc do ograniczania zasięgu prawosła-
wia zażądały redukcji dotychczasowej liczby świąt, takie samo żądanie przedstawiono 
też Kościołowi rzymskokatolickiemu6.

Liczne dni pamięci świętych rosyjskich w kalendarzu SPC pojawiły się na skutek 
sprowadzania, mniej więcej od XVII wieku, rosyjskich ksiąg liturgicznych na teren Ser-
bii i postępującego wpływu języka rosyjskiego na język i literaturę serbskiej Cerkwi. 
Jeszcze w wieku XIX, Đuro Daničić, posuwając się do skrajności, twierdził, że serb-
scy święci nie są godni czci równej innym świętym, w tym rosyjskim7. Druk Srbljaka 
w Rimniku (1761 r.), zawierającego trzynaście oficjów poświęconych rodzimym świę-
tym, był jednym z kroków, jakie podjęła SPC w celu przedłużenia ciągłości własnej tra-
dycji liturgicznej. Rękopis przygotował biskup aradzki8 Sinesije Živanović (1751-1768), 
hierarchia znany ze swej działalności antyunickiej i oświatowej, m. in. dzięki jego ini-
cjatywie otwarto drukarnię cyrylicką w klasztorze rakowackim, wydającą książki dla 
potrzeb metropolii karłowickiej9.

Pod koniec 1769 roku sobór w Karłowicach ulegając presji władz państwowych 
zdecydował o usunięciu 56 świąt, z których 27 było „rosyjskich”10. Likwidacja części 
dni świątecznych miała być dowodem lojalności (dosłownie „wdzięczności”) nowo 
wybranego metropolity karłowickiego Jovana (Đorđevicia) wobec cesarzowej Marii 
Teresy11.

W 1771 roku w metropolii karłowickiej wydano nowy kalendarz. Staraniem metro-
polity Jovana, cieszącego się opinią wielkiego czciciela serbskich świętych, znalazło 
się w nim 13 okazji liturgicznych dedykowanych Serbom. Jednocześnie nakazano ob-
chodzenie dni pamięci wszystkich świętych, których służby weszły w skład Srbljaka 
z Riminika (1761 r.) i weneckiego (1765 r.). Zdecydowano także, by na wzór niedzie-
li wszystkich świętych 30 sierpnia był dniem święta wszystkich serbskich oświeci-
cieli (Sabor srpskih prosvetitelja)12, im Jovan zadedykował sticherę ogólną swojego 
autorstwa.

Przeciwko tym zmianom zbuntowali się biskupi uniccy z Chorwacji, Węgier i Tran-
sylwanii. Zwołali synod 1773 roku w Wiedniu, a w konsekwencji Maria Teresa podjęła 
decyzję o zniesieniu prawosławnego kalendarza z 1771 roku i ograniczyła łączną liczbę 
świąt, także unickich, do 1613. Walka o zachowanie narodowych kultów trwała jeszcze 

6 Zob. Сава, еп. шумадијски, Српски јерарси, од деветог до двадесетог века, уред. Р. Миросављев, О. Милић, 
Београд-Подгорица-Крагујевац 1996, s. 246.
7 J. Skerlić, Istorija nove srpske književnosti, Beograd 1914. Cytuję za wydaniem on-line dostępnym w internetowej 
antologii literatury serbskiej: www.ask.rs/ASK_SR_AzbucnikDela.aspx, s. 42, [dostęp: 12 XI 2013].
8 Miasto Arad dzisiaj znajduje się w zachodniej Rumunii.
9 Сава, еп. шумадијски, op. cit., s. 456-457.
10 Ibidem, s. 246.
11 Ibidem.
12 Л. Павловић, op. cit., s. 276.
13 Сава, еп. шумадијски, op. cit., s. 246.
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sześć lat, ogółem, od 1769 do 1779 roku. Podejmowane wówczas wysiłki przyniosły 
tylko tymczasowe sukcesy, ponieważ z czasem, jak twierdzi Pavlović, na terenie cesar-
stwa austriackiego zniesiono wszystkie serbskie kulty poza św. Sawą, którego Cerkiew 
działająca w obrębie monarchii habsburskiej ogłosiła swoim patronem 1774 roku14. Do-
piero po wstąpieniu na tron cesarza Józefa II (1780-1790) przywrócono prawosławnym 
Serbom z metropolii karłowickiej swobody wyznaniowe. 

W XIX wieku dzięki aktywności Vuka Karadžicia ponownie wprowadzono imiona 
świętych Serbów do kalendarza cerkiewnego, zredagowanego na ziemiach serbskich 
pod władzą Turcji, który drukiem ukazał się w piśmie „Danica” z 1826 roku15. 

Istotną część kalendarza serbskiej Cerkwi prawosławnej stanowią kulty kobiece. 
Dominującym modelem świętości, na wzór męskich przedstawicieli serbskich rodów, 
jest władczyni-mniszka. W początkowej fazie istnienia większość z nich miała charakter 
kultów towarzyszących. Imię konkretnej świętej wspominane było wówczas tylko przy 
okazji wspomnienia męża lub syna. Z czasem niektóre z nich przeszły proces autonomi-
zacji i zyskały sobie nie tylko odrębne teksty liturgiczne, ale także indywidualne miejsce 
w cerkiewnym kalendarzu, często nie jedno, co świadczy o randze danego kultu, zarów-
no w Serbii, jak i poza jej granicami. 

W kalendarzu serbskiej Cerkwi prawosławnej znajdują się następujące święte 
narodowe:

1. Św. Elżbieta (Helena Sztiljanović), 4 października
O św. Elżbiecie wiemy bardzo niewiele, poza tym, że była żoną Stefana Sztiljanovi-

cia (+1540). Jej kult jest kultem towarzyszącym kultowi męża i zasadniczo ogranicza się 
do monasteru Sziszatovac. Św. Elżbiecie nie ustanowiono odrębnego święta, Cerkiew 
serbska czci wspólnie oboje małżonków 4 października, na dzień zaśnięcia Stefana. Ku 
jej czci nie powstały odrębne teksty służące oprawie liturgii. Jedynie Słowo o Stefa-
nie Sztiljanoviciu (1631 r.) wspomina Helenę jako „błogosławioną” żonę, która zadba-
ła o pochówek umiłowanego męża. Można uznać, że momentem usankcjonowania jej 
świętości był akt przeniesienia relikwii do wspólnego ze Stefanem relikwiarza w 1780 
roku przez Vikentija Popovicia, ówczesnego igumena klasztoru Sziszatovac.

2. Św. Helena Andegaweńska, 30 października
Postać św. Heleny Andegaweńskiej (fr. Hélène d’Anjou, serb. Jelena Anžujska) jest 

w serbskiej historii Kościoła szczególna. To jedyna święta, o której wiadomo, że miała 
przeprowadzoną oficjalną ceremonię potwierdzającą świętość i jedna z pierwszych, któ-
rą wpisano do cerkiewnego kalendarza. Ustanowienie i rozwój kultu Heleny łączone są 

14 Л. Павловић, op. cit., s. 264.
15 Ibidem, s. 266.

doMinikA gApskA



53

z osobą Danila II, arcybiskupa serbskiego (1324-1337), ogłoszonego świętym (19 XII), 
który napisał indywidualny obszerny żywot władczyni.

Źródła wskazują, że Helena zmarła 8 marca 1314 roku, ale Danilo pisze, iż stało się 
to 15 lutego16. Pochówkowi królowej towarzyszyła oficjalna cerkiewno-dworska uro-
czystość, w której uczestniczył jej syn, król Milutin, arcybiskup Peci, Sawa III, biskup 
Danilo i biskup Raszki – Paweł, oraz wysłannicy drugiego z synów Heleny, Dragutina.

Z żywota Danila można odtworzyć początki kultu Heleny – trzy lata po śmierci, 
w 1317 roku, miała się objawić we śnie jednemu z mnichów monasteru Gradac i po-
lecić, by wyciągnięto jej ciało z grobu i umieszczono na widoku wiernych17. Igumen 
Gradca poinformował o tym zdarzeniu biskupa Raszki, który przybył do monasteru 
i wraz z całym soborem biskupów dokonał przeniesienia relikwii do przyklasztornej 
cerkwi, potwierdzając za zgodą Sawy III świętość królowej. Prawdopodobnie właśnie 
wtedy ustalono też dzień jej pamięci na 30. października.

Mimo wczesnego uznania prawa do świętości i wskazania dnia indywidulnego świę-
ta, kult rozwija się powoli. Dzień pamięci to ciągle bardziej święto towarzyszące niż 
samodzielne, a kult królowej skoncentrowany jest głównie wokół monasteru Gradac. 
Do dziś nie powstała osobna służba dedykowana Helenie. Podczas poświęconej jej litur-
gii odczytuje się służbę ku czci św. Milutina, pióra Danila Młodszego (XIV w.), gdzie 
Helena wspominana jest jako matka dwóch świętych (I stichira na wielkiej wieczerni) 
i sławiona wraz z synami (VI pieśń, 3 i 4 tropar kanonu i synaksar (żywot krótki, tzw. 
prologowy); VIII pieśń, 2 tropar kanonu).

Chociaż święto Heleny nosi lokalny charakter, ma na swoim terenie mocno ugrun-
towaną pozycję, ponieważ uroczystości poświęcone królowej miejscowa społeczność 
obchodzi również 21 maja, w dzień pamięci cesarza Konstantyna i jego matki, cesarzo-
wej Heleny18.

Kult Heleny wiąże się też z dość nietypowym dla Cerkwi zdarzeniem, mianowicie 
w 1999 roku rosyjska hymnografka Tatiana A. Sienina (siostra Kasja), z Cerkwi pozaka-
nonicznej, napisała nieoficjalne oficjum ku czci św. św. Dragutina i Milutina, a także ich 
matki, św. Heleny. Zrobiła to jednak z pobudek prywatnych, nie dla kultu publicznego19. 

3. Św. Elżbieta-Eugenia (Helena, żona cara Duszana), 2 grudnia
Jej kult zrodził się prawdopodobnie w pierwszej połowie XVII wieku. W roku 1643 

patriarcha Pajsije I Janjevac posłał w darze fragment relikwii Heleny carowi Rosji, 

16 Ibidem, s. 85.
17 Wystawienie relikwii dla publicznej czci, gdy proces kanonizacji nie był sformalizowany, oznaczało zgodę na 
oficjalny kult.
18 Л. Павловић, op. cit., s. 87.
19 Por. A. Naumow, Współczesna hymnografka między tradycją a wyzwaniami świata, [w:] Nel mondo degli Slavi. 
Incontri e dialoghi tra culture, Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff, red. M. Salvo, G. Moracci, G. Siedina, vol. 
II, Firenze 2008, s. 391-403.
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Michałowi I, zatem musiała ona już wcześniej zostać ogłoszona świętą, jednakże jej kult 
ma charakter lokalny i ogranicza się do monasteru Matejcze koło Kumanowa, oraz do 
cerkwi pod wezwaniem Świętej Trójcy w Skopje – dwóch najważniejszych fundacji He-
leny i Urosza. Św. Elżbieta-Eugenia nie posiada odrębnych tekstów hymnograficznych, 
ani hagiograficznych. Wspominana jest w Żywocie św. cara Urosza V, autorstwa patriar-
chy Pajsija Janjevaca oraz we Wspomnieniu św. Urosza V, cara serbskiego, autorstwa 
archimandryty Justina Popovicia. Helena i Urosz V czczeni są wspólnie – 2 grudnia. 
Podobnie jak w przypadku mniszki Anastazji jej imię wymieniane jest w Stichirze na 
cześć serbskich „oświecicieli” z XVIII wieku.

4. Św. Helena Deczańska, 21 maja
Świeckie imię: Ana Neda/Dominika Szyszman. Siostra Stefana Deczańskiego, żona 

bułgarskiego króla Michała Szyszmana (1323-1330). Jej kult jest związany z monaste-
rem Deczany, gdzie znajdują się relikwie. Nie ma żadnych szczegółowych informacji, 
kiedy Helena została włączona w poczet świętych, prawdopodobnie stało się to około 
roku 1692, kiеdy w cudowny sposób miała nie dopuścić do zamiany monasteru w mu-
zułmańską dżamiję20. Za tą tezą przemawiają wizyty w Deczanach serbskich metropoli-
tów, belgradzkiego, Vikentija Stefanovicia (1753 r.), i valjevskiego, Teodosija Popovicia 
(1757 r.), by oddać cześć Helenie jako świętej21. Królowa jest wpisana do ogólnoserb-
skiego kalendarza pod datą 21 maja, a więc jej święto kojarzy się, jak i innych serb-
skich św. królowych o imieniu Helena, ze świętem i wzorem świętości matki cesarza 
Konstantyna. Literatura ku czci Heleny Deczańskiej jest skromna, krótkie wspomnienie 
napisał Mikołaj Velimirović dopiero w latach 20. XX wieku. Zostało ono umieszczone 
w Prologu ochrydzkim z 1928 roku pod 21 maja.

5. Św. Eugenia-Eufrozyna (caryca Milica), 19 lipca
Milica (ok. 1335 – 11 XI 1405) należy do najpopularniejszych serbskich świętych 

władczyń-mniszek. Dzień wspomnienia ustanowiono na 19 lipca, wspólnie z synem, 
Stefanem Lazareviciem (data jego zaśnięcia). Jest to jedno z ważniejszych świąt w ka-
lendarzu serbskiej Cerkwii prawosławnej. Jego znaczenie uznały również inne Cerkwie 
lokalne, m. in. rosyjska i polska. Milica jest też przywoływana jako żona Lazara pod-
czas Vidovdanu (15 czerwca), jednakże w tym przypadku zdecydowanie większy nacisk 
położony zostaje na pamięć o ofierze księcia na Kosowym Polu niż na zasługach żony. 
Wspominana jest ponadto 11 listopada – w dzień swojego zaśnięcia. 

Centrum narodzin kultu świętej była Ljubostinja, skąd promieniował dalej. W XVIII 
wieku do spisu genealogicznego z Tronoszy (serb. Tronoški rodoslov) wpisano cuda, 

20 Por. Л. Павловић, op. cit., s. 190; C. Милеуснић, Свети Срби, Београд 2003, s. 103.
21 С. Милеуснић, оp. cit., s. 103.

doMinikA gApskA



55

jakie miały miejsce przy grobie Milicy, podkreślano, że ciało carycy pozostało nienaru-
szone, a z trumny wydobywał się aromat22. Nierozwiązane pozostaje pytanie dotyczące 
ustanowienia oficjalnego kultu świętej. W latach 30. XX wieku temat ten podniósł Cze-
domilj Mijatović na łamach czasopisma „Vreme” (oraz jednorazowo w „Dnevniku”), 
a do dyskusji włączyło się wielu współczesnych pisarzy serbskich23. Mimo wszystko, 
nie podjęto wiążących ustaleń, Leontije Pavlović jeszcze w latach 60. XX wieku pisał: 
„Oficjalne ogłoszenie [świętości – D. G.] nie nastąpiło”24.

Nowego znaczenia święto Milicy nabrało w 1942 roku, kiedy biskup Mikołaj Velimiro-
vić ułożył służbę jej dedykowaną, pisaną na wzór tekstów ku czci świętych mnichów („pre-
podobnych”). Według tego tekstu odprawia się nabożeństwa w monasterze Ljubostinja.

Leontije Pavlović pisząc o Milicy w latach 60. zalicza jej kult do kultów lokalnych. 
Jednakże prace nad najnowszym wydaniem Srbljaka (1989 r.), trwające z przerwami od 
1926 roku, wskazują na dążenie do upowszechnienia kultu i ustalenia osobnego świę-
ta ku czci Milicy w ramach kalendarza ogólnocerkiewnego. We wspomnianym zbiorze 
służba ku czci świętej widnieje jako osobny tekst pod datą identyczną jak dzień pamięci 
Stefana Lazarewicia (19 lipca). Mimo widocznej tendencji do zautonomizowania kul-
tu i nadania mu rangi ogólnonarodowej, należy go nadal traktować jako towarzyszący 
świętości syna i męża. 

Hagiografia ku czci Milicy ciągle jeszcze nie ma samodzielnego bytu. Sakralna bio-
grafia władczyni stanowi część żywotów jej męża, autorstwa dwóch twórców: arcybi-
skupa Danila III – Słowo o księciu Lazarze – (1392/1393) oraz Konstantyna Filozofa 
(Kosteneczkiego) – Żywot Stefana Lazarevicia (1431 r.).

6. Św. Anastazja (Ana Nemanjić), 21 czerwca
Matka św. Sawy Serbskiego to jedna z największych serbskich świętych, jej kult wy-

szedł poza granice Serbii, a imię wpisane zostało m. in. do kalendarzy rosyjskich. Mimo 
to nie został dla niej stworzony osobny żywot, wspomina się ją w Żywocie św. Symeona, 
autorstwa św. Sawy, gdzie występuje jako żona żupana Stefana i mniszka Anastazja, 
oraz w Żywocie św. Sawy, autorstwa Teodozego Chilendarskiego, gdzie autor wymienia 
jej imię obok imienia Stefana (św. Symeona).

Dzień pamięci św. Anastazji, 21 czerwca, związany jest z dniem jej śmierci. Datę tę 
odnotował św. Sawa w Chilandarskim typikonie (rozdział 35) jako dzień zaśnięcia Anny 
Nemanjić. Upamiętnia go też Srbljak z 1989 roku, gdzie znajduje się służba ku czci Ana-
stazji na 21 czerwca. Ale już w 1771 roku metropolita Jovan Dziordziević wspominał ją 
w swoim kalendarzu (serb. Zbornik molitava sa kalendarom) wpisując imię do Stiche-
ry na cześć serbskich „oświecicieli” z 30 sierpnia. Współczesny hymnograf, prorojerej 

22 Л. Павловић, op. cit., s. 202.
23 Ibidem, s. 202.
24 Ibidem.
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Mirko Pavlović, w Nabożeństwie25 oddaje cześć Anastazji jako matce św. Sawy i żonie 
Symeona.

7. Św. Angelina Branković, 30 lipca i 10 grudnia
Dzień obchodów pamięci św. Angeliny, związany z datą jej zaśnięcia, 30 lipca 1520 

roku, został prawdopodobnie dość szybko dodany do cyklu świąt w kalendarzu cerkiew-
nym. Początkowo łączono jej kult z postacią św. Teodory Aleksandryjskiej (V w.)26. Nie-
długo po śmierci (między 1526 a 1520 r. lub 1520 a 1530 r.) władczyni zaczęto oddawać 
cześć jako świętej, nazywając „matką Angeliną”. Kult Angeliny, jako świętej z rodu Bran-
koviciów, jest najsilniej rozwinięty na terenie Wojwodiny. W 1523 roku otwarto grób z cia-
łem metropolity Maksyma (Brankovicia), syna Angeliny, prawdopodobnie przy okazji tej 
uroczystości mnisi z monasteru Kruszedol ogłosili świętymi wszystkich członków rodziny 
Brankoviciów, w tym Angelinę27. Wysoką pozycję Angeliny Branković w gronie serbskich 
świętych potwierdza liczba dni jej pamięci. Ma samodzielne święto 30 lipca (dzień za-
śnięcia). Wspomina się o niej także 10 grudnia, w dniu pamięci jej syna Jovana. Jej imię 
jest również wymienione w Sticherze na cześć serbskich „oświecicieli” na 30 sierpnia. 
Angelinę czczą ponadto inne Cerkwie lokalne. Przez Cerkiew rosyjską została wpisana do 
kalendarza pod datami 1 lipca i 10 grudnia, jako „królowa serbska, sprawiedliwa”.

Pierwszym ogniskiem kultu była mniejsza kruszedolska cerkiew pod wezwaniem 
Spotkania Pańskiego. W wieku XIX kult świętej coraz bardziej się rozprzestrzeniał. 
Wzrosła liczba pielgrzymów przybywających do Kruszedola, szczególnie kobiet. Zmie-
nił się również porządek głównych monasterskich świąt – dzień pamięci św. Angeli-
ny (30 lipca) zastąpił święto św. Maksyma (18 stycznia), dotychczas obchodzone jako 
najważniejsza kruszedolska slava. Mniej więcej w połowie wieku lipcowe uroczystości 
przekształciły się w narodowe manifestacje28. Archimandryta Nikanor Grujić w swoich 
kazaniach na ten dzień ukazał Angelinę nie tylko jako matkę Brankoviciów, ale prze-
transponował ten ideał macierzyństwa na poziom ogólnonarodowy, pisząc o Angelinie 
jako matce całej serbskiej nacji29. Niedługo potem cześć oddawana św. Angelinie w Woj-
wodinie przyćmiła dotychczas równoprawne kulty dwóch innych rodzimych świętych 
– św. św. Anastazji i Heleny Andegaweńskiej. Za sprawą belgradzkiego wydania Srbl-
jaka (1861 r.) metropolity Mihajla kult świętej rozszerzył się również na teren Księstwa 
Serbskiego, choć tu, ze względu na odmienną sytuację społeczno-polityczną, do głosu 

25 M. Pavlović, Nabożeństwo, [w:] Mineje (VI Moskwa 1986), II deo služba; s. 202-214, cyt. za: D. Gil, Serbska 
hymnografia narodowa, Kraków 1995, s. 144.
26 Por. D. Gil, op. cit., s. 72; C. Милеуснић, Свети Срби, Београд 2003, s. 176.
27 M. J. Јаковљевић, Света мајка Ангелина (жена српског деспота Стефана Бранковића), „Гласник Српске 
православне цркве”, 1961, бр. 10, s. 271.
28 M. Тимотијевић, Од светитеља до историјскицх хероја. Култ светих деспота Бранковића у ХХ веку, 
„Култ светих на Балкану”, 2002, бр. 7, s. 128.
29 Por. ibidem, s. 129.
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dochodzą przede wszystkim ideały reprezentowane przez carycę Milicę (św. Eugenia-
Eufrozyna) i matkę Jugoviciów.

Ku czci świętej napisano żywot prologowy zachowany w zbiorach Kruszedola w rę-
kopiśmiennej minei lipcowej z XVI wieku30. Jednakże właściwe znaczenie dla rozprze-
strzenienia kultu miała służba powstała w kruszedolskim środowisku monastycznym. 
W typikonie jej święto należy do średnich, oznaczono je czerwonym krzyżem i czerwo-
nym półokręgiem, co oznacza, że na liturgię składa się całonocne czuwanie z polielejem, 
na jutrzni odczytuje się bogorodiczen wraz z dwoma kanonami świętej i wielką pochwa-
łą (slavoslovlje). Jako jedyne z oficjów dedykowanych świętym Serbkom zostało prze-
drukowane we wszystkich wydaniach Srbljaka (1714, 1761, 1765, 1861 i 1986). Tropar 
i kondak ku czci świętej włączone zostały także do Zbornika, który w latach 1730-1740 
przygotowywał hieromnich Gavrilo Stefanović31.

 

SUMMARY

Dominika Gapska, Poznań 

Memorial days of the saint queens in the Serbian Orthodox Church calendar 

Keywords: Serbian Holy Women, Female Holiness, Serbian Orthodox Church Ca-
lendar, Serbian Holy Queens, Srbljak

The majority of the Serbian Orthodox holy women are queens of the house Neman-
jić, Lazarević and Branković. In the early stage the oldest of these cults had no formal 
decision on the canonization. They associated holiness of the husbands or sons, and 
memorial days were celebrated together. Over time, they became authonomous in the 
Church calendar, which reflected the current political and ecclesiastic needs of Serbia, 
which also were achieved through specific modeling female holiness. The most dynamic 
growth can be seen during the reign of the Nemanjić dynasty, especially in the fourteenth 
and fifteenth century. The disintegration of the Nemanjić state and Turkish rule in Serbia 
had a negative impact on the developing Church calendar. Short periods of freedom, for 
example restoration of the Patriarchate of Pec in the period from 1557 to 1776, were 
connected to the new canonizations, among which at least one was woman.

30 Л. Павловић, op. cit., s. 152.
31 Ibidem, s. 153.
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ABp jAkUB (kostiUczUk), chrzeŚcijAńskA AkAdeMiA teologicznA w wArszAwie

kalendarZe używane w życiu liturgicZnym kościoła prawoSławnego

Słowa kluczowe: kalendarz liturgiczny, Pascha, Kościół prawosławny, reforma 
gregoriańska 

Wprowadzenie

Kalendarz to ważny element liturgicznej sfery życia Kościoła. Jeśli się dokład-
niej przyjrzymy tej kwestii, śledząc całą historię, to zauważymy, że wszelkie 

próby wprowadzania jakichkolwiek zmian w kalendarzu pociągały za sobą dość dotkli-
we następstwa. Poczynając od kwestii ujednolicania daty świętowania Paschy, poprzez 
wprowadzanie reformy kalendarzowej papieża Grzegorza XIII, przenoszenie świętowa-
nia Nowego Roku, po wprowadzanie nowego stylu w niektórych Kościołach prawo-
sławnych, wszystkie te momenty były przez społeczeństwo odbierane dość boleśnie. 
W przeszłości, kiedy ludzie na co dzień nie korzystali z kalendarza, jak to się praktykuje 
obecnie, święta obchodzone w ciągu roku wyznaczały konkretne daty, oznaczające roz-
poczęcie odpowiednich prac rolnych i były ogólną wskazówką w orientacji i określaniu 
pór roku. Zmiana dotycząca wprowadzenia nowego stylu do świąt nieruchomych do-
prowadziła w łonie niektórych prawosławnych Kościołów autokefalicznych nawet do 
schizm. W wielu przypadkach rozłamy te trwają do dziś.

Żeby zrozumieć niektóre kwestie związane z kalendarzem, wynikające właśnie 
z wprowadzanych zmian, konieczne jest zapoznanie się z historią różnych kalendarzy 
oraz istotą reform, ich przebiegiem i celem.

Kalendarze
W historii ludzkości do odmierzania i rejestrowania płynącego czasu korzystano 

z różnego typu kalendarzy. Kalendarz jest umownym podziałem historii i dzieli płynący 
czas na cykliczne fragmenty. Jedne odmierzały czas od początku panowania władcy. 
Inne od założenia miasta – np. Rzymu. Istniejące w historii różne cywilizacje miały 
swe odmienne kalendarze. Znane są takie kalendarze jak: kalendarz Majów, kalendarz 
chiński, kalendarz muzułmański, kalendarz żydowski, kalendarz słowiański czy nawet 
francuski kalendarz rewolucyjny, który zaczynał się od dnia proklamowania republiki 
– 22 września 1792 roku – a tydzień miał długość pięciu dni. Wszystkie te kalendarze 
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umownie można kwalifikować jako słoneczne (solarne), księżycowe (lunarne) bądź 
księżycowo-słoneczne (lunisolarne), a wszystko w zależności od sposobu liczenia dłu-
gości roku oraz określania miesięcy.

Wielkie znaczenie w chronologicznym porządkowaniu dziejów świata miał kalen-
darz ustanowiony przy Juliuszu Cezarze (w 64 r. p.n.e.). Po odpowiednim przystoso-
waniu kalendarz ten był wykorzystywany przez wszystkich chrześcijan. To w nim, po 
adaptacji, określono punkt, od którego mierzymy czas płynący do przeszłości i przy-
szłości. Tym punktem zerowym jest moment Narodzenia Chrystusa. Osoby nie mające 
styczności z prawosławiem bardzo mało wiedzą o tym, że kalendarz, zwany kalenda-
rzem juliańskim, do 1582 roku był używany przez wszystkich chrześcijan, niektórzy 
natomiast w celach liturgicznych korzystają z niego po dzień dzisiejszy.

Obecna praktyka
Obecnie w Kościołach prawosławnych w praktyce stosowanych jest kilka różnych 

rozwiązań dotyczących używania kalendarza w życiu liturgicznym. W niektórych za-
chowano kalendarz juliański (potocznie nazywany starym stylem), który sięga jeszcze 
czasów starożytnych. Takiego kalendarza używają następujące Kościoły: Jerozolim-
ski, Rosyjski, Gruziński, Serbski i częściowo Polski. Inną praktykę stosują na przy-
kład Kościoły: Konstantynopolitański, Aleksandryjski, Antiocheński, Grecki, Buł-
garski i Rumuński. Polega ona na wprowadzeniu zmian w dniach świętowania świąt 
nieruchomych przesuwając je obecnie o trzynaście dni do przodu (jak w kalendarzu 
gregoriańskim – tzw. nowym stylu) i pozostawienia praktyki obliczania dnia Paschy 
zgodnie z kalendarzem juliańskim, tzn. świętowania świąt ruchomych według starego 
stylu. Jeszcze inną praktyką stosowaną chociażby w Autonomicznym Prawosławnym 
Kościele Finlandzkim oraz w niektórych parafiach Kościoła Czech i Słowacji, w para-
fiach patriarchatu konstantynopolitańskiego i rosyjskiego na Zachodzie jest obchodze-
nie wszystkich świąt, zarówno nieruchomych, jak i ruchomych zgodnie z kalendarzem 
gregoriańskim.

Pojęcie kalendarza liturgicznego
Chrześcijanie żyli w określonych warunkach, w realiach funkcjonującego kalenda-

rza. Od samego początku gromadzili się co 7 dzień, w pierwszy dzień po sabacie, na 
„łamanie chleba” – Eucharystię (był to zarazem pierwszy i ósmy dzień tygodnia i nie-
jako antycypacja życia wiecznego). Ustanawiano również dni świąteczne, na początku 
były one powiązane ze świętami żydowskimi, ale z biegiem czasu, między tymi, któ-
rzy nie przyjęli Chrystusa, a wiernymi następował podział, a nawet pewna wrogość, co 
sprzyjało zrywaniu więzów. O ile na początku apostołowie uczestniczyli w nabożeń-
stwach synagogalnych, to wkrótce nabożeństwa chrześcijańskie nie miały już z nimi 
żadnego związku. Starotestamentowym świętom nadano nową treść. Pascha stała się 
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dniem pamięci Zmartwychwstania Chrystusa, Pięćdziesiątnica – świętem zesłania Du-
cha Świętego. Następnie zaczęto wprowadzać dni męczeńskiej śmierci pierwszych 
świadków wiary. Nieco później wprowadzono także takie święta jak Chrzest Pański, 
Narodzenie Chrystusa, Narodzenie Jana Chrzciciela czy Zaśnięcie Bogarodzicy. Na-
leżało je umiejscowić w określonych dniach roku. Największe trudności w historii 
sprawiło określenie czasu świętowania Paschy chrześcijańskiej. Znacznie łatwiej było 
ze świętowaniem pamięci męczenników, ponieważ czczono ich w dni męczeńskiej 
śmierci. Inaczej określono świętowanie dnia Narodzin Chrystusa. Zbiegł się on właści-
wie z pogańskim świętem słońca, kiedy po zimowym przesileniu zaczynał wydłużać 
się dzień – ale, według świadectw historycznych – dzień ten był wyznaczony w inny 
sposób. Wyliczono go biorąc pod uwagę wiek Chrystusa, w którym był ukrzyżowany 
i datę święta Paschy żydowskiej, kiedy Jezus Chrystus był ukrzyżowany. O ile święto 
Paschy żydowskiej obchodzone jest zawsze 15 dnia miesiąca nisan, to dzień narodzin, 
zgodnie z tymi wyliczeniami, wypadł 25 grudnia. Od tej daty natomiast wyliczono 
dzień Zwiastowania czy narodzin Jana Chrzciciela, który według Ewangelii był star-
szy od Mesjasza o 6 miesięcy.

W ten sposób wykształcił się cały kalendarz liturgiczny, który zaczyna się od święta 
Narodzenia Bogarodzicy, a kończy się świętem Jej Zaśnięcia. Początek roku cerkiew-
nego (Начало Индикта) obchodzony jest 1 września (choć często błędnie utożsamia 
się go z 1 stycznia według kalendarza juliańskiego i, odpowiednio, 14 stycznia według 
nowego stylu). 

Oddzielnego omówienia wymaga wyznaczenie terminu świętowania Zmartwych-
wstania Chrystusa, które, jak wiemy, jest świętem ruchomym – nie przypisanym 
do stałego określonego dnia roku zgodnie z kalendarzem solarnym, tzn. juliańskim 
i gregoriańskim.

Wyznaczanie dnia świętowania Wielkanocy
Na samym początku chrześcijanie obchodzili Święto Paschy razem z Żydami. Prze-

śladowania Kościoła Chrystusowego prowadzone przez Żydów (niechrześcijan) skutko-
wały tym, że tradycja starotestamentowa i chrześcijańska coraz to bardziej różniły się od 
siebie. Z upływem czasu Pascha chrześcijańska, która miała całkiem inną treść i znacze-
nie niż starotestamentowa, przez niektórych chrześcijan obchodzona była już w innym 
czasie. Ostatecznie stało się tak, że nie wszyscy chrześcijanie obchodzili ją w jednym 
terminie. Gminy wiernych Małej Azji zgodnie z tradycją przejętą jeszcze od św. Jana 
Ewangelisty obchodziły Wielkanoc nadal razem z Żydami. Natomiast większość chrze-
ścijan, w tym Rzym, świętowały ją już w innym terminie, wychodząc z założenia, że nie 
można świętować razem z tymi, którzy ukrzyżowali Chrystusa. 

W historii Kościoła zachowały się wzmianki na temat sporu dotyczącego dnia świę-
towania Wielkanocy. Pierwszy z nich miał miejsce w 154 roku, kiedy św. Polikarp ze 
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Smyrny w celu wyjaśnienia powyższej kwestii udał się do Rzymu i prowadził na ten 
temat rozmowy z biskupem Rzymu, papieżem Anicetem. Nie osiągnięto wprawdzie 
wtedy konsensusu jednakże odprawiono wspólnie liturgię, demonstrując w ten sposób 
jedność Kościoła. Inne świadectwo pochodzi z lat 190-192, kiedy papież Wiktor próbo-
wał siłą narzucić chrześcijanom z Małej Azji swój termin obchodzenia dnia Wielkanocy, 
jego decyzji nie podtrzymali jednak inni biskupi, nawet Ireneusz z Lyonu. Polikrates 
z Efezu napisał wówczas do papieża Wiktora, że będą oni wierni praktyce „uświęconej 
przez wielkich, oświecicieli, apostołów Jana i Filipa”. Ostatecznym uregulowaniem tej 
sprawy na prośbę Kościoła Aleksandryjskiego zajął się pierwszy sobór powszechny. List 
synodu w Nicei do Egipcjan (325 r.) głosił:

Ogłaszamy wam dobrą nowinę o jedności, jaka zapadła co do Świętej Paschy. Na wasze 
prośby ustalono jeden, odpowiedni czas. Przeto wszyscy bracia ze Wschodu, którzy nie-
gdyś świętowali Wielkanoc z Żydami, będą ją obchodzić od tego czasu z Rzymianami i z 
nami oraz z tymi wszystkimi, którzy od dawnych czasów obchodzili Wielkanoc w tym 
samym czasie co my.

Na ile ten problem był nabrzmiały, świadczy również pierwszy kanon soboru Antio-
cheńskiego (z 341 r.) który brzmiał następująco:

Wszyscy, którzy odważają się naruszać postanowienie Świętego i Wielkiego Soboru, który 
odbył się w Nicei, w obecności pobożnego i przez Boga wielce umiłowanego cesarza Kon-
stantyna, w sprawie święta zbawiennej Wielkanocy, niech będą wyłączeni ze społeczności 
i wydaleni z Kościoła, jeżeli w dalszym ciągu z uporem będą sprzeciwiać się chwalebnemu 
postanowieniu. Powyższe orzeczenie dotyczy laików. Jeśli zaś w obliczu postanowienia So-
boru ktokolwiek z przełożonych Kościoła – biskup, prezbiter lub diakon, odważy się, ku 
zgorszeniu ludzi i zaniepokojeniu Kościołów, odosabniać się i obchodzić Wielkanoc z Ży-
dami, to Święty Sobór już od tej chwili uważa takowego za obcego Kościołowi, ponieważ 
stał się on winien nie tylko grzechu osobistego, ale także sprawcą rozstroju i zepsucia wielu. 
I nie tylko ich samych Sobór oddala od sprawowania służby Bożej, lecz i tych, którzy po 
złożeniu ich z urzędu, ośmielą się z nimi obcować. Złożeni zaś tracą jednocześnie przywilej 
czci, należnej im z tytułu świętych kanonów i boskiego kapłaństwa1.

W tym czasie w cesarstwie używany był kalendarz Juliusza Cezara (od 64 roku p.n.e.). 
Ustalenie sposobu wyznaczania tablic paschalnych poruczono Anatolowi z Laodycei, ro-
dem z Aleksandrii, gdzie nauki astronomiczne stały na najwyższym poziomie. Ponieważ 
Pascha żydowska obchodzona była wtedy w okresie od 21 marca do 18 kwietnia, świę-
towanie Wielkanocy przez chrześcijan wyznaczone zostało na okres od 22 marca do 25 
kwietnia. Najwcześniejszy termin świętowania, 22 marca, został wskazany ze względu 
na fakt, że żydowska Pascha najwcześniej obchodzona była 21 marca. Głównym wyma-
ganiem przy określaniu daty było to, by nie zbiegła się ona ze świętem żydowskim – co 
zarzucano chrześcijanom z prowincji Małej Azji. W taki sposób właściwie zakończył 

1 A. Znosko, ks., Kanony Kościoła prawosławnego, t. I, Hajnówka 2000, s. 143.
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się historyczny proces zrywania chrześcijaństwa z judaizmem. A wszystko po to, by, jak 
powiedział cesarz Konstantyn Wielki: „Ci, którzy ukrzyżowali i ci, którzy czcili Ukrzy-
żowanego, nie obchodzili swoich uroczystości tego samego dnia”.

Drugim wymogiem, który również był związany z wyliczaniem Paschy w kalenda-
rzu żydowskim (to kalendarz lunarny – księżycowy) było, by Wielkanoc obchodzono 
w niedzielę po pierwszej pełni księżyca po równonocy wiosennej. Ustanowione wów-
czas zasady wyliczania Paschy są skrupulatnie stosowane w prawosławiu po dzień dzi-
siejszy (szczególnie zakaz świętowania razem z Żydami).

Cele reformy kalendarzowej papieża Grzegorza
Celem reformy kalendarzowej papieża Grzegorza, która została wprowadzona 1582 

roku, było dokładne powiązanie konkretnych zjawisk astronomicznych z określonymi dnia-
mi roku. W założeniu reformatorów równonoc wiosenna miała zawsze wypadać 21 marca, 
a dzień 21 marca, o którym była mowa w postanowieniu soborowym dotyczącym święto-
wania Paschy, nie oznaczał jedynie najwcześniejszych obchodów Paschy żydowskiej, ale 
również równonoc wiosenną (w czasie soboru w Nicei równonoc wiosenna miała miejsce 
19 marca [sic!]): 

doradcy papieża Grzegorza XIII zaproponowali wyrzucić 10 kolejnych dni paździer-
nika 1582 roku. W ten sposób po czwartku 4 października następował piątek 15 paź-
dziernika. Kosztem tej operacji wiosenne zrównanie dnia z nocą przypadłoby na 21 
marca. Natomiast, aby już zawsze owe zjawisko astronomiczne miało miejsce w tym 
dniu, postanowiono w czterechsetletnim okresie liczbę lat przestępnych zmniejszyć 
o trzy. To znaczy, zrobić ich nie sto, jak w kalendarzu Juliusza Cezara, a 97. Zwy-
kłymi latami postanowiono uczynić te setne lata, które nie są podzielne przez 400. 
W pierwszym gregoriańskim czterechsetletnim okresie takimi latami były rok 1700-
tny, 1800-tny i 1900-tny.

Niestety, należy stwierdzić, iż reforma Grzegorza, wprowadzając nowy kalendarz, 
naruszyła zasadę pierwszego soboru powszechnego – zakazu obchodzenia święta 
Wielkiej Nocy razem z żydowską Paschą. Aż trzy razy w ciągu 19 lat Wielkanoc we-
dług nowych tablic paschalnych, wyliczana zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, 
jest obchodzona wcześniej niż Pascha żydowska (a tylko 6 razem z prawosławną). 
Dopuszczono również inny błąd – stricte astronomiczny. Długość roku gregoriań-
skiego została błędnie wyliczona i nie jest ona równa długości roku zwrotnikowego, 
tzn. równonoc wiosenna w dalszym ciągu, choć w mniejszym stopniu, przesuwa się 
względem daty 21 marca. Podstawowy cel reformy nie został więc osiągnięty, poka-
zując niekompetencje członków komisji kalendarzowej papieża Grzegorza2, a także 
zasadność sprzeciwu przeciwników reformy.

2 Głównym ideologiem reformy kalendarza, zwanego później od imienia papieża Grzegorza XIII gregoriańskim, był 
Luigi Lilio (wł. Aloysius Lilius), żyjący w latach 1510-1574.
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Zjawiska astronomiczne i ich związek z pojęciem roku kalendarzowego 
By dokładniej zrozumieć istotę kalendarza juliańskiego oraz reformy gregoriańskiej, 

konieczne jest wyjaśnienie niektórych zjawisk astronomicznych, a dokładniej – pojęć 
roku zwrotnikowego i syderycznego. Mają one związek ze zdefiniowaniem terminu „rok 
kalendarzowy”.

Bardzo często na szkolnych zajęciach fizyki czy astronomii mówi się, że rok to cał-
kowity obieg Ziemi dookoła słońca. Mówi się, że od jednego wiosennego zrównania 
dnia z nocą do następnego Ziemia okrąża Słońce. W rzeczywistości jednak tak nie jest. 
Rozpiętość czasowa tych dwóch astronomicznych zjawisk nie pokrywa się. Jeden z tych 
okresów nazywany jest rokiem „zwrotnikowym”, drugi rokiem „syderycznym”. Dokład-
niej zilustrują to zamieszczone niżej rysunki (rys. 1, rys. 2, rys. 3 autorstwa arcybiskupa 
Jakuba /Kostiuczuka/) i tabela.

Rok 
zwrotnikowy

To czas od jednego przesilenia 
np. letniego, do następnego.

Rok ten jest ściśle związany z porami roku
365 dni 5h 48min 46s

Rok 
syderyczny

To czas pełnego obiegu Ziemi 
dookoła Słońca

365 dni 6h 9min 9s

Rok 
juliański

To okres czasu określający rok 
w kalendarzu ustanowionym 

przez Juliusza Cezara
365 dni 6h

Rok 
gregoriański

To okres czasu określający rok 
w kalendarzu wprowadzonym reformą 

papieża Grzegorza XIII
365 dni 5h 49min 24s

Za czasów Juliusza Cezara astronomowie dokładnie znali okresy wymienionych zja-
wisk astronomicznych, ale dla uproszczenia wyliczeń w kalendarzu umownie długość 
roku przyjęto jako 365 dni i 6h. Takie ustanowienie długości roku kalendarzowego two-
rzy jednolitą siatkę lat i ułatwia dokonywanie wszelkich wyliczeń co do przeszłości, jak 
i przyszłości. Na dodatek rok ten swoją długością jest umiejscowiony dokładnie w środ-
ku pomiędzy długością roku zwrotnikowego i syderycznego.

Początek roku cerkiewnego
Bardzo często spotykamy się ze stwierdzeniem, że Nowy Rok prawosławny ob-

chodzony jest w dniu 1 stycznia według kalendarza juliańskiego, tzn. 14 stycznia 
według kalendarza gregoriańskiego. Jeśli jednak zajrzymy do kalendarza cerkiewne-
go, w tym dniu znajdziemy wpisane inne święta, a mianowicie: Obrzezanie Pańskie 
i Świętego Bazylego Wielkiego. Nowego Roku cerkiewnego należy szukać pod datą 
1 września według starego stylu. Nowy Rok w kalendarzu juliańskim zaczynał się 1 
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marca, stąd nazwa miesięcy september (wrzesień) – siódmy, oktober (październik) 
– ósmy. Wcześniej jeszcze, przed przemianowaniem miesięcy na juli (lipiec) i – au-
gust (sierpień), które swoje nazwy wzięły od imion cesarzy, nazywano je quintilis 
i sextilis. Pierwszy sobór powszechny w Nicei (325 r.) przeniósł początek roku litur-
gicznego na 1 września. Stąd wszystkie Cerkwie prawosławne po dzień dzisiejszy 
rozpoczynają rok liturgiczny właśnie tego dnia. Rosja początkowo przejęła trady-
cje kalendarzowe z Bizancjum, Nowy Rok państwowy obchodzono zatem 1 marca, 
a liturgiczny, cerkiewny, 1 września. Taka praktyka trwała do roku 1492, kiedy rok 
państwowy przeniesiono również na 1 września. Odtąd początek roku liturgiczne-
go był również początkiem roku państwowego, państwo bowiem przyjęło cerkiewną 
praktykę kalendarzową, która dobrze harmonizowała ze zjawiskami przyrodniczymi. 
Początek września kończył zbiory rolne i był początkiem wysiewu zbóż, był to więc 
dobry moment, by uznać go również za początek nowego roku. Nieprzypadkowo 
w tym dniu zaczynano naukę w szkołach. Dopiero car Piotr I wprowadził reformę, 
wzorując się na praktyce zachodniej i przenosząc rozpoczęcie Nowego Roku z 1 
września na 1 stycznia. Miało to miejsce na przełomie roku 1699 i 1700. Rok 1699 
trwał wówczas w Rosji tylko cztery miesiące. Wprowadzenie kalendarza gregoriań-
skiego w Rosji miało natomiast miejsce w 1918 roku dekretem Rady Narodowych 

ABp jAkUB (kostiUczUk)



67

kAlendArze UżywAne w życiU litUrgicznyM koŚciołA prAwosłAwnego

Komisarzy. W praktyce Kościoła prawosławnego do dzisiaj rok cerkiewny rozpoczy-
na się 1 września. Nielogiczne jest mówienie, że Nowy Rok państwowy (grażdanki) 
rozpoczyna się 14 stycznia.

Pomieszane stylów
Wprowadzenie nowego stylu kalendarzowego do praktyki liturgicznej Kościoła pra-

wosławnego (niekiedy nazywa się to wprowadzeniem kalendarza nowojuliańskiego), 
które nastąpiło w niektórych lokalnych Kościołach prawosławnych jest właściwie nielo-
giczne. Była to próba zharmonizowania kalendarza cerkiewnego z używanym już wów-
czas w wielu państwach kalendarzem gregoriańskim. Niestety, przyjęcie takich reform, 
a jednocześnie pozostawienie wyliczania daty Paschy według kalendarza juliańskiego 
wprowadziło do użytku cerkiewnego właściwie dwa kalendarze. Praktyka ta wydaje się 
jeszcze bardziej bezsensowna w krajach jednolitych wyznaniowo.

Argument mówiący, iż trzymając się kalendarza juliańskiego, będziemy świętować 
Wielkanoc zimą, a Boże Narodzenie latem (był to zresztą argument komisji papieża 
Grzegorza XIII) jest również bezpodstawny. Święta te nie są przywiązane do pór roku, 
a gdyby nawet, stałoby się to powoli, w przeciągu kilkunastu czy nawet kilkudziesię-
ciu tysięcy lat. Jeśli jednak używamy dwóch stylów (zachowując tablice paschalne po-
wiązane z kalendarzem juliańskim, a inne święta obchodząc według nowego stylu), to 
pojawi się inna anomalia: w końcu nie tylko zniknie Piotrowy Post (jak to było w 2013 
roku), lecz święta Wielkanocy i Bożego Narodzenia wypadną kiedyś tego samego dnia. 
Do tego jednak momentu ciągłe przesuwanie się świąt nieruchomych względem świąt 
ruchomych, wyliczanych na podstawie obowiązujących tablic paschalnych, będzie wy-
muszało wprowadzanie ciągłych zmian i korekt w tzw. typiku i spowoduje nieunikniony 
zamęt w liturgicznej praktyce odprawiania nabożeństw.

SUMMARY

Archbishop Jakub (Kostiuczuk), Warsaw

Calendars used in the liturgical life of the Orthodox Church 

Keywords: Calendar, Julian calendar, Passover, Gregorian reform, New Year

The calendar in a crucial element of the liturgical sphere of the Orthodox Church.
All the attempts to change any detail in the calendar had significant consequences. 

At the very beginning the Christians celebrated Passover together with the Jews. The 
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persecution of the Christian Church resulted in a great differentiation between Christian 
and Old Testament tradition. With the passage of time, the Christian Passover was ce-
lebrated at different time, on a fixed date, and the rules which were supposed to help to 
compute the exact date of Passover established at that time, are still being used in the 
Orthodox Church.

The reform of a calendar raised by Pope George was introduced in 1582. According 
to its reformers, the spring equinox was to be always dated on 21st of March, and the 21st 
day of March did not mean only the earliest celebration of Jewish Passover but the spring 
equinox as well. The reintroduction of a new calendar style into the liturgical practice of 
the Orthodox Church (sometimes called a new Julian calendar), which also occurred in 
particular local churches is, in fact, illogical. The admission of the reforms and leaving 
the date of Passover computed with the Julian calendar resulted in the introduction of 
two calendars into the Orthodox Church. Additionally, a constant date change of non-
shifting celebrations towards the shifting ones imputed on the basis of a standing rule of 
Passover boards, will introduce further changes in so called typik, which will cause an 
inevitable confusion in liturgical practice of mass serving. 
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ks. diAkon Aleksy kUcy, Uniwersytet MArii cUrie-skłodowskiej w lUBlinie

miSterium cZaSu w myśli patryStycZnej 
kościoła prawoSławnego a kalendarZ liturgicZny

Słowa kluczowe: czas, misterium, czas linearny, czas eoniczny, kalendarz liturgiczny

Teologia prawosławna traktując o kategorii czasu, zdaniem Włodzimierza Łos-
skiego1, wymaga od teologa pokonania dwóch przeciwności. Z jednej strony, Pi-

smo Święte nie powinno być rozpatrywane tylko metafizycznie, to znaczy, nie może być 
pojmowane wyłącznie intelektualnie, zwłaszcza kiedy chodzi o jego symbolikę. Z dru-
giej, należy pilnować, aby owa ostrożność wobec filozofii nie sprawiła, że staniemy się 
„zakonnikami”, to znaczy zaczniemy odbierać symbolizm Pisma Świętego literalnie. 
Biblia to głębia, zaś jej najstarsze fragmenty, zwłaszcza Księga Rodzaju, „rozwijają się 
według praw logiki, która nie rozróżnia konkretu i abstrakcji, obrazu i idei, symbolu 
i wyrażanej przezeń rzeczywistości”2. Gubiąc tę głębię można wieczność przekształcić 
jedynie w niemający początku i końca „odcinek czasu”, sprowadzić nieskończoność do 
nieokreśloności, innymi słowy, zniekształcić transcendencję. 

Chcąc przedstawić teologiczną prawosławną interpretację czasu, należy sięgnąć 
w pierwszej kolejności do dzieł św. św. Augustyna, Bazylego Wielkiego i Maksyma 
Wyznawcy. Jeśli w kwestii genezy czasu nie ma sprzeczności, gdyż za jego początek 
przyjmuje się moment powstania pozostałego stworzenia, to relacja pomiędzy czasem 
a wiecznością stanowi niebagatelny problem, taki sam jak kwestia tworzenia „ex ni-
hilo”. Już samo zdefiniowanie pojęcia „pierwszej chwili wszechświata”, oddzielającej 
„czasowość” od wieczności, jest obarczone wieloma trudnościami, albowiem „pierwszej 
chwili nie można podzielić, nie można jej nawet określić jako nieskończenie krótkiej, 
ona pozostaje poza wymiarem czasowym: to jest chwila-granica, a zatem leży poza sferą 
ciągłości”3.

Jak postuluje błogosławiony Augustyn, przyszłość zawsze staje się przeszłością, dla-
tego też nigdy nie jesteśmy w stanie uchwycić w czasie teraźniejszości. Święty pisał:

1 Włodzimierz Łosski (26 V 1903 – 7 II 1958) – znany rosyjski teolog emigracyjny, twórca „neopatrystycznej” 
syntezy w teologii prawosławnej, syn Mikołaja Łosskiego, zob. Новая философская энциклопедия, Москва 2010, 
t. 2, s. 453–454.
2 В. Лосский, Очерк мистического богословия Восточной Церкви, [w:] Мистическое богословие, Киев 1991, 
s. 288. Cytaty z języka rosyjskiego przełożył autor artykułu.
3 Ibidem, s. 289.
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Czas zawdzięcza swą długość tylko wielkiej liczbie ruchów, które jeden po drugim prze-
mijają, gdyż nie mogą istnieć wszystkie razem. W wieczności zaś nic nigdy nie przemija, 
lecz wszystko jest obecne. Żaden zaś czas nie jest w całości teraźniejszością. Każda prze-
szłość przegania biegnącą w trop za nią przyszłość. I zarówno wszelka przeszłość, jak 
i wszelka przyszłość mają początek i koniec w tym, co jest zawsze obecne. […] Owe dwie 
dziedziny czasu – przeszłość i przyszłość – w jaki sposób istnieją, skoro przeszłości już 
nie ma, a przyszłości jeszcze nie ma? Teraźniejszość zaś, gdyby zawsze była teraźniejszo-
ścią i nie odchodziłaby w przeszłość, już nie czasem byłaby, ale wiecznością4.

Z kolei Bazyli Wielki, w ślad za Platonem, pierwszą chwilę rozumiał jako pewną 
„raptowność”, jako przełom, gwałtowny zwrot ku wieczności. Postulowana raptowność 
jest jednocześnie czasowa i wieczna, leży na granicy wieczności i „czasowości”:

»początek« jest logicznie analogiczny geometrycznemu pojęciu granicy. Na przykład, po-
między dwoma płaszczyznami występuje swojego rodzaju momentalność: sama w sobie 
jest ona ponadczasowa, lecz jej przełom twórczy rodzi czas. Jest punkt styczności woli 
Bożej z tym, co od teraz powstaje i trwa. Stąd pochodzenie stworzenia stanowi zmianę, 
stanowi »początek«, dlatego właśnie czas jest jedną ze stworzonych form egzystencji, 
podczas gdy wieczność jest właściwie domeną Bożą5.

Bazując na pojęciu „pierwszej chwili” teologia prawosławna tłumaczy moment 
powstania czasu jego „początkiem”. Tym początkiem, jak powiedziano, jest początek 
stworzenia jako takiego, to znaczy, czas powołania tego stworzenia z niebytu, które 
z kolei już z definicji ulega zmianom i przemianom. Zacytowana wypowiedź Augustyna 
czyni czas wyłącznym substytutem stworzenia, poza którym jest on po prostu nieobec-
ny. Święty dodaje: „Stworzyłeś ten właśnie czas. Bo przecież czas nie mógł przemijać, 
póki go nie stworzyłeś. […] Wszelki czas Ty uczyniłeś i jesteś przed wszelkim czasem, 
a czasu przed czasem – nie było”6.

W tym miejscu należy podkreślić, że czas jako atrybut świata stworzonego wcale nie 
stanowi przeciwieństwa Bożej wieczności. Bóg jako Stwórca i pierwsza Przyczyna bytu 
„znajduje się” poza czasem, a nawet poza wiecznością. Tak odnosi się do tej kwestii św. 
Dionizy Areopagita.

W swoim znaczeniu Istniejący w sposób nadprzyrodzony przewyższa całokształt 
bytu, będąc jednoosobową Przyczyną i Stwórcą wszystkiego co istnieje: materii, isto-
ty, istnienia, bytu. On – Istniejący to początek i miara wieczności, przyczyna czasu 
i miara czasu dla wszystkiego co istnieje, a także Ten, Który jest w ogóle wyznacz-
nikiem kształtowania wszystkiego, co się kształtuje. […] Dlatego właśnie nazywają 
go „Królem wieczności”, ponieważ w Nim istnieje i dzięki Niemu zachowuje się róż-
norodność form bytu, podczas gdy sam On – nie rodził się, nie rodzi się i nie będzie 

4 Św. Augustyn, Wyznania, tł. Z. Kubiak, Kraków 1994, s. 264-266.
5 Cyt. za: В. Лосский, op. cit., s. 289.
6 Św. Augustyn, Wyznania…, s. 264-266.
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się rodził, nie był, nie będzie i co więcej – nie jest, choć stanowi sam w sobie Byt 
istniejący. […] Jest On bowiem Wiecznością wieczności i przedwiecznym Początkiem 
(wszystkiego co istnieje)7.

Z kolei św. Augustyn precyzuje:
Ty nie poprzedzasz czas, ale nie w czasie go poprzedzasz. Gdybyś poprzedzał w czasie, 
nie poprzedzałbyś wszelkiego czasu. Ty na wyżynie zawsze obecnej wieczności jesteś 
przed wszelką przeszłością i po wszelkiej przyszłości. To, co teraz jest przyszłością – gdy 
nadejdzie, przeszłością się stanie, „Ty zaś ten sam zawsze jesteś i Twoje lata nie ustaną”8.

Nauczanie o transcendencji Boga, będącego pierwszą Przyczyną i Źródłem wszyst-
kich rzeczy istniejących, wynika także z teologicznego aksjomatu „Boskiej Ciemności”, 
według której człowiek właściwie nie posiada możliwości zdefiniowania istoty Stwórcy 
wszechświata, ponieważ przewyższa On w sposób bezgraniczny i nadzwyczajny swo-
je stworzenie9. W związku z tym również „Boża wieczność” nie może być pojmowana 
w kategoriach przeciwstawiania czasu lub innego ruchu przestrzennego, lecz w znacze-
niu zupełnie „innego” wymiaru, który leży poza jakimikolwiek kategoriami czasowo-
przestrzennymi i warunkowo-egzystencjalnymi. Łosski konstatuje:

Jeśli ruch, zmiana, przejście z jednego stanu do drugiego to są kategorie czasu, to nie 
można przeciwstawiać im jedno po drugim pojęcia bezruchu i niezmienności jakiejś sta-
tycznej wieczności; była by to wieczność szkoły filozoficznej Platona, a nie wieczność 
Boga Żyjącego. Jeśli Bóg żyje w wieczności, to ta wieczność powinna przewyższać prze-
ciwstawienie kategorii czasu i stałej wieczności10.

Ponadto, określenie „Bożej wieczności” i czasu stworzonego związane jest z jeszcze jed-
ną kategorią czasową, mianowicie „wiecznością eoniczną”. Czas eoniczny (grec. αιώνας, 
stulecie) lub też wieczność stworzona, wprowadzony został do prawosławnego warsztatu 
pojęciowego przez św. Maksyma Wyznawcę. Podobnie do czasu ludzkiego on również ma 
swój początek, przechodzi z niebytu do bytu. Jest to „czas”, w którym przebywa stworze-
nie niematerialne, tj. Hierarchia Niebiańska11, jak również dusze ludzi umarłych i demony. 
Eoniczną lub anielską wieczność charakteryzuje statyczność i niezmienność, choć w pew-
nym sensie, gdy mówimy o przebywających w niej istotach duchowych, mogą one również 
jak człowiek „rozwijać się”, mówiąc precyzyjniej, wzrastać w poznaniu Boga, mimo że pro-
ces ten odbywa się poza ziemską czasowością. Choć jest to ten czas, który ma dopiero ujaw-
nić się w rzeczywistości eschatologicznej, ma on bezpośredni związek z czasem linearnym, 
tak samo jak świat transcendentny, niematerialny ma związek ze światem materialnym.

7 Послание к Тимофею святого Дионисия Ареопагита, [w:] Мистическое богословие…, s. 61.
8 Św. Augustyn, Wyznania…, s. 265.
9 Zob. m. in. Послание к Тимофею святого Дионисия Ареопагита…, s. 5-7. 
10 В. Лосский, op. cit., s. 290.
11 Więcej o hierarchii niebiańskiej: Pseudo-Dionizy Areopagita, Hierarchia niebiańska; Hierarchia kościelna, tł. 
z jęz. gr. M. Dzielska, Warszawa 1999.
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Zupełnie innym zagadnieniem w kontekście mojego opracowania jest relacja lub 
związek pomiędzy czasem ludzkim, czasem świata materialnego, a czasem eonicznym, 
wiecznością stworzoną. Bezsprzecznie, fakt udokumentowanych starotestamentowych 
objawień aniołów świadczy o stałym związku, który występuje pomiędzy tymi dwoma 
światami. Era nowotestamentowa wniosła dodatkowe dane na temat właściwości świa-
ta niematerialnego. Choć Ewangelia nie zawiera zbyt dużo informacji na temat czasu 
eonicznego, to żywoty świętych tak. Główne prawidłowości, które zeń wynikają pozwa-
lają stwierdzić, że nie można postawić znaku równości pomiędzy czasem materialnym 
a eonicznym w kwestii tych samych wyznaczników jego tempa, jak również uznać, iż 
przejście duszy w sferę transcendentną oznacza dla niej całkowite zaprzestanie procesów 
„rozwoju” lub „zmian” w odniesieniu do ustanowionych praw czasu linearnego. Zrozu-
miałe zatem jest, dlaczego możliwość pokajania, metanoi, ustaje wraz ze śmiercią ciała 
chrześcijanina: dzieje się tak dlatego, że owe procesy duchowego odrodzenia działają tu 
i teraz, w czasie linearnym. Przejście do innej czasoprzestrzeni wiąże się z działaniem 
zupełnie innych prawidłowości funkcjonalnych, doświadczenia stałej wieczności, gdzie 
pojęcie „rozwoju” ma zupełnie inne wypełnienie znaczeniowe.

Oprócz tego jest jeszcze inna sfera relacji pomiędzy dwoma czasami, która również 
wywołuje wiele trudności badawczych, zwłaszcza jeśli chodzi o ustalenie mechanizmów 
współdziałania tych obydwu rzeczywistości. Chodzi mianowicie o współzależność po-
między przyjętym w Kościele prawosławnym kalendarzem liturgicznym z wpisanymi 
weń wydarzeniami, mniej lub bardziej znaczącymi z punktu widzenia mistycyzmu, 
a ową rzeczywistością transcendentną wraz z zachodzącymi w niej procesami egzy-
stencjalnymi. Ponieważ praktycznie każdy hymn liturgiczny ku czci określonego dnia 
lub święta wspomina o „radości”, która występuje zarówno w „niebie” jak i na „zie-
mi”, to zasadne byłoby pytanie o relacje pomiędzy tymi dwoma „radościami”. Chodzi 
nie o uczucia ludzi walczących z grzechem na ziemi i ich konfrontację z przeżyciami 
istot doskonałych, lecz o czas, w jakim mają one miejsce oraz o wynikające z tego faktu 
współzależności.

Kalendarz liturgiczny w sposób cykliczny powraca do tego samego wydarzenia 
mistycznego, które, jak wskazaliśmy, jest „świętowane” również w czasoprzestrzeni 
eonicznej. Czy w przypadku tego ostatniego wymiaru można również mówić o cyklicz-
ności, jaka ma miejsce w czasie linearnym? Biorąc pod uwagę właściwości wieczności 
stworzonej jest to rzecz bardzo trudna. Wydarzenia mistyczne czasu eonicznego nale-
ży raczej traktować jako zjawiska, które w istocie już „spełniły się”, „wypełniły” sobą 
tę czasoprzestrzeń, sprawiając radość jej mieszkańcom. Mówienie o czasie przyszłym 
lub przeszłym w przypadku przestrzeni eonicznej jest niemożliwe. Dlatego też cyklicz-
ne uroczyste obchody na ziemi określonego wydarzenia nawiązują w gruncie rzeczy 
do faktu, który w większej mierze dotyczy wymiaru ziemskiego. Poszukiwania sensu 
świętowania określonego wydarzenia z historii biblijnej lub kościelnej należy zatem 
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prowadzić w innej płaszczyźnie – w mistycznym łączeniu się ze światem transcendent-
nym oraz z Bogiem, przezwyciężającym nawet ten ostatni wymiar.

To ostatnie zagadnienie porusza bardzo ciekawą sprawę związku Twórcy czasu 
z czasem, tym eonicznym i tym materialnym. W przypadku czasu ziemskiego, jak uka-
zaliśmy wyżej, Bóg jako jego źródło stanowi Byt zupełnie od niego niezależny, niema-
jący z nim nic wspólnego. Jednakże, mimo to, jakościowa zmiana tych relacji nadeszła 
wraz z Wcieleniem Syna Bożego, Boga Słowa, Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Od tego 
momentu kwestia czasu i jego relacji ze swym Stwórcą stała się bardziej złożona:

Z Ciebie w czasie bez nasienia wyszedł Ponadczasowy, Który stał się do nas podob-
ny choć jest niewidzialny, nauczył nas jedynej naturze i panowaniu Ojca, Syna i Ducha, 
o Dziewico Bogurodzico; przeto Ciebie wychwalamy12.

Hymny cerkiewne bardzo często podkreślają tę teologiczną mądrość misterium Wcie-
lenia związaną z pokonaniem przez Boga różnych egzystencjalnych przeciwieństw: Po-
nadczasowy wszedł do czasowości, Niewidzialny stał się widzialnym itp. 

W stosunku do czasoprzestrzeni materialnej teologia prawosławna mówi o jej uświęce-
niu, sakralizacji. Niedaremnie cywilizacja chrześcijańska od czasu działalności św. Bedy 
Czcigodnego korzysta z podziału czasu na przed Chrystusem i po Nim, przy czym odli-
czanie czasu przed naszą erą prowadzone jest metodą wstecz, a nie na odwrót. Ta, wydaje 
się, logiczna prawidłowość, zasadza się na podstawowej chrześcijańskiej prawdzie teolo-
gicznej, mówiącej o Źródle czasu. Bóg jest rzeczywiście Źródłem czasu, dlatego kiedy On 
zjawił się w tej czasoprzestrzeni, czas musiał się Jemu podporządkować. Nie jest to tylko 
scholastyczne stwierdzenie – przyjście na Świat Chrystusa było realnym aktem o znacze-
niu wszechkosmicznym, działaniem uświęcającym naszą przestrzeń i czas. 

Na tle powyższych rozważań kwestia kalendarza liturgicznego stanowi niebagatelny 
problem. Historia Kościoła prawosławnego obfituje w wiele ciekawych wydarzeń zwią-
zanych z rozwojem tego kalendarza na przestrzeni pierwszych wieków chrześcijaństwa. 
Najważniejszy w tym względzie jest fakt, że Ojcowie Kościoła za system obliczenio-
wy swego życia mistycznego przyjęli funkcjonujący w orbicie cesarstwa rzymskiego, 
a wprowadzony stosunkowo niedawno przed Chrystusem, tzw. kalendarz juliański. 
Swoją współczesną postać prawosławny kalendarz liturgiczny zawdzięcza św. Janowi 
Damasceńskiemu, który uzupełnił go, obok już istniejących pamiętanych dat, o dni pa-
mięci wielu chrześcijańskich świętych, dając tym samym przykład następnym pokole-
niom prawosławnych apologetów i obrońców wiary. 

Obecnie często toczone są dyskusje wokół reformy kalendarza liturgicznego Ko-
ścioła prawosławnego z racji wprowadzenia przez niektóre wspólnoty lokalne nowe-
go systemu obliczeniowego, to znaczy tzw. kalendarza nowojuliańskiego, zbliżonego 

12 Tłumaczenie troparionu z kanonu do Św. Trójcy, zob. Октоих, сиречь Осмогласник, гласы 1–4, Украинская 
Православная Церковь, Киевская Митрополия, Киев 2000, s. 34-35.
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do kalendarza gregoriańskiego. Abstrahując od wszystkich argumentów, które padają 
w powyższej polemice, należy wskazać inny wymiar, który to – ujmijmy rzecz kla-
rownie – powinien właśnie decydować o jej wyniku. Jest to wymiar mistyczny. Jeśli 
rozpatrzymy pod tym względem kalendarz liturgiczny, w oderwaniu od konkretnej 
rachuby czasu, to okaże się, że nie jest on właściwie systemem obliczeniowym, lecz 
żywą mistyczną nicią napełnioną energiami Bożymi. Każdy dzień życia Kościoła to 
uświęcone przez Ducha Świętego ogniwo, w mniejszym lub większym stopniu otwie-
rającym się na świat transcendentny. Kalendarz liturgiczny służy temu, aby nim żyć, 
nie zaś odliczać dni tygodni i miesięcy w oczekiwaniu, na przykład, na koniec po-
stu. Jak w organizmie ludzkim krew biegnie po naczynkach w systemie zamkniętym, 
by dostarczać odpowiedniego pożywienia komórkom ciała, tak ów ruch mistyczny 
ogniw duchowych toczy się po przyjętym w Kościele systemie obliczeniowym, by do-
starczać niebiańskiego pokarmu duszom pragnącym zbawienia. Dlatego też nie może 
być dwóch kalendarzy w ciele kościelnym, jak nie może być w organizmie dwóch 
odrębnych obiegów krwi. Jest tylko jeden ruch, jedno mistyczne tempo, jeden układ 
zamknięty. 

Jak zatem doszło do tego, że w Kościele prawosławnym funkcjonują dwa od-
rębne kalendarze i jaki to ma wpływ na życie mistyczne? Uznać należy, że podział, 
który nastąpił po wprowadzeniu przez poszczególne Kościoły lokalne nowego syste-
mu kalendarzowego, jest złem samym w sobie i należy go jak najszybciej zażegnać. 
W świetle przedstawionych argumentów teologicznych, kwestia kalendarza litur-
gicznego Kościoła jest o tyle ważna, że powinna być rozstrzygnięta na forum pan-
prawosławnym przez wszystkie jurysdykcje lokalne, w tym Świętą Górę Athos. Na 
chwilę obecną kalendarz nowojuliański nie spełnia wszystkich warunków – astro-
nomicznych, kanonicznych i mistycznych, które, naturalnie, są stawiane przedsię-
wzięciu tego rodzaju, a które by uczyniły go kalendarzem ogólnoprawosławnym. 
Stąd istnieje pilna potrzeba znalezienia innego rozwiązania, które by zadośćuczyniło 
wymogom i odpowiadało pełni kościelnej, wprowadzając w ciele mistycznym upra-
gnioną jedność.
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SUMMARY

Deacon Alexy Kucy, Lublin

The mystery of time Eastern Patristic Thought 
and Orthodox Theology and the liturgical calendar problem

Keywords: Time, Mystery, Linear Time, Eonic Time, Liturgical Calendar

Time as a subject of philosophico-theological investigations has always been a quasi 
mystery, difficult to be explained in an exhaustive way because of its relativity to the 
other creation, and submitting only to the will of its Creator. Linear time can seemingly 
easily be described in terms of movement and events in the material world occurring 
as a result of a continually changing reality, but eonic time – or using the terminolo-
gy applied by St Maxim the Believer – angelic time, apart from the scarce theological 
statements remains an unknown value, a reality that will only be revealed in the new 
existential dimension. In this context the sanctification of the mystery of time by the 
Incarnation of God the Word acquires a concrete sense and simultaneously substantiates 
the appearance of the liturgical calendar as a living thread weaved from the sanctified 
links by the Holy Spirit, systematically formed in a cyclically occurring order of dates 
and sacred events attached to them. The significance of the calendar for the mystic life 
of the Church that comes from the fact described above shows its importance and at the 
same time a need to eliminate any dissonance in the ecclesiastical body that occurs due 
to the functioning of two different systems of counting in the Orthodox Church, namely 
the Julian system and the New-Julian system.
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reforma kalendarZa liturgicZnego 
i jej recepcja w kościele prawoSławnym w polSce
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autokefalia

Encykliką Inter gravissimas pastoralis officii nostri curas z 24 lutego 1582 roku 
papież Grzegorz XIII (1572-1585) ogłosił reformę kalendarza w Kościele rzym-

skokatolickim, wzywając wiernych do porzucenia starego i przyjęcie nowego systemu 
odmierzania czasu. W myśl tej reformy w czwartek 5 października 1582 roku, następo-
wał czwartek 15 października, według nowego stylu. Jednak kuria rzymska przystępując 
do reformy kalendarza nie wzięła pod uwagę kryteriów kanonicznych, tzn. współpracy 
i zgody na nią patriarchatów Wschodu, skutkiem czego podjęta inicjatywa nie posiadała 
charakteru powszechnego. Sama reforma była odebrana przez wielu jako kolejny etap 
ekspansji kurii rzymskiej. Poza chęcią dominacji, papiestwo dążyło także do podniesie-
nia prestiżu Kościoła łacińskiego, nadszarpniętego przez reformację i wojny religijne 
w Europie Zachodniej. 

Tymczasem król Rzeczypospolitej, Stefan Batory (1576-1586), nakazał wszystkim 
obywatelom państwa zastosowanie się do nowego kalendarza, nie zważając na ich prze-
konania religijne, lecz natychmiastowa reakcja prawosławnych pokazała, że nie tylko nie 
noszą się oni z zamiarem przyjęcia nowego kalendarza, ale także gotowi są traktować ten 
projekt jako jeszcze jeden prozelityczny plan kurii rzymskiej1. Zdecydowany sprzeciw 
prawosławnych skłonił papieża do szukania sposobów załagodzenia konfliktu. Na swoich 
emisariuszy wybrał Greka Michała Eparcha (syna znanego intelektualisty z wyspy Korfu, 
Antoniego Eparcha) i Jana Bonafè. Za ich pośrednictwem przesłał duchowemu zwierzch-
nikowi prawosławia w Rzeczypospolitej, patriarsze Jeremiaszowi II Tranosowi2, pismo z 5 

1 Χρ. Παπαδόπουλος, Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων κατά τον ΙΣΤ΄ αιώνα, „Θεολογία” 3 (1925) 260; A. Wejnert, 
Sprostowanie błędu co do czasu wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego do Polski, „Biblioteka Warszawska” 2 
(1865) 497; Н. Ф. Сумцов, Исторический очерк попыток католиков ввести в южную Россию григорианский 
календарь, „Киевская старина” 21 (1888) 237; K. Lewicki, Książę Konstanty Ostrogski a unia brzeska 1596 r., 
Lwów 1933, s. 58; M. Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-
1939, Warszawa 1989, s. 62.
2 Patriarcha Jeremiasz II Tranos pochodził z Anchialo (dzisiaj Pomorie w Bułgarii) nad Morzem Czarnym i pomimo 
średniego wykształcenia zdołał zdobyć podczas trzech okresów zajmowania stanowiska patriarchy (I – od 5 maja 
1572 do poł. listopada 1579, II – od sierpnia 1580 do końca lutego 1584, III – od kwietnia 1587 do końca 1595.) 
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lutego 1583 roku wraz z cennymi darami3. Pisał w nim, by Kościół prawosławny zatwier-
dził nowy kalendarz4, a jednocześnie gratulował Jeremiaszowi Αποκρίσεις, czyli odpowie-
dzi patriarchy udzielonych na listy protestantów z Tybingi5. Pontyfik wyrażał żywe uczucia 

szacunek u wszystkich, ponieważ wielokrotnie zabierał głos w ważnych kwestiach kościelnych. Robił to z wyjątkową 
stanowczością, podpartą autorytetem moralnym. Wraz z objęciem tronu patriarszego w Konstantynopolu Jeremiasz II 
stworzył nowy porządek rzeczy nadając wszystkiemu nowy rytm. Był wspaniałym, srogim i nieustraszonym arcypa-
sterzem, ale równocześnie nieubłaganym w sprawach kościelnej korupcji, dążącym do przywrócenia dawnej świetno-
ści Kościoła wschodniego. Według K. Sathasa Jeremiasz „zwołał synod, w którym uczestniczył zgodnie z kryteriami 
kanonicznymi, jako wspólny duchowy władca całej ekumeny, z natury majestatyczny i waleczny obrońca prawosła-
wia, ubrany w uświęconą mantię z potamami i trzymający w ręku dekanikion, dbał o rzetelne i staranne stosowanie 
kanonów, które uprzednio były lekceważone, a także zabronił pod karą pozbawienia godności biskupich wyświęcania 
kapłanów za pobraniem opłaty bądź darów, ponadto upiększył i rozbudował siedzibę patriarchatu”. Dzięki wielkiej 
osobowości Jeremiasz, choć zmuszony walczyć na wielu frontach, prześladowany, więziony, skazywany na wygnania 
i przywracany do godności patriarchy, śmiało i odważnie prowadził Kościół. Zdołał w przeciągu około 35 lat dokonać 
jej duchowego odrodzenia. Zob. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων 
Ελλήνων από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821), εν Αθήναις 
1868, s. 187; Γ. Βαλέτας, Μελέτιος Πηγάς ο αθλητής του εθνοφωτισμού 1549-1601, wyd. Πηγής, Αθήναι 1966, s. 9-12; 
G. Podskalsky, Der Ökumenische Patriarch Jeremias II, [w:] Der Ökumenische Patriarch Jeremias II. von Konstanti-
nopel und die Anfänge des Moskauer Patriarchates. Referate und Beiträge auf dem internationalen Wissenschaftlichen 
Symposium in Bad Alexandersbad, 10.-15. Juni 1989, [Oikonomia. Quellen und Studien zur orthodoxen Theologie 
27], Erlangen 1991, s. 75-86; Б. Н. Флоря, Восточные патриархи и западнорусская церковь, [w:] Брестская 
уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – начале XVII в., 
ред. М. В. Дмитриев, Б. Н. Флоря, С. Г. Яковенко, Москва „Индрик”, 1996, ч. I: Брестская уния 1596 г.: Исто-
рические причины, Москва 1996, s. 120; B. Modzelewska, Jeremiasz II Tranos, „Encyklopedia Katolicka” 7 (1997), 
s. 1179-1180. A. Borkowski, Αγώνας των ορθοδόξων πατριαρχείων κατά της ουνίας στην Πολωνία κατά την τελευταία 
εικοσαετία του ΙΣΤ΄αιώνα (1583-1601) [Νομοκανονική Βιβλιοθήκη 27], wyd. Επέκταση, Θεσσαλονίκη 2013, s. 47. 
Poza wymianą korespondencji z luteranami należy pamiętać także o zakończonych fiaskiem pertraktacjach kurii rzym-
skiej w sprawie przyjęcia przez prawosławnych zreformowanego kalendarza Grzegorza.
Czas zajmowania stanowiska przez patriarchów konstantynopolitańskich podaję za katalogiem: Χρ. Πατρινέλη, Η οργά-
νωση του Γένους υπό τους Τούρκους και η επιβίωσή του, [w:] Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, t. 10, Αθήνα 1974, s. 102.
3 Szerzej o kontaktach Jana Bonafè z patriarchą Jeremiaszem zob. Κ. Ν. Σάθας, Βιογραφικόν σχεδίασμα περί του 
πατριάρχου Ιερεμίου Β΄ (1572-1594), εν Αθήναις 1870 [= wyd. Παν. Σ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1979], s. ξς΄-
ξθ΄(dalej: Σάθας, Σχεδίασμα); Κ. Παναγιωτοπούλου, Πατριαρχικά γράμματα και άλλα έγγραφα (1571-1576) για 
τον Ιέρωνα-Ιωάννη Μποναφέ, „Θησαυρίσματα” 12 (1975) 320-321; Κ. Γ. Τσικνάκης, Η συνεργασία του Ιωάννη 
Μποναφέ με τον οικουμενικό πατριάρχη Ιερεμία Β΄ (τον Τρανό) κατά το 1574, [w:] Τόμος τιμητικός Κ.Ν. Τριαντα-
φύλλου, t. 2, Πάτρα 1993, s. 819-834; idem, Η μονή Ταξιαρχών του Αιγίου στα τέλη του 16ου αι., „Πελοποννησιακά” 
21 (1995) 65; idem, Η μονή του Αγίου Γεωργίου των Κρημνών κατά τον 16ο αιώνα, [w:] Παχώμιος Ρουσάνος. 450 
χρόνια από την κοίμησή του (1553), Αθήναι 2005, s. 116.
4 Σάθας, Σχεδίασμα, s. 66-69.
5 Czuwający nad rozwojem sytuacji łacinnicy, śledzili z niepokojem wymianę korespondencji między Konstanty-
nopolem a Tybingą. Ponadto zdołali nabyć u greckiego archimandryty Teolepta, który później zastąpił Jeremiasza 
na tronie patriarszym (Teolept II, 1585-1586), duplikat pierwszej Απόκρισης patriarchy. Wydał ją potem w Krako-
wie w 1582 r. Stanisław Sokołowski wraz z łacińskim przekładem, była wykorzystywana do walki z protestantami. 
Censura Orientalis Ecclesiae, [w:] Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en 
Grec par der Grecs aux (XV-XVI siècles), red. É. Legrand, t. 4, Paris 1885-1906, nr 762, s. 239-240; Σάθας, Σχε-
δίασμα, s. 60-62; Χρ. Παπαδόπουλος, Σχέσεις Ορθοδόξων και Διαμαρτυρομένων, από Ιερεμίου Β΄ μέχρι Κυρίλλου 
του Λουκάρεως, „Νέα Σιών” 21 (1926), s. 129-144; H. Cichowski, Ks. Stanisław Sokołowski a Kościół Wschodni: 
studjum z dziejów teologji w Polsce w w. XVI, Lwów 1929, s. 19-60; Ι. Ν. Καρμίρης, Ορθοδοξία και Προτεσταντι-
σμός, t. 1, Αθήναι 1937, s. 90-135; O. Halecki, Od unii Florenckiej do unii Brzeskiej, t. 2, Lublin 1997, s. 29-30; A. 
Jobert, Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648, Warszawa 1994, s. 234-235; W. K. 
Medlin, Ch. G. Patrinelis, Renaissance Influences and Religious Reforms in Russia: Western and Post-Byzantine 
Impacts an Culture and Education (16th-17th Centuries), [Études de philosophie et d’histoire 18], Genève 1971, 
s. 83; Στ. Ράνσιμαν, Η Μεγάλη Εκκλησία εν αιχμαλωσία, tł. Ν. Κ. Παπαρρόδου, wyd. Μπεργαδή, t. 2, Αθήνα 2000, 
s. 469; Ζ. Τσιρπανλής, Η Ορθοδοξία και ο Καθολικισμός μετά την Άλωση, [w:] Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, t. 
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miłości i podziwu dla Jeremiasza za zażegnanie przez prawosławny Wschód protestanc-
kiego niebezpieczeństwa6. Krytykował też podstępne plany protestantów wdarcia się na 
terytorium prawosławia i stosowaną przez nich taktykę działania7. Odpowiadając papieżo-
wi, patriarcha określił protestantów mianem heretyków (pismo z sierpnia 1583 r.)8.

Drugie pismo papieża do Jeremiasza, z 7 marca 1584 roku, dotyczyło głównie przy-
jęcia nowego kalendarza, ale i w nim nadawca nawiązywał do korespondencji z prote-
stantami. Z jednej strony oskarżał ich za odrzucenie kultu relikwii świętych, z drugiej 
chwalił Jeremiasza za teologicznie prawidłowe, oparte na patrystycznej tradycji podej-
ście do tego zagadnienia9.

Grzegorz XIII, zachęcony realizacją postawionych przez siebie celów w korespon-
dencji z Jeremiaszem, wysłał do Konstantynopola trzy delegacje, które miały za za-
danie przekonanie patriarchy, by postawił swój podpis pod aktem przyjęcia nowego 
kalendarza. Papiescy wysłannicy, wśród których znajdował się wspomniany wyżej 
Bonafè i jeden z osobistych znajomych patriarchy, otrzymali również polecenie na-
kłonienia go do podległości papieżowi. Jeszcze przed przybyciem papieskiej delegacji 
Jeremiasz otrzymał w lutym 1583 roku10 dwa pisma – od Konstantego Ostrogskiego 
oraz weneckiego doży Mikołaja da Ponte (Nicolò da Ponte, doża od 1578 r.) – w któ-
rych dzielili się oni swoimi wątpliwościami w związku z reformą kalendarza. W odpo-
wiedzi patriarcha wyraźnie podkreślił, że nie akceptuje kalendarzowych modyfikacji, 
ponieważ byłoby to sprzeczne z postanowieniem pierwszego soboru powszechnego 
w sprawie świętowania dnia Paschy, a on nie stawia siebie samego ponad autorytet 
soborów. 

Jeremiasz doskonale zdawał sobie sprawę z ewentualnych skutków reformy, która 
mogła poróżnić prawosławnych między sobą. Niezadowolony z namów papieża, 28 li-
stopada 1583 roku wraz z patriarchą aleksandryjskim Sylwestrem (1569-1599) oficjalnie 

10, Αθήνα 1974, s. 119-121; G. Podskalsky, Η ελληνική θεολογία επί Τουρκοκρατίας 1453-1821. Η Ορθοδοξία στη 
σφαίρα επιρροής των δυτικών δογμάτων μετά τη Μεταρρύθμιση, [tytuł oryginału: Griechische Theologie in der Zeit 
der Türkenherrschaft (1453-1821); Die Orthodoxie in Spannungsfeld der nachreformatorischen Konfessionen des 
Westens, München 1988], tł. πρωτοπρεσβυτέρου Γ. Δ. Μεταλληνού, wyd. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005, s. 52-53, 148-166, 
wraz z bogatą bibliografią.
6 Oczywiście, Αποκρίσεις Jeremiasza były znane także w kręgach teologów prawosławnych w Rzeczypospolitej. 
Trochę później do nich właśnie odwoła się metropolita kijowski Piotr Mohyła w Prawosławnym wyznaniu wiary. 
7 Pismo zostało opublikowane przez A. Theinera: Annales ecclesiastici, t. 3, Romae 1856, s. 435-436; Χρ. Παπαδό-
πουλος, Το Γρηγοριανόν ημερολόγιον εν τη Ανατολή, „Εκκλησιαστικός Κήρυξ” 8 (1918), s. 127-130. 
8 Lettre du patriarche Jérémie au pape Grégoire XIII, [w:] Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des 
ouvrages publiés en Grec par der Grecs aux (XV-XVI siècles), red. É. Legrand, t. 2, s. 377-378; G. Hofmann, Grie-
chische Patriarchen und Römische Päpste. Untersuchungen und Texte, t. 2/4, Patriarch Jeremias II [=„Orientalia 
Christiana Periodica” (dalej: OCP) 25/2 (1932) nr 76], Roma 1929, s. 242-244. Α. Δημητρακόπουλος, „Επανορθώ-
σεις σφαλμάτων παρατηρηθέντων εν τη Νεοελληνική Φιλολογία του Κ. Σάθα μετά και τινων προσθηκών”, Ημέρα 
3 (15) Ιουνίου 1872, s. 1 a-b; I. N. Καρμίρης, op. cit., s. 131-132.
9 A. Theiner, op. cit., t. 3, s. 616-617.
10 Σ. Οικονόμου, Βίος Γρηγορίου μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως και Βατοπαιδίου, Αθήναι 1860, s. 56-62; Ι. Βελλού-
δος, Χρυσόβουλλα και γράμματα των οικουμενικών Πατριαρχών, ανήκοντα εις τους Φιλαδελφείας μητροπολίτας, 
Βενετία 1893, s. 12-19; Σάθας, Σχεδίασμα, s. 32-34.
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skrytykował i odrzucił reformę kalendarza11. W ogłoszonej przez siebie synodalnej i pa-
triarszej encyklice zganił również poprawianie tablic paschalnych12. Jednostronna decy-
zja kurii rzymskiej o zmianie sposobu liczenia czasu kolejny raz dała przykład papieskiej 
hegemonii i stanowiła jawny znak dążenia Kościoła rzymskatolickiego do zawładnięcia 
chrześcijańskim światem przy użyciu siły.

Synod Kościoła wschodniego zgodził się z pewnymi zarzutami dotyczącymi błędów 
starego kalendarza, nie zawahał się jednak wytknąć uchybień nowego projektu. Podczas 
teologicznej debaty podkreślono główną przeszkodę we wprowadzeniu nowego kalen-
darza – niedopuszczalną zmianę tablic paschalnych. Swoje motywacje patriarchowie 
opierali na uchwale I soboru powszechnego, zgodnie z którą dzień Paschy był ustala-
ny na podstawie cykli paschalnych, dla których punktem wyjścia była Pascha żydow-
ska, świętowana 15 dnia miesiąca nisan i w pierwszą pełnię księżyca po wiosennym 
zrównaniu dnia i nocy 21 marca13. W rezultacie wezwano prawosławnych, aby pozostali 
wierni starej metodzie przeliczania czasu jako bardziej miarodajnej dla określania tablic 
paschalnych i, co ważniejsze, pozostającej w zgodzie z uchwałami pierwszego soboru 
powszechnego.

W tym samym duchu napisano odpowiedzi na pytania o kalendarz do papieża, wier-
nych prawosławnych w Rzeczypospolitej, kleru ormiańskiego we Lwowie i społeczności 
greckiej w Wenecji14. Patriarcha niezmiennie i stanowczo opowiadał się przeciwko przy-

11 O próbach wprowadzenia nowego kalendarza na Wschodzie zob. Σάθας, Σχεδίασμα, s. 57-68. Χρ. Παπαδόπου-
λος, Το Γρηγοριανόν ημερολόγιον εν τη Ανατολή, „Εκκλησιαστικός Κήρυξ” 8 (1918), s. 127-145; idem, Σχέσεις 
Ορθοδόξων και Λατίνων κατά τον ΙΣΤ΄ αιώνα, „Θεολογία” 3 (1925), s. 260-264; J. Schmid, Verhandlungen über die 
Annahme der Kalendar-Reform durch die orientalischen Kirchen, „Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft” 3 
(1882) 543-595; G. Hofmann, Griechische Patriarchen, t. 2/4, s. 228.
12 Μ. Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις. Επιστολαί, λύσεις, θεσπίσματα των αγιωτάτων πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως 
από Γρηγορίου του Θεολόγου μέχρι Διονυσίου του από Αδριανουπόλεως, t. 2, εν Κωνσταντινουπόλει 1889, nr 10, s. 34-
38 (dalej: Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις); Σάθας, Σχεδίασμα, s. 28-32.
13 Por. Korespondencja Alberto Bolognetti z kardynałem Como i Dionizym Ralli z lipca i września 1583 r. Monu-
menta Poloniae Vaticana, t. 6, Bolognetti Albertii nuntii apostolici in Poloniae epistolae et acta 1581-1585, red. 
E. Kuntze, wyd. PAU, Kraków 1938, nr 220, s. 381; nr 224, s. 384; nr 291, s. 516 (dalej: Kuntze, MPV); J. Tretiak, 
Piotr Skarga w dziejach i literaturze unii brzeskiej, Kraków 1912, s. 104; J. Krajcar, Konstantine Basil Ostrožskij 
and Rome in 1582-1584, OCP 35 (1969), s. 205; T. Kempa, Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608), 
wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej, Toruń 1997, s. 23-24; M. Melnyk, Spór o zbawienie. Zagadnienia 
soteriologiczne w świetle prawosławnych projektów unijnych powstałych w Rzeczypospolitej (koniec XVI – połowa 
XVII wieku), wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001, s. 57.
14 Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις, t. 2, nr 10, s. 34-38. Zob. Н. Ф. Сумцов, op. cit., s. 238-239. K. Chodynicki, Kościół 
prawosławny a Rzeczypospolita polska. Zarys historyczny 1370-1632, Warszawa 1934, s. 189. Odnośnie do pytania 
o wspólne świętowanie Paschy prawosławnych z łacinnikami Jeremiasz odpisał metropolicie Filadelfii i opieku-
nom świątyni św. Jerzego w Wenecji, że zabrania wspólnego obchodzenia Wielkanocy, ponieważ Kościół nie ma 
zwyczaju dostosowywania się do nowinek; ἡ καθ’ ἡµᾶς ἐκκλησία νεωτερίζειν καθ’ οἱονδήποτε τρόπον οὐκ 
εἴωθεν. Δοσίθεος, πατριάρχης Ιεροσολύμων, Τόμος αγάπης κατά Λατίνων, συλλεγείς και τυπωθείς παρά Δοσιθέου 
Πατριάρχου Ιεροσολύμων επί της ηγεμονίας του ευσεβεστάτου και εκλαμπροτάτου Αυθέντος και ηγεμόνος κυρίου 
Ιωάννου Αντιόχου Κωνσταντίνου, βοεβόδα πάσης Μολδοβλαχίας, Ιάσιο 1698, s. 540-541 (dalej: Δοσίθεος, Τόμος 
αγάπης); Δ. Γ. Αποστολόπουλος, Π. Δ. Μιχαηλάρης, Η Νομική συναγωγή του Δοσιθέου. Μία πηγή και ένα τεκμήριο. 
1 [Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών 35. Θεσμοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία], 
nr 1055, Αθήνα 1987, s. 436-437.
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jęciu nowego kalendarza. To samo oświadczył kilka lat później w piśmie skierowanym 
do protestantów w Tybindze (wrzesień 1589 r.)15 oraz w liście do metropolity Filadelfii 
z siedzibą w Wenecji, Gabriela Sevirosa (7 lipca 1590 r.)16, by w końcu potwierdzić swe 
stanowisko uchwałą synodu, który obradował w Konstantynopolu 1593 roku17.

Po wspólnym oświadczeniu patriarchatów Wschodu w sprawie zmiany kalendarza 
łacinnicy ostatecznie stracili nadzieję na przyciągnięcie prawosławnych wiernych do 
siebie w sposób „kanoniczny” i „prawny”18. Jednak jedno z pism patriarchy Jeremiasza 
do papieża Grzegorza XIII było w swej treści całkowicie zaskakujące i niezrozumiałe. 
Patriarcha ekumeniczny występował w nim bowiem przeciwko protestantom, deklarując 
jednocześnie, że przyjmuje zmianę kalendarza żądając terminu dwóch lat na jego wpro-
wadzenie19. Trzeba mieć świadomość, że pismo to nie było oryginalne, gdyż w 1584 
roku, gdy zostało napisane, Jeremiasz przebywał na wygnaniu. W późniejszej korespon-
dencji z protestantami patriarcha zaprzeczył, jakoby zaakceptował zmianę kalendarza na 
gregoriański. Ale za pośrednictwem fanatycznego jezuity Antoniego Possevina szeroko 
rozgłaszano treść sfingowanego pisma Jeremiasza, wywołując jeszcze większe zamie-
szanie wśród prawosławnych w Rzeczypospolitej, już i tak niespokojnych z powodu 
prób narzucenia przez łacinników kalendarza gregoriańskiego przy użyciu siły. 

Stanowisko Jeremiasza w kwestii kalendarza nie mogło budzić wątpliwości, gdyż 
jeszcze na początku 1583 roku dwaj patriarchowie Wschodu, Jeremiasz i aleksandryj-
ski Sylwester, wezwali księcia Ostrogskiego do pozostania przy starym kalendarzu20. 

15 Ι. Ν. Καρμίρης, op. cit., s. 104. 
16 Δοσίθεος, Τόμος αγάπης, s. 540-541; Ι. Βελλούδος, Χρυσόβουλα και γράμματα των Οικουμενικών Πατριαρχών, 
Βενετία 1893, s. 20-24; Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις, t. 2, nr 10, s. 38-40. Σάθας, Σχεδίασμα, s. 32-34.
17 Δοσίθεος, Τόμος αγάπης, s. 541; Documente privitoare la istoria românilor, culese de E. de Hurmuzaki, vol. XIII, 
Texte grecești, culese și publicate de A. Papadopulos-Kerameus, Bucureşti 1909, nr 18/16, s. 432; nr 18/19, s. 434.
18 Wówczas w Rzeczypospolitej swą propagandę rozpoczęli jezuici, częstokroć pozbawieni szacunku do świętości 
i tradycji, starając się wymóc na społeczności prawosławnych, by nie przydawała żadnego znaczenia poleceniom 
przychodzącym od Kościoła Matki.
19 Α. Δημητρακόπουλος, „Επανορθώσεις σφαλμάτων παρατηρηθέντων εν τη Νεοελληνική Φιλολογία του Κ. Σάθα 
μετά και τινων προσθηκών”, Ημέρα 3 (15) czerwca 1872, s. 1 a-b. „Περὶ δὲ τῆς διορθώσεως τοῦ ἱεροῦ καὶ παναγίου 
Πάσχα, ἦν ἄν µοι δι’ εὐχῆς ἡµᾶς ξυγγενέσθαι τοῖς ἐπισκεψαµένοις, πρότερον ἢ νῦν µετὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τούτου καὶ 
τελείαν ἔκδοσιν· ὅτι καὶ ἡ ἀποδοχὴ ἦν ἂν ἑτοιµοτέρα καὶ ἐλάσσων ὁ κίνδυνος. Εὖ γὰρ οἶδας, µακαριώτατε δέσποτα, 
τὸ τῶν ὑφ’ ἡµῶν γενῶν πλῆθός τε καὶ διάφορον καὶ τῶν ἡµῶν τυραννούντων τὸ θρασὺ, ὠµόν τε καὶ ὑποπτικόν, 
καὶ ὅτι τὸ µερικῶς διαδέχεσθαι τὴν διόρθωσιν σκάνδαλον ἐργάζεται τοῖς λοιποῖς. Διὸ δέον ἐκρίναµεν κοινῶσαι 
µεθ’ ἡσυχίας τὸ χρῆµα τοῖς ἡµετέροις τῶν ἀδελφῶν, ἀρχιεπισκόπων δηλαδὴ τινῶν καὶ µητροπολιτῶν, σὺν τοῖς ὑφ’ 
ἡµῖν ἄρχουσι τῶν πόρῥω· εἰσὶ γὰρ διεσπαρµένοι ἔν τε Οὐγγροßλαχίᾳ, Μολδοßλαχίᾳ, Λεχίᾳ, Ρωσσίᾳ, Ἰßηρίᾳ καὶ 
πολλοῖς ἄλλοις µέρεσι σχεδὸν νῦν ἀßάτοις διὰ τοὺς ἐνεστῶτας πολέµους. Καὶ ἵνα τοτὶ τὸ θεάρεστον, ἔργον έν µιᾷ 
παρὰ χριστιανοῖς γένηται πᾶσι (ὥσπερ καλῶς παρ’ ἡµῶν ἐσκοπήθη καὶ ἀρεστὸν ἐφάνη) αἰτοῦµεν παρὰ τῆς µακα-
ριότητός σου διετίαν, ἥτις ἔσται διορία τῆς κοινῆς περὶ τοῦ Πάσχα διορθώσεως· καὶ µέχρι ταύτης οὐδεµία γενέσθω 
παρενόχλησις τοῖς ἡµετέροις τῶν ἀδελφῶν τοῖς κατὰ τὸ παλαιὸν θύουσιν”.
20 „Pismo Jeremiasza II Tranosa do księcia Konstantego Ostrogskiego”, Послания Иеремии, Oстрог 1583, 
nr 1. Księgozbiór druków cyrylickich Biblioteki Narodowej w Warszawie XVI. Qu. 955 a adl. (Mf. 94708); И. 
И. Малышевский, Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие в делах русской церкви, t. 2/3, 
Киев 1872/2, s. 93-98; J. Schmid, Verhandlungen über die Annahme der Kalendar-Reform durch die orientalischen 
Kirchen, „Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft” 3 (1882), s. 564; Ι. Ν. Καρμίρης, op. cit., s. 133; K. Chody-
nicki, op. cit., s. 188-189. Dwa znane egzemplarze w słowiańskim przekładzie przechowuje Biblioteka Narodowa 
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Jednocześnie Jeremiasz wysłał dwóch egzarchów: protosyngla Nicefora21, archiman-
drytę Dionizego oraz ich tłumacza, Teodora, aby doręczyli jego pisma hierarchii i pra-
wosławnym wiernym w państwie polsko-litewskim. Adresowane były do ruskiego ludu 
(1583 r.)22, do metropolity kijowskiego Onezyfora (Dziewoczki, 1579-1589), z 11 stycz-
nia 1583 roku23, do biskupa pińskiego i turowskiego Cyryla (1576-1585), z 28 kwietnia 
1583 roku24, do prawosławnych mieszczan Wilna (1583 r.)25 – wszystkie wydrukowano 
później w ostrogskiej drukarni. Patriarcha wzywał w nich wiernych do zachowania sta-
rego stylu jako jedynego prawidłowego kryterium wyznaczania tablic paschalnych26.

Nieco później, 20 listopada 1583 roku, patriarcha skierował jeszcze jedno pismo27 
w tej samej sprawie do Rusinów i Ormian zamieszkujących Lwów28. Wyraził tam swój 
sprzeciw wobec reformy kalendarza, która „jedynie wywoływała zgorszenie wśród 
wiernych”. Zrobił to w związku z petycją Ormian z Rzeczypospolitej, obawiających się 

w Warszawie i Biblioteka Instytutu Ossolińskich we Wrocławiu. Zob. Z. Żurawińska, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, 
Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, Warszawa 2004, nr 11, s. 27, tam też 
bogata bibliografia na temat Posłania Jeremiasza. Przekład na język włoski: V. Peri, Due date, un’unica Pasqua. 
Le origini della moderna disparità liturgica in una trattativa ecumenica tra Roma e Constantinopoli (1582-1584), 
Milano 1967, s. 203-217. Natomiast nie posiadamy informacji o oryginale w języku greckim. Z listu nuncjusza 
papieskiego, Bolognettiego, do sekretarza papieża z 25 czerwca 1583 r. dowiadujemy się, że książę Ostrogski już 
otrzymał encyklikę patriarszą. Kuntze, MPV, t. 6, nr 205, s. 366.
21 Później odegra kluczową rolę w walce z unią, wydając decyzje o odłączeniu biskupów apostatów od Kościoła.
22 Jeremiasz II Tranos, Послание к русскому народу, Oстрог 1584; Księgozbiór druków cyrylickich Biblioteki 
Narodowej w Warszawie XVI. Qu. 955 a adl. (Mf. 94708). И. И. Малышевский, op. cit., t. 2/3, nr 1, s. 84-93; 
Z. Żurawińska, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, op. cit., nr 12, s. 27-28, i podana tam szeroka bibliografia na temat 
encykliki patriarszej.
23 „Pismo Jeremiasza II Tranosa z 11 stycznia 1583 r. do metropolity kijowskiego Onezyfora”, Послания Иеремии, 
nr 2. Księgozbiór druków cyrylickich Biblioteki Narodowej w Warszawie XVI. Qu. 955 a adl. (Mf. 94708); И. И. 
Малышевский, op. cit., t. 2/3, nr 3, s. 98; Z. Żurawińska, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, op. cit., nr 11, s. 27.
24 „Pismo egzarchów Nicefora i Dionizego do Cyryla Terleckiego z 28 kwietnia 1583 r.”, Послания Иеремии, nr 3. 
Księgozbiór druków cyrylickich Biblioteki Narodowej w Warszawie XVI. Qu. 955 a adl. (Mf. 94708); И. И. 
Малышевский, op. cit., t. 2/3, nr 4, s. 99-100; Z. Żurawińska, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, op. cit., nr 11, s. 27.
25 „Pismo Jeremiasza II Tranosa do prawosławnych mieszkańców Wilna”, Послания Иеремии, nr 4. Księgozbiór 
druków cyrylickich Biblioteki Narodowej w Warszawie XVI. Qu. 955 a adl. (Mf. 94708); И. И. Малышевский, op. 
cit., t. 2/3, nr 5, s. 100-101; Z. Żurawińska, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, op. cit., nr 11, s. 27.
26 Макарий (Булгаков), История Русской церкви, t. 5, Период разделения Русской церкви на две митрополии. 
История Западнорусской, или Литовской митрополии (1458-1596), ред. Б. Флоря, Москва 1996, s. 238-239. 
J. Tretiak, Piotr Skarga w dziejach i literaturze unii brzeskiej, Kraków 1912, s. 83-84; М. Грушевський, Iсторія 
України-Руси, t. 5, Київ 1995, s. 463. J. Stradomski, O merytorycznych i konfesyjnych problemach reformy kal-
endarza w świetle XVI i XVII-wiecznej polemiki religijnej w Rzeczypospolitej, [w:] „Pokazanie Cerkwie prawdzi-
wej…”. Studia nad dziejami i kulturą Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej, red. P. Chomik, Białystok 2004, 
s. 39-40.
27 Monumenta Confraternitatis Stauropigiane Leopoliensis, t. 1, red. W. Milkowicz, Leopoli 1895-1896, nr 71, 
s. 94-97; Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις, t. 2, nr 10, s. 34-38; Акты относящиеся к истории Западной России, 
собранные и изданные Археографическою комиссиею, t. 3, Санкт-Петербург 1848, nr 138, s. 278 (dalej: AZR); 
zob. Макарий, op. cit., t. 5, s. 239; K. Chodynicki, op. cit., s. 189.
28 O wspólnocie ormiańskiej we Lwowie zob. G. Petrowicz, La Chiesa Armena in Polonia [Studia Ecclesiastica 
12], Roma 1971, s. 5-16; Y. Dashkevych, L’imprimerie arménienne à Lvov (Ukraine) au XVIIe siècle, [w:] Ar-
menia and Ukraine [= Revue des Études Armeniennes. Nouvelle serie 6 (1969) 355-371], Lviv-New York 2001, 
s. 142-158, 720; М. Капраль, Національні громади Львова XVI–XVIII ст. (Соціально-правові взаємини), 
Львів: Літературна агенція „Піраміда”, 2003, s. 72-81, 159-198.
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siłowego narzucenia nowego kalendarza. Pismo Jeremiasza poparł patriarcha Aleksan-
drii Sylwester, a przedstawiona wiernym decyzja miała uzasadnienie w nauce Ojców 
Kościoła i postanowieniach pierwszego soboru powszechnego, pod którymi niegdyś 
składali swoje podpisy również biskupi z Małej i Wielkiej Armenii29. Wymieniając po-
wody niedopuszczalności zmiany kalendarza patriarcha równocześnie podkreślił zna-
czenie chrystianizacji Ormian przez Grzegorza Oświeciciela30.

Po pierwszym niepowodzeniu w pertraktacjach w sprawie przyjęcia nowego kalen-
darza przez prawosławny Wschód, kuria rzymska zwróciła swą uwagę na osobę pra-
wosławnego księcia i wojewody kijowskiego Konstantego Ostrogskiego, który przy-
najmniej na początku okazywał zainteresowanie zbliżeniem dwóch Kościołów. Papież 
dobrze wiedział o bliskich związkach możnowładcy z patriarchą ekumenicznym, dlate-
go był przekonany, że przy jego pomocy będzie w stanie wpłynąć na Jeremiasza i uzy-
skać w końcu zgodę na prozelityczne plany Rzymu. Z misją do Rzeczypospolitej wysłał 
nuncjusza papieskiego Alberta Bolognettiego oraz jezuitę Antoniego Possevino (pocz. 
kwietnia 1581 – 5 kwietnia 1585 r.).

Z inicjatywy wysłanników papieskich przeprowadzono rozmowy między 5 i 8 lip-
ca 1583 roku, podczas których stronę prawosławną reprezentowali Konstanty Ostrog-
ski wraz z synami, Konstantym i Janem, oraz archimandrytą Dionizym Paleologiem31. 

29 Na I soborze powszechnym Kościół Armenii reprezentował syn i następca Grzegorza Oświeciciela Aristages wraz 
z innymi czterema biskupami: Fiospontu Akryty, Sabmon (Sofan) Arsakia, Sewastii Eulalia i Satal Euithia (Ευήθιο), 
którzy podpisali protokoły synodu. Zob. Καλλίνικος Κυζίκου, Οι πατέρες της Α΄ εν Νικαία οικουμενικής συνόδου, 
„Ορθοδοξία” 2 (1927), s. 206, 248.
30 Grzegorz Oświeciciel (orm. Grigor Luzarowicz (Lusarowicz), gr. Γρηγόριος Φωτιστής) został ochrzczony w Ce-
zarei i wychowany jako chrześcijanin. Później wstąpił na służbę do króla Tirydatesa, ukrywszy swoje pochodze-
nie, pragnął bowiem odkupić winy ojca. Gdy okazało się, że jest chrześcijaninem, bo odmówił złożenia ofiary 
pogańskim bogom, został wtrącony do lochu. Król trzymał go tam 15 lat, poddając okrutnym torturom. Ale kiedy 
Tirydates dostał obłędu po zamordowaniu świętej dziewicy Rypsymy, która nie chciała mu ulec, siostra króla naka-
zała wypuścić św. Grzegorza, a on przywrócił królowi zmysły. Po cudownym ozdrowieniu Tirydates wraz z całym 
dworem przyjął chrzest i w 301 uczynił chrześcijaństwo religią państwową. W 302 r. Grzegorz został patriarchą 
Armenii. Pod koniec życia wycofał się z działalności publicznej i został pustelnikiem. Umarł około 326 r. Α. Κ. 
Αρβανίτης, Αρμενία, „Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία” 3 (1963), s. 167-171.
31 Dionizy Rallis Palaiologos (1534-1620) był potomkiem dwóch słynnych rodów bizantyńskich cesarzy, Paleolo-
gów ze strony ojca i Kantakuzinów ze strony matki [Δ. Π. Πασχάλης, Ράλλης, Διονύσιος, „Μεγάλη Ελληνική Εγκυ-
κλοπαιδεία «Πυρσού»” 21 (1933) 40]. W liście do cara Rosji Teodora Iwanowicza, syna Iwana Groźnego, nazywał 
siebie bratankiem znanego doradcy, głównego „μεγάλου πραγματευτή” sułtana – Michała Kantakuzina, znanego 
także jako Şeytanoğlu. Wkrótce po ukończeniu studiów w Rzymie, został wyświęcony na biskupa Kizyku. P. P. 
Panaitescu, Mihai Viteazul, Bucureşti 1936, s. 52.
W drugiej połowie lat 70. XVI w. przyjechał z polecenia papieża Grzegorza XIII do Rzeczypospolitej, na dwór 
księcia Konstantego Ostrogskiego, gdzie pełnił funkcję nauczyciela w tamtejszej Akademii. Jako arcybiskup Ki-
zyku objął też stanowisko przełożonego monasteru św. Jerzego w Dorohobużu. Po raz pierwszy jest wspominany 
w dokumentach historycznych z 1583 r.: D. Korzeniowski, Catalogus actorum et documentorum res gestas Polo-
niae illustrantium quae ex codicibus manu scriptis servatis expeditionis Romanae, Cracovia 1889, s. 32; D. Dima, 
Mitropolitul Dionisie Rally Paleologul şi legăturile lui cu Biserica şi Ţările Române, „Biserica Ortodoxă Română” 
83 (1965), s. 522; І. Хома, Київська митрополія напередодні Берестя, Рим 1979, s. 48-49.
Dionizy osobiście wręczył Konstantemu Ostrogskiemu dar od Grzegorza XIII, jakim był egzemplarz starożytnego 
rękopisu Pisma Św. w języku słowiańskim, o który książę ubiegał się od dawna, by go wydać drukiem. J. Krajcar, 
op. cit., s. 202.
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Początkowym tematem rozmów była współpraca na płaszczyźnie naukowo-oświatowej32, 
ponieważ książę szukał kadr do słynnej Akademii w Ostrogu wśród wykształconych alum-
nów greckich ze szkoły św. Atanazego w Rzymie. Drugi temat dotyczył wprowadzenia 
nowego kalendarza. Pod naciskiem papieskiej delegacji Ostrogski zgodził się wpłynąć na 
patriarchę ekumenicznego w sprawie ustępstw na rzecz nowego kalendarza. Trzeci temat 
poddany pod dyskusję dotyczył przeniesienia z Konstantynopola do Rzeczypospolitej tro-
nu ekumenicznego zniewolonych obywateli Bizancjum33. W ostatniej propozycji dało się 
wyczuć unijne plany papieskie. Na prośbę Bolognettiego Ostrogski skierował do papieża 
pismo, zredagowane przez Dionizego Paleologa34, w którym deklarował przychylność dla 
idei unii, jednak bez żadnych zobowiązań, konkretnych propozycji czy warunków.

Po skazaniu przez władze osmańskie Jeremiasza na wygnanie na wyspę Rodos 
w 1584 roku Bolognetti oraz Possevino za wszelką siłę usiłowali wykorzystać chwi-
lową niemoc patriarchatu do zrealizowania planów unijnych. Jednocześnie starali się 
urzeczywistnić ideę oswobodzenia patriarchy i osadzenia go w Rzeczypospolitej. Li-
czyli, iż w ten sposób łatwiej zdobędą jego przychylność dla Rzymu, a wraz z nim 

W 1585 r. przy poparciu możnowładców z Galaty został naznaczony przez patriarchę Jeremiasza II na metropo-
litę Tyrnowa w Bułgarii. Ponownie spotykamy go w Rzeczypospolitej przy okazji oficjalnej podróży do Moskwy 
(9 kwietnia 1591 – 28 lutego 1592). Został tam wysłany jako przedstawiciel patriarchy ekumenicznego oraz Sy-
nodu, aby dostarczyć złotą bullę z maja 1590 r., którą Synod uznał Hioba za pierwszego patriarchę Moskwy. Zob. 
Σάθας, Νεοελληνική φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων από της καταλύσεως της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821), s. 304-305. Δελικάνης Καλλίνικος, Πα-
τριαρχικά έγγραφα, τ. 3. Πατριαρχικών εγγράφων τρίτος τόμος ήτοι τα εν τοις Κώδιξι του πατριαρχικού Αρχειοφυ-
λακείου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα, τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμμενικού Πατριαρχείου 
προς τας εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχριδών και Πεκίου (1564-1863), οις προστίθεται 
μελέτη περί της Αρχιεπισκοπής Αχριδών, t. 3, εν Κωνσταντινουπόλει 1905, s. 23-26; Σ. Παπαδόπουλος, Η κίνηση 
του δούκα του Νεβέρ Καρόλου Γονζάγα για την απελευθέρωση των Βαλκανικών λαών (1603-1625), Θεσσαλονίκη 
1966, s. 208-213; Τ. Κ. Σπυρίδων, ιεροδιάκονος, Οι έλληνες αρχιερείς των Μητροπόλεων Ουγγροβλαχίας και 
Μολδαβίας από του ΙΔ΄ έως του ΙΘ΄ αιώνος, praca doktorska, Θεσσαλονίκη 1998, s. 196-203; N. Iorga, Un con-
seiller byzantin de Michel-le-Brace: Le Métropolite Denis Rhalis Paléologue, „Bulletin de la section historique 
de l’Académie Roumaine” 5 (1920), s. 92-104. W. K. Medlin, Ch. G. Patrinelis, op. cit., s. 83, 103; Kuntze, MPV, 
t. 6, nr 220, s. 381-382; nr 231, s. 402; nr 364, s. 642-643; І. З. Мицько, Острозька слов’яно-греко-латинська 
академія: (1576-1636), Київ 1990, s. 107-108; K. Chodynicki, op. cit., s. 246-247 i zawarta tam bogata biblio-
grafia na omawiany temat. Б. Гудзяк, Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат 
i генеза Берестейської унії, Львiв 2000, s. 268-270; Kempa, op. cit., s. 24; Borkowski, Αγώνας των ορθοδόξων 
πατριαρχείων κατά της ουνίας στην Πολωνία κατά την τελευταία εικοσαετία του ΙΣΤ΄αιώνα (1583-1601), s. 57.
32 E. Likowski, Unia Brzeska (r. 1596), Poznań 1896 (= Die ruthenisch – römische Kirchenvereinigung genannt 
Union zu Brest, Freiburg im Breisgau 1904), s. 54.
33 A. Theiner, op. cit., t. 3, s. 735; „Pismo nuncjusza Bolognettiego do kardynała Como z dnia 22 lipca 1583 r.”, Litterae 
Nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes (1550-1850), t. 1, red. A. G. Velykyj, Romae 1959, s. 197-
198. „Pismo nuncjusza Bolognettiego do kardynała Como z dnia 20 lipca 1583 r.”, Kuntze, MPV, t. 6, nr 245, s. 424. 
Monumenta Ucraine Historica, red. A. Šeptic’kij, t. 9-10, Romae 1964-1977, s. 137-138. Zob. K. Chodynicki, 
op. cit., s. 217-219; І. Хома, op. cit., s. 52-55. Б. Гудзяк, op. cit., s. 180-182. Powyższy plan był niepojęty i nie do 
przyjęcia przez patriarchat ekumeniczny, biorąc pod uwagę, iż Rzeczypospolita systematycznie łamała prawo do 
równouprawnienia obywateli wyznania prawosławnego. Kulminacja ucisku miała przyjść w najbliższych latach, 
gdy starano się unicestwić prawosławie przy pomocy unii. 
34 „Pismo księcia Ostrogskiego do Possevina z dnia 3 października 1583 r.”, A. Theiner, Vetera monumenta Poloniae 
et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustantia maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis 
deprompta collecta ac serie chronologica disposita, t. 3, Romae 1864, s. 431; zob. Likowski, op. cit., s. 60-61; M. 
Melnyk, op. cit., s. 59.
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całego prawosławnego świata35. Początkowo tę ideę popierał również książę Ostrog-
ski, jednak do momentu, gdy uzmysłowił sobie rzeczywiste zamiary przedstawicieli 
papieża.

Jeremiasz ostatecznie nie zgodził się na przeniesienie siedziby patriarchatu, co moc-
no wpłynęło na Ostrogskiego, który zrozumiał powody negatywnego stanowiska pa-
triarchy wobec unii florenckiej i przerwał swoją współpracę z Rzymem36. Głównym 
powodem zmiany zapatrywań było to, że przedstawiciele papiescy podczas rokowań 
oparli się przede wszystkim na dyplomatycznych manipulacjach, a nie na braterskim 
dialogu, skoncentrowanym na elementach wspólnych albo różniących obydwa Kościoły. 
Przerwanie rozmów przez Ostrogskiego z delegacją papieską nastąpiło również z kilku 
innych przyczyn, były to: 1) nieudane próby kurii rzymskiej pośredniczenia w przy-
wróceniu prawa własności ziemskiej Ostrogskiego w Czechach i na Węgrzech37, o które 
książę prosił38; 2) obojętne stanowisko pontyfika na petycję księcia w sprawie wysłania 
alumnów greckich ze szkoły św. Atanazego w Rzymie do pracy w Akademii w Ostro-
gu39; 3) konwersja najmłodszego syna magnata na rzymski katolicyzm40 w rezultacie po-
lityki prozelityzmu Kościoła łacińskiego; 4) szykanowanie prawosławnych mieszczan 
Lwowa przez znanego przeciwnika prawosławia, arcybiskupa Jana Dymitra Solikow-
skiego (1583-1603), by narzucić nowy kalendarz41.

Lwowscy prawosławni mieszczanie wyrazili gwałtowny protest przeciw działalności 
hierarchy, który wymógł na władzach miasta zamknięcie i opieczętowanie ich świątyń 
w dzień Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, tj. 3 stycznia 1584 roku 
według nowego stylu42. Incydent ten wywołał również żywy sprzeciw prawosławnego 

35 „Pismo nuncjusza Bolognettiego do kardynała Como z dnia 18 czerwca 1584 r.”, Kuntze, MPV, t. 7, Bolognetti 
Albertii nuntii apostolici in Poloniae epistolae et acta 1581-1585, Kraków 1938-1948, nr 206, s. 307-308.
36 „Pismo nuncjusza Bolognettiego do kardynała Como z dnia 3 września 1584 r.”, Litterae Nuntiorum Apostolico-
rum historiam Ucrainae illustrantes (1550-1850), t. 1, red. A. G. Velykyj, nr 207, s. 212; K. Lewicki, op. cit., s. 59; 
T. Kempa, op. cit., s. 128-129.
37 Kuntze, MPV, t. 6, nr 227, s. 396-400; nr 231, s. 402-403; nr 292, s. 517-519; nr 328, s. 587-588; nr 331, s. 590-
591; nr 393, s. 690. K. Lewicki, op. cit., s. 70-71; T. Kempa, op. cit., s. 126-127.
38 „Pismo Konstantego Ostrogskiego do papieża Grzegorza XIII z dnia 25 lipca 1584 r.”, Kuntze, MPV, t. 7, nr 274, 
s. 416.
39 Kuntze, MPV, t. 6, nr 195, s. 347-348; nr 223, s. 383; nr 227, s. 396-400; nr 229, s. 400-401; nr 331, s. 590-591. J. Kraj-
car, op. cit., s. 201. T. Kempa, op. cit., s. 126.
40 „Pismo Dionizego Ralli do nuncjusza Bolognettiego z dnia 8 lutego 1583 r.”, Kuntze, MPV, t. 6, nr 364, s. 642. 
П. Н. Жукович, Сеймовая борьба православнаго западнорусскаго дворянства съ церковной унiей, Санкт-
Петербург 1901, s. 102; J. Krajcar, op. cit., s. 206; T. Kempa, op. cit., s. 127.
Na dworze księcia Ostrogskiego znajdował się jeszcze jeden stronnik papieski, Grek Eustachy Natanael z Krety, 
nauczyciel szkoły w Ostrogu. Kształcił także synów księcia i współuczestniczył w redakcji tekstu Pisma Św. 
przygotowywanego do druku. Po ukazaniu się dzieła znanego jezuity, Piotra Skargi. O jedności… książę zwrócił 
się do Eustachego, by napisał prawosławną apologię. Eustachy odmówił, manifestując swe posłuszeństwo wobec 
papieża. W korespondencji z kardynałem G. Sirleto z Rzymu wyraził oburzenie wobec negatywnego stanowiska 
księcia do zjednoczeniowych planów papieskich. Kuntze, MPV, t. 6, nr 202, s. 359-360; W. K. Medlin, Ch. G. 
Patrinelis, op. cit., s. 104. Б. Гудзяк, op. cit., s. 171-172.
41 K. Lewicki, op. cit., s. 59-63; T. Kempa, op. cit., s. 124-125.
42 Początkowo różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim i gregoriańskim wynosiła 10 dni. Obecnie wzrosła do 13 dni.
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biskupa Gedeona (Bałabana)43 oraz księcia Ostrogskiego44, którzy wystosowali pisemny 
protest do króla Stefana Batorego i sejmu Rzeczypospolitej.

Stanowisko zajmowane przez Jeremiasza wobec protestantów, którzy przy pomocy 
szeroko zakrojonej działalności usiłowali przyciągnąć do siebie prawosławnych, okaza-
ło się podobne do tego wobec Kościoła rzymskokatolickiego. Mimo wszystko patriarcha 
potrafił utrzymać z obydwoma wyznaniami przyjazne kontakty. Dzięki swej mądrości 
i rozsądkowi ustrzegł Kościół prawosławny i wiarę od wpływów innowierców, nasta-
wionych wyłącznie na własne korzyści. Wierni w Rzeczypospolitej wypełniali posłusz-
nie polecenia patriarchy, odrzucając mężnie wszelkie innowacje i odstępstwa Kościoła 
rzymskiego45, który zamiast dialogu wolał wykorzystać reformę kalendarza, by prowa-
dzić papieską propagandę. Pierwsze niepowodzenia kurii rzymskiej nie powstrzymały 
jego drapieżnej polityki wobec prawosławia. Nie bez znaczenia była aktywna i bezkom-
promisowa działalność prozelityczna jezuitów, często wywołująca napięcia i walki po-
między wiernymi obydwu Kościołów. Próba narzucenia nowego kalendarza przerodzi-
ła się w pole walki, na którym nie brakowało ucisku ani prześladowań, co skutkowało 
eksplozją protestów ze strony prawosławnych traktujących stary kalendarz, jako jeden 
z głównych punktów swego oporu46. W tym szczególnie krytycznym okresie dla me-
tropolii kijowskiej, pozostającej w granicach Rzeczypospolitej, wiernym z pomocą po-
śpieszył sam patriarcha konstantynopolitański, Jeremiasz II Tranos, udzielając licznych 
wskazówek i doradzając rozwiązania wielu palących problemów.

Do sprawy kalendarza w Polsce wrócono na początku XX wieku, gdy z końcem 1923 
roku zostały zakończone wstępne rozmowy z rządem polskim o autokefalii. Zasadniczy 
etap pertraktacji nastąpił po wyborze następcy patriarchy Melecjusza, Grzegorza VII, 
który zażądał więcej informacji na temat Kościoła prawosławnego w granicach Polski. 
Z okazji objęcia tronu patriarszego przez Grzegorza VII, metropolita Dionizy wystoso-
wał 13 stycznia 1924 roku list gratulacyjny47. Nawiązał w nim do duchowej spuścizny 

43 „Królewski dekret do posłów i burmistrzów”, AZR, t. 3, nr 139, s. 280. „Pokojowe oświadczenie pomiędzy pra-
wosławnym biskupem lwowskim Gedeonem i rzymskokatolickim arcybiskupem lwowskim Janem Solikowskim”, 
AZR, t. 3, nr 147, s. 291-292; zob. Макарий, op. cit., s. 5, s. 239-241; Грушевський, op. cit., t. 5, s. 464-466; Pa-
pierzyńska-Turek, op. cit., s. 63-65.
44 „Pismo nuncjusza Bolognettiego do kardynała Como z dnia 24 sierpnia 1584 r.”, Kuntze, MPV, t. 7, nr 272, s. 45; 
E. Winter, Russland und das Papsttum, t. 1, Von der Christianisierung bis zu den Anfängen der Aufklärung, Berlin 
1960, s. 258.
45 W 1585 r. księciu Ostrogskiemu udało się zdobyć na Górze Athos dwa dzieła przeciwko łacinnikom w przekładzie 
na język słowiański, autorstwa metropolitów tesalonickich, Grzegorza Palamasa i Nila Kabasilasa. Umocniły one zna-
cząco prawosławnych w walce z propagandą rzymskokatolicką, a i wyraźnie wzrósł autorytet Świętej Góry. А. М. 
Курбский, Сказания князя Курбского, Санкт-Петербург 1842, s. 236-238, 302.
46 Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссией для разбора древних актов, t. 1/7, Киев 1859-1904, 
s. 104. Н. Ф. Сумцов, op. cit., s. 240-242. J. Stradomski, op. cit., s. 40-41.
47 Dokumenty z posiedzenia Św. Synodu z dn. 9 IV 1924 r., Prawosławne Archiwum Metropolitalne (dalej: PAM), 
nr 4, sprawa 3. Redakcja, Переписка Высокопреосвященнейшeго Митрополита Дионисия с Святейшими Па-
триархами: Константинопольским и Вселенским Григорием VII и Московским и Всероссийским Тихоном, 
„Воскресное Чтение“ 28 (1924), s. 436 a.
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oraz ostatnich kontaktów Kościoła prawosławnego w Polsce z Wielkim Kościołem Chry-
stusowym, prosząc jednocześnie o udzielenie pomocy i wsparcia w trudnych chwilach. 
List zawierał także dodatek ze szczegółowym opisem aktualnej sytuacji kościelnej48. 
W odpowiedzi patriarcha zapewnił Dionizego o swej ojcowskiej trosce wobec Kościoła 
prawosławnego w Polsce – „młodego w latach, ale wielkiego w czynach” – oraz o goto-
wości udzielenia pomocy, by zagwarantować mu rozwój49.

Mniej więcej w połowie 1923 roku Św. Synod przedłożył Ministerstwu WRiOP pro-
pozycję zagwarantowania prawa do dni wolnych od pracy żołnierzom oraz pracowni-
kom publicznym wyznania prawosławnego podczas głównych świąt kościelnych we-
dług kalendarza juliańskiego50. Ze swej strony Ministerstwo zaproponowało Św. Syno-
dowi przyjęcie kalendarza gregoriańskiego51. W tej trudnej sprawie Św. Synod zwrócił 
się do patriarchy konstantynopolitańskiego Grzegorza VII. Odpowiadając, patriarcha 
poinformował metropolitę Dionizego (5 marca 1924 r.), że w związku z sytuacją, jaka 
zaistniała na terytorium patriarchatu ekumenicznego oraz na terenie większości prawo-
sławnych Kościołów Siostrzanych, Św. Synod w Konstantynopolu podjął ostateczną de-
cyzję o przeprowadzeniu reformy kalendarza od dnia 10 marca według starego stylu52. 
Informacja ta nadeszła z Konstantynopola w patriarszej i synodalnej encyklice, przysła-
nej Dionizemu w tłumaczeniu francuskim53.

Wraz z udzieleniem błogosławieństwa przez Kościół Matkę na reformę kalendarza, 
Św. Synod Kościoła prawosławnego w Polsce na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 1924 
roku postanowił przeprowadzić reformę kalendarza na całym obszarze polskiego pań-

48 Алексий (епископ), К истории Православной Церкви в Польше за десятилетие пребывания во главе Ee 
Блаженнейшeго Митрополита Дионисия (1923-1933), Варшава 1937, s. 70.
49 Pismo patriarchy konstantynopolitańskiego Grzegorza do metropolity Dionizego z dnia 7 lipca 1924 r. (nr pro-
tokołu 2452). Kodeks A 91, s. 540-541. „Вестник Православной Митрополии в Польше“ (dalej: VPMP) 39-40 
(1924), s. 5. Redakcja, Переписка Высокопреосвященнейшeго Митрополита Дионисия…, s. 436 a-b. M. Zyzy-
kin, Autokefalja i zasady jej zastosowania, Warszawa 1931, s. 71. W piśmie do patriarchy moskiewskiego Tichona 
z dnia 16 VIII 1924 r. Św. Synod Kościoła prawosławnego w Polsce powołuje się na powyższe pismo patriarchy 
Grzegorza z dnia 7 VII 1924 r. jako na dowód kanonicznej przynależności metropolii warszawskiej do jurysdykcji 
patriarchatu ekumenicznego. Επιστολή της Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας προς τον Πανα-
γιώτατο Πατριάρχη Τύχωνα (16 VIII 1924), „VPMP” 39-40 (1924), s. 3.
50 Dokumenty z posiedzenia Św. Synodu w dniu 31.1.1923 r., PAM, nr 1, sprawa 3. Protokół z posiedzenia Św. 
Synodu w dniu 31 I 1923 r., „VPMP” 3-4 (1923), s. 2. Dokumenty z posiedzenia Św. Synodu w dniu 12 IX 1923 r., 
PAM, nr 42, sprawa 1. Protokół z posiedzenia Św. Synodu w dniu 12 IX 1923 r., „VPMP” 3-4 (1923), s. 2. Protokół 
z posiedzenia Św. Synodu w dniu 12 IV 1924 r., „VPMP” 12-15 (1924), s. 3. Podczas posiedzeń w dniach 31 stycznia 
i 12 września 1923 r. Św. Synod postanowił o rozpoczęciu przygotowań, związanych z wprowadzeniem nowego 
kalendarza do Kościoła Prawosławnego w Polsce. 
51 Dokumenty z posiedzenia Św. Synodu w dniu 12.09.1923 r., PAM, nr 42, sprawa 1. Protokół z posiedzenia Św. 
Synodu w dniu 12.9.1923 r., „VPMP” 3-4 (1923), s. 2.
52 „Pismo patriarchy konstantynopolitańskiego Grzegorza VII do metropolity Dionizego w sprawie wprowadzenia 
nowego kalendarza w Kościele Prawosławnym (nr protokołu 891-5.3.1924)”, Kodeks A’ 93, k. 705. „VPMP” 12-15 
(1924), s. 1.
53 Patriarsza i Synodalna Encyklika Ekumenicznego Tronu do pozostających w jego jurysdykcji arcybiskupów, me-
tropolitów i biskupów, o wprowadzeniu nowego kalendarza, „VPMP” 12-15 (1924), s. 2.
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stwa54. W rezultacie tej decyzji minister WRiOP podjął 30 maja 1924 roku stosowną 
uchwałę, która miała się uprawomocnić z dniem 22 czerwca tego roku. Uchwała nie zo-
stała wydrukowana w Dzienniku Ustaw a jedynie w Dzienniku Urzędowym (nr 10/24, 
rząd 96)55.

Patriarcha ekumeniczny okazywał szczególne zainteresowanie sprawą reformy ka-
lendarza. W piśmie z 12 czerwca 1924 roku prosił metropolitę Dionizego o szersze in-
formacje, jak przebiega proces zmian. Chciał, by na bieżąco informowano patriarchat 
o sytuacji56.

Metropolita Dionizy natomiast pisał do Fanaru o wprowadzaniu w życie postanowień 
Kościoła Matki jeszcze 4 czerwca 1924 roku. Św. Synod w Konstantynopolu zapoznał 
się ze wszystkimi informacjami na posiedzeniu 7 lipca 1924 roku57. Patriarcha Grzegorz 
nie omieszkał wyrazić swego zadowolenia z biegu sprawy, która, jak stwierdził, stała 
się koniecznością wobec wymagań wiernych większości Kościołów prawosławnych, a z 
czasem przyniesie również wymierną korzyść Kościołowi prawosławnemu w Polsce, 
służąc jego lepszemu rozwojowi.

Brak podatnego podłoża czy raczej właściwego przygotowania ludności prawosław-
nej, szczególnie wiejskiej, wpłynął na negatywne przyjęcie decyzji o reformie kalendarza. 
Opinię społeczeństwa poparli przy tym przyszli posłowie prawosławni, którzy w swych 
przemówieniach ustosunkowali się negatywnie do próby zreformowania kalendarza.

Interwencja władz polskich w tej sprawie u duchowieństwa prawosławnego, które na 
usilne prośby wiernych nadal odprawiało nabożeństwa według kalendarza juliańskiego, 
jeszcze bardziej pogłębiła rezerwę w stosunku do planów władz kościelnych58.

Sprawa kalendarza przerodziła się w problem polityczny ze względu na ingerencję władz 
państwowych w wewnętrzne życie Kościoła. Ludność prawosławna potraktowała to działa-
nie jako wyraz brutalnej polityki prozelitycznej Kościoła rzymskokatolickiego, prowadzonej 
za pośrednictwem rządu. Brak odbioru ustawy synodalnej o wprowadzeniu zreformowanego 
kalendarza przez prawosławnych wiernych w Polsce zmusił Św. Synod do zmiany stano-
wiska w tej sprawie. Na posiedzeniu 16 sierpnia 1924 roku zdecydowano o uchyleniu po-
przedniej uchwały o obowiązku stosowania nowego stylu tam, gdzie wymagają tego wierni. 
Sprawa reformy kalendarza kościelnego udowodniła jeszcze raz, że podczas podejmowania 
tego typu decyzji hierarchia musi liczyć się ze stanowiskiem wiernych.

54 Protokół z posiedzenia Św. Synodu w dniu 12 IV 1924 r., „VPMP” 12-15 (1924), s. 3; Алексий (Громадский), 
Посещение Его Блаженством, Блаженнейшим Дионисием святых Автокефальных Восточных Церквей, 
Варшава 1928, s. 62.
55 K. Kumaniecki, Administracja wyznaniowa, [w:] Polskie prawo administracyjne w zarysie, Kraków 1929, s. 228.
56 Pismo patriarchy konstantynopolitańskiego Grzegorza do metropolity Dionizego (nr protokołu 2228). Kodeks 
A 91, s. 493-494. „VPMP” 39-40 (1924), s. 5; M. Zyzykin, op. cit., s. 71.
57 „Pismo patriarchy konstantynopolitańskiego Grzegorza do metropolity Dionizego z dnia 7 lipca 1924 r. (nr proto-
kołu 2450)”. Kodeks A 91, s. 540; „VPMP” 39-40 (1924), s. 5-6; Redakcja, Переписка Высокопреосвященнейшe-
го Митрополита Дионисия…, s. 436b-437a; M. Zyzykin, op. cit., s. 71-72.
58 Алексий, op. cit., s. 62.
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The reform of the liturgical calendar and its reception 
in the Orthodox Church in Poland 
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Wisdom and discernment of ecumenical patriarch Jeremiah II Tranos has helped to sa-
feguard the Orthodox Church and the faith against foreign influence of the non-Orthodox 
who have pursued solely to ensure their benefits. Orthodox believers in Polish Republic 
have obediently followed his orders consistently rejecting any novelties and aberrations 
of the Latin Church who has not accepted a method of dialogue preferring to use calen-
dar reform as a measure to apply papal propaganda. Initial failure of the Roma has not 
restrained its policy on Orthodoxy. Active and uncompromising proselyte activity of 
Jesuit order has repeatedly led to tensions and fights between faithful of both Churches. 
Initial trial to impose the new calendar has turned into battlefield of pressure and per-
secution. In such a particularly critical period in history ecumenical patriarch Jeremiah 
II Tranos has himself rushed to the aid of Kiev Metropolis located within boundaries of 
the Polish Republic. Orthodox Church in Poland continued to use the traditional Julian 
calendar and adopted the Gregorian reform after a time on 12 April 1924, for the sake of 
convenience in international trade. Orthodox people of the Polish Republic have prote-
sted against the new calendar treating it as one of the main reasons of their struggle.
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teresA chynczewskA-hennel, Uniwersytet w BiAłyMstokU

Z polemik XVii-wiecZnych. 
głoS w Sprawie kalendarZa kaSjana SakowicZa

Słowa kluczowe: kalendarz, literatura polemiczna, Kościół prawosławny, Kasjan Sa-
kowicz, Piotr Mohyła

Wypadnie z początku wspomnieć o różnorodnych aspektach polemiki mię-
dzywyznaniowej toczonej wokół unii brzeskiej1. „Spory o «wiarę grecką» 

w dawnej Rzeczypospolitej”2 miały zróżnicowany charakter, wysuwano argumenty 
o treści teologicznej, historycznej, kulturowej. Sama polemika, jak uważa Jan Stradom-
ski niczego nie zmieniła, decyzje podejmowano w „wąskim gronie i na najwyższym 
szczeblu”. Ale też, jak słusznie widzi to autor ciekawej książki poświęconej polemice 
międzywyznaniowej, wymusiła na prawosławnych (choć nie tylko, jak uważam) oży-
wienie intelektualne i przyniosła ta wymiana myśli dalszy impuls wierze chrześcijań-
skiej3. Te wzajemne powiązania i może nawet nie do końca uzmysławiane zależności 
widać na przykładzie rozwoju ruskiej homiletyki w XVII wieku. Znakomita badaczka 
tych zagadnień Marzanna Kuczyńska dokonała wnikliwej analizy twórczości homile-
tycznej dwu wybitnych przedstawicieli kaznodziejstwa ruskiego Cyryla Trankwilio-
na Stawrowieckiego i Joannicjusza Galatowskiego. Skonstatowała ona, iż „Korzeni 
«nowej» homiletyki ruskiej należy szukać w ogólnochrześcijańskim poruszeniu in-
telektualnym wywołanym reformą Kościoła zachodniego. Decydujący wpływ na jej 
kształt formalny miało otoczenie kulturowo-wyznaniowe i status religijno-społeczny, 
jaki wyznaczono Cerkwi po soborze trydenckim i później w okresie wcielania w życie 
postanowień unii brzeskiej”4.

1 Niniejszy tekst jest zmienioną wersją artykułu: T. Chynczewska-Hennel, Wiara – Historia – Teraźniejszość, [w:] 
Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, Z okazji Jubileuszu Prof. Aleksandra Naumowa, red. M. Kuczyńska, 
W. Stępniak-Minczewa, J. Stradomski, t. 4, Kraków 2009, s. 159-170.
2 J. Stradomski, Spory o „wiarę grecką” w dawnej Rzeczypospolitej, Scriptum, Kraków 2003.
3 Ibidem, s. 273-275; tegoż, O merytorycznych i konfesyjnych problemach reformy kalendarza w świetle XVI- 
i XVII-wiecznej polemiki religijnej w Rzeczypospolitej, [w:] „Pokazanie Cerkwie prawdziwej…”. Studia nad 
dziejami i kulturą Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej”, pod redakcją naukową P. Chomika, Białystok 
2004, s. 37-72. Autorowi dziękuję za pomoc w sprawie tabel chronologicznych w literaturze polemicznej.
4 M. Kuczyńska, Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku – specyfika funkcjonalna 
(Cyryl Stawrowiecki: Ewangelia pouczająca. Rachmanów 1619; Joannicjusz Galatowski: Klucz rozumienia. Kijów 
1659), Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, t. (DLXXI) 497, Szczecin 2004, s. 284 i n.
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W wyniku rozłamu w chrześcijaństwie w XI wieku, skutki wzajemnej ekskomu-
niki Kościołów znalazły odzwierciedlenie w polemice międzywyznaniowej. Piotr 
Skarga, jeden z głównych propagatorów unii kościelnej, którego wpływ na polemikę 
międzywyznaniową pozostaje nie do przecenienia5, we wstępie do książki „O jed-
ności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem. (...)”, uważał, że trzeba na powrót 
połączyć „rozerwanie ludu chrześcijańskiego”, ponieważ jedność jest niezbędnym 
warunkiem osiągnięcia zbawienia: „Okrom kościelnej jedności, nikt zbawienia mieć 
nie może”6.

W podsumowaniu rozważań nad jednością Kościoła Skarga w sposób autorytatyw-
ny napisał: „Bez tej stolicy [Rzymu – T. Ch.H.], jako członek bez głowy, każdy wiarę 
świętą tracić i umrzeć w niedowiarstwie musi. Od tego Piotra Rzymskiego i pasterza 
wszystkich owiec Chrystusowych kto odstąpi, do prawdy Bożej nie trafi”7.

Talent i temperament polemisty był, jak należy uważać, silniejszy od zdolności po-
dejmowania dialogu. Namawiał prawosławnych do unii grożąc, iż jeśli się nie zgodzą, 
konsekwencją będzie nieotrzymanie zbawienia. Skarga wyliczył dziewiętnaście błędów, 
w których jego zdaniem tkwili prawosławni: zaprzeczenie przez Greków pochodzenia 
Ducha Świętego od Syna (Filioque), nieuznawanie prymatu papieża, różnice w poglą-
dach na świętych i czyściec, „rozwody” w Kościele wschodnim, uznawanie przez Gre-
ków jedynie pierwszych siedmiu soborów, kwestie różnic eucharystycznych i inne. Bar-
dzo krytykował Skarga używanie w nabożeństwie języka słowiańskiego:

Bo tylko dwa są języki, Grecki i łaciński, któremu wiara święta po wszem świecie roz-
szerzona i szczepiona jest, okrom których nikt w żadnej nauce, a zwłaszcza w duchownej, 
wiary świętej doskonałym być nie może. [...] Z Słowieńskiego języka nigdy żaden uczony 
być nie może8.

Pewnym smutnym paradoksem było to, iż polemika między prawosławnymi a unita-
mi toczona przez cały bez mała wiek XVII, miała wpływ na kształtowanie się świado-
mości ruskiej – ukraińskiej i białoruskiej. Stawiano sobie pytanie – kto jest prawdziwym 
Rusinem? Kto odpowiada za spowodowanie waśni narodowych?

5 Ciekawe i nowatorskie ujęcie widzenia roli Skargi zaprezentowała młoda uczona z Uniwersytetu w Wenecji 
(Università Ca’ Foscari Venezia), Viviana Nosilia w nieopublikowanej, obronionej w lutym 2008 r. rozprawie dok-
torskiej Dispute sull’istruzione nelle terre orientali della Rzeczpospolita (1577-1647), wydruk komputerowy 2008 
r., s. 32-57 („Fuoco alle polveri: Piotr Skarga”).
6 O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem. I o Greckim od tej jedności odstąpieniu. Z przestrogą i upo-
minaniem do narodów Ruskich, przy Grekach stojących: Rzecz krótka na trzy części rozdzielona, teraz przez X. 
Piotra Skargę, zebrania Pana Jezusowego wydana. „Proszę Ojcze, aby byli jedno, jako i my jedno jesteśmy” (Jo-
an.17), w Wilnie, z drukarni Jego Książęcej miłości Pana Mikołaja Chrzysztopha Radziwiłła, Marszałka W. Ks.Lit. 
etc.1577; przedruk: Русская историческая библiотека, издаваемая Археографическою комиссiею, т. 7, Санкт-
Петербург 1882, s. 239.
7 Ibidem, s. 332.
8 Ibidem, s. 485-486; T. Chynczewska-Hennel, Koncepcje unii kościelnej Piotra Skargi, [w:] W kręgu „sacrum” 
i pogranicza, Profesorowi Włodzimierzowi Pawluczukowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. E. Matuszczyk, 
M. Krzywosz, Białystok 2004, s. 119-228; w kwestii języka: ibidem, przyp.19, 20, s. 224.
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Jątrzycie naród ruski przeciwko polskiemu – pisał jeden z wybitnych polemistów Meletij 
Smotrycki (ok. 1577-1633) zwracając się do unitów – gdy nas w przeszłym punkcie naszy-
mi położonymi sposobami do wiary lackiej (jako Ruś pospolicie mowiemy) zaciągacie9. 

Smotrycki po konwersji w innych utworach tłumaczył racje Kościoła unickiego 
w Rzeczypospolitej, ale sam motyw „ruskości” pozostawał niezmienny. Przy całym 
skomplikowanym splocie, jakże fascynującym do „rozplątywania” przez badaczy, ar-
gumenty natury prawnej, politycznej przewijały się przez całą bez mała literaturę pole-
miczną. O cóż to nie obwiniano Rusinów związanych posłuszeństwem z patriarchatem 
konstantynopolitańskim, nazywając ich nawet szpiegami i sekretarzami tureckimi:

Żadnego zaiste pod słońcem drugiego takiego narodu nie masz, jakowy naszi Apostatowie 
chcą mieć Naród nasz Ruski, aby w wierze był za niewolnika. Co u człowieka bacznego 
ma być najświebodniejsze, to oni u nas chcą mieć za zniewoleńsze10.

Wśród dosłownie mozaiki argumentów – „starych”, które przewijały się od XI wie-
ku – poprzez nowe, wywołane specyfiką czasów unii brzeskiej, narodził się od czasów 
Grzegorza XIII, jeszcze jeden spór – o kalendarz. 

Chodzi oczywiście o reformę kalendarza juliańskiego wprowadzoną przez Grzegorza 
XIII na mocy bulli Inter gravissimas z 24 II 1582 roku, która przywróciła równowagę 
pomiędzy rokiem słonecznym a kalendarzowym. 

Wprowadzenie nowego kalendarza zalecono od 15 X 1582 roku. Nie bez trudno-
ści Kościołów lokalnych zaczął on obowiązywać we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii 
i Polsce, następnie we Francji i w innych państwach katolickich. W protestanckich kra-
jach Niemiec wprowadzono kalendarz gregoriański w roku 1700, w Anglii 1752 roku, 
w Szwecji 1753 roku, w Japonii 1873 roku, w Bułgarii 1916 roku, w Turcji 1917 roku, 
w Rosji 1918 roku, Rumunii 1919 roku, w Grecji 1923 roku11. 

Celem reformy gregoriańskiej było przywrócenie daty obchodów Wielkanocy według 
założeń ustalonych na pierwszym soborze nicejskim w roku 325, wedle których Wielkanoc 
miała przypadać w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni wiosennej księżyca. Wiosenną 
równonoc obliczono na 21 marca. Tak więc dzień Wielkanocy musi przypadać w ciągu 35 
dni do 22 kwietnia. Ustaleniu dnia Wielkanocy służy cykl księżycowy, jak wiemy, składa 

9 Melecjusz Smotrycki, Elenchus pism uszczypliwych przez zakonniki Świętej Trójce wydanych, [w:] Aрхив Юго-
Западной России, издаваемый Комиссией для разбора древних актов, Киев 1887, ч. 1, т. 9, s. 46; O M. Smo-
tryckim najobszerniej traktuje D. A. Frick: Meletij Smotryc’kyj, Cambridge Mass. [1995].
10 [M. Smotrycki], Verificatia Niewinności, wyd. 2, Wilno 1621, k. 25v; omówienie powyższego fragmentu: A. Na-
umow, Domus divisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej, Kraków 2003 (Biblioteka Tradycji Literackich 
Nr XVIII), s. 67-68.
11 A. Cappelli, Cronologia. Cronografia e calendario perpetuo, Settima edizione, Ed. U. Hoepli, Milano 2002, s. 30-
35; H. Wąsowicz, Kalendarz gregoriański; idem, Kalendarz kościelny, w: Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, Lublin 2000, szp. 358-359, 372-373; J. Szymański, Nauki pomocnicze historii od schyłku 
IV do końca XVIII w., PWN, Warszawa1971, s. 247-251; T. Wierzbowski, Vademecum. Podręcznik dla studiów 
archiwalnych, wyd. drugie zmienione i rozszerzone po śmierci autora przez K. Tyszkowskiego i B. Włodarskiego, 
Lwów-Warszawa 1926 (reprint, Warszawa 1982), s. 50-52, Tablica XV, s. 83-162.
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się na rok 235 miesięcy księżycowych, równych 19 latom słonecznym. Poprzez kombina-
cję cyklu słonecznego z cyklem księżycowym otrzymujemy cykl paschalny. 28 lat cyklu 
słonecznego pomnożone przez 19 lat cyklu księżycowego daje nam 532 lata, po upływie 
którego fazy księżyca przypadają na te same dni roku, ale też na te same dni tygodnia. Dla 
ustalenia daty Wielkanocy wyznaczamy liczbę złotą roku słonecznego (numerus aureus) 
oraz tzw. epakty, czyli ustalenie wieku księżyca w dniu 22 marca, szukamy więc odpowie-
dzi na następujące pytanie: ile dni minęło od najbliższego nowiu?

Znając złotą liczbę dla danego roku, obliczamy epaktę na podstawie odpowiednie-
go wzoru. Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego różnica między rzeczywistym 
zjawiskiem pełni księżyca a systemem złotych liczb i epakt wynosiła 3 dni. Do epakty 
w roku 1582 dodano więc 3, a odjęto 10, skracając w związku z narosłą różnicą w po-
równaniu do kalendarza juliańskiego. Trzeba też dodać, iż w celu zachowania równowa-
gi na przyszłość, postanowiono w roku 1800, iż w każdym roku stuletnim nieprzestęp-
nym odejmowano od epakty 1 (tzw. metemptoza) oraz co 300 lat w roku stuletnim do 
jego epakty dodawano 1 (tzw. proemptoza). 

Epakty gregoriańskie nie wiązały się więc ze złotą liczbą i oznaczają wiek księżyca 
nie 22 III a 1 stycznia, zaś epakta 1 roku cyklu księżycowego wynosi nie 0, lecz 112.

Zwolennicy kalendarza juliańskiego odwoływali się do ustaleń soboru nicejskiego 
I (325 r.), gdzie poza obliczeniem dnia Paschy, chodziło jeszcze o to, by nie zbiegła się 
ona ze świętem żydowskim. Reformy kalendarzowe Grzegorza XIII nie uwzględniły 
tego wymogu. 

Istnieje ciekawy wzór matematyczny wyznaczający datą Wielkanocy według ka-
lendarza juliańskiego zaproponowany przez niemieckiego matematyka, astronoma, 
fizyka i geodetę, Karola Fryderyka Gaussa (1777-1855), a przypomniany przez Ser-
giusza Borowika na łamach „Przeglądu Prawosławnego”. Oto on: trzeba podzielić 
dany rok przez 19 i odjąć resztę z dzielenia. W punkcie drugim, ten sam rok podzie-
lić przez 4 i odjąć resztę z dzielenia. To samo działanie, tyle że podzielone przez 7. 
W czwartym działaniu zostawiamy resztę z dzielenia przez 30 liczby powiększonej 
o 19-krotną wartość pierwszej reszty. W piątym działaniu określamy resztę z dzielenia 
przez 7 sumy podwojonej drugiej reszty z czterokrotną trzecią resztą i sześciokrotnie 
czwartą resztą 

(2r2 + 4r3 + 6r4) – r5

Suma r4 plus r5 + 21 wyznacza datę święta. Jeśli nie przekracza ona liczby 31, to 
wypadnie data w marcu, gdy jest większa od 31, po odjęciu od niej liczby 31 daje datę 
święta Wielkanocy w kalendarzu juliańskim13. Może jednak lepiej korzystać z tablic 
chronologicznych, a nie samemu ustalać według podanego wzoru.

12 J. Szymański, op. cit., loc. cit.
13 S. Borowik, O wyznaczaniu daty Paschy, „Przegląd Prawosławny” nr 5 (275), maj 2008, s. 6. O zwrócenie mi 
uwagi na ten ciekawy artykuł składam podziękowanie Pani Redaktor Dorocie Wysockiej. 
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Jednym z autorów tego typu tablicy chronologicznej dla wyznaczenia daty Wielka-
nocy w kalendarzu gregoriańskim był w XVII wieku Kasjan (Kalikst) Sakowicz (ok. 
1578-1647)14. 

Sakowicz urodził się w Potyliczu na ziemi bełskiej jako syn prawosławnego ka-
płana. Później był rektorem prawosławnej szkoły w Kijowie, następnie bazylianinem, 
a w końcu został augustianinem. Nauki pobierał w brackich szkołach prawosławnych, 
w Akademii Zamojskiej, studiował na Uniwersytecie Krakowskim. Znał łacinę i grekę, 
uczył się tureckiego z zamiarem podjęcia misji wśród mahometan. Przez jakiś czas był 
nauczycielem domowym Adama Kisiela (1600-1653)15. 

W latach 1620-1624 sprawował funkcję rektora i wykładowcy w szkole przy brac-
twie Objawienia Pańskiego w Kijowie. Znamy z tego okresu jego dwa utwory: Proble-
mata abo pytania o przyrodzeniu człowieczym z roku 1620 (w połączeniu z Przedmo-
wami aktom weselnym i pogrzebowym służące, drugie wyd. z r. 1626). W 1622 roku 
opublikował zbiór wierszy żałobnych, które uczniowie szkoły brackiej deklamowali 
na pogrzebie zmarłego w tymże roku hetmana kozackiego Piotra Konaszewicza-Sa-
hajdacznego. W roku 1624 był kaznodzieją przy bractwie prawosławnym w Lublinie. 
W następnym roku przeszedł do Kościoła unickiego i wstąpił do zakonu bazylianów. 
W 1626 roku został archimandrytą w Dubnie. Dość szybko, jak pisze autor biogramu 
w Polskim Słowniku Biograficznym, Mirosław Szegda, okazał się Sakowicz zwolenni-
kiem wprowadzenia do liturgii Kościoła unickiego zmian opartych na wzorcach obrząd-
ku łacińskiego. Należąc do obrońców unii nawiązał kontakt i współpracę z Melecjuszem 
Smotryckim, któremu wydał we Lwowie w 1628 roku jego Apologię, za co obaj zostali 
obłożeni klątwą na synodzie prawosławnym w Kijowie. W roku 1640 Sakowicz ogłosił 
w Wilnie broszurę: Kalendarz stary, w którym jawny i oczywisty błąd ukazuje się około 
święcenia Paschy i responsa na zarzuty starokalendarza i co za pożytek ruskiemu naro-
dowi z przyjęcia nowego kalendarza (w Wilnie 13 X 1640 r.)16.

W Kalendarzu wyłożył swoje credo, co tym razem przyniosło mu niechęć unitów. 
Nic dziwnego, bo w próbie przekonywania ich do nowego kalendarza, wymawiał uni-
tom, iż tkwią w błędach. Pouczał, iż łatwiej będzie im żyć w codzienności, w pożyciu 
małżeńskim, gdy „Rzymianin z Ruską, Ruskiej z Rzymianinem” przyjdzie się połączyć 
ze sobą. 

Ze strony przełożonych i hierarchii Kościoła unickiego spotkało Sakowicza po-
tępienie, zakaz rozpowszechniania broszury a nawet jej spalenie. Obrońców miał 

14 M. Szegda, Sakowicz (Isakowicz) Kalikst, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992-
1993, s. 343-345; M. Melnyk, Problematyka antropologiczna w pismach Piotra Mohyły, Wydawnictwo Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2005, s. 227-229; 271-277, 280-284; J. Stradomski, op. cit., s. 52-54; V. 
Nosilia, op. cit., s. 200-219, passim.
15 F. E. Sysyn, Between Poland and the Ukraine. The Dilemma of Adam Kysil, 1600-1653, Cambridge, Mass., 1985, 
s. 49, 264.
16 Korzystałam z mf. BN w Warszawie mf. BN 82576 (BN XVII 3.4873).
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natomiast w przedstawicielach Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Biskup łuc-
ki Andrzej Gembicki poparł starania Sakowicza o przejście na łono Kościoła łaciń-
skiego. Nota bene Gembicki nie brał pod uwagę zaleceń Stolicy Apostolskiej, wedle 
których miano nie namawiać prawosławnych na przechodzenie na obrządek łaciński 
ale na unicki. 

W roku 1642 w Krakowie Kasjan Sakowicz opublikował swe główne dzieło Epa-
northosis abo perspectiwa i objaśnienia błędow, herezyjej i zabobonow w grekoruskiej 
Cerkwi disunitskiej (...) zebrana i napisana przez Kassiana Sakowicza17.

Skrytykował tam dosłownie wszystko to, co stanowiło tradycję Kościoła prawosław-
nego. Skierowana była też ta krytyka przeciwko Kościołowi unickiemu. Autor po pro-
stu poniżał i ośmieszał wiernych obu Kościołów wschodnich. Wytykał, jego zdaniem, 
„absurdy, błędy i herezje” dosłownie we wszystkich zwyczajach, liturgii, sakramentach, 
podważał wszelką tradycję tych Kościołów. Oto jeden z argumentów na rzecz zmiany 
kalendarza:

„Chociaż kalendarz nie jest to artykuł wiary,
Lecz rożność w niem przynosi szkod Rusi bez miary”18.

Ze strony prawosławnych replikował sam Piotr Mohyła w utworze Lithos abo kamień 
z procy prawdy Cerkwi świętej (Kijów 1644 r.), zaś ze strony unickiej Jan Dubowicz 
(Hierarchia abo zwierzchność w Bożej Cerkwi, Lwów 1644 r.). Mohyła zarzucał Sako-
wiczowi, że „starożytną szlachecką krwie Rusina tytułować się nie wstyda”, w przedmo-
wie do czytelnika w Lithosie, zwłaszcza w końcowej frazie pisał m.in. „Dajże pokój już 
Rusi, pokić stanie ducha, Kassianie: bo zbędziesz i drugiego ucha”19.

Po uzyskaniu zgody Urbana VIII na konwersję w 1643 roku, Sakowicz wstąpił do 
nowicjatu zakonu augustianów w Krakowie, by po roku opuścić i ten zakon na własną 
prośbę. 

Czwartego stycznia 1644 roku w Krakowie wypuścił w świat drugie, poszerzone wy-
danie swej broszurki pt. Kalendarz. Tym razem zatytułował swą książkę liczącą ponad 
60 stron, w ten oto sposób: Okulary kalendarzowi staremu, przy ktorych i responsa ka-
tolickie na obiekctie Starokalendarzan są położone i pożytki Ruskiemu Narodowi z przy-
jęcia Rzymskiego kalendarza ukazane i o ogniu greckim zmyślonym, jakoby z nieba do 
Grobu Pańskiego zstępującym, i czymby się miała rożnić unia od disuniej etc. Wydane 
przez Wielebnego Księdza Kassjana Sakowicza przedtym Archimandrytę Dubieńskiego 
Unita, a teraz kapłana i zakonnika Kościoła świętego rzymskiego. Przez dispensie świę-
tej Stolicy Apostolskiej. Za dozwoleniem starszych20.

17 Korzystałam z mikrofilmu BN 82578 (BN XVII 3.2470).
18 Tamże w rozdziale: Przestroga o Pasce w Roku 1644. 
19 T. Chynczewska-Hennel, Świadomość ... s.11 i n.; M. Melnyk, op. cit., s. 273.
20 [Kasjan Sakowicz] Okulary kalendarzowi staremu ..., w Krakowie, w drukarni Franciszka Cezarego, Roku Pańsk. 
1644.
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Autor dedykował swoje dzieło Stanisławowi Lubomirskiemu (1583-1649), wojewo-
dzie i staroście generalnemu krakowskiemu. W Dedykacji-Przemowie, tłumaczy się ze 
swoich konwersji. Polemiści wyśmiewali jego niestałość wyznaniową, nazywając go 
kameleonem. Co ciekawe, w zakończeniu Przemowy, napisał: „Data z Konwentu ś. Ka-
tarzyny na Kazimierzu Krakowskim Zakonu ś. Augustyna, dnia 4 stycznia”.

Tłumaczył autor swym czytelnikom motywy, które nim kierowały przy powstawaniu 
książki:

Wydałem tę książkę na świat, dawszy jej tytuł OKULARY Kalendarzowi Staremu, i zda mi 
się, że apposite te okulary będą służyć Perspektywie mojej pod przezacnym tytułem Wm. 
Mego Miłościwego pana na świat wydanej. Że jeśliby PP. Starokalendarzanie oczyma natu-
ralnemi nie dojrzeli porównania dnia z nocą i pełni pierwszy księżyca, po zrównaniu i nie-
dzieli pierwszej po pełni przypadającej, tedy niech sobie te okulary, to jest kanony śś. Ojców 
ku wnętrznym oczom przyłożą i pilnie się przypatrują, która Pascha teraz w tym roku 1644 
według kanonów śś. Ojców będzie obchodzona, czy Grekoruska czy Rzymska21.

 Ponieważ w roku 1642 święta Wielkanocne obchodzone były we wszystkich Ko-
ściołach chrześcijańskich w jednakowym czasie, 20 kwietnia, pisze Sakowicz: 

z wielką uciechą obojga narodu ludzie obchodząc cieszyli się i Bogu cześć i chwałę odda-
jąc winszowali sobie, aby nie tylko te święta Wielkanocne, ale i Bożego Narodzenia i Naj-
jświętszej Panny Mariej Matki Bożej i Wszystkich Świętych Bożych, zawsze za jedno 
i wspolne w jednym państwie, w jednym mieście, w jednej wsi, aż też i w jednym domie, 
i w małżeństwie (zwłaszcza w Ruskich Krajach religie rozróżnione) żyjąc mogli święcić 
a więcej ta niezgoda w kalendarzu świąt nie gwałciła, co zdarz Panie Boże za dni naszych 
oglądać22.

Sakowicz wymienił wszystkie lata począwszy od 1589 roku, w których błędnie, jego 
zdaniem obchodzone były święta Wielkanocy, niezgodnie z nowym kalendarzem. Były 
to następujące lata: 1589, 1592, 1596, 1599, 1602, 1603, 1606, 1610, 1613, 1614, 1616, 
1617, 1619, 1620, 1623, 1626, 1630, 1637, 1640, 1641, 164323. Dla lat następnych podał 
daty świąt Wielkanocnych w osobnej tabeli dołączonej do książki. Tabela zatytułowa-
na „Tabula ukazująca zgodę i niezgodę Ruskiej Paschy z Rzymską” dochodzi do roku 
193324.

Badaczka młodego pokolenia Emilia Janowska, zwróciła uwagę na fakt, iż Sakowicz 
utożsamiał się z narodem ruskim, używał określeń typu – „my Ruś”, „Pascheśmy swoje 
odprawowali”, „nas strofują” itp.25 

21 Ibidem, Przemowa s. 2-3 (nienumerowane).
22 Ibidem, s. 1-2.
23 Ibidem, s. 12.
24 Ibidem, s. 45-47.
25 E. Janowska, Kasjan Sakowicz jako polemista religijny I połowy XVII wieku w Rzeczypospolitej, Praca doktorska 
napisana pod kierunkiem dr. hab. Marka Melnyka, prof. UWM, Kraków 2011, s. 142-143 i n.; za udostępnienie 
i zgodę cytowania pracy dziękuję Autorce; [Kasjan Sakowicz], Kalendarz Stary, s. 2.
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Sakowicz uważał, że następujące powody decydowały o tym, że „zacny Naród Ru-
ski” trwał przy kalendarzu juliańskim. Sądził mianowicie, iż Ruś tkwiła w nieświadomo-
ści, lekceważyła nowy kalendarz i wreszcie świadomie jego zdaniem trwała w błędzie.

Pisał o tym w następujący sposób: 
w których to leciech o tych błędach nie wiedzieli, lubo wiedząc nie uważały, abo z umysłu 
Nowego Prawdy, Staremu Błęd? Nie chcąc przyznać, przy Staremyśmy się opponowa-
li. A że to, co już przeszło, z pamięci naszej wypadło. [...] Chciej zacny Narodzie Ruski 
(tak ci co w uniej z Kościołem S. Rzymskim jesteście, jako i ci, którzy jeszcze w disuniej 
trwacie obaczyć jawny i oczywisty błąd Starego Kalendarza, że. I [pierwsze – T. Ch.-H.] 
w tym roku 1640, nie według Kanonów SSm Ojcow Pasche swoje odprawował, i w na-
stępnym roku 1641 będziesz odprawować, i na poty, jeśli nie obaczysz będziesz odprawo-
wał [...]26.

Wśród sporej liczby zarzutów wobec oponentów, którzy przemawiali w obronie ka-
lendarza juliańskiego, znalazły się oskarżenia wobec patriarchów, którzy wykazywa-
li, zdaniem Sakowicza, bierność w obliczu konieczności reform. Bierność ta wynikać 
miała z kryzysu instytucji patriarchatu i greckiego prawosławia. Powyższe argumenty 
nie były czymś nowatorskim w toczonej przez półwieku polemice międzywyznaniowej. 
Najczęściej się powtarzały następujące zarzuty: stan schizmy, panowanie tureckie, upa-
dek nauki, brak rozwoju teologii. To wszystko miało powodować, iż prawosławni byli 
jakoby niezdolni do zrozumienia wagi reformy kalendarzowej. Nic dziwnego, że nie 
rozumiano i nie przyjęto propozycji papieskiej. Oto słowa Sakowicza:

Mowią Philosophii, że każdy błąd z początku bywa mały, ale gdy przez długi czas 
trwa bywa wielki, tak i błąd w Kalendarzu od Soboru Nicenskiego, który był w Roku 
325 aż do [...]27 Roku 1582 rosł i tak urosł aż 10 dni nazad ustąpił; bo co miało porow-
nanie według Soboru Nicenskiego przypadać na 21 dzień Marca, to już przypadało 11 
Marca28.

Sakowicz, podobnie do innych autorów utworów polemicznych, odwoływał się do 
Biblii w celu wzmocnienia swych argumentów. Już w Okularach w Przemowie Jaśnie 
wielmożnemu panu jegomości p. Stanisławowi Lubomirskiemu wyjaśniał cel napisania 
swego dziełka i wykorzystał fragment Pieśni nad Pieśniami. Nurtował go bardzo pro-
blem jedności wszystkich Rusinów i wszystkich chrześcijan, ale widział tę jedność tyl-
ko na drodze zjednoczenia z Rzymem. W Przemowie do Lubomirskiego (1583-1649) 
zawarty został jeszcze jeden fragment biblijny – z Księgi Izajasza. Dziękował swemu 
mecenasowi tymi słowami:

Perspektywe moje przyjąć raczył, i one nie tylko same mile czytając, ale i w Ruskie 
kraje i na Ukrainie gdzie najbardziej schizma płuży rożnym osobom posłacieś niemało 

26 Kalendarz Stary, s. 2, 3.
27 Na marginesie dopisane: „decrevit non accrevit”.
28 [Kasjan Sakowicz], Okulary kalendarzowi, s. 48.
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exempalorzow raczył. Tedy mi dał serca, abym i tą książkę o jawnym błędzie Starego 
Kalendarza, i nie omylnej prawdzie Katholickiego rzymskiego napisanej, po tymże za-
cnym imieniem Wm.mego M. Pana na świat wydał, ufając P. Bogu, że jako od Wm.me-
go Panan wdziącznie przyjęta będzie, tak i w Ruskim Narodzie jaki skutek uczyni, a je-
śliby dla zastarzałego uporu swego veritati Catholicae nie chciała assentiri, tedy my 
w tym dziele dobrą intencyją pracujący odniesiemy od Boga nagrodę naszą, i możemy 
ono z Prorokiem Pańskim na Sądzie Pańskim mowić. Quid debui facere vineae meae, 
& non feci, Isaia 529.

Sakowicz sądził, że przyjęcie nowego kalendarza będzie nagrodzone osiągnięciem 
zbawienia. W swych argumentacjach powoływał się na autorytet Ojców Kościoła. 
W Kalendarzu starym pisał między innymi: 

A żebyś nie wątpił Narodzie Ruski w uniej będący, o tych Kanonach SS. Ojców, że takie 
a nie insze są: tedy się w tym upawniają twoiż Starszy Tatkowie. To jest Jeremiasz Patriar-
cha Konstyntynopolski i Sylwester Patriarcha Aleksandryjski, którzy pisząc do Książęcia 
Ostrogskiego, Pana Wojewody Kijowskiego, Wysyla przecie kalendarzowi Nowemu też 
Kanony o świąceniu paschy położyli. Które listy po tym wydrukowany na świat podano 
i na ten czas między Rusią znajdują się30.

Sakowicz często wspomina na kartach swych dziełek świętych: Augustyna, Jana Da-
masceńskiego i innych. Uważał, iż Rusini w sposób niewłaściwy interpretują ich myśli, 
a ponadto błędnie rozumieją zasady soboru nicejskiego odnoszące się do rachuby czasu. 
Sobory powszechne, na które powołuje się częstokroć autor Kalendarza i Okularów słu-
żą do odpierania zarzutów pod adresem rzymskich katolików, iż obchodzą Wielkanoc 
po 1582 roku wbrew postanowieniom soboru w Nicei w 325 roku. Polemista uważał, że 
reforma kalendarza nie stoi w sprzeczności z postanowieniami soborowymi, a jedynie je 
uzupełnia. Oto jego słowa:

Mowią Philosophi, że każdy błąd z początku bywa mały, ale gdy przez długi czas trwa 
bywa wielki, tak i błąd w Kalendarzu od Soboru Nicenskiego, który był w Roku 325, aż 
do Roku 1582 rosł i tak urosł aż 10 dni nazad ustąpił; bo co miało porówanie według So-
boru Nicenskiego przypadać na 21 dzień Marca, to już przepadało 11 Marca, i gdyby był 
najwyższy w Kościele Pasterz, Grzegorz XIII, Papież czułością swoją pasterską temu błą-
dowi nie zabieżał, tedyby w kilkanaście dni i więcej ten błąd urosł był. Przeto ten Ojciec 
ś.wezwawszy ze wszystkich Chrześcijańskich Akademii i kollegiów najprzedniejszych 
matematykow i astronomow i teologow, zlecił im te rzecz, aby oni znowu według Synodu 
Nicenskiego Kalendarz z kluby swej wypadły, w klubę swoje wprawili31.

Jak widać, w pracy nad kalendarzem zaangażowani byli wybitni matematycy. Wspo-
mina ich Sakowicz, przywołuje Latosa – krakowskiego matematyka, przeciwnika reformy 

29 [Kasjan Sakowicz], Okulary kalendarzowi, s. 7-8; 
30 [Kasjan Sakowicz], Kalendarz stary, s. 4-5.
31 [Kasjan Sakowicz], Okulary, s. 33.

z poleMik XVii-wiecznych. głos w sprAwie kAlendArzA kAsjAnA sAkowiczA



100

kalendarza, z którego poglądami się, co oczywiste, nie zgadza. Postać tego astronoma, 
astrologa i profesora medycyny zasługuje tu przy okazji podniesionej problematyki na 
uwagę. Jan Latos (Latosz) nazywany był też mylnie Latoszyńskim, żył w latach ok. 
1539-160832. Był synem mieszczanina, związany z Uniwersytetem Krakowskim, prze-
bywał we Włoszech w Padwie. W 1577 roku uzyskał stopień doktora medycyny. Bar-
dzo zaangażował się w sprawy polemiki z reformą kalendarza gregoriańskiego. Przed-
stawiał swe krytyczne poglądy i własne wyliczenia przedstawicielom Kurii rzymskiej. 
Nuncjuszowi Alberto Bolognettiemu udało się nawet powstrzymać na jakiś czas Latosa 
przed wygłoszeniem publicznej krytyki kalendarza. Nie wchodząc w dalsze szczegóły 
dotyczące historii życia i działalności tego uczonego, należy podkreślić iż Sakowicz nie-
słusznie uważał, jakoby Latos miał zmienić swe poglądy. Pisał on: „Jednak i sam po tym 
Latos obaczywszy się odmienił swoje zdanie, i przepraszał Akademię, i skrypta swoje 
Akademiej oddał, Daj Boże. Aby Ruś w swych się błędach obaczyła”33.

Sakowicz w obronie nowego kalendarza, w naturalny sposób dla ówczesnej litera-
tury oratorskiej, co podkreśla Emilia Janowska, wykorzystywał publikacje katolickich 
pisarzy, przywoływał między innymi Atanazego Sielawę, metropolitę unickiego i Alek-
sego Dubowicza i innych34. 

Przywołał Sakowicz też Jana Kochanowskiego przypomniawszy jego fraszkę o koł-
nierzu „[...] czy delia przy kołnierzu, czy kołnierz przy deliej ma zostawać, jako namie-
nił Kochanowski niepospolity dworzanin. A Poeta perfectissimus Polski, ale już dość 
o Słońcu [...]”35.

Różnego rodzaju argumentacja stosowana przez Sakowicza – dziś wydaje się może 
mało poważna, ale wówczas wywoływała prawdziwe namiętności. Tak na przykład było 
z argumentem o wiosennej pogodzie. Wasyl Suraski uważał, iż Wielkanoc powinna być 
obchodzona w „trawach, zielach i kwiatach”. Sakowicz skrytykował ten punkt widze-
nia, pisząc: „Otóż Panie Suraski wstydaj się swoich racji z ziela i z trawy wplecionych; 
bo że w Jeruzalem w niedziele kwietnia, były kwiaty palmowe pod nogi Panu Jezusowi 
słano, tedy chcesz, żeby i w Ostrogu twoim zimnym toż było w niedziele kwietnia, ale 
Werbnoju, abo Wierbnicu, nie wiem, co mi za podobieństwo wierzbowego liścia do rozg 
i kwiatow palmow (...)”36.

Na samym końcu książeczki, która miała przekonać prawosławnych do przyjęcia 
kalendarza i do powrotu na „prawdziwe” łono Kościoła, Kasjan Sakowicz pogroził 
piekłem.

32 L. Hajdukiewicz, Latos Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Zakład narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-War-
szawa-Kraków 1971, t. XVI, s. 569-572.
33 [Kasjan Sakowicz], Okulary kalendarzowi, s. 18; por. uwagi J. Stradomski, O merytorycznych i konfesyjnych…, 
op. cit., 58 i n.
34 E. Janowska, op. cit., s. 171 i n.
35 [K. Sakowicz], Okulary kalendarzowi, s. 15.
36 [K. Sakowicz], Okulary kalendarzowi, s. 19.
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Głos w polemikach międzywyznaniowych zabierali ludzie „uczeni”, powstawa-
ły dziesiątki tysięcy stron zbijających się wzajemnie argumentów, żeby nie wspomi-
nać rozpalonych ludzkich namiętności skazujących na tragiczny koniec (późniejszych 
świętych!).

Dziś nie obserwuje się wielu sporów, wygasłych po wiekach, choć dopiero w 1965 
roku papież Paweł VI i patriarcha Atenagoras I znieśli wzajemne ekskomuniki.

SUMMARY

Teresa Chynczewska-Hennel, Białystok

The XVIIth Polemics Literature. 
The Voice of Kasjan Sakowicz on the Matter of the Calendar

Keywords: Calendar, Polemic Literature, Orthodox Church, Kasjan Sakowicz, Piotr 
Mohyła

Kasjan (Kalikst) Sakowicz (about 1578-1647) was born as a son of orthodox priest. 
He studied in Zamojski Academy, Cracow University. From 1620 to1624, he was the 
rector of the orthodox school in Kiev. Sakowicz decided to become Basilian monk and 
later Augustinian monk. He wrote interesting polemical papers; for example: „Kalendarz 
Stary” (two versions) and others. Sakowicz published the chronological table to calcu-
late Easter date up to 1933 year. Piotr Mohyła metropolitan of the Orthodox Church in 
the Polish-Lithuanian Commonwealth criticized Sakowicz’s arguments for the gregorian 
calendar use.
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UrszUlA pAwlUczUk, Uniwersytet w BiAłyMstokU 

próby wprowadZenia kalendarZa gregoriańSkiego 
w kościele prawoSławnym w ii rZecZypoSpolitej 

Słowa kluczowe: kalendarz gregoriański, kalendarz juliański, Kościół prawosławny, 
II Rzeczpospolita

Kościół prawosławny w II Rzeczypospolitej, w nowych warunkach politycz-
nych zmagał się z istotnymi sprawami dla prawidłowego funkcjonowania 

Cerkwi, jak: autokefalia, rewindykacje, burzenie świątyń na Chełmszczyźnie i połu-
dniowym Podlasiu, sprawy narodowe i stosunki narodowościowe w Cerkwi, szkolnic-
two duchowne, uregulowanie osobowości prawnej i majątkowej Cerkwi i jej monaste-
rów, neounią czy stygmatem Kościoła zaborcy. Wśród tak wielu ważnych płaszczyzn, 
na których Cerkiew musiała się odnaleźć i do nich ustosunkować, była sprawa kalen-
darza. Według jakiego kalendarza miało toczyć się życie liturgiczne, a tym samym 
także życie wiernych Kościoła prawosławnego zastanawiano się od samego początku 
istnienia II Rzeczypospolitej1. Dla Cerkwi i wiernych oczywiste było przywiązanie 
do tradycji i oparcie się na życiu liturgicznym według kalendarza juliańskiego. Jed-
nakże władze państwowe, które dążyły do stworzenia w II Rzeczypospolitej Kościo-
ła prawosławnego niezależnego od Moskwy i od wpływów mniejszości narodowych, 
Białorusinów czy Ukraińców, najchętniej widziały Cerkiew spolonizowaną, a tym 
samym żyjącą według kalendarza gregoriańskiego. Hierarchia prawosławna musia-
ła wielokrotnie balansować w relacjach Kościół – państwo, chcąc faktycznie utrzy-
mać kierownictwo w Cerkwi, dlatego też brała pod uwagę wprowadzenie kalenda-
rza gregoriańskiego. Z drugiej strony hierarchia doskonale rozumiała, że w niektó-
rych regionach o przewadze ludności prawosławnej jest tak ogromne przywiązanie 
do tradycji, że zmiana kalendarza byłaby niezrozumiała i nieakceptowana. Argument, 
którego władze państwowe używały, był pragmatyczny, uważano, że unifikacja kalen-
darza ułatwi życie obywateli ze względów ekonomicznych. Obchodzenie świąt wraz 
z innymi nie wywoływałoby problemów z pracodawcami, którzy niechętnie zgadzali 
się, by pracownicy prawosławni i greckokatolicy obchodzili święta w innym terminie 

1 Dokumenty dotyczące sprawy kalendarza w Kościele prawosławnym w II Rzeczypospolitej znajdują się przede 
wszystkim w Archiwum Akt Nowych, zespół Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [dalej: 
AAN, MWRiOP], sygn. 973 oraz w Prawosławnym Archiwum Metropolitalnym [dalej: PAM]. 
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niż katolicy, faktycznie bowiem oznaczało to mniejszą ilość dni roboczych, problemy 
w biurach, w wojsku, w fabrykach ect. Przypomnijmy, że próba zastąpienia kalenda-
rza juliańskiego, gregoriańskim miała już miejsce w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej 
i nie zakończyła się pomyślnie.

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 11 grudnia 1922 roku 
zwróciło się do metropolity Jerzego (Jaroszewskiego) z prośbą o zmianę kalendarza2. 
Warto w tym miejscu zauważyć, że wówczas trwały prace nad uregulowaniem praw-
no-organizacyjnym Cerkwi. Metropolita starając się o autokefalię nie mógł zrażać do 
siebie ministerstwa, dlatego podszedł do tej kwestii w sposób dyplomatyczny. Podjął 
decyzję o zwołaniu Synodu, który na posiedzeniu 31 stycznia 1923 roku, ustalił, że 
problem kalendarza przekracza kompetencje Kościoła w Polsce, gdyż jest to sprawa 
całego Kościoła prawosławnego, a nie poszczególnych jego części3. W tym samym 
czasie prasa doniosła, że o zmianach w kalendarzu debatowano już na kongresie eku-
menicznym w Konstantynopolu, ale decyzje nie dotarły do Polski. Powodem był brak 
statusu Cerkwi samodzielnej. Stosowny raport otrzymały jedynie Kościoły autokefa-
liczne, a Kościół prawosławny w Polsce dopiero czynił zabiegi o autokefalię. Pismem 
z 12 września 1923 roku Synod zwrócił się do patriarchy ekumenicznego z prośbą 
o przysłanie potrzebnych informacji4. Okazało się, że Synod patriarszy zdecydował 
o przyjęciu kalendarza gregoriańskiego. Według nowego stylu miały być obchodzone 
wszystkie święta nieruchome, Wielkanoc natomiast i związane z nimi święta ruchome 
według kalendarza juliańskiego5. Jednocześnie władze polskie naciskały na przyjęcie 
nowego kalendarza, jak wynika z protokołu narady, która odbyła się w MWRiOP 26 
września 1923 roku. Posiedzenie zdominował projekt polonizacji Cerkwi, realizowany 
kilkuetapowo: „1. Wprowadzenie języka polskiego do nabożeństw prawosławnych dla 
ludności polskiej oraz w duszpasterstwie wojskowym; 2. Wydania i rozpowszechnia-
nia prawosławnych książek do nabożeństw w języku polskim; 3. Wydania podręczni-
ków do nauki religii w języku polskim; 4. Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego 
na Kresach Wschodnich”6.

Ponaglany w tych kwestiach przez Ministerstwo Wyznań Religijnych metropolita 
Jerzy zasłaniał się brakiem kompetencji w podejmowaniu wiążących decyzji, na pisma 
odpowiadał niezmiennie: „Chociaż prawosławne społeczeństwo Polski niepokoją pro-
blemy ekonomiczne, związane z zatrudnieniem podczas obchodzenia świąt według ka-
lendarza juliańskiego, to sprawa kalendarza nie jest zagadnieniem dogmatycznym, do-
tyczącym istoty Prawosławia, zatem decyzja w kwestii zamiany kalendarza juliańskiego 

2 AAN, MWRiOP, sygn. 973. Pisma MWRiOP do metropolity.
3 PAM sygn. II/1. Protokół z posiedzenia św. Synodu.
4 Ibidem. Protokół nr 42 posiedzenia św. Synodu.
5 Problemem kalendarza interesowały się również inne Cerkwie: m. in. rosyjska, estońska, fińska, łotewska.
6 AAN, MWRiOP, sygn. 973. Protokół z narady MWRiOP z 26 września 1923 r.
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na gregoriański leży w kompetencji Św. Synodu; to pytanie do całej Prawosławnej Cer-
kwi, a nie do poszczególnych jej części”7.

Po tragicznej śmierci metropolity Jerzego 8 lutego 1923 roku8 i otrzymaniu autokefa-
lii (1924 r.), oraz jej uroczystym ogłoszeniu (17 IX 1925 r.) wróciła sprawa kalendarza9. 
Nowy metropolita, Dionizy (Waledyński), 1 marca 1923 roku w piśmie do MWRiOP 
stwierdził, iż mimo chęci wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego, nie widzi obecnie 
w Polsce takiej możliwości 

…gdyż posłużyłoby to niechybnie za pretekst do nowych zatargów i niezadowole-
nia. Prócz tego przeprowadzenie podobnej radykalnej reformy uważałbym za możliwe 
w jak najszerszym zakresie, tj. za zgodą wszystkich lub większości Cerkwi prawosław-
nej, wyrażoną jasno i w należyty sposób, jak również idąc za przykładem z góry, tzn. 
po przyjęciu wspomnianej reformy przez macierzyste patriarchaty, konstantynopolitański 
i moskiewski10.

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem autokefalii metropolita Dionizy w ciężkiej 
atmosferze dość intensywnej agitacji ze strony administracji rządowej na rzecz wpro-
wadzenia kalendarza gregoriańskiego postanowił zwołać sobór biskupów 12 kwiet-
nia 1924 roku. Przed soborem, 5 marca 1924 roku, hierarcha otrzymał od patriarchy 
ekumenicznego Grzegorza VII informację o decyzji Synodu ekumenicznego zmiany 
kalendarza w Cerkwi. Wszystko wskazywało na to, że od strony formalnej nie było 
przeszkód, by Kościół prawosławny w Polsce wprowadził nowy kalendarz. Dlatego 
też na soborze biskupów zapadła decyzja o stosowaniu kalendarza gregoriańskiego 
od 9 czerwca (22 czerwca) zgodnie z regulacjami, jakie wypracowano w Konstanty-
nopolu11. Oczywiście, była to reforma, która przeprowadziła unifikację kalendarza 
jedynie w zakresie świąt nieruchomych. Rząd polski uznał postanowienia soboru i 30 
maja 1924 roku wydał rozporządzenie o wprowadzeniu z dniem 22 czerwca w Ko-
ściele prawosławnym kalendarza gregoriańskiego12. Odgórne, poprzez rozporządze-
nia wprowadzenie nowej miary czasu, spotkało się z ostrą falą krytyki ze strony wier-
nych Kościoła prawosławnego w Polsce. Dodatkową niechęć wzbudzało wywieranie 

7 Антоний (Мельников), архиеп., Жировицкий монастырь в истории западных русских епархий, Одесса 1964 
(maszynopis), s. 198-199; Алексий (Громадский), архиеп., Митр. Георгий, Варшава 1933, s. 57.
8 Jerzy (Jaroszewski), metropolita warszawski i chełmski (30 I 1922 – 8 II 1923), zamordowany na tle sporów 
o autokefalię, przez archimandrytę Smaragda (Pawła Antonowicza Łatyszenko), skazanego za ten czyn na 12 lat 
więzienia. AAN, MWRiOP, sygn. 1233, k. 74.
9 Por. M. Papierzyńska-Turek, Historyczne uwarunkowania ogłoszenia autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce 
w 1925 r., [w:] Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce, pod. red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk, P. Chomika, 
Białystok 2006, s. 151-164; Ks. M. Bendza, Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce, „Elpis”, z. 7-8 (20-21), 
Białystok 2008, s. 115-143; A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok 
2005, s. 101-110.
10 AAN, MWRiOP, sygn. 937, k. 105. Metropolita Dionizy (Waledyński) z tytułem warszawski i chełmski od 29 IV 
1923 do 23 XI 1939, por. S. Dudra, Metropolita Dionizy (Waledyński) 1876-1960, Warszawa 2010.
11 AAN, MWRiOP, sygn. 937, k. 113-114.
12 Dziennik Urzędowy MWRiOP 1924, nr 40, poz. 96.
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presji przez administrację rządową w stosunku do duchownych, nie stosujących się do 
rozporządzenia. Niepotrzebne zatargi na tle kalendarza krytycznie oceniał zarówno 
metropolita Dionizy, który apelował do ministerstwa o „zaprzestanie kalendarzowej 
ingerencji ze strony władz administracyjnych”13, jak posłowie i senatorowie ukra-
ińscy oraz białoruscy14. Rząd bacznie obserwował za pośrednictwem administracji 
lokalnej nastroje, jakie wzbudza wprowadzanie nowego kalendarza. Między innymi, 
wizyta metropolity Dionizego w monasterze w Jabłecznej była nadzorowana przez 
starostę bialskiego w obawie przed zamieszkami, bowiem tamtejsze święto miało 
odbywać się według nowego stylu – 22 czerwca 1924 roku15. W sprawozdaniu do 
MWRiOP z tej wizyty wojewoda lubelski odnotował, że uroczystości zgromadziły 
około 1500 uczestników, którzy „…jakkolwiek byli zdziwieni wcześniejszym ter-
minem odpustu, przyjęli to ze spokojem, widząc, że Metropolita przybyciem swym 
aprobuje zaprowadzenie nowego stylu…”16. Wojewoda zaznaczył ponadto, że posło-
wie ukraińscy, Wasyl Dmytrijuk, Antin Wasylczuk, Stepan Makiwka i senator Iwan 
Pasternak urządzili poza obrębem zabudowań klasztornych wiec, na którym wystę-
powali przeciw metropolicie i jego otoczeniu, a szczególnie przeciw reformie kalen-
darza. Urzędnik zaobserwował też, że ludność nie była przychylna agitacji posłów 
i zreferował treść pouczeń dla wiernych: „…wygłoszono następujące kazania: duch. 
Nikolski – o praktyczności zrównania kalendarza, duch. Lewicki – o szerzeniu się 
demoralizacji wśród prawosławnych, duch. Dmitrjuk ze Stradecza, pow. Brzeskiego 
– o sądzie ostatecznym”17.

Starosta bialski natomiast informował, że duchowieństwo odnosiło się przychylnie 
do metropolity, z wyjątkiem duchownego Antoniusza ze Sławatycz, „…który w kaza-
niach swych wzywa ludność do nieprzyjęcia nowego kalendarza…”18. Podkreślał, że 
wystąpienia klubu ukraińskich parlamentarzystów odbijają się na metropolicie, który 
otrzymuje prawie codziennie szereg anonimów z pogróżkami z powodu zmiany ka-
lendarzowego stylu. Odpis jednego z takich anonimów wojewoda lubelski przesłał 
ministerstwu19. Obawa o życie metropolity była całkiem uzasadniona. Posłowie Antin 

13„Воскресное чтение” 1924, nr 27, s. 429. Konflikty na tle kalendarza były opisywane m. in. w dwutygodniku wy-
dawanym w języku ukraińskim „Духовна бесiда”, wychodzącym wraz z dodatkiem miesięcznym dla duchownych 
„Церковні казання”. Pismo ukazywało się od 1924 r. do 1925 r., kiedy zostało zamknięte na żądanie ministra Stani-
sława Grabskiego. A. Kuryłowicz, Prawosławne oficyny wydawnicze w II Rzeczypospolitej, [w:] Prawosławne oficyny 
wydawnicze w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk, P. Chomika, Białystok 2004, s. 203. 
14 Por. Cz. Brzoza, Ukraińska reprezentacja parlamentarna w II Rzeczypospolitej, „Krakowskie Zeszyty Ukraino-
znawcze” („Кракiвськi Українознавчі Зошити”) 1992-1993, t. I/II, s. 153-165; M. Papierzyńska-Turek, Sprawa 
ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926, Kraków 1979.
15 AAN, MWRiOP, sygn. 1228., k. 291-293. Pismo Wojewody lubelskiego do MWRiOP z dnia 14 lipca 1924 r. 
w sprawie przyjazdu metropolity Dionizego do Jabłecznej w dniach 21-23 czerwca 1924 r. 
16 Ibidem, k. 292.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem, k. 293.
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i Pawło Wasylczukowie twierdzili, że przez metropolitę Kościołem prawosławnym „w 
Polsce rządzi sotnia jezuicka”20. Nawoływali na wiecach odbywających się m. in. pod 
lokalem „Ridnej Chaty” i przy hotelu „Polonia” w Chełmie, żeby w razie przyjazdu 
hierarchy ludność prawosławna „obiła go kijami, jak również tych popów, którzy będą 
was namawiać do świętowania podług nowego kalendarza”21. Wobec niedawnego za-
bójstwa metropolity Jerzego posłowie wydawali się niebezpieczni, szczególnie, gdy 
mówili: „My nie chcemy takiego metropolity, który za czasów rosyjskich był szerzy-
cielem rosyjskiej kultury, a teraz jest agentem rządu polskiego do polonizacji. Żąda-
my od niego, żeby albo umarł, albo ustąpił”22. Analogiczne wiece odnotowała policja 
w innych powiatach, np. włodawskim, bialskim, biłgorajskim, hrubieszowskim, na 
terenach nadbużańskich.

Metropolita zarządził, by żadne wiece nie odbywały się na terytorium cerkiewnym, 
jedynie poza jego granicami23. Podczas wiecu we Włodawie poseł Stepan Makiwka kry-
tykował hierarchię i duchowieństwo, że są w Cerkwi „…dwie partie odnośnie do spraw 
religijnych: popierająca Tichona (patriarchę moskiewskiego – U.P) i Dionizego; gdyby 
była jedna – to nie dopuściłaby do wprowadzenia nowego kalendarza”24.

Sprawę autokefalii łączono bezpośrednio z polonizacją nabożeństw i wprowadze-
niem kalendarza gregoriańskiego. Poseł Stepan Makiwka apelował o trzymanie się tra-
dycji, nieposyłanie dzieci do polskich szkół i nieświętowanie według nowego stylu25. 
Podczas wiecu prawosławni Ukraińcy podkreślali, że muszą posyłać dzieci do szkół, 
gdyż za jeden dzień nieobecności grozi kara 40 złotych.

Relacje z przebiegu wprowadzania kalendarza gregoriańskiego skłoniły władze pań-
stwowe do wydania wojewodom ogólnika, nakazującego odstąpienie od wszelkich na-
cisków administracyjnych na zmianę kalendarza. Władze cerkiewne, również obawia-
jąc się coraz większego niezadowolenia wśród wiernych, zwołały sobór biskupów 16 
sierpnia 1924 roku, na którym uzgodniono, że Cerkiew błogosławi świętowanie według 
starego stylu w tych miejscowościach, gdzie domagają się tego parafianie26. Synod nie 
kasował nowego stylu w Cerkwi, głównym zadaniem podjętej uchwały było,…ucisze-
nie burzliwych namiętności politycznych, szkodliwych również i dla Państwa…”27. Hie-
rarchia prawosławna pragnęła uspokojenia nastrojów, 8 września 1924 roku metropolita 

20 G. J. Pelica, Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918-1939), Lublin 2007, s. 113.
21 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie, Okręgowy Urząd Policji Państwowej w Lublinie [dalej: WAPL, 
OUPPL] sygn. 258, k. 6-7. Meldunek Agentury Oddziału Informacji w Chełmie z dnia 16 czerwca 1924 r. do staro-
sty chełmskiego w sprawie powyższego wiecu.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem, k. 35-39.
25 Ibidem. Wiec odbył się 23 września 1924 r., na który przyszło ok. 3 tysięcy osób.
26 AAN, MWRiOP, sygn. 973, k. 163. Uchwała Soboru biskupów.
27 Ibidem, k. 163. Pismo metropolity Dionizego do MWRiOP z 9 stycznia 1925 r.
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Dionizy wystosował Orędzie Pasterskie do wiernych, w którym z jednej strony wyrażał 
zrozumienie dla obrony przeszłości:

…uznał nastrój wiernych prawosławnych w Polsce, nie mogących się pogodzić z wpro-
wadzeniem nowego stylu do życia Cerkwi, za objaw właściwego ludowi prawosławnemu 
silnego przywiązania do ustalonych w ciągu wieków form bytu cerkiewnego, co wymaga-
ło ostrożnego i dbałego do nich podejścia, by uniknąć zachwiania się samej wiary28.

Z drugiej strony apelował o spokój:
Wzywamy was wszystkich, umiłowani ojcowie i bracia, do uspokojenia się, pogodzenia 
i jedności w modlitwie. Niechaj ci, którzy trzymają się nowego stylu nie poniżają pozosta-
łych przy starym, zaś ci ostatni niechaj nie krytykują przyjmujących nowy styl29.

Sprawa kalendarza została wyciszona, rząd zajmując umiarkowaną pozycję nie chciał 
wzbudzać niechęci do państwa, a władze cerkiewne współdziałały z nim, nie rezygnując 
choćby z wprowadzania nowego stylu w księgach metrykalnych. Pomimo bowiem obcho-
dzenia części świąt według starego stylu, większość korespondencji cerkiewnej i ksiąg cer-
kiewnych była prowadzona według nowego stylu. Ministerstwo wysyłało wręcz pytania 
do metropolity Dionizego, według jakiego kalendarza prowadzone są księgi cerkiewne30. 

Do zmiany odmierzania czasu w życiu Cerkwi powrócono już z większym doświad-
czeniem i w sposób znacznie bardziej przygotowany w 1939 roku. Kwestia kalendarza 
mocno wpisywała się wówczas w proces polonizacji prawosławia w Polsce. Szerzeniem 
odpowiedniej agitacji miały zajmować się władze terenowe pod opieką naczelników 
wydziałów społeczno-politycznych urzędów wojewódzkich. Na jednym z zebrań admi-
nistracji lokalnej, odbytym 14 lutego 1939 roku, sformułowano odpowiednie metody 
postępowania, np.:

Należy przeprowadzić odpowiednią propagandę w terenie, a następnie wykorzystać 
rady parafialne i zebrania parafialne celem skłonienia ich do wystąpienia wobec biskupa 
z żądaniem wprowadzenia ad hoc dla danej parafii nowego stylu. Biskup nie tylko może, 
ale jest zobowiązany taki wniosek uwzględnić. Jeżeli na takiej drodze potrafimy uzyskać 
właściwe rezultaty, to po pewnym czasie teren zostanie w ten sposób przygotowany, że 
wydanie odpowiedniego zarządzenia co do wprowadzenia nowego stylu, np. Sobór Ge-
neralny będzie rzeczą możliwą i realną31.

Podstawą była szeroko rozwijana już od 1935 roku przez władze państwowe akcja 
wyodrębniania i organizowania prawosławnych Polaków. Rozpoczęto ją od powoływa-
nia do życia towarzystw prawosławnych Polaków m. in. „Prawosławnego Instytutu Na-
ukowo-Wydawniczego” w Grodnie, „Towarzystwa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 

28 Ibidem, k. 165. Arcypasterskie orędzie metropolity Dionizego.
29 Ibidem.
30 PAM, Akta Soboru biskupów z 1931 r., Pismo MWRiOP z 25 lutego 1931 r.
31 AAN, MWRiOP,sygn. 350, k. 203. Przemówienie dyrektora departamentu na konferencji naczelników.
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w Białymstoku czy „Domu Polaków Prawosławnych im. Stefana Batorego” w Grodnie, 
Wilnie i ich oddziałów w innych miejscowościach32. Dużą rolę w zespalaniu prawosławia 
z państwem polskim oraz upowszechniania kultury polskiej miały odgrywać wydawnic-
twa prawosławnych Polaków, tj. „Gazeta Prawosławna” czy „Przegląd Prawosławny”33. 
Właśnie na ich łamach rozwijano szeroką propagandę dowodzącą chęci przechodzenia 
wiernych na nowy styl. W prasie publikowano informacje, jak pomyślnie rozwijała się 
akcja organizacyjna prawosławnych Polaków w poszczególnych regionach, m. in. na te-
renie Nowogródczyzny odbyło się szereg zebrań powołujących do życia stowarzyszenia 
Polaków wyznania prawosławnego – w Wołożynie, Słonimie, Baranowiczach, Stołpcach 
i w innych miejscowościach, gdzie na zebraniach „…jednomyślnie uchwalono domagać 
się wprowadzenia do Kościoła Prawosławnego kalendarza gregoriańskiego, gdyż podwój-
na ilość świąt niekorzystnie wpływa na życie gospodarcze…”34. Wskazywano także, że 
na Wołyniu nastroje odnośnie do zmiany kalendarza znacznie złagodniały, a w „Głosie 
Wołynia” z 18 czerwca 1939 roku donoszono „…że petycje ludności prawosławnej o zu-
nifikowanie kalendarza stają się coraz to częstszym faktem i są na porządku dziennym 
niemal każdego zebrania ludności…”35. Ponadto głoszono pełny już właściwie sukces pro-
wadzonej akcji, np. „Polska Zbrojna” z 3 czerwca 1939 roku donosiła, iż 

…akcja ludności prawosławnej na obszarze województw wschodnich, zdążająca do wpro-
wadzenia unifikacji kalendarza, spowodowana głównie względami natury gospodarczej, 
uwieńczona została ostatnio powodzeniem. Mianowicie arcybiskup wileński Teodozjusz 
udzielił błogosławieństwa na wprowadzenie kalendarza nowego stylu we wszystkich pa-
rafiach powiatu mołodeckiego i w tych parafiach innych powiatów, gdzie wierni tego so-
bie życzą…36.

Życie polityczne było zaangażowane w proces polonizacji prawosławnej społeczno-
ści do tego stopnia, że podczas spotkania ministra MWRiOP, Wojciecha Alojzego Świę-
tochowskiego, z Janem Kiepurą, minister powiedział, że „…trudno mu dać taką sumę 
na operę w czasie, kiedy musi polonizować Rusinów na Kresach…”37. Podczas pobytu 

32„Przegląd Prawosławny”, Grodno kwiecień 1939, nr 4, s. 21-23. Zjazd organizacyjny Polaków prawosławnych 
w Nowogródku z dnia 7 marca 1939 r.
33 A. Kuryłowicz, op. cit., s. 208-210. „Przegląd Prawosławny” był polskojęzycznym miesięcznikiem wydawanym 
od stycznia 1939 r. przez Prawosławny Instytut Naukowo-Wydawniczy w Grodnie. „Gazeta Prawosławna” ukazy-
wała się w latach 1936-1938 w Warszawie, wydawcą był Dymitr Kuryłło.
34„Przegląd Prawosławny”, Grodno, lipiec-sierpień 1939 r., nr 7-8, s. 27; Ibidem, Grodno, czerwiec 1939 r., nr 6, 
s. 23. Sprawozdanie ze zjazdu organizacyjnego Polaków w Baranowiczach z dnia 30 kwietnia 1939 r., na którym 
pan Zieleniewski postawił wniosek o wystąpienie do władz kościelnych w sprawie przyjęcia przez Kościół pra-
wosławny nowego kalendarza gregoriańskiego.
35 Ibidem, s. 30. Artykuł pt.: Ludność wołyńska domaga się wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego. Takich 
artykułów jest znacznie więcej m. in. Ludność prawosławna na Wołyniu domaga się wprowadzenia kalendarza 
gregoriańskiego, w: „Przegląd Prawosławny”, Grodno, czerwiec 1939, nr 6, s. 27.
36 Ibidem, Grodno, lipiec-sierpień 1939 r., nr 7-8, s. 30. Artykuł: J. E. Ks. Arcybiskup Teodozjusz udziela błogosła-
wieństwa na wprowadzenie nowego stylu; Arcybiskup Teodozjusz (Fieodosiejew) – abp wileńsko-lidzki w okresie 
02.05.1923-17.09.1939.
37„Czas”, Warszawa 1938, nr 193. Artykuł: Z podwieczorku u Kiepury.
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Świętochowskiego w Łucku delegacja prawosławnych Ukraińców zażądała przerwania 
akcji polonizacyjnej i jej finansowania przez państwo polskie38.

Metropolita Dionizy, wyraźnie pod presją rządu, zdecydował się na ponowne wpro-
wadzenie sprawy kalendarza na obrady soboru biskupów we wrześniu 1939 roku. Wydał 
także rozporządzenia poszczególnym biskupom w sprawie przeprowadzenia sondażu, 
w jakim stopniu ludność prawosławna jest gotowa na wprowadzenie nowego stylu. 
Rząd również podjął stosowne decyzje o przygotowaniu przez administracje lokalne 
odpowiedniej atmosfery, by prawosławni przychylnie podeszli do zmiany kalendarza39. 
Trudno było jednak budować odpowiednią atmosferę po akcjach rewindykacyjnych, 
a szczególnie po akcji burzenia prawosławnych świątyń na Chełmszczyźnie i południo-
wym Podlasiu40. Potrzebny był czas, jaki nastał dopiero długo po II wojnie światowej.

Organizacje prawosławnych Polaków mogły zaistnieć jedynie na Wileńszczyźnie, Bia-
łostocczyźnie, Grodzieńszczyźnie czy Nowogródczyźnie, gdzie procentowo dominowała 
ludność rzymskokatolicka, a prawosławni byli największą mniejszością (ok. 30-40%). Na 
Wołyniu i Polesiu, z dużą koncentracją ludności prawosławnej (ok. 80 %), stanowiącej 
ponad połowę mieszkańców tych regionów, polonizacja spotykała się z największym opo-
rem. Organizacje prawosławnych Polaków wspierane przez polski rząd i nowo wybranych 
w listopadzie 1938 roku biskupów – Tymoteusza (Szrettera) i Mateusza (Siemaszko) – in-
tensywnie zabiegały o przychylność pozostałej hierarchii prawosławnej, między innymi, 
wręczając zwierzchnikowi cerkwi Dyplom Prezesa Honorowego Prawosławnego Instytu-
tu Naukowo-Wydawniczego w Grodnie J. Em. Wielce Błogosławionemu Dionizemu Arcy-
biskupowi Warszawskiemu i Metropolicie Polski41.

Kwestia kalendarza przez większość wiernych była utożsamiana z polonizacją Cer-
kwi w Polsce. „Dziennik Kresowy” z dnia 17 marca 1939 roku relacjonował:

…sprawa uświadamiania mas prawosławnych w kierunku polskości, podjęta w Białym-
stoku przez pp. P Jaracza i A. Sawickiego – nie upada, lecz rozprzestrzeniawszy podob-
ne hasła na inne tereny Polski, realizowana jest stopniowo w coraz szerszej płaszczyźnie 
znajdując coraz większe uznanie wśród mas społeczeństwa prawosławnego…42.

Na łamach prasy prawosławnych Polaków oraz prasy nieprawosławnej m. in. „Ilu-
strowanego Kuriera Codziennego”, „Kuriera Warszawskiego”, „Słowa Pomorskiego”, 
„Wieczora Warszawskiego”, „Życia katolickiego” od stycznia do września 1939 roku 
wielokrotnie publikowano artykuły ukazujące potrzebę wprowadzenia kalendarza 

38 Д. Дорошенко, Православна Церква в минулому й сучасному житті українського народу, Берлін 1940, 
s. 60; O. Ф. Купранець, Православна Церква в міжвоєнній Польщі 1918-1939 рр., Записки Чину Святого 
Василія Великого, т. 1, Рим 1974, s. 128-131.
39 AAN, MWRiOP, sygn. 350, k. 203. Pismo MWRiOP do wojewodów z 13 lipca 1939 r.
40 Por. A. Mironowicz, Rewindykacja prawosławnych obiektów sakralnych w II Rzeczypospolitej, „Białoruskie Ze-
szyty Historyczne”, nr 21, Białystok 2001, s. 83-103; G. J. Pelica, op. cit., s. 201-299.
41 ,,Przegląd Prawosławny”, Grodno, kwiecień 1939 r. , nr 4, s. 30.
42 Ibidem. Artykuł: Żywe słowo polskie w kościołach prawosławnych.

UrszUlA pAwlUczUk



111

gregoriańskiego oraz coraz większe poparcie dla tej sprawy wiernych prawosławnych43. 
W artykułach propagandowych pisano: „Ludność narzeka na dwoistość kalendarza 
i żąda jego ujednolicenia…”44; „Do arcybiskupa wileńskiego i wojewody wileńskiego 
wniesiono przeszło 100 rezolucji domagających się wprowadzenia jednego kalendarza 
gregoriańskiego. Rezolucje wnieśli przedstawiciele społeczeństwa i organizacje spo-
łeczne…”45, „Samo życie przypomina właśnie, że unifikacja kalendarzy jest aktualna 
i wymaga rozwiązania. Z rozmaitych kół ludności prawosławnej coraz silniej i coraz 
częściej odzywają się głosy, wskazujące na trudności, jakie, zwłaszcza pod względem 
gospodarczym, powoduje różnica kalendarzy”46.

SUMMARY

Urszula Pawluczuk, Białystok

An attempt to introduce the Gregorian calendar 
in the Orthodox Church in the Second Polish Republic

Keywords: Gregorian Calendar, Julian Calendar, Orthodox Church, Second Polish 
Republic

It was a question of deliberation from the beginning of the Second Polish Republic 
according to which calendar the liturgical life was to take place, and the lives of the 
faithful of the Orthodox Church at the same time. The attachment to tradition and to 
creation of the liturgical life based on the Julian calendar was obvious for the Church and 
the faithful. However, the state authorities, which sought to create the Orthodox Church 
independent of Moscow, from the influence of a minority of Belarusians and Ukrainians 
in the Second Polish Republic, seen the Orthodox Church Polonised, and thus living ac-
cording to the Gregorian calendar. The Orthodox hierarchy had to repeatedly balance in 
the relationship between the Church and the state in order to effectively maintain leader-
ship in the Church; therefore, they considered the introduction of the Gregorian calendar 
in the life of the Church. On the other hand, the hierarchy perfectly realised the fact that 

43 Ibidem, Grodno, maj 1939, nr 5, s. 27.
44 Ibidem. Artykuł: W sprawie ujednostajnienia kalendarza.
45 Ibidem.
46 Ibidem. Artykuł: Ludność prawosławna domaga się wprowadzenia nabożeństwa w języku polskim.
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in some regions, mainly of Orthodox population, the attachment to tradition is so intense 
that the calendar change was too obscure and unacceptable. The argument that the state 
authorities have used had a pragmatic tone. They believed that the change of the calendar 
will help improve the lives of citizens for economic reasons. The top-down introduction 
by means of a regulation met with fierce wave of criticism of the faithful of the Orthodox 
Church in Poland. The use of the intervention of the government in relation to the clergy 
not complying with the regulation aroused additional reluctance. Unnecessary conflicts 
on a calendar background were critically evaluated by both the Metropolitan Dionysius, 
who asked the ministry to “cease the calendar interference from the administrative au-
thorities” and the deputies and senators from Ukraine and Belarus.
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Марина чиСТякова, инСТиТуТ лиТовСкоГо языка, вильнюС

прологи великого кНяжества литовского и польского королевства 
в издаНии Предварительный сводный каталог церковнославянских 

Проложных текстов, том 1: сентябрь

Słowa kluczowe: rękopiśmienna tradycja, Wielkie Księstwo Litewskie, Królestwo 
Polskie, Prolog 

В статье рассмотрен Предварительный сводный каталог церковнославян-
ских проложных текстов, том 1: сентябрь с точки зрения наличия в нем 

рукописных прологов, относящихся к письменному наследию Великого княжества 
Литовского. Автор сосредоточил свое внимание на признаках, позволяющих от-
нести прологи из библиотечных собраний разных стран к книжной традиции ВКЛ 
и Польского Королевства. К таковым чертам относятся: написание по указанию 
литовских митрополитов, создание местными писцами, происхождение из кафе-
дральных соборов, монастырей и приходских храмов Киевской митрополии; со-
держание (т.е. особый состав), язык (наличие руськомовных текстов, присутствие 
украинских диалектных черт), орфография и маргиналии. На основании этих при-
знаков к книжной традиции ВКЛ было отнесено 28 из 94 прологов Предваритель-
ного сводного каталога проложных текстов.

Календарные дидактические сборники занимают видное место в церковно-
книжной культуре Slavia Orthodoxa. Интерес к ним, помимо собственно научных 
исследований, проявляется в том, что агиографические и назидательные тексты 
в составе четьих миней, прологов, торжественников, златоустов все чаще становят-
ся объектом каталогизации. Так, Т. В. Черторицкой по 128 триодным сборникам из 
российских рукописных собраний составлен каталог гомилий подвижного календар-
ного цикла1; Кл. Ивановой по 209 минеям четьим и сборникам с календарно приуро-
ченными текстами болгарского, сербского и румынского происхождения издан ката-
лог агиографических и учительных текстов неподвижного годового цикла2; автором 

1 T. V. Čertorickaja, Vorläufiger Katalog Kirchenslavischer Homilien des beweglichen Jahreszyklus: Aus Hand-
schriften des 11–16. Jahrhunderts vorwiegend ostslavischer Provenienz, Westdeutscher Verlag, Opladen 1994 (Ab-
handlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 91; Patristica Slavica, Bd. 1).
2 К. Иванова, Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 
София 2008.
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данной статьи по 94 восточно- и южнославянским прологам XII–XVII вв. опублико-
ван предварительный сводный каталог проложных текстов, том 1: сентябрь3.

Восточнославянская традиция в последнем представлена продукцией псков-
ских, новгородских, московских, вологодских книжных центров; в него также 
вошли рукописные прологи, переписанные либо бытовавшие в Великом княже-
стве Литовском и Польском Королевстве. Несмотря на то, что издание не пре-
тендует на полноту, его данные позволяют составить предварительное мнение 
о соотношении сохранившихся списков Простого и Стишного пролога, их хро-
нологическом и географическом распределении, редакционной принадлежно-
сти, новизне состава на фоне южнославянской письменной традиции, корпусе 
переводных и оригинальных памятников и авторов, послуживших источниками 
проложных поучений4.

Поскольку формат каталога не позволил детализировать информации об 
учтенных в нем списках5, мы решили подготовить на эту тему отдельные пу-
бликации. Данная статья посвящена рукописным прологам, связанным с книж-
ной традицией ВКЛ. Самые ранние из них датируются последней четвертью XV 
в., наиболее поздние – началом XVIII в., большинство переписано в XVI–XVII 
вв.; 11 прологов хранится в России, 7 – в Украине, 5 – в Литве, 2 – Польше, по 
одной рукописи в Чехии, Болгарии и Белоруссии. Ниже они перечислены по ме-
сту хранения:

Вильнюс, Библиотека им. Врублевских Академии Наук Литвы:
Фонд 19, № 92: Простой пролог, сентябрь–январь, псковская ред., 1-я четверть XVI 

в. (далее F 19-92)6; № 93: Простой пролог, сентябрь–февраль, краткая ред., 3-я чет-
верть XVI в. (далее F 19-93); № 94: Простой пролог, сентябрь–февраль, краткая ред., 
последняя четверть XV в. (далее F 19-94); № 95: Простой пролог, сентябрь–февраль, 
новогрудская ред., 1512 г. (далее F 19-95); № 96: Стишной пролог, сентябрь–ноябрь, 
болг. перевод, киевская расширенная ред., 1530 г. (далее F 19-96).

Минск, Национальная библиотека Белоруссии:
№ 096/4218К: Стишной пролог, сентябрь–декабрь, болг. перевод, киевская ред., 

1-я треть XVI в. (далее 096/4218К).
Варшава, Национальная библиотека Польши:

3 М. В. Чистякова, Предварительный сводный каталог проложных текстов, т. 1: сентябрь, Институт литов-
ского языка, Институт литовского языка, Вильнюс 2013.
4 Состав каталогизируемых прологов от тома к тому будет оставаться неизменным (колебания в количестве 
цитируемых списков в разных томах каталога могут быть обусловлены лишь отсутствием либо утратой в ко-
дексе текстов определенного месяца или его части), что позволяет сформулировать предварительные выво-
ды уже на материале первого тома каталога.
5 В предисловии к каталогу помещены лишь общие сведения о принципах подачи материала и использован-
ных прологах, см. М. В. Чистякова, op. cit., с. 27–39.
6 Приведенные в данном перечне прологи далее в статье цитируются под указанными в скобках сокращен-
ными названиями.
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№ 12185 III: Простой пролог, сентябрь–февраль, особая разновидность про-
странной ред., конец XVI–начало XVII вв. (далее BN 12185 III).
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п/1643: Простой пролог, сентябрь–февраль, киево-софийская ред., 2-я половина 
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Фонд 312: собр. Киево-Софийского собора, № 273c/131: Простой пролог, 
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№ 1043: Простой пролог, сентябрь–февраль, особая разновидность простран-

ной ред., начало XVII в. (далее НБКМ 1043).
Прага, Библиотека Национального музея:
№ IX А 44: Простой пролог, сентябрь–февраль, особая разновидность про-

странной ред., 1-я четверть XVII в. (далее БНМ IX А 44).
Принадлежность 28 перечисленных выше прологов к книжной культуре 

ВКЛ была определена благодаря сведениям об их создании или бытовании на 
исторических территориях Литвы и Польши, а также на основании особенно-
стей их состава, подкрепляемых данными орфографии, языка и маргинальных 
записей.

I. Рукописи, о бытовании которых на территории ВКЛ позволяют судить факты 
их истории.

A. Прологи, написанные по указанию литовских митрополитов либо сохранив-
шие информацию о местных писцах.

На основании научной реконструкции библиотеки Супрасльского Благовещен-
ского монастыря к ее древнейшему собранию, сформировавшемуся до 1532 года, 
были отнесены прологи Увар. 56, F 19-95, F 19-96 (согласно инвентарю архиман-
дрита Сергия Кимбара 1557 года – Ион. 18, Ион. 17, Ион. 13)8. Первый переписан 

7 С 1 по 4 сентября (на 4. IX это жития мч. Вавилы, прор. Моисея, мц. Ермионии) текст восполнен по про-
странной редакции Простого пролога, дополненной текстами Стишного пролога, стихи элиминированы. Дан-
ная часть рукописи относится к группе особых разновидностей Простого пролога, составленных на основе 
пространной редакции. С 4 сентября (житие мчч. Ромила, Евдоксия препосита, Зинона и Макария, слово „о 
срачинине како крестися“) по 31 декабря переписана киево-софийская редакция Простого пролога.
8 Н. А. Морозова, С. Ю. Темчин, Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского монастыря 
(1550–1532 гг.), [w:] Z dziejów monasteru supraskiego: Materiały międzynarodowej konferencji naukowej 
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в 1496 году в городе Бельске (Подляшье, Польша) или неподалеку от него по за-
казу бельского наместника Солтана Солтановича; второй создан в 1512 году груп-
пой писцов по указанию митрополита Иосифа II Солтана (1507–1521) при Ново-
грудском кафедральном соборе; третий – в 1530 году в Луцке повелением епископа 
Луцкого и Острожского, будущего киевского митрополита Макария II (1534–1555). 
Егор. 214 содержит колофон, сообщающий о создании этого пролога в 1518 году 
перемышльским епископом Антонием Оникой (1499–1518) и передаче его в Унев-
ский монастырь (совр. Перемышльский район Львовской обл., Украина)9. В KUL 
198 имеются записи, сообщающие о написании пролога представителем белого 
духовенства Дионисием Феоктистовичем в Ратно – небольшом городке холмской 
епархии, расположенном на реке Припять. В прологе 096/4218К сделана памятная 
запись о том, что кодекс создан дьяком Василием в Бельске (л. 30). В колофоне 
МВ 1267 сообщается, что рукопись написана иереем Симеоном из села Рычагов 
(Львовская обл., Украина). На незаписанных листах пролога БМН IX А 44 (окон-
чание каждого месяца) рукою иерея Михаила из села Теребля (Закарпатская обл., 
Украина) выписаны дополнительные поучительные тексты, им же сделаны замет-
ки о необычных природных явлениях, а также комментарии по содержанию текста 
и изображения Иисуса Христа, ап. Петра, ап. Андрея и свт. Григория Двоеслова 
(л. 34 об.–35, 133 об.–134, 174, 209 об., 257, 278 об., 282 об.–283, 353 об.). Пролог 
Егор. 809 переписан в 1611 году Михаилом Другобыцким (см. колофон на л. 463) 
при церкви Рождества Христова в городе Тернополе (совр. Западная Украина). 

В. Прологи, находившиеся при кафедральных соборах, монастырях и приход-
ских храмах Киевской митрополии.

Прологи КСоф. 273c/131 и Зл.-Мих. 529 п/1643 входили в рукописное собра-
ние киевского Златоверхо-Михайловского монастыря и Киево-Софийского собора. 
Список F 19-94 был привезен в Виленскую публичную библиотеку в 1865 году из 
Слуцкого монастыря10. Пролог BN 12185 III создан для церкви св. Параскевы в под-
ляшском городе Бяла (совр. территория Польши). Список F 19-93, согласно Ф. Н. До-
брянскому, доставлен в Виленскую публичную библиотеку в 1866 году из витебской 
церкви Благовещения Богородицы11. Пролог МВ 1267 содержит запись (л. 7) о при-

„Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lo-
kalnej i dziejach państwa“ (Supraśl–Białystok, 10–11 czerwca 2005 r.), red. J. Charkiewicz, Oikonomos, Białystok 
2005, s. 129–130, 132–133; С. Ю. Темчин, Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского монастыря 
(1500–1532 гг.): новые данные, [в:] Современные проблемы археографии. Сборник статей по материалам 
конференции, проходившей в Библиотеке РАН (25–27 мая 2010 г.), ред. И.М. Беляева, Библиотекa РАН, 
Санкт-Петербург 2011, с. 134.
9 Пролог Егор. 214, в настоящее время хранящийся в Москве (РГБ), некоторое время находился в Библиотеке 
львовского Василианского монастыря св. Онуфрия, о чем свидетельствует запись на л. 1: Ex bibliotheca Mo-
nasterii Leopoliensis O.[rdo] S.[ancti] Bas.[ilii] M.[agni].
10 Ф. Н. Добрянский, Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, церковнославянских и русских, 
Типография А. Г. Сыркина, Вильна 1882, с. 192.
11 Ф. Н. Добрянский, op. cit., c. 192.
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надлежности списка Креховскому монастырю (Львовская обл., Украина). Пролог F 
19-92 с полистовой записью, сообщающей о том, что он является даром псковских 
посадских людей12, доставлен в Виленскую публичную библиотеку в 1865 году от 
настоятеля Ильинской церкви в Турове протоиерея Симеона Лисицкого13. 

Если в первую подгруппу вошли прологи, содержание которых типично лишь 
для книжной традиции ВКЛ (списки новогрудской, киевской редакций, представи-
тели особых разновидностей пространной редакции), то во второй представлены 
как списки традиционного для восточнославянской письменности состава: краткая 
(F 19-93, F 19-94), псковская редакции (F 19-92), так и характерные для книжной 
традиции ВКЛ редакции Пролога: киево-софийская редакция (КСоф. 273c/131, 
Зл.-Мих. 529 п/1643), особые разновидности, составленные на основе простран-
ной редакции (BN 12185 III, МВ 1267). 

Не исключено, что в местных обителях некоторое время могли находиться два 
списка из Национальной Библиотеки Белоруссии14: 096/4212К (пролог простран-
ной редакции конца XV–начала XVI в.)15 и 096/4200К (пролог псковской редакции 
середины XVI в.)16, поскольку на внутренней стороне верхней крышки этих спи-
сков, также как и в бельском прологе 096/4218К, имеются экслибрисы Фундамен-
тальной библиотеки Витебской духовной семинарии17.

II. Списки, о связи которых с книжной традицией Киевской митрополии свиде-
тельствуют состав и содержание текстов.

Прологи данной подгруппы отражают редакции, характерные для книжной тра-
диции ВКЛ и Польского Королевства: киево-софийская редакция (КСоф. 273c/131, 
Зл.-Мих. 529, МГАМИД 71018), особые разновидности пространной редакции 
(KUL 198, БАН 13.8.2, Шепт. 517, Явор. 4, BN 12185 III, Егор. 720, НБКМ 1043, 
МВ 1267, БНМ IX А 4419, МВ 674, ЦАМ КДА 178, Явор. 5, МВ 99)20, новогрудская 

12 F 19-92 отражает раннюю разновидность псковской редакции Простого пролога, возникшей в новгородско-
псковских землях в 1-й четверти XV в., см. подробнее: М. В. Чистякова, О трех нововыявленных списках 
псковской редакции Простого пролога, „Slavistica Vilnensis 2004“, Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius 2005 
(Kalbotyra 53(2)), p. 157–158.
13 Подробнее см. Ф. Н. Добрянский, op. cit., с. 191.
14 См. их описание: В. Н. Перетц, Рукописи библиотеки Московского университета, самарских библиотеки 
и музея и минских собраний, Изд-во АН СССР, Ленинград 1934, с. 181.
15 В прологе 096/4212К сделана запись, свидетельствующая о том, что какое-то время рукопись принадлежа-
ла церкви Рождества Христова, что в Сарове Белозерского уезда.
16 Рукопись 096/4200К содержит копийную запись о написании в 1427 г. и принадлежности Псковско-
Печерскому монастырю.
17 Прологи 096/4200К и 096/4212К не включены в список созданных или бытовавших на территории ВКЛ 
прологов, поскольку, кроме сведений о нахождении в Витебской семинарии, о них нам больше ничего не 
известно.
18 МГАМИД 710 содержит запись о том, что кодекс был завещан иереем Василием Селивановым в черепо-
вецкий Воскресенский монастырь.
19 Рукопись приобретена Ю. А. Яворским в с. Данилово Марамарошского округа (совр. Закарпатье). 
20 Особые разновидности, составленные на основе пространной редакции, в отличие от других перечислен-
ных в данном пункте редакций, неоднородны по составу. Текстологические группы списков в настоящее 

Марина чиСТякова



119

редакция Простого пролога (F 19-95, Музейн. 4102); киевская (Увар. 56, Егор. 214, 
096/4218К, Егор. 809), киевская расширенная (F 19-96) и рифмованная редакции 
Стишного пролога (Барс. 685)21. 

В сравнении с южнославянскими и великорусскими списками прологи ВКЛ 
чаще содержат текст, являющийся продуктом синтеза различных книжных тра-
диций, типов и редакций Пролога. Ярким примером служит МВ 1267, в котором 
руськомовные переводы католических источников соседствуют с поучениями 
московской редакции Стишного пролога, получившей распространение преиму-
щественно в Московском государстве22. В прологе Егор. 720 особая разновид-
ность пространной редакции в сентябрьской части расширена поучениями киево-
софийской редакции, а в списке F 19-96 киевская редакция последовательно до-
полнена гомилиями новогрудской редакции.

III. Прологи, на связь которых с книжной традицией ВКЛ указывают язык тек-
стов, особенности орфографии и маргиналии.

Отличительной чертой прологов ВКЛ являются агиографические и гомилети-
ческие тексты на руськой мове. Так, список МВ 1267 на 14 сентября содержит 
похвальное слово на Крестовоздвижение, нач.: Яко за часу Есфири церковь божию 
старого закону з великои трывоги… Оригиналом для перевода на руську мову по-
служила аналогичная гомилия из Книги житий святых Петра Скарги23. В прологах 
BN 12185 III, МВ 1267, МВ 99 традиционное проложное житие Евстафия Плакиды 
(20.IX) заменено руськомовной минейной версией, нач.: За часу Трояна, римскаго 

время не выделены, возможно, они представляют собой несколько структурно взаимосвязанных типов или 
редакций с частично пересекающимся назидательным разделом и варьирующейся календарной приурочен-
ностью статей.
21 Подробнее oб этих редакциях Пролога см. М. В. Чистякова, Текстологические особенности стишного про-
лога ГИМ, Увар. 56, „Slavistica Vilnensis 2010“, Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius 2010 (Kalbotyra 55(2)), 
p. 46–62; М. В. Чистякова, К истории новогрудской редакции Пролога, „Slavistica Vilnensis 2011“, Vilniaus 
universiteto leidykla, Vilnius 2011 (Kalbotyra 56(2)), p. 121–126; М. В. Чистякова, Источники поучений ново-
грудской редакции Проло га: декабрь–февраль, „Studia historica Europae orientalis – Исследования по истории 
Восточной Европы“, вып. 4, Республиканский институт высшей школы БГУ (РИВШ), Минск 2011, с. 233–
259; М. В. Чистякова, О структуре осенне-зимнего тома новогрудской редак ции, [в:] Naujausi kalbų ir kultūrų 
tyrimai, Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, red. V. Meiliūnaitė, N. Morozova, Vilnius 2012 (Kalbų 
irkultūrų sankirtų archyvai, kn. 4), p. 13–27; М. В. Чистякова, О редакции Стишного пролога со сказаниями 
из Киево-Печерского патерика, [в:] Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai, Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų 
asociacija, red. V. Meiliūnaitė, N. Morozova, Vilnius 2012 (Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai, kn. 4), p. 29–43; М. 
В. Чистякова, О редакциях церковнославянского Пролога, „Slavistica Vilnensis 2013“, XV Международный 
съезд славистов (Минск, 20–27 августа 2013 г.). Доклады литовской делегации, Vilniaus universiteto leidykla, 
Vilnius 2013 (Kalbotyra 58(2)), p. 35–58.
22 В МВ 1267 на сентябрь выявлены следующие общие с московской редакцией поучения: 7 сент., слово от 
патерика, нач.: Взыде некогда отец Даниил с учеником своим от скыта вгорнюю Вифаиду…; 9 сент., сло-
во Иоанна Златоустаго, нач.: Хощет Бог паче нас самех чистом быти нам…; 10 сент., слово от жития св. 
Иоанна Милостиваго, нач.: Имяше же и се блаженныи Иоанн Милостивыи паче всех множае…; 13 сент., 
слово Иоанна Златоустаго, нач.: Помыслите, братие, каци будут сущии в печали…; 25 сент., слово от бисер 
Иоанна Златоустаго, нач.: Егда бо мала и худа исправления наша суть…
23 P. Skarga, Żywoty świętych Starego y Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok, cz. 2, Druk. Mikołaja Krzysz-
tofa Radziwiłła, Wilno, 1579, s. 855–858.
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цесаря, был в воиску римском знатныи гетман именем Плакида…, также восходя-
щей к житиям в изложении Скарги24.

Как известно, орфография рукописей обладает классифицирующей функцией. 
В частности, отражение в восточнославянских рукописях XVI–нача ла XVII вв. 
среднеболгарского правописания наряду с некоторыми другими признаками 
является отличитель ной чертой церковнославянского языка ВКЛ и Польского 
Королевства25 (‘южнославянские’ написания корневых сочетаний редуцированных 
с плавными; употребление ь вместо ъ на конце слов после твердых согласных; 
написание буквы a в соответствии с [ja]; жд в соответствии с праславянским *dj; 
графемы ї ‘десятеричное’ перед гласными; юса большого согласно этимологии 
и в соответствии с *u; буквы ѕ в звуковом значении [z]; написание о с крестом 
или двумя точками внутри, использование паерка и акцентных знаков, а также 
таких строчных знаков, как запятая и точка с запятой)26. Подобные графико-
орфографические особенности встречаются в прологах Увар. 56, F 19-95, Музейн. 
4102, F 19-96, BN 12185 III, KUL 198, ЦАМ КДА 178, МВ 99, МВ 674, МВ 1267, 
Шепт. 517, Егор. 214, Егор. 720, Барс. 685, БАН 13.8.227, Явор. 4, Явор. 5, НБКМ 
1043, БНМ IX А 44, Егор. 809. Помимо этого, в прологах БАН 13.8.2, Шепт. 517, 
Явор. 4, Явор. 5, Барс. 685 встречаются случаи перехода [ě] в [i], мена [u] на [v] 
в начале и середине слова и др., что указывает на их украинское происхождение.

Маргиналии на руськой мове, польском, латинском языках также являются сви-
детельством бытования прологов в ВКЛ. Так, на полях списка F 19-94 переписа-
ны церковные сказания и отрывки псалмов, сделаны различные записи на руськой 
мове и польском языке (лл. 6–8, 9–13, 22 об., 32 об.–33, 61 об., 72 об., 78, 80 об., 
92–92 об., 141 об.). Подобные пометы писцов и читателей встречаются в прологах 
BN 12185 III, БАН 13.8.2, Шепт. 517, РГАДА РС 1176, МВ 1267, МВ 99 и др. 

В заключение следует отметить, что большинство списков Предварительного 
сводного каталога проложных текстов относится к книжной традиции ВКЛ 
сразу по нескольким признакам (см. таблицу, где I.А – прологи, написанные по 
указанию литовских митрополитов либо сохранившие информацию о местных 
писцах; I.В – прологи, находившиеся при кафедральных соборах, монастырях 
и приходских храмах Киевской митрополии; II – списки, состав и содержание 

24 Р. Skarga, op. cit., s. 875–879.
25 Б. А. Успенский, История русского литературного языка: XI–XVII вв., Аспект-Пресс, Москва 2002, с. 
355–364.
26 Подробнее о графико-орфографических признаках второго южнославянского влияния см.: М. Г. Гальчен-
ко, Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси. Избранные работы, Алетейя, Мо-
сква 2001, 325–382.
27 Подробнее о БАН 13.8.2 и BN 12185 III см. статьи: М. В. Чистякова, Индивидуальные особенности петер-
бургского пролога 13.8.2, „Slavistica Vilnensis 2005–2009“, Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius 2009 (Kalbo-
tyra 54(2)), p. 179–191; М. В. Чистякова, Структура пролога Akc. 2706 Национальной библиотеки Польши: 
сентябрь–ноябрь, „Knygotyra“, 55 tomas, Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius 2010, p. 27–53.
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которых характерны для книжной традиции ВКЛ; III – прологи, на связь которых 
с книжной традицией ВКЛ указывают язык текстов, особенности орфографии 
и маргиналии):

Таблица 1
Прологи Великого княжества Литовского и Польского Королевства 

в Предварительном сводном каталоге проложных текстов. Том 1: сентябрь
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SUMMARY

Marina Chistiakova, Vilnius

Prologues of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland 
in the publication Preliminary Consolidated Catalogue of Church Slavonic Prologues, 

Volume 1: September

Keywords: Written Tradition, Grand Duchy of Lithuania, Kingdom of Poland, 
Prologues

This article studies the Preliminary Consolidated Catalogue of Church Slavonic 
Prologues, Volume 1: September in search for presence of handwritten prologues relating 
to the written heritage of the Grand Duchy of Lithuania. The author focuses on the 
features that allow attributing prologues from a range of library collections to the literary 
tradition of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland. Apart from being 
written on the orders of the Lithuanian metropolitans and/or being produced by local 
scribes, and/or being stored in cathedrals, monasteries and parish churches of the Kyiv 
Metropolis the prologues in question have particular compositional and linguistic traits 
and can be identified on the basis of spelling and marginalia such as traits of composition, 
presence of texts in Ruthenian, presence of Ukrainian dialect features, and records on 
the margins of the texts in Ruthenian, Polish and Latin. On the basis of the said features, 
28 out of 94 prologues in the Preliminary Consolidated Catalogue of Prologues were 
attributed to the literary tradition of the Grand Duchy of Lithuania.
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elżBietA kierejczUk, politechnikA BiAłostockA

Zachowane manuSkrypty Ze Zbiorów SZeSnaStowiecZnej 
biblioteki monaSteru SupraSkiego

Słowa kluczowe: biblioteka monasteru w Supraślu, manuskrypty, mineje

Najważniejsze formy książkowe, zwój i kodeks, wykrystalizowały się pod koniec 
epoki starożytnej. Do rozwoju popularności kodeksów w dużej mierze przy-

czynili się chrześcijańscy pisarze, którzy od początku swą działalność wiązali z takim 
nośnikiem tekstu. Kodeksy zyskały uznanie już w I wieku n.e., kiedy jeszcze funkcjo-
nowały równolegle ze zwojami, a rozwój ich sławy przypadł na III-IV wiek n.e. Proto-
typem papirusowych i pergaminowych kodeksów były najprawdopodobniej drewniane 
tabliczki pokryte woskiem, na których rylcem kreślono znaki, a następnie łączono je ze 
sobą. Podobnie w składki łączono papirus i pergamin. Pierwsze kodeksy były jedno-
składkowe, co oznacza, że karty wkładano jedna w drugą. W późniejszym czasie zaczęto 
tworzyć zestawy wieloskładkowe. Ta technika budowy kodeksu zachowała się do dziś, 
z tą różnicą, że pergamin zastąpiono papierem1.

Jednym z miejsc gromadzenia ksiąg rękopiśmiennych były klasztory chrześcijańskie. 
W Egipcie już w II wieku utworzono pierwsze zgromadzenia zakonne. Do naszych cza-
sów zachowały się m.in. teksty chrześcijańskie z V wieku. Zostały one odkryte wśród 
koptyjskich, syryjskich i greckich rękopisów, które przechowywano, między innymi, 
w koptyjskich klasztorach położonych na pustyni nubijskiej.

Do najważniejszych zbiorów klasztornych należały księgi niezbędne do odprawiania 
nabożeństw. Ich ważność i wartość można ocenić na podstawie miejsca ich przechowy-
wania. Księgi liturgiczne, mszały i modlitewniki były umieszczane w zakrystiach, gdzie 
trzymano utensylia liturgiczne i inne drogocenne przedmioty. Pozostałe zbiory znajdo-
wały się w pomieszczeniach bibliotecznych. Ich wnętrza urządzano w ten sposób, że 
w murze robiono wnęki wykładane drewnem. Były one wyposażone w półki i drzwi. 
Późniejsze biblioteki były wyposażone w szafy na księgi (armaria)2.

Kultura piśmiennicza kwitła na terenie Bizancjum i była w dużej mierze związana 
z funkcjonującymi tam klasztorami. Zgromadzenia te powstały w IV wieku i stosowały 
regułę św. Bazylego. Klasztory wokół góry Athos i na półwyspie Synaj zgromadziły 
1 B. Bieńkowska, H. Chamerska, Zarys dziejów książki, Warszawa 1987, s. 48-49.
2 S. Dahl, Dzieje książki, Wrocław 1965, s. 40.
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cenne teksty antyczne i wczesnochrześcijańskie. Na terenie klasztorów oprócz bibliotek 
funkcjonowały skryptoria, które powielały i wytwarzały nowe księgi. Kładziono tam 
duży nacisk na obowiązek czytania, przepisywania i ochrony zbiorów. Jedno z bardziej 
znanych skryptoriów zostało zorganizowane przez św. Teodora (zm. 826 r.) w klasztorze 
Studion w Konstantynopolu3. Mnich Teodor Studyta pozostawił po sobie wiele dzieł, 
listów i kanonów. Najwięcej sławy przysporzyły mu Wielka Katecheza i Mała Kateche-
za, miał też swój wkład w sporządzenie Triodionu Postnego4. Wydał również instrukcję 
o organizowaniu i prowadzeniu sali kopistów i biblioteki5.

W cesarstwie bizantyjskim bogatą biblioteką mógł się poszczycić patriarchat. Działa-
ła ona od VII do XVI wieku i zgromadziła niemal całą literaturę chrześcijańską. Książni-
ca ta była kierowana, między innymi, przez św. Konstantyna-Cyryla (zm. 869 r.).

Trudny okres dla funkcjonowania zgromadzeń zakonnych w Bizancjum przypadł 
na czasy ikonoklazmu (lata 726-843). Zamieszki powodowały ruinę klasztorów, nisz-
czono zgromadzone księgi, zbiory ulegały rozproszeniu. Uciekający na zachód mnisi 
wywozili cenne dzieła. W związku z tym część manuskryptów znalazła się na terenie 
Włoch i południowej Francji.

Do dorobku intelektualnego i artystycznego Bizancjum zwracał się m. in. Karol 
Wielki (VIII-IX w.) i Ottonowie (X/XI w.) przy próbach reform kulturalnych w swoich 
krajach6. Tak było, między innymi, na dworze cesarza Ottona II. Za sprawą jego żony, 
bizantyjskiej księżniczki Teofano, w Niemczech przejawiały się silniejsze wpływy Bi-
zancjum, również w zakresie książki. Miało to wpływ na dwory panujących i rycerstwa, 
gdzie książka zaczęła zyskiwać wyższą pozycję. Wydatną rolę odegrały tu kobiety moż-
nych rodów, które przywoziły książki w posagach i wyprawach, zamawiały, gromadziły 
i czytały księgi7.

Jednak trwalszy wpływ na wzorzec kultury, religii i rozwój książki miało Bizancjum 
na Słowian południowych i wschodnich. Tradycje wyniesione z klasztorów bizantyj-
skich, zwłaszcza klasztorów na górze Athos, kultywowano później w klasztorach Kijo-
wa, Nowogrodu oraz na Bałkanach8.

Do naszych czasów nie zachowały się oryginalne rękopisy Świętych Braci Cyryla i Me-
todego sporządzone w dialekcie słowiańskim, jakim mówiono wtedy w okolicach Salonik. 
Znane są jednak ich odpisy z X i XI w., to głagolickie Kodeksy: zografski, mariański, Asse-
maniego, zawierające przekłady ewangelii, Psałterz synajski, fragment Mszału kijowskiego 
i in. Wśród zachowanych zabytków cyrylickich znalazły się: Księga Sawy – ewangeliarz 

3 B. Bieńkowska, H. Chamerska, op. cit., s. 55.
4 Żywoty świętych, www.cerkiew.pl/index.php?id=swieci&tx_orthcal[sw_id]=799&cHash=63f3af 4ef2 [dostęp 
26.09.2013].
5 S. Dahl, op. cit., s. 41.
6 B. Bieńkowska, H. Chamerska, op. cit., Warszawa 1987, s. 58.
7 Ibidem, s. 70.
8 S. Dahl, op. cit., s. 41.
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nazywany tak od imienia kopisty, popa Sawy, oraz najobszerniejszy manuskrypt – Kodeks 
supraski, którego treścią są żywoty świętych w układzie kalendarzowym.

Powołany do życia w Gródku nad rzeką Supraśl monaster supraski9 nawiązywał swą 
tradycją do klasztorów bałkańskich, atoskich oraz Ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Od 
chwili powstania był jednym ze znamienitszych centrów kulturalnych, nie tylko ziem 
zachodnich Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale także całego wschodu Europy10. Przez 
cały okres istnienia monasteru jego biblioteka cieszyła się wielką sławą. Przechowywa-
no w niej zabytki kultury w postaci ksiąg, które często świadczyły o cyrylometodejskiej 
tradycji zachowywanej na terenach Podlasia.

Fundatorzy monasteru – Aleksander Chodkiewicz i metropolita Józef Sołtan – w re-
gule nadanej klasztorowi 1510 roku zalecali, aby mnisi w swych celach mogli posiadać 
jedynie odzież, księgi i materiały do pracy monasterskiej11, która polegała na przepisywa-
niu ksiąg. Po śmierci archimandryty Sergiusza Kimbara, gdy spadkobiercy fundatorów, 
kasztelan wileński, hetman litewski Grzegorz Chodkiewicz z bratem Jerzym, wojewodą 
nowogródzkim, przystąpili do reformowania stosunków wewnętrznych w monasterze, 
do potwierdzonej reguły klasztornej dodali inne zalecenia odnoszące się do zbiorów 
bibliotecznych i do sposobu postępowania ze zgromadzonymi księgami. Nowy ustaw 
nakazywał szczególnie dbać o zasoby biblioteki klasztornej. Zalecono w nim, aby nie 
udostępniać na zewnątrz ksiąg cerkiewnych, a te, które były wypożyczone, mają być 
odzyskane i ponownie zarejestrowane12.

Pierwsze księgi trafiły do monasteru supraskiego wraz z prawosławnymi mnicha-
mi, którzy przybyli do nowo powstającego zgromadzenia zakonnego. Część ksiąg, 
jakie się tu znalazły, była przekazana przez darczyńców13. Metropolita Józef Sołtan 

9 M. Hajduk, Sanktuarium nad Supraślą, „Slavia Orientalis“, t. 38, nr 3-4, 1989, s. 511-536; Mодест (Стрель-
бицкий), Супрасльский Благовещенский монастырь, „Вестник Западной России”, Вильна 1867, кн. 1, кн. 
2, отд. 2; J. Maroszek, Kalendarium klasztoru Ojców Bazylianów w Supraślu – czasy Aleksandra Chodkiewicza, 
„Białostocczyzna” nr 2 (34), 1994, s. 3-13; A. Mironowicz, Supraśl jako ośrodek kulturalno-religijny w XVI wieku, 
Leimen 1984; idem, Kodeks supraski, „Białostocczyzna” 1988, nr 1 (9); idem, Związki literackie Kijowa z monaste-
rem supraskim w XVI wieku, „Slavia Orientalis”, t. XXXVIII, nr 3-4, 1989; idem, Podlaskie ośrodki i organizacje 
prawosławne w XVI i XVII wieku, Białystok 1991; idem, Życie monastyczne na Podlasiu, Białystok 1998; idem, 
Powstanie monasteru supraskiego, „Białostockie Teki Historyczne”, nr 10, Białystok 2012, s. 11-36; М. А., Обо-
ленский, Супрасльская рукопись, содержащая Новгородскую и Киевскую сокращенные летописи, Москва 
1836; 500 lat monasteru w Supraślu, Supraśl 1998.
10 A. Mironowicz, Supraśl jako ośrodek kulturalno-religijny w XVI wieku, Leimen 1984; Николай (Далматов), 
Супрасльский Благовещенский монастырь: Историко-статистическое описание. Санкт-Петербург 1892, 
XV, s. 51; А. И. Рогов, Супрасль как один из центров культурных связей Белоруссии с другими славянскими 
странами, [w:] Славяне в эпоху феодализма: К столетию академика В. И. Пичеты, ред. Л. В. Черепнин, 
Москва 1978, s. 321.
11 Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси (dalej: ASD), т. 9, 
Вильна 1870, s. 59; Николай (Далматов), op. cit., s. 18.
12 ASD, t. 9, s. 62; Николай (Далматов), op. cit., s. 69.
13 ASD, t. 9, s. 51-52, 54; J. Łabyncew, Ł. Szczawinska, W mieście zwanym Zabłudowem, Białystok 1995, s. 19; Л. Л. 
Щавинская, Ю. А. Лабынцев, Литература белорусов Польши (XV-XIX вв.), Минск: Нац. б-ка Беларуси 2003, 
s. 68-69, 135-137; Н. А. Морозова, С. Ю. Темчин, Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского мо-
настыря (1500-1532 гг.), [w:] Z dziejów monasteru supraskiego, Мateriały międzynarodowej konferencji naukowej 
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podarował monasterowi Eвангелие пергаменное старое, a Aleksander Chodkiewicz 
„славное памяти Eвангелие”, którą „uprosił” ojciec Sergiusz14. Z kolei Книга Феодора 
Студита pochodziła от Сапеги15, została ofiarowana przez znany ród Sapiehów, po-
siadających na Podlasiu liczne dobra ziemskie. Trafiły tu także книги, которыяся по 
смерти... остали, Яцка, подскарбьего бывшого16. Księżna Helena Iwanowna – żona 
króla polskiego Aleksandra Jagiellończyka, przekazała monasterowi Книгу Асаф и с 
житием светого Сергия чудотворца русского  i Книгу Асаф и хождение Данилово17. 
Natomiast żona hetmana litewskiego Grzegorza Chodkiewicza (1561-1572) – Katarzyna 
Iwanowa Wiśniowiecka, na pamiątkę po swym mężu, ofiarowała 11 grudnia 1575 roku 
Евангелие учительное i Псалтирь с часословом druku zabłudowskiego oraz Апостол18. 
Czyniąc na księgach zapis, który mówił: а хто бы сию книгу... дерзнул получити и паки 
не привратити, да будет на нем клатва первого Вселенского иже во Никеи Собора 
на еретики положена. Аминь.

W Supraślu w połowie XVI wieku działało dobrze zorganizowane skryptorium, 
gdzie ręcznie przepisywano księgi. Do biblioteki trafiały bardzo rzadkie rękopisy, per-
gaminowe kodeksy. Mnisi większą cześć środków i czasu poświęcali nabywaniu i prze-
pisywaniu tych ksiąg. Czerpiąc z dawnej tradycji tworzono wieloskładkowe kodeksy, 
które były ozdabiane zastawkami i iluminacjami. Wykonywano do nich bogate oprawy, 
zwykle klasztorne, ale też luksusowe19. Te pierwsze były wykonane z desek, rzadziej 
tektury, obciągniętych tłoczoną skórą. Oprawa była wyposażana w skórzane zapięcia 
na metalowych uchwytach, rozetki, ćwieki, guzy, medaliony, itp. Natomiast oprawy 
luksusowe stosowano do drogocennych rękopisów liturgicznych, głównie ewangelia-
rzy. W tym przypadku manuskrypty były oprawiane w skórę, aksamit, a jeszcze częściej 
w okładki ze srebrnej blachy. Przyozdabiano je drogocennymi kamieniami, miniatura-
mi z Ukrzyżowaniem, symbolami Ewangelistów. Stosowano dekoracje ze srebrnej bla-
chy, okucia i ochronne guzy (żelazne, mosiężne, srebrne lub złocone). Zachowane do 
naszych czasów zbiory z ówczesnej biblioteki monasterskiej obejmują księgi religijne 

„Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogаrodzicy i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokal-
nej i dziejach państwa” (Supraśl-Białystok, 10-11 czerwca 2005 r.), Białystok 2005, s. 117-140. С. Темчин, Pукописи 
кимбаровского собрания Супрасльского благовещенского монастыря (1532–1557 гг.), Knygotyra 2010/54, s. 
173-185; oraz kilka innych artykułów tego autora na temat rekonstrukcji biblioteki klasztoru supraskiego.
14 ASD, t. 9, s. 51; Л. Л. Щавинская, Ю. А. Лабынцев, Литература белорусов Польши…, s. 66.
15 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk, Oddział Rękopisów, f. 21, nr 798; Л. Л. Щавинская, Литературная 
культура белорусов Подляшья XV-XIX вв.: Книжные собрания Супрасльского Благовещенского монастыря, 
Минск, Нац. б-ка Беларуси, 1998, s. 37. W kolofonie rękopisu znajduje się informacja, że księga została przepi-
sana przez sługę Iwańczyka na prośbę pisarza wielkiego księstwa litewskiego Aleksandra – Iwana Semenowicza 
Sapiehy (1488-1517), wojewody witebskiego (1511-1514) i podlaskiego (1513-1517).
16 ASD, t. 9, s. 51; Л. Л. Щавинская, Ю. А. Лабынцев, Литература белорусов Польши…, s. 66.
17 Н. А. Морозова, С. Ю. Темчин, op. cit., s. 117-140; М. А., Оболенский, op. cit., s. 115. Р. Циценене, Рукопис-
ная книга и ее рецепция в Великом княжестве Литовском XIV–середины XVI вв., „Slavistica Vilnensis» 2013, 
Kalbotyra 58 (2), s. 68.
18 Л. Л. Щавинская, Ю. А. Лабынцев, Литература белорусов Польши…, s. 68-69.
19 Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław, 1971, s. 1702-1706.
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(księgi liturgiczne, żywoty świętych), jak też materiały historyczne i kronikarskie, które 
reprezentują typ oprawy klasztornej, zwanej też mniszą. Zbiory w luksusowej oprawie 
nie zachowały się bądź też nic nie wiemy o miejscu ich przechowywania. Można podej-
rzewać, że mogły paść łupem złodziei ze względu na cenne oprawy.

W 1557 roku, gdy funkcję namiestnika monasteru supraskiego pełnił Sergiusz Kim-
bar, dokonano spisu majątku, obejmującego również bibliotekę20. W rejestrze znalazły 
się zbiory zgromadzone przez poprzedników archimandryty (do 1532 r.) oraz dzieła, 
które przybyły później – 74 księgi nabyte za czasów Kimbara, trzy książki „nowo napi-
sane” i trzy będące własnością podskarbiego Jacka21. Już w połowie XVI wieku biblio-
teka zawierała ponad 200 książek22.

Sporządzony inwentarz obejmował, między innymi, księgi liturgiczne, do któ-
rych zaliczamy: apostoł, czasosłow (молитвослов lub orologion), czynownik 
(cлужебник aрхиерейский, tj. biskupi), ewangeliarz, irmologion, oktoich (осмо-
гласник, шестоднев), psałterz, służebnik (liturgikon), trebnik (euchologion, мо-
литвослов, молитвенник), triod kwietny (триодь цветная, pentikostarion), triod 
postny (триодь постная), ustaw cerkiewny (типик, typikon), mineje – miesięczną 
(месячная)23, świąteczną (праздничная)24, ogólną (общая)25, czytaną (минея-четья, 
mineja lekcyjna)26.

Rejestr zawierał także księgi nie zaliczane do zespołu ksiąg liturgicznych, choć za-
wierają wybrane z nich teksty: akatystarz (акафистник, акафист), kanonnik, obichod-
nik27, prolog (zbiór żywotów krótkich), parimejnik (паремейник), i in. Charakteru ksiąg 
liturgicznych nie posiadają także: hagiograficzny pateryk, prawno-kościelna kormcza, 
chronograf, synodyk (синодик, синодник, поминальник), wremiennik (летопись, kro-
nika) i zakonnik (свод законов, zbiór praw)28.

Wymienione powyżej typy ksiąg były liczne reprezentowane w zbiorach bibliotecz-
nych monasteru supraskiego. Poniższe zestawienie przedstawia strukturę zbiorów w po-
szczególnych okresach funkcjonowania biblioteki.

20 ASD, t. 9, s. 53-54.
21 ASD, t. 9, s. 54-55.
22 Николай (Далматов), op. cit., s. 58-61.
23 Składa się z dwunastu tomów (na każdy miesiąc jeden tom) i obejmuje cały rok cerkiewny, poczynając od Nowe-
go Roku, tzn. od 1 września.
24 Z tekstami nabożeństw na święta nieruchome, tzn. przypadające zawsze na tę samą datę w roku.
25 Obejmuje teksty nabożeństw ogólnych ku czci Jezusa Chrystusa, Matki Bożej, Świętego Krzyża, aniołów, proro-
ków, poszczególnych typów świętych (np. męczenników, mnichów). W minei ogólnej zamieszczane są też paremie, 
Apostoł oraz czytanie ewangelijne przeznaczone na dane nabożeństwo. Mineja ogólna może zastąpić z konieczności 
którąś z minei miesięcznych.
26 Zbiór żywotów świętych, hymnów, modlitw i kanonów, ułożonych na każdy dzień kalendarza liturgicznego, prze-
znaczonych do domowej lektury Zwięzłą wersją tej minei jest menologium. Odpowiednik minei lekcyjnej w liturgii 
rzymskiej to martyrologium.
27 Księga śpiewów liturgicznych dla potrzeb psalmisty i chóru.
28 Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, s. 1414; Nauka o nabożeństwach prawosławnych, oprac. K. Bondaruk, 
Białystok 1987, s. 58-61.
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Rodzaje ksiąg do 1532 r. 
(w tym 
druk.)

lata 1532-1557 
(w tym druk.)

Suma 
(w tym 
druk.)

1645 r.* 
(w tym 
druk.)

Księgi liturgiczne 56 42 (2) 98 (2) 109 (1)
Ewangeliarz1. 5 1 6 8
Czasosłow2. 2 3 5 5
Apostoł3. 4 5 (1 po łac.) 9 (1) 5
Irmologion4. 6 2 8 10
Kanonik5. 1 1 2 2
Mineja6. 12 15 27 30
Modlitewnik7. - - - 5
Oktoich (osmogłasnik)8. 2 2 4 10
Panichidnik9. 1 2 3 2
Psałterz10. 13 4 (1) 17 (1) 15
Służebnik (liturgikon)11. 7 2 9 9
Trebnik12. 1 3 4 2
Triod13. 2 2 4 4 (1)

Literatura do czytania poza 
nabożeństwami

67 (5) 34 101 (5) 119 (6)

Kanony, reguły, zasady 6 4 10 6
Łącznie 129 (5) 80 (2) 209 (7) 234 (7) + 

7**
* - tylko „księgi ruskie”; ** - bogato zdobione Ewangelie
Oprac. na podst.: Л. Л. Щавинская, Литературная культура белорусов Подляшья XV-XIX вв.: 

Книжные собрания Супрасльского Благовещенского монастыря, Минск, Нац. б-ка Беларуси, 
1998, s. 80, 85.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że tabela oprócz inwentarza z 1557 roku zawiera rów-
nież zestawienie ksiąg datowane na 6 sierpnia 1645 roku, z czasów archimandryty Aleksego 
Dubowicza. Spis ten wymienia łącznie 594 księgi, z których 234 pozycje to księgi ruskie, 
201 – księgi po łacinie, 152 księgi w języku polskim i 7 bogato zdobionych Ewangelii29.

Należy tutaj wyjaśnić, że pod koniec XVI wieku archimandrytą monasteru został 
Hilarion Masalski. Ten gorliwy obrońca prawosławia na soborze brzeskim w 1596 roku 
przeciwstawił się unii z Rzymem. Później nie zgodził się też na podporządkowanie mo-
nasteru jurysdykcji unickiego metropolity. Tym samym, do śmierci metropolity Micha-
ła Rahozy w 1598 roku klasztor w Supraślu kultywował prawosławną tradycję. Nowa 
reguła została nadana monasterowi dopiero w 1627 roku30 przez Krzysztofa Chodkie-
wicza. Jednak zakorzeniona tradycja, mimo formalnego przyłączenia do Kościoła unic-

29 ASD, t. 9, s. 185-208.
30 Ostatecznie monaster został podporządkowany nowej regule 31 marca 1635 roku, patrz: A. Mironowicz Podlaskie 
ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII w., Białystok 1991, s. 118-129.
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kiego, była tak silna, że monaster jeszcze całe stulecie zachował wszystkie zewnętrzne 
oznaki prawosławia31. Długo zachowywano tradycję prawosławnego monastycyzmu. 
Nabożeństwa były odprawiane na podstawie ksiąg prawosławnej redakcji. Aktywnie 
były przepisywane cyrylickie rękopisy, pisano oryginalne dzieła w języku cerkiewnosło-
wiańskim i starobiałoruskim. Jednym z dowodów na zachowanie prawosławnego cha-
rakteru monasteru jest wspomniany inwentarz z 1645 roku, który wymienia 234 księgi 
ruskie. Zasadne więc było ujęcie zasobów tego spisu do powyższego zestawienia.

Do naszych czasów zachowała się część rękopiśmiennych zbiorów z biblioteki mona-
steru supraskiego. Wśród nich są te, które trafiły do monasteru wraz z osiadłymi tu mni-
chami, zostały podarowane przez darczyńców, a także te, które zostały tu przepisane. 
Obecnie jest nam znane miejsce przechowywania 64 manuskryptów z XVI-wiecznej 
biblioteki monasteru supraskiego32. W znacznej większości są one zgromadzone w Bi-
bliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie. Kilka manuskryptów 
znajduje się również w Sankt Petersburgu i Moskwie, a jeden na świętej Górze Athos. 
Najcenniejsza księga – Kodeks supraski – podzielona na trzy części, jest przechowywana 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Lublanie (118 kart), w Rosyjskiej Bibliotece Narodo-
wej w Sankt Petersburgu (16 kart) i w Bibliotece Narodowej w Warszawie (151 kart).

Przedstawiona poniżej tabela ilustruje obecne miejsce rozmieszczenia i przechowy-
wania zachowanych zbiorów, uwzględniając: państwo, miasto i instytucję oraz ilość po-
siadanych zbiorów:

Państwo Miasto Instytucja Ilość ksiąg
Grecja (Athos) Biblioteka Monasteru Chilandarskiego 1

Litwa Wilno Biblioteka Akademii Nauk Litwy 
im. Wróblewskich 52

Polska Warszawa Biblioteka Narodowa 1 (fragm.)

Rosja

Moskwa

Państwowe Muzeum Historyczne 1
Rosyjska Biblioteka Państwowa 2
Rosyjskie Państwowe Archiwum 
Akt Dawnych 1

Sankt 
Petersburg

Archiwum Sankt-Petersburskiego 
Instytutu Historii RAN 2

Biblioteka Rosyjskiej Akademii Nauk 2
Rosyjska Biblioteka Narodowa 2 + 1 (fragm.)

Słowenia Lublana Biblioteka Uniwersytecka w Lublanie 1 (fragm.)
Łącznie (jednostek inwentarzowych) 64

oprac. własne

31 Ю. А. Лабынцев, Л. Л. Щавинская, Супрасльский церковнославяно-польский словарь 1722 г., Минск: Нац. 
б-ка Беларуси, 1995, s. 16.
32 Ta ilość nie pokrywa się z ilością jednostek inwentarzowych, których jest 66. Wynika to z faktu, że Kodeks supra-
ski jest podzielony na trzy części i zainwentaryzowany w trzech różnych bibliotekach.
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Mineje były najliczniej reprezentowane wśród ksiąg liturgicznych zgromadzonych 
w monasterskiej bibliotece. Zarówno w 1557 roku, jak również w 1645 roku stanowiły 
one prawie 28% zbiorów z tej grupy. Wśród zgromadzonych manuskryptów inwentarz 
wymienia: 12 minei starych – do 1532 roku, a w latach 1532-1557, łącznie 15 minei, 
w tym 13 minei nowych, jedną mineję nowych świętych i jedną książeczkę minejkę wy-
branych świętych. Łącznie w 1557 roku w bibliotece znajdowało się 27 różnych minei. 
Inwentarz z 1645 roku wymienia 30 minei, a wśród nich:33 2 mineje na marzec, 2 mi-
neje na kwiecień, 2 mineje na maj, 3 mineje na czerwiec, 3 mineje na lipiec, 3 mine-
je na sierpień, 3 mineje na wrzesień, 2 mineje na październik, 3 mineje na listopad, 2 
mineje na grudzień, 2 mineje na styczeń, 3 mineje na luty. Jest wielce prawdopodobne, 
że wśród tych 30 rękopisów są te same egzemplarze, które były wymieniane w inwen-
tarzu z 1557 roku.

Część minei z dawnej biblioteki monasterskiej zachowała się do naszych czasów. 
Znamy miejsce przechowywania 11 egzemplarzy rękopiśmiennych kodeksów należą-
cych do grupy tych ksiąg. Znakomita większość, dziesięć kodeksów, znajduje się obec-
nie w Wilnie, w Bibliotece Akademii Nauk Litwy im. Wróblewskich. Trzy z nich to mi-
neje czytane, ich powstanie datuje się na I połowę XVI wieku (przed 1530 r.), stanowią 
więc zbiór z rejestru ihumena Iony. Wśród nich są:34

Mineja czytana na wrzesień-listopad z I połowy XVI w. (syg. 32 Книг великих, 
въ десть, соборниковъ 4, obecnie syg. F19-79);

Mineja czytana na grudzień-luty z 1518 roku (syg. 34 Книг великих, въ десть, со-
борниковъ 4, obecnie syg. F19-80);

Mineja czytana na marzec-sierpień z pierwszego ćwierćwiecza XVI w. (syg. 35 Книг 
великих, въ десть, соборниковъ 4, obecnie syg. F19-105).

Jest też fragment Ewangelii pouczającej z pierwszego ćwierćwiecza XVI w. (k. 1-33) 
oraz wyjątki z minei miesięcznych na listopad-czerwiec, brak na marzec i kwiecień (k. 
34-266v) (syg. 33 Книг великих, въ десть соборниковъ 4, obecnie syg. F 19-258).

Kolejnych sześć manuskryptów to mineje miesięczne, które ze względu na okres 
powstania są przypisywane do inwentarza z lat 1532-1557, gdy ihumenem monasteru 
supraskiego był archimandryta Sergiusz Kimbar. Są wśród nich:35

Mineja miesięczna na wrzesień (syg. 29 Миней новыхъ 13, obecnie syg. F19-142),
Mineja miesięczna na październik (syg. 30 Миней новыхъ 13, obecnie syg. F19-145),

33 ASD, t. 9, s. 185-208.
34 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk, Oddział Rękopisów, f. 19, nr: 80; 105, 258, 79; Н. А. Морозова, С. 
Ю. Темчин, op. cit., s. 130-133; Описанiе рукописей Виленской публичной библиотеки церковно-славянскихъ 
и русскихъ, сост. Ф. Добрянский, Вильна 1882, s. 106-123, 221-228, 428-432; А. А. Турилов, Южнославянские 
памятники в литературе и книжности Литовской и Московской Руси XV – первой половины XVI в.: Пара-
доксы истории и географии культурных связей, „Славянский альманах“ 2000, Москва 2001, s. 261.
35 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk, Oddział Rękopisów, f. 19, nr-y: 142, 145, 154, 163, 170, 173; Описанiе 
рукописей Виленской публичной библиотеки..., 1882, s. 281-282, 285, 288-290.
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Mineja miesięczna na styczeń (syg. 31 Миней новыхъ 13, obecnie syg. F19-154),
Mineja miesięczna na kwiecień (syg. 32 Миней новыхъ 13, obecnie syg. F19-163),
Mineja miesięczna na lipiec (syg. 33 Миней новыхъ 13, obecnie syg. F19-170),
Mineja miesięczna na sierpień (syg. 34 Миней новыхъ 13, obecnie syg. F19-173).
Pierwsze trzy mineje czytane i wszystkie mineje miesięczne znajdowały się w bi-

bliotece monasterskiej do 1877 roku, kiedy to trafiły do Wileńskiej Biblioteki Publicz-
nej. Natomiast mineja czytana marcowo-sierpniowa była w Supraślu do 1852 roku. Na 
prośbę ojca rektora seminarium w Rydze, archimandryty Pawła Dobrochotowa (bisku-
pa pskowskiego) została wysłana 1 maja 1852 roku do tego seminarium. Do Supraśla 
już nie wróciła, a przed rokiem 1882 została dostarczona do Wileńskiej Biblioteki 
Publicznej. W 1915 roku wszystkie mineje zostały ewakuowane do Moskwy lub Ja-
rosławia. Do Wilna powróciły w latach 1945-1946 i trafiły do miejsca ich obecnego 
przechowywania, czyli do Oddziału Rękopisów Biblioteki Akademii Nauk Litwy im. 
Wróblewskich.

We wszystkich wymienionych minejach do naszych czasów zachowała się orygi-
nalna oprawa wykonana z desek obciągniętych tłoczoną skórą. Księgi w większości 
nie posiadają zapięć, a jedynie pozostałości po nich. Wyjątkiem jest mineja miesięczna 
wrześniowa, gdzie zachowało się jedno kompletne zapięcie i fragmenty drugiego z nich. 
Na niektórych okładzinach nadal znajdujemy ozdoby i zabezpieczenia w formie guzów 
i narożników bądź ślady po ich mocowaniach. Tak jest w przypadku mineji czytanej na 
listopad-czerwiec, gdzie na przedniej i tylnej okładzinie zachowały się niektóre odle-
wane narożniki i guzy w formie potrójnego liścia z białego stopu. Za materiał pisarski 
do wykonania manuskryptów we wszystkich przypadkach posłużył papier. Został on 
zapisany tzw. półustawem, który wywodził się z ustawu, charakteryzował się mniejszym 
i cieńszym pismem, dekoracyjnymi skrótami wyrazów, ornamentami w formie plecion-
ki, zdobieniem liter pętelkami i długimi wąsami. Tekst wszystkich manuskryptów jest 
napisany w jednej kolumnie, a na karcie umieszczono od 26 do 30 wierszy.

Trzy mineje miesięczne: wrześniowa, październikowa i kwietniowa były pisane ręką 
jednego kopisty; mineje: miesięczna styczniowa i sierpniowa były przepisywane przez 
dwóch kopistów, mineja miesięczna na lipiec i mineje czytane zostały wykonane przez 
kilku kopistów. Kodeksy nie posiadają szczególnie bogatych iluminacji, choć w kilku 
przypadkach (mineje czytane, mineja miesięczna na styczeń i kwiecień) początek tekstu 
ozdobiono dekoracyjnymi zastawkami, natomiast koniec tekstu – dekoracyjnym lejkiem 
(mineja miesięczna na lipiec, trzy mineje czytane, oprócz listopadowo-czerwcowej).

Jedenasty zachowany egzemplarz minei to słynny Kodeks supraski36, mineja czytana 
na marzec, wymieniana w inwentarzu z 1532 roku, jako 36 pozycja Книг великих, въ 

36 R. Aitzetmüller, Eine russisch-kirchenslavische Parallelhandschrift zum aksl. Codex Suprasliensis. Materialen zu 
dessen Textgestalt (Suprasliensis-Materialien I-III) „Anzeiger für slavische Philologie” 2, 1967; 3, 1969; 4, 1970; T. 
H. Amsе-dе Jоng, The Meaning of the Finite Verb Forms in the Old Church Slavonic Codex Suprasliensis, Hague 
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десть, соборниковъ..., пятый на паркгаменте. Jak wspomniano wcześniej, mineja 
jest obecnie podzielona na fragmenty o różnej ilości kart i przechowywana w różnych 
miejscach (sygnatury: Cod. Kop. 2; Q. perg. l. 72; Rps BOZ 201).

Kodeks supraski został spisany w X-XI wieku przez kopistę o imieniu Retko na te-
renie wschodniej Bułgarii. W XIII wieku na tekście zostały naniesione poprawki ręką 
korektora ruskiego, co potwierdza, że Kodeks znajdował się w tym czasie na terenie 
Rusi Kijowskiej. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach rękopis trafił do Supraśla na 
początku XVI wieku. Starobułgarski kodeks został zapewne ofiarowany monasterowi 
w związku z obchodami w dniu 25 marca uroczystości święta Zwiastowania Najświęt-
szej Marii Panny, pod którego wezwaniem była główna świątynia monasteru. W biblio-
tece klasztornej był przechowywany do 1823 roku, gdzie został odkryty przez profesora 
Uniwersytetu Wileńskiego księdza Michała Bobrowskiego. Profesor pracował nad nim 
w Wilnie i Żyrowicach w latach 1823-1828. W 1831 roku Bobrowski ponownie wy-
pożyczył księgę. W kolejnych latach badacz pod pozorem studiów rozerwał i podzielił 
mineję na części o różnej ilości kart, od tego czasu każdy z fragmentów posiada własną 
historię i przechodzi odmienne koleje losu.

Do dziś nie wiemy, co stało się z początkowym fragmentem manuskryptu, który za-
wierał najprawdopodobniej teksty żywotów świętych na dni od 1 do 3 marca. Pozostałe 
zachowane części są kontynuacją żywotów świętych ułożonych zgodnie z kalendarzem 
liturgicznym – od 4 do 31 marca.

Pierwsza zachowana część 16 zeszytów (118 kart) została wysłana na początku 1840 
roku do Wiednia do Jerneja Kopitara – słoweńskiego wydawcy i slawisty, i nie wróciła 
już do Michała Bobrowskiego. W 1845 roku po śmierci Kopitara jego biblioteka trafiła 
z Wiednia do Lublany. Tam Kodeks przekazano do Biblioteki Liceum w Lublanie, obec-
nie przemianowanej w Narodową i Uniwersytecką Bibliotekę w Lublanie.

Kolejna znana część, stanowiąca treściowo kontynuację rękopisu (16 k., dwa zeszy-
ty), trafiła w ręce Daniela Konstantynowicza Strelbickiego, późniejszego archimandryty 
wileńskiego monasteru św. Ducha – Modesta. W 1856 roku została ona sprzedana ro-
syjskiemu historykowi i bibliografowi Afanasijowi F. Byczkowowi (kierownik Wydzia-
łu Rękopisów przy Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Sankt Petersburgu). Następnie 

1974; П. О. Бобровский, Судьба Супрасльской рукописи, „Журнал Министерства народого просвещения“ 
253 (1887), 254 (1888) Санкт-Петербург; Codex Suprasliensis [Project: Codex Suprasliensis Inscribed on the 
International Register in 2007 Memory of the World] http://csup.ilit.bas.bg/ [dostęp 2.08.2013]; Супрасълски или 
Ретков сборник, ред. Й. Заимов, М. Капалдо, т. 1, София, 1982, т. 2, София 1983; A. Kaszlej, Dzieje Kodeksu 
supraskiego, Supraśl 1997; E. Kierejczuk, Kodeks supraski wśród zbiorów biblioteki monasteru supraskiego. Kilka 
hipotez w sprawie czasu przybycia Minieji Czetnej z XI wieku do Supraśla, „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol. 2, 
red. U. Pawluczuk, Białystok 2011; A. Margulies, Der altkirchenslavische Codex Suprasliensis, Heidelberg 1927; 
Mineja czytana na marzec - fragment [katalog BN: syg. Rps BOZ 201 lub syg. mf. 78545] https://alpha.bn.org.pl/se-
arch~S5*pol?/cRps+BOZ+201/crps+boz+201/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=crps+boz+201&1%2C1%2C 
[dostęp 2.08.2013]; A. Mironowicz, Kodeks supraski, „Białostocczyzna” 1988, nr 1 (9); Преоткриване: Супрасъ-
лски сборник, старобългарски паметник от Х век, red. A. Miltenova, Sofia 2012; E. Zivier, Studien über den 
Codex Suprasliensis, t. 1, Breslau 1892.
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stała się własnością jego syna, Iwana Byczkowa (1899 r.), i pozostawała w domu Bycz-
kowów nawet w czasie oblężenia Leningradu. Po śmierci Iwana Byczkowa (1944 r.) 
wdowa odsprzedała rękopis (10 czerwca 1947 r.) do Oddziału Rękopisów Biblioteki 
Publicznej w Leningradzie, obecnie noszącej nazwę Rosyjskiej Biblioteki Narodowej 
w Sankt Petersburgu.

Najobszerniejsza część (151 k.), która w 1847 roku znajdowała się u Michała Bo-
browskiego w Szereszowie, została zakupiona przez znanego historyka i bibliofila Wła-
dysława Trębickiego wraz ze zbiorami biblioteki Bobrowskiego. W latach 1848-1869 
znajdowała się w bibliotece rodowej Trębickiego w Linowie (powiat próżański). W 1869 
roku spadkobiercy Trębickiego sprzedali ją ordynatowi Konstantemu Zamoyskiemu. 
W ten sposób rękopis trafił do Biblioteki Ordynacji Zamojskich w Pałacu Błękitnym 
w Warszawie i znajdował się tam do 1939 roku. W 1941 roku został wywieziony do 
Berlina, a następnie zwrócony do Biblioteki Narodowej w grudniu 1941 roku. W listo-
padzie 1944 roku został ponownie wywieziony na terytorium Niemiec. Do 1962 roku 
był uznawany za zaginiony. Odnaleziony w Stanach Zjednoczonych, został sprzedany 
w 1967 roku przez anonimowego oferenta Herbertowi Moellerowi, amerykańskiemu 
biznesmenowi powiązanemu z Polską. Dziewiątego lipca 1968 roku Moeller przekazał 
rękopis do Biblioteki Narodowej w Warszawie i obecnie znajduje się on w Bibliotece 
Ordynacji Zamojskiej jako prywatny depozyt.

W 2007 roku z inicjatywy polsko-rosyjsko-słoweńskiej Kodeks supraski został wpi-
sany na Międzynarodową Listę Pamięci Świata. W związku z tym, że oryginalny manu-
skrypt jest obecnie rzadko udostępniany, rękopis zdigitalizowano. Jego wersję elektro-
niczną można obejrzeć pod adresem: http://csup.ilit.bas.bg/galleries. Są tam prezento-
wane wszystkie zeskanowane części Minei z poszczególnych bibliotek.

Omawiany tu temat w znacznie rozszerzonej wersji zostanie wkrótce przedsta-
wiony w nowej publikacji, która będzie podsumowaniem zaplanowanego na lata 
2012-2013 projektu pt. Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych (NPH-
048), realizowanego we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej 
przez zespół polsko-litewsko-rosyjski. Katalog, obejmujący 64 jednostki inwenta-
rzowe (37 jednostek z czasów ihumena Iony i 27 jednostek z czasów jego następcy, 
archimandryty Sergiusza Kimbara) już jest przygotowany i po ostatecznej korek-
cie zostanie wydrukowany i oddany do rąk czytelników. Autorzy mają nadzieję, że 
nowa publikacja będzie źródłem usystematyzowanej wiedzy dla zainteresowanych 
opisywaną tematyką.

zAchowAne MAnUskrypty ze zBiorów szesnAstowiecznej BiBlioteki MonAsterU sUprAskiego
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Reserved manuscripts from the collection of XVIth century library 
of Supraśl monastery
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Inventory of the property was made in 1557, when the monastery in Supraśl was gover-

ned by archimandrite Sergiusz Kimbar. Inventory sheets contained among other codes of 
monastic library. Register covered books, which were collected by predecessors of archiman-
drite Kimbar and manuscripts acquired in his time. In the mid-sixteenth century monastery 
library had the collection of over 200 books, as shows the register. Throughout history, both 
monastery and its book collection passed the tragic fate, what resulted in fragmentation and 
irreversible loss of collected books. Part of monastery books were borrowed and appropria-
ted, part of them were destroyed as a result of improper storage. The rest of hidden and 
preserved manuscripts were exported to Vilnius, Petersburg and Moscow. The article shows 
and describes manuscripts from the collection of sixteenth century library of Supraśl mona-
stery. Among the preserved books you can find various menaions, among them the Codex 
Suprasliensis.
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MArzAnnA kUczyńskA, Uniwersytet iM. AdAMA MickiewiczA w poznAniU 

kalendarZowa Struktura homiliarZy ewangelicZnych

Słowa kluczowe: Kościół prawosławny, rękopisy cyrylickie, homiliarz ewangelicz-
ny, kalendarz liturgiczny

Współcześnie w sposób naukowy opisujemy literaturę cerkiewnosłowiańską 
jako system, zorganizowany hierarchicznie według ważności poszczególnych 

elementów wchodzących w jej skład. Z tej perspektywy gatunki homiletyczne, kazno-
dziejskie pozostawały na obrzeżach systemu, ponieważ układ liturgii przewidywał dla 
kazania miejsce na końcu nabożeństwa, a więc mogło być nawet opuszczane, i często 
było, gdy obrzędy bardziej się wydłużały. Sytuacja uległa gwałtownej zmianie w drugiej 
połowie XVI wieku na skutek wystąpień reformacyjnych i zapoczątkowania procesu 
odnowy Cerkwi w państwie polsko-litewskim, podczas której do szerokiego kształcenia 
wiernych, ewangelizowania, katechizowania i formowania moralnego, wykorzystano 
homiliarz nauczający – yчительное евангелие.

Zbiór ten przyswojony został przez słowiańską Cerkiew z greckiego wzorca już przy 
końcu IX wieku przez Konstantyna1, biskupa stolicy Bułgarii, Presławia. Z niejasnych dzi-
siaj powodów dzieło dość wcześnie utraciło uznanie odbiorców, za czym przemawia nikła 
liczba zachowanych do naszych czasów egzemplarzy (jedynie trzy)2, i około połowy XIV 
wieku zostało zastąpione nowym kodeksem kaznodziejskim o tej samej nazwie. Cerkiew 
prawosławna w państwie polsko-litewskim używała go powszechnie w różnych warian-
tach kompozycyjnych do końca XVIII wieku, a w części środowisk religijnych posługi-
wano się nim nawet w wieku XIX. Te właśnie homiliarze tworzą dziś zasadniczy korpus 
polskich cyryllików kaznodziejskich3 i one będą podstawą mojego opracowania.

Mimo długich badań, nie udało się dostatecznie jasno zrekonstruować procesu po-
wstawania księgi, która ma wybitnie uniwersalny, ogólny układ kalendarza, odnoszący 
się do najważniejszych okazji liturgicznych. Tradycja przypisuje autorstwo patriarsze 
Konstantynopola, Kalistowi I (1350-1353, 1355-1363/64). Badacze uważają, że dzieło 

1 Por. Антоний, архиеп. [A. В. Вадковский], Константин епископ болгарский и его Учительное евангелие, [в:] 
Из истории христианской проповеди. Очерки и исследования, С.-Петербург 1892, s. 192-305.
2 Старобългарска литература: Енциклопедичен речник, съст. Д. Петканова, София 1992, s. 483.
3 Zob. Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce, opr. A. Naumow, A. Kaszlej, przy współpracy E. Naumow i J. Stra-
domskiego, wyd. 2, Kraków 2004.
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ma kompilowany charakter i szukają autorów wśród kilku patriarchów wschodnich, 
spod ręki których w omawianym okresie wyszły prace homiletyczne – Filoteusza Kok-
kinosa (1353-1354), Jana XIV Kalekasa4 (1334-1347), Jana IX Agapitosa (1111-1134), 
Germana II (1222-1240), Jana XIII Glikisa (1315-1319)5. Rosyjski tekstolog, Iwan Wła-
dymirowicz Jakszyn, badając słowiańską rękopiśmienną tradycję homiliarzy uważa, że 
przekładu z greki dokonano na Athosie6, a w tłumaczeniu przynajmniej jednego z wa-
riantów kodeksu mógł brać udział metropolita moskiewski Cyprian (1336-1406) lub 
ktoś z jego otoczenia7.

Ewangeliarze, strukturalnie podporządkowane cyklowi kalendarzowemu, zaliczane 
są do ksiąg z tzw. zawartością stałą, w praktyce jednak trudno znaleźć dwa identyczne 
egzemplarze. Księga, której zadaniem było zaspokojenie kaznodziejskich potrzeb całe-
go roku cerkiewnego, a przynajmniej większej jego części, kompozycyjnie składa się 
z dwóch działów – niedzielnego i świątecznego8. Świadomość odmienności tych oka-
zji liturgicznych, ich kalendarzowego zróżnicowania pokazuje różna paginacja – każda 
z części ma własną numerację kart. Jednocześnie dają one dowód symetrii ideowo-te-
ologicznej w organizacji roku kościelnego, wyznaczanego dla świąt ruchomych przez 
Wielkanoc, a dla stałych przez historię ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Część świąt 
ruchomych rękopiśmiennych homiliarzy w tytule ma nawet poświadczony swój minejny 
charakter, np. pamięć zmarłych, Prawosławia, 318 ojców soboru nicejskiego, itd.

Część niedzielna ewangeliarza charakteryzuje się większą stabilnością i słabiej re-
aguje na zmiany. Dział świąteczny łatwo ulega modyfikacjom wywołanym dynamiką lub 
potrzebami życia religijnego. Ta właśnie intensyfikacja życia Cerkwi w Polsce drugiej 
połowy XVI wieku i w wieku XVII wywarła istotny wpływ na kształt roku liturgiczne-
go, na formę nabożeństwa, a te znalazły odzwierciedlenie w zbiorach kaznodziejskich, 
które gwałtownie wzbogaciły swoją zawartość, szczególnie na dni świąteczne.

4 П. Атанасов, Об одном болгарском списке Заблудовского Учительного Евангелия Ивана Федорова, [в:] „Фе-
доровские чтения” 1980, Москва 1984.
5 Zdaniem Dymitriosa Gonisa czternastowieczna cerkiewnosłowiańska wersja ewangelii nauczającej to przekład 
kodeksu homiletycznego z XII wieku (z późniejszymi uzupełnieniami), funkcjonującego w greckiej tradycji ręko-
piśmiennej pod nazwami Konstantynopolitański homiliarz patriarchalny albo Homiliarz II Jana IX Agapitosa. Д. 
Гонис, Цариградският Патриарх Калист I и „Учителното евангелие”, „Старобьлгаристика/Paleobulgarica” 
1982/2, s. 54.
6 Uwagi kopistów zamieszczone w rękopisach pozwalają ustalić, że tłumaczeń słowiańskich było więcej niż jedno, 
zaś prawdopodobne lata ich powstania to 1347 i 1407 rok. Isаjewicz mówi też o latach: 1426 i 1449. Por. np. rękopis 
Biblioteki Ordynacji Zamojskiej BOZ 85 z warszawskiej Biblioteki Narodowej. Я. Iсаєвич, Заблудiвське євангелiе 
учительне 1569 р., [в:] Лiтературна спадщина Iвана Федорова, Львiв 1989; idem, Заблудiвське Євангелiе 
учительне 1569 р., [в:] Видання Івана Федорова як пам’ятки літeратурного життя, Львiв 1994, s. 76-79.
7 И. В. Якшин, Литературная история „Евангелия учительного” (рукописная традиция конца XIV–XVII 
в.), автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.01.01. Место защиты: Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург 2012, 21 s. Jakszyn podważa 
ustalenia Gonisa, twierdząc, że nawet triodnej część kodeksu nie można przypisać Janowi IX.
8 Rękopis BOZ 87, zwany ewangelią z komentarzem (толковая евангелия), wskazuje na starszą tradycję, kiedy 
homiliarz uwzględniał wyłącznie okazje niedzielne, pomijając dział świąteczny.
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Normatywną z perspektywy kalendarza i duszpasterstwa księgą homiletyczną w Pol-
sce stał się ewangeliarz zabłudowski, wydany przez hetmana Chodkiewicza 1569 roku 
(dalej: EZ) na podstawie dawnych wzorów rękopiśmiennych. Druk księgi pozwolił 
na ustalenie i utrwalenie w następnych wydaniach pewnego kanonicznego schema-
tu kalendarzowego, ale wyjątki od tej reguły, szczególnie w manuskryptach, nie były 
rzadkością.

W pierwszej części EZ okazje liturgiczne organizowane są według świąt ruchomych 
i porządku triodnego – cztery niedziele przedpościa (Celnika i faryzeusza, Syna marno-
trawnego, Mięsopust, Seropust), pięć niedziel Wielkiego Postu, cykl wielkanocny (So-
bota Łazarza, Niedziela Palmowa, Wielkanoc, Poniedziałek paschalny), pięć niedziel 
po Wielkanocy, czwartek Wniebowstąpienia Pańskiego z opowieścią o wyprowadzeniu 
Adama z raju (szósty tydzień po Wielkanocy; kazanie Cyryla z Turowa9), Niedziela 
Pięćdziesiątnicy (Zesłania Ducha Świętego, dalej: ZDS), Niedziela Wszystkich Świętych 
i dalej 31 niedziel zwykłych.

Część druga, świąteczna, liczona od 1 września, nie imponuje liczebnością, obejmuje 
wybrane święta Pańskie, maryjne, kilka świąt minejnych i kilka niedziel poprzedzających 
lub następujących po dniach Pańskich. W kolejności idą: Nowy Rok – 1 IX (3 kazania), 
niedziela przed Podwyższeniem Krzyża, Podwyższenie Krzyża (14 IX), Dymitra męczen-
nika (26 X), Kosmy i Damiana (1 XI), Jana Złotoustego (13 XI), Wprowadzenie Boguro-
dzicy do świątyni (21 XI), Niedziela Praojców, niedziela przed Bożym Narodzeniem, Boże 
Narodzenie (25 XII), niedziela po Bożym Narodzeniu, pamięć Bazylego Wielkiego i mni-
chów (1 I), niedziela przed Chrztem Pańskim, Chrzest Pański (6 I), niedziela po Chrzcie 
Pańskim, Spotkanie Pańskie (2 II), Zwiastowanie Bogurodzicy (25 III), św. Jerzego (23 
IV), cesarza Konstantyna i jego matki Heleny (21 V), Narodzenie Jana Chrzciciela (24 
VI), Piotra i Pawła – bez kazania, z odesłaniem na 18 niedzielę po Zesłaniu Ducha Święte-
go, 1 sierpnia – tematyczna nauka ogólna (nie „na Ewangelię”), Zaśnięcie Bogurodzicy (15 
VIII), Przemienienie Pańskie (6 VIII), Ścięcie głowy Jana Chrzciciela (29 VIII).

Spośród zachowanych do dziś ok. 100 rękopisów homiliarzy ewangelicznych, jedy-
nie kilka zbliżonych jest strukturalnie do kalendarza EZ. Nawet późniejsze druki tłuma-
czeń zbioru na prostą mowę ruską nie odzwierciedlają jego kompozycji rygorystycznie. 
Zmiany obejmują głównie okazje bez mocnego liturgicznego i kalendarzowego umoty-
wowania, jak dzień 1 sierpnia, albo mające tylko wspomnienia z odesłaniem.

Porządek świąt ruchomych, jak powiedziano wyżej, cechuje się znaczną stabilnością, 
a okazji o labilnym typie, których może zabraknąć w konkretnym zbiorze, jest tylko 
kilka – Sobota Łazarza, Poniedziałek Wielkanocny, Wniebowstąpienie Pańskie (prze-
ważnie podawane pod swoją nazwą, rzadziej łączone z dniem obchodów – czwartkiem 
szóstego tygodnia po Wielkanocy).

9 Znane w tym ułożeniu już rękopisom.

kAlendArzowA strUktUrA hoMiliArzy ewAngelicznych
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Spośród nauk części świątecznej różnice wykazuje pamięć Nowego Roku (1 wrze-
śnia), pierwszego stycznia, świętych Konstantyna i Heleny, apostołów Piotra i Pawła, 
oraz pierwszego sierpnia. W EZ Nowy Rok ma trzy kazania tematyczno-egzegetyczne10 
bez wskazanego „środka ciężkości”. Pierwsze mówi o doskonałości moralnej pod bożym 
kierownictwem i osobistej odpowiedzialności za grzech. Drugie to właściwe kazanie 
noworoczne na temat Chrystusa wcielonego Boga i odnowy człowieka przez zbawie-
nie. Trzecie dotyczy cnoty wdzięczności Bogu za dobroć dla swego stworzenia. Wersje 
rękopiśmienne kodeksu często nie mają przypisanych nauk tego dnia do żadnej okazji 
liturgicznej (np. BOZ 85), po prostu otwierają one dział świąt ruchomych, co pozwala 
wysunąć przypuszczenie, iż w wiekach XVI i XVII dopiero szukano dla niego miejsca 
w liturgicznym układzie roku. Melecy Smotrycki i Piotr Mohyła11 w swoich wydaniach 
zbioru, przełożonych na prostą mowę (1616 i 1637 r.), zostawili pierwszego września 
jedną naukę, „na Ewangelię”, przypisując ją jednoznacznie Nowemu Rokowi. Nowsza 
homiletyka częściej w tym dniu przewiduje święto Szymona Słupnika.

Dzień pierwszego stycznia w przeważającej większości klasycznych homiliarzy ko-
jarzy się ze świętem Bazylego Wielkiego, zwykle połączonym z pamięcią mnichów (jak 
w EZ). Smotrycki i Mohyła zmieniają ten układ oddając pierwszeństwo uroczystościom 
Pańskim. Dążąc do uzyskania pełnego cyklu dni pamięci Jezusa Chrystusa, także tych spo-
za dwunastu głównych, dodali do dnia kapadockiego Ojca święto Obrzezania, lecz już bez 
wspominania mnichów. Taką postać uroczystości znano od IV wieku, lecz w omawianym 
typie zbiorów homiletycznych był to pewien ewenement, dlatego obaj wydawcy zamieści-
li krótkie umotywowanie decyzji o dodaniu Obrzezania do kalendarza – jest to mianowicie 
święto przewidziane „prawem” (dosł. przez „zakon”) i o „znaczniejszym” charakterze12.

Lokalną, jak się wydaje, ruską (rutheńską) specyfikę zdradza pamięć Konstantyna 
i Heleny ze skróconą wersją kazania i odesłaniem po komentarz na dzień Jana Złoto-
ustego (13 XI), co daje dowód słabszego oparcia święta w polskim systemie monar-
chicznym, ponieważ król był katolikiem. Potwierdza to praktyka rękopiśmienna, gdzie 
niejednokrotnie uroczystość była usuwana poza cykl kalendarzowy i zapisywana na 
końcu kodeksów (np. BOZ 85) w takiej samej niepełnej formie. W zbiorach drukowa-
nych prostą mową w ogóle usuwa się święto ze spisu nabożeństw, na które przewidywa-
no głoszenie kazań. Pierwszy zrobił to Melecy Smotrycki, a potwierdził Piotr Mohyła, 
wykorzystując model kalendarzowy Smotryckiego, chociaż to metropolita, jak wiado-
mo, oficjalnie nakazał wspominanie imienia polskiego króla podczas prawosławnych 
uroczystości religijnych13.

10 Typowym kazaniem egzegetyczno-moralnym „na Ewangelię”, jest pouczenie drugie.
11 D. Frick, Petro Mohyla’s Revised Version of Meletij Smotryc’kyj’s Ruthenian Homilary Gospel. American Contri-
bution to the Tenth International Congress of Slavists, Sofia September 1988. Cambridge 1987, s. 107-120.
12 Por. The Jevanhelije učytelnoje of Meletij Smotryc’kyj, [w:] Harvard Library of Early Ukrainian Literature: Texts: 
Volume II. Cambridge (Massachusetts), Harvard University 1987, s. 472.
13 A. Naumow, Domus divisa, Kraków 2003, s. 75.
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Z dzisiejszego punktu widzenia zdziwienie wywołuje fakt, iż święto apostołów Pio-
tra i Pawła nie ma w EZ stałego kazania. Zalecenia różnych zbiorów każą czerpać ma-
teriał z różnych okazji liturgicznych, najczęściej z 18 niedzieli po ZDS (na Łk 5, 1-11), 
Smotrycki i Mohyła pozwalają prócz tego sięgnąć po „naukę pospolitą” z 1 listopada ku 
czci wszystkich apostołów. Ale równie dobrze święto to może być pominięte, jak w rę-
kopisie z Biblioteki Narodowej o sygnaturze 12218 III (stara: Akc. 2797, pocz. XVII 
w.)14. Prawdopodobnie na tyle było utrwalone w tradycji Kościoła, że nie widziano po-
wodu, by dostarczać jeszcze uzupełniającego materiału kaznodziejskiego dla nabożeń-
stwa. Wydaje się ponadto, że powodem zamarkowania tylko obecności święta mógł być 
jego ideowy sens, skoncentrowany na idei misyjnej, o której traktowały już wcześniej 
kazania niedziel cyklu ruchomego. Natomiast wzór idealnego pasterza reprezentowała 
uroczystość ku czci Jana Złotoustego, unikano zatem mnożenia podobnych treściowo 
pouczeń.

Inaczej przedstawia się kwestia pierwszego sierpnia, kiedy nauce nie przypisano 
żadnej okazji liturgicznej. Kazanie dotyczy problemu gorliwości wiary, przykazania 
miłości i naśladowania Chrystusa. Sądząc na tej podstawie, święto mogło służyć 
jako wsparcie dla Przemienienia Pańskiego, tworząc jeden cykl. W efekcie jednak 
pamięć ta została zmarginalizowana, stała się okazją właściwie poza kalendarzową, 
ponieważ nauka, mimo iż konsekwentnie zapisywana pod swoją datą, częściowo 
straciła stały charakter i zaczęła być traktowana jako nauka codzienna (powszednia) 
na dowolne okazje liturgiczne, co jednoznacznie dookreślił Smotrycki i powtórzył 
Mohyła15, akceptując tym samym rozluźnienie związków homiliarza z kalendarzem 
liturgicznym.

Drugi dowód takiego stanu rzeczy dają nauki ogólne zamieszczone na końcu zbioru 
przez Smotryckiego i przepisane przez Mohyłę. Pierwsza z nich dedykowana jest wy-
znawcom i na „każdy czas”, druga tylko na „każdy czas” – to tekst przeniesiony z pierw-
szego września, gdzie nie miał konkretnego przeznaczenia liturgicznego.

Swobodne traktowanie organizacji roku kościelnego przez redaktorów antologii 
kaznodziejskich uzasadniała nie do końca sprecyzowana jego ranga liturgiczna. Cią-
gle uchodziły za księgę pomocniczą do nabożeństwa, nie obligatoryjną. W rezultacie 
autorzy każdej kolejnej rękopiśmiennej wersji dzieła decydowali o jego treści i kom-
pozycji. Wśród polskich zbiorów mamy ciekawy manuskrypt z XVI wieku 12211 III 
(BN Akc. 2729), który poświadcza moment przełomu w podejściu do tradycji gatunku, 
zdradzając jednocześnie dylematy twórców, pragnących zabezpieczyć duszpasterzowi 

14 W nawiasach podaję starsze sygnatury omawianych rękopisów jako bardziej rozpowszechnione.
15 „Mѣсѧца августа, первого днѧ: можетсѧ читати и в ишїй якїй колвекъ часъ якъ наука посполитаѧ 
и штоденнаѧ”. The Jevanhelije učytelnoje…, s. 507. 
„М(с)ца августа первого днѧ. Можетсѧ читати и в инший якийколвек ча(с) якъ наука посполитаѧ 
и штоденнаѧ“. Мохила Петр, Евангелие учителное, Рыхвалт 1665-66, k. 503. Cytat z rękopiśmiennej wersji 
druku, sygnatura nowa: 12225 III (BN Akc. 2795).
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możliwie bogaty materiał do nauczania, a nie odbiec zbytnio od porządku roku, ponie-
waż kalendarz jest tam częściowo zachowany, a częściowo nie. Jak księgi omawiane 
wyżej, kodeks budują dwie części – niedzielna ze świętami ruchomymi – i świąteczna. 
Niedzielną ułożono typowo według starszego schematu – brak tu jedynie trzech świąt 
upowszechnionych dla kaznodziejstwa pod wpływem nowszych tendencji duchowych – 
Soboty Łazarza, Poniedziałku Wielkanocnego, Wniebowstąpienia.

Część świąteczna przedstawia się bardziej interesująco – obejmuje przede wszyst-
kim święta Pańskie, wraz ze wspierającymi je niedzielami poprzedzającymi i następu-
jącymi po nich, oraz z okazjami maryjnymi. Ale ich kolejność jest dość niespotykana: 
niedziela przed Podwyższeniem Krzyża, Podwyższenie Krzyża; niedziela przed Bożym 
Narodzeniem (Świętych Praojców), niedziela po Bożym Narodzeniu (Młodzianków); 
niedziela przed Chrztem Pańskim, niedziela po Chrzcie; Obrzezanie, Chrzest; Spotkanie 
Pańskie; Zwiastowanie Bogurodzicy, Przemienienie Pańskie, Zaśnięcie Bogurodzicy, 
Narodzenie Bogurodzicy, drugie kazanie na Podwyższenie Krzyża zawierające historię 
jego znalezienia.

Kodeks zamyka wyjątkowy w praktyce rękopiśmiennej cykl czterech ogólnych kazań 
stanowych bez kalendarzowej lokalizacji. Poświęcone są biskupom, mnichom i „każ-
demu człowiekowi”, męczennikom, ewangelistom i apostołom. Blok ten nie stanowi 
ciągłości, między nauki wpisano dwa kazania paschalne i święto proroka Eliasza z 20 
VII – jedyne tego typu w całym zbiorze. To nie koniec „eksperymentowania” z formą – 
mowy na Paschę także zostały rozdzielone – najpierw idzie osobne kazanie na jutrznię 
Wielkanocy, potem pamięć Eliasza i dopiero druga mowa na liturgię Paschy.

Taki układ dni sprawia wrażenie, jakby osoba zamawiająca zbiór albo sam kopista 
zmienili w trakcie pracy zdanie co do jego zawartości i pododawali trochę kazań, by 
zapewnić większą przydatność księgi. Jednak wyraźnie widać tu liturgiczną świado-
mość twórców, którzy traktują homiliarz jak lekcjonarz – najpierw zamieszczają kaza-
nia z czytaniem biblijnym, ustawiając je w porządku kalendarzowym, następnie dają 
święta literacko opracowane przez materiał apokryficzny, przenosząc ich pamięć poza 
cykl roczny (tu: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny i drugie na 14 IX: Znalezienie 
Krzyża). Trzeba bowiem pamiętać, że toczyła się wówczas zażarta batalia o źródła 
chrześcijańskiego objawienia, ich prawdziwość i czystość, której konsekwencją było 
odrzucenie apokryfów przez protestantyzm jako literatury niekanonicznej. Na końcu 
oddaje się miejsce pouczeniom ogólnym bez perykopy, jakie można głosić podczas 
różnych okazji.

Obecność dnia św. Eliasza da się umotywować np. świętem patronalnym parafii, dla 
której pisano księgę, natomiast nie znajduję wytłumaczenia, dlaczego Wielkanoc jest 
ostatnia i jeszcze rozdzielona innym świętem. Ewidentnie potrzebowano dodatkowych 
treści paschalnych do przepowiadania, skoro dzień Zmartwychwstania Pańskiego no-
tuje również część triodna zbioru, lecz ich rozdzielny zapis może objaśnić chyba tylko 
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pomyłka kopisty albo chęć zwrócenia uwagi, że każdy z tekstów powinien być głoszony 
podczas innej partii nabożeństwa. Pisanie odrębnych kazań na część poranną i główną 
liturgii weszło na Rusi w zwyczaj, odkąd wzrosły potrzeby edukacyjne, ale zawsze na-
stępowały one po sobie, nie były niczym rozdzielane.

Bez wątpienia mamy prawo uznać omawiany manuskrypt za pomost między kla-
syczną ewangelią nauczającą a nowszą homiletyką, gromadzoną w zmodyfikowanych 
kalendarzowo kodeksach kaznodziejskich, odzwierciedlających przesunięcia, jakie za-
szły pod wpływem złożonej sytuacji wyznaniowej oraz tendencji odnowicielskich w ki-
jowskim Kościele.

Większość zachowanych w polskich zbiorach rękopisów homiletycznych należy do 
tej grupy, a ich struktura kalendarzowa jest bardzo zróżnicowana i trudno daje się po-
równać z wzorcem postulowanym przez wydawców EZ, szczególnie w zakresie świąt 
stałych. W czasach renesansu, ześrodkowanych na ewangelizacji, układ kalendarzowy 
miał wsparcie ze strony literatury homilijnej w typie egzegetycznym, jaka nadawała 
księdze charakter lekcjonarza, czytanego w każdą niedzielę i kolejne święta roku. Ba-
rok, przyjmowany w Polsce od schyłku XVI wieku, przyniósł zapotrzebowanie na inną 
literaturę pouczającą. Odchodzono od komentowania Pisma św. na rzecz kazania te-
matycznego, mniej zespolonego z perykopą dnia. W rezultacie porządek kalendarzowy 
przestał odgrywać rolę głównego czynnika organizującego kompozycję zbioru. Poja-
wiły się nowe święta, nowe nauki ogólne, literatura niekaznodziejska – żywoty, cuda, 
pasje, apokryfy, chrześcijańskie legendy historyczne, jak ta o znalezieniu Krzyża przez 
cesarzową Helenę.

*
Główny zrąb nauk niedzielnej części „nowego” homiliarza ukształtowanego na te-

renie polsko-litewskim wchodził w skład starszych zbiorów. Nieznaczne zmiany cy-
klu ruchomego wywołane zostały wpływem debat międzywyznaniowych, pogłębionej 
duchowości, ugruntowywania prawosławnej teologii chrystologicznej w świadomości 
wiernych przeciwstawianej naukom obcych wyznań. Do składu świąt triodnych dołą-
czył Wtorek Wielkanocny i pamięć Wielkiego Czwartku16, obejmująca obszerne kazania 
pasyjne o dziejach Męki Pańskiej, do których materiał czerpano w dużym stopniu z apo-
kryfiki i łacińsko-polskiego kaznodziejstwa.

Poważniejsze przekształcenia objęły część świąteczną zbiorów, spowodowane zapo-
trzebowaniem na pomoce homiletyczne17. Niewielki początkowo dział świąt stałych z dużą 

16 Kodeksy Biblioteki Narodowej w Warszawie (Akcesja): 12214 III (BN Akc. 2584, XVI w.); 12230 IV (BN Akc. 
2755, XVII w.); 12223 III (BN Akc. 2783, 1646).
17 Istotne znacznie dla ich powstania miało wydanie Postylli Mikołaja Reja. Opracowywano je na Rusi południo-
wo-zachodniej (wskazuje się np. okolice Sanoka), autorzy zaś wywodzili się ze środowisk duchownych, o czym 
świadczy sprawność literacka, wiedza teologiczna i znajomość oczekiwań słuchaczy. Specyfika i podział takich 
ewangeliarzy były obiektem studiów zarówno Jana Janowa, jak i ukraińskiej badaczki Haliny Czuby, klasyfika-
cja uzależniona została od terenu powstania danych wersji zbioru – noszą miano grup: przemyskiej, sanockiej, 

kAlendArzowA strUktUrA hoMiliArzy ewAngelicznych



142

szybkością zaczął się zapełniać nowymi pamięciami. W pierwszej kolejności starano się 
zamieszczać większą liczbę pouczeń ku czci Chrystusa i Jego Matki, aż do uzyskania 
pełnego cyklu dedykowanych im świąt. Najrzadziej spośród świąt maryjnych występuje 
Pokrow (1 X), prawdopodobnie z powodu luźnego związku z problematyką chrystologicz-
ną18 i Sobór Najświętszej Maryi Panny19. Największą frekwencję ma Boże Narodzenie. 
Zwyczajem stało się pisanie kilku kazań na ważne święta lub przynajmniej rozbudowywa-
nie i dzielenie na duże fragmenty pojedynczych tekstów. W rękopisie 12205 III (BN Akc. 
2847) liczba kazań na 25 XII wzrosła do czterech. Dni świąt Pańskich były jednocześnie 
„obudowywane” pamięciami niedzielnymi sprzed świątecznej daty i po niej, które często 
wydzielano w osobne bloki, pomijając kalendarzową kolejność20.

Zdarzają się próby niwelowania różnic między częściami zbioru. Dochodzi do wpi-
sywania jednego święta w obu działach kodeksu, wśród świąt ruchomych i stałych, jak 
przekonaliśmy się wyżej na przykładzie Paschy, ale dotyczy to również Niedzieli Pal-
mowej i Zesłania Ducha Świętego (12205 III). Z drugiej strony następuje przesuwanie 
niektórych okazji stałych do części triodnej, np. Zwiastowania Maryi Pannie (12235 
III; BN Akc. 2590, XVIII w.), lub odwrotnie – przenoszenia świąt ruchomych do grupy 
stałych, np. Wniebowstąpienia (12205 III), Niedzieli Palmowej, trzeciej (12232 III; BN 
Akc. 2904) i szóstej niedzieli po Wielkanocy.

Najbardziej charakterystyczną cechą nowszej ruskiej homiletyki XVI i XVII wieku 
jest upodobnianie się działu świątecznego homiliarza do wzorca kalendarzowego pro-
logów i minei z bogactwem świąt ku czci świętych. Za przykład niech posłuży 12215 
III (BN Akc. 2837), gdzie są następujące święta: Szymon Słupnik (1 IX); Nikita (15 
IX); Eustachy (20 IX); Jan Ewangelista (26 IX żywot autorstwa Metafrastesa); Dymitr 
(26 X, z cudami); Pokrow (1 X) Paraskiewa Męczennica (28 X); Kosma i Damian (1 
XI, z cudami); Michał (21 XI, z cudami); Barbara (4 XII, pasja); Mikołaj (6 XII, pod tą 
datą zamieszczono również Słowo o jałmużnie i Opowieść o cudach Mikołaja); Sobór 
Najświętszej Maryi Panny (26 XII); 40 męczenników z Sebastii (9 III); Teodor Tiron (11 
II)21, Aleksy, człowiek boży (17 III); Jerzy; Jan Chrzciciel (24 VI); Prokopiusz (8 VII); 

żydaczowskiej i środkowopodolskiej. J. Janów, Tłumaczenia i przeróbki z Postylli M. Reja w pouczeniach ruskich 
(Tymczasowy wykaz ok. 50 kodeksów), „Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU” 1947, t. 48, s. 301-306; Г. 
Чуба: Лінгво-текстологічний аналіз Учительних Євангелій другої половини XVI – першої половини XVII ст. 
Автореф. … канд. філолог. наук. Львів 1998; idem: Текстологическая классификация украинских Учительных 
Eвангелий второй половины XVI века. „Славяноведение” 2002/2, s. 82-96.
18 W jednym z kodeksów opowiedziano o wprowadzeniu tej okazji liturgicznej na Rusi (12205 III).
19 Cerkiew czci wówczas pamięć rodziny Jezusa i jego przodków – Józefa, króla Dawida i apostoła Jakuba, brata 
Pańskiego.
20 Np. 12219 III (BN Akc. 2597), gdzie zasadniczo zastosowano rozdział świąt Pańskich od reszty: niedziela przed 
i po 14 IX; Praojców; niedziela przed i po 25 XII; niedziela przed i po 6 I; 25 XII; 1 I (Objawienie); 2 II; 25 III; 23 
IV – dwa kazania; 29 VI; 6 VIII; 15 VIII; 8 IX; 14 IX; 1 X; 14 X i 28 X (Paraskiewa męczennica); 8 XI (Michał); 
Opowieść o cudach św. Michała; Na ten dzień pouczenie dla chrześcijan; 6 XII (żywot Mikołaja); Pamięć św. Mi-
kołaja cudotwórcy; Słowo św. Mikołajowi; 21 XI; 29 VIII.
21 W tytule zaznaczono, że uroczystość będzie obchodzona w 1 sobotę Wielkiego Postu.
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prorok Eliasz (20 VII); Machabeusze męczennicy (1 VIII). Kilka kazań dzieli się na 
części. Po święcie Pokrowy zamieszczono dłuższą modlitwę do NMP.

Pojawiają się w kodeksach także mniej popularne okazje, i nie zawsze na swoim 
miejscu, jak pamięć łańcuchów apostoła Piotra z rękopisu 12220 III (BN Akc. 2792) 
obchodzona przez Cerkiew 16 I, ale zapisana pod dniem apostołów Piotra i Pawła, 29 
VI. Interesujący jest dzień św. Stefana, który w jednych manuskryptach figuruje, zgod-
nie z normą cerkiewną, pod 27 XII (12203 IV; BN Akc. 2757), a w innych pod 26 XII, 
jak w kalendarzach katolickich (12214 III, 12223 III, 12222 III – stare: BN Akc. 2584, 
2783, 2831).

Drugim wyróżniającym kwalifikatorem części świątecznej był ilościowy rozrost ma-
teriału spoza kalendarza. Na jego czele trzeba postawić kazania okolicznościowe dedy-
kowane popularnym okazjom liturgicznym – ślubne, pogrzebowe, na postrzyżyny do 
klasztoru. Następnie idzie rozbudowana moralistyka22 i euchografia.

Początkowo, jak widzieliśmy, dodatkowe treści grupowano w końcowych partiach 
części świątecznej przeplatając je z ostatnimi kazaniami bądź wydzielając w bloki23, 
lecz w miarę upływu czasu „implanty” stały się tak liczne, że nastąpiło pomiesza-
nie ich z całym korpusem homiletycznym części świątecznej. Tym samym nieduży 
pierwotnie dział świąt stałych zdominował część niedzielną, nabierając wymiaru 
uniwersalnego. 

W kodeksach homiletycznych, będących pod wpływem kaznodziejstwa baroku, rzą-
dzącą zasadą organizacyjną przy doborze kazań jest niczym nie skrępowane podejście 
do przepisów kalendarza. Wybiórczo traktuje się święta Pańskie (por. np. 12232 III; BN 
Akc. 2904)24, nieliczne są okazje Maryjne albo nie ma ich wcale (12233 III; BN Akc. 
2519)25.

Stale pogłębiające się rozwarstwienie tematyczno-formalne manuskryptów i wyda-
wanych równolegle z nimi druków doprowadziło do zróżnicowania funkcjonalnego obu 
typów zbiorów. Druki zawładnęły nabożeństwem i propagowane były przez włodarzy 
Cerkwi, rękopisy trafiły „pod strzechy” opanowując umysły wiernych oraz niższego du-
chowieństwa, głoszącego popularne kazania dla ludu.

Stopniowe zrywanie z kalendarzem liturgicznym i odchodzenie od kolejności lekcjo-
narza musiały być przyczyną gwałtownych sporów „tradycjonalistów” z „nowatorami”. 

22 Do ciekawszych przykładów należy: 12205 III (BN Akc. 2847), gdzie włączono Zwierciadło życia wiecznego,  
O śmierci cielesnej; O sądzie ostatecznym; O wyrzeczeniu się samego siebie i Wykład dziesięciu Przykazań Bożych 
o genezie apokryficznej.
23 12223 III (BN Akc. 2783, 1646 r.); 12205 III.
24 Część świąteczna: pouczenie o sądnym dniu; niedziela po 25 XII; 25 XII; 6 I; 25 III; 23 IV (z cudami); Pascha; 
dzień Zmartwychwstania; pouczenie Jana Złotoustego na dzień Zmartwychwstania; fragmenty mowy z trzeciej nie-
dzieli Postu.
25 Część świąteczna: Niedziela przed 25 XII; 25 XII – nauka na jutrznię i liturgię; niedziela przed 6 I; 6 I (Objawie-
nie); niedziela po 6 I; 14 IX; 12 XI (Jan Jałmużnik); 24 VI; 1 I (Obrzezanie); kazanie na jutrznię Wielkiej Nocy, Pas-
cha („na Ewangelię”), pouczenie Jana Złotoustego na dzień Zmartwychwstania, Wniebowstąpienie Pańskie, 8 XI.
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Literatura nie zostawiła nam praktycznie żadnej dokumentacji ich przebiegu, tym więc 
cenniejsze stają się wypowiedzi Cyryla Stawrowieckiego na temat nowych form głosze-
nia i ich stosunku do tradycji, a dokładnie na temat kolejności czytań ewangelicznych 
w jego zbiorze kaznodziejskim, gdzie optuje za przypisywaniem do kazań fragmentów 
Ewangelii stosownie do okoliczności, wymagań duchowych wspólnoty wiernych, nie 
zaś kalendarza:

Jeżeli kto powie, dlaczego nie czytasz nam przynależnego słowa Ewangelii o lunatyku26  
podczas nowiu, takiego pytającego odsyłam do czwartej niedzieli Świętego Postu, tam 
niech o nim czyta, kto chce. Podobny do podobnego ciągnie. On bowiem teraźniejszość 
pomija, a przeszłości wrócić nie może, więc jest trochę podobny do lunatyka; ciało jego 
martwieje i nie widzi niczego z tego świata. Jego rozum zapada w ciemność i nie widzi 
niczego zbawiennego ani boskiego […], uzdrowienie bowiem lunatyka kiedyś sławne i 
potrzebne było, siew natomiast i teraz jest: a żniwa przed nami. A jeśli dzisiaj nie zwrócisz 
na nią uwagi, bój się, byś nie został plewą. A jeśli nawet jesteś plewą, to Chrystus może 
przemienić cię w pszenicę dobrą, jak zmienił niegdyś owego lunatyka – chorego uczynił 
zdrowym. I korzystniej jest posłuchać o tym, co się wokół nas dzieje niż tego, co było. 
Wszystkie bowiem [Ewangelie] są Boże, nie nasze, i na różne sposoby działają dla korzy-
ści duszy (252v)27.

Stanowisko Cyryla i przeprowadzona wyżej analiza przekonują, jak precyzyjnym i 
czułym narzędziem badania życia Kościoła jest kalendarz, jak ważne funkcje w nim peł-
ni, na czele z funkcją sakralizującą – w przypadku zbiorów kaznodziejskich nie zawsze 
oznaczającą zjawisko pozytywne ze względów pragmatycznych.

Pomniejszając rolę porządku kalendarzowego, Stawrowiecki de facto sprzeciwia 
się sakralizacji księgi, przydawaniu jej charakteru ściśle obrzędowego, by jako zbiór 
„święty” nie utracił swej funkcjonalności i nie odebrał kapłanowi możliwości szybkie-
go reagowania na zmieniające się warunki duszpasterskie, co stanowi przecież istotę 
kaznodziejstwa.

26 Tłumacz polskiego przekładu Biblii podaje tu epileptyk.
27 Aщєжє кто рєчєтъ, почто намъ нє рядовои Євангєлии Слово читаєшъ o лунящємся нa новъ месяцъ? 
Таковаго пытатєля oтсылаю дo чєтвєрътои нєдєле святогo поста. Тaмo o нємъ нєхай читаєтъ, ктo хощєтъ 
– пoдoбный дo пoдoбнoгo жєлaєтъ – тoй бo настоащєє минаєтъ, a мимo шєдшаго възвратити нє можєтъ. 
И сєи нечто подобєнъ лунящємуся, онъ теломъ oмєртвеваєт и нечтожє зритъ мира сєго, сєйжє разумомъ 
помрачаєтся и нечтожє зритъ спасєннаго и божєскаго […], ибо лунящаго исцелєниє тогдa славно и потрєбнo 
былo, сеаниєжє и ныне єстъ, a жатва прєд нами. Но и тоє ныне, ащє нє внимаєшъ, бойся, да нє плєвєлъ 
будєш. И паки ащє и плєвєлъ єси, тогда можєтъ Христос прєтворити и от сєго на пшєницю добрую, якожє 
прєтворивъ иногда оного лунатика, от нєдуга въ здравиє. И полєзнейшє сихъ послушати, яжє при нас суть, 
нєжєли мимо шєдшихъ, вся бо сутъ Божиа, а нє наша, различно действуєтся на ползу души. Cz. 1: O niwie 
Chrystusowej i o nasieniu dobrym, i o plewach, i kto jest ich siewcą (О ниве Христове и о семєни добромъ, и о 
плєвєлахъ, и кто сихъ сеатєль). Cytat z: M. Kuczyńska, Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolu-
cja gatunku – specyfika funkcjonalna, Szczecin 2004, s. 39. Przekład mój – M. K.
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SUMMARY

Marzanna Kuczyńska, Poznań

The calendar structure of Homilary Gospel

Keywords: Orthodox Church, Cyrillic Manuscripts, Homilary Gospel, Liturgical 
Calendar

The calendar is only an ancillary element in creating Homilary Gospel. In Cyrillic 
manuscripts of Didactic Gospels calendar system is very diverse, and was not stabilized 
even by printed edition of the collection. From the mid-sixteenth century calendar’s 
chronology is increasingly losing the importance. In the Baroque period the calendar 
was slightly noticed. By its composition the Homilary Gospel imitated a prologue or 
a menaion. Didactic Gospels were also filled with literature which does not belong to any 
religious holiday. Homilary Gospels authors’ free approach to the calendar was caused 
by the antagonism between the calendar’s function – stabilizing and sacralizing – and 
didactic gospel as a book that should respond to the most current needs of the faithful.
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tablice paSchalne – pomoc w określaniu 
chronologii i konfeSji rękopiSów i druków cyrylickich

Słowa kluczowe: tablice paschalne, kalendarz cerkiewny, rękopisy i druki cyrylic-
kie, Kościół prawosławny

Zachowane do naszych czasów rękopisy i druki cyrylickie są przeważnie zdefek-
towane i często nie zawierają danych o czasie swojego powstania. Można go 

określić korzystając z trzech typów informacji zawartych w:
1. materiale wykorzystanym do ich przygotowania: pergamin, papier, atrament, 

barwniki służące do zdobienia rękopisów; 
2. formie zewnętrznej rękopisu (pismo, zdobienia), książce drukowanej (zasób 

typograficzny);
3. treści tekstu podstawowego i wtórnego (np. zapiski marginalne, proweniencyjne).
Przedmiotem analizy będzie trzecia grupa, a dokładniej część kompleksu kalendarzo-

wo-chronologicznego. Zdecydowana większość ksiąg napisanych i wydrukowanych cy-
rylicą ma charakter liturgiczno-teologiczno-religijny i służy sprawowaniu służby bożej, 
która ściśle wiąże się z kalendarzem. Stąd teksty i tablice kalendarzowo-chronologiczne 
zamieszczane przede wszystkim w takich księgach jak: Psałterz z dodatkiem (Псалтырь 
следованная), ustaw, czasosłow, swiatcy1, kanonnik, służebnik, trebnik. Zamieszczano 
je także w irmologionach, m. in. w Irmologionie supraskim z roku 1598-16012. Czasami 
spotyka się je także w tzw. „księgach czytanych” (книги четии).

W księgach drukowanych, niezależnie od miejsca wydania (Wenecja, Wilno czy Mo-
skwa), powtarzają się (z minimalnymi zmianami) te same kompleksy tekstów kalenda-
rzowo-chronologicznych. Wśród nich są: 

1. Pełna tablica cyklu wielkiego indykcjonu na 532 lata.
2. Mała (skrócona) tablica wielkiego indykcjonu.
3. Аlfabetyczne tablice paschalne (зрячая, aзбучная пасхалия) w formie tablic lub 

tekstu.

1 Inaczej месяцеслов.
2 Na k. 2-31 Слово о премудрости бысть (bez nut) „указ iрмосам, круг сонця i мiсяця, пасхалiя”, cyt. za: Ю. 
Ясиновський, Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої XVI–XVIII століть. Каталог і кодикологічно-
палеографічне дослідження, Львiв 1996, nr 5, s. 5. Por. także nr 105, 111, 291, 317, 321, 327, 332, 493, 555, 738.
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4. Pełne tablice paschalne (рядовая пасхалия). W rękopisach, zwłaszcza z XVII czy 
XVIII wieku, występują w wersji krótkiej jako „klucz skrócony” (ключ вкратце).

5. Zestaw trzech tablic (трехтабличный комплекс)
6. „Siedmoczyslennik”, wskazuje od jakiego dnia tygodnia zaczyna się miesiąc.
Najczęściej spotyka się takie tablice, jak рядовая пасхалия i зрячая пасхалия.
Jeśli tylko zachowały się tablice paschalne, można datę książki określić dokładnie 

lub w przybliżeniu, zaczynały się bowiem od roku poprzedzającego wydanie. Czasami 
bezpośrednio wskazywano na tablicach paschalnych rok wydania księgi. Wynoszono go 
na lewy lub dolny margines poza skład drukarski. Zwyczaj zapisywania tam roku edycji 
zapoczątkowano w oficynach Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1570 roku w Zabłu-
dowie – księga Psałterz z czasosłowem (Псалтырь с Часословцем)3 (il. 1) – i kontynu-
owano w drukarni brackiej we Lwowie i klasztornej w Uniowie.

Określenie przybliżonej daty druku jednej z pierwszych ksiąg wydanej w Wielkim 
Księstwie Litewskim przez Franciszka Skorynę pt. Mała podróżna książeczka (Малая 
подорожная книжка) było możliwe dzięki zachowanemu częściowo fragmentowi tek-
stu О tablicach paschalnych albo o Passze (O пасхалии или о Пасце) zaczynającemu 
się od roku 15234.

W badaniach nad drukami cyrylickimi prowadzonych przeze mnie od lat 80. XX 
wieku często korzystałam z tablic paschalnych, by określić ich chronologię. Podam 
tylko kilka przykładów. Określenie przybliżonej daty druku dwóch ksiąg pt. Swiatcy 
z troparami i kondakami (Cвятцы с тропарями и кондаками), przechowywanych 
w zbiorach klasztoru staroobrzędowego pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela i Św. 
Trójcy w Wojnowie, było możliwe dzięki nim. W pierwszej, zdefektowanej (brak 5 kart 
początkowych i 2 ostatnich), tablice zaczynają się od roku 7305 od stworzenia świata 
(il. 2.), czyli w roku 1797 od narodzenia Chrystusa. Dalsze badania typograficzne i bi-
bliograficzne potwierdziły fakt wydania księgi w nielegalnie działającej drukarni staro-
obrzędowej w Klincach na Ukrainie w końcu lat 90. XVIII wieku5. W drugiej, z adresem 
zafałszowanym: „въ тыпографїи почаевской”, bez daty druku, tablice paschalne rozpo-
czynają się od roku 7323 [1815]. W tym okresie oficyna bazylianów w Poczajowie nie 
drukowała już dla staroobrzędowców. Egzemplarz tego wydania, niekompletny, prze-
chowywany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej w Sankt-Petersburgu. Zdaniem Andrieja 
Wozniesienskiego powstał w drukarni Akima Kartaszewa w Klincach w połowie lat 20. 

3 Na k. [61] trzeciego liczbowania „7078 1570 рок”.
4 Tablice paschalne zachowały się tylko w jednym egzemplarzu odnalezionym w zbiorach praskich przez czeskiego 
slawistę J. Dobrovskiego. Historię odnalezienia go i losy innych egzemplarzy tej księgi opisuje Е. Л. Немировский, 
Франциск Скорина. Жизнь и деятельность белорусского просветителя, Минск 1990, s. 430-443.
5 Por. Кириллические издания старообрядческих типографий конца XVIII начала XIX века. Каталог, сост. А. В. 
Вознесенский, Ленинград 1991, nr 57; idem, Предваврительный список старообрядческих изданий века, Санкт-
Петербург 1994, nr 255.
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Il. 1. Rok od stworzenia świata „7078” i od narodzenia Chrystusa „1570”, 
poza tabelą „Klucz alfa”. Псалтырь с Часословцем, Zabłudów, typografia Grzegorza Chodkiewi-

cza, druk. Iwan Fiodorow, 1570, k. 60v-61 drugiego liczbowania. 
А. А Гусева, Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века. 

Сводный каталог. Книга. первая, Москва 2003
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Il. 2. Cвятцы с тропарями и кондаками, [Klincе, druk. Fiodor Kartaszew], [1798], 
tablice paschalne „7305” [1797]. Klasztor staroobrzędowy 
pod wezwaniem Zbawiciela i Świętej Trójcy w Wojnowie.

zojA jAroszewicz-pieresłAwcew

XIX wieku6. Jednak, kiedy nie ma filigranów, ani „suchych” znaków – „sztempiel” na 
papierze – język zabytku, kształt liter i zdobnictwo rękopisu upodabnia go do kodeksu 
siedemnastowiecznego, żeby podać właściwą atrybucję, trzeba się oprzeć na początko-
wym roku z tablic paschalnych. 

Datę rękopisu Swiatców z Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz-
tynie7 określiłam na nie wcześniej niż rok 1858, ponieważ tablice zaczynały się od tego 
roku, zapisano je według ery bizantyjskiej od stworzenia świata 7366. (il. 3).

W katalogach zawierających informacje o zachowanych kodeksach rękopiśmiennych 
i drukach rejestrowane są przypadki wzajemnego ich oddziaływania na siebie. Tablice 

6 Кириллические издания..., nr 103.
7 Syn. R. 1985.
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Il. 3. Cвятцы, rps, [1859]. Początek tablic paschalnych 7366 [1858], BUWM, sygn. 198.

tABlice pAschAlne – poMoc w okreŚlAniU chronologii i konfesji rękopisów...

paschalne z ksiąg drukowanych przenoszone były do rękopisów, a do druków wklejano 
rękopiśmienne karty z informacjami kalendarzowo-chronologicznymi8. Czasami przy 
kopiowaniu ksiąg drukowanych zmieniano niektóre fragmenty kalendarza, np. opusz-
czano imiona świętych lub dodawano nowe. Autorzy katalogu Rękopisy cerkiewnosło-
wiańskie w Polsce, przy opisie kopii Apostoła wileńskiego Franciszka Skoryny (1525 r.) 
przechowywanego obecnie w Bibliotece Narodowej w Warszawie, zaznaczyli, że kopi-
sta w trakcie pracy:

[...] zorientował się w nietypowości kopiowanego tekstu i już indywidualny charakter 
Skoryny zacierał; luka (3 karty w strzępach) w cyklu paschalnym (po 196); tekst Sko-
rynowski; kalendarz (brak Pokrowy), ale jest Sawa (14 I), Symeon, Włodzimierz, Borys 
i Gleb; w cyklu ruchomym luka, od Ndz 16 do końca[...]9.

8 Na przykład do tekstu drukowanego Trebnik (Jewie, Druk. Bractwa Św. Ducha, 1641) dodano rękopis zawierający 
Klucz paschalny (Ключъ пасхалїй), BN. Cyr. 15. 
9 Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, wyd. 2 zmien., oprac. A. Naumow, A. Kaszlej, przy współpr. E. 
Naumow i J. Stradomskiego, Kraków 2004, nr 62, s. 29. Por. także opisy nr 71, 69, 92.
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Zwłaszcza w wydaniach staroobrzędowych w XVIII-XIX wieku wklejano tablice 
paschalne z przednikoniańskich wydań. Staroprawosławni starali się unikać błędów, 
podając różne sposoby obliczania daty Wielkanocy i daty druku w kolofonie, podając 
dzień, miesiąc, rok od stworzenia świata i od narodzenia Chrystusa, indykty, epakty10. 
Często jednak było odwrotnie, wskazania nie były odpowiednie lub sprzeczne ze sobą, 
lecz mimo wszystko, np. białokryniccy starowiercy twierdzili, że wyliczenia „по соста-
ве кисти руки своей” są pewniejsze od tych zawartych w księgach z czasów patriarchy 
Nikona. Zmiana kalendarza w Rosji przez imperatora Piotra I doprowadziła do powsta-
nia odłamu (sekty) chronologicznej, „sredniki”, wśród starowierców. Jej członkowie 
uważali, że przy przeprowadzaniu reformy opuszczono 8 lat11.

W kompleksie kalendarzowo-chronologicznym wydań z Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego i ziem ruskich widoczne są ślady wprowadzania kalendarza gregoriańskiego 
w 1582 roku, mimo że edykt Stefana Batorego z 1584 roku zezwalał zachować kalen-
darz juliański ze względu na opór Kościoła prawosławnego. Na przykład w księdze Mo-
dlitwy codzienne (Mолитвы повседневные, Wilno, druk Bractwa św. Ducha, 1595 r.) 
znajduje się tekst wyjaśniający różnice między kalendarzem juliańskim i gregoriańskim, 
a także krytykę tego ostatniego, ponieważ zdarzało się, że Wielkanoc była wcześniej niż 
Pascha żydowska, co było niezgodne z ustaleniami soboru w Nicei. W drukach i rękopi-
sach pisano o Wielkanocy chrześcijan świętujących według kalendarza gregoriańskiego, 
że świętują „ровно с нами” lub „за неделю”. Takie uwagi znalazły się w egzemplarzu 
Irmologionu z 1598 roku z Supraśla. 

Wskazówką do określenia obszaru powstania rękopisów czy wydania druków może 
być terminologia użyta w części kalendarzowo-chronologicznej. Na przykład, nazwanie 
tablic paschalnych „skaroj” jest charakterystyczne dla wydań cetyńskich i weneckich 
(chociaż też rozprzestrzeniło się w rękopiśmiennych zbornikach na Rusi Moskiewskiej). 
Rok przestępny, „wisokos” (високос), w wydaniach weneckich i rękopisach południo-
wosłowiańskich nazywa się „prestup” (преступ), ale może też być „wisokokost” (висо-
кокост). U Franciszka Skoryny mamy „wisokokosnoe leto” (висококосное лето).

Dotychczas dokładnie zbadane zostały tablice paschalne w drukach cyrylickich z Bał-
kanów i z Wenecji12, częściowo z Rzeczypospolitej w związku z polemiką w drugiej po-
łowie XVII wieku, а w 2002 roku ukazała się cenna publikacja Anastazji A. Romanowej 
o staroruskich źródłach kalendarzowo-chronologicznych XV-XVII wieków. Konieczne 
są dalsze badania, ponieważ mówią nam nie tylko o roli kościelnego kalendarza w życiu 
chrześcijanina, lecz są też ważnym źródłem dla historyków książki.

10 Na sprzeczność dat podawanych obok siebie w kolofonach druków cyrylickich zwróciła uwagę А. С. Зернова, 
Работа с редкими и ценными изданиями . Методика описания старопечатных книг кирллической печати, 
Москва 1973, с. 31, примеч. 1.
11 Szerz. zob. А. А. Романова, Древнерусские календарно-хронологические источники XV-XVII вв., Санкт-
Петербург 2002.
12 Mijanović B., Pashalni ciklus Đurđa Crnojevića, Cetinje 1994. 
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SUMMARY

Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Olsztyn

Paschalia (Easter Book) – an aid in determining chronology 
and confession of Cyrillic manuscripts and prints

Keywords: Paschalia – Easter Book, Orthodox Calendar, Cyryllic Manuscript and 
Prints, Orthodox Church

The vast majority of Cyrillic books written and printed since the 1490s are of a litur-
gical-theological-religious nature. Hence they contain calendar and chronological tables 
necessary for church services and also everyday prayers of the followers of Eastern Or-
thodox Church. Most frequently, texts and tables connected with the Orthodox calendar 
can be found in the following books: psałtyr´ sledowannaja [Complete Psalter], ustaw 
[Psalter of Laws], czasosłow [The Horologion], swiatcy [Orthodox list of names], kanon-
nik [complete prayer book], służebnik [The Liturgicon]. They are helpful in determining 
the chronology of defective manuscripts and prints. Usually paschalia began in the year 
prior to the publication of a particular book and were counted since “the Creation of the 
world” (ab origine mundi) according to the Byzantine era. This paper presents examples 
of manuscripts and prints whose dates of publishing could be determined either precisely 
or approximately provided that the Easter tables were retained. Common elements and 
differences in the calendar and chronological parts have been pointed out as regards the 
South Slavic printing tradition and the tradition in the territory of the First Republic of 
Poland and the Grand Duchy of Muscovy (Russia).
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AleksAnder nAUMow, wenecjA

łącZenie dat Stałych Z cyklami ruchomymi w praktyce prawoSławia

Słowa kluczowe: prawosławie, kalendarz, pisma słowiańskie, Rzeczpospolita Obojga 
Narodów

Rok liturgiczny w Cerkwi Prawosławnej formował się stopniowo, tworząc na 
przestrzeni dziejów różnego rodzaju nawarstwienia. Pierwszym problemem, 

z jakim chrześcijanie zetknęli się jeszcze w okresie apostolskim, był wzajemny stosu-
nek soboty i niedzieli. Do decyzji św. Konstantyna Wielkiego, który 7 marca 321 roku 
uznał niedzielę za dzień wolny od pracy, nie pracowano w soboty i wieczorem przed 
niedzielnym dniem sprawowano eucharystię. W czasach Trajana zgromadzenia modli-
tewne przeniesiono na niedzielny poranek, wiążąc ten dzień coraz wyraźniej ze Zmar-
twychwstaniem Pańskim. W IV wieku szeroko świętuje się oba dni, sobotę i niedzielę, 
nazywane przez św. Grzegorza z Nazjanzu siostrami, ale z czasem niedziela zdobywa 
przewagę nie tylko jako dzień zgromadzeń, lecz także jako dzień odpoczynku1. Oprócz 
soboty i niedzieli już w czasach apostolskich wyróżniano środę, a zwłaszcza piątek. 

Kształtowanie cyklu tygodniowego śledzimy na podstawie oktoicha. Wiadomo, że już 
na najstarszym – palestyńskim – etapie formowania księgi, w VI wieku, hymnograficzny 
materiał nabożeństw sobotnio-niedzielnych był rozszerzany o materiał poszczególnych 
dni tygodnia. Początkowo w powstającej hymnografii na poniedziałek i wtorek domino-
wała tematyka pokutna, na środę – temat Krzyża, na czwartek – apostołowie, głównie 
Piotr i Paweł, na piątek – Matka Boska, a na sobotę – męczennicy, prorocy i zmarli. 
W pierwszej połowie IX wieku w Konstantynopolu (studyci, Józef Hymnograf i in.) do 
pierwotnych tematów dochodzą nowe. I tak, jako druga warstwa pojawiają się motywy 
znane wcześniej z monastycznych nabożeństw nocnych, poświadczonych też w księdze 
zwanej paraklityk: w poniedziałek aniołowie, we wtorek Jan Chrzciciel, w czwartek św. 
Mikołaj, w sobotę wszyscy zmarli, podczas gdy hymnografia środy i piątku rozwijała 
tematykę pasyjną i maryjną, często misternie przeplecioną. Drugie tematy mają mniej-
szą ilość hymnów niż pierwsze, chociaż w niektórych wypadkach one zaczynają domi-
nować. Tak stało się przede wszystkim z czwartkiem (św. Mikołaj wysunął się przed 
św.św. Piotra i Pawła), ale również w poniedziałkowych i wtorkowych nabożeństwach 

1 Zob. na ten temat np. K. A. Strand, Jak niedziela stała się powszechnym dniem świątecznym,  Warszawa 1981.
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nowe tematy znalazły się na planie pierwszym2. Przy formowaniu tematycznych nabo-
żeństw oktoicha wielkie znaczenie miały teksty nabożeństw świątecznych – 6 września, 
8 listopada, 26 marca i 13 lipca dla poniedziałku, 24 czerwca i 29 sierpnia dla wtorku, 
29 czerwca, 6 grudnia dla czwartku. 

W cerkiewnym kalendarzu dostrzegamy też praktykę konstruowania obchodu 
pewnych świąt stałych w oparciu o wprowadzające i następujące soboty i niedziele 
(tak jest w wypadku soboty i niedzieli jednej przed i jednej po Podwyższeniu Krzyża 
Świętego, dwóch sobót i niedziel przed Bożym Narodzeniem3, jednej soboty i jednej 
niedzieli po Bożym Narodzeniu, soboty i niedzieli jednej przed i jednej po Chrzcie/
Objawieniu Pańskim4), a także widzimy dawną tradycję przenoszenia na niedzielę 
niektórych świąt przypadających na zwykłe dni tygodnia. W tym drugim wypadku 
zasada jest stała – święto przypadające na poniedziałek, wtorek lub środę5 przenosi 
się na poprzedzającą (мимошедшая) niedzielę, zaś z czwartku, piątku czy soboty – 
na niedzielę następującą (грядущая, прїидущая); taki przypadek mamy ze świętem 
Siódmego soboru z 11 października i ze świętem Sześciu soborów powszechnych 
z 16 lipca6. 

Liczne ostatnio święta grupowe z poszczególnych ośrodków, ziem czy krajów przy 
ustaleniu daty obchodu w obrębie cyklu stałego idą w kilku kierunkach. Przeważają spe-
cjalne daty, często pokrywające się ze świętem „głównego” świętego: np. Syberyjscy 
na Jana Tobolskiego 10 VI, Kostromscy na Gennadija 23 I, Rostowscy i Jarosławscy na 
Leontija 23 V, Sołowieccy dzień po Sawwatim, Zosimie i Germanie 9 VIII, Kijowscy na 

2 Zob. tu prace O. Kraszeninnikowej: О. Крашенинникова, Октоих и Параклит, [w:] Герменевтика древне-
русской литературы. Сборник 6, ч. 2, Москва 1992, с. 398-406; eadem, К истории формирования седмич-
ных памятей Октоиха, „Богословские труды” 32, Москва 1996, c. 260-268. Najnowsze opracowanie, z bogatą 
faktografią, także kalendarzową, i bibliografią: Св. Куюмджиева, Ранните осмогласници. Извори, богослужение 
и певчески репертоар (По ръкописи до XIII век), Кирило-Методиевски научен център БАН: София 2013.
3 Jedną z najważniejszych osobliwości kalendarzowych, jakich dostarczają mineje z terenu państwa polsko-litew-
skiego, jest fakt obchodzenia święta Męczenników wileńskich (Antoniego, Jana i Eustachego) nie (tylko) 14 IV, 
lecz (również) w trzecią niedzielę przed Bożym Narodzeniem, czyli w niedzielę przed Niedzielą Praojców, co ich 
lokuje w mitycznym porządku duchowych przodków; zob. Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, wyd. 
2 zmien., oprac. A. Naumow, A. Kaszlej, przy współpr. E. Naumow i J. Stradomskiego, Kraków 2004, № 579, 599, 
605; D. Baronas, Trys Vilniaus kankiniai. Gyvenimas ir istorija. (Istorinė studija ir šaltiniai)/Tres Martyres Vilnen-
ses. Vita et historia. (Studium historicum et editio fontium), Vilnius 2000, s. 125-126, 167-170, 244 (=Fontes eccle-
siastici historiae Lithuaniae 2); idem, По поводу литературной истории Мучения трех виленских мучеников, 
[w:] Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne, t. 3, red. W. Stępniak-Minczewa, A. Naumow, Kraków 2001, s. 73-
98. Ja uważam, że synod, który to określił, był lokalnym synodem czasów metr. Grzegorza (Cambłaka), D. Baronas 
twierdzi, że chodzi o decyzję synodu konstantynopolitańskiego.
4 Przepisy dotyczące tych obchodów w zależności od dnia tygodnia, w jaki przypada Boże Narodzenie, podaje Ty-
pikon, przewidując wszystkie możliwe układy, np. jeśli Objawienie Pańskie jest w sobotę, to Niedziela jest od razu 
7-ego, a sobota dopiero 13-ego. Niedziela Praojców przypada między 11 a 17 grudnia, Niedziela Świętych Ojców 
między 18 a 24 grudnia, Niedziela po Bożym Narodzeniu od 26 do 31 grudnia, przed Epifanią od 1 do 5 stycznia, 
po Objawieniu – do 13 stycznia itd.
5 Typikon podaje skrótowo, wymieniając dla niedzieli poprzedzającej tylko środę (аще [случится] въ среду), a dla 
następującej czwartek (аще въ четвертокъ), należy je rozumieć jako dni podziału tygodnia.
6 Dla porządku trzeba dodać, że Typikon dla 11 października nie wskazuje na poprzedzającą niedzielę, lecz tylko na 
następującą, jednakże w Minei wskazówka jest taka jak pod 16 lipca, czyli mówi o najbliższej niedzieli.
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Włodzimierza 15 VII itd. Ale są też daty ruchome, ustalone według starej zasady najbliż-
szej niedzieli (Saratowscy w pobliżu daty 31 VIII), lub też na niedziele przed określo-
nym dniem: np. Smoleńscy przed 28 VII (Ikona Matki Boskiej Smoleńska), Moskiewscy 
przed 26 VIII (Ikona Matki Boskiej Włodzimierska), Kemerowscy przed 18 VIII (na 
Dzień Górnika, według nowego kalendarza to ostatnia niedziela sierpnia) lub po jakimś 
dniu: Chełmscy i Podlascy po 19 V, Twerscy po 29 VI, Nowi Męczennicy rosyjscy po 
25 I, Kazachstańscy po 3 IX, z Niżnego Nowogrodu – po 26 VIII (tj. na dzień miasta 
obchodzony wg nowego stylu w 2. niedzielę września)...

Najważniejszym cyklem roku liturgicznego jest cykl świąt ruchomych. Na okres 
przygotowania do Wielkiego Postu, samego Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia, 
Wielkanocy i okresu po Passze w liturgii wschodniej stosuje się księgi zwane u Słowian 
„triod”, postny i kwietny, podczas gdy Grecy termin ‘triodion’ rezerwują na okres po-
stu, zaś teksty paschalne gromadzą w księdze zwanej Pentekostarion. Różnica występuje 
także w podziale materiału, Słowianie triod postny kończyli 40. dnia postu, w piątek 
szóstego tygodnia, a Sobotę Łazarza, Niedzielę Palmową (inaczej Kwietną, stąd nazwa7) 
i Wielki Tydzień włączali do tomu paschalnego, Grecy tom paschalny zaczynają na samą 
Wielkanoc. Również w tym wypadku rytm okresu wyznaczają koncentrujące się wokół 
Wielkanocy niedziele, zwykle przyjmujące swoje nazwy od przewidzianych na liturgię 
św. czytań Ewangelii (o Zacheuszu; o faryzeuszu i celniku, o synu marnotrawnym; Pal-
mowa; o niewiernym Tomaszu, o niewiastach niosących wonności, o paralityku, o Sa-
marytance, o ślepym od urodzenia).

W dziejach formowania triodów wyróżnia się trzy etapy8: pierwszy od V wie-
ku do początku wieku IX, z dominacją twórczości palestyńskiej, syryjskiej; drugi 
obejmuje IX wiek, kiedy to w konstantynopolitańskim klasztorze Studion w kręgu 
św. Teodora Studyty księga przyjmuje swój zasadniczy kształt i trzeci, od X do XV 
wieku, kiedy powszechny staje się podział na dwie części, wypracowana forma się 
umacnia, ulegając niewielkim już tylko uzupełnieniom i następuje jej stopniowa pe-
tryfikacja, do której przyczyniła się dominacja typikonu jerozolimskiego, a z cza-
sem także wydania drukowane, poczynając od krakowskich druków Szwajpolta Fio-
la9. Słowiański przekład powstał zapewne jeszcze w końcu IX wieku, wzbogacony 
7 Coraz częściej używa się w Polsce określenia „kwiecisty”. Chodzi o bałkański zwyczaj noszenia kwiatów w pro-
cesji tego dnia. Ponieważ na północy kwiaty były o tej porze roku rzadkością, powstała Niedziela Wierzbna czy 
Wierzbowa. W polskiej slawistyce dominuje nazwa „triod” w rodzaju męskim, pod wpływem języka bułgarskiego 
i serbskiego, ale dopuszcza się też termin w rodzaju żeńskim, jak w językach wschodniosłowiańskich.
8 Najważniejsze prace to: И. Карабинов, Постная триодь. Исторический обзор ея плана, состава, редакций 
и славянских переводов, Санкт-Петербург 1910, М. Момина, Постная и Цветная триодь, [w:] Методиче-
ские рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей хранящихся 
в СССР, вып. 2. ч. 2, Москва 1976, с. 389-419; Г. Попов, Триодни произведения на Константин Преславски, 
София 1985 (=Кирило-Методиевски студии 2).
9 Zob. M. Wronkowska-Dimitrowa, Triod kwietny z krakowskiej oficyny Szwajpolta Fiola (1491 r.: studium 
filologiczno-językowe pierwszego cyrylickiego triodu drukowanego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego: Bydgoszcz 
2010.
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o liczne utwory oryginalne, na czele z imponującym cyklem 35 kanonów Konstan-
tyna Presławskiego.

Również historia powstania minei jest na grecko-słowiańskim Wschodzie nieco 
podobna do poprzednich dwóch ksiąg. Formuje się stopniowo od VI wieku, pierwsza 
bardziej skodyfikowana redakcja powstaje pod wpływem rytu studyjskiego, druga do-
stosowuje się do późniejszych nieco liturgicznych dyspozycji palestyńskich, choć moż-
na nawet w tradycji słowiańskiej, nie mówiąc już o starszych, odnaleźć ślady redakcji 
przedstudyjskich. Częścią składową tych ksiąg są oficja (służby), które stanowią for-
mularz nabożeństw na każdy dzień święta czy wspomnienia. Podstawowym wariantem 
minei jest tom poświęcony poszczególnemu miesiącowi, ale są też antologie, tzw. mi-
neje świąteczne, gdzie znajdują się wybrane oficja10. Są również formularze ogólne dla 
poszczególnych typów świętych (mineja ogólna), zbliżające się poziomem ogólności do 
hymnów oktoicha.

Między cyklem triodnym i minejnym nabożeństw Cerkwi prawosławnej zachodzi 
szereg interferencji. W triodnym cyklu znalazło się kilka pamięci przejętych początko-
wo z cyklu minejnego: sobota Teodora Tirona (stałe święto 17 II)11, niedziela Grzegorza 
Palamasa (stałe święto 14 XI), niedziela Jana Klimaka (stałe święto 30 III), niedziela 
Marii Egipskiej (stałe święto 1 IV). 

Z datą Paschy, tzn. z cyklem triodnym, wiąże się też duża ilość świąt w swojej natu-
rze minejnych: w 2. niedzielę Wielkiego Postu wypada wspomnienie wszystkich świę-
tych Kijowsko-Pieczarskich; w Środę paschalną – świętych mnichów synajskich; wspo-
mnienie świętych kobiet i świętych soluńskich w 3. niedzielę po Passze; 4. sobota po 
Passze – nowi męczennicy w Butowie; 2. niedziela po Pięćdziesiątnicy – Athos, Rosja, 
Bułgaria, Epir; 3. niedziela po Pięćdziesiątnicy – m. in. Nowi męczennicy zabici przez 
Turków, Białoruś, Wołogda, Brytania i Irlandia, Sankt Petersburg, Nowogród, Psków, 4. 
niedziela po Pięćdziesiątnicy – Pskowsko-Pieczarscy...

Szereg ikon ma oprócz dat stałych także ruchome obchody: tak jest na Górze 
Athos we Wtorek Paschy i w Niedzielę Tomasza, w Moskwie w Niedzielę Ślepego, 
w Peci i w Chilandarze w piątek po Wniebowstąpieniu, w Pskowie w Niedzielę Św. 
Ojców, czy obchody ku czci Matki Bożej w ikonie Kursko-Korzennej i Tabynskiej 

10 Zob. np. С. Кожухаров, Миней, [w:] Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 2, с. 679-681 i podana tam 
najważniejsza literatura. Badania nad minejami, nad kształtowaniem się typów tej księgi w Bizancjum, przenika-
niem do Słowian, wkładem oryginalnych utworów Słowian jeszcze od czasów św. Metodego należą do najważniej-
szych w paleoslawistyce i liturgice historycznej. Zob. też podsumowujący ostatnie dziesięciolecia badań i odkryć 
tom referatów, przygotowany przez K. Stanczewa i M. Jowczewą z wyczerpującą bibliografią: La poesia liturgica 
slava antica/ Древнеславянская литургическая поэзия, XIII Congresso Internazionale degli Slavisti (Lubiana, 
15-21 Agosto 2003). Blocco tematico 14. Relazioni, AIS: Roma-Sofia 2003, a przede wszystkim fundamentalne 
studium K. Stanczewa Поэзия в древнеславянском литературном пространстве, [w:] К. Станчев, Исследова-
ния в области средневековой литературы православного славянства, Kraków 2012, с. 83-140 (=Krakowsko-
Wileńskie Studia Slawistyczne 7).
11 U Serbów także św. męczennik Teodor Sladić (Komogowiński) spalony przez Turków w 1788 roku.
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w dziewiąty piątek po Passze, i kilkanaście ikon Bogurodzicy w Niedzielę Wszyst-
kich Świętych...

W pewnym sensie do tej grupy należą też soboty wypominkowe: Sobota mięsopustna 
i Sobota przed Pięćdziesiątnicą12 – za wszystkich zmarłych (всѣхъ ѿ вѣка оусопшихъ 
православныхъ христїанъ) i Sobota seropustna za wszystkich zmarłych mnichów (всѣхъ 
прeподобныхъ и богоносныхъ отцевъ, въ подвизѣ просїѧвшихъ), a także 2., 3. i 4. 
sobota Wielkiego Postu. Gdy na te soboty przypada jedno z wielkich lub średnich świąt 
minejnych (Zwiastowanie 25 marca, Znalezienie głowy Jana Chrzciciela 24 lutego i Czter-
dziestu Męczenników z Sebasty 9 marca) wtedy sobota traci charakter wypominkowy.

Do tych ogólnych świąt Słowianie dołączyli trzy soboty, wiążąc je z konkretny-
mi datami. Najpopularniejsza z nich to sobota przed św. Dymitrem Soluńskim, czyli 
przed 26 X, ustalona na Rusi po bitwie na Kulikowym Polu (1380 r.) i przyjęta także 
na Bałkanach z uwagi na głęboką cześć okazywaną św. Dymitrowi. Początkowo w tym 
dniu wspominano pamięć poległych żołnierzy, z czasem rozszerzono ją na wszystkich 
zmarłych. W Bułgarii, gdzie, tak jak u Greków, nie przyjęła się Dymitrowa, ani popas-
chalna „zadusznica”, ogromne znaczenie ma sobota przed św. Michałem (8 XI). zwa-
na Архангелска (Рангеловска), ale też мъжка (męska) задушница. Natomiast wśród 
prawosławnych mieszkańców byłego Imperium Habsburskiego, na terytorium byłej 
Metropolii Karłowickiej, obchodzi się jeszcze jedną sobotę wypominkową, jest to tzw. 
„Miholjska zadušnica” przed 29 IX, wiązana dziś ze świętem św. Kiriaka. Najprawdo-
podobniej jest to wpływ zachodniego obchodu świętego Archanioła Michała w dniu 29 
IX, co byłoby przykładem oddziaływania nowego stylu na zwyczaje ludowo-cerkiewne 
prawosławnych w katolickim państwie. Podobny charakter mają też dni wspominania 
zmarłych po Niedzieli Tomasza, w poniedziałek (u Serbów: Ружичало albo побус[а]ни 
понедељак, także w Kijowie) lub częściej we wtorek (Радоница, Радовниця, Проводи, 
Гробки, Діди). Warto wspomnieć u nas także obchody dziesiątego piątku po Wielkano-
cy (Piatienka w parafii w Topolanach na Podlasiu), które, podobnie jak dziewiąty piątek 
ikon Kursko-Korzennej i Tabynskiej, w swym charakterze nawiązują do obchodów Ży-
ciodajnego Źródła z Piątku Paschy (живопрїемный источникъ)13.

Złożoność procesu przecinania się cyklów kalendarzowych odbiła się również na 
tradycji rękopiśmiennej ksiąg nomologicznych i hymnograficznych. W przechowywa-
nych w Polsce zbiorach ksiąg cyrylickich znajdujemy wiele świadectw ukazujących 
różne strategie komponowania ksiąg w obrębie dat od 2 lutego, kiedy do cyklu stałego 
wprowadza się cykl wielkopostny do 29 czerwca, od której to daty cykl stały już nie 
jest naruszany. Jako daty zmian cyklu występują święta 25/26 III – 23 IV – 9 V – 24 VI. 

12 Bułgarzy nazywają ją też czereśniową (черешова), przynosząc na groby właśnie czereśnie.
13 Nowsze typikony zwracają uwagę, że ten zwyczaj jest późny, że tekst liturgiczny pióra Nikifora Kalista 
Ksantopulosa znajduje się w triodach, ale żaden z typikonów go nie uwzględniza. Kult wybranych piątków podtrzy-
mywał też popularny w całym prawosławiu tekst O dwunastu piątkach.
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Posiadamy rzadkie przykłady zespolenia w jednym kodeksie minei z triodem, jest to np. 
sanocka Mineja z triodem jereja Niły z 1516 roku14, przemyska mineja z triodem z pocz. 
XVI wieku15, trzy warszawskie mineje z XVII wieku16 i, być może, inne. Jak widać 
z opisu treści, po Zwiastowaniu wprowadzona zostaje część triodna, przerwana minej-
nymi służbami ku czci św. Jerzego, Mikołaja i Jana Chrzciciela, a po Passze powraca się 
do porządku minejnego.

Analogiczna sytuacja zachodzi w irmologionach. Przy umieszczaniu stichir (ale też ir-
mosów, czasem kanonów) świąt stosuje się zasadniczo dwa typy. Pierwszy zaczyna się od 
Bożego Narodzenia (i niedziel je poprzedzających) do Spotkania Pańskiego (2 II), następ-
nie zostaje umieszczony blok wielkopostny, przerwany po 3. Niedzieli Wielkiego Postu 
świętem Zwiastowania, następnie dalej cykl triodny (od piątku 5 tygodnia albo Soboty Ła-
zarza) aż do Zstąpienia Ducha św. i znowu święta kalendarzowe (początek różnie: Onufry, 
Narodzenie Jana Chrzciciela, Piotra i Pawła) aż do Mikołaja (rzadziej do Wprowadzenia 
do świątyni). Drugi typ zaczyna cykl od 1 czy 8 września, cykl triodny wchodzi tak samo 

14 Sanok, Muzeum Historyczne sygn. 7; zob. Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce..., nr 562: Treść – służby na 
święta stałe, częściowo z paremiami, prologami (ze stychami), synaksarionami; między daty 25 III – 23 IV – 24 
VI wkomponowany cykl triodny; zawiera służby: IX: 8, 14; X: 26; XI: 1, 8, 13, 14, 21; XII: 6, Niedziela praojców, 
Niedziela ojców, 25, 26; I: 1, 6, 7; II: 2; III: 25; cześć triodna – Piątek 6 postu, Sobota Łazarza, Niedziela kwietna, 
Wielka Środa, Wielki Czwartek, Pasja (Strasti), Wielka Sobota, Pascha i dalej IV: 23, i znów Wniebowstąpienie, 
Niedziela 7, Sobota 8, Niedziela 8 i znów mineja: VI: 24, 29; VII: 20; VIII: 1, 6, 15 oraz dodatkowo 14 X: Para-
skiewa Tyrnowska.
15 Przemyśl, Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej sygn. 1167C, mineja z Leszczawy, Rękopisy cer-
kiewnosłowiańskie w Polsce..., nr 558A: Treść – zawiera nabożeństwa na wybrane dni roku od 1 IX z naturalnie 
włączonym cyklem triodu kwietnego. Po 25 III piątek 6 tygodnia (frg), Sobota Łazarza, Wielki Czwartek, Wielka 
Sobota i Pascha, następnie 23 IV, Środa przepołowienia, środa przed Wniebowstąpieniem, Wniebowstąpienie, So-
bota przed Pięćdziesiątnicą, Pięćdziesiątnica, 24 VI i dalej mineja.
16 Warszawa, Biblioteka Narodowa: 1) mineja świąteczna z triodem kwietnym sprzed 1606 r., z Żurawców, sygn. 
12139 III (dawna Akc. 2486); zob. Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce..., nr 575: Treść: Wybór nabożeństw 
cyklu rocznego z wstawkami cyklu paschalnego: IX: 1 (niepełny), 6, 7 (niepełny), 8, 13, 14 (prolog), 26; X: 1, 14 
(Paraskiewa Tyrnowska), 26; XI: 1 i 28 X, 8, 13, 12, 20, 21, 30; XII: 4, 5, 6, 13, 20, Niedziela praojców, Niedziela 
ojców, 24, 25; I: 1, 5, 6, 7, 17, 25, 27, 30; II: 1, 2, 3, 24; III: 9, 25, 26; Piątek 6 tygodnia Wielkiego Postu, synak-
sarion, Sobota Łazarza, Niedziela Palmowa (synaksarion), Wielka Sobota i Pascha; IV: 23, 25; V: 8, 9 (Mikołaj, 
z prologiem), Wniebowstąpienie, 25; VI: 11, 12, 19, 24, 29, 30; VII: 1, 2, 20, 25, 27, 31; VIII: 1, 5, 6, 14, 15, 29, 31; 
Sobota Pięćdziesiątnicy (inny rękopis, fragment). 
2) mineja świąteczna z triodem kwietnym, z 1. poł. XVI w., z Łodyny, sygn. 12123 III (dawna Akc. 2718); zob. 
Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce..., nr 594: Treść – kodeks z organicznym zespoleniem cyklu rocznego 
z paschalnym, wybrane nabożeństwa od września do 26 III, potem cykl triodny i znowu mineja: IX: 8, 14, 23, 26; 
X: 1, 6, 14 (Paraskiewa Tyrnowska – cała służba), Niedziela Siódmego soboru, 18, 23, 26; XI: 1, 8, 12, 13, 14, 17, 
20, 21, 30; XII: 4, 5, 6, 9, Niedziela praojców, „časy”, 24 (bez początku), 25; I: 1, 5, 6, 7, 16, 17, 30; II: 1, 2, 8, 11, 
24; III: 9, 24, 25, 26; cykl triodny: Niedziela Palmowa, Wielka Środa, Wielki Czwartek, Pasja, Wielki Piątek, Wielka 
Sobota, Pascha; IV: 23, 25; V: 8, 9, 21, 25; VI: 12, 24, 29, 30; VII: 1, 2, 16, 17, 20, 24 (Borys i Gleb – pełna służba), 
25, 27, 14 [?]; VIII: 1, 5, 6, 14, 15 (urwane na pieśni VIII).
3) mineja świąteczna z triodem kwietnym z I poł. XVII w., z Hołuczkowa, sygn. 12155 III (dawna Akc. 2732), zob. 
Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce..., nr 595: Treść: stanowi rzadki przypadek naturalnego zespolenia minei 
z cyklem triodnym; w części minejnej zawiera wybrane nabożeństwa cyklu rocznego: IX: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23, 
26; X: 1, 6, 14 (Paraskiewa Tyrnowska – pełna służba z prologiem), Niedziela soboru, 18, 23, 26, 27; XI: 1, 12, 13, 
14, 16, 20, 21, 30; XII: 4, 5, 6, 9, Niedziela praojców, Niedziela ojców, 20, 24, 25, 26, Niedziela po Bożym Narodze-
niu; I: 1, Niedziela przed Objawieniem, 6, 7, 16, 17, 30; II: 1, 2, 8, 11, 24; III: 25; IV: 23, a następnie włączony jest 
cykl kwietny od Piątku 6 tygodnia (od Soboty Łazarza), urwany na Wtorku paschalnym.
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po 2 lutego z przerwą na Zwiastowanie (czasem też Jerzego) aż do Ducha Świętego, prze-
chodząc w minejny, najczęściej na Piotra i Pawła, i ciągnąc się do Zaśnięcia NMP.

Zajmujący jest dla nas przypadek rękopisu z 1748 roku spisanego w Starym Sambo-
rze przez dydaskała Ioana Ryżkiewicza17. Tu na kartach 146r-724v są stichiry i kanony 
od Narodzenia NMP do Spotkania, liturgia uprzednio poświęconych darów z częścią 
wielkopostną (Niedziela Adoracji Krzyża, fragment Wielkiego Kanonu, Sobota Łazarza 
i Niedziela Palmowa, hymny Wielkiego Tygodnia, następnie Zwiastowanie i Jerzy, a po 
nim część paschalna z niedzielami do Ducha św. i reszta świąt wielkich od 24 czerwca 
do 29 sierpnia.

Już z tych kilku przykładów widać, że problem łączenia cykli liturgicznych, ale także 
świąt jednych z drugimi, zwłaszcza dawnych z nowo wprowadzanymi, stosunku świąt 
i niedzieli itp. istniał w praktyce cerkiewnej przez cały czas. Wszystkie typikony zawie-
rają mniej lub bardziej rozbudowany system wskazówek liturgicznych, ułatwiających 
organizację nabożeństw. Od czasów typikonu studyjskiego pojawiają się tzw. wskazów-
ki Marka18 (Марковы главы), przejęte do wczesnego typikonu jerozolimskiego i na-
stępnie rozwinięte w ustawie nowojerozolimskim (około 95 rubryk). Typikon cerkiew-
nosłowiański rozbudował także ten dział, zwiekszając ilość gław bodaj do 114. Uważne 
przestudiowanie ich funkcjonowania w naszej dawnej tradycji piśmienniczej oraz róż-
nego rodzaju uwag autorów i kopistów może dostarczyć ciekawych informacji o życiu 
liturgicznym także w Cerkwi w państwie polsko-litewskim. 

SUMMARY

Aleksander Naumow, Venice

Combining Fixed Feasts and Movable Cycles in Orthodox Liturgical Practice

Keywords: Orthodoxy, Calendar, Slavonic Writing, Polish-Lithuanian Commonwealth

The study concerns: 
(1) the relationship of the weekly cycle with the fixed feasts of the Incorporeal Host, 

John the Bapstist, Ss Peter and Paul and St Nicholas of Myra;

17 Warszawa, Biblioteka Narodowa sygn. 12109 IV (dawna Akc. 2662), Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce..., 
nr 398.
18 Niektórzy uważają, że autorem zasadniczej części rubryk dla ksiąg liturgicznych (minei i triodu) był Marek, bi-
skup Otranto, żyjący w IX-X w., inni, że Marek mnich z klasztoru św. Saby (X w.)
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(2) the calendar layout including ‘previous’ and ‘past’ Saturdays and Sundays; 
(3) the dates of celebration of the collects of the saints and of some icons in the Me-

naion and the Triodion periods; 
(4) the relationship of the Triodion and Pentecostarion with fixed feasts (Ss Theodore 

Tyron, Gregory Palamas, Mary of Egypt);
(5) the Saturdays of Remembrance.
The paper presents some manuscripts in Polish collections that exhibit differences in 

the combination of the Lenten and Paschal cycles with fixed feasts. A detailed investiga-
tion of the extant manuscripts of this type (notably the variation of prescriptions from the 
last part of the Typikon and other liturgical marginal notes) should yield significant data 
on the history of the divine service in the Orthodox churches of the Polish–Lithuanian 
Commonwealth.
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zdrAVko stAMAtoski, Uniwersytet opolski

kalendarZ w macedońSkiej tradycji cerkiewnej i ludowej 

Słowa kluczowe: kalendarz, Cerkiew prawosławna, Kościół macedoński, tradycja 
ludowa, dwuwiara, hołd, święta, pogaństwo, obrzędy, zwyczaje 

Obliczanie kalendarza w Macedonii ma ścisły związek z obchodzeniem świąt 
i ich interpretacją w tradycji ludowej i cerkiewnej. Zarówno w Macedonii, jak 

i w innych krajach chrześcijańskich święta to czas wyjątkowy, kiedy należy dokonać 
odpowiednich działań, by pomóc samemu sobie oraz naturze w odradzaniu się do ży-
cia. Dlatego są one tak ważne, mimo iż mają zdecydowanie inny charakter niż ten, jaki 
nadaje się im w Polsce. Świętowanie w ujęciu macedońskich prawosławnych jest rów-
nież obrzędem, rytuałem, kultem magii. W ogromnej macedońskiej mieszance kultur, 
obchodzenie świąt w sposób unikatowy przede wszystkim odróżnia prawosławnych od 
innych, daje wzorzec oryginalności, dowód autochtoniczności i autentyczności. Według 
Joanny Rękas:

[…] zrozumiałe stają się dla nas obrzędy związane z poszczególnymi świętami kalenda-
rzowymi, w których ważne jest nie tylko dochowanie obrzędu będącego częścią uroczy-
stości, ale także ich przynależność do konkretnego dnia w roku. Dzięki takim świętom 
tradycyjny, religijny człowiek wskazuje nam na jeszcze jedną funkcję obrzędu, jaką jest 
umożliwienie mu istnienia w dwóch wymiarach czasu1.

Na podstawie tego, co mogłem odnotować z macedońskich źródeł w odniesieniu do 
liturgicznego dzielenia roku, Cerkiew uznaje trzy sposoby postrzegania czasu. Pierw-
szy to biblijny: Битие 1. 32: И рече Бог: “Нека биде светлина! И би светлина. 4. 
И виде Бог дека светлината е добра; и ја оддели Бог светлината од темнина-
та. 5. И светлината Бог ја нарече ден, а темнината ноќ. И би вечер, и би утро 
– ден први“3. Drugi, to obliczanie cerkiewno-liturgiczne, które w zasadzie jest ponad-
czasowe i rozpoczyna się od wieczerni, a kończy bożonarodzeniową liturgią świętą. 

1 J. Rękas, Obrzędowo-obyczajowy kompleks serbskiego tradycyjnego wesela i jego werbalne manifestacje, Poznań 
2005, s. 31.
2 Свето Писмо на Стариот и Новиот завет, изд. 2, Скопjе 1991, с. 9.
3 Wersja polska na podstawie Księgi Rodzaju I. 3: „I rzekł Bóg: Niech się stanie światłość: i stała się światłość. 4. 
I ujrzał Bóg światłość, że była dobra: i przedzielił światłość od ciemności, 5. I nazwał światłość Dniem, a ciemność 
Nocą. I stał się wieczór i zaranek, dzień jeden”, w: Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, z łacińskiego 
na język polski przełożone przez ks. J. Wujka, Brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne, Warszawa 1996, s. 5.
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I trzeci sposób postrzegania czasu to tryb dwudziestoczterogodzinny. Nieporozumienia 
powstają, gdy w praktyce czas liturgii cerkiewnej należy obliczać według codziennego 
24-godzinnego trybu, wskutek czego dzień jest podzielony na dwie części: tzn. poło-
wa dnia przypada w dniu, o którym mowa, druga połowa wypada w dniu poprzednim. 
W praktyce liturgicznej oznacza to, iż godziny 00.00 oraz 24.00 nie stanowią początku 
ani końca dnia.

Najbardziej świątecznym okresem jest zima, czas sprzyjający refleksji i przeby-
waniu w rodzinnym gronie. Na przykładzie zimowego cyklu świąt jesteśmy w sta-
nie ocenić znaczenie kalendarza według różnych tradycji. Z tą różnicą, że święta 
– w odróżnieniu od innych krajów – obchodzone są w różnych terminach, ponieważ 
Macedońska Cerkiew Prawosławna (MCP), mimo iż jeszcze w 1967 roku podczas 
odnowienia swojej autokefalii postanowiła zerwać z kalendarzem juliańskim, to na-
dal stosuje go na terenie całego kraju i w diecezjach zagranicznych. Jest to kalendarz 
używany również w Serbii, ale inne kraje sąsiadujące z Macedonią (Bułgaria, Gre-
cja) już od jakiegoś czasu posługują się zreformowanym kalendarzem juliańskim. 
Naciski ze strony wiernych w sprawie przejścia na nowy tryb obliczania świąt na-
siliły się w Macedonii po uzyskaniu pełnej niepodległości kraju na początku lat 90. 
XX wieku.

Ogólnie, największe zainteresowanie kalendarzem (zarówno w cerkiewnym, jak 
i w ludowym jego znaczeniu) wierni w Macedonii wykazują podczas wspomnianego 
cyklu zimowego. Rozpoczyna się on 40-dniowym postem, licząc od następnego dnia 
po św. Grzegorzu Palamasie (27 listopada wg nowego stylu, 14 listopada wg starego) 
i trwa do 6 stycznia według nowego stylu (24 grudnia wg starego). Cykl zimowy to 
okres ciągłego świętowania, który według tradycji ludowej kończy się 14 lutego, kie-
dy wypada święto męczennika Tryfona, patrona win i winnic, nazywane popularnie 
wśród macedońskich prawosławnych „świętem pijaków”, o czym będzie dalej mowa. 
Największe święto w cyklu zimowym (Boże Narodzenie) obchodzi się 7 stycznia no-
wego stylu (czyli 25 grudnia starego stylu), jednak obrzędy i rytuały związane z naj-
większym świętem chrześcijańskim pozostają identyczne, jak i w pozostałych krajach 
prawosławnych. 

W związku z terminem Bożego Narodzenia do oficjalnego słownika macedońskie-
go języka literackiego zostały wprowadzone dwie jego nazwy: Božik (Божик) i Bo-
žić (Божиќ). Poprzedzone są, jak wspomnieliśmy, 40-dniowym postem. Tuż przed 
świętami obchodzone jest Kolede (tzw. Kolędy), czyli w wigilię (Badnik, Бадник), 
6 stycznia nowego stylu, małe dzieci, zwane коледари (kolędnicy, nazwę tę spotyka 
się w Macedonii i Serbii, w Bułgarii zaś to сурвакари), chodzą od domu do domu, 
śpiewają kolędy i inne pieśni głoszące narodzenie Chrystusa. Otrzymują za to owoce, 
słodycze i orzechy. Jeśli chodzi o sam obrzęd, uczestniczą w nim wszystkie dzieci, za-
równo chłopcy, jak i dziewczynki. Ale tego dnia (6.01.) kolede obchodzi się głównie we 
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wschodniej części Macedonii i częściowo w zachodniej. Wyjątkiem jest region wzdłuż 
rzeki Vardar, gdzie zwłaszcza w konserwatywnym Velesie odbywa się to dzień wcze-
śniej, 5 stycznia, kiedy według kalendarza MCP przypada dzień św. Nauma z Ochrydu. 
Mieszkańcy Velesu uzasadniają tę zmianę następująco: „w ten dzień czci się chwałę 
Bożego Narodzenia, nie zaś samo święto”, które przypada następnego dnia. Zbierają 
się wtedy i chodzą po domach, życząc sobie zdrowia, radości i pomyślności, ciesząc 
się, iż „post dobiegł końca” i niebawem będzie można cieszyć się z Narodzin Chry-
stusa. Również w Velesie odmiennie traktowane są inne święta chrześcijańskie, nie 
tylko Boże Narodzenie. Jest to bowiem – jak mówią mieszkańcy – „miasto o wielkich 
tradycjach mieszczańskich”, skąd pochodzą znane postaci świata kultury i kupiectwa 
XIX i początku XX wieku. Jordan Hadžikonstantinov-Džinot, Rajko Žinzifov, Kočo 
Racin, Vasil Glavinov, Gančo Hadžipanzov, Panko Brašnarov oraz wielu zaradnych 
rzemieślników4 rozsławili miasto nie tylko gospodarczo, ale i w sensie duchowym. 
Ustanowili zwyczaj tak zwanego „hołdu” (заслуг) odbywający się w wieczór poprze-
dzający święta, by podkreślić trwanie tradycji cerkiewnej, cześć oddawaną świętym 
i samym świętom. Wcześniejsza data uroczystości niż w innych częściach kraju służy 
wyłącznie budowaniu lokalnego prestiżu5.

Etymologia słowa Badnik z kolei związana jest z wyrażeniem бдее, биди буден (pol. 
czuwać, być obudzonym), o którym pisał jeszcze XIX-wieczny zbieracz bałkańskiego 
folkloru Kuzman Šapkarev. Symbolika nazwy nawiązuje do gałązek dębowego drzewa 
(może to też być zwykły chrust, jodła, nawet dzika grusza, ponieważ daje dużo owo-
ców), którymi zdobi się domy i najważniejsze miejsca w domach. 

Ważny jest czas zbierania gałęzi na badnik. Gromadzi się je albo jeszcze przed No-
wym Rokiem, albo w przededniu 2 stycznia, gdy obchodzone jest święto św. Ignacego. 
Według ludowych wierzeń dzień ten wyrokuje o nadchodzącym roku – jak w ten dzień 
będziemy się zachowywać, jakie czynności będziemy wykonywać, tak będzie wyglądał 
cały następny rok.

Badnik zbiera młodzież, zależnie od terenu – w lesie lub gdzie indziej. Gałęzie, li-
ście symbolizują życie w zdrowiu i dostatku, oraz szczęście rodziny. Cztery dni później, 
w noc wigilijną, gałęzie te są palone na specjalnie przygotowanym miejscu, w kominku 
albo przed domem. Wieczorem młodzi chłopcy i starsze osoby z sąsiedztwa zbierają 
się przy ognisku i dyskutują o minionym roku. Później kobiety zabierają kawałki wy-
palonego drewna i przynoszą do domu, aby zapewnić domownikom energię i szczęście 
w najbliższym czasie.

4 Rozpoznawalni nawet poza tym obszarem intelektualiści. Wielu garncarzy, kowali, stolarzy, wytwórców kołder, 
rzeźników i in. rzemieślników było powszechnie znanych nie tylko w Macedonii, ale we wszystkich krajach Pół-
wyspu Bałkańskiego.
5 Mieszkańcy Velesu szczycą się również faktem, że za czasów ochrydzkiego arcybiskupa Dymitra Chomatiana 
(1216-1234) ich miasto posiadało własnego biskupa. 
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Kiedy stół jest już przygotowany do kolacji, głowa rodziny wspólnie z najstarszym 
synem tnie tradycyjny dębowy pień na trzy części, które reprezentują Świętą Trójcę. Do 
domu każdą z nich przynosi ojciec. Syn lub inny członek rodziny kładzie je do ognia. 
Później ojciec z synem wymieniają pozdrowienia: Dobra Večer i Vesel badnik (pol. do-
bry wieczór i szczęśliwej Wigilii). Matki i babcie zabierają wtedy dzieci i wychodzą na 
zewnątrz. Wracają dopiero, gdy podaje się kolację. Ognisko ma też wypędzić złe du-
chy, a członkowie rodziny, między którymi w minionym roku doszło do mniejszych lub 
większych nieporozumień, powinni sobie nawzajem przebaczyć i podać rękę na znak 
pokoju. 

Omawiane obrzędy odbywają się 6 stycznia, ale nie w całym kraju, tylko w północ-
no-wschodniej Macedonii, poniżej linii Kumanovo-Kratovo-Kriva Palanka, we wschod-
niej i południowo-wschodniej części – w regionie Strumicy, Štipu, Radovišu, Berova 
– i na południe – wzdłuż macedońsko-greckiej granicy wokół miast Dojran i Gevgelija. 
Następnie wyżej, w głąb doliny Vardaru, w miastach Kavadarci, Negotino, Gradsko, za-
tem w centralnej części zachodniej Macedonii koło Prilepu, gdzie kończy się ten pas.

Obrzędy te w pozostałych częściach kraju (poza stolicą Skopje) odbywają się 
w przeddzień innego wielkiego święta Vasilicy (Василица, św. Bazyla) obchodzonego 
14 stycznia, popularnego „Starego Nowego Roku”. Podpalanie gałęzi w przedsylwe-
strowy wieczór (wg starego stylu to noc z 31 grudnia na 1 stycznia) jest na tyle roz-
powszechnione w zachodniej i północnej Macedonii, że czasami osoba nie do końca 
zaznajomiona z miejscowymi obrzędami może odnieść wrażenie, że ma do czynienia 
z dwiema różnymi tradycjami. Zagraniczni turyści często są zdumieni tą różnorodno-
ścią, z zaskoczeniem stwierdzają, że „jeden i ten sam naród” dwa razy w tak krótkim 
czasie obchodzi to samo święto.

W stolicy wygląda to jeszcze inaczej. Trudno opowiedzieć wszystko w szczegółach, 
brak bowiem dokładnych badań etnograficznych czy socjologicznych w tym względzie. 
Na podstawie własnych ustaleń i wywiadów ze skopjanami doszedłem do wniosku, że 
po prostu mieszkańcy przenoszą do stolicy i kultywują obrzędy i zwyczaje ze stron swe-
go pochodzenia. Co najistotniejsze, rytuał pozostaje w takiej samej formie – uwzględnia 
podpalanie gałęzi i dzielenie pity z monetą.

Świąteczna kolacja
Na stole przygotowanym do posiłku cały czas powinny palić się świece. Postna 

kolacja składa się z prostych bezmięsnych potraw – gotowanych warzyw, orzechów, 
postnych gołąbków (сарми), fasoli, tzw. pity (lub chleba), suszonych owoców. Przed 
upieczeniem pieczywa (pity/chleba) wkłada się do niego monetę6. Placek dzieli się na 

6 Zazwyczaj jest to moneta symbolizująca ważne dzieje tej rodziny, np. może to być lira turecka, jeżeli podczas pa-
nowania Turków zdarzyło się coś bardzo ważnego, lub np. stary serbski dinar, bułgarski lew, każde z odpowiednim 
symbolem.
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tyle części, ilu jest domowników i jeszcze kroi jeden kawałek dodatkowo jako symbol 
całej rodziny. Zgodnie z tradycyjnymi przekonaniami ten, kto znajdzie monetę w swo-
im kawałku, będzie wkrótce odnosił wielkie sukcesy. Potem wszyscy śpiewają bożo-
narodzeniowe pieśni, a następnego dnia – w samo święto Božik (Božić) szczególne 
życzenia kierują do tych, którzy tego dnia obchodzą imieniny (Božidar, Boško, Todor, 
Tošo7 itp.). Miasto Veles także w tym przypadku zachowuje tradycję wcześniejszego 
świętowania i życzenia imieninowe kierowane są do solenizantów właśnie w wieczór 
wigilijny. 

Okres, gdy macedońscy prawosławni obchodzą tzw. „nieczyste”, „dzikie” dni 
(нечисти денови), jest czasem karnawału, tak jak w innych krajach. Dawniej młodzi 
mężczyźni zakrywali twarze, a kozom i owcom przywiązywali rzemieniem dzwonki. 
Niektórzy przebierali się za kobiety z dziećmi lub dość pulchne kobiety, inni zaś uda-
wali magików. W Macedonii nazywa się ich tak samo, jak w innych środowiskach pra-
wosławnych, czyli Rusalii (mac. Русалии, Русалки). Obrzędy te w identycznej formie 
odbywają się w sąsiedniej Bułgarii, tylko że ze względu na zreformowany juliański ka-
lendarz 12 „nieczystych dni” trwa tam od 25 grudnia do 6 stycznia, a w Macedonii od 7 
do 19 stycznia starego kalendarza juliańskiego.

Ciekawe stanowisko zajmuje w tej sprawie MCP. Mimo iż tradycja ludowa jest nie-
odłączną częścią naszego chrześcijaństwa (o czym w innym kontekście mówiłem pod-
czas zeszłorocznej konferencji)8, Synod, czy też niektórzy jego bardziej ortodoksyjni 
członkowie od kilkunastu lat albo bojkotują tego typu zabawy, albo za pośrednictwem 
mediów twierdzą, że z „tą praktyką trzeba skończyć”. Niedawno głos w sprawie zabrał 
bp Metody, przełożony diecezji Amerykańsko-Kanadyjskiej, i z niezadowoleniem po-
wiedział: „ogniami palonymi po osiedlach oraz grzaną rakiją unicestwiamy piękno i głę-
bię tradycji naszej świątecznej kultury”9. W podobnym tonie wypowiada się bp Strumi-
cy Naum, który szuka ludowych korzeni macedońskiego chrześcijaństwa w dawnym 
podporządkowaniu obcym państwom:

Zwyczaj ten został siłą wprowadzony do naszych cerkwi na skutek serbskiej okupacji 
vardarskiej części Macedonii po pierwszej wojnie światowej. Pojawia się tu pytanie o toż-
samość i wiem, że przez działania mediów, które upowszechniają pogańskie obyczaje, 
zanika świadomość istoty święta – którą jest spełnianie Bożych przykazań, wyznanie 
grzechów, przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa. O wiele łatwiej zbierać gałęzie w lesie, niż 
kroczyć wąską ścieżką Ewangelii…10.

7 Jak wiadomo, według etymologii imię Todor wywodzi się z greckiego Theodoros ‘od Boga, Boży’ i oznacza to 
samo, co jego słowiański odpowiednik Božidar.
8 Z. Stamatoski, Nowe strategie i dyskusje dotyczące współczesnych macedońskich przekładów Biblii oraz tekstów 
liturgicznych, [w:] Język naszej modlitwy – dawniej i dziś, „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol. 3, red. U. Pawlu-
czuk, Białystok 2012, s. 159-169.
9 МПЦ против прослава со пагански обичаи. Со ракија и огнови не се слави Божик, http://preminportal.com.mk/
content/view/1016/64/ 29.09.2013. Ten i inne cytaty z języka macedońskiego przełożyła Maria Sawczyn-Stamatoska.
10 Ibidem.
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Znany macedoński dogmatyk, prof. Akademii Teologicznej, Jovan Takovski jest zda-
nia, że „to pogańskie zwyczaje, które zamieniają Wigilię w zabawę, przerywając post 
i przygotowania do świąt”. Uważa, iż odpychają one ludzi od Kościoła, zamiast od-
wrotnie: „Post nie współgra z piciem rakii, i myli się ten, kto myśli, że w ten sposób 
przyciągnie ludzi do Cerkwi”11.

Innego zdania jest jednak protojerej Dragi Kostadinovski ze skopijskiej soborowej 
cerkwi św. Klemensa Ochrydzkiego, zwolennik łagodniejszego traktowania tych obrzę-
dów, wynikających z różnej interpretacji dat: 

Ognie ku czci Chrystusa palili jeszcze w III wieku członkowie pierwszych gmin. Ja rów-
nież nie akceptuję picia rakii w dużych ilościach, ale jeżeli jest ona spożywana w roz-
sądnych granicach, to nie mam nic przeciwko temu. Również jeśli chodzi o muzykę oraz 
tańce wokół ognia12. 

Zwolennicy obchodzenia badnika sześć dni później (tj. w przededniu Vasilicy, 
13.01.), palenia wtedy ogni i picia rakii, tłumaczą to przesunięcie okresem bożonaro-
dzeniowego postu, który obowiązuje jeszcze 5 i 6 stycznia, ale po Nowym Roku według 
starego stylu już jest właściwy czas, by urządzać zbiorowe zabawy.

Wiele innych faktów dowodzi podziału macedońskiego społeczeństwa, jeśli chodzi 
o kwestie kalendarzowe i sposób obchodzenia uroczystości. Na przykład święto, któ-
re kończy cykl zimowy, Męczennika Tryfona z 14 lutego (Трифун, Трипун, Трифун 
Зарезан, Трифун „пијаницата” itp.). Jego kult tak przybrał na sile, że podjął rywa-
lizację z kultem św. Walentego, przejawiającym się w formie popularnych zachodnich 
„walentynek”, czyli „dnia zakochanych”. Zderzenie tych dwóch świąt i dwóch trady-
cji, jakie reprezentują, wywołało gwałtowne dyskusje, prowadzone z pozycji niemal 
„walki cywilizacyjnej”, o to, które z nich ma na rodzimym gruncie rację bytu i powin-
no być obchodzone. Rywalizacja jest tak głęboka, ze zepchnęła nawet na margines 
problem, czy w dzień św. Tryfona wolno pić, skoro to popularne „święto pijaków”, 
czy też nie.

W duchowym sensie św. Tryfon rozpoczyna „atmosferyczną” wiosnę. Wierni i księ-
ża wychodzą wtedy na pola, do winnic, gdzie podcinaniem gałęzi i podlewaniem ich 
czerwonym winem „ogłaszają” przyjście upragnionej pory roku. Symboliczne „upijanie 
się” ma być ostatnim takim wydarzeniem przed początkiem ciężkich robót wiosennych, 
od których zależy powodzenie w ciągu roku i dobrobyt gospodarzy.

Kalendarz odgrywa w tym wypadku istotną rolę, łącząc tradycję cerkiewną z ludo-
wą – zwiastuje nową porę roku, kończy okres świętowania, otwiera cykl nowych prac 
domowych i gospodarskich. Wracając do wątku „veleskiego”, należy powiedzieć, że 
mieszkańcy tego miasta zasług ku czci św. Tryfona obchodzą nie 14 lutego, jak reszta, 

11 Ibidem.
12 Ibidem.
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lecz dzień wcześniej – 13 lutego, kiedy z kolei według kalendarza cerkiewnego obcho-
dzimy ważną uroczystość trzech hierarchów – Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa 
i Jana Złotoustego. 

Słuszność tych spostrzeżeń potwierdza Anna Zadrożyńska: „[…] cykl obrzędów ro-
dzinnych […] w etnografii uznaje się za fragment tradycyjnej ludowej całości obrzędo-
wej, którą tworzą także obrzędy doroczne oraz zrytualizowane zwyczaje towarzyskie” 
i dodaje, iż „[…] każda próba opisania takich sytuacji i obrzędów jest w istocie poszuki-
waniem sensu, rozkładaniem i składaniem fragmentów opowiadających o świecie i za-
światach, o wierzeniach i zaufaniu, o nadziei i lęku”13. 

Czas Wielkanocy (Велигден, Veligden) w Macedonii również charakteryzuje 
się wielką różnorodnością i wzbudza społeczne debaty w tonie pragmatycznym lub 
emocjonalnym.

Ruchomy typ święta, jakim jest Wielkanoc, stwarza dodatkowe problemy, ponieważ 
niekiedy późne obchody Zmartwychwstania Pańskiego (jak w bieżącym roku, 5 maja) 
przysparzają kłopotów związanych z obserwowaniem postu na Petrovden, czyli św. Pio-
tra i Pawła.

Istotnym świętem związanym z wielkanocnym postem jest Pročka, dzień nazwany 
tak od słowa ‘прости’, czyli ‘wybaczyć, przebaczyć’, kiedy wierni przebaczają sobie 
nawzajem przewinienia, a następnego dnia zaczynają post. Pročka przypada w niedzielę 
50 dni przed Wielkanocą, ale w Velesie celebruje się ten dzień w sobotni wieczór popr-
zedający święto. Mieszkańcy miasta chodzą do domów przyjaciół lub rodziny i proszą 
o pročkę. Warto dodać, że w pierwszą sobotę po Pročce prawosławni Velesu obchodzą 
święto Todorica, a większość obrzędów z nim związanych wykonuje się poprzedniego 
dnia, w piątek po południu lub, najczęściej, wieczorem14. 

Tylko Zaduszek nie obchodzi się w Velesie wcześniej. Obrzędy rozpoczynają się 
tam w piątek wieczór, jak w innych regionach. Natomiast Spasovden (Zbawienie, dzień 
Chrystusa Zbawiciela), który przypada 40 dni po Wielkanocy, jest traktowany identycz-
nie, jak reszta świąt, więc także заслуг obchodzi się wcześniej. 

W kontekście Zaduszek warto podkreślić, że nie tylko święta są zróżnicowane, lecz 
i parastosy (mac. помен), wspomnienia zmarłych. Prócz ogólnie przyjętej 40-dniowej 
żałoby obowiązującej na terenie całego kraju, pierwsze parastosy po śmierci obchodzo-
ne są w trzecim, a przede wszystkim w siódmym lub dziewiątym dniu w zależności od 
regionu (to tradycja zwyczajowa, nie normowana regułami Cerkwi). 

Cerkiew macedońska raczej nie robi problemów, jeśli chodzi o spożywanie moc-
nych trunków w Zaduszki. Wszystkiego, co zmarła osoba za życia najbardziej lubiła, np. 

13 A. Zadrożyńska, T. Vražinovski, K. Wrocławski, Ludowe obrzędy i podania. Etnograficzne i folklorystyczne stu-
dia porównawcze wsi polskiej i macedońskiej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturo-
wej, Warszawa 2002, s. 13.
14 Kitevski M., Etnologija na Makedoncite, MANU, Skopje 1996, s. 231.

kAlendArz w MAcedońskiej trAdycji cerkiewnej i lUdowej 



170

kawę, papierosy, ciasto, wino lub rakiję, można skosztować nad jej grobem, oczywiście 
w symbolicznej ilości, jak i w innych krajach prawosławnych.

Objawienie Pańskie – Vodici (mac. Водици, Богојавление) – to święto obchodzone 
19 stycznia, symbolizuje chrzest Chrystusa w Jordanie i ściśle łączy się z przypadają-
cym następnego dnia, 20 stycznia, świętem Jana Chrzciciela (Собор на Свети Јован 
Крстител).

W niektórych miejscowościach po liturgii odbywa się procesja z kościoła do najbliż-
szej rzeki lub jeziora. Duchowny błogosławi wodę i wrzuca do niej krzyż. Wtedy tylko 
nieparzysta liczba młodych chłopaków (dziewczęta nie uczestniczą w tym obrzędzie) 
skacze do wody, aby odnaleźć rzucony krzyż. Istnieje przekonanie, że ten, kto go znaj-
dzie, będzie miał szczęśliwy rok. Obecni podczas obrzędu wierni zabierają do domu nie-
co wody jako symbol oczyszczenia i ochrony przed chorobami. Przechowują ją później 
koło domowej ikony. Tego dnia po posiłku młodzi ludzie, którzy wskakiwali do wody 
w poszukiwaniu krzyża, obchodzą wszystkie domy i zbierają pieniądze na cerkiew.

Do cyklu świąt zimowych należy także dzień św. Mikołaja 19 grudnia (6 grudnia stare-
go stylu). W odróżnieniu od polskich katolickich zwyczajów Mikołaj pełni u nas funkcję 
patrona rybaków, marynarzy, kupców i podróżników. Wielu Macedończyków wybiera go 
na patrona swojej rodziny. Święto to wypada podczas postu bożonarodzeniowego, więc 
obchodzi się je w sposób tradycyjny, przygotowując postny posiłek. Wokół św. Mikołaja 
narosła legenda, że był ceniony za swą dobroduszność i działalność charytatywną, świad-
czoną anonimowo. Kochał dzieci i one też go szanowały, a to serdeczne przywiązanie trwa 
do dzisiaj. Różnica w porównaniu do obrzędów kultury katolickiej jest taka, że dzieci nie 
dostają tak wielu prezentów tego dnia, a rolę „dobrego dziadka” z workiem odgrywa tzw. 
Dedo Mraz (Dziadek Mróz), który przybywa w noc sylwestrową.

Różnicę w rozumieniu świąt ku czci świętych mamy też na dzień św. Varvary, 
17 grudnia (w Polsce św. Barbary, słynna Barbórka – święto górników 4 grudnia). 
W prawosławiu jest to święto zbóż i rolników, zasadniczo różniące się od polskiej 
Barbórki. Rzeczywiście obchodzą je tylko rolnicy, dla pozostałych nie odgrywa 
większej roli.

Wiosenny cykl świąteczny w macedońskiej tradycji ludowej jest okresem spod zna-
ku Wielkanocy oraz św. Georgiego. Poza tymi świętami nie odnotowuje się wielu innych 
świąt, co najwyżej mogą to być Mladenci (mac. Младенци, pl. Nowożeńcy), pewnego 
rodzaju „drugie wesele”, obchodzone przez młode pary małżeńskie, które zawarły ślub 
w poprzednim roku kalendarzowym. Święto przypada w dniu przesilenia wiosenne-
go 22 marca. Data ta przypomina o konieczności wykonania wiosennych robót w do-
mach czy na polach, a dla nowożeńców wyznacza porę, gdy stają się pełnoprawnymi 
małżonkami.

Wielkanoc – Veligden (mac. Велигден, bułg. Великден) – to święto w prawosła-
wiu najbardziej uroczyste, „święto nad świętami”, dzień radości, zabawy i wzajemnej 

zdrAVko stAMAtoski



171

życzliwości. Już porównaniе nazewnictwa uroczystości wśród Słowian mówi wiele. 
W kontekście zmartwychwstania Chrystusa i duchowego sensu tego wydarzenia Buł-
garzy i Macedończycy stawiają akcent na porę dzienną, inni podkreślają porę nocną. 
A chodzi o „jasność tego Dnia, kiedy Jezus się po śmierci na nowo narodził”15, o pod-
kreślenie jego wyjątkowości, gdy w życiu codziennym kończy się pewien cykl szczę-
śliwych zdarzeń. Także w tym przypadku możemy stwierdzić, że ludowa tradycja 
Bałkanów wskazuje, iż roczny cykl zwyczajów odpowiada cyklowi życiowemu, czyli 
„wszystko porusza się w zamkniętym kręgu: człowiek (natura lub dusza w ujęciu pra-
wosławnych) rodzi się, trwa, żyje, umiera i ponownie odradza”. Niektóre macedońskie 
legendy powiadają nawet, że Božik i Veligden to dwaj bracia, gdzie Božik to starszy, do-
broduszny i sprawny gospodarz, a Veligden to młodszy, dumny z samego siebie i pięknie 
wystrojony brat16.

Istnieje zagrożenie, że późniejszy termin Wielkanocy może naruszyć cykl kalenda-
rzowy, bo już 6 maja17 prawosławni obchodzą niezwykle ważne święto, męczennika Je-
rzego – Gjurgjovden (mac. Ѓурѓовден, Свети Георги) – podczas którego do chrześcijan 
dołącza wspólnota romska. Z punktu widzenia stricte folklorystycznego, podczas tego 
święta niezamężne Romki przynoszą wiązanki kwiatów do świątyń, a potem puszczają 
je na wodę, do rzek, by je złapali ukochani mężczyźni. Obrzęd ten żywo przypomina 
polską tradycję ludową (znaną także w Rosji i na Ukrainie), związaną z nocą św. Jana 
(23/24 czerwca).

W Macedonii również święto Narodzin Jana Chrzciciela (Раѓање на Свети Јован 
Предвесник и Крстител Господов, 7 lipca wg starego stylu) odbywa się nad wodą. 
Jest to dzień, gdy Cerkiew oficjalnie dokonuje zbiorowego chrztu, np. nad Jeziorem 
Ochrydzkim lub w rzekach Vardar i Treska.

W cyklu świątecznym uwagę zwraca liczba 40. Na przykład podczas Mladenci, 
uroczystości przypadającej w dzień świętych 40 Męczenników nie należy pracować, 
podobnie jak w zimowe święto św. Ignacego. Mężczyźni chodzą wtedy po polach, by 
przejrzeć zasiewy, „dla dobrego urodzaju” wypijają 40 kieliszków rakii, kobiety gotują 
40 gołąbków, rolnicy muszą zjeść 40 ziaren kukurydzy, by w „stodołach zastali 40 kwin-
tali żyta”. W części kraju tego dnia chłopcy i dziewczęta wrzucają do rzeki po 40 małych 
kamyków, a ostatni kamyk przynoszą do domu, kładą pod poduszkę, by im się w nocy 
śniła osoba, z którą zawrą związek małżeński18.

Z letnich świąt warte omówienia jest święto Zaśnięcia Bogurodzicy (mac. Успение на 
Пресвета Богородица, Голема Богородица, pol. Wielka Bogurodzica, Matka Boska) 

15 Stąd stare macedońskie przysłowie Ne e sekoj den Veligden, dosł. Nie każdy dzień jest Wielkim Dniem.
16 M. Kitevski, op. cit., s. 224.
17 Na podstawie tablicy paschalnej macedońskiego wydania Pisma Świętego odnotowałem, iż w roku 2040 Wielka-
noc przypadać będzie w dniu 6 maja!
18 M. Kitevski, op. cit., s. 233.
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przypadające 28 sierpnia. W dwóch miejscowościach Macedonii – Berovo i Jablani-
ca –związany jest z nim obrzęd nawiązujący do kultury pogańskiej, ponieważ wierni 
składają ofiarę w postaci zabitego barana czy wołu ku czci Bogurodzicy, tzw. Kurban19. 
Według bardziej ortodoksyjnych przedstawicieli Synodu MCP, to rytuał pogański, nie 
chrześcijański, a że nie są w stanie zabronić tego typu obchodów, wybierają inne formy 
edukacji. Cytowany wyżej bp Strumicy Naum, znany jako wielki zwolennik hesycha-
zmu, mówi:

[…] Od kiedy zostałem powołany na biskupa, często sam ostrzegałem i pouczałem, by 
uwolnić i oczyścić nasze życie cerkiewne od różnych przesądów i zwyczajów ludowych, 
to znaczy od niepoprawnej wiary i niewłaściwego życia duchowego. Aby nie zagłębiać się 
w szczegóły, które bardzo dobrze znacie – uprawianie takich niecerkiewnych zwyczajów 
nie tylko oddala nas od łaski Bożej i od prawdziwej wiary, nie tylko pozostawia przestrzeń 
dla szatana, aby nam szkodził, lecz tworzy równoległe, niepisane „zasady” w społeczno-
ści chrześcijańskiej i jednocześnie wywołuje wśród „duchowieństwa”, które je odprawia 
negatywne zjawiska, jakie ciężko potem wykorzenić. 
Dzieje się tak, na przykład, podczas tak zwanego kurbanu, gdy ten, który zabija zwie-
rzę, przejmuje rolę „duchownego” tego antycerkiewnego i bałwochwalczego czynu; lub 
gdy pewne, najczęściej starsze kobiety, nauczają ludzi różnych „zasad” podczas chrztów, 
ślubów, pogrzebów itd., a które są niczym innym jak utwierdzaniem przesądów i odstęp-
stwem od prawdziwej wiary. Wcielanie zaś w życie takich zasad zawsze niesie ze sobą 
strach, zmieszanie, ucisk i demoniczny wpływ na ludzkie dusze. Jesteśmy nosicielami 
nauk świętych Ojców, a nie jakichś bab i ciotek duchowo nieoświeconych. Nie wspomi-
nając już tu o wróżbitach i jasnowidzach, o których wszyscy wiemy, iż są sługami szata-
na. Zapamiętajcie: nie ma magicznego rozwiązania naszych problemów, do wszystkiego 
potrzeba pracy i modlitwy20.

Jego słowa – według pewnej grupy wiernych – okazały swą moc podczas obchodów 
Zaśnięcia Bogurodzicy w roku 1996 w Berovie, kiedy obrzędy związane ze świętem 
zostały przesunięte na następny dzień, na święto Joachima Osogovskiego (29 VIII). Na-
stąpiły wówczas dziwne, zaskakujące wypadki, gdyż znienacka w biały dzień zaczęły 
bić pioruny, zabijając 9 osób, a kilkadziesiąt ciężko raniąc. Ludowa interpretacja zda-
rzenia mówiła o „bożej karze”, była podobna do tej, jaką odczytujemy z mowy władyki 
Nauma. Tamtego roku 28 sierpnia przypadał w środę, a ponieważ „w środy i piątki i tak 
wypada pościć”, to i „reakcja Pana Boga”, zdaniem przeciwników kurbanu, była słusz-
na: „Господ ги казни оти го поместија празникот за да ја јадат мрсно”21 (Bóg ich 
ukarał, dlatego że przesunęli święto po to, by nie pościć). 

19 Nazwa kurban pochodzi z języka tureckiego i oznacza ofiarę (mac. жртва). Obrzęd ten odprawiany jest także 
przez muzułmanów.
20 Наум, митр., Ќе настапи и време, и веќе е, [w:] Школа за исихазам. Основна, Велјуса 2011, s. 233-234, http://
www.mpc.org.mk/Knizarnica/Shkola_za_isihazam_osnovna.pdf, [dostęp: 28 IX 2013]. 
21 Старата беровска мистериjа: Случаjност или казна? http://www.motika.com.mk/index.php?option=com_
content&id=43225, [dostęp: 25 IX 2013].
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Zakończenie
Nasze omówienie potwierdza, że tradycja ludowa na Bałkanach często jest ważniej-

sza od kanonów. Folklor Macedonii to zjawisko unikatowe; to pewnego rodzaju symbio-
za pomiędzy ludowym praktykowaniem obrzędów religijnych i przesądami a „czystym” 
uprawianiem religii. Podobne zjawiska Mariola Walczak-Mikołajczak odnajduje na te-
rytorium Bułgarii:

Specyfika rozwoju Bułgarii w kilkudziesięciu ostatnich latach spowodowała bowiem, że 
obserwowane od końca XIX wieku rozrastanie się miast dokonało się głównie na skutek 
masowego napływu do nich ludności wiejskiej. Miało to taki skutek, że wiele ze zwycza-
jów i tradycji ludowych przeniknęło do miast, tworząc specyficzny konglomerat archa-
icznych wierzeń, obrzędów, rytuałów i świąt z nowoczesnymi formami zurbanizowanego 
życia. […] Niektóre ludowe święta, wyrosłe z chłopskiej tradycji obrzędowej, obchodzo-
ne są dziś jako święta państwowe, a większość dawnych rytuałów […] trwa nadal pośród 
betonowych murów wielkomiejskich osiedli22.

Bard macedońskiej folklorystyki, Kiril Penušliski, określa to zjawisko mianem „reli-
gii ludowej” i w następujący sposób tłumaczy istnienie tego dualizmu: 

Przyjmując chrześcijaństwo od Greków, nasi przodkowie nie wyrzekli się od razu i cał-
kowicie swojej politeistycznej religii, ani wielu swoich pogańskich wierzeń i zwyczajów. 
Przez wieki, powoli przystosowywali i adaptowali się do nauki Kościoła chrześcijańskie-
go, który to nie mógł, a w niektórych przypadkach nie chciał ich zabraniać. Dlatego zaist-
niało zjawisko dwuwiary, której tradycje i doświadczenia odczuwalne są także w naszych 
czasach. Poszczególne wierzenia, świąteczne i rodzinne obrzędy ku czci starych bogów 
i bóstw połączyły się z poszczególnymi świętami (świętymi) chrześcijańskimi i nadal są 
praktykowane w trochę zmienionej formie23.

Ta dwuwiara, to nic innego, jak cechy i role, jakie posiadali i odgrywali poszczególni 
pogańscy bogowie, a które z czasem przeniesiono na chrześcijańskich świętych. Na spo-
sób ludowy rozumiany kalendarz liturgiczny w świadomości macedońskich prawosław-
nych pozostaje jedynym znakiem chrześcijaństwa, ponieważ rządzi nią przekonanie, że 
postaci świętych i same obrzędy chrześcijańskie są głęboko zakorzenione w pogaństwie. 
Pozostawia to trwałe ślady, wierni bowiem ściślej trzymają się obrzędów niż właści-
wej daty święta, która w przeważającej liczbie przypadków stanowi dla nich tylko sym-
bol, zwykłą cyfrę, pretekst do sprawowania pewnych obrzędów lub uczczenia świętych 
w określony sposób.

Ale przyczyny ludowego podejścia do zagadnienia mają również inne źródło – złożo-
ną sytuację społeczną w kraju, którego znaczny procent obywateli przebywa na emigracji 
zarobkowej w różnych częściach świata. Mieszkają przeważnie w krajach, gdzie święta 
chrześcijańskie obchodzi się według kalendarza gregoriańskiego, a pragnąc spędzać ten 

22 M. Walczak-Mikołajczakowa, Bałkańskie rytmy życia, Gniezno 2001, s. 19.
23 K. Penušliski, Za narodnite prikazni, Matica makedonska, Skopje 2004, s. 167.

kAlendArz w MAcedońskiej trAdycji cerkiewnej i lUdowej 



czas z rodzinami wywierają coraz silniejszy nacisk, by rodzimy Kościół albo przeszedł 
na ten „bardziej pragmatyczny i zachodni tryb obliczania dat”, albo „zmarginalizował 
znaczenie” starego juliańskiego kalendarza. Spotykają się jednak z kategorycznym opo-
rem hierarchii. W tym „zamkniętym kole” Macedończycy zarówno w ojczyźnie, jak 
poza jej granicami pokładają ufność tylko w jednym niekwestionowanym autorytecie, 
można powiedzieć w jedynym wygranym tej batalii – w religii ludowej.

SUMMARY

Zdravko Stamatoski, Opole

The calendar of the Macedonian Orthodox Church and folklore tradition

Keywords: Calendar, Orthodox Church, Macedonian Orthodox Church, Folk Tradi-
tion, Double Belief, Tribute, Religion Holidays, Paganism, Rituals, Customs

In the process of celebrating holidays and cultivation of religious ceremonies Ortho-
dox Macedonians mainly were using the Julian calendar, even though, at the time when 
the territory of Macedonia was ruled by other countries, also the Gregorian calendar 
were in use. At the moment, the Macedonian Orthodox Church and the faithful use the 
Julian calendar, i.e. an old, unreformable style, but numerous members of the diaspo-
ra are convinced they should use, for pragmatic reasons, the calendar of the “Western 
tradition” in calculation holidays, because they want to have the opportunity to spend 
holidays – especially Christmas – in the family circle and in their own country, like the 
other Christians.

An important aspect is the issue of differential treatment of many rites (ceremonies) 
and rituals. As an example we can give the ritual of Christmas, consists in inserting 
a coin into the so-called “pita” (layer pastry) and breads in Macedonia: central, southern 
and eastern parts of the country celebrate it on the day of Christmas Eve by the old ca-
lendar style (i.e. 6 January), while in the northern, western and south-western regions it 
is celebrated on the eve of Vasilica (St. Basil, January 13).

Cultural and religious diversity and tradition that prevailed in Macedonia over the 
centuries, has imposed some form of celebrating holidays that have a little in common 
with Christianity, such as the celebration of the Virgin Mary on August 28th or the time 
of “unclean days “, which are celebrated between Christmas and the revelation of the 
Lord. Therefore it is important to examine what is the view of the majority of the faithful, 
ordinary citizens or the Synod about this issue.
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попытки реформ в латвийской православНой церкви 
во второй половиНе 30-х годов хх века

Słowa kluczowe: reforma kalendarzowa, latynizacja, Łotewski Kościół Prawosławny

Восстав после долгих, тяжелейших лет безбожного коммунистического ре-
жима, Церковь в Восточной Европе возвращает доверие общества. Вместе 

с тем, все чаще раздаются голоса о необходимости реформирования церковной 
жизни, приспособления ее к потребностям современного общества. В этой связи 
представляется актуальным вспомнить исторический опыт подобных изменений. 
Цель статьи – анализ попыток реформ церковной жизни, предпринятых главой 
Латвийской Православной Церкви митрополитом Рижским и Латвийским Авгу-
стином (Петерсонсом, 1873-1955) во второй половине 30-х годов ХХ века.

Правовое и материальное положение ЛПЦ
С момента образования независимого Латвийского государства (в 1918 г.) кар-

динально изменилось положение Православной Церкви. Если в Российской импе-
рии государственная власть откровенно покровительствовала православному ве-
роисповеданию и материально поддерживала Рижскую епархию РПЦ, то в первые 
годы существования независимой Латвии Православная Церковь воспринималась 
большей частью латышского общества как реликт царского режима. Так, напри-
мер, по мнению депутата II Сейма Карлиса Декенса «православие пришло к нам 
как русификатор и как орудие царского правительства», а другой депутат Сейма, 
писатель Линардс Лайценс с парламентской трибуны призвал снести Рижский ка-
федральный Христорождественский собор, «как символ режима царской России»1. 
В свою очередь, А. Зембергс предложил переделать православный кафедральный 
собор в национальный пантеон героев борьбы за независимость Латвии, в котором 

1 Latvijas Republikas II Saeimas stenogrammas: ārkārtējā un 3 sesija, Rīga 1926, 708-709 slejas; «Latvijas karei-
vis», 1923, № 169.
На призыв Лайценса архиепископ Иоанн (Поммерс) ответил, что «это пыл, превышающий пыл Ленина. 
Пред самыми окнами большевика Ленина возвышались купола и главы древнейшего русского собора, где 
короновались когда-то русские цари, и все-таки в мозгу Ленина, даже в период тяжелой болезни, никогда 
не зарождалась мысль о снесении этого собора». Речь архиепископа Иоанна, произнесенная на утреннем 
заседании Сейма 1 июня 1926 года. «Вера и жизнь», 1926, № 8.
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будут размещены бюсты, портреты героев Освободительной войны, флаги латвий-
ских воинских частей, оружие и тому подобное. В результате в Латвии появится 
место, где будут проводиться все официальные государственные церемонии, так 
как «совершенно недопустимо, чтобы в центре Риги, в красивом месте, где прохо-
дят парады наших вооруженных сил и народные праздники, господствовал символ 
православия прежней России»2. 

Ситуация еще более осложнялась тем, что последний управляющий Рижской 
епархией епископ Ревельский Платон (Кульбуш, 1869-1919, сщмч.) в январе 1919 
года был зверски замучен большевиками, поэтому епархия осталась без главы. 
В феврале и августе 1920 года состоялись собрания представителей православных 
приходов Латвии, которые постановили, что Латвийская Православная Церковь 
(ЛПЦ) будет самостоятельной и независимой в административных, хозяйствен-
ных вопросах, в своих отношениях с государственной властью, а в иерархическом 
отношении будет сохранять каноническую связь с Московским Патриархатом3. 
Августовское собрание избрало Синод ЛПЦ, который латвийское Министерство 
внутренних дел 20 ноября 1920 года официально признало руководящим орга-
ном управления ЛПЦ. Кроме того, на этих собраниях было также решено при-
гласить в качестве главы ЛПЦ архиепископа Пензенского и Саратовского Иоанна 
(Поммерса, 1876-1934, сщмч.). 19 июля 1921 года Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Тихон (Белавин, 1865-1925, свят.) даровал ЛПЦ самостоятель-
ность в делах церковно-хозяйственных, церковно-административных, школьно-
просветительских и церковно-гражданских. 

Следует отметить, что латвийское правительство не оказало никакой помощи 
архиепископу Иоанну в прибытии в Латвию, показав тем самым, что положение 
без управления, в котором находилась ЛПЦ, полностью устраивало органы госу-
дарственной власти. Православных Латвии глубоко оскорбил и тот факт, что пред-
ставители правительства не сочли нужным принять участие во встрече архиепи-
скопа Иоанна на латвийской земле4. 

В Ригу архиепископ Иоанн (Поммерс) прибыл 24 июля 1921 года, а букваль-
но накануне (19 июля) латвийское правительство официально передало резиден-
цию православного архиерея – Рижский Св. Алексеевский монастырь – Римско-
католической Церкви. Когда архиепископ Иоанн в поисках защиты обратился 
к президенту Латвии Янису Чаксте, последний ответил, что «в латвийских законах 
нет ничего ни о Православной Церкви, ни о правовой защите этой Церкви. Этого 

2 A. Zembergs, Latvijas atbrīvošanas svētnīca, „Jaunākās Ziņas”, 20 jūnijs 1922, № 135. 
3 Латвийский Государственный Исторический архив (далее – ЛГИА), ф. 7469, оп. 1, д. 39, л. 14-15; ф. 1370, 
оп. 1, д. 28, л. 35-36, 80-82.
4 Архив Лимбажского музея (далее – АЛМ), Летопись Лемзальской Александро-Невской церкви, 1822 г., 
c. 158.
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не требуют ни государственные интересы, ни нынешняя политическая ситуация»5, 
то есть еще раз подтвердил, что Православная Церковь в Латвийской Республике 
находится вне закона.

 Правительственные круги и радикально настроенные политические силы Лат-
вии рассматривали сохранение канонической связи ЛПЦ с Московским Патриар-
хатом, как зависимость Церкви от «руки Москвы». Они неоднократно советовали 
церковному руководству последовать примеру Эстонской Православной Церкви, 
которая, в нарушение церковных канонов, в 1923 году перешла в юрисдикцию 
Константинопольского Патриархата, а нежелание руководства ЛПЦ выполнять ре-
комендации Министерства внутренних дел объяснялось стремлением ЛПЦ к «Мо-
скве», то есть к старой царской России. 

Отношение латвийского правительства к ЛПЦ наглядно характеризует до-
несение латвийского посла в Эстонии Яниса Сескиса министру иностранных 
дел Латвии З.-А. Мейеровицу от 23 декабря 1923 года: «Было бы очень же-
лательным, чтобы Православные Церкви в балтийских странах стали бы на-
циональными, оторванными от Москвы... Президент Эстонии Пятс думает, что 
наш Иоанн не такой уж неуступчивый, его можно будет заинтересовать воз-
можностью занять почетное и материально обеспеченное положение. Прави-
тельство должно показать свой интерес в решении этого вопроса и изменить 
ситуацию»6. Однако ни архиепископ Иоанн, ни вся в целом ЛПЦ, строго при-
держиваясь церковным канонам, свою позицию не меняли. В результате на 
ЛПЦ и на всех православных верующих смотрели как на «пятую колонну» 
внутри независимого государства, православных считали предателями инте-
ресов Латвийского государства, и против ЛПЦ в первой половине 20-х годов 
были развернуты гонения. Отнятие у ЛПЦ храмов аргументировалось тем, что 
они во времена Российской империи были построены за государственный счет, 
поэтому на основании советско-латвийского мирного договора 1920 года якобы 
являются не церковной, а государственной собственностью. На основании же 
того, что многие православные приходы из-за проведенной во время Первой 
мировой войны эвакуации церковных архивов не могли документально под-
твердить свои права на приходскую землю, ЛПЦ в ходе земельной реформы 
лишается значительных участков земли.

Лишь после четырехлетних обращений руководства ЛПЦ к правительству 
с просьбами определить правовой статус Православной Церкви в Латвии, 8 октя-
бря 1926 года Кабинет министров утвердил Правила о положении Православной 
Церкви, в соответствии с которыми ЛПЦ, наконец, были даны права юридического 

5 А. Pommers, Pareizticība Latvijā, Rīga: LPB Sinodes izd. 1931, 80. lpp.
6 ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 272, л. 7.



178

алекСандр Гаврилин

лица. Кончается период гонений, период закрытия и уничтожения православных 
храмов, когда, по выражению архиепископа Иоанна (Поммерса), «имущество 
и святыни Церкви отнимались и отдавались кому придется, когда храмы переда-
вались различным учреждениям или же стирались с лица земли; когда все, кому 
было не лень, могли отнять наши имущества и святыни с уверенностью, что они за 
это не понесут никакого наказания»7. С 1925/1926 бюджетного года правительство 
стало выделять Православной Церкви государственные дотации. Размер дотаций 
был небольшим – всего 22 500 латов в год, между тем, как большинство православ-
ных храмов нуждалось в ремонте, тем не менее, эти дотации все-таки позволили 
Синоду ЛПЦ каждый год выделять какие-то средства приходам на проведение не-
отложных ремонтных работ. 

В 1926 году ЛПЦ удалось сдвинуть с мертвой точки еще один крайне наболев-
ший вопрос – обеспечение приходов священно и церковнослужителями. 25 июня 
1925 года архиепископ Иоанн (Поммерс) обратился к Латвийскому правительству 
с прошением, с котором подчеркнул, что «состав православных священников с каж-
дым годом уменьшается – уже в настоящее время десятки православных приходов 
не имеют священников из-за недостатка соответствующих кандидатов». Архие-
пископ отметил, что если русские приходы могут частично решить эту проблемы 
за счет приглашения священников из-за границы, то «у латышских приходов нет 
такой возможности, так как среди прибывающих в Латвию иностранных поддан-
ных нет таких, которые бы владели латышским языком». Владыка подчеркнул, что 
ЛПЦ не имеет собственных средств на содержание духовного учебного заведения, 
поэтому попросил правительство помочь Церкви8. Однако, только после утвержде-
ния правительством Правил о положении Православной Церкви и предоставления 
ЛПЦ государственных дотаций (из общей суммы государственных дотаций 8 000 
латов ежегодно выделялось на Рижскую Духовную семинарию) удалось, наконец, 
открыть православную семинарию. 1 декабря 1926 года в помещении Синода, где 
за неимением других помещений разместилась семинария, в присутствие архие-
пископа Иоанна, духовенства, преподавателей, будущих учащихся и их родителей 
был проведен торжественный молебен по случаю возобновления деятельности 
Рижской Духовной семинарии.

Вторую половину 20-х – первую половину 30-х годов XX века можно назвать 
временем стабилизации духовного и материального положения ЛПЦ. В этот пери-
од Церковь развертывает широкие строительные и ремонтные работы, в результате 
которых к середине 30-х годов каждый седьмой православный храм Латвии был но-
воосвященным. Благодаря тому, что архиепископ Иоанн (Поммерс) в 1925 году был 

7 Arhibīskapa Jāņa runa desmit gadu kalpošanas jubilejā Latvijas Pareizticīgo Baznīcā, «Ticība un dzīve», 1936, 
№ 7.
8 ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 704, л. 1-5.
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избран депутатом II Сейма, а затем последовательно избирался депутатом III и IV 
Сеймов, голос в защиту Православной Церкви постоянно звучал с высшей законода-
тельной трибуны страны. Как не хотелось правительству Латвии, но к этому голосу 
приходилось прислушиваться, так как за архиепископом Иоанном стояли более 160 
тысяч православных Латвии (в 1925 году – 167 538 человек, 137 приходов)9.

Смена юрисдикции
После установления в Латвии авторитарного режима Карлиса Ульманиса (15 

мая 1934 года) и особенно после кончины архиепископа Иоанна (в ночь с 11 на 12 
октября 1934 года) резко усилился нажим органов государственной власти на Синод 
ЛПЦ. Цель – заставить церковное руководство освободиться от «власти Москвы», 
то есть прервать каноническую связь с Московским Патриархатом. Смену свое-
го курса по отношению к ЛПЦ Кабинет министров Улманиса продемонстрировал 
сразу же после кончины Владыки Иоанна. А именно – запретил Синоду ЛПЦ «из 
санитарных соображений» выполнить волю усопшего – похоронить его в Рижском 
Христорождественском кафедральном соборе, подклет которого служил резиден-
цией архиепископа Иоанна.

 Впервые вопрос о преемнике архиепископа Иоанна был поднят на пленарном 
заседании Синода 26 ноября 1934 года. С докладом по этому вопросу выступил 
протоиерей Иоанн Янсонс, который отметил, что у ЛПЦ есть только три пути, 
«идя по которым можно выбрать канонического епископа». Первый путь – об-
ратиться к Русской Православной Церкви, то есть, к Московскому Патриархату; 
второй – обратиться за помощью к Константинопольскому Патриарху; третий – 
к Сербской Православной Церкви. В своем докладе о. Иоанн Янсонс подчеркнул, 
что глава Церкви должен быть избран каноническим путем, поэтому, по мнению 
протоиерея, самым правильным выбором является обращение к Московской Па-
триархии. При этом докладчик сослался на мнение покойного архиепископа Иоан-
на10. На этом же заседании группа латышских священников предложила обратить-
ся за помощью к Константинопольскому Патриарху. Примечательно, что одним из 
основных аргументов этой группы были доводы о том, что в противном случае 
Латвийское государство впредь не будет предоставлять «непослушной» Церкви 
денежных пособий11. 

9 Там же, ф. 7469, оп. 1, д. 32, л. 5.
24 сентября 2001 года Собор ЛПЦ канонизировал священномученика архиепископа Иоанна (Поммерса). 
Очень емкую характеристику личности архиепископа Иоанна дал в своем письме к нему в марте 1922 г. 
митрополит Евлогий (Георгиевский): «Пред Вашей испытанной и исключительной энергией умолкают все 
протесты». ЛГИА, ф. 7131, оп. 1, д. 26, л. 71.
10 ЛГИА, ф. 7469. оп. 1, д. 74, л. 80.
11 Синод обсуждал вопрос о выборах нового главы Латвийской Православной Церкви, «Сегодня», 1934, № 
328.
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Однако вскоре оказалось, что в условиях авторитарного режима Синод ЛПЦ 
уже не имеет самостоятельности в своих действиях. Полтора года Министер-
ство внутренних дел (МВД) Латвийской Республики не давало своего согласия 
на созыв Собора ЛПЦ, понимая, что его участники проголосуют за сохранение 
прежнего статуса Церкви. За это время по указанию министерства практически 
полностью был обновлен состав Синода: из него вывели сторонников архиепи-
скопа Иоанна и заменили их «государственно-мыслящими» священниками и ми-
рянами. И новый состав Синода ЛПЦ в августе 1935 года обратился к Патриарху 
Константинопольскому Фотию с просьбой посвятить главу ЛПЦ. 11 ноября 1935 
года Синод составил прошение Патриарху Фотию о даровании ЛПЦ автономии 
по образцу Эстонской Православной Церкви. Однако внезапная кончина Патри-
арха замедлила ход событий, осуществляемых по сценарию, разработанному 
Министерством внутренних дел Латвийской Республики. Только 4 февраля 1936 
года новоизбранный Патриарх Константинопольский Вениамин назначил экзар-
ха в Западной и Восточной Европе митрополита Фиатирского Германоса (Стре-
нопоулоса) своим представителем на Соборе ЛПЦ и даровал Латвийской Церкви 
(Митрополии) автономию.

Сторонники покойного Владыки Иоанна попытались выдвинуть свою канди-
датуру нового главы Церкви – ректора Рижской Духовной семинарии, протоиерея 
Иоанна Янсонса, пользовавшего уважением не только в семинарии, но и большин-
ства духовенства. МВД отменило решение Синода о выдвижении кандидатуры о. 
Иоанна Янсона, а накануне выборов главы Церкви по распоряжению властей был 
изменен Устав ЛПЦ. Впредь все важные вопросы церковной жизни – выборы епи-
скопов, учреждение новых епархий, викариатств и другие – должны были решать-
ся только с согласия органов государственной власти12. 

Наконец, в результате выборов, проведенных 10 марта 1936 года на Вселат-
вийском Церковным Соборе, новым главой ЛПЦ был избран настоятель Даугав-
пилсской гарнизонной церкви протоиерей Августин Петерсонс (1873-1955). Его 
основными заслугами признавались не авторитет в церковных кругах – о. Авгу-
стин служил в Латгалии (Восточной Латвии) и большинству делегатов Собора 
был практически неизвестен, – а его «домовитость», вдовство и «его давние связи 
с военными кругами»13. 29 марта 1936 года о. Августин был хиротонисан в ми-
трополита Рижского и всея Латвии. Чин хиротонии совершили митрополит Фиа-
тирский Германос, митрополит Принципский Фома, митрополит Иринопольский 

12 ЛГИА, ф. 7469, оп. 1, д. 338, л. 8-9.
13 A. Формаков, Протоиерей Августин Петерсон. Из воспоминаний и личных встреч, «Сегодня», 1936, № 71.
Интересно отметить, что по характеристике, данной протоиерею Августину Петерсонсу Политуправлением 
МВД Латвийской Республики у будущего главы ЛПЦ был слишком «резкий характер, из-за которого он 
может легко вступить в конфликты» (ЛГИА, ф. 3235, оп. 1/22, д. 22).
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Константин, митрополит Таллиннский и всея Эстонии Александр и архиепископ 
Петсерийский Николай.

Для упрочения автономного статуса ЛПЦ было принято решение образовать 
два викариатства – Елгавское и Ерсикское. Инициатива образования викариатств 
также исходила от Латвийского правительства, которое предложило за государ-
ственный счет обустроить резиденции викарных епископов и выплачивать им жа-
лованье из государственной казны. Следует отметить, что Уставом ЛПЦ 1936 года 
не были определены ни полномочия викарных епископов, ни границы предпола-
гаемых викариатств. В 1936 году правительство выделило средства на содержание 
одного викарного епископа – Елгавского. 27 сентября 1936 года во епископа Елгав-
ского был хиротонисан Иаков (Jēkabs Karps, 1865-1943). В 1938 году государство 
отпустило средства и на вторую викарную кафедру. 17 июля 1938 года во епископа 
Ерсикского (в 1939 году его титул был изменен на Мадонский) был хиротонисан 
Александр (Ādams Vītols, 1876-1942)14.

Основные изменения
На Вселатвийском Церковном Соборе, созванном в июле 1936 года, переизбра-

ли Синод ЛПЦ, а также внесли изменения в Устав. Ликвидировалось приходское 
самоуправление, и впредь причт прихода назначался, перемещался или увольнялся 
только главой Церкви и Синодом, Синод же определял и размер жалованья настоя-
теля (по старому Уставу эти права принадлежали общему собранию прихожан). 
Часть депутатов высказала недовольство тем, что митрополит Августин пресекал 
все попытки развернуть дискуссию по вносимым в Устав изменениям и требовал 
от депутатов формально голосовать за заранее подготовленные постановления15. 
По словам одного из депутатов, все решения Собора были подготовлены государ-
ственными чиновниками и «…вся его работа руководилась через заднюю дверь 
людьми, которые вовсе не принадлежали к Православной Церкви»16. 

Уже в первом своем обращении к пастве митрополит Августин провозгласил 
о «слиянии целей» Православной Церкви и Латвийского государства, призвал пра-
вославных Латвии отдать все свои силы на осуществление на практике заветов 
«нашего Вождя – Карлиса Улманиса... быть всем и всегда в единстве»17. Впослед-
ствии, руководствуясь этими заветами, Августин попытался реформировать ЛПЦ 
в соответствии с государственной идеологией.

14 ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 1980, д. 2351.
15 Там же, ф. 3235, оп. 1/22, д. 688, л. 158.
16 The Archive of the Orthodox Church in America (далее: AOCA). XVI. Records of Clergy. Subsection A (bish-
ops). Archbishop John (Garklavs) of Chicago. «Письмо епископа Рижского Иоанна (Гарклавса) митрополиту 
Августину (Петерсонсу) от 25 февраля 1949 года».
17 Послание главы Латвийской Православной Церкви митрополита Августина к православному населению 
Латвии, «Сегодня», 1936, № 132.
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Митрополит Августин настоятельно требовал переводить богослужение во 
всех латвийских храмах на латышский язык, а при храмах, у которых были толь-
ко русские приходы, открывать и латышские. Следует отметить, что в середине 
30-х годов в Латвии проживало 174.389 православных, из которых латыши со-
ставляли 57.600 человек, русские – 103.438, белорусы – 8.520, эстонцы – 1.130, 
немцы – 587 человек и 3.105 человек – представители других национальностей 
(украинцы, поляки, литовцы и другие). Из 124 священнослужителей ЛПЦ 79 
были русскими по национальности, 45 – латышами18. В большинстве приходов 
служба совершалась на церковнославянском языке. Поэтому нововведения ми-
трополита вызвали резкое недовольство как мирян, так и духовенства, особенно 
в латгальских приходах, в которых большинство верующих просто не понимало 
латышского языка.

Полный цикл православного богослужения был переведен на латышский язык 
в середине XIX века, когда в связи с массовым переходом латышских и эстонских 
крестьян в православие (в 1845-1848 гг.) был создан целый ряд латышских при-
ходов. Массовый переход латышей в православие заставил священников, знавших 
латышский язык, срочным порядком перевести службу на латышский язык. Пе-
ревод изобиловал прямыми кальками с церковнославянского или русского языка 
и требовал тщательного редактирования. Поэтому даже прихожане, хорошо вла-
девшие латышским языком, часто были вынуждены по контексту службы дога-
дываться о значении тех или иных слов. Кроме того, пожилые, опытные пастыри, 
служившие на территории Латвии еще до Первой мировой войны, владели латыш-
ским языком не в такой степени, чтобы проводить на нем богослужение. Несмо-
тря на это уже осенью 1936 года митрополит Августин, совершенно не считаясь 
с мнением большинства приходского духовенства и мирян, потребовал проведения 
богослужения (особенно в дни государственных праздников) лишь на латышском 
языке. 

По требованию митрополита и преподавание всех учебных предметов в Право-
славном Богословском институте (открыт в 1936 г.) должно было осуществляться 
только на государственном, т.е. латышском языке. Преподаватели, не владевшие 
государственным языком, были отстранены от работы в институте19. В день от-
крытия института митрополит Августин направил телеграмму Улманису, в кото-
рой выразил глубокую благодарность «высокочтимому Вождю народа» и заверил, 
что весь институт возносит молитвы Богу «о благословении Вождя и помощи ему 
вести народ к единению и нравственному оздоровлению»20.

18 ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 2343, л. 1-10.
19 Там же, ф. 3235, оп. 1/22, д. 688, л. 276.
20 Православный Богословский институт приветствует Президента государства, «Сегодня», 1936, 
№ 264.
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Нововведения митрополита Августина затронули и храмы, из названий ко-
торых постарались убрать все, что указывало на их прежнюю связь с РПЦ. Так, 
в 1937 году Лимбажскую Св. Александро-Невскую церковь переосвятили в храм 
во имя Преображения Господня. 

Митрополит Августин с самого начала своего управления отдавал предпочте-
ние латышским приходам, а в некоторых рижских храмах, наряду с русскими при-
ходами, распорядился открыть и латышские, что было расценено верующими как 
то, что «у русских хотят отнять храмы». Уже осенью 1936 года в рижских право-
славных храмах прошли шумные собрания прихожан, на которых верующие вы-
сказывали недовольство политикой митрополита Августина. Так, в рижском Св. 
Иоанновском храме в декабре 1936 года прихожане громкими возгласами протеста 
даже прервали речь митрополита, который призвал православных латышей осно-
вывать при храмах с русскими приходами свои, латышские приходы21.

 «Языковая реформа» Августина потерпела полный крах. Даже то приходское 
духовенство, которое свободно владело латышским языком, понимало, что такими 
мерами можно оттолкнуть часть прихожан от храмов, поэтому продолжало совер-
шать службу на церковнославянском языке. Рижское духовенство, находившееся 
под пристальным контролем церковного руководства, только в редких случаях 
совершало литургию на латышском языке, оправдывая себя или слабым знанием 
языка, или же тем, что их прихожане не посещают «латышские» службы.

Еще одной акцией митрополита Августина, вызвавшей повсеместный протест 
прихожан православных храмов, была попытка перевода ЛПЦ на новый кален-
дарный стиль. Об этом было объявлено в декабре 1936 года. Согласно распоряже-
нию митрополита Августина, впредь старый календарь сохранялся только в тех 
приходах, в которых более двух третей прихожан решили его оставить. Однако 
и в этих приходах предполагалось в дальнейшем ввести новый календарь, так как 
«практическая жизнь требует... согласования церковного календаря с календарем 
гражданским»22.

Против этого нововведения верующие в основном протестовали «ногами», то 
есть не посещали храмы в праздники по новому стилю. Уже в декабре 1936 года 
представители латгальского духовенства попросили митрополита пересмотреть 
свое решение о переходе Церкви на новый календарь. Митрополит Августин не 
хотел уступать требованиям духовенства, однако акции недовольства продолжа-
лись, поэтому он попытался снять с себя ответственность за принятие такого не-
популярного среди православных решения. В конце декабря 1936 года митрополит 
заявил, что он не может отменить постановление Синода ЛПЦ о переходе на новый 

21 Там же, л. 185, 278.
22 Jaunais stils, «Ticība un dzīve», 1936, № 9.
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календарь, однако, «если на местах невозможно провести это решение в жизнь», 
то он «со своей стороны не будет возражать против отмечания праздников и по 
старому и по новому стилю»23. В 1937 году единого порядка не было, каждый на-
стоятель сам решал, подстраиваясь под настроения прихожан, какому календарю 
следовать. Однако уже в 1938 году в большинстве православных храмов Латвии 
служба проводилась только по старому календарю, новый же календарь прижился 
лишь в некоторых малочисленных видземских сельских приходах.

Введение нового календаря вызвало более массовое недовольство православ-
ных верующих, чем попытка перевода богослужения на латышский язык, так как 
затронуло всех православных и нарушило сложившийся веками уклад жизни. При 
переходе же того или иного священнослужителя на латышский язык богослужения 
верующие просто переставали приходить на такие службы и в поисках «привыч-
ного» богослужения меняли храм. 

Авторитарные методы управления митрополита Августина, его стремления 
реформировать ЛПЦ в соответствии с государственной идеологией настроили 
против главы Церкви многих православных Латвии. Уже в начале 1937 года По-
литуправление МВД отмечало, что среди православных Латвии усиливается оп-
позиция власти митрополита Августина, каждое его распоряжение встречает не-
доверие и сопровождается критикой, а также циркулируют разговоры о том, что 
истинным руководителем ЛПЦ является не митрополит Августин, а начальник 
Управления духовных дел МВД Э. Диминьш, так как Августин только выполняет 
его распоряжения24. 

В 1939 году предполагалось созвать очередной Церковный Собор. Однако 
митрополит Августин, почувствовав непрочность своих позиций, на заседании 
Синода 20 апреля 1939 года предложил отложить созыв Собора и продлить срок 
полномочий нынешнего Синода. Синод в очередной раз согласился с его мнением 
и изменил статью Устава ЛПЦ о периодичности созыва Собора с трех на пять лет, 
а свои полномочия продлил еще на два года. Такие действия Синода были уже 
прямым нарушением Устава Церкви 1936 года, согласно которому все изменения 
в Устав мог внести только Церковный Собор25. 

Авторитет митрополита Августина держался только за счет поддержки госу-
дарственных органов власти. Своими нововведениями он не только не завоевал 
авторитет среди православных Латвии, но настроил против себя большинство 
верующих. Это отчетливо проявилось в год коммунистического режима, когда во 
время апрельского Собора 1941 года никто из латвийского духовенства не высту-
пил в защиту митрополита. В свою очередь, когда в период немецкой оккупации 

23 ЛГИА, ф. 3235, оп. 1/22, д. 688. л. 243.
24 Там же, д. 920, л. 462.
25 Там же, ф. 7469, оп. 1, д. 105, л. 33; ф.1370, оп.1, д. 2347, л. 63, 66.
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ПоПыТки рефорМ в лаТвийСкой ПравоСлавной церкви во вТорой Половине 30-х Годов хх века

территории Латвии митрополит Августин вновь провозгласил себя главой ЛПЦ 
в юрисдикции Константинопольского Патриархата, его поддержали лишь только 
пять священников малочисленных сельских приходов.

Выводы
События, произошедшие в ЛПЦ во второй половине 30-х годов ХХ века, еще 

раз доказывают, что инициатива реформ уклада церковной жизни, касащиеся таких 
насущных вопросов, как язык богослужения и календарь церковных праздников, 
должна исходить снизу, от приходов, от православных верующих. Такие реформы 
должны отвечать прежде всего интересам верующих и приходского духовенства, 
а не церковного руководства и государственной идеологии, должны быть тща-
тельно подготовленными (надо учитывать уровень знания прихожанами и духо-
венством языка богослужения, готовить и редактировать богослужебные тексты 
и др.). Разумеется, что Церковь, существуя на территории определенного государ-
ства, должна следовать его законам, однако не его идеологии, тем более если эта 
идеология противоречит христианским законом, церковным канонам, всему тому, 
чему призвана служить Церковь.

SUMMARY

Alexandr Gavrilin, Riga

The attempts od the reforms in the Latvian Orthodox Church 
in the second half in the years of the 30-ies of the 20th century 

Keywords: Calendar Reform, Latinisation, Latvian Orthodox Church

The article is devoted to reforms, which metropolitan Augustine (Petersons) tried 
to carry out in the Latvian Orthodox Church during the period of authoritative board 
of president Karlis Ulmanis. In 1936-1940 the metropolitan tried to transfer Church to 
a new calendar. He ordered to carry out church services only in Latvian and to form the 
Latvian communities in all orthodox communities.

The reforms of metropolitan Augustine, which haven’t been supported by believers, 
failed.
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«вилеНские Напевы» 
в рукописях киевской митрополии и московского патриархата 

последНей трети XVii – Начала XViii вв:
проблемы траНсмиссии и адаптации

Słowa kluczowe: „wileński śpiew”, rękopisy, metropolia kijowska, patriarchat 
moskiewski, przełom XVII/XVIII wieku

Активный культурный обмен опытом, знаниями и традициями между двумя 
странами – Россией и Речью Посполитой – во многом спровоцировала во-

йна (1654–1667), в результате которой территория одного из федеративных образо-
ваний последней – Великого княжества Литовского (далее ВКЛ) – была несколько 
лет занята русскими войсками. В результате военных действий в России оказались 
тысячи пленных, беженцев и эмигрантов из соседней страны, привезших туда 
разнообразные традиции своих земель. Это явление широко известно в науке как 
польское или малороссийское влияние на русскую культуру1. Частным проявлени-
ем данного процесса стало привнесение в богослужебную практику Московского 
патриархата во 2-й половине XVII века песнопений Киевской митрополии.

В русских певческих книгах с последней трети века получила распространение 
Литургия «киевского напеву», репертуар которой целиком состоял из местных и ино-
национальных напевов белоруско-украинских земель. Среди этих литургийных напе-
вов оказались мелодии, преимущественно известные в устной традиции и лишь в еди-
ничных случаях записавшиеся в ирмолоях – певческих книгах Киевской митрополии 
конца XVI–XVIII вв. Таковы «виленские» напевы Херувимской песни, составлявшие 
тематическую основу куплетной формы этого песнопения. В крюковых и нотолиней-
ных обиходах Московского патриархата эти напевы получили распространение в но-
вой «никоновской» редакции текста. Они бытовали в России как в одноголосной фор-
ме, так и в виде многоголосных гармонических обработок. Рассмотрим, каковы были 
пути трансмиссии этих напевов, и каким образом они были адаптированы в русской 
богослужебной практике последней трети XVII – начала XVIII вв.

1 К. В. Харлампович, Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь, Казань 1914, т. 1; А. С. 
Лаппо-Данилевский, История русской общественной мысли и культуры XVII-XVIII вв., Москва 1990; П. В. 
Седов, Закат Московского царства: Царский двор конца XVII в., Сaнкт Петербург 2008, с. 491-550.
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Ранний список первой из рассматриваемых напевов Херувимской песни 
впервые был выявлен в Ирмолое, созданном в 1673 году в московском Савво-
Сторожевском монастыре Гавриилом Аранесовичем, выходцем из Полоцка и по-
стриженником Черниговского Ильинского монастыря. Мелодия помещалась в раз-
деле «напѣлу рознаго Херувики» и не имела указательной ремарки. Напев был 
записан в дискантовом ключе2.

Пример 1.

С обозначением «виленский» это песнопение встретилось в русских крюковых 
обиходах 1680−1690-х гг. в одноголосном изложении и в виде 3-голосной знамен-
ной партитуры3. Однако чаще оно помещалось в разделах Литургии «киевского 
напелу» либо в подборках Херувимских песен белорусско-украинских земель без 
указательной ремарки4. 

В одном из русских обиходов 2-голосная партитура и выписанный отдельно 
к ней нижний голос в конце рукописи были озаглавлены как «скитская»5. В двух 
крюковых Обиходах ремарки указали на инонациональное происхождение мелодии: 
в первом случае она была названа «иеросалимская», а в другом – «антиохийская»6. 
Греческое («антиохийское») происхождение напева в последней рукописи под-
креплялось эмоционально окрашенным комментарием, сопровождавшим еще два 
крюковых беспометных списка этого песнопения: «Херувимская, творение грече-
ских певцов, юже в начале крещения своего россиане слышавше в богоразумие 
просветишася и реша князю своему Владимиру: „быхом не вемы на небеси, не 
вемы на земли”»7.
2 Ирмолой Гаврилы Аранесовича, 1673 г. (ОР ГИМ. Син. певч. 172. Л. 21).
3 Крюковой певческий сборник. 80-е гг. XVII в. (ОР РНБ. Соф. 1538. Л. 17–18об.), Крюковой Обиход 1681 г. 
(ОР РНБ. Вяз. Q 243. Л. 34об.–36об.), знаменное 3-голосие.
4 Крюковой певческий сборник. 1676-1682 гг. (ОР РНБ. Тит. 2629. Л. 147–148); Крюковой певческий сборник. 
1679 г. (ОР РНБ. Тит. 3237. Л. 163об.-164об.); Крюковой певческий сборник. Кон. XVII в. (ОР РНБ. Соф. 182. 
Л. 219об.-220); Крюковой певческий сборник. Кон. XVII в. (ОР РНБ. Сол. 690/765. Л. 118об.-119), беспомет-
ный список; Крюковой певческий сборник. Третья четв. XVII в. (ИРЛИ. Северодвин. 313. Л. 34об.–35об.); 
Крюковой Обиход. Кон. XVII в. (ОР ГИМ. Син. певч. 182. Л. 14об.-18об.), знаменное 3-голосие. Крюковой 
певческий сборник, 2-я пол. XVII в. (ОР БАН. Друж. 856. Л. 44-45), знаменное 2-голосие.
5 Крюковой певческий сборник. Кон. XVII в. (ОР РНБ. Кир.-Бел. 791/1048. Л. 249об.-251об., знаменное 
2-голосие, она же в одноголосном виде без помет и указательной ремарки – Л. 272об.-274, нижний голос, 
обозначенный как «скитской Херувимские бас» Л. 274об.-275).
6 Крюковой Обиход. Отрывки. Кон. XVII в. (ОР БАН. Срезн. 20 (24.3.85). Л. 4-5). Крюковой певческий сбор-
ник. Кон. XVII – нач. XVIII вв. (ИРЛИ. Отд. пост. Оп. 25. № 22. Л. 88-89), беспометный список.
7 ИРЛИ. Отд. пост. Оп. 25. № 22. Л. 90-90об., 96об.-97, беспометные списки.
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И монодийная запись, и многоголосные обработки показывают наличие одной 
редакции напева. Разночтения, присутствующие во второй его половине, связа-
ны с большей или меньшей распетостью мелких мотивных ячеек, дважды пред-
шествующих наступлению последнего слога распеваемых слов (в первом куплете 
слога «ви» в слове «херувимы»). 

Cложность для русских певцов представляла запись самого напева, в основе ко-
торого лежит натуральный минор, крюковой нотацией, базирующейся на древне-
русском ладу с его си-бемолем в светлом согласии. Повысить этот звук на полтона 
можно было только с помощью такого существующего в древнерусском певческом 
искусстве приема как мутация – временного повышения или понижения звукоряда 
на один тон. Все просмотренные списки напева включают мутацию, повышаю-
щую звукоряд. Несмотря на это, крюковой записи, идентичной ирмолойной, в них 
не обнаружилось. «Виленский» напев в русских рукописях имеет два лада – на-
ряду с натуральным минором в песнопении присутствует и древнерусский звуко-
ряд: знак креста («крыж»), отменяющий мутацию в последних мотивах двух фраз 
мелодии, возвращает несвойственный ей си-бемоль. Кроме того, начало второй 
фразы в крюковой записи по сравнению с нотолинейной ирмолойной понижено 
на секунду.

Пример 28:

Вероятно, изменение мелодии стало следствием неправильной записи, получив-
шей распространение в русских крюковых рукописях. В таком случае остается нере-
шенным вопрос о том, как воспроизводили данную мелодию певцы: по крюкам, ис-
казившим ее контуры, или же по слуху в натуральном миноре. Если напев исполнялся 
в России уже в измененном виде, то тогда можно говорить о появлении его новой ре-
дакции. В случае, если напев записываться с голоса, а его крюковая запись приблизи-
тельно фиксировала мелодию, то все неточности такой записи должны быть исправле-
ны, а звукоряд приведен в соответствие с натуральным минорным ладом. Решить этот 
вопрос в будущем может обнаружение крюкового списка Херувимской, запись напева 
которого будет соответствовать его ирмолойной нотолинейной фиксации.

8 ОР РНБ. Соф. 182. Л. 219об.

«виленСкие наПевы» в рукоПиСях киевСкой МиТроПолии и МоСковСкоГо ПаТриархаТа...
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Четыре выявленных списка 2-х и 3-голосных знаменных обработок напева со-
держат одну гармонизацию, очевидно, получившую распространение в рукопи-
сях конца XVII века. Разночтения касаются способа записи крюковой строки раз-
личными знаками, имеющими одинаковое значение. В то же время при сходной 
крюковой записи киноварные пометы верхнего голоса в двух имеющихся списках 
3-голосной гармонизации разнятся: в записи Син. певч. 182 они поставлены на 
кварту ниже их фактической высоты, а в списке Кир.-Бел. 791/1048 – в соответ-
ствие с их высотой. И в том, и в другом случае, мутация на секунду вверх не вы-
делялась пометами, однако ее отмена во втором списке помечена знаком креста 
(«крыжа»). Данное наблюдение позволило реконструировать гармоническую вер-
тикаль 3-голосного произведения, ориентируясь на мутацию «пути».

Пример 39:

Этот же напев с присоединенным к нему нижним голосом не ранее конца 
XVII века был записан в Ирмолое Киевского Межигорского монастыря и озаглавлен 
как «московский»10. Наличие данной ремарки в традиционном Ирмолое позволяет вы-
сказать гипотезы об истории распространения этого напева. Например, в XVII в. этот 

9 ОР РНБ. Кир.-Бел. 791/1048. Л. 249об.
10 Ю. П. Ясиновский, Украïнськi та бiлоруськi нотолiнiйнi Iрмолоï 16–18 столiтъ: Каталог i кодикологiчно-
палеографiчне дослiдження, Львiв 1996, с. 131; Е. Ю Шевчук, Об атрибуции песнопений киевского роспе-
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напев был известен в Литовском княжестве – в Вильне и, возможно, в Полоцке или 
Чернигове, где его мог слышать Гавриил Аранесович. Очевидно, напев не был повсе-
местно распространен на украинских землях, если произошла обратная трансмиссия 
и русский или украинский певец смог привезти его из Москвы в Киев, где его приняли 
за «московский». Это первая из возможных версий. Вторая версия заключается в том, 
что данная ремарка могла относиться не к самому напеву, известному в церковно-
певческой среде, но именно к ее партесной обработке, нижнему голосу, услышанному 
в Москве. Сходного мнения придерживалась Елена Ю. Шевчук, считавшая, что такая 
ремарка была дана Херувимской «возможно, из-за ее распространения в Москве, где 
было принято делать многоголосные обработки монодийных напевов»11. Но эти вер-
сии пока остаются без подтверждений. Единственным фактом является то, что впер-
вые напев был записан в ирмолоях именно с ремаркой «московский», русские же ру-
кописи указывают на виленскую локализацию напева, передававшегося устным путем 
и на его инонациональное происхождение. Затем, уже в первой трети XVIII века без 
указательной ремарки песнопение зафиксировано уже в украинском Ирмолое в под-
борке Херувимских «розних напевов»12.

В конце XVII-XVIII вв. в России рассматриваемая Херувимская была гармони-
зована на 4 голоса. В нотолинейном Обиходе конца XVII века был помещен дис-
кантовый голос 4-голосной партесной обработки напева с ремаркой «вилинский»13. 
Судя по этой сохранившейся партии, исходный напев в гармонизации был подоб-
ный варианту напева Ирмолоя Гаврилы Аранесовича 1673 года, только был запи-
сан по сравнению с ним на тон ниже.

Пример 414:

ва в многороспевном контексте украинской певческой культуры XVII-XVIII вв., ,,Киïвське музикознавство. 
Збiрка статей” Вип. 1, Киïв 1998, с. 21, 24.
11 Е. Ю. Шевчук, Сербский напев в контексте южнославянского влияния (по материалам украинских и бело-
русских Ирмологионов XVII в.), ,,Музыкальное искусство христианского мира” 2008, Вып. 2 (3), (,,Вестник 
ПСТГУ”, Серия V), с. 40.
12 Ю. П. Ясиновский, Украïнськi та бiлоруськi нотолiнiйнi Iрмолоï …, с. 285; Е. Ю. Шевчук, Об атрибуции 
песнопений киевского роспева …, с. 21.
13 Библ. Ново-Валаамского м-ря, Val. 103. Л. 45об.-47.
14 Напев по ирмолою Гаврилы Аранесовича 1673 г. был приписан мной в нижнем голосе.
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Параллельно с рассмотренным напевом, в крюковых обиходах конца XVII века 
ремаркой «виленский» был озаглавлен другой образец, представляющий по ха-
рактеру инструментальный наигрыш15. Он совпадает с инципитом одной из безы-
мянных Херувимских приведенных Еленой Шевчук в работе о многораспевности 
в традиционных ирмологионах16. Как и в первой «виленской» Херувимской, здесь 
в мелодии присутствует мутация, однако она обусловлена не натуральным эолий-
ским, а миксолидийским минором, лежащим в основе напева.

Пример 517:

В нотолинейных Обиходах XVIII века мелодия была названа «киринейской»18 
и «унеяцкой»19. В этих списках пониженная VII ступень исчезла, а сам напев 
усложнился орнаментикой. Количество куплетов по сравнению с образцами конца 
XVII века сократилось: с 10-9 до 6-5 проведений напева.

Пример 620:

15 ОР РНБ Кир.-Бел. 791/1048. Л. 267-268; ОР РНБ. Сол. 690/765. Л. 120об; ОР БАН. Друж. 856. Л. 45об.-46 
(без ремарки).
16 Е. Ю. Шевчук, Об атрибуции песнопений киевского роспева ..., с. 21; Е. Ю. Шевчук датирует эту рукопись 
1648–1668 гг., в то время как Ю. П. Ясиновский относит создание книги к концу XVII в.: Ю. П. Ясиновский, 
Украïнськi та бiлоруськi нотолiнiйнi Iрмолоï 16-18 столiтъ…, с. 238. 
17 ОР РНБ. Кир.-Бел. 791/1048. Л. 267.
18 Нотолинейный Обиход. XVIII в. (ИРЛИ. Карельск. 433. Л. 186-187об.); Киринея, Кирена – город на Сре-
диземноморском побережье Ливии, в 800 км восточней современного Триполи, столица римской провинции 
Киренаики.
19 Нотолинейный обиход. XVIII в. (БАН. Осн. Плюшк. 13. Л. 164об.-166об.)
20 ИРЛИ. Карельск. 433. Л. 186–187об.
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Под названием «скитская преводъ» мелодия была записана в 2–голосном 
виде21. 

Пример 7.

Примечательно, что ремарка «скитская», как и «виленская» объединяет два 
представленных выше напева. И этими мелодиями не ограничивается круг «скит-
ских» Херувимских. «По-скитску» в Ирмолое был назван вариант мелодии Хе-
рувимской, известной в русских книгах как «киевская»/«на пробави»22. «Скит-
скими» в крюковых и нотолинейных Обиходах также обозначены «иезуитская» 
и «белороссийская» Херувимские песни23. Таким образом, данная ремарка служит 

21 ОР РНБ. Вяз. Q 243. Л. 43–44.
22 Ирмолой 1654-1657 гг. (ОР РГБ. Ф. 379. № 90. Л. 31) Херувимская «по скитску»; См. подробнее о данном 
напеве Херувимской: И. В. Герасимова, Проблема адаптации текста и напева песнопений Литургии Ки-
евской митрополии в рукописях Московского патриархата XVII – первой половины XVIII вв., [в:] Письмен-
ность, литература, фольклор славянских народов. История славистики. XV Международный съезд слави-
стов. Минск, 20-27 августа 2013 г: Доклады Российской делегации, Москва 2013, с. 136-143.
23 Херувимская «иезуитская» – Нотолинейный Обиход Антониево-Сийского монастыря. Перв. четверть 
XVIII в. (ОР БАН. Арх. певч. 56. Л. 75-76об. «скитская болшой роспев», 84-84об, «инъ роспев скитской 
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объединяющим фактором, по меньшей мере, для пяти напевов, пришедших из 
белорусско-украинских на русские земли во второй половине XVII века. Какую 
информацию несет это название, на какой скит указывает? 

В Киевской митрополии большой известностью в это время пользовался Ма-
нявский Великий скит – центральный монастырь в Галиции (ныне дер. Манява, 
Ивано–Франковская обл., Украина), в котором культивировались афонские тра-
диции. Этот скит знали и чтили в Московском царстве: русские цари Алексей 
Михайлович и его сын Федор Алексеевич делали ценные вклады в монастырь24. 
Сохранились певческие книги – ирмологионы, написанные в Манявском скиту, 
основу репертуара которых составляли болгарские и греческие песнопения25. К со-
жалению, ни одного из пяти «скитских» напевов Херувимских песен в Манявских 
ирмологионах не обнаружилось26. Вопрос об инонациональном происхождении 
«виленских»/«скитских» напевов требует отдельного исследования на более ши-
роком круге источников, хотя и ремарки, и куплетная форма песнопений, и ис-
пользование греческих ладов – все это позволяет сделать предположение об их 
греко-балканских корнях27.

Гармонизация второго «виленского» напева содержится в неполном 4-голосном 
комплекте «Литургии киевского напева» (отсутствует альтовая партия), храня-
щемся в Санкт–Петербургском Институте истории РАН28. По сравнению с одного-
лосной записью крюковых обиходов, в русских нотолинейных партиях Литургии 
представлена другая редакция музыкального текста, отличающаяся от первой на-
чальной музыкальной фразой.

Недостающая в комплекте «Литургии киевского напева» партия альта имеется 
в нотолинейном Обиходе конца XVII века без указательной ремарки29. При срав-
нении партий из двух комплектов оказалось, что напев первой гармонизации, за-
писанный в партии тенора, ритмически совпадает с партией альта из другой гар-

поется в три строки»); ОР БАН. Срезн. 20 (24.3.85). «скитская» Л. 7. Херувимская «белороссийскаго напеву» 
– ОР БАН. Срезн. 20 (24.3.85). «скитская» Л. 2-2об.
24 Е. Тончева, Манастирът Голям Скит – школа на «Болгарский роспев»: Скитски «болгарски» ирмолози от 
XVII-XVIII в., ч. 1, София, 1981, с. 31.
25 Там же, с. 46-110; Ю. П. Ясиновский, Украïнськi та бiлоруськi нотолiнiйнi Iрмолоï…, с. 209-210, 217-218, 
377-378.
26 Е. Тончева, op. cit., ч. 2, София 1981.
27 О «болгарском типе» первой из рассматриваемых Херувимских писала Е. Ю. Шевчук, О редактировании 
славянами литургийных текстов в XVI-XVII вв. (припев «аллилуиа» в Херувимских песнех), [в:] Актуальные 
проблемы изучения церковно-певческого искусства: наука и практика (к 120-летию кончины Д. В. Разумов-
ского). Сборник статей. Материалы международной научной конференции 12-16 мая 2009 года, Москва 
2011, с. 442. (Гимнология. Вып. 6).
28 Литургия киевского напева. Неполный комплект 4-голосных партесных обработок. XVIII в. (Архив СПб 
ИИ РАН. Колл. 114. № 237 (партия баса); Архив СПб ИИ РАН. Колл. 114. № 238 (партия тенора); Архив СПб 
ИИ РАН. Колл. 114. № 239 (партия дисканта).
29 Библ. Ново-Валаамского м-ря. Val. 103. Л. 58–59.

ирина ГераСиМова



195

монизации, но не всегда соответствует ее гармонии. Кроме того, в партиях разных 
комплектов слова в ряде мест не сходятся по вертикали.

Пример 8:

При реконструкции 4-голосной обработки недостающая партия альта из ното-
линейного Обихода учитывалась, однако она была приведена в соответствие с гар-
монией, представленной партиями неполного комплекта.

Пример 930:

30 Архив СПб ИИ РАН. Ф. 238. Оп. 1. № 237-239. Ключи не соответствуют названиям партий: дискантовый, 
два альтовых и теноровый.
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Следы третьего «виленского» напева найдены в нотолинейном Обиходе конца XVII 
века. В нем был записан верхний голос, озаглавленный «Херувимская вилинская»31. 

Пример 10:

В этой же рукописи выписан второй вариант дисканта партесной обработки 
этого же напева, но уже без заголовка; и ближе к концу рукописи этот вариант 
верхнего голоса был приведен еще раз целиком32.

31 Библ. Ново-Валаамского м-ря. Val. 103. Л. 25–26об.
32 Там же. Л. 60об.-62, 202-203.
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Пример 11:

К дискантовым партиям отыскалась мелодия, получившая в русских нотоли-
нейных рукописях XVIII века распространение под названием «смоленская»33. 
И первый и второй варианты верхнего голоса «виленского» напева демонстрируют 
две различные гармонизации. Сложение теноровой «смоленской» мелодии и дис-
кантовых «виленских» партий показало их полное совпадение по ритму и гармо-
нии, однако подтекстовка мелодии и верхнего голоса разных списков расходится, 
соединяясь только в концах музыкальных фраз.

Пример 12:

33 Нотолинейный Обиход. XVIII в. (ОР РНБ. ОЛДП. Q 53. Л. 209-210); Нотолинейный Обиход. XVIII в. (ОР 
БАН. Плюшк. 13. Л. 160-161об.); Нотолинейный Обиход. 2-я четв. XVIII в. (ИРЛИ. Колл. Успенского. Оп. 21. 
№ 52. Л. 61-62). Нотолинейный Обиход. XVIII в. (ИРЛИ. Карельск. 433. Л. 189-190об.).
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С ремаркой «смоленская» эта Херувимская, записанная демественной нотаци-
ей на 4 голоса, была найдена в новгородском Обиходе конца XVII века34.

Пример 1335:

34 Крюковой Обиход. 1690–1695 гг. (ОР БАН. Никольск. 119. Л. 52-56об.). В этой рукописи присутствует 
многолетие «митрополиту нашему Корнилию» новгородскому (1674-1695), а также упоминаются цари Ио-
анн и Петр (1682-1696), и патриарх Адриан (1690-1700), что позволяет датировать книгу 1690-1695 гг.
35 Расшифровка И. В. Герасимовой.
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Наталия Ю. Плотникова, исследовавшая партесные рукописи Новгородского 
Софийского собора, писала, что некоторые из них (в том числе рукописи, содер-
жащие произведения композиторов виленской партесной школы – Николая Дилец-
кого, Фомы Шеверовского и Арсения Цыбульского) происходили из Смоленска; 
они попали в Новгород вместе с прибывшей туда группой певцов36. Новгородская 
рукопись с 4-голосной «смоленской» Херувимской, скорее всего, была создана вы-
ходцем из Речи Посполитой Григорием Швартовичем, подписавшимся на титуль-
ном листе под виршами о голосах партесного пения «Знайте еже мене, нижайший 
мой глас». Вирши представляют собой редакцию текста известного канта, напи-
санного виленским теоретиком Николаем Дилецким «Имя мое есть дискант»37. 
Это не удивительно. Известно, что после отъезда из Вильны теоретик и компози-
тор в 1676 году проживал в Смоленске. В этом же Обиходе записанной оказалась 
и Херувимская «Дилецкого роспева» (без ремарки) – пародия, созданная на основе 
первого музыкального периода авторского произведения композитора «Иже хе-
рувимы», входящего в состав его 4-голосной службы (всего пока известно о двух 
демественных списках Херувимской «дилецкого» распева)38. Таким образом, связь 
Вильны и Смоленска можно проследить не только в заголовках напевов, но и в са-
мой рукописи, связанной с творчеством виленского мастера Николая Дилецкого.

Исходя из написанного выше, попытаемся выдвинуть гипотетическую версию о воз-
можной трансмиссии рассматриваемого напева. Итак, «виленский»/«смоленский» 
напев мог попасть в Смоленск через виленских музыкантов круга Дилецкого, а за-
тем, эта мелодия, привезенная в свою очередь из Смоленска в Новгород или в дру-
гие русские земли, стала ассоциироваться со смоленской традицией.

В белоруско-украинских книгах обозначение «виленский» применительно 
к ирмолойным напевам встретилось лишь однажды. Данная ремарка была по-
мещена перед Херувимской песнью в рукописи 1640 года, принадлежавшей Жи-
ровицкому монастырю; по другим спискам этот напев известен как «литовский» 
и «болгарский»39. Нет ли здесь противоречия? Отнюдь. Каждая из ремарок харак-
теризовала напев с разных точек зрения. Если обозначения «виленский» и «ли-
товский» отсылали к ареалу распространения напева на белорусских землях, то 
ремарка «болгарский», возможно, указывала страну его происхождения. Во всяком 

36 Н. Ю. Плотникова, Певческая культура Новгородского архиерейского хора в XVIII в. , ,,Музыковедение” 
2010, № 10, с. 28.
37 Т. Н. Ливанова , Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры, Москва 1938, с. 210-211.
38 ОР БАН. Никольск. 119. Л. 57-59об.; ОР ГИМ. Син. певч. 233. Л. 53об.-55. Херувимская из рукописи Син. 
певч. 233 была опубликована. См. Н. Дилецкий, Идеа грамматики мусикийской, публ. и исслед. В. В. Про-
топопова, Москва 1979, с. 505–506 (расшифровка Б. Г. Смолякова); Е. Е. Шавохина, Знаменное многоголосие 
в его связях с общими закономерностями полифонии: Дис. на соиск. учен. степ. канд искусствоведения / Гос. 
муз.-пед. ин-т им. Гнесиных, Москва 1987, т. 2, Приложение, с. 240-241.
39 Е. Ю. Шевчук, Об атрибуции песнопений киевского роспева..., с. 21.
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случае, впервые этот напев выявляется в ирмолойном списке 1631 года в разделе 
болгарской Литургии под заголовком «Херувимская 3-го гласа»40.

Пример 14:

В русских крюковых и нотолинейных обиходах конца XVII–XVIII веков эта 
мелодия, включавшаяся в раздел песнопений Киевской митрополии, получила 
известность под названием «болгарская»41. В двух случаях рядом с «болгарской» 
Херувимской помещался ее «ин перевод» или «преводне»42. От основного напева 
«перевод» отличало использование других знаков нотации, не изменявших напев, 
а также иное распределение слов в куплете.

Крюковые списки «болгарской» Херувимской конца XVII – начала XVIII века 
показывают наличие одной редакции напева. Так же как и в первом w«виленском» 
образце, в этой Херувимской сложность для записи представлял лад песнопения 
– натуральный минор. Средствами знаменной нотации его можно было записать 
только с использованием знаков мутации или странных помет. Лишь в нескольких 
крюковых рукописях можно увидеть коррелирующую с ирмолойной фиксацию 
напева43.

Пример 1544:

40 Ирмолой 1631 г. (Rps BN, Aks. 2932. K. 365r–366r). Данный напев 3-го гласа не был найден ни среди 
стихирных или тропарных болгарских напевов этого гласа, ни среди напевов Херувимских песен, озаглав-
ленных как «болгарские на 8 гласов». См. Л. П Корнiй, Л. А. Дубровiна, Болгарський наспiв з рукописних 
нотолiнiйних Iрмолоïв Украïни, Киïв 1998. (З iсторiï музичноï спадщини Украïни); Е. Тончева, op. cit., ч. 2, с. 
356–362; Ирмолой Иосифа Крейницкого. 1677 г. (ОР РНБ. Тит. 1902. Л. 15-39).
41 ОР РНБ. Кир.-Бел. 690/765. Л. 119–120; ОР РНБ Кир.-Бел. 791/1048. «болгорская Херувимская» Л. 257-
258об.; ОР РНБ. Вяз. Q 243. «Херувимская песнь. Болгорская. Пут. Ви.» Л. 39–40, ОР РНБ. Тит. 3237. Л. 172-
174 (без ремарки); ИРЛИ. Северодвин. 313. Л. 36–38об. (без ремарки); ОР РНБ. Соф. 1538. Л. 5об.-8; Крюко-
вой сборник. Кон. XVII в. (ОР БАН. Ончук. 42. Л. 39-41об. (без ремарки)); Нотолинейный сборник. XVIII в. 
(ОР РНБ. ОЛДП. Q 53. «болгарская» Л. 210-211); Нотолинейный сборник (ОР РНБ. Q I 504. «болгарская» 
Л. 111–111об.).
42 Крюковой сборник. Кон. XVII в. (ОР БАН. 17.12.11. «болгарская» Л. 95–96об., «преводне» Л. 96об.-97); 
Крюковой сборник, кон. XVII-нач. XVIII в. (ИРЛИ. Оп. 25. № 22. «болгарская» Л. 91, «ин перевод» Л. 91-
91об.)
43 ОР РНБ. Кир.-Бел. 690/765. Л. 119-120, ОР РНБ. Вяз. Q 243. Л. 39-40, ОР РНБ. Соф. 1538. Л. 5об.-8.
44 ОР РНБ. Вяз. Q 243. Л. 39-40.
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В других списках выявились следующие некорректные формы записи напева 
с использованием мутации: 1) странные пометы поставлены ошибочно 2) в запи-
си присутствует только один знак для обозначения и мутации, и ее отмены – вос-
ходящий («с») или нисходящий («+») 3) даны двойные ряды указательных помет 
из разных согласий либо в строке происходит резкий временный переход помет 
в иное согласие, что может свидетельствовать о мутации, однако такие знаки не 
дают четкого понимания линии напева, 4) странные пометы вообще отсутствуют. 
Такие же варианты записи песнопений со странными пометами можно найти и в 
знаменных древнерусских песнопениях, что усложняет процесс их расшифров-
ки45. Ориентиром в реконструкции оригинального музыкального текста «болгар-
ской» Херувимской, таким образом, могут служить крюковые списки песнопения, 
пометы которых соответствуют изложению напева в нотолинейных рукописях.

«Болгарская» Херувимская пока не обнаружилась в виде знаменного многого-
лосия, но она присутствует среди 4-голосных гармонизаций в партиях «Литургии 
Киевского напева»46.

Пример 16:

45 Н. В. Мосягина, Вопросы изучения «странных голосов» знаменного распева, [в:] Актуальные проблемы 
изучения церковно-певческого искусства…, с. 431–434.
46 Архив СПб ИИ РАН. Ф. 238. Оп. 1. № 237-239. Ключи не соответствуют названиям партий: 1-й голос – дис-
кантовый ключ, 3-й – альтовый-и 4-й – теноровый. Партия альта реконструирована И. В. Герасимовой.
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Таким образом, ремарки «виленский», «виленская» в Херувимских песнях свя-
заны не с происхождением напева, а, скорее, с его трансмиссией, как в Киевской 
митрополии, так и в Московском царстве. Указание «виленский», помещенный 
и в Жировицком ирмолое, и в русских рукописях подразумевало Вильну как ареал 
распространения напева или место, откуда приехал носитель традиции. «Вилен-
скими» могли маркироваться как локальные мелодии, так и инонациональные на-
певы греко-балканского типа.

Три напева, помеченных ремаркой «виленский» в обиходах свидетельствует 
о явном присутствии в русской культуре выходцев из столицы Великого княжества 
Литовского. Виленская тематика выявляется и в польских привезенных на Русь 
кантах: в одном из них – «Злота Ойчизна ксенства Литевскего» – описывается кар-
тина занятия Вильны русскими войсками в августе 1655 года47. Образцы произ-
ведений композиторов виленской школы партесного концерта Николая Дилецкого, 
Фомы Шеверовского и Арсения Цыбульского, записанные в русских рукописях, 

47 См. подробнее: I. В. Герасимова , Канты часу швецкага «Патопу» у рускiх спеўнiках апошняй чвэрцi XVII 
в., ,,Arche” 2012, № 6, с. 484-491.
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также свидетельствуют о процессе трансмиссии культуры столичного города на 
русские земли48. Виленский «след» в русской певческой культуре подтверждают 
и документальные источники. В некрологе Фомы Шеверовского, регента киевско-
го униатского митрополита Киприана (Жоховского) сказано, что он не только был 
«королем» музыкальной науки в Вильне, но и многие из его учеников «завербован-
ные обосновались в столице Московского царства»49.

Рассмотренные в статье песнопения претерпели изменения в процессе богос-
лужебной практики: был подвергнут правке не только текст, но и музыка. Пер-
вый «виленский» напев попал под влияние древнерусского звукоряда, исказивше-
го его музыкальный лад. Второй «виленский» напев в нотолинейной записи стал 
утрачивать свою VII низкую миксолидийскую ступень, придававшей мелодии 
самобытность.

Крюковые и нотолинейные гармонизации продемонстрировали разную степень 
интеграции песнопений в общий процесс усвоения партесного стиля в России. Про-
стая гармоническая фактура 2-х и 3-голосных знаменных обработок существовала 
одновременно с профессиональной партесной обработкой, характеризующейся 
разнообразием аккордовых соотношений и подвижным эксцелентованным басом. 
Эти две традиции партесных обработок не пересекались. Гармонизация виленско-
го «смоленского» напева показала, что средствами демественной нотации можно 
было записать развитый вариант партесной обработки по сравнению со знаменны-
ми образцами, практически приближенный к нотолинейному.

Сохранившиеся отдельные партии из утраченных комплектов нотолинейных 
гармонизаций демонстрируют наличие нескольких обработок «виленских» напе-
вов. Мелодия 4-голосных гармонизаций во всех рассмотренных случаях подвер-
глась редактированию. Прежде всего, напев выравнивался метрически, длительно-
сти подгонялись под четырехдольный размер, что делало его менее гибким и вы-
разительным по сравнению с мелодиями, записанными знаменной нотацией.

Выводы, представленные в настоящей работе, не являются окончательными. 
Дальнейшее исследование процесса адаптации ирмолойных напевов в русской бо-
гослужебной практике последней трети XVII – начале XVIII вв. позволит нарисо-
вать картину проникновения традиций Киевской митрополии в Россию более раз-
нообразно и полно. Несомненно одно, что посредством виленских певцов русская 
певческая культура обогатилась новыми музыкальными формами песнопений, 
звучавшими в православных странах Константинопольского патриархата. Земли 

48 И. В. Герасимова, Жизнь и творчество белорусского композитора Фомы Шеверовского, [в:] Калофонія. 
Наук. зб. з історії церковної монодії та гимнографії, 5. ред. Кр. Ганнік, Н. Сиротинська, Ю. Ясіновський, 
А. Ясіновський, Львів 2010, с. 59-60; Н. Ю. Плотникова, Певческая культура Новгородского архиерейского 
хора в XVIII в.…, с. 28.
49 Б. Балик, Катафальк чернечий Василiян 17-18 ст., ,,Analecta OSMB (Записки Чина Святого Василiя Вели-
кого)” vol. 12, Romæ 1985, с. 277.
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Речи Посполитой в этом процессе выступали зачастую в роли страны-посредника, 
«открывшей» России не только мир западных европейских достижений партес-
ного стиля, но и познакомившей русских музыкантов с доныне им неизвестными 
популярными мелодиями православного Востока.

SUMMARY

Irina Gierasimova, Sankt Petersburg

 «Vilnius melodies» in manuscripts 
of the Kiev Metropolis and the Moscow Patriarchate 

of the last third part if the 17th – at the beginning of the 18th century. 
Problems of transmission and the adaptation

Keyword: „Vilnius Melodies”, Manuscripts, Kiev Metropolis, Moscow Patriarchate, 
XVII/XVIII Centuries

The paper deals with a problem of transmission and adaptation of the singing church 
music from Belorussian and Ukrainian lands to Russia. The Cherubic melodies named 
“Wilnian” in the Russian musical manuscripts were used as the material for this in-
vestigation. There were discovered no less than four melodies under this title. At the 
same time in different manuscripts the chants had many other names which can help to 
reconstruct a history of their transmission. The analysis of the copies of the Cherubic 
hymns and their tittles shows the Wilna’s melodies probably had their origin from Greek 
Bulgarian lands. At the Kievan Metropolis they were mainly existed in the oral tradition. 
Russian singers notated these songs in the church singing manuscripts “Obichod” as one 
voice melody as parts harmonizations from two up twentieth voices. The note “Wilnian” 
in Russian rare books indicated important role of Wilna’s musicians in this cross-cultural 
transmission that is confirmed some historical sources too.
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