
Białystok, lipiec 2012                 Numer 2 (56)                  ISSN 1899-0851

BIULETYN INFORMACYJNY

W numerze:

Prepodobnyj Andriej Rublow

Historia Ikony Matki Bożej 
„Dierżawnaja”

Królowa Helena

Из Швейцарии в Польшу 
за русской культурой

 

Wydawnictwo  
„Prawosławni w Łowiczu”

Obchody Święta Patronów 
Bractwa w Białymstoku

Z życia Szkoły św. św. Cyryla  
i Metodego

Pielgrzymka do Skitu  
w Odrynkach

Koncert Slavik Voices  
z Torunia 

Wykład o św. Mikołaju 
(Japońskim)

Wydawnictwo książkowe  
Koła Terenowego  
w Rzeszowie



 
 

2 

Prepodobnyj Andriej Rublow 
 

 4 lipca w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej przypada dzień 
pamięci świętego (ros. prepodobnyj) Andrieja Rublowa, najbardziej 
znanego średniowiecznego mnicha – pisarza ikon. 
 

 

Ikona św. Andrieja Rublowa (katalog strony Pravoslavie.ru) 
 
Św. Andriej urodził się około 1360 roku w Centralnej Rosji, 

(okolice Ziem Rostowsko-Suzdalskich). Data i miejsce Jego uro-
dzin nie są dokładnie znane. Uważa się, że był On uczniem słyn-
nego twórcy ikon Teofana Greka. Mistrzostwa pisania ikon uczył 
się także za granicami Rosji, w Bizancjum i Bułgarii. Już w młodo-
ści wstąpił do monasteru Spaso-Andronikowskiego w Moskwie 
i został postrzyżony z imieniem Andriej. Całe swe życie mnisze był 
także związany z Ławrą Troice-Siergijewską w Siergijew Posadzie 
pod Moskwą. Był bowiem uczniem założyciela Ławry – św. Sergiu-
sza z Radoneża. Przebywając w atmosferze świętości i rozwijając 
swą duchowość Andriej Rublow zgłębiał żywoty świętych prawo-
sławnych i na żywych przykładach otaczających go, żyjących 
w świętości współbraci, doskonalił swoje życie duchowe prawo-
sławnego mnicha. Przez ostatnie 20 lat swego życia w dziełach 
ikon pisania współtowarzyszył mu mnich Daniił Czornyj.  

O życiu św. Andrieja Rublowa brak jest zapisanych źródeł hi-
storycznych. Jako pierwsze dzieło uznaje się freski Zaśnięcia Matki 
Bożej w monasterze w Zwieniogorodzie (powstały ok. 1400 roku). 
Do dziś zachowały się one tylko w niewielkich fragmentach. 
W 1405r. wraz ze swoimi nauczycielem Teofanem Grekiem rozpi-
sał freski w Soborze Zwiastowania Matki Bożej na terytorium mo-
skiewskiego Kremla. Kilka lat później (w 1408r.), wspólnie z Teofa-
nem wykonał freski w Soborze Zaśnięcia Matki Bożej we Włodzi-
mierzu nad Klaźmą, które także zachowały się do dziś we fragmen-
tach. W latach 1410-1420 ponownie tworzył ikony w Zwienigoro-
dzie. Z tego okresu najbardziej znane, zachowane do dziś, są trzy 
ikony z rzędu Deesis i freski Soboru Narodzenia Matki Boskiej 
napisane w monasterze Sawino-Starożewskim, zachowane we 
fragmentach. 

Około 1415 roku dwaj mnisi Daniel Czornyj i Andriej Rublow 
wraz ze swymi uczniami przystępują do rozpisania fresków w nowo 
zbudowanym kamiennym Soborze Św. Trójcy w Ławrze Troice-
Siergijewskiej. Niestety, freski nie zachowały się, lecz przetrwał do 
naszych czasów ikonostas – który uznaje się za najstarszy zacho-
wany zabytek tego typu. Po zakończeniu swych prac w Ławrze 
Andrej Rublow powrócił do swego monasteru Spaso- Andronikow-
skiego w Moskwie, gdzie stworzył ostatnie dzieło swego życia, 
ikonę Zbawiciela Nieuczynionego Ludzką Ręką (ros. Nierukotwor-
nyj Spas).  
 
 

 Prepodobnyj Andriej Rublow zmarł około 1430r. i został po-
chowany w monasterze Spaso-Andronikowskim w Moskwie.  

W 1988 roku Rosyjska Cerkiew Prawosławna kanonizowała 
Andrieja Rublowa z okazji obchodów Tysiąclecia Chrztu Rusi.  

 

 

Andriej Rublow Ikona świętej Trójcy (Galeria Trietiakowska, Moskwa) 
 
Mistrzostwo pędzla Andrieja Rublowa wynika przede wszystkim na 
harmonii, wspaniałej proporcji postaci świętych, rytmiczności kontu-
rów linii pędzla, czystych i delikatnych barw. W Jego ikonach wi-
dzimy duchowe, płynące z nieba świetliste piękno. Szczególnie 
piękne są oblicza świętych zapisane wyrazistym rysunkiem. Suro-
wość i ascetyzm oblicza tworzą medytacyjny nastrój ikony. Zasty-
głe nieruchomo ciało prezentuje pozę pełną pokory i powagi. 
Te cechy pozwalają na rozpoznanie prac Rublowa oraz artystów 
wywodzących się z jego kręgu czy szkoły. 

W jednej z sal Galerii Tretiakowskiej w Moskwie znajduje się 
najbardziej chyba znana i wysławiana ikona Andrieja Rublowa – 
Święta Trójca, napisana na przełomie drugiej i trzeciej dekady 
XV w. Przedstawia Trójcę aniołów zebranych wokół stołu, na któ-
rym znajduje się kielich ofiarny. Uderzające jest piękno delikatnych 
i lekkich anielskich sylwetek, przepiękna harmonia niebieskich, 
chabrowych, zielonkawych i złocisto żółtych barw Ich odzienia.  

Ciekawa jest historia stworzenia tej najbardziej znanej na 
świecie ikony. Ihumen Nikon, który po śmierci Sergiusza z Rado-
neża został przełożonym Ławry Troice-Siergijewskiej, zawezwał do 
Ławry Andrieja Rublowa i Daniiła Czornego – sławnych już wów-
czas ikonopisarzy. Ich zadaniem miało być nie tylko wykonanie 
fresków w nowo zbudowanym kamiennym Soborze Świętej Trójcy, 
lecz także napisanie większej liczby ikon dla potrzeb wielorzędo-
wego ikonostasu. Na prośbę Ihumena została wówczas wykonana 
duża ikona św. Trójcy, która miała stać się pomnikiem na cześć 
świętego Sergiusza z Radoneża, umieszczona z prawej strony 
rajskich wrót Soboru. Praobrazem tej ikony była biblijna scena 
nawiedzenia Abrahama przez Boga ukrytego w postaciach trzech 
mężów w szatach anielskich, którą to scenę Andriej Rublow skom-
ponował według swego zamysłu jako praobraz Świętej Trójcy  
Nowo Testamentowej. 

Ikona Świętej Trójcy, już z chwilą jej stworzenia, była najbar-
dziej cenioną i lubianą przez staroruskich twórców, stała się też 
źródłem niezliczonych kopii i przetworzeń.  

Postać Prepodobnego przybliżył współczesnym słynny reżyser 
filmowy Andriej Tarkowski, który w roku 1966 stworzył wiekopomne 
dzieło pt. „Andriej Rublow”. W ośmiu nowelach – epizodach z okre-
su 1400–1420 film opowiada o życiu XV wiecznej Rusi widzianym 
oczyma pielgrzymującego Andrieja Rublowa. 

 
 
 

Prawosławie w świecie 
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HISTORIA IKONY MATKI BOŻEJ 

„DIERŻAWNAJA” 
 

95 lat temu, 15 marca 1917r. Imperator Rosji, car Mikołaj II zło-
żył na ręce przedstawicieli Dumy Aleksandra Guczkowa i Wasyla 
Szulgina abdykację, w imieniu swoim i syna Aleksego, zrzekając 
się tronu na rzecz swego brata – Michała, który jednakże tronu nie 
przyjął. Władzę w Rosji przejął Rząd Tymczasowy. Z tym dniem 
(15/2 marca) związane jest inne niezwykłe i fascynujące wydarze-
nie. 

Tego dnia we wsi Kołomienskoje koło Moskwy, w cerkwi Wnie-
bowstąpienia odnaleziono Cudowną Ikonę Matki Boskiej dziś na-
zywanej „Dierżawnaja”. 

 

 

Ikona NMB „Dzierżawnaja” 
 

Mieszkance wsi Piererwy koło Moskwy, Eudoki Andrianowej 
kilka razy we śnie ukazywało się oblicze Królowej Niebieskiej 
w majestatycznej pozie, znajdujące się w białej cerkwi. Adrianowa 
w gorliwych i szczerych modlitwach prosiła Boga o pomoc i wyja-
śnienie tajemniczego snu. Kierując się przeczuciem, zaczęła po-
szukiwać białej cerkwi po całym okręgu podmoskiewskim. Wresz-
cie 15 marca 1917r. dotarła do Kołomienskoje, gdzie była biała 
cerkiew podobna do tej widzianej we śnie.  

Ojciec Mikołaj Lichaczew proboszcz Wozniesieńskiej /Wniebo-
wstąpienia/ cerkwi niezbyt dowierzał słowom wieśniaczki, lecz 
pozwolił obejrzeć jej wszystkie ikony znajdujące się w cerkwi.  
Poszukiwania nie dały jednakże pozytywnych rezultatów. Ikony 
z postacią Matki Bożej wdzianej we śnie nie było w cerkwi.  
0. Lichaczew przypomniał sobie, że w piwnicy pod cerkwią znajdu-
je się pewna ilość starych zniszczonych ikon. Przeszukując piwnicę 
natrafiono na ikonę podobną do tej, którą widziała Adrianowa. 
Stara wiekowa, zakurzona ikona po oczyszczeniu z kurzu ukazała 
niezwykłe oblicze Matki Bożej siedzącej na tronie. Królowa Niebie-
ska w koronie na głowie, na kolanach której siedział Mały Jezus. 
Matka Boska trzymała w jednym ręku berło (ros. skipietr), 
a w drugiej jabłko królewskie (ros. dzierżawa). Kolorowa, purpu-
rowa mantia /mandyos/, czyli płaszcz narzucony na plecy miał 
zieloną podszewkę. Ukazane na ikonie Dzieciątko – Jezus siedział 
na kolanach Matki Bożej z wyciągniętą ręką w geście błogosła-
wieństwa. Widok był wstrząsający. Niezwykle surowe oblicze Matki 
Bożej miało cudowny monarszy wygląd-pełen dostojeństwa i Kró-
lewskiego Majestatu. Adrianowa rozpoznała widzianą we snach 
ikonę, padła na kolana i pokłoniła się Niebieskiej Władczyni. 

 
Na jej prośbę o. M. Lichaczew odsłużył okazjonalny molebien 

z akatystem przed objawioną ikoną Matki Bożej. Wieść o odnale-
zieniu ikony szybko rozeszła się po całym okręgu podmoskiew-

skim. Do Kołomienskoje przybywali liczni pielgrzymi, otrzymując od 
Matki Boskiej zbawienną pomoc i otuchę. 

W „Siergiejewskich listkach” zostało opisane przybycie 
„Dierżawnej” ikony do moskiewskiego monasteru św. Marty i Marii, 
gdzie ikonę przywitała uroczyście Wielka Księżna Elżbieta Fiodo-
rowna w asyście innych sióstr zakonnych. Ikona tego roku odbyła 
liczne podróże perygrynacyjne do innych miast i fabryk, w dni świą-
teczne pozostając w cerkwi Wozniesienskiej w Kołomienskoje. 

 
24 października (7 listopada 1917r). w Rosji rozpoczęło się to 

najstraszniejsze, co może przytrafić się narodowi. Mogło się wyda-
wać, że zakończyło się Opiekuństwo Przenajświętszej Bogurodzicy 
– Pan Jezus pozostawił Rosję i pozwolił ciemnym, mrocznym siłom 
szatana zawładnąć narodem rosyjskim i nie tylko. 

Objawiona w Kołomienskoje Cudowna ikona w dzień abdy-
kacji Monarchy z tronu carów rosyjskich, Matka Boża „Dzierżawna” 
w purpurze przesiąkniętej krwią męczeństwa, w królewskiej koro-
nie, błyszczącej diamentami niewinnych rosyjskich łez, z berłem 
i jabłkiem królewskim rosyjskich monarchów, jasno i bez słów 
przemawiała do serc i umysłów rosyjskiego narodu, że Władczyni 
nie opuściła ich, lecz przyjęła na siebie dziedziczność Rosyjskiej 
Państwowości, a z nią ciążące brzemię niewidzialnej władzy 
w momencie, gdy sama idea chrześcijaństwa była odrzucona 
w imię samowładztwa i bezprawia. Symbolika tej ikony jest jasna 
i zrozumiała. Zrozumieli ją wszyscy światli prawosławni ludzie. 
Jednym z nich był święty ziemi rosyjskiej XX w. Jego Świątobliwość 
Patriarcha Wszechrusi Tichon – zamęczony przez komunistów 
w 1925r. Zwracając się do narodu mówił On: „umiłowani wierni, 
dzieci Prawosławnej CERKWI. Wzywam Was ze sobą na cierpie-
nia”. 

Dzień 15 marca (2 marca wg starego stylu) ustanowiony został 
przez Patriarchat Moskiewski świętem ikony Matki Boskiej 
Dierżawnej. 

Wzruszjącą modlitwę do Ikony NMB Dierżawnaja napisał 
w 1934 r. poeta S. Biechtiejew. Oto jej fragment: 

 
Перед Твоей Державною Иконой  
Стою я, трепетом молитвенным объят,  
И Лик Твой царственный, увенчанный короной,  
Влечет к Себе мой умиленный взгляд…  
 

 
Świątynia w Kołomienskiem pod Moskwą, gdzie w 1917 r.  

odnaleziono Ikonę Matki Boskiej „Dzierżawna 
 

Aleksander Sołowianowicz, Białystok  

Prawosławie w świecie 
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Królowa Helena 
 

„Chyba nie będzie mnie wśród żywych, jeżeli zapomnę przyka-
zanie ojca mego.” 

 
Tak w 1497r. odpowiedziała Helena ojcu martwiącemu się, czy 

córka niezłomnie trzyma się swojej wiary greckiej, czy uczestniczy 
w prawosławnych nabożeństwach. W tych zwięzłych słowach He-
leny misternie łączy się niezłomność i siła przekonań z subtelno-
ścią uczuć i wyrażeń.1 Nie przypadkiem historycy tłumaczą wpły-
wem Heleny fakt, że prawosławie na terenach Rzeczypospolitej 
właśnie wtedy podniosło głowę. To ona była orędowniczką wiary 
greckiej u męża, fundatorką wielu cerkwi i monasterów oraz przy-
kładem dla rzesz wiernych. 

 
 

 
 
 

 
Sytuacja religijna prawosławnych na Litwie 

 
Po katolickim chrzcie Jagiełły sytuacja wyznawców wiary greckiej 
na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego uległa radykalnej 
zmianie. Z wyznania dominującego stali się ledwie wyznaniem 
tolerowanym. Król wydał wiele aktów, które dawały liczne przywile-
je rzymskim katolikom. „Z tych dwu przywilejów z lat 1387 i 1413, 
widać jasno stanowisko Jagiełły względem religii katolickiej. Nowe 
przywileje i urzędy utworzone na Litwie, dotyczyły jedynie wyznaw-
ców Kościoła rzymskiego. Przypomnieć jednak należy fakt dzisiaj 
w nauce stwierdzony i powszechnie przyjęty, że przywileje z okresu 
1387–1413 obejmowały tylko ściślejszą Litwę, t.j. Litwę etnogra-
ficzną, Ruś Czarną, Polesie i Podlasie. Natomiast nie obejmowały 
wyodrębnionych dzielnic ruskich: Połocka, Witebska, Wołynia, 
Kijowa, Smoleńska i ziemi czernihowsko-siewierskiej, gdzie przywi-
leje te nie miały zastosowania.”2  

„Zarówno w Koronie jak i na Litwie istniał zakaz budowania 
nowych, murowanych świątyń i odnawiania znajdujących się 
w ruinie. Opierał się ten zakaz na podwójnem prawie czysto ko-
ścielnem i państwowem. Prawo kościelne w tej sprawie zostało 
sformułowane w statucie wieluńsko-kaliskim z 1420r. o schizmaty-
kach (De scismaticis). Zakazuje on po wieczne czasy wszystkim 
odszczepieńcom posiadać lub budować nowe domy modlitwy albo 
kaplice bez zezwolenia miejscowych biskupów diecezjalnych rzym-
skokatolickich w całej prowincji gnieźnieńskiej. Diecezja wileńska 
należała wówczas do metropolji gnieźnieńskiej i rządziła się temi 
samemi statutami synodalnemi, co i reszta biskupstw w Polsce.”3 

Gdy Iwan III żądał w 1494r. od Aleksandra wybudowania na 
zamku wileńskim cerkwi dla jego żony a swojej córki, Jagiellończyk 
odpowiedział mu: „Kniazi naszi i panowe, wsia zemla, majut na to 
prawo i zapisy ot predkow naszich i ot otca naszoho i ot nas, i to w 
prawiech napisano, szto cerkwej hreczeskoho zakonu bolszi nie 

                                                 
1 E. Ceretieli, Jelena Ioannowna, Wielikaja Kniahinia Litowskaja, Russkaja, Koro-
lewa Polskaja, S. Peterburg 1898, s.167-168, w oryginale: „Nolny mienia w żywo-
tie nie budiet, toż nakaz otca swojeho zabudu”  
2 K. Chodynicki, Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska, Warszawa 1934, 
s. 84. 
3 Tamże, s. 79. 

pribawlati; ino nam tych praw predkow i otca naszoho i naszich nie 
hodit'sia ruchati.”4  

W 1494r. metropolitą kijowskim i całej Rusi został wybrany ar-
chimandryta monasteru św. Trójcy w Wilnie Makary, zdecydowany 
przeciwnik unii. Sobór postanowił wyświęcić go na biskupa i posta-
wić na stolicy metropolitalnej nie czekając na błogosławieństwo 
patriarchy konstantynopolitańskiego. „Nie stawiajcie najpierw me-
tropolity, zanim nie uzyskacie od nas błogosławieństwa, chyba że 
będziecie w wielkiej potrzebie.” Na te słowa przedstawiciela pa-
triarchy biskupi odpowiedzieli, że w takiej potrzebie właśnie działa-
li.5 W tym czasie bowiem duże sukcesy w propagowaniu katolicy-
zmu osiągały zakony bernardynów, dominikanów i franciszkanów 
działające na Litwie. Sam Aleksander też usiłował zwiększać swój 
wpływ na Cerkiew. W latach 1495-97 brał pod swój patronat cer-
kwie i monastery, przekazywał je także pod patronat katolikom. 
Pozyskiwał wśród duchowieństwa ludzi skłonnych do unii. W tym 
zakresie wyraźnie faworyzował Józefa Bułharynowicza, biskupa 
smoleńskiego. Takie działania podrywały władzę i autorytet metro-
polity Makarego. Metropolita Makary został zabity 1 maja 1497r. 
przez Tatarów podczas arcypasterskiej podróży do Ławry Kijow-
sko-Pieczerskiej. 

W następnym roku „d. 30 maja Wielki książę Aleksander dał 
metropolię kijowską i całej Rusi Józefowi (Bułharynowiczowi) bi-
skupowi smoleńskiemu”.6 Tak głucho podsumowali to wydarzenie 
latopisowie. Po zatwierdzeniu przez patriarchę Konstantynopola 
w 1500r. Bułharynowicz zwrócił się do papieża Aleksandra VI 
z obediencją i wyznaniem wiary katolickiej. Posłanie metropolity do 
papieża poparł również Aleksander Jagiellończyk spodziewając się 
uznania swego małżeństwa z Heleną. Przy okazji pisał do papieża, 
że walczy z Tatarami i schizmatykami. Odpowiedź papieska nie 
przyszła od razu i nie była jednoznaczna. Breve papieża 
z 26 kwietnia 1501r. do biskupa wileńskiego Wojciecha Tabora 
zawierało podziękowanie metropolicie Józefowi za przychylność 
wobec unii. Papież domagał się jednocześnie , aby metropolita 
zrzekł się wszelkich godności nadanych mu przez heretyckiego 
patriarchę Konstantynopola. Ponadto podkreślił szereg swoich 
wątpliwości i zalecał daleko idącą ostrożność w stosunku do ru-
skich odstępców. Papieża niepokoiły sprawy dotyczące symbolu 
wiary, sprawowania służb, eucharystii, czyśćca i uznawania pryma-
tu papieża przez prawosławnych.7 A w liście do Aleksandra Jagiel-
lończyka z 7 maja 1501r. papież pisał, że nie mógł przyjąć pod 
swoją jurysdykcję Józefa, albowiem ten otrzymał święcenia od 
heretyckiego patriarchy Nifonta. W tym samym czasie w Rzymie 
rezydował unicki patriarcha Jan.8 

Dzięki ostrożności papieża i przeznaczeniu Bułharynowicz nie 
zdążył poczynić dla prawosławia wielkich szkód. „Na neho że Boh 
neduh posła rozsłabu, i postawlen byst’ na Mitropoliu, i jedino lieto 
byst’ w tom sanu i umre tiem neduhom.”9 W tym zdaniu kronikarz 
dobrze odzwierciedla nastroje społeczeństwa prawosławnego 
uznającego szybką śmierć metropolity Józefa za karę boską. Na-
stępcą Józefa Bułharynowicza został Jonasz III (1502-1507), spo-
wiednik Heleny i archimandryta założonego przez nią monasteru 
Wniebowstąpienia w Mińsku. To za jego kandydaturą opowiedziała 

                                                 
4 Tamże, s. 79-80. „Książęta nasi i panowie, cała ziemia, mają na to prawo i akty od 
przodków naszych i od ojca naszego i od nas, i to w prawach jest napisane, aby 
cerkwi obrządku greckiego nie dodawać; a nam tych praw przodków i ojca naszego 
i naszych nie godzi się naruszać.”  
5 A.W. Kartaszew, Oczerki po istorii Russkoi Cerkwi, Mińsk 2007, s. 582. 
6 K. Chodynicki, Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska, Warszawa 1934, 
s. 71. 
7 A.W. Kartaszew, Oczerki po istorii Russkoi Cerkwi, Mińsk 2007, s. 589. 
8 A. Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Biały-
stok 2003, s. 198-199; K. Chodynicki, Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita 
Polska, Warszawa 1934, s. 71-72. 
9 I. Daniłowicz, Latopisiec Litwy i Kronika Ruska, Wilno 1827, s. 279-280. Po 
polsku brzmiałoby to mniej więcej tak: „Na niego bowiem zesłał Bóg cierpienie 
niemocy, i postawiony został na metropolię, i jeden rok był w tej godności, i umarł 
od tego cierpienia.” Różnie można przyjmować datę wstąpienia Józefa Bułharyno-
wicza na tron metropolitalny; 30 maja 1498r. W. Ks. Aleksander dał mu metropo-
lię, ale dopiero w 1500r. przybył poseł od patriarchy Joachima z zatwierdzeniem 
elekta na urzędzie metropolity. Pod koniec 1501r. metropolita już nie żył.  
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się królowa Helena. To o nim katoliccy historycy piszą, że za jego 
czasów schizma podniosła głowę. To jego prawosławni historycy 
cerkwi nazywają czcigodnym pasterzem. Od jego czasów aż do 
Michała Rahozy nie było już na stolicy metropolitalnej zwolenników 
unii z Rzymem.10 

W 1507r. umarł metropolita Jonasz i szybko na to miejsce zo-
stał wybrany biskup smoleński Józef Sołtan, arystokrata z urodze-
nia. Do 1509r. uzyskał zatwierdzenie od patriarchy konstantynopoli-
tańskiego. Jeszcze będąc biskupem smoleńskim wyróżniał się 
zarówno swoim pochodzeniem, jak i działalnością. Ogromnymi 
ofiarami na monastery i cerkwie, w szczególności na monaster 
supraski, dał się poznać patriarchatowi konstantynopolitańskiemu. 
W 1502r. zasłużył się podczas obrony Smoleńska przez wojskami 
moskiewskimi. W 1505r. król odwdzięczył się Smoleńskowi za 
wierną służbę nadając przywilej zapewniający nienaruszalność 
greckiej wiary, jej ziem i monasterów.11  
 
 

Helena wielką księżną litewską 
 

Na początku 1494r. przybyło do Moskwy poselstwo litewskie 
z wojewodą trockim Piotrem Janowiczem Montygerdowiczem, 
Stanisławem Kieżgajłowiczem i Wojciechem Janowiczem na czele. 
Po zawarciu traktatu pokojowego poselstwo litewskie przystąpiło 
w imieniu wielkiego księcia litewskiego Aleksandra do formalnych 
zabiegów o rękę Heleny, córki wielkiego księcia moskiewskiego 
Iwana III. Matką Heleny była Zoe (Zofia) Paleolog, bratanica ostat-
niego cesarza bizantyjskiego Konstantyna XI Paleologa. Iwan III 
przychylnie ustosunkował się do tej propozycji. Wkrótce nastąpiły 
uroczyste zaręczyny, gdzie w imieniu Aleksandra występował Sta-
nisław Kieżgajłowicz. W traktacie ślubnym ustalono, że Helena 
zachowa grecką wiarę.12 Iwan żądał ponadto, aby na zamku wileń-
skim została wybudowana cerkiew dla Heleny. Małżeństwo to miało 
scementować wieczysty pokój litewsko-moskiewski.  

3 grudnia 1494 r. wyruszyło z Wilna poselstwo litewskie po He-
lenę. Na czele poselstwa stali panowie litewscy, w tym kniaź Alek-
sander Juriewicz Holszański, kasztelan wileński i Jan Juriewicz 
Zabrzeziński, kasztelan trocki oraz Jerzy Zenonowicz, namiestnik 
Brasławia. Uroczyste poselstwo dotarło do Moskwy 6 stycznia 
1595r. Po uroczystych przyjęciach 13 stycznia Helena wyjechała z 
Moskwy. Odprowadzał ją ojciec z rodziną, błogosławił na drogę 
Szymon, ihumen monasteru Troicko-Sergijewskiego.13 W drodze 
towarzyszył Helenie liczny orszak. W jego skład wchodził kniaź 
Szymon Rapałowski z żoną, Michał Rusałka, Prokop Zenowiewicz 
oraz wielu innych dostojników, kilkudziesięciu bojarów i wiele dzieci 
bojarskich.14 

Na Litwie księżniczka Helena była witana z wielkim entuzja-
zmem. Wszyscy Litwini cieszyli się, że będzie gwarancją trwałego 
pokoju i harmonijnej współpracy między dwoma państwami. Pra-
wosławni mieli ponadto nadzieję, że przybycie prawosławnej księż-
nej polepszy ich sytuację religijną. Widzieli w niej swoją przyszłą 
orędowniczkę i protektorkę. Aleksander wysłał na jej spotkanie 
dostojników i panów litewskich. Sam zaś w otoczeniu dworzan 
i rycerstwa powitał ją w Niemieżu. 16 lutego 1495r.15 orszak za-

                                                 
10 A. Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Biały-
stok 2003, s. 198-202; K. Chodynicki, Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita 
Polska, Warszawa 1934, s. 71-72. Michał Rahoza był metropolitą w latach 1588- 
-1596, później do roku 1599 był już metropolitą unickim. 
11 I. Daniłowicz, Skarbiec dyplomatów, t.2, Wilno 1862, N.2164, s.  270-272. 
12 A. Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Biały-
stok 2003, s. 196. 
13 Szymon metropolitą został dopiero 20 września 1495 r. – wg A.W. Kartaszew, 
Oczerki po istorii Russkoi Cerkwi, Mińsk 2007, s. 405; również w I. Daniłowicz, 
Latopisiec Litwy i Kronika Ruska, Wilno 1827, s. 276 mówi się o tym, „że ne byst’ 
tohda mitropolita”. Wygląda na to, że część historyków twierdząc, że Helenę 
żegnał metropolita Szymon, ma na myśli metropolitę in spe. 
14 M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi, tom 2, 
Warszawa 1846, s. 297-298. 
15 Wielu autorów podaje datę 15 lutego, a K. Strasz w „Aleksander Jagielloń-
czyk...” datę 18 lutego 1495 r. Jednak w „Latopiscu Litwy i Kronice Ruskiej” 
I. Daniłowicza jest napisane: „I prijdosza w Wilnu fewralia w XV, w nedeliu 
o błudnom synu...”, a ta wypadała 16 lutego 1495r.! Błąd mógł pojawić się przy 

trzymał się przed cerkwią Narodzenia Bogarodzicy w pobliżu wileń-
skiego zamku. Tutaj powitał ją metropolita kijowski Makary razem 
z prawosławnym duchowieństwem świeckim i zakonnym, kupcami 
i ludnością ruską. Najpierw w tej cerkwi Helena uczestniczyła 
w molebnie.16 Strona moskiewska wymogła, aby podczas ślubu 
wobec Aleksandra był stosowany ceremoniał katolicki, a wobec 
Heleny – prawosławny. „Przybyły orszak moskiewski nie zaniedbał 
ani jednego przepisu ceremonjału, obserwowanego w cerkwi ru-
skiej. Żony bojarów rozplotły Helenie warkocze, na włosy narzuciły 
zasłonę, obsypały ją kwieciem chmielu i – zdobną w bogate szaty – 
powiodły z cerkwi Bogarodzicy do kościoła zamkowego (katedral-
nego). Tu oczekiwał na nią Aleksander wraz (...) z książętami, 
panami, rycerstwem i dworem. Ślub dawał biskup wileński, Woj-
ciech Tabor. Obecny był także metropolita Makary, ale poprzestał 
na milczącym asystowaniu przy obrzędzie; natomiast pop Foma, 
który przybył z Heleną, czytał modlitwy, a orszak wykonywał 
wszystkie przepisy kościoła greckiego. Księżna Marja Rapałowska 
trzymała nad głową księżniczki wieniec, a diak Kuleszyn – szklankę 
z winem.”17 W trakcie ceremonii o. Foma podał tę szklankę księż-
nej Helenie, a po wypiciu przez nią wina szklankę rozdeptał. 

Księżna Helena pozostała przy starożytnej wierze greckiej, 
chociaż ślub katolika z prawosławną był w owym czasie wydarze-
niem niezwykłym. Należy pamiętać, że pochodząca z prawosław-
nych książąt litewskich babka Aleksandra Jagiellończyka Zofia 
(Sonka) Holszańska – ostatnia żona Władysława II Jagiełły – mu-
siała przyjąć katolicyzm i została ponownie ochrzczona przez księ-
ży katolickich.  

Tutaj też Rzym miał obiekcje dotyczące małżeństwa Aleksan-
dra z Heleną. „Kiedy jeszcze myślał wchodzić w związki małżeń-
skie z kniaziówną moskiewską, stolica apostolska odradzała mu to, 
potem pozwoliła, ale razem włożyła na niego obowiązek, ażeby 
starał się żonę oświecić.”18 Rozpoczęły się próby nawracania mło-
dej księżnej Heleny. Najpierw próbowała tego matka Aleksandra, 
Elżbieta Rakuszanka ze swoim synem Albertem Fryderykiem, 
świeżo upieczonym kardynałem. Rakuszanka celowo spóźniła się 
z córkami na ślub i publicznie demonstrowała niechęć wobec pra-
wosławnej księżnej. Niewiele wskórała, bowiem Helena stanowczo 
trwała przy swojej wierze. Chociaż Helena próbowała pozyskać 
królową matkę, to jednak potrafiła odmówić Elżbiecie wspólnego 
wejścia do kościoła. Odprowadziła królową Elżbietę do bramy świą-
tyni, po czym sama udała się do cerkwi.19 Ileż hartu ducha musiała 
mieć ta – w gruncie rzeczy – młoda dziewczyna?! Ale płynęła w niej 
przecież ruska i bizantyjska krew. 

Władyka smoleński Józef Bułharynowicz podżegany przez 
Wojciecha Tabora zaczął skłaniać Rusinów do obrządku łacińskie-
go. Za to król ofiarował Józefowi metropolię kijowską. Latem 1500r. 
dotarły do Iwana III wiadomości, że jego zięć zaczął namawiać 
Helenę do zmiany obrządku na katolicki. W tymże roku kniaź Se-
men Iwanowicz Bielski przeszedł na stronę Iwana skarżąc się, 
„czto na nich priszła wielikaja nuża o Hreczeskom zakonie; posyłał 
dey kniaz’ weliki Aleksandr k swojej wielikoj kniahinie Elenie o tom 
otmietnika prawosławnya wiery Hreczeskoho zakona Josifa włady-
ku smolen’skoho da Biskupa swojeho Wilenskoho i czerncow Ber-
niadinow, cztoby pristupiła k Rimskomu zakonu; a k Ruskym i Wi-
lenskim wojewodiczem i ko wsej Rusi, kotoryje drżat zakon Hre-

                                                                                           
przepisywaniu: XVI–XV. Również w opisie podróży zawartym w „Skarbiec di-
plomatów” t.2 I. Daniłowicza, N. 2085, s. 239-241 mówi się o tym, że księżna 
wjechała do Wilna w niedzielę. 
16 A.W. Kartaszew, Oczerki po istorii Russkoi Cerkwi, Mińsk 2007, s. 584; K. Strasz, 
Aleksander Jagiellończyk w Wilnie i na ziemiach b. W. Ks. Litewskiego, Wilno 
1935, s. 14; I. Daniłowicz, Latopisiec Litwy i Kronika Ruska, Wilno 1827, s. 276. 
17 K. Strasz, Aleksander Jagiellończyk w Wilnie i na ziemiach b. W. Ks. Litewskie-
go, Wilno 1935, s. 14; A.W. Kartaszew, Oczerki po istorii Russkoi Cerkwi, Mińsk 
2007, s. 584. Metropolita Makary bał się bez zgody Aleksandra udzielać ślubu, stąd 
też te czynności podjął o. Foma. K. Strasz pisze, że na ślubie była królowa matka 
z synem Fryderykiem i córkami Barbarą i Elżbietą, lecz M. Stryjkowski w swojej 
„Kronice polskiej...” podaje, że przybyli oni dopiero po Wielkanocy. 
18 J. Bartoszewicz, Szkic dziejów Kościoła Ruskiego w Polsce, Kraków 1880, s. 95. 
19 A. Mironowicz, Helena Iwanowna, fundatorka cudownej Bielskiej Ikony Matki 
Bożej, w „Wszechnica kultury prawosławnej VI”, Białystok 2009, s. 24. 
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czeskij, a nudiat ich pristupiti w Rimskomu zakonu.”20 Obawa 
przejścia córki na katolicyzm oraz niebezpieczeństwo rozszerzenia 
obrządku łacińskiego na ziemie ruskie skłoniły Iwana III do wysła-
nia posłów z żądaniem zaprzestania takich działań. Ponadto obu-
rzony tymi krokami Iwan nie wahał się – wbrew traktatowi pokojo-
wemu – przyjmować książąt ruskich z Litwy pod swoją protekcję. 
Aleksander wyparł się prób nawracania domagając się dotrzymy-
wania ustaleń traktatów pokojowych. W odpowiedzi usłyszał 
od Iwana, „a uczniet’ nuditi i ot toje że nużi pojedut k nam, i nam ich 
prijmati i s wotczinami i stojati skolko nam Boh pomożet”.21 I jesz-
cze w tym roku przyjął kniazia Wasyla Szemiakina posiadającego 
Rylsk i Nowgorod Siewierski oraz kniazia Semena Możajskiego 
władającego Czerniechowem, Starudubem, Homlem i Lubutskiem.22 

Ale wróćmy na chwilę do roli papieża. W lipcu 1501 roku pa-
pież Aleksander VI w bulli do wielkiego księcia Aleksandra Jagiel-
lończyka zażądał, by ten oświecił i „skłonił żonę do przyjęcia wiary 
rzymskiej”. Równocześnie papież zwolnił Jagiellończyka z koniecz-
ności dotrzymywania „obietnic i przysięgi” danych teściowi Iwanowi 
III, że pozwoli Helenie pozostać przy wierze greckiej. Papież żądał 
wręcz, by „wykluczyć ją z łoża, domu i wszelkiej wspólnoty małżeń-
skiej”, jeśli ta będzie trwała w schizmatyckiej wierze. Szczególną 
gorliwość w przekonywaniu Heleny przejawiał biskup wileński Woj-
ciech Tabor wypełniający szczerze wolę Rzymu. On oraz kardynał 
Fryderyk otrzymali od papieża instrukcje, aby poddać Helenę są-
dowi kościelnemu, a w dopełnieniu odłączenia „od stołu i łoża” 
skonfiskować jej dobra. Pisał on, że błądząca Helena sprowadza 
niebezpieczeństwo dla zbawienia duszy samego Aleksandra oraz 
wielu innych osób. Niezłomność Heleny kochanej przez męża 
Aleksandra oraz sytuacja międzynarodowa sprawiły, że wielka 
księżna nie odstąpiła od wyznawanej wiary greckiej.23 

Nie przypadkiem historycy piszą o wielkim uczuciu łączącym 
Helenę z Aleksandrem. Bardzo wiele podróży odbywali razem 
i wydawali się być szczęśliwi. Warto również zacytować fragment 
dokumentu z 28 sierpnia 1501r., w którym Aleksander nadawał 
dobra swojej żonie. W tymże oficjalnym dokumencie pisał tak: 
„Aleksander z B. ł. W. ks. litewski, żmójdzki, ruski, kijowski itd. 
oznajmujemy, iż bacząc na affekt małżeński, jego stałość i uprzej-
mość najjaśniejszej księżny Heleny z B. ł. W. księżny, małżonki 
naszej najmilszej, chcąc ją łaską i szczodrobliwością naszą ucie-
szyć i udarować, nadajemy jej...Knieżyczy i Teteryn oraz zamek 
Popowa Hora, dwór Smolniany, Hradiszcze i Łosicze.”24 
 
 

Aleksander królem Rzeczypospolitej 
 
 

Po śmierci Jana Olbrachta królem polskim został obrany Alek-
sander Jagiellończyk. Za jego kandydaturą była również królowa 
matka Elżbieta pomimo swej niechęci do synowej. 12 grudnia 
1501r. w katedrze na Wawelu Aleksander został koronowany przez 
arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski kardynała Fryderyka 
Jagiellończyka (najmłodszego syna Kazimierza Jagiellończyka 
i brata Aleksandra) w obecności wszystkich biskupów koronnych 
i biskupa wileńskiego Wojciecha Tabora oraz królowej matki Elżbie-
ty Rakuszanki. Obecny był również książę Konrad Mazowiecki, 
książę Możajski i Michał Gliński oraz wielu innych panów i po-

                                                 
20 I. Daniłowicz, Latopisiec Litwy i Kronika Ruska, Wilno 1827, s. 279-280. „Że na 
będących w gręckim obrządku przyszła wielka bieda, posyłał wielki książę Alek-
sander do swojej wielkiej księżnej Heleny odstępcę od wiary prawosławnej obrząd-
ku greckiego władykę smoleńskiego Józefa i swego biskupa wileńskiego i zakonni-
ków Bernardynów, aby przystąpiła do obrządku rzymskiego; i do wojewodiczów 
ruskich i wileńskich i do całej Rusi, którzy trzymają się obrządku greckiego, 
i przymuszają ich przystąpić do obrządku rzymskiego.” 
21 Tamże, s. 281. „Jeżeli będzie ich przymuszał i oni w tej potrzebie przyjadą do 
nas, będziemy ich przyjmować z ich dobrami rodowymi i bronić, ilekroć nam Bóg 
dopomoże.” 
22 Tamże, s. 281-282. 
23 A. Mironowicz, Helena Iwanowna, fundatorka cudownej Bielskiej Ikony Matki 
Bożej, w: „Wszechnica kultury prawosławnej VI”, Białystok 2009, s. 26; A.W. 
Kartaszew, Oczerki po istorii Russkoi Cerkwi, Mińsk 2007, s. 591-592. 
24 I. Daniłowicz, Skarbiec diplomatów, t.2, Wilno 1862, nr 2136, s. 258. 

słów.25 Tylko żona króla, Helena była nieobecna. Oczywiście Alek-
sander myślał również o koronowaniu żony. Jednak koronacji He-
leny sprzeciwili się polscy możnowładcy i biskupi katoliccy ze 
względu na wyznawaną przez nią wiarę prawosławną. Duże zna-
czenie miały również naciski papieża Aleksandra VI chcącego, aby 
Jagiellończyk zmusił żonę do przyjęcia katolicyzmu.26 Aleksander 
Jagiellończyk ciężko zniósł ten – jak sam to określił – „despekt” 
i nie chciał pogodzić się, że odmówiono mu koronowania jego żony.  

Król chcąc zrekompensować żonie związane z tym przykrości 
zorganizował jej uroczysty wjazd do Krakowa. Królowa została 
wprowadzona na Wawel 4 lutego 1502r. Tu spotkała ją jednak 
nieprzychylna atmosfera. Jej inna wiara była tu jaskrawo widoczna i 
powszechnie potępiana. Otoczenie denerwowały zwłaszcza pra-
wosławne nabożeństwa odprawiane w kaplicy wybudowanej przez 
babkę Aleksandra Sonkę Holszańską. Król zaś oburzał się na po-
stępowanie kapituły krakowskiej toczącej ubliżające dysputy o jego 
małżeństwie, jak pisał w liście z 18 marca 1502r. do brata Frydery-
ka, kardynała i Prymasa Polski.27 Aleksander stanowczo kazał 
ukrócić publiczne dyskusje na temat wyznania żony i zażądał od 
brata Alberta Fryderyka ukrócenia nacisków. Chociaż Helena nie 
czuła się w Koronie najlepiej, to pisała do ojca, że przy mężu czuje 
się bezpieczna. Aleksander chronił ją przed nieprzyjemnościami 
i pomimo swojej katolickiej pobożności, nie przymuszał jej do zmia-
ny wyznania. Doprowadził też do uznawania Heleny za królową 
Polski, chociaż katolicka szlachta nigdy do końca nie zaakceptowa-
ła prawosławnej królowej. Jednak postawa Heleny budziła szacu-
nek i uznanie nie tylko wśród możnych litewskich i ruskich, ale 
i wśród całego prawosławnego ludu. 

10 stycznia 1503r. król Aleksander nadał żonie Mohylew. 
W dokumencie czytamy: „Aleksander z B. ł. król polski, W. ks. lit. 
ruski, pruski, żmójdzki i t.d. oznajmujemy niniejszem, iż bacząc na 
uprzejmość i wiarę małżeńską najjaś. P. Heleny, królowej, małżonki 
naszej najmilszej i chcąc ją ucieszyć i udarować szczodrobliwością 
naszą, daliśmy jej na czas tylko życia zamek mohylewski, nad 
rzeką Dnieprem położony, ze wszystkimi dystryktami, czyli wło-
ściami do zamku należącymi, z ludźmi i ich służbami, robociznami, 
czynszami, dochodami i opłatami.”28 

Sprawę małżeństwa Aleksandra ze schizmatyczką udało się 
załatwić dopiero przy następnym papieżu. W 1505r. król uzyskał 
brewe Juliusza II zezwalające Helenie na pozostanie w obrządku 
wschodnim.29 Aleksander zdołał też wyzwolić się od misjonarskich 
obowiązków w stosunku do swojej żony nałożonych jeszcze przez 
papieża Aleksandra VI. Jednakże papież musiał jakoś zachować 
twarz. W swoim liście z 1505r. Juliusz II pozwolił Aleksandrowi 
„znosić” Helenę nie bacząc na jej upór i nie przymuszać do wiary 
katolickiej, póki żyje jej zgrzybiały ojciec. W ten oto sposób papież 
wybrnął z niewygodnej sytuacji.30 
 
 

Helena wdową 
 
 

Aleksander Jagiellończyk zmarł bezpotomnie w 19 sierpnia 
1506r. mając zaledwie 46 lat. W testamencie zapisał wszystkie 
swoje dobra bratu Zygmuntowi, ustanowił go swoim jedynym dzie-
dzicem i następcą. Temuż bratu oraz panom litewskim poruczył 
w opiekę księżnę Helenę, „jej sprawy i prawa, aby taką miała obro-
nę i ochronę, jak za życia jego i w takiejże uczciwości i poszano-
waniu przy prawach i wolnościach zachowaną została”.31  

                                                 
25 M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi, tom 2, 
Warszawa 1846, s. 317. 
26 U. Borkowska, Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa 2011, s. 516. 
27 F. Papee, Akta Aleksandra Króla Polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego, 
Kraków 1927, nr 60, s. 65. 
28 I. Daniłowicz, Skarbiec diplomatów, t.2, Wilno 1862, nr 2153, s. 265. 
29 A. Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Biały-
stok 2003, s. 198; K. Strasz, Aleksander Jagiellończyk w Wilnie i na ziemiach 
b. W. Ks. Litewskiego, Wilno 1935, s. 15-16. 
30 A. W. Kartaszew, Oczerki po istorii Russkoi Cerkwi, Mińsk 2007, s. 595-596. 
31 I. Daniłowicz, Skarbiec diplomatów, t.2, Wilno 1862, nr 2174, s. 273. 
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Gdy w sierpniu 1506 roku dotarła do Moskwy wieść o śmierci 
króla Aleksandra, Wasyl wysłał do siostry posła z kondolencjami. 
Poruczył mu też misję przekonania Heleny, aby ta starała się 
o koronę Polski i Litwy dla niego. Jednak Helena odmówiła tłuma-
cząc się wolą zmarłego męża, który na swego następcę wyznaczył 
brata Zygmunta. Wkrótce wielkim księciem litewskim oraz królem 
polskim został obrany brat Aleksandra Zygmunt I Stary. W styczniu 
1507r. król Zygmunt nadał Helenie odprawę wdowią, w skład której 
weszły miasta Bielsk, Suraż i Brańsk.32 

Helena stała się wielką obrończynią prawosławia na naszych 
ziemiach. Po śmierci Aleksandra monarchini mieszkała na prze-
mian na zamku w Wilnie i w nadanym jej Brasławiu. Budowała 
i obdarowywała cerkwie i monastery prawosławne. To zaś spowo-
dowało, że zarzucano jej nadmierny patronat nad Kościołem pra-
wosławnym, wypominano jej liczne fundacje cerkiewne i uposażenia. 

 
 

Działalność Heleny na rzecz Cerkwi 
 
 

Już w 1496r. Helena podarowała soborowi Preczystieńskiemu 
posiadłość Żagory, którą kupiła za własne pieniądze. W 1497r. 
zamówiła w Moskwie 13 ksiąg, z których część była przeznaczona 
dla niej samej, a część do rozdania dla cerkwi. W tym czasie wielka 
księżna bogato ozdobiła cerkiew Pokrowską, którą wybrała jako 
swoją domową.33 Helena wystarała się też w 1497r. o nadania dla 
monasteru św. Mikołaja w Kijowie.34  

W 1499r. Józef Bułharynowicz starający się o przyspieszenie 
potwierdzenia na tron metropolitalny uzyskał od Aleksandra po-
twierdzenie praw dla duchowieństwa prawosławnego. Chodzi 
o zwój praw wielkiego księcia Jarosława wyciągnięty z ustaw grec-
kich i Nomokanonu wschodniego. Aleksander poruczył wszystkie 
sprawy duchowne cerkwi wschodniej metropolicie i biskupom. 
Zalecił, aby książęta i panowie wiary rzymskiej, zarówno duchowni, 
jak i świeccy nie ważyli się czynić krzywdy cerkwiom bożym, me-
tropolicie i biskupom, nie mieszali się do dochodów cerkiewnych 
oraz żadnych spraw i sądów. Świadkiem przy zatwierdzeniu tego 
przywileju był Wojciech Janowicz, ochmistrz Heleny, co niewątpli-
wie świadczy o udziale i poparciu Heleny dla tej sprawy.35 

W maju 1500r. nastąpiło wyświęcenie, cerkwi Jana Teologa 
monasteru supraskiego. W tym czasie obowiązywał zakaz budowy 
i odnawiania cerkwi, na który wcześniej powoływał się wielki książę 
Aleksander. Zabiegi Chodkiewicza, niezadowolenie społeczności 
ruskiej i wpływ Heleny przyczyniły się jednak do sukcesu. Zapewne 
i zbliżająca się wojna z Moskwą wpłynęła na pozytywną decyzję 
Aleksandra. Później Helena podarowała monasterowi cudotwórczą 
ikonę Bogurodzicy oraz wiele ksiąg liturgicznych i religijnych. 
W 1505r. patriarcha konstantynopolitański Joachim przesyłając 
błogosławieństwo Aleksandrowi Chodkiewiczowi i biskupowi smo-
leńskiemu Józefowi Sołtanowi napominał brać zakonną, aby imiona 
dobroczyńców zawsze były wspominane w monasterze. Zatem nie 
przypadkiem w monasterskim pomiannikie zapisano „Pomiani 
Hospodi usopszich rab Twoich (...) korolewu Jelenu”.36 
10 listopada 1501r. Aleksander już jako wybrany król polski po-
twierdził prawa miejskie magdeburskie i wójtostwo Bielska Podla-
skiego. W dokumencie tym pisze: „Dla zarządu mieszczan łaciń-
skiego i greckiego kościoła, ustanowiliśmy wójta w osobie Jakuba 
Hoppena, Gdańszczanina. Wyjmujemy wójta, oraz mieszczan 

                                                 
32 Tamże, Wilno 1862, nr 2239, s. 287; Akty otnosiaszczijesia k istorii Zapadnoj 
Rossii, T.2, Sanktpeterburg 1848, Nr 8, s. 6. 
33 E. Ceretieli, Jelena Ioannowna, Wielikaja Kniahinia Litowskaja, Russkaja, 
Korolewa Polskaja, S. Peterburg 1898, s. 175-176. 
34 A. Mironowicz, Helena Iwanowna, fundatorka cudownej Bielskiej Ikony Matki 
Bożej, w „Wszechnica kultury prawosławnej VI”, Białystok 2009, s. 25. 
35 I. Daniłowicz, Skarbiec dyplomatów, t.2, Wilno 1862, nr 2105, s. 249; E. Cere-
tieli, Jelena Ioannowna, Wielikaja Kniahinia Litowskaja, Russkaja, Korolewa 
Polskaja, S. Peterburg 1898, s. 200; A. Mironowicz, Helena Iwanowna, fundatorka 
cudownej Bielskiej Ikony Matki Bożej, w „Wszechnica kultury prawosławnej VI”, 
Białystok 2009, s. 25. 
36 E. Ceretieli, Jelena Ioannowna, Wielikaja Kniahinia Litowskaja, Russkaja, 
Korolewa Polskaja, S. Peterburg 1898, s. 201-202. 

bielskich łacińskiego i greckiego obrządku, od juryzdykcji wojewo-
dów, starostów i innych litewskich urzędników.”37 
Bez wątpienia coraz większy wpływ na ewolucję poglądów Alek-
sandra miała jego żona. Na początku stycznia 1503r. król w in-
strukcji dla posłów królewskich zawarł: „Chto w kotorom zakonie 
choczet mieszkati, tot niechaj w tom mieszkajet, i cerkwi chto kakije 
choczet, tot tyje budujet, tak Ruskii kak i Rimskii”38, chociaż jeszcze 
w 1495r. na żądanie Iwana twardo odpowiadał, że prawo ustano-
wione przez przodków zabrania budowania cerkwi prawosławnych.  

16 lipca 1503r. Aleksander odnowił przywilej dany Witebskowi 
przez jego ojca. W przywileju tym król obiecuje, że do domu Boże-
go świętej Bogarodzicy, do domu Bożego świętego Ducha, a także 
do domu Bożego Zwiastowania Bogarodzicy, oraz innych cerkwi 
nie będzie się wtrącał (wstupatisia). Ponadto prawosławnym Litwi-
nom i Polakom gwarantuje utrzymanie wiary. „Tak że kotoryi budut, 
Litwin, abo Lach kreszczeny byli u Witebsku w Ruskuju wieru, 
a chto iz toho rodu i tepere żywiet, toho nam nie rusziti, prawa ich 
chrestijanskoho ni w czom nie łomiti.”39 18 lutego 1509r. w Grodnie 
przywilej ten potwierdził król Zygmunt I. 

26 grudnia 1503r. król Aleksander zatwierdził na prośbę arcy-
biskupa połockiego i witebskiego Łukasza przedstawiony sobie 
zwój praw W. księcia Jarosława Władimirowicza. Akt ten wycią-
gnięty z Nomokanonu cerkwi wschodniej zakazywał sądzenia wy-
mienionych tam praw przez sądy świeckie i oddawał je po sądy 
duchowne, arcybiskupie. Aleksander zalecił, iżby książęta i pano-
wie rzymskiej wiary, duchowni i świeccy, tj. wojewodowie, staro-
stowie, namiestnicy rzymskiej i greckiej wiary oraz inni nie ważyli 
się czynić jakiejkolwiek bądź szkody cerkwi pańskiej i nie ingerowa-
li w jej prawa.40 W tym samym dniu zwrócono władyce Łukaszowi 
dobra biskupie zabrane w 1499r. Przy sporządzaniu obu tych do-
kumentów był obecny ochmistrz królowej Wojciech Janowicz 
Kłoczko. Na wcześniejszych dokumentach wrogich władyce jego 
podpisu nie ma.41  

6 marca 1504r. na sejmie walnym w Piotrkowie Aleksander na 
prośbę władyki chełmskiego potwierdził, nadwerężony nieco 
w czasie ucieczki przed Tatarami, przywilej Władysława III, wydany 
w Budzie 22 maja 1443r., mocą którego po zawarciu unii florenckiej 
zrównane zostało duchowieństwo ruskie, zwłaszcza na Rusi Ko-
ronnej i na Podolu, z rzymskokatolickim pod względem swobody 
w jurysdykcji kościelnej i wszędzie zaś w używaniu dóbr posiada-
nych.42 Chociaż przywileje te dotyczyły raczej ruskich dzielnic  
Litwy, gdzie nie istniało niebezpieczeństwo dla Kościoła katolickie-
go.43 Kościoła, który bał się schizmatyckich cerkwi. 

Jeszcze w 1506r. na prośbę proboszcza o. Charłampija król 
Aleksander wydał podstaroście bielskiemu Iwanowi Szymborow-
skiemu nakaz przeniesienia cerkwi zamkowej w Bielsku. Zdaniem 
wielu historyków działa się to za wsparciem królowej Heleny. Cer-
kiew tę ufundowała księżna Wasilisa (Wassa) Holszanska razem 
z mężem kniaziem Michałem Semenowiczem. Księżna Wassa 
została w niej następnie pochowana przed 1484r. W nakazie Alek-
sander polecał przenieść „cerkiew gdzie pochowane ciało babki 
naszej kniahini Wassy Michajłowej, z zamku na górze, gdzie się 
znajduje, na inne miejsce godne”. Księżna Wassa była cioteczną 

                                                 
37 I. Daniłowicz, Skarbiec dyplomatów, t.2, Wilno 1862, nr 2141, s. 262. 
38 Akty otnosiaszczijesia w istorii Zapadnoi Rossii, T.1, Sanktpeterburg 1846, 
Nr 200, s. 348 „Kto w jakiej wierze chce żyć, niech w tej żyje, i kto kościoły jakie 
chce budować, niech takie buduje, zarówno ruskie, jak i rzymskie.” 
39 Tamże, Nr 204, s. 351-353; I. Daniłowicz, Skarbiec dyplomatów, t.2, Wilno 
1862, nr 2157, s. 268-269; K. Chodynicki, Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita 
Polska, Warszawa 1934, s. 81. „Kto z Litwinów lub Lachów został w Witebsku 
ochrzczony na ruską wiarę, i kto z tego rodu tam i teraz żyje, tego nie będziemy 
ruszać, i prawa ich chrześcijańskiego w niczym nie łamać.” 
40 I. Daniłowicz, Skarbiec diplomatów, t.2, Wilno 1862, nr 2158, s. 269. 2 lipca 
1511r. Zygmunt I potwierdził te prawa na prośbę metropolity kijowskiego Józefa 
z innymi biskupami jego władzy podległymi oraz księcia Konstantego Iwanowicza 
Ostrogskiego i innych panów greckiego zakonu. Tamże, nr 2228, s. 284. 
41 E. Ceretieli, Jelena Ioannowna, Wielikaja Kniahinia Litowskaja, Russkaja, 
Korolewa Polskaja, S. Peterburg 1898, s. 273. 
42 F. Papee, Akta Aleksandra, Krakow 1927, Nr 233, s. 390. 
43 K. Chodynicki, Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska, Warszawa 1934, 
s. 80-81. 

Prawosławie w Polsce 



 
 

8 

babką króla Aleksandra jako rodzona siostra królowej Zofii (Sonki 
Holszańskiej).44 Decyzja Aleksandra Jagiellończyka z 1506 r. 
o przeniesieniu cerkwi z Góry Zamkowej na Stare Miasto (obecnie 
ulica Jagiellońska) została zrealizowana dopiero w 1562r. Wraz 
z cerkwią przeniesiono uroczyście również ciało fundatorki, księż-
nej Wassy.  

Najprawdopodobniej w 1507r. Helena ofiarowała do bielskiej 
cerkwi ikonę Bogarodzicy Hodigitrię, która zasłynęła cudami. Hele-
na stała również za fundacją parafii św. Michała Archanioła i Obja-
wienia Pańskiego w Bielsku. Już w II połowie XVI wieku cerkiew 
Objawienia Pańskiego stała się centralną świątynią prawosławną 
w mieście, zaś jej proboszczowie pełnili funkcję protopopów (dzie-
kanów) bielskich. Powszechnie uważa się, że Helena była również 
inicjatorką powstania monasteru św. Mikołaja z cerkwią Zaśnięcia 
NMP, który powstał na przełomie XV i XVI wieku. Monaster znaj-
dował się w centralnej części Starego Miasta, w pobliżu Góry Zam-
kowej.45  

W Brasławiu królowa wdowa wybudowała cerkiew i żeński mo-
naster. Januszewicz jeszcze od króla Aleksandra uzyskał pozwole-
nie i odnawiał w Wilnie cerkiew Narodzenia Bogurodzicy. Wówczas 
Helena okazała mu swoją pomoc. Na jej prośbę kniaź Hołowczyń-
ski, jej ulubiony namiestnik wspomógł Januszewicza kwotą 100 
złotych. Zapadnięty w 1506r. sobór Preczystieński leżał w ruinie, 
gdy hetman Konstanty Iwanowicz Ostrogski rozpoczął za zgodą 
Zygmunta Starego (19.VI.1511) jego przebudowę. Sobór został 
odbudowany w stylu bizantyjskim o pięciu kopułach przypominają-
cym cerkwie spotykane w Rosji. Sam książę Ostrogski nie przeby-
wał w tym czasie w Wilnie, albowiem zajmowały go działania wo-
jenne przeciw Tatarom. Kto inny nadzorował budowę, która nie 
obyła się bez wsparcia i pomocy Heleny. Czego nie mogła uzyskać 
królowa wdowa ze względów politycznych, udało się sławnemu 
hetmanowi po zwycięskiej bitwie pod Orszą.46  

12 marca 1510r. król Zygmunt nadał Helenie przywilej patrona-
tu monasteru Troickiego w Wilnie. To ona podniosła go z ruin. 
W dokumencie Zygmunt pisał, że przychylił się do prośby Heleny 
i przekazał jej prawo do monasteru do jej śmierci: „Majet jeje miłost’ 
obirati archimandryta k tomu manastyru”.47 Dzięki temu dokumen-
towi Helena mogła już oficjalnie działać w Wilnie nie kryjąc się za 
plecami innych.  

 
 

Helena a wojny litewsko-moskiewskie 
 
 

W przeciągu 1495 r. Aleksandrowi szczerze zależało na soju-
szu z Moskwą. Dzięki zabiegom żony i wpływom teścia na Krym 
udało się Aleksandrowi zapewnić bezpieczeństwo swoich granic. 
Jednak pokój między Moskwą, Krymem, Litwą i Mołdawią nie był 
na rękę Rzymowi. Stąd też pod wpływem króla Jana Olbrachta, 
swego brata, wziął wkrótce udział w zakończonej niefortunnie 
w 1497r. wyprawie przeciwko Mołdawii. W bitwie pod Koźminem 
Turcy, Tatarzy i Wołosi wybili około 5 tysięcy wycofującego się 
polskiego rycerstwa. To z tego okresu pochodzi powiedzenie, że 
„za króla Olbrachta wyginęła szlachta”. Udział w tej wojnie nie mógł 
dobrze wpłynąć na stosunki litewsko-moskiewskie, bowiem Stefan 
Mołdawski był zięciem i sojusznikiem Iwana III. Z tego okresu po-
chodzi przywilej Aleksandra dotyczący ulg dla mieszkańców Kijowa 
najeżdżanego przez Tatarów. Bez wątpienia musiała się do tego 
przywileju przyczynić wielka księżna Helena, której na sercu leżało 
dobro prawosławia i która w tym czasie podróżowała z Aleksan-

                                                 
44 Józef Wolff, Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca XIV wieku, Warszawa 1895, 
s. 4. 
45 A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII 
wieku, Białystok 1991, s. 101-103. 
46 E. Ceretieli, Jelena Ioannowna, Wielikaja Kniahinia Litowskaja, Russkaja, 
Korolewa Polskaja, S. Peterburg 1898, s. 299. 
47 Akty otnosiaszczijesia k istorii Zapadnoj Rossii, T.2, Sanktpeterburg 1848, Nr 
58, s. 71. 

drem. Na tym dokumencie jest podpis Wojciecha Janowicza Kłocz-
ko, ochmistrza Heleny.48  

Dyskryminowanie prawosławnych, osadzanie i działalność za-
konów katolickich na terenach zamieszkałych przez ludność pra-
wosławną oraz naciski na zmianę religii powodowały jednak nieza-
dowolenie oraz przejścia kniaziów i bojarów na stronę moskiewską. 
W latach 1497-1500 Aleksander złagodził nieco politykę i zaczął 
dbać o wyznawców wiary greckiej. Miasta zaczęły otrzymywać 
prawo magdeburskie, kniaziowie nadania ziemskie. Aleksander 
zaczął kierować się zdrowym rozsądkiem – od działalności Rzymu 
nie przybywało mu bowiem żołnierzy. Bez wątpienia pozytywny 
wpływ miała również Helena. Na wielu przywilejach pojawia się 
podpis reprezentującego ją ochmistrza Wojciecha Janowicza.49 Nie 
zdołało to już jednak powstrzymać fali emigracji. W 1500r. na stro-
nę moskiewską przeszedł kniaź Semen Iwanowicz Bielski, co stało 
się to bezpośrednim powodem II wojny litewsko-moskiewskiej 
1500-1503. Przejście to było bowiem pogwałceniem postanowień 
pokoju wieczystego z 1494r. „Niezadowolony ze swego stanowiska 
na Litwie, kniaź Semen, wraz z posiadłościami swemi na granicy 
leżącemi, poddał się Moskwie, a stanąwszy przed wielkim księciem 
Iwanem Wasilewiczem 1500r. oświadczył mu, iż namowy wielkiego 
księcia Aleksandra do przyjęcia wiary rzymskokatolickiej, który w 
tym celu posyłał do niego biskupa Wileńskiego, skłoniły go do po-
rzucenia Litwy.”50 Należy jednak podkreślić, iż w tym konkretnym 
przypadku, oprócz przymuszania do przejścia na katolicyzm, istot-
ną rolę odegrały również względy ambicjonalne Semena.  

Przebieg tej wojny nie był korzystny dla Litwy. Na początku 
września 1502r. kardynał Fryderyk Jagiellończyk wraz z polskimi 
biskupami zwrócił się do Heleny z prośbą, aby podjęła się pośred-
nictwa pokojowego między mężem a ojcem.51 28 września 1502r. 
królowa Helena odpowiedziała kardynałowi Fryderykowi i innym 
biskupom polskim, że chętnie podejmie się pośrednictwa między 
mężem a ojcem, skoro ją tylko król do tego upoważni.52  

I tak oto Helena zaczęła oficjalnie starać się o pokój. Wkrótce 
napisała cztery piękne listy do ojca, matki i braci. W liście do ojca 
z dnia 2 stycznia 1503r. oskarżyła Semena Bielskiego o poróżnie-
nie jej męża z jej ojcem i nazwała go prawdziwym Judaszem. 
Wspomniała również, że pokłócił braci swych Michała (ks. Słuckie-
go) i Iwana, a Teodora wygnał w obce strony. W liście tym chwaliła 
męża: „przez upłynione lata uczciwie się ze mną obchodził, miłował 
jak przystało na dobrego męża, i dziś nawet łaski swej nie ujmując, 
zachowuje mię w greckiej wierze, nie broni uczęszczać do cerkiew, 
mieć duchownych”. Obrazowo i emocjonalnie przywoływała nie-
szczęścia wojny pisząc „płynęła i dotąd płynie krew chrześcijańska, 
żony i dzieci wydarte ojcom, uprowadzone w niewolę”. Odwołując 
się do uczuć rodzicielskich nawoływała ojca, aby zaniechał gniewu 
na niewinnych, pojednał się z Aleksandrem i przywrócił dawną 
miłość i przyjaźń, którą zaprzysiągł mu w traktatach.53 Zaś w liście 
do matki z pokorną prośbą o jej wstawiennictwo u ojca w tej samej 
sprawie pisała: „Wiem matko, ile rodzice miłują swe dzieci, na mnie 
jedną Bóg się zagniewał i nie wlał miłości w serca rodzicielskie”.54 
O listach tych niemiecki historyk Jacob Caro pisał: „Nie powiedziała 
nic, coby nie przystało jako królowej i jako żonie, a przytem okazała 
się jednak najprzywiązańszą, posłuszną córką.”55  

 

                                                 
48 E. Ceretieli, Jelena Ioannowna, Wielikaja Kniahinia Litowskaja, Russkaja, 
Korolewa Polskaja, S. Peterburg 1898, s. 182-185. 
49 Tamże, s. 210-211. 
50 J. Wolff, Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca XIV wieku, Warszawa 1895, s. 5 
51 F. Papee, Akta Aleksandra, Kraków 1927, nr 104, s. 143; E. Ceretieli, Jelena 
Ioannowna, Wielikaja Kniahinia Litowskaja, Russkaja, Korolewa Polskaja, S.Peter-
burg 1898, s. 231. 
52 F. Papee, Akta Aleksandra, Kraków 1927, nr 111, s. 155; E. Ceretieli, Jelena 
Ioannowna, Wielikaja Kniahinia Litowskaja, Russkaja, Korolewa Polskaja, 
S. Peterburg 1898, s. 232. 
53 I. Daniłowicz, Skarbiec dyplomatów, t.2, Wilno 1862, nr 2151, s. 263-265; 
J. Wolff, Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca XIV wieku, Warszawa 1895, s. 4. 
54 I. Daniłowicz, Skarbiec dyplomatów, t.2, Wilno 1862, nr 2152, s. 265. 
55 K. Strasz, Aleksander Jagiellończyk w Wilnie i na ziemiach b. W. Ks. Litewskie-
go, Wilno 1935, s. 16. 
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4 marca 1503r. do Moskwy przybyło poselstwo polskie ze Sta-
nisławem Hlebowiczem na czele. W składzie poselstwa był kanc-
lerz Heleny Iwan Sapieha oraz jej ochmistrz Wojciech Janowicz. 
Poselstwo miało ze sobą listy od biskupa krakowskiego i wileńskie-
go, od rady polskiej i litewskiej oraz od samej Heleny. Iwan III od-
mówił poselstwu polskiemu przybywającemu z propozycją pokoju 
i zgodził się jedynie na rozejm sześcioletni na warunkach „uti po-
ssidetis”. Na mocy porozumienia podpisanego 28 marca 1503r. 
Wielkie Księstwo Litewskie utraciło około 1/3 swego terytorium. 

Wkrótce jednak wybuchła III wojna litewsko-moskiewska 1507-
1508. Wtedy to na stronę moskiewską przeszedł kniaź Michał Gliń-
ski, były marszałek nadworny litewski. Jedną z przyczyn było zabi-
cie przez niego skonfliktowanego z nim marszałka Jana Zabrzeziń-
skiego. Możnowładcy litewscy obawiali się bowiem zbyt dużych 
wpływów Michała Glińskiego na króla Zygmunta, podobnie jak to 
było za Aleksandra. Michał Gliński był podejrzewany również 
o przyspieszenie śmierci króla w celu przejęcia tronu litewskiego. 
Tym zabójstwem Gliński stracił sympatię panów ruskich i królowej 
Heleny, po którą Zabrzeziński kiedyś jeździł do Moskwy. 13 lipca 
1508r. wojska litewskie pod dowództwem Konstantego Iwanowicza 
Ostrogskiego, wielkiego hetmana litewskiego wspierane przez 
wojska polskie pobiły Rosjan w bitwie pod Orszą, dzięki czemu 
udało się odzyskać ziemię smoleńską. W czasie tej wojny i buntu 
Glińskiego Helena starając się zachować neutralność wstrzymała 
swoje kontakty z bratem. Dopiero na prośbę Zygmunta napisała do 
brata Wasyla Iwanowicza list, w którym prosiła brata o zaprzestanie 
wojny, zawarcie pokoju z Zygmuntem i zarzucała Glińskiemu zdra-
dę. W odpowiedzi Wasyl odpisał, że chce pokoju.56 8 października 
1508r. zawarto w Moskwie pokój, na mocy którego Rosja zrzekła 
się Lubecza i tym samym dostępu do Dniepru.  
 
 
 

„Często krajom jak i ludziom pojedynczym  
przez kobiety zbawienie przychodziło.”57 

 
 

Gdy Helena chciała przenieść się z Wilna do Brasławia, pano-
wie litewscy wojewoda Mikołaj Radziwiłł i Grzegorz Ościk podej-
rzewając, że chce uciec do Moskwy, pojmali ją, zawieźli do Trok i 
trzymali pod strażą nie dopuszczając nikogo z domowników. Póź-
niej zakazali Bernardynom wydawania Helenie skarbu wartego 
400 000 florenów, który u nich zdeponowała. A tak oto te wydarze-
nia opisał w skrócie ruski latopisiec: „Sestru welikoho kniazia, koro-
lewu Aleksandrowu wielikuju kniainiu Elenu, wieleł (korol Żihimont) 
pojmati panom w Wilnie da posaditi w niat’stwie; i w toj nużdzie jeje 
nestało”.58 Królowa Helena zmarła w styczniu 1513r. mając zaled-
wie trzydzieści siedem lat. Została pochowana w soborze Preczy-
stieńskim w Wilnie. Świadek tamtych dni – Jan Komorowski podaje 
w swojej kronice, że Helena została otruta przez klucznika na roz-
kaz wojewody Radziwiłła. Być może rację mają piszący o inspiracji 
pochodzącej z dworu królewskiego. Bo czyż – potężny co prawda – 
Radziwiłł poważyłby się sam targnąć na życie królowej wdowy i jej 
ogromny majątek, o którego dalszych losach kroniki milczą? 

Helena „która umiała doskonale pogodzić żarliwość w wierze 
prawosławnej z lojalnością wobec państwa polskiego i wyrzekała 
się wszelkich usiłowań propagandy swej wiary wśród katolików, nie 
domagała się nowej świątyni, ponieważ dla niej w zupełności wy-
starczał prawosławny kościół N.M.P. Przeczystej nad Wilenką na 
Zarzeczu”.59 Z miłości do nowej ojczyzny, dla dobra wspólnego 
potrafiła wznieść się ponad ustalenia traktatowe, własne ambicje 

                                                 
56 E. Ceretieli, Jelena Ioannowna, Wielikaja Kniahinia Litowskaja, Russkaja, 
Korolewa Polskaja, S. Peterburg 1898, s. 311-312. 
57 J. Bartoszewicz , Szkic dziejów Kościoła Ruskiego w Polsce, Kraków 1880, 
s. 102. Cytat co prawda dotyczy nieco innej sytuacji, a i autor niezbyt kochał 
prawosławie, ale sam w sobie pasuje do królowej Heleny. 
58 I. Daniłowicz, Latopisiec Litwy i Kronika Ruska, Wilno 1827, s. 295. „Siostrę 
wielkiego księcia, królową Aleksandrową, wielką księżnę Helenę, kazał (król Zyg-
munt) panom pojmać, i posadzić w niewolę; i w tej biedzie jej zabrakło (umarła).” 
59 K. Chodynicki, Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska, Warszawa 1934, 
s. 80. 

i osobistą wygodę. Również w czasie wojen z Wielkim Księstwem 
Moskiewskim wielokrotnie pomagała Aleksandrowi w negocjacjach 
ze swoim ojcem. W listach do ojca bagatelizowała wszelkie przy-
krości, jakie ją spotykały i przekonywała go do zaniechania najaz-
dów na Litwę. Podobnie było zresztą i później, gdy w Polsce władał 
już Zygmunt, a w Rosji jej brat Wasyl. Zarówno w przypadku Biel-
skiego, jak i później Glińskiego podkreślała ich zdradę przyczynia-
jącą się do wybuchu wojny. Równocześnie jednak zdawała się 
zapominać, że w tym samym czasie z powodu prześladowań reli-
gijnych przechodzili na stronę moskiewską i inni kniaziowie.  

Działalność Heleny tchnęła nowego ducha w społeczność pra-
wosławną Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie można tutaj oczy-
wiście nie wspomnieć księcia Konstantego Ostrogskiego oraz me-
tropolitów Jonasza i Józefa Sołtana, którzy w owym czasie uczynili 
wiele dobrego dla wiary greckiej. Trzeba pamiętać też o wielu in-
nych ludziach oddanych prawosławiu, których Helena potrafiła 
wspierać i zachęcać do działania. 

Autor słów „Obrządek łaciński musiał być uprzywilejowany 
i będzie nim zawsze”60 marzący o nawróceniu schizmatyków pisał 
tak: „Wielkiem nieszczęściem dla Polski się stało, że Aleksander 
Jagiellończyk ożenił się z Heleną moskiewską, córką Iwana a sio-
strą Wasila.”61 Ale nie tylko Aleksander popełniał błędy. „Mając 
z łaski Aleksandra znaczne dochody, część ich obracała na dzieła 
pobożne i religijne. Budowała cerkwie, fundowała monastyry 
w Litwie, wzniosła szczególniej i uposażyła archimandrję w Mińsku. 
Obsadzała po parafjach swoich popów, co większa wynosiła me-
tropolitów, tak król jej na wszystko pozwalał. Był to Zygmunta błąd 
wielki. Po śmierci Józefa Sołtana62, ulubieniec jej archimandryta 
miński Jonasz został za przywilejem Zygmunta Starego metropoli-
tą... Stanąwszy u szczytu władzy, metropolita Moskal szczepił 
schizmę. Naturalnie po parafiach rozsyłał popów, co z nim jednako 
myśleli.”63 A przecież mógłby rozsyłać misjonarzy katolickich! Cóż, 
dla niektórych katolików dobry prawosławny, to jak dobry Indianin...  

Gdyby nie Helena, unia zawładnęłaby Litwą zapewne 100 lat 
wcześniej, nas by tu nie było, a wszelki ślad po prawosławiu zo-
stałby ze szczętem zatarty przez usłużnych historyków. Czyż bo-
wiem za przypadkowy można uznać fakt, iż wśród licznych portre-
tów wielu osób z kolejnych rodzin królewskich nie zachował się ani 
jeden portret królowej Heleny? Cóż z tego, ze litewscy posłowie byli 
zachwyceni urodą księżniczki, gdy wyszła do nich w Moskwie. Cóż 
z tego, że jej urodą był zaskoczony Aleksander, gdy spotykał ją 
w Niemieży pod Wilnem. Cóż z tego, że jej urodę podziwiała cała 
Europa. Była ruska i prawosławna... 
 
 

Wierząc głęboko w to, że królowa Helena przebywa „w miestie 
swietle, w miestie złacznie, w miestie pokojnie‚ otniuduże otbieże 
bolezń, pieczial i wozdychanije” możemy dziękować Bogu za Nią 
i prosić: „sotwori Jej Hospodi wiecznuju pamiat’”. 

 
Aleksy Kordiukiewicz, Białystok 

 
 
 
 

                                                 
60 J. Bartoszewicz, Szkic dziejów Kościoła Ruskiego w Polsce, Kraków 1880, s. 41. 
61 Tamże, s. 88. 
62 W rzeczywistości Jonasz został metropolitą po śmierci Józefa Bułharynowicza, 
który był mylony przez historyków z późniejszym metropolitą Józefem Sołtanem.  
w: Makary, Istoria russkoi cerkwi, T.9, S-Peterburg 1879, s. 89. 
63 J. Bartoszewicz, Szkic dziejów Kościoła Ruskiego w Polsce, Kraków 1880, s. 98-99.  
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В период рождественских праздников и зимних 
школьных каникул Польшу и Швейцарию объединили 
русский язык и православие. Ребята из этих двух стран 
провели много дней вместе. 
 

«В Польше есть то старинное славянское гостеприимство, 
которое, нам казалось, отошло уже в эпоху легенд. С давних 
времен в этой стране, оказывается, живет православная вера 
и традиции, живет уважение к русской иконе, русской культуре 
и языку. Нас встречали с такой любовью, с такой душой, 
с нами все говорили на нашем родном, на русском языке. 
Знаете, это то, о чем я читала в русских сказках – „хлеб-соль”, 
„пир на весь мир”. Пусть это звучит несколько необычно, но 
я открыла для себя тот „древний русский дух” в Польше, 
в православных поляках, в учителях, детях, родителях из 
города Белосток». Такими впечатлениями поделилась 
вернувшаяся из Польши директор швейцарской Русской школы 
и детского сада «Матрешка» Ольга Александрэ. В Польшу 
Ольга ездила вместе с группой детей, изучающих русский язык 
в Швейцарии. Цель поездки – курсы иконописи и... практика 
русского языка. Вместе с Андреем Лапко, представителем 
польской «Православной школы свв. Кирилла и Мефодия» 
города Белостока (http://szkolacim.pl/), где дети тоже изучают 
русский язык, директор «Матрешки» (www.matrjoschka.net) 
организовала программу международного школьного обмена. 
Вот и получилось, что в период зимних праздников Швейцарию 
и Польшу объединил русский язык. Во время поездки 
Супрасльская Академия предложила швейцарским гостям 
пройти курс иконописи. Жили ребята в паломническом доме 
«Центра православной культуры в Белостоке» (www.ortho-
dox.bialystok.pl/ckp/ru/).Так второй связующей нитью между 
странами стало православие. 

 
За 5 лет существования польской «Православной 

школы свв. Кирилла и Мефодия» и за 10 лет деятельности 
швейцарской «Матрешки» подобный обмен устраивался 
впервые. Зачем он нужен? На этот вопрос никто не 
ответит лучше самих участников. 

  
С польской стороны в программе принимала участие 

Барбара Ушчинович, преподавательница закона Божьего и 
мама троих детей (ее младшая дочка, Агафья, сейчас учится в 
православной школе Белостока): 

 

 
Wizyta gości z Zurichu na św. Górze Grabarce 

W okresie Świąt Bożego Narodzenia i ferii zimowych Pol-
skę i Szwajcarię połączył język rosyjski i prawosławie. Dzieci 
z obu krajów wspólnie spędziły sporo czasu. 
 
„W Polsce zachowała się ta stara słowiańska gościnność, która, 
mogłoby się wydawać, odeszła już do epoki legend. Jak się okazu-
je, w Polsce od dawna żyją wiara i tradycja prawosławna, szacunek 
do ikony rosyjskiej, rosyjskiej kultury i języka. Gospodarze przyj-
mowali nas z wielką miłością, otwartym sercem, rozmawiali z nami 
w naszym ojczystym języku. Szczerze mówiąc, doświadczyłam 
tego, o czym czytałam w rosyjskich bajkach – „chleb i sol’”, „pir na 
vies’ mir” („czym chata bogata”, „gość w dom, Bóg w dom”). Choć 
zabrzmi to dość niecodziennie, to właśnie w Polsce, w prawosław-
nych Polakach, nauczycielach, dzieciach, rodzicach z miasta Biały-
stok odnalazłam „stary duch rosyjski”„. Takimi wrażeniami po po-
wrocie z Polski podzieliła się pani dyrektor szwajcarskiej Rosyjskiej 
Szkoły i Przedszkola „Matrioszka” Olga Aleksandre. Do Polski pani 
Olga jeździła wraz z grupą dzieci, uczących się języka rosyjskiego 
w Szwajcarii. Celem wyjazdu były kursy ikonopisania i … prakty-
kowanie języka rosyjskiego. Wraz z profesorem Andrzejem Łapko, 
przedstawicielem polskiej prawosławnej szkoły św. św. Cyryla 
i Metodego w Białymstoku, (http://szkolacim.pl/), w której dzieci 
również uczą się języka rosyjskiego, pani dyrektor „Matrioszki” 
(www.matrjoschka.net) zorganizowała program międzynarodowej 
wymiany szkolnej. W ten sposób w okresie świat zimowych dzięki 
rosyjskiemu udało się połączyć i Polskę i Szwajcarię. Podczas 
wizyty grupy z Zurichu Akademia Supraska zaproponowała szwaj-
carskim gościom kurs ikonopisania. Dzieci mieszkały w domu piel-
grzyma – hotelu Akademii. W ten sposób drugą nicią łączącą oba 
państwa stało się prawosławie.  
 
 W czasie 5-u lat istnienia polskiej prawosławnej szkoły św. 
św. Cyryla i Metodego oraz w dziejach 10-letniej działalności 
szwajcarskiej „Matrioszki” taka wymiana zdarzyła się po raz 
pierwszy. W jakim celu została zorganizowana? Na to pytanie 
najlepiej odpowiedzą sami uczestnicy. 
 
 Z polskiej strony w programie udział wzięła Barbara Uścino-
wicz, nauczycielka religii i mama trójki dzieci (jej najmłodsza córka 
Agata uczy się w prawosławnej szkole w Białymstoku):  
 
 
 

 

Modlitwa w Soborze św. Trójcy w Hajnówce 

Из Швейцарии в Польшу за русской культурой 
 

W dniach 22-31.12.2011r. na zaproszenie naszego Stowarzyszenia oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego na Podla-
siu przebywała grupka dzieci wraz z opiekunami z partnerskiej szkoły zorganizowanej przy Rosyjskim Centrum Dziecięcym „Matrioszka” w Zuri-
chu. Tym samym został uczyniony pierwszy krok w kierunku rzeczywistej współpracy miedzy naszymi szkołami. Po powrocie z Polski nasi szwaj-
carscy goście napisali w czasopiśmie „Russkij viek”, nr 1, 2012r. o tym, jak gościnnie zostali u nas przyjęci. (Poniżej zamieszczamy przedruk 
wybranych kluczowych fragmentów tego artykułu, wraz z polskim tłumaczeniem. Zapraszamy do lektury. 
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Zajęcia ikonpisania w Supraskim Monasterze 
 
 
– Такой обмен всем приносит очень много. Дети получают 
знания друг о друге, узнают о Польше или о Швейцарии, а еще 
и о России. Я скажу о своей дочке – у нее появилось больше 
мотивации к тому, чтобы учиться русскому языку. До встречи 
с ребятами из группы «Матрешки» только английский был 
у нее на первом месте, а сейчас – и русский язык. Еще дети 
получают знания о широте православного мира: не только 
Россия и Греция в него входят, но и другие страны, такие как 
Польша и Швейцария. Сохранять свою культуру человек может 
и в стране, где преобладает другая вера и другая культура. 
Добавлю, что я не один день наблюдала за нашими детьми 
и видела, что у них нет никаких барьеров для общения друг 
с другом. И это очень хорошо. Да и мы, взрослые, расширяем 
свои знания, благодаря такому обмену. Мы рады были узнать, 
что в Швейцарии существует школа «Матрешка. 
 
 
Польша традиционно связывается с католичеством. 
А здесь в Белостоке – русский язык, православие, курсы 
иконописи, православная школа... 
 
– Очень многие думают, что Польша – это только католическая 
страна. Когда я выезжаю в другие страны и говорю, что 
я православная полька, то для многих это что-то необыкно-
венное. Думаю, что играет тут роль история нашей страны, 
которая, прежде всего, связана с западным христианством. 
Поэтому люди думают, что православных или же людей иных 
вероисповеданий здесь нет. Это не так. Нас, может быть, не 
так много – всего 1,5% населения Польши православные – но 
православие в Польше очень широко развито: тут очень много 
монастырей, храмов православных. Большой плюс для 
Польши то, что 20 лет назад в школах ввели преподавание 
предмета «закон Божий». Теперь наши дети могут узнать, 
что Польша не только католическая страна, что здесь есть 
и другие конфессии, и даже другие вероисповедания. 
 
 
Раньше православных детей в польских школах называли 
русскими именно из-за их веры. Есть у этого какая-то 
историческая подоплека? 
 
– Я Вам отвечу такой байкой: один польский журналист 
спросил у очень старенького православного человека: «Дедуш-
ка, а когда Вы приехали в Польшу?» – а дедушка ему отвечает: 
«Я – в Польшу? Это Польша до меня доехала!» Восточная 
сторона Польши не всегда входила в состав страны. Поэтому 
на нас иногда смотрят как на русских. Мы поляки, но мы 
православные. Нет такого государства – «Православие». 
 

 

Spotkanie z JE Grzegorzem biskupem supraskim 
 
 
 – Wymiana dla każdej ze stron wnosi bardzo wiele. Dzieci poznają 
się nawzajem, dowiadują się wiele nowego o Polsce i Szwajcarii, 
a także o Rosji. Podzielę się obserwacją własnej córki – zauważy-
łam, że przejawia ona więcej motywacji, by uczyć się języka rosyj-
skiego. Do czasu spotkania z dziećmi z „Matrioszki” język angielski 
był u niej na pierwszym miejscu, a teraz znalazło się pole również 
dla rosyjskiego. Ponadto dzieci zdobywają wiedzę o bogactwie 
prawosławnego świata, w skład którego wchodzą nie tylko Rosja 
i Grecja, lecz także inne kraje, jak Polska czy Szwajcaria. Swoją 
kulturę człowiek zachować może również w kraju, gdzie przeważa 
inna kultura, wiara. Dodam, że obserwowałam nasze dzieci przez 
kilka dni i zauważyłam, że nie mają barier we wzajemnych kontak-
tach. To bardzo dobrze. Także my, dorośli, rozszerzamy swą wie-
dzę dzięki takiej wymianie. Z radością dowiedzieliśmy się, 
że w Szwajcarii istnieje szkoła „Matrioszka”.  
 
 
Polska tradycyjnie związana jest z katolicyzmem. A tu, w Bia-
łymstoku, znajdziemy język rosyjski, prawosławie, kursy iko-
nograficzne, prawosławną szkołę… 
 
- Bardzo wiele osób uważa, że Polska to tylko i wyłącznie państwo 
katolickie. Gdy wyjeżdżam za granicę i mówię, że jestem prawo-
sławną Polką, to wiele osób się dziwi i uważa to za coś niezwykłe-
go. Myślę, że rolę gra tu historia naszego państwa, która, przede 
wszystkim, wiąże się z chrześcijaństwem zachodnim. Z tego też 
względu ludzie uznają, że nie ma tu prawosławnych lub osób inne-
go wyznania. To nie tak. Jest nas co prawda niewiele, (prawosław-
ni stanowią ok. 1,5% populacji Polski), lecz prawosławie w Polsce 
jest dobrze rozwinięte: mamy wiele monasterów, świątyń prawo-
sławnych. Dużym plusem dla Polski jest to, że dwadzieścia lat 
temu w szkołach zostało wprowadzone nauczanie religii. Teraz 
nasze dzieci mogą się przekonać, że Polska to kraj nie tylko kato-
licki, że są tu również inne konfesje, inne wyznania.  
 
 
Wcześniej prawosławne dzieci w polskich szkołach nazywane 
były Rosjanami z powodu wyznania prawosławnego. Czy jest 
na to jakieś historyczne wytłumaczenie? 
 
- Odpowiem Pani w formie anegdoty: pewien polski dziennikarz 
zapytał bardzo starego prawosławnego człowieka: „Powiedzcie 
dziadku, kiedy przyjechał pan do Polski?” A staruszek odpowie-
dział: „Ja do Polski? To Polska do mnie dojechała!”. Wschodnia 
część Polski nie zawsze należała do terytorium kraju, dlatego cza-
sem postrzegani jesteśmy jako Rosjanie. Jesteśmy Polakami lecz 
prawosławnymi. Nie ma takiego państwa „Prawosławie”.  
 

Prawosławie w Polsce 
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Wieczorna przejażdżka powozem na spotkanie przy ognisku 
 
 
Большинство православных поляков умеет говорить по-русски 
и передает эти знания своим детям. Маленькую швейцарку с 
русскими корнями, одиннадцатилетнюю Мишель Кобел, 
впервые приехавшую в Белосток из Цюриха, это удивило. 
Сама Мишель родилась в Швейцарии, сейчас она учит русский 
язык в школе «Матрешка», но пока еще ей не всегда хватает 
русских слов, чтобы выразить свои мысли. С польскими 
товарищами по обмену Мишель пришлось общаться на 
русском: 
 
 – С польскими детьми мы говорили на русском и чуть-чуть на 
английском. Взрослые в Польше с нами все по-русски 
общались, хотя они тут по-польски говорят. Для нас тут все 
делали, все всегда подготавливали. Мы с утра вставали, и все 
уже было для нас готово. И кушали мы еще хорошо. Мы много 
всего видели: ходили в церкви, по магазинам, даже выезжали в 
поездку с ночевкой. Клево было здесь. Но особенно мне 
понравилось рисование. Я приехала в Польшу, чтобы 
научиться рисовать иконы. Иконы рисуют и пишут. Это легко, 
когда ты понимаешь, как это делать. А если не знать, то 
тяжело. Сначала мне дали дощечку. Она белая, как листок 
бумаги. Потом мы рисовали Архангела Михаила. Это значит, 
что мы брали его цвета, цвета Архангела Михаила, только их 
и не какие-то другие. Краски были специальные, их из камня 
делают, из порошка. Одна называется охра, вторая эмульсия. 
Эмульсию делают как яичницу – яйцо разбивают, берут 
желток, а белок смывают, он нам не нужен был. Потом желток 
с вином мешают. Это для того, чтобы краска держалась много 
лет. Батюшки к нам хорошие приходили, мы читали «Отче 
наш» перед едой.. 
 
Подружкой Мишель в поездке стала Даша Александрэ, тоже 
приехавшая по обмену из Цюриха. Она также учит русский 
в школе «Матрешка». Даша была самой маленькой участницей 
программы обмена, ей всего 8 лет. В Польшу она ехала 
с конкретной целью: 
 
– Я приехала научиться писать иконы. Это очень тяжело. 
Рисовать просто – сел и нарисовал, что хочешь. А иконы надо 
специальными красками писать, очень трудно тоненькими 
кисточками все тоненькие линии выводить. И еще – иконы 
надо писать с благословением. 

 
 
 
 

 

Wspólny posiłek w Domu pielgrzyma w Supraskim Monasterze 
 
 
 Większość prawosławnych Polaków umie mówić po rosyjsku 
i przekazuje tę umiejętność swoim dzieciom. Mała Szwajcarka 
z rosyjskimi korzeniami, jedenastoletnia Michel Kobel, która przyje-
chała do Białegostoku po raz pierwszy, była tym zadziwiona. Mi-
chel urodziła się w Szwajcarii, rosyjskiego uczy się w szkole „Ma-
trioszka”, lecz póki co, niekiedy brakuje jej słów, by wyrazić swoje 
myśli w tym języku. Z polskimi znajomymi musiała się komuniko-
wać po rosyjsku:  
 
– Z polskimi dziećmi rozmawialiśmy po rosyjsku i częściowo po 
angielsku. Wszyscy dorośli rozmawiali z nami po rosyjsku, chociaż 
na co dzień mówią po polsku. Robiono tu dla nas, co tylko się dało, 
wszystko było przygotowane. Gdy wstawaliśmy z rana, wszystko 
już na nas czekało. Mieliśmy bardzo dobre posiłki. Wiele zwiedzali-
śmy i chodziliśmy do cerkwi, po sklepach, wyjeżdżaliśmy nawet na 
wycieczkę z noclegiem. Było bardzo fajnie. Szczególnie podobały 
mi się zajęcia ikonograficzne. Przyjechałam do Polski, by nauczyć 
się rysować ikony. Ikony są rysowane i pisane. To łatwe, gdy się 
wie, jak to robić. Gdy się nie umie, jest trudno. Najpierw dano mi 
deseczkę. Była biała, jak kartka papieru. Później rysowaliśmy Ar-
chanioła Michała, tzn. używaliśmy kolorów oryginału ikony Archa-
nioła Michała, żadnych innych. Używaliśmy specjalnych farb – 
proszku zrobionego z kamienia. Jedna z farb nazywa się ochra, 
druga – emulsja. Emulsja, tak jak jajecznica – zrobiona jest z jajek 
– po rozbiciu jaja trzeba wziąć żółtko, a białko odrzucić, gdyż nie 
jest potrzebne. Żółtko mieszamy z winem – po to, by farba utrzy-
mywała się przez wiele lat. Przychodzili do nas mili ojcowie, 
a przed jedzeniem czytaliśmy modlitwę „Otcze nasz”.  
 
 Na wyjeździe z Michel zaprzyjaźniła się Dasza Aleksandre, 
która również przyjechała na wymianę z Zurichu. Ona także uczy 
się języka rosyjskiego w szkole „Matrioszka”. Dasza była najmłod-
szą uczestniczką programu wymiany, ma zaledwie 8 lat. Do Polski 
jechała w konkretnym celu:  
 
– Przyjechałam nauczyć się pisać ikony. To bardzo trudna sztuka. 
Rysować jest łatwo – siadasz i rysujesz co chcesz. A ikony należy 
pisać specjalnymi farbami; bardzo trudno jest nanosić wszystkie 
cieniutkie linie delikatnymi pędzelkami. A poza tym – ikony należy 
pisać z błogosławieństwem.  
 

Fragmenty artykułu z czasopisma Russkij viek”, nr 1, 2012r. (fotografie 
Redakcji Biuletynu Informacyjnego) 
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Wydawnictwo „Prawosławni w Łowiczu” 
 
Staraniem Bractwa św. św. Cyryla i Metodego ukazała się drukiem, 
w formie Dodatku Historycznego nr 2 do niniejszego numeru Biule-
tynu Informacyjnego, praca pt. „Rosjanie w Łowiczu w latach 
1840 – 1914 w świetle inskrypcji nagrobnych na cmentarzu 
prawosławnym”, autorstwa Piotra Wysockiego absolwenta Insty-
tutu Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Łódzkiego. Monogra-
fia ta powstała jako praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem 
prof. dr hab. Jarosława Kity. Ma ona ma dwa podstawowe cele. 
Pierwszym jest przybliżenie historii Rosjan mieszkających w Łowi-
czu od klęski powstania listopadowego do wybuchu I wojny świa-
towej w kontekście inskrypcji nagrobnych na cmentarzu prawo-
sławnym. Drugim – równie istotnym celem Autora było przedsta-
wienie losów najstarszej, istniejącej do dziś, nekropolii w Łowiczu. 
Jest nią najstarsza łowicka nekropolia – cmentarz prawosławny, 
który znajduje się przy ulicy Listopadowej. Jest ona przykładem 
smutnej kolei losu.  

Z pochowanych na tym 
cmentarzu kilku tysięcy 
Rosjan, niegdyś żyją-
cych w Łowiczu,  
do dziś zachowały się 
ślady jedynie kilkudzie-
sięciu nagrobków.  
W najbliższym czasie 
i ta liczba prawdopo-
dobnie się zmniejszy.  

Ruiny kaplicy prawosławnej na cmentarzu w Łowiczu (stan na rok 2011) 
 

Pogarszająca się obecnie z każdym dniem sytuacja cmentarza 
prawosławnego w Łowiczu utknęła w toku prawnych procedur. Być 
może, za kilkanaście lat i na tym miejscu, podobnie jak na XIX-
wiecznym cmentarzu przy kościele św. Barbary w Warszawie, 
powstanie park lub osiedle mieszkalne? 

Jak pisze Autor monografii:, niniejsza praca, poza wyżej okre-
ślonymi we wstępie celami, ma jeszcze jedno zadanie. Jest ona 
apelem skierowanym do wszystkich, którzy będą ją czytać. Apelem 
o uratowanie cmentarza prawosławnego w Łowiczu, a wraz z nim i 
pamięci o dawnych czasach. Chyba warto je znać, by nie żyć we 
własnej ojczyźnie, jak „w nieznanym kraju”. 

 

 
Widok cerkwi w Łowiczu  

 
 

Zapraszamy do zapoznania się z Dodatkiem Historycznym  
do naszego Biuletynu ! 

Obchody Święta Patronów Bractwa w Białymstoku 
 


 

 24 maja, przypada Święto Równych Apostołom Nauczycieli 
Słowian św. św. Cyryla i Metodego, którzy są Patronami duchowy-
mi naszego Stowarzyszenia.  

W tym roku doroczne obchody związane ze wspominaniem 
swych świętych Patronów Członkowie Bractwa z Białegostoku 
postanowiliśmy przenieść na dzień 15 czerwca. 

 Organizacją obchodów w Białymstoku zajął się Zarząd Główny 
Bractwa oraz Białostockie Koło Terenowe. Uroczystości rozpoczęto 
od modlitwy sprawowanej w soborze św. Mikołaja Cudotwórcy 
w Białymstoku. Molebien, w którym wspomniano imiona członków 
Bractwa oraz darczyńców, był celebrowany przez o. Andrzeja  
Sacharczuka, wikariusza soboru, związanego z Bractwem oraz 
opiekuna duchowego ZG Bractwa o. dr Andrzeja Kuźmę i psalmi-
sty, o. Bazylego Dubeca. Na zakończenie modlitwy o. A. Kuźma 
przypomniał życie i dokonania patronów, jak też ich wpływ kulturo-
wy na chrześcijan. Znaczenie św. św. Cyryla i Metodego było i jest 
niebagatelne. Oni to pierwsi przynieśli słowo Boże na ziemie sło-
wiańskie, w tym na terytoria dzisiejszej Polski. Należy ich uznać za 
tych, którzy ochrzcili naszych przodków. Niestety łacińskie instytu-
cje kurii rzymskiej te fakty marginalizują, chociaż to papież Jan 
Paweł II ustanowił Ich patronami Europy. 
 
 

 

Wspólna modlitwa w Soborze św. Mikołaja w Białymstoku 
 
 

W dalszej części obchodów wszyscy uczestnicy spotkali się 
w Centrum Kultury Prawosławnej, gdzie przywitano gościa Bractwa 
– o. Mikołaja z monasteru w Żyrowicach na Białorusi. Ten 500-letni 
klasztor zawsze był prężnym prawosławnym ośrodkiem religijnym. 

Gość Bractwa przedstawił w języku białoruskim ciekawą pre-
zentację związaną z historią i kulturą Białorusi, odpowiadał też na 
liczne pytania zebranych i rozdawał broszury na tematy związane 
z Żyrowickim monasterem. Uczestnicy spotkania mogli też nabyć 
książkę Кресиво (Krzesiwo) autorstwa o. Mikołaja. Należy dodać, 
że o. Mikołaj od 16 lat uczestniczy w życiu monasterskim, a przed 
wstąpieniem do monasteru był naukowcem, członkiem Białoruskiej 
Akademii Nauk, a także muzykiem i pisarzem. 

Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów uzna-
nia wraz z podziękowaniami nauczycielom, którzy bezpłatnie po-
święcali swój czas na udzielanie lekcji wyrównawczych uczniom 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Spotkanie zakończono wspólną, postną agapą. 
 

Aleksy Mularczyk, Białystok 
 

 

Z życia Bractwa 
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Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim 
 

Koncert Slavik voices z Torunia  


31 stycznia 2012r., w Prawosławnym Domu Kultury w Bielsku Pod-
laskim członkowie Bractwa z Bielska wysłuchali koncertu trio 
,,Slavik voices – słowiańskie głosy z Torunia,,. Chociaż mróz mieli-
śmy siarczysty i mógł utrudnić przybycie to jednak znalazło się 
wielu odważnych, którzy nie zrazili się nieprzyjazną pogodą i dotarli 
na koncert. W wykonaniu zespołu usłyszeliśmy znane kolędy ukra-
ińskie, białoruskie, rosyjskie i polskie w tradycyjnym wykonaniu jak 
i w nowych aranżacjach. 

Trio ,,Słowianskie głosy z Torunia” koncertuje w całej Polsce. 
Z repertuarem obejmującym nie tylko utwory liturgiczne, ale także 
tradycyjne pieśni ludowe i klasyczne z zachowaniem oryginalnego 
języka. Wykonawcami są: Michał Hajduczenia, Magdalena Cysew-
ska i Natalia Sycz. 

Michał Hajduczenia jest dyplomowanym kontrabasistą oraz 
studentem wydziału wokalno – aktorskiego na Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy. Jest cenionym toruńskim muzykiem. Współtworzy 
projekty muzyczne o szerokim spektrum gatunkowym począwszy 
od jazzu poprzez pieśni Włodzimierza Wysockiego do muzyki cer-
kiewnej. 

Magdalena Cysewska to absolwentka wydziału wokalno-ak-
torskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Na co dzień współ-
pracuje z teatrem, zespołem folklorystycznym, a także prowadzi 
warsztaty wokalne w całej Polsce. 

Natalia Sycz – ekonomistka. Śpiewa od dziecka. Jej aktyw-
ność wokalna również wiąże się z innymi zespołami. Miedzy innymi 
wzięła udział w 1 Europejskim Festiwalu Duetów Operetkowych 
i Musicalowych w Poznaniu. Jest finalistką 1 Festiwalu Piosenki 
i Ballady Filmowej w Toruniu. 

Na zakończenie, po aplauzie publiczności, zespół wykonał 
znaną na całym świecie kolędę ,,Cicha noc,, w ośmiu językach. 
Wszyscy, którzy przyszli nie zawiedli się, a nawet byli zachwyceni.  

 Joanna Dudzicz, Bielsk Podlaski 
 

Wykład o św. Mikołaju (Japońskim) 


 W niedzielę, 1 kwietnia 2012 r., w Domu Kultury Prawosławnej 
w Bielsku Podlaskim odbył się wieczór poświęcony św. Mikołajowi 
Japońskiemu (Kasatkinowi). Grupa ok. 40 osób z ciekawością 
wysłuchała wykładu o świętym i jego misyjnej działalności w Japo-
nii. W lutym br. minęło 100 lat od chwili śmierci Świętego. 
 
 Inicjatorem i prelegentem wykładu był ks. Jerzy Bogacewicz, 
proboszcz parafii Narodzenia Bogurodzicy. Na wstępie przybliżył 
życiorys św. Mikołaja Japońskiego, rosyjskiego świętego, nazywa-
nego „Równym apostołom”. Następnie wyświetlono film o Jego 
działalności. Wielu obecnych nie miało pojęcia o prawosławiu 
w Japonii.  
 Święty Mikołaj (Japoński) urodził się w rodzinie diakona 
w mieście Bieroza, w guberni smoleńskiej. Uczył się w bielskim 
i smoleńskim seminarium duchownym, następnie w Petersburskiej 
Akademii Duchownej. W 1860r. został mianowany kapelanem 
konsulatu Cesarstwa Rosyjskiego w Japonii. W tymże roku przyjął 
mnisze postrzyżyny. 

Pierwsze lata pobytu w Japonii hieromnich Mikołaj poświęcił na 
naukę języka japońskiego, poznanie kultury i obyczajów miejscowej 
ludności oraz przygotowanie do działalności misyjnej.  
Święty rozpoczął swoją trudną drogę misjonarską w Japonii mając 
24 lata. Przez 8 lat parafia rosyjskiego misjonarza w Japonii skła-
dała się zaledwie z 12 wiernych. Pod koniec jego życia w Japonii 
było już 266 wspólnot mających biskupa, arcybiskupa, 35 księży 
i około 303 tys. świeckich.  

Za swoje pracowite życie w 1906 roku kapłan został wyróżnio-
ny godnością arcybiskupa. Do końca swoich dni był obrazem wiel-
kiej pokory, nigdy nie wywyższał się nad nikogo i nie wyśmiewał 

innych religii. W lutym 1912 roku, w 76. roku życia, święty Mikołaj 
odszedł do Pana. Był pierwszym Europejczykiem, którego pocho-
wano na starym cmentarzu w Tokio.  

10 kwietnia 1970 roku Rosyjski Kościół Prawosławny zaliczył 
władykę Mikołaja w poczet świętych. Od dnia swojej śmierci do 
dzisiaj święty Mikołaj uznawany jest w Japonii jako wielki przewod-
nik i szczególny orędownik przed Bogiem. Zbudowany w Tokio 
sobór Zmartwychwstania Japończycy nazywają świątynią świętego 
Mikołaja. Podczas spotkania można było skosztować postnych 
ciasteczek popijając gorącą herbatą. 
  Spotkanie rozpoczęto i zakończono modlitwą. Organizatorem 
tego przedsięwzięcia były Bractwo św. św. Cyryla i Metodego 
w Bielsku Podlaskim i Fundacja Domów Kultury Prawosławnej 
Diecezji Warszawsko-Bielskiej. 

Mariusz Warszycki, Bielsk Podlaski 

 
Koło Terenowe w Rzeszowie 

Wydawnictwo książkowe 


 Koło Terenowe Bractwa w Rzeszowie wydało książkę o św. 
Amfilochiuszu z Poczajowa, która zawiera żywot, opis cudów 
i akatyst ku czci Świętego.  

12 maja bieżącego roku przypada dziesiąta rocznica od dnia 
kanonizacji Świętego. Ławra Poczajowska jest miejscem licznych 
pielgrzymek, które są organizowane również z naszego kraju. Miej-
sce to jest nam od dawna bliskie. Bliskość tą cementuje św. Amfi-
lochiusz, który będąc mnichem, 27 września 1936r. przyjął świę-
cenia kapłańskie z rąk naszego metropolity Dionizego (Waledyń-
skiego).  

Książka jest cegiełką na budowę świątyni prawosławnej 
w Rzeszowie, koszt egzemplarza 15 zł. Książkę można zamówić 
pod adresem e-maila: ksdbojczyk @ gmail.com lub tel. 511 

519 043. Koszt wydruku książki sfinansował Zarząd Główny Brac-
twa. 

Marta Bojczyk, Rzeszów 
 
 

Koło Terenowe w Białymstoku 
Pielgrzymka do Skitu w Odrynkach 


 13 maja, w niedzielę, 30-osobowa grupa członków białostoc-
kiego Koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego udała się na piel-
grzymkę do miejscowości Odrynki k. Narwi. Jej celem było spotka-
nie z modlitwą w skicie św. św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-
Pieczerskich, znajdującego się na uroczysku w Odrynkach. 

 

 

Krestnyj Chod przy czasowni Skitu w Odrynkach 

Z życia Bractwa 
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  Mimo niesprzyjających prognoz pogoda dopisała, nie opusz-
czało też dobre samopoczucie pielgrzymów, którzy zostali uducho-
wieni modlitwami w tym położonym wśród mokradeł świętym miej-
scu. Podziwiano spore zmiany zachodzące na terytorium skitu. 
Ojciec archimandryta Gabriel, odnowiciel modlitwy w uroczysku 
poinformował, iż dziennie do pracy ofiarowuje się po 30 osób, stąd 
te widoczne efekty. 

Po Liturgii, której przewodniczył o. archimandryta Gabriel, od-
był się paschalny „krestnyj chod”. Innowacją było to, iż w jego trak-
cie zostały poświęcone pojazdy motocyklowe oraz ich użytkownicy, 
wraz z kapelanem motocyklistów o. Adamem. 
  Po nabożeństwie wszyscy przybyli zostali poczęstowani 
smaczną zupą ogórkową, a także jeszcze smaczniejszą herbatą 
ziołową. Do pielgrzymów przybył też ojciec Gabriel, który opowie-
dział nam o swoich troskach, problemach i radościach. 
 Na zakończenie przewodniczący zarządu Koła Aleksy Mularczyk 
podziękował gospodarzowi, o. archimandrycie za wspólną modlitwę 
i przyjęcie grupy pielgrzymujących. 
  Tuż przed powrotem pielgrzymów do autokaru rozpadał się 
deszcz, jakby żegnając przybyłych do skitu. 

Aleksy Mularczyk, Białystok 

 
 

Z życia Szkoły św. św.  
Cyryla i Metodego 

 
 

Ekumeniczny turniej piłki nożnej w Chorzowie 


 W końcu czerwca br. grupa uczniów naszej Szkoły została 
zaproszona na ekumeniczny turniej piłki nożnej do Chorzowa. Nasi 
uczniowie reprezentowali szkołę oraz miasto Białystok na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie w VII edycji akcji „Lato Otwartych Boisk” 
w turnieju „Wakacje z piłką”. Drużyny występowały w barwach 
krajów biorących udział w EURO 2012. Nasi uczniowie rozegrali 
mecz w koszulkach włoskich. Choć nie udało im się wyjść z grupy, 
to zdoyli aż trzy bramki!  
 

 

Drużyna Szkoły św. św. Cyryla i Metodego podczas Turnieju w Chorzowie 

Zakończenie Roku Szkolnego 2011/2012 


 29 czerwca 2012r., w obecności zaproszonych gości, rodzi-
ców, dziadków, nauczycieli i pracowników oraz przyszłych pierw-
szoklasistów szkoły, uczniowie naszej Szkoły uroczyście zakończyli 
rok szkolny 2011/2012. Dyrektor szkoły Pani Lena Ławniczuk, 
podsumowując udany miniony rok podziękowała wszystkim za 
zaangażowanie i pomoc w organizacji pracy szkoły. Wśród licznych 
sukcesów na uwagę zasługują wysokie wyniki w nauce oraz osią-
gnięcia w Wojewódzkich Konkursach organizowanych przez Pod-
laskie Kuratorium Oświaty.  
 

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2011/2012 w naszej Szkole 
 

 W 11 osobowej klasie V jest 6 laureatów i 3 finalistów, wszyscy 
uczniowie tej klasy otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem. 
Pozostali uczniowie osiągnęli również bardzo dobre wyniki w nauce 
oraz otrzymali nagrody w różnych konkursach. Mogliśmy się o tym 
przekonać oglądając prezentację przygotowaną przez wicedyrekto-
ra Joannę Misiuk. 

 

 

Laureaci z klasy V 
 

Talenty uczniów szkoły także można było podziwiać w krótkiej 
części artystycznej. Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych, 
bezpiecznych, pełnych przygód i słońca wakacji. 

Halina Aleksiejuk, Białystok 
 
 

Z życia Bractwa 



Dzieci z Niepublicznej Szkoły św św Cyryla i Metodego w Nieświeżu na Białorusi


