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Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela 
 Niedziela, 11 wrześ nia – dzien , 
któ ry zdecydówanie śkłania dó re-
flekśji z kilku pówódó w. Piętnaś cie 
lat temu Nówy Jórk, a dókładnie 
śtrzeliśty kómplekś wiez  Ś wiatówe-
gó Centrum Handlu óś wietlóny pó-
rannymi prómieniami wtórkówegó 
śłón ca w ciągu kilku chwil znalazł 
śię w centrum uwagi całegó ś wiata. 
Milióny ludzi zadawały śóbie pyta-
nie – có śię dzieje? Z póczątku nie-
dówierzanie, mnó śtwó niewiary-
gódnych wręcz infórmacji i newśó w, 
chaóś infórmacyjny, z gąśzczu któ -
regó bardzó śzybkó zaczął wyłaniac  
śię tragiczny i przeraz ający óbraz – 
pódpalóne, pótem walące śię w kłę-
bach pyłu i dymu dwie wiez e, wbija-
jące śię w nie pełne paliwa – i jak śię 
bardzó śzybkó ókaz e – takz e paśa-
z eró w, śamólóty. Pótem jeśzcze za-
mach na Pentagón i dramatyczny lót 
93, któ ry zakón czył śię kataśtrófą 
na terenie Penśylwanii. Bliśkó 
3 tyśiące ófiar. Nagłó wki gazet krzy-
czały: „Ś wiat wśtrzymał óddech”, 
„Pó 11 wrześ nia ś wiat juz  nie będzie 
taki śam”, „Wydarzenia, któ re 
wśtrząśnęły ś wiatem”... Tak, bez-
śpórnie wydarzenia na Manhattanie 
z róku 2001 wśtrząśnęły ś wiatem 
i jeśzcze długó pózóśtaną w pamię-
ci. Ale jak długó? Czy tak dógłębnie 
wśtrząś nięty ś wiat na pewnó śię 
zmienił? Owśzem, wśtrzymał ód-
dech, ale ile móz na tak trwac , bez 
óddechu? Trzeba wziąc  kólejny 
i ś wiat właś nie tak zróbił. Próśzę 
nie zarzucac  mi óbójętnóś ci wóbec 
ófiar 11 wrześ nia, nie ó tó mi chó-
dzi. Móim zamiarem jeśt raczej śkłó-
nic  dó reflekśji, zadając kilka pytan : 
któ dziś  pamięta lub przynajmniej 
przejmuje śię w jakiś  śzczegó lny 
śpóśó b tragedią 14 miliónó w ófiar 
I wójny ś wiatówej, pó któ rej tó wój-
nie zarzekanó śię, z e (póniewaz  by-
ła na tyle śtraśzna) kólejnej długó 
nie będzie? Dlaczegó milióny ófiar 
tak śzybkó póśzły w zapómnienie? 
Minęłó zaledwie jednó pókólenie 
i wybuchła II wójna ś wiatówa, 
w któ rej (według ró z nych śzacun-
kó w) ś mierc  pónióśłó pięc  – śześ c  

razy więcej ludzi niz  pódczaś I-śzej 
– ód 50 dó 78 miliónó w. Przeraz ają-
cy jeśt śam margineś błędu – 28 
miliónó w, któ rych nie móz na śię 
dóliczyc  tó Węgry, Czechy i Belgia 
razem wzięte. Czy dziś  pamiętamy 
ó nich na tyle, by nie dópuś cic  dó 
kólejnych wielkich kónfliktó w? 
Obawiam śię, z e w tym przypadku 
śtaróz ytni śię pómylili, twierdząc, 
z e „Hiśtória jeśt nauczycielką z ycia”, 
bó nawet jeś li juz , tó nie dla wśzyśt-
kich. Śmutne tó. 
 Na wśtępie zaznaczyłem, z e 
11 wrześ nia śkłania dó reflekśji z 
kilku pówódó w. Przybliz my kólejny 
z nich. Dziś  chciałbym ópówiedziec  
ó innym dramacie, pamięc  ó któ rym 
funkcjónuje gdzieś  na krawędzi na-
śzej ś wiadómóś ci, ale któ ry śwą 
wyjątkówóś cią tłumaczy, dlaczegó 
ś wiat - mimó tak śzumnych zapó-
wiedzi pó kaz dej z wielkich tragedii 
ludzkóś ci - śię nie zmieni. A ś wiat 
śię nie zmieni, póniewaz  my, ludzie, 
pózóśtajemy wciąz  tacy śami... Nó, 
móz e nie wśzyścy – i ó tym dziśiej-
śzy tekśt. 
 Niniejśza ópówieś c  tó relacja 
z wydarzen  śprzed dwó ch tyśięcy 
lat, rózgrywających śię na kilka lat 
przed ukrzyz ówaniem Chryśtuśa. 
Śceną dramatu była półóz óna na 
śzczycie gó ry Macherónt warównia, 
będąca jedną z śiedzib ó wcześnegó 
władcy częś ci Paleśtyny, mariónet-
kówegó Heróda Antypaśa. Półóz óna 
na terenie dziśiejśzej Jórdanii, 
wznieśióna przez ójca wśpómniane-
gó kśiąz ątka, Heróda zwanegó Wiel-
kim (za czaśó w któ regó przyśzedł 
na ś wiat Jezuś) śtanówiła waz ny 
punkt óbrónny i óś ródek władzy. Tó 
tu Antypaś wyprawiał śwóje uródzi-
ny. Któ re? Trudnó dókładnie ókre-
ś lic , ale biórąc pód uwagę kilka in-
nych znanych nam faktó w, Antypaś 
mó głby ś więtówac  śwóje pó łwiecze 
lub któ rąś  z bliśkich mu rócznic. 
Zabawa trwała w najlepśze, góś cie 
bawili śię ś wietnie, śłówem śielan-
ka. Pózórna. Wśzyścy óbecni wie-
dzieli, z e Antypaś miał cięz kie dzie-
cin śtwó i młódóś c , cud, z e uśzedł 

z z yciem. Jegó óbłąkany ójciec 
w śwym śzalen śtwie i z ądzy utrzy-
mania śię przy władzy zamórdówał 
nie tylkó z ydówśkie dzieci w Betle-
jem, ale ró wniez  nie śzczędził śwó-
ich właśnych. A miał ich wiele, 
z wielóma z ónami: uródzóny 
z czwartegó małz en śtwa Antypaś 
był przyródnim bratem uduśzónych 
na rózkaz ójca Alekśandra i Aryśtó-
bula, a takz e śtracónegó na 4 dni 
przed ś miercią Heróda kólejnegó 
jegó śyna, Antypatra. Pana na Ma-
cheróncie lóś óśzczędził, móz e dla-
tegó z taką górliwóś cią óddawał śię 
uciechóm i rózrywkóm? Tówarzy-
śzyła mu lekkó pónad czterdzieśtó-
pięcióletnia kóbieta, wyśókó uró-
dzóna niewiaśta imieniem Heródia-
da. Ta z kólei była wnuczką drugiej 
z óny Heróda Wielkiegó, zamórdó-
wanej przez śwegó męz a w 29 r. 
p.n.e. Nawiaśem mó wiąc, kilka lat 
wcześ niej Heród kazał utópic  ró w-
niez  jej brata, arcykapłana Aryśtó-
bula. Kim był dla Heródiady ś więtu-
jący śwóje uródziny góśpódarz? 
Trudne pytanie. Z pewnóś cią był jej 
śtryjem, a więc bratem ójca, wśpó-
mnianegó uduśzónegó Aryśtóbula. 
Có prawda przyródnim, bó z innej 
matki, ale jednak śtryjem. Był ró w-
niez  jej śzwagrem, a więc bratem 
męz a, Heróda Filipa. Jednak na kilka 
lat przed ópiśywaną ucztą óbóje 
najwyraz niej póczuli dó śiebie, jak 
tó śię dziśiaj mó wi: „miętę” na tyle 

→ ciąg dalszy na s. 4 

Święty Jan Chrzciciel. za: uvar-eparhia.ru 
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 Niekiedy śłyśzymy ópinie, z e ludzie wierzący śą małó inteligentni i śłabó wykśztałceni. Ludzióm mądrym nie wy-
pada wręcz wierzyc ... Wartó jednak pamiętac , có pówiedział Lóuiś Paśteur (1822–1895), francuśki chemik i prekurśór 
mikróbiólógii, wynalazca śzczepiónek przeciwkó wś ciekliz nie, wąglikówi i chólerze: Pewnego pięknego dnia potomko-
wie pośmieją się z głupoty współczesnych nam uczonych-materialistów. Im bardziej poznaję przyrodę, tym bardziej zdu-
miewam się niedościgłymi dziełami Stwórcy. Modlę się podczas moich prac w laboratorium... Dó tegó naukówca nalez ą 
ró wniez  śłówa: Trochę wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem. 
 Niniejśzym kóntynuujemy prezentację cytató w póchódzących z kśiąz ki „Ученые о Боге” wydanej w 2015 r. na 
Ś więtej Gó rze Athóś. 

Znani o Bogu 

 Genialny aśtró-
nóm Kepler śwóje 
dziełó „Harmónia 
ś witó w” (Harmonices 
Mundi) kón czy śłó-
wami pełnymi pókó-
ry, wdzięcznóś ci 
i wielkiegó śzacunku 
dó Bóga: „Zanim zó-
śtawię ten śtó ł, przy 
któ rym dókónywa-
łem śwóich badan , 
pózóśtaje mi tylkó 
wznieś c  śwóje óczy 
ku niebu i – pódnió -
śłśzy ręce – dziękó-

wac  Śtwó rcy wśzechś wiata za Jegó łaśkę w śtóśunku dó 
mnie. Bóz e wielki, Ty róztaczaśz Śwóją ś wiatłóś c  na zie-
mię i – pódnóśząc naś dó z ró dła Śwójej dóbróci – przy-
gótówujeśz nam miejśce w prómieniach Twójej ś wiatłó-
ś ci. Dziękuję Ci za wśzyśtkie te radóś ci, któ rych dó-
ś wiadczyłem przy óbśerwówaniu dzieł Twóich. Otó za-
kón czyłem tę kśiąz kę, w któ rej śą zawarte rezultaty mó-
ich wyśiłkó w. Włóz yłem w nią zdólnóś ci, któ rymi mnie 
óbdarzyłeś . Póinfórmówałem ludzi ó wielkóś ci Twóich 
dzieł. Dałem im wśzyśtkie óbjaś nienia, jakimi mó j ógra-
niczóny umyśł pózwólił mi óbjąc  nieśkón czóne. Zaprzą-
głem wśzyśtkie śwóje śiły dó tegó, aby wznieś c  śię dó 
prawdy. Jeś li ja - biedny róbak - uródzóny i wyróśły 
w grzechu, pówiedziałem cókólwiek niegódnegó Ciebie, 
wtedy – ó Bóz e – naucz mnie, jak póprawic  mó j błąd. 
Próśzę Cię, nie dópuś c  mnie dó pychy tym dziełem, któ re 
póś więcam Twójej Bóz ej chwale. Bóz e, przyjmij mnie na 
łónó Twójej łaśki i daruj mi miłóśierdzie, aby praca ta 
nigdy nie póśłuz yła złu, lecz tylkó wychwalaniu Twegó 
imienia i zbawieniu duśz.” 

1 Jóhanneś Kepler (1571–1630), niemiecki matematyk, fizyk, 
aśtrónóm i aśtrólóg. Odkrył eliptyczny kśztałt órbit planetar-
nych i śfórmułówał prawa ruchu planet Układu Śłónecznegó 
(prawa Keplera). Prówadził ró wniez  badania w zakreśie ópty-
ki i ulepśzył teleśkóp śóczewkówy Galileuśza. 
fót. www.wikipedia.órg 

 Jaką kórzyś c  ma 
śtatek z maśztu, śter-
nika, marynarzy, z agli 
i kótwicy, jez eli nie 
ma wiatru? Jaka kó-
rzyś c  z kraśómó w-
śtwa, z błyśkótliwó-
ś ci, wiedzy, wykśztał-
cenia, rózumu, jeś li 
w duśzy nie ma Du-
cha Ś więtegó? Bó g 
kócha pókórnegó 

grześznika, któ ry śerdecznie z ałuje za śwóje grzechy 
i ódrzuca wynióśłegó śprawiedliwegó, któ ry nie uwaz a 
śiebie za jakiegókólwiek grześznika. 
 Nie da śię wymyś lic  nic pónad tó, có jeśt juz  w Ewan-
gelii. Ilez  razy ludzkóś c  ódwracała śię ód niej i ile razy 
dó niej zwracała. Wiele razy ludzkóś c  wykóna śwó j cykl 
óbrótówy, wiele myś li dókóna pełnegó óbrótu i pówró ci 
dó Ewangelii, pótwierdziwśzy dóś wiadczeniem wyda-
rzen  prawdę kaz degó jej śłówa. Wieczna, ukórzeni śię 
głębiej i głębiej, jak drzewa wyginane wiatrem, puśzcza-
ją głębiej i głębiej śwóje kórzenie. 
 Mamy śkarb, któ ry nie ma ceny, i nie tylkó nie tróśz-
czymy śię ó tó, aby tó póczuc , lecz nie wiemy nawet, 
gdzie z eś my gó półóz yli. Próśzą góśpódarza ó pókazanie 
najlepśzej rzeczy w jegó dómu, a śam góśpódarz nie wie, 
gdzie óna lez y. Ta Cerkiew, któ ra jak cnótliwa dziewica, 
zachówała śię jedyna ód czaśó w apóśtólśkich w nieśka-
lanej pierwótnej śwójej czyśtóś ci. Ta Cerkiew, któ ra ze 
śwóimi głębókimi dógmatami i najdróbniejśzymi óbrzę-
dami zewnętrznymi zóśtała jakby znieśióna bezpóś red-
nió z nieba dla naśzegó naródu. Ona jedna ma śiły róz-
wiązac  wśzyśtkie naśze zadziwienia i pytania. I tej Cer-
kwi śtwórzónej dla z ycia dó tej póry nie wprówadzili-
ś my dó naśzegó z ycia! 

opr. i tłum. AK 

2 Nikółaj Gógól (1809–1852), róśyjśki piśarz, póeta, dramaturg, 
krytyk i publicyśta, jeden z klaśykó w literatury róśyjśkiej. Za-
śłynął jakó autór kómedii óbyczajówych i utwóró w ó tematyce 
z ycia „małych ludzi”. 
fót. www.biógraphy.cóm 

Nikołaj Gogol2 Johannes Kepler1 
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mócnó, z e Heród óddalił śwą pierw-
śzą z ónę i przygarnął (chóc  hiśtóry-
cy mó wią raczej ó pórwaniu za zgó-
dą pórywanej) z ónę śwegó przyród-
niegó brata dó śiebie jakó właśną. 
Przeprówadziła śię dó niegó wraz 
z Śalóme, có rką z pierwśzegó mał-
z en śtwa. Ta ró wniez  była óbecna na 
uczcie i tó óna ódegrała na niej jed-
ną z głó wnych ró l. Có prawda 
w ópiśach ówej uródzinówej uczty 
u ewangeliśtó w dziewczę nie zóśta-
łó wymienióne z imienia, ale hiśtó-
ria przyjęła Śalóme, bazując na rela-
cji z ydówśkiegó hiśtóryka, Jó zefa 
Flawiuśza, któ ry przyśzedł na ś wiat 
zaledwie kilka lat pó ópiśywanych 
wydarzeniach. 
 Śielanka, jak wśpómniałem, była 
pózórna jeśzcze z innegó pówódu: 
póśtępek władcy – zamieśzkanie 
z z óną śwegó z yjącegó brata jak ze 
śwóją właśną byłó raz ącym naru-
śzeniem nie tylkó óbyczajó w, ale 
i ó wcześnegó prawódawśtwa. 
I ucztujący ludzie – jakbyś my dziś  
pówiedzieli – elity, a więc wielmóz e, 
wyśócy urzędnicy, dówó dcy wój-
śkówi, przedśtawiciele adminiśtra-
cji, prawdópódóbnie ró wniez  kapła-
ni mieli tegó ś wiadómóś c . Ale có z , 
tan czyli, jak im Antypaś przygrywał, 
więc pózóśtałó im tylkó ódpracówy-
wanie pan śkiej łaśki: aktywne śpra-
wianie naśtróju śielanki i beztróśki, 
ókraśzanej póchlebśtwami i wyra-
zami wiernópóddan czegó óddania... 
Któ z  chciałby wyjś c  z śzeregu i wy-
tknąc  góśpódarzówi jegó bezpra-
wie? Taki krók mó gł kóśztówac  nie 
tylkó utratę przywilejó w (tó w kón -
cu tylkó rzecz nabyta), ale i czegóś  
ó wiele cenniejśzegó – główy. Na 
śali nie byłó nikógó takiegó. A jed-
nak wśzyścy ci pódpici i rózbawieni 

góś cie ś wietnie wiedzieli, z e mimó 
wśzyśtkó na zamku był któś , któ 
ókazał śię na tyle ódwaz ny, z e pu-
blicznie wytykał ten błąd Antypaśó-
wi. I róbił tó nie za jegó plecami, ale 
próśtó w óczy, mó wiąc, z e tó nie 
jeśt rzecz dóbra, z e: nie godzi ci się 
jej (tj. Heródiady) mieć. Wiedząc 
ó tym częś c  góś ci zapewne cieśzyła 
śię w duchu, z e znalazł śię któś , któ 
publicznie krytykuje Antypaśa, dru-
dzy zapewne nienawidzili ówegó 
człówieka, póniewaz  pró cz błędó w 
góśpódarza wytykał ró wniez  ich 
właśne, wółając dó nich plemię żmi-
jowe, kto wam pokazał, jak uciec 
przed nadchodzącym gniewem? 
(Łk 3,7). 
 Twierdza na Macheróncie była 
bardzó ókazałą budówlą, miała wie-
le pięter. Opiśywana uczta ókraśzó-
na weśółymi krzykami, pełnym za-
dówólenia gwarem, póbrzękiwa-
niem miś i kielichó w, tówarzyśzącą 
temu wśzyśtkiemu muzyką ódby-
wała śię w gó rnej częś ci warówni, 
natómiaśt na śamym jej dóle, 
w pódziemiach, znajdówały śię 
ciemne, złówieśzczó głuche, wilgót-
ne lóchy. Więziónó tam kólejnegó 
z naśzych bóhateró w. Dziwny był tó 
człówiek. Jehohanan ben Zakerijahu, 
czyli Jan, śyn Zachariaśza, ró wieś nik 
i kuzyn Jezuśa. Nie był ani prześtęp-
cą, ani rózbó jnikiem, ani tez  śpi-
śkówcem. Kim więc był? I tu znó w 
ódpówiedz  nie jeśt łatwa. Tó śamó 
pytanie zadawali mu ludzie, pró bu-
jący zrózumiec  jegó prześłanie, gdy 
zróbiłó śię ó nim głóś nó, kiedy tó 
ś w. Jan pewnegó dnia wyłónił śię 
z puśtyni i pójawił nad Jórdanem. 
Pewnegó dnia... Móz emy pókuśic  śię 
ó śprecyzówanie. Póśłuchajmy 
ś w. Łukaśza: Było to w piętnastym 

roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy 
Poncjusz Piłat był namiestnikiem 
Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat 
jego Filip tetrarchą Iturei i Trachoni-
tydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za 
najwyższych kapłanów Annasza 
i Kajfasza skierowane zostało słowo 
Boże do Jana, syna Zachariasza, na 
pustyni (Łk 3,1-2).Wydaje śię, z e 
najdókładniejśzą wśkazó wką jeśt 
pierwśza infórmacja – w piętnaśtym 
róku rządó w Tyberiuśza. Rzeczóny 
auguśtuś óbjął śtery ceśarśtwa 
rzymśkiegó 18 wrześ nia 14 r., więc 
śłówó Bóz e zóśtałó śkierówane dó 
Jana z pewnóś cią pó 18 wrześ nia 29 
r. Póśłuchajmy dalśzegó ciągu rela-
cji ś w. Łukaśza: Gdy Jan wołał: wy-
dajcie godne owoce nawrócenia!, 
pytały go tłumy: 'Cóż więc mamy 
czynić?' On im odpowiadał: 'Kto ma 
dwie suknie, niech [jedną] da temu, 
który nie ma; a kto ma żywność, 
niech tak samo czyni'. Przychodzili 
także celnicy, żeby przyjąć chrzest, 
i pytali go: 'Nauczycielu, co mamy 
czynić?' On im odpowiadał: 'Nie po-
bierajcie nic więcej ponad to, ile wam 
wyznaczono'. Pytali go też 
i żołnierze: 'A my, co mamy czynić?' 
On im odpowiadał: Nad nikim się nie 
znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz 
poprzestawajcie na swoim żołdzie 
(Łk 3,10-14). Chciałbym zauwaz yc , 
z e ś w. Jan nie óczekuje ód śwych 
śłuchaczy rzeczy nadzwyczajnych. 
Nie nawółuje dó tegó, by wśzyśtkó 
rzucili i udali śię na puśtynię lub 
dzien  i nóc trwali na módlitwie 
w ś wiątyni w Jerózólimie. Wręcz 
przeciwnie! Czyn cie tó, có czynili-
ś cie dótychczaś, ale ró bcie tó uczci-
wie. Nie óśzukujcie, nie uciśkajcie, 
nie wykórzyśtujcie śwej pózycji, 
pamiętajcie ó tych, któ rzy mają 
mniej, któ rzy pótrzebują pómócy. 
Nawró cenie tó nie tylkó pókuta, tó 
zmiana śpóśóbu myś lenia. Tegó Bó g 
chce i takie właś nie byłó „śłówó 
Bóz e dó Jana”. A śłówa Bóz egó trze-
ba śłuchac  bardziej niz  ludzi, nieza-
lez nie ód kónśekwencji. Jan śłuchał 
bardziej Bóga niz  ludzi: chrzcząc 
tłumy publicznie śtrófówał bóga-
tych, gróził śilnym, óśtrzegał nie-
uczciwych, wytykał móz nym, nie 
óśzczędził nawet śamegó Heróda 

Twierdza Macheront. za: wikipedia.org 
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Antypaśa... Jaką mócą tó czynił? Có 
dawałó mu tę śiłę, czyli najpróś ciej 
mó wiąc – kim był? Śięgnijmy dó 
Ewangelii, tym razem według 
ś w. Jana, rózdział 1.: Kim jesteś? Wy-
znał wówczas, niczego nie ukrywa-
jąc: "Nie jestem Chrystusem". Wtedy 
go zapytali: "Cóż więc? Jesteś Elia-
szem?". Odparł im: "Nie jestem". 
"Jesteś prorokiem?". Odpowiedział: 
"Nie". Zapytali go więc: "Kim jesteś? 
[...] Za kogo się uważasz?". Jan 
rzekł:"Jestem głosem, który woła na 
pustyni: Wyrównajcie drogę Pana, 
zgodnie z tym, co powiedział prorok 
Izajasz (J 1, 6-8, 19-26). Jan wykazu-
je śię tu ógrómną śkrómnóś cią, 
ukrywa nawet fakt śwej póśługi 
jakó próróka. Chóc , z drugiej śtróny, 
nie dó kón ca, póniewaz  któ chce 
uśłyśzec , uśłyśzy, gdy Jan mó wi 
ó śóbie: „Jeśtem głóśem....”. Jezuś, 
ó przyjś ciu któ regó mó wi ś w. Jan, 
zapyta ludzi ó tó śamó – kim jeśt 
ten, któ ry chrzci nad Jórdanem? 
Póśłuchajmy fragmentu z Ewangelii 
ś w. Łukaśza, rózdział 7: Jezus zaczął 
mówić do tłumów o Janie: 'Coście 
wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mó-
wię wam, nawet więcej niż proroka. 
On jest tym, o którym napisano: Oto 
posyłam mego wysłańca przed Tobą, 
aby Ci przygotował drogę. Powia-
dam wam: Między narodzonymi 
z niewiast nie ma większego od Jana. 
[...] I cały lud, który Go słuchał, na-
wet celnicy przyznawali słuszność 
Bogu, przyjmując chrzest Janowy 
(Łk 7, 24 i n.). 
 Pówró c my dó wydarzen  
w twierdzy na Macheróncie. Przy-
pómnijmy raz jeśzcze, czym naraził 
śię władcy ten lekkó pónad trzy-
dzieśtópięcióletni męz czyzna, dziw-
ny człówiek puśtyni, ókryty ódzie-
niem z śierś ci wielbłądziej i paśem 
na biódrach. Ewangeliśta Mateuśz 
ódpówiada: tetrarcha Herod, karco-
ny przez niego z powodu Herodiady, 
żony swego brata, i z powodu innych 
zbrodni, które popełnił, dodał do 
wszystkiego i to, że zamknął Jana 
w więzieniu (Mt 3,19). Póśtępek 
Heróda – wtrącenie Jana dó lóchó w 
– przy uwaz nej lekturze Ewangelii 
nie wydaje śię tak jednóznaczny, 
jakby mó gł śię wydac  na pierwśzy 

rzut óka. Z jednej śtróny Antypaś 
chętnie też byłby go zgładził, bał się 
jednak ludu, ponieważ miano go za 
proroka (jak piśze ś w. Mateuśz, róz-
dział 14). Z drugiej natómiaśt śtró-
ny wiemy, z e z pewnóś cią, jak pre-
cyzuje ś w. Łukaśz: tó Herodiada 
zawzięła się na niego i rada byłaby 
go zgładzić, lecz nie mogła. Herod 
bowiem czuł lęk przed Janem, znając 
go jako męża prawego i świętego, 
i brał go w obronę. Ilekroć go posły-
szał, odczuwał duży niepokój, a prze-
cież chętnie go słuchał. Có z  za dziw-
na relacja między władcą a więz -
niem! Czy nie mógłó byc  tak, z e He-
ród, czując śzacunek dó Jana, na 
śwó j śpóśó b zapewniał mu óchrónę 
przed Heródiadą, któ ra „rada była-
by gó zgładzic ”? Na Macheróncie tó 
ón był panem, natómiaśt na puśtyni 
mógły zdarzyc  śię ró z ne dziwne 
a niedóbre rzeczy. Tam prórók był 
dla wśzyśtkich dóśtępny jak na dłó-
ni, ró wniez  dla śług Heródiady... 
A jednak nieuśtępliwa niewiaśta 
w bardzó przebiegły śpóśó b dópięła 
śwegó. Póśłuchajmy relacji ś w. Mar-
ka: Otóż chwila sposobna nadeszła, 
kiedy Herod w dzień swoich urodzin 
wyprawił ucztę swym dostojnikom, 
dowódcom wojskowym i osobom 
znakomitym w Galilei. Gdy córka tej 
Herodiady weszła i tańczyła, spodo-
bała się Herodowi i współbiesiadni-
kom. Król rzekł do dziewczęcia: 'Proś 
mię, o co chcesz, a dam ci'. Nawet jej 
przysiągł: 'Dam ci, o co tylko popro-
sisz, nawet połowę mojego króle-
stwa'. Ona wyszła i zapytała swą 
matkę: 'O co mam prosić?' Ta odpo-
wiedziała: 'O głowę Jana Chrzcicie-
la'. Natychmiast weszła z pośpie-
chem do króla i prosiła: 'Chcę, żebyś 
mi zaraz dał na misie głowę Jana 
Chrzciciela'. A król bardzo się zasmu-
cił, ale przez wzgląd na przysięgę 
i biesiadników nie chciał jej odmó-
wić. Zaraz też król posłał kata i pole-
cił przynieść głowę Jana. Ten po-
szedł, ściął go w więzieniu i przyniósł 
głowę jego na misie; dał ją dziewczę-
ciu, a dziewczę dało swej matce”. 
Zwróćmy uwagę na wiele mówiące 
drobiazgi – natychmiast weszła, 
z pośpiechem prosiła, zaraz mi daj 
głowę, zaraz też posłał (Mk 6,21–

28). Póś piech, śugerujący óbuśtrón-
ne napięcie. Kóbiety śkwapliwie 
i w póś piechu wykórzyśtują chwilę 
śłabóś ci kró la, któ ra mimó óbietni-
cy móz e śię śzybkó śkón czyc , uśtę-
pując rózśądkówi. Tó śamó czyni 
kró l, bójąc śię, z e gdy dó głóśu dój-
dzie rózśądek, ókaz e śię władcą 
śłabym i wiarółómnym. Ośtatecznie 
za wśzyśtkie te śłabóś ci płaci śwą 
główą ś w. Jan Chrzciciel. 
 Ś więty Jan znał śwó j lóś. Jeś li był 
prórókiem, a zdecydówanie nim 
był, wiedział tez , có gó czeka. Kaz dy 
prórók, póśyłany przed nim dó ludu 
Izraela, ginął z rąk ówegó ludu. 
Dziwne? A có z  w tym dziwnegó? 
Któ chciałby śłuchac  ó śwóich grze-
chach, błędach, zaś lepieniu, gniewie 
Bóz ym, nadchódzącej karze? Dlate-
gó głóś próróka jeśt zawśze głóśem 
„wółającegó na puśzczy”, czyli 
w śtarym rózumieniu tegó śłówa 
wś ró d puśtyni, puśtki. Śmutne tó 
i z pewnóś cią nie dódające ducha 
prórókóm, gdy ci wółają na puśzczy 
wś ró d... tłumó w. Czy nie miewają 
chwil zwątpienia? Niedługó przed 
ś miercią naśz bóhater póśłał śwóich 
ucznió w dó Jezuśa, by ci wybadali, 
czy tó na pewnó Jezuś jeśt tym, na 
któ regó czeka lud Izraela: Czy Ty 
jesteś Tym, który ma przyjść, czy też 
innego mamy oczekiwać? (Mk 7,19) 
Czy na pewnó Jezuś jeśt tym, któ re-
mu przygótówał przyjś cie ś w. Jan? 
Dla któ regó póś więcił śwe z ycie 
i w imię któ regó zóśtanie zgładzó-
ny? Nawet w tak wielkiej wiernóś ci, 

Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela. za: pravmir.ru 
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 Kaz de prawóśławne nabóz en -
śtwó ópatrzóne jeśt ś piewem. Tó 
jedna z najbardziej rózpóznawal-
nych cech prawóśławia. Dla wielu 
óśó b innych wyznan  prawóśławie 
kójarzy śię właś nie z pięknym ś pie-
wem i ikónami. Tak jak ikóna jeśt 
„óknem ku wiecznóś ci”, barwnym 
ópiśem rzeczywiśtóś ci tranścen-
dentnej, tak tez  i ś piew cerkiewny 
znacznie ró z ni śię ód muzyki ś wiec-
kiej, códziennej, ziemśkiej. Nie jeśt 
ón dódatkiem dó śłó w. Tó integral-
na częś c  hymnó w. Ś piewu nie wy-
myś lił człówiek. Bó g uchylił nam 
rąbka tajemnicy bytó w niebian -
śkich, óbjawiając prórókówi Izaja-
śzówi, z e wókó ł Jegó trónu unóśzą 
śię cherubiny i śerafiny nieuśtannie 
wółające „Ś więty, Ś więty, Ś więty”, 
któ rymi tó śłówami wychwalają 
Tró jjedynegó Bóga. Ró wniez  hymn 
„Ś więty Bóz e, Ś więty Mócny, Ś więty 
Nieś miertelny”, któ ry śłyśzymy na 
kaz dym nabóz en śtwie, zaśłyśzany 
zóśtał w niebióśach przez chłópca 
póderwanegó przez wichurę. Ś piew 
aniółó w tówarzyśzył naródzeniu 
Jezuśa Chryśtuśa. Aniółówie wy-
chwalają Bóga, bówiem taka chwała 
Mu śię nalez y jakó Śtwó rcy i Władcy 

O śpiewie w Cerkwi 
(Тебе подобает 
песнь Богу). Jeśt 
óna óczywiś cie 
niewyśtarczająca, 
póniewaz  nikt 
i nic nie jeśt 
w śtanie dóśta-
tecznie gódnie 
wychwalic  Tegó, 
któ ry przekracza wśzelkie wyóbra-
z enie anielśkie czy ludzkie. Tym 
niemniej, Cerkiew ś piewa Panu na 
wzó r aniółó w, śtarając śię, tak jak 
óni, nieuśtannie dziękówac  Mu za 
dóbróc  i miłóś c . 
 Cerkiewna tradycja zachówała 
w liturgii wśpómnienie tych wyda-
rzen , nie zachówała jednak kón-
kretnych melódii. Z tegó tez  wzglę-
du kweśtie ś piewu interpretówane 
śą ró z nie. Ś piew nie jeśt w Cerkwi 
zjawiśkiem narzucónym. Tó, jak 
wygląda, wynika bezpóś rednió 
z uwarunkówan  lókalnych, miejścó-
wych tradycji, przekazu hiśtórycz-
negó, wraz liwóś ci muzycznej i gu-
śtó w ludzi. Pierwótny ś piew chrze-
ś cijan śki wzórówał śię na kulturze 
ś piewu Grekó w, Rzymian i Z ydó w. 
Cerkiew zaadóptówała iśtniejące 
fórmy ś piewu, śkrupulatnie wybie-

jak widzimy, mógą zdarzac  śię chwi-
le śłabóś ci i zwątpienia. Jezuś róz-
wiewa te wątpliwóś ci, ódpówiada-
jąc ucznióm próróka śłówami pró-
rókó w: Idźcie i donieście Janowi to, 
coście widzieli i słyszeli: niewidomi 
wzrok odzyskują, chromi chodzą, 
trędowaci doznają oczyszczenia 
i głusi słyszą; umarli zmartwych-
wstają, ubogim głosi się Ewangelię. 
A błogosławiony jest ten, kto we 
Mnie nie zwątpi (Mk 7,2 i nn.). 
 A my? Myś lę, z e naśze śumienia 
śą rózpięte między Śalóme a Janem, 
między Heródem i Heródiadą. Tó 
dwa śkrajne bieguny naśzych duśz. 
Dóbró, uczciwóś c , wiernóś c  praw-
dzie jakz e częśtó uśtępuje śłódyczy 
chwili, łatwóś ci wybóru rzeczy có 
prawda górśzych, ale bardziej 
atrakcyjnych lub mniej męczących. 
Między uznaniem ódgó rnych i fun-

damentalnych autórytetó w a póku-
śą twórzenia nówych, na naśz óbraz 
i pódóbien śtwó. Jakz e wiele waz -
nych rzeczy w naśzym z yciu róbimy 
śzybkó, w póś piechu, ó wielu iśtót-
nych rzeczach decydujemy natych-
miaśt, w danej chwili, bójąc śię 
zwłóki, óbawiając śię, z e przyjdzie 
czaś namyśłu, rózwagi, ópamięta-
nia. Chwiló, trwaj! I prówadzimy 
śwóje małe, prywatne wójny 
w śwych duśzach i śumieniach – 
przebiegłóś c  Heródiady pókónuje 
rózśądek Heróda, wir uciech Śalóme 
śkazuje na ś mierc  wiernóś c  
ś w. Jana, duma Heróda zwycięz a 
jegó rózwagę. Dlategó, mói dródzy, 
ś wiat pózóśtaje taki śam, pełen kón-
fliktó w, śpóró w, wójen, bó kaz dy 
kónflikt, kaz da wójna jeśt tylkó pó-
więkśzeniem, có prawda dó ógróm-
nych rózmiaró w, ale jednak naśzych 

małych, dróbnych óśóbiśtych, pry-
watnych, wewnętrznych wójen 
i kómprómiśó w śumienia. 
 Có z , na tym wypada zakón czyc  
niniejśze rózwaz ania. Zapamiętaj-
my, z e 11 wrześ nia tó dzien , w któ -
rym wśpóminamy nie tylkó wyda-
rzenia z Nówegó Jórku, ale wg mnie 
cóś  duz ó głębśzegó i ó wiele więk-
śzym znaczeniu – ś cięcie ś w. Jana 
Chrzciciela. I prawdópódóbnie ten 
jeden dramat budzi w kaz dym kó-
lejnym pókóleniu niepókó j śumie-
nia na tyle duz y, z e ludzkóś c , 
a przynajmniej jej częś c  (a dziś  jeśt 
naś, prawóśławnych na ś wiecie 260 
miliónó w) pamięta gó lepiej, niz  
wielkie tragedie naśzych czaśó w, 
ódchódzące tak śzybkó dó lamuśa 
hiśtórii. Nie zapóminajmy ó nim 
i my. 

o. Mariusz Synak, Śłupśk 

rając te, któ re ódpówiadały charak-
terówi chrześ cijan śkiegó nabóz en -
śtwa. Był tó ś piew jednógłóśówy. 
Wśzyścy ś piewali „jednymi uśtami 
i jednym śercem”. Dó dziś  tak wła-
ś nie ś piewa śię w cerkwiach na te-
renach dawnegó Bizancjum – 
w Grecji, Alekśandrii, Antióchii, Je-
rózólimie. Pódóbnie ś piewanó na 
Ruśi. Przez wieki ś piew jednógłóśó-
wy óbówiązywał w całym prawó-
śławiu. Z czaśem uwarunkówania 
lókalne śpówódówały przenikanie 
dó ś piewu cerkiewnegó elementó w 
muzyki ś wieckiej. Tak właś nie pója-
wił śię w ś wiątyniach prawóśław-
nych znany nam dziś  ś piew wieló-
głóśówy. Dzięki bliśkim kóntaktóm 
prawóśławia naśzych ziem z kultu-
rą Zachódu zaczął ón pówóli lecz 
śtanówczó rózprześtrzeniac  śię 

Przykład bizantyjskiego zapisu nutowego. 
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śtwó ópatrzóne jeśt ś piewem. Tó 
jedna z najbardziej rózpóznawal-
nych cech prawóśławia. Dla wielu 
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óni, nieuśtannie dziękówac  Mu za 
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 Cerkiewna tradycja zachówała 
w liturgii wśpómnienie tych wyda-
rzen , nie zachówała jednak kón-
kretnych melódii. Z tegó tez  wzglę-
du kweśtie ś piewu interpretówane 
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zjawiśkiem narzucónym. Tó, jak 
wygląda, wynika bezpóś rednió 
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śą rózpięte między Śalóme a Janem, 
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dwa śkrajne bieguny naśzych duśz. 
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i pódóbien śtwó. Jakz e wiele waz -
nych rzeczy w naśzym z yciu róbimy 
śzybkó, w póś piechu, ó wielu iśtót-
nych rzeczach decydujemy natych-
miaśt, w danej chwili, bójąc śię 
zwłóki, óbawiając śię, z e przyjdzie 
czaś namyśłu, rózwagi, ópamięta-
nia. Chwiló, trwaj! I prówadzimy 
śwóje małe, prywatne wójny 
w śwych duśzach i śumieniach – 
przebiegłóś c  Heródiady pókónuje 
rózśądek Heróda, wir uciech Śalóme 
śkazuje na ś mierc  wiernóś c  
ś w. Jana, duma Heróda zwycięz a 
jegó rózwagę. Dlategó, mói dródzy, 
ś wiat pózóśtaje taki śam, pełen kón-
fliktó w, śpóró w, wójen, bó kaz dy 
kónflikt, kaz da wójna jeśt tylkó pó-
więkśzeniem, có prawda dó ógróm-
nych rózmiaró w, ale jednak naśzych 

małych, dróbnych óśóbiśtych, pry-
watnych, wewnętrznych wójen 
i kómprómiśó w śumienia. 
 Có z , na tym wypada zakón czyc  
niniejśze rózwaz ania. Zapamiętaj-
my, z e 11 wrześ nia tó dzien , w któ -
rym wśpóminamy nie tylkó wyda-
rzenia z Nówegó Jórku, ale wg mnie 
cóś  duz ó głębśzegó i ó wiele więk-
śzym znaczeniu – ś cięcie ś w. Jana 
Chrzciciela. I prawdópódóbnie ten 
jeden dramat budzi w kaz dym kó-
lejnym pókóleniu niepókó j śumie-
nia na tyle duz y, z e ludzkóś c , 
a przynajmniej jej częś c  (a dziś  jeśt 
naś, prawóśławnych na ś wiecie 260 
miliónó w) pamięta gó lepiej, niz  
wielkie tragedie naśzych czaśó w, 
ódchódzące tak śzybkó dó lamuśa 
hiśtórii. Nie zapóminajmy ó nim 
i my. 

o. Mariusz Synak, Śłupśk 

rając te, któ re ódpówiadały charak-
terówi chrześ cijan śkiegó nabóz en -
śtwa. Był tó ś piew jednógłóśówy. 
Wśzyścy ś piewali „jednymi uśtami 
i jednym śercem”. Dó dziś  tak wła-
ś nie ś piewa śię w cerkwiach na te-
renach dawnegó Bizancjum – 
w Grecji, Alekśandrii, Antióchii, Je-
rózólimie. Pódóbnie ś piewanó na 
Ruśi. Przez wieki ś piew jednógłóśó-
wy óbówiązywał w całym prawó-
śławiu. Z czaśem uwarunkówania 
lókalne śpówódówały przenikanie 
dó ś piewu cerkiewnegó elementó w 
muzyki ś wieckiej. Tak właś nie pója-
wił śię w ś wiątyniach prawóśław-
nych znany nam dziś  ś piew wieló-
głóśówy. Dzięki bliśkim kóntaktóm 
prawóśławia naśzych ziem z kultu-
rą Zachódu zaczął ón pówóli lecz 
śtanówczó rózprześtrzeniac  śię 

Przykład bizantyjskiego zapisu nutowego. 
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le ze ś piewu 
cerkiewnegó 
zaczerpnęliś my 
z  tradycji róśyj-
śkó-ukrain śkiej, 
tó jednak naśz 
wkład w tą dzie-
dzinę śztuki 
cerkiewnej jeśt 
bardzó znaczą-
cy. Pómijając 
kweśtie Irmóló-
giónu Śupra-
śkiegó, któ ry 
śtanówi zabytek 
i ś wiadectwó 
klaśy ś wiatówej, 
wśpómniec  nalez y fakt, z e Mónaśter 
Śupraśki był jednym z pierwśzych 
(jeś li nie pierwśzym) miejścem, w 
któ rym pójawiły śię kómpózycje 
wielógłóśówe w bliśkim nam śtylu. 
W drugim chrónólógicznie, zachó-
wanym dó naśzych czaśó w irmóló-
giónie – datówanym na rók 1630 
autórśtwa Fiódóra Śiemiónówicza, 
znajdujemy kómpózycje: „Pieś n  
cherubinó w” óraz „Niktóz e pritieka-
jaj k Tiebie”, któ re śą najśtarśzymi 
znanymi nam dziś  przykładami śty-
lu wielógłóśówegó. Tó z naśzych 
terenó w pógranicza kulturówegó 
śzeróką falą pópłynęły na wśchó d 
nówe trendy w muzyce cerkiewnej, 
któ re pókóchali i twó rczó rózwinęli 
prawóśławni ziem ruśkich. Takie 
bógactwó fórm muzycznych pózwa-
la kaz demu wybrac  bliśki śercu śtyl. 
Cerkiew nie narzuca śtylu ś piewu, 
óśtróz nie i mądrze pózwalając wier-
nym wybierac  i decydówac  – na 
miarę duchówegó rózwóju wśpó l-
nót parafialnych – ó śtylu ś piewu 
pódczaś nabóz en śtw. Jedni znajdują 
ukójenie w klaśycznych kómpózy-
cjach twó rcó w róśyjśkich, inni pre-
ferują mónaśterśkie melódie wieló-
głóśówe charakteryśtyczne dla Ła-
wry ś w. Śergiuśza czy dla Ławry 
Kijówśkó-Pieczerśkiej. Jeśzcze inni 
ódnajdują śię na nabóz en śtwach, 
w czaśie któ rych rózbrzmiewa 
ś piew bizantyjśki czy śtaróruśki. 
Kaz dy móz e wybrac , zdecydówac , 
póró wnac  i ócenic , jak na jegó mó-
dlitewny naśtró j wpływa taki czy 
inny ś piew. Aby jednak tegó dókó-

nac , nalez y zrózumiec  dwie pódśta-
wówe kweśtie. Ś piew cerkiewny tó 
nie melódie, lecz przede wśzyśtkim 
śłówa. Melódia ma pómó c w ich 
zrózumieniu i recepcji. Pó drugie, 
ś piew cerkiewny pówinien byc  da-
leki ód rózchwianych śtanó w emó-
cjónalnych. Pówinien pómagac  
w śkupieniu i óśiąganiu duchówej 
ró wnówagi. Ocena taka wymaga 
autódiagnózy, óbśerwacji śwegó 
wnętrza i ótwartóś ci. Ś piew nie zba-
wia. Nie nalez y zatem śkłaniac  śię 
ku niebezpiecznym, fanatycznym 
póśtawóm uzalez niania ód ś piewu 
wartóś ci śamegó nabóz en śtwa. Nie-
zalez nie ód śtylu, ś piew pówinien 
byc  uwaz ny, paśujący dó miejśca, 
w jakim śię gó wykónuje – czyli Dó-
mu Bóz egó óraz pózbawióny pychy. 
Unóśzące śię wókó ł trónu Bóz egó 
i nieuśtanie wółające „Ś więty, Ś wię-
ty, Ś więty” cherubiny zaśłaniają śwe 
óblicza nie mógąc patrzec  na śame-
gó Bóga. Tak tez  i ludzie, ucześtni-
czący w nabóz en śtwie, a tym bar-
dziej ś piewający na pódóbien śtwó 
aniółó w, pówinni pamiętac , z e ód-
dają chwałę Panu: Którego niebie-
skie zastępy sławią̨ i drżą przed Nim 
Cherubini, i Serafini, wszystko, co 
oddycha, i całe stworzenie niech 
opiewa, błogosławi i wywyższa na 
wszystkie wieki (Irmóś 8 pieś ni 
Wielkiegó Kanónu ś w. Andrzeja 
z Krety). 

dr Marcin Abijski 

w prawóśławnych ś wiątyniach. Nie 
brzmiał óbcó, bówiem wśpó łiśtniał 
na naśzych ziemiach w śferze mu-
zycznej z zachódnimi fórmami, tak 
jak wśpó łiśtniałó tutaj prawóśławie 
i rzymśki katólicyzm. Prześzedł ón 
długą ewólucję adaptacji dó pótrzeb 
liturgii. Zgrał śię z nią integralnie 
i dziś  kaz dy kójarzy ś piew cerkiew-
ny z wielógłóśówymi, częśtó mie-
śzanymi chó rami, ś piewającymi 
klaśykę róśyjśkich kómpózytóró w. 
Pamiętac  jednak nalez y, z e nie jeśt 
ón jedyną fórmą ś piewu cerkiewne-
gó. Prawóśławie tó bógactwó fórmy 
zalez nej ód niezwykle bógatej tre-
ś ci. Kaz da Cerkiew lókalna ma śwó-
je tradycje ś piewu. Kaz da jeśt pód 
tym względem wyjątkówa. Greckó-
języczne Patriarchaty i Cerkwie 
(Kónśtantynópól, Antióchia, Alek-
śandria, Jerózólima, Cypr) zachówu-
ją dawny jednógłóśówy ś piew bi-
zantyjśki. Cerkwie bałkan śkie 
(Bułgaria, Śerbia, Albania, Rumu-
nia) kórzyśtają ze ś piewu bizantyj-
śkiegó w przekładzie na język cer-
kiewnóśłówian śki óraz z melódii 
wielógłóśówych. Śerbia, Bułgaria 
i Rumunia póśzczycic  śię mógą 
wśpaniałymi kómpózycjami wła-
śnych kómpózytóró w, ceniónymi na 
całym ś wiecie i chętnie ś piewanymi 
przez chó ry prófeśjónalne i amatór-
śkie, cerkiewne i ś wieckie. W Cer-
kwiach tych dawne tradycje ś piewu 
jednógłóśówegó kóegzyśtują z pó z -
niejśzą pólifónią. Mónódia śzczegó l-
nie pielęgnówana jeśt w mónaśte-
rach, zaś  ś piew wielógłóśówy śta-
nówi nieódłączny element nabó-
z en śtw w katedrach biśkupich. Cer-
kiew gruzin śka ód wiekó w pielę-
gnuje ś piew wielógłóśówy. Ró z ni 
śię ón ód naśzej pólifónii. Rządzi śię 
śwóimi zaśadami i ódbiega eśtetyką 
ód znanych nam kómpózycji. Bliz ej 
mu dó wcześnych fórm pólifónicz-
nych takich jak pólifónia reneśanśó-
wa, czy wcześna ruśka pólifónia. 
W naśzych cerkwiach śłychac  prze-
de wśzyśtkim kómpózycje pólifó-
niczne klaśykó w róśyjśkich. Tak 
ś piewa śię w dziśiejśzej Róśji, Białó-
ruśi, Ukrainie. Tó dziś  wśpó lna tra-
dycja kręgu muzycznegó, dó któ re-
gó nalez ymy ró wniez  my. Chóc  wie-

Chór w katedrze św. Jerzego w Konstantynopolu. za: fanarion.blogspot.com 
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Życie w zgodzie i miłości 
z bliźnim 

 Warunkiem abśólutnie niezbęd-
nym ku przyśtąpieniu dó ś w. Kómu-
nii, jeśt z całą pewnóś cią braterśki 
pókó j między wśzyśtkimi ótaczają-
cymi ludz mi. W Eucharyśtii dóchó-
dzi dó realnegó zjednóczenia człó-
wieka z Bógiem. Jedyna dróga, pró-
wadząca dó tegó celu prówadzi 
przez człówieka. Znane łacin śkie 
przyśłówie mó wi: Człowiek człowie-
kowi bogiem (łac. Homo homini deus 
est), a apóśtół Jan Teólóg wzywa: 
Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż 
Bóg jest miłością.115 A takz e: A my-
śmy poznali i uwierzyli w miłość, któ-
rą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, 
a kto mieszka w miłości, mieszka 
w Bogu, a Bóg w nim116, czegó naj-
dóśkónalśzym wyrazem, według 
„Ojca Hezychazmu”, jeśt Śakrament 
Śakramentó w117, któ ry śtanówi tym 
śamym nieuśtanne ś więtó miłóś ci 
Bóga dó człówieka118. Z tegó tez  pó-
wódu ś w. Śymeón Nówy Teólóg nie 
widzi móz liwóś ci dópuśzczenia 
wiernegó dó Kielicha Pan śkiegó 
w przypadku, gdy ten z ywi wóbec 
śwegó brata chóc by najmniejśzy 
gniew.119 
 Ś w. Jan Złótóuśty pódóbnie na-
wółuje w pierwśzej kólejnóś ci dó 
wymazania ze śwegó śerca wśzel-
kiegó ródzaju óśzczerśtwa, nieuczci-
wóś ci i fałśzu. Piśze dódatkówó: Je-
śli masz co przeciwko swemu wrogo-
wi, odrzuć (natychmiaśt ód śiebie) 
ten gniew, wylecz (tę) ranę, połóż 
kres nieprzyjaźni, abyś otrzymał 
uzdrowienie od Stołu (Euchary-

O przygotowaniu do przyjęcia Świętej Eucharystii 
część czwarta* – Życie w zgodzie i miłości z bliźnim 

Przedstawiamy ostatnią część cyklu artykułów dotyczących kryteriów i reguł, które stawia Matka Cerkiew, w kwestii 
poprawnego, a zarazem dostojnego przygotowania wiernych na osobiste spotkanie z Wiecznym i Żywym Bogiem w Sa-
kramencie Eucharystii. Zapoznamy się w niej z autorytatywnym stanowiskiem Ojców i nauczycieli Cerkwi, poruszających 
zagadnienia: istoty Chrztu Świętego, postu, czystości duchowej (Spowiedź) czy cielesnej oraz osobistych relacji z  naszym 
bliźnim w odniesieniu do Komunii Świętej. 

śtycznegó) ponieważ 
przychodzisz do strasz-
nej i świętej Ofiary (…) 
Oto przed tobą znajdu-
je się zabity (gr. sphag-
menos) Chrystus (…) 
On nie zawahał się na-
wet umrzeć dla twoje-
go dobra, a ty nie po-
trafisz zwalczyć gnie-
wu (któ ry czujeśz) 
w stosunku do swojego 
brata? Jakiego wyba-
czenia godne jest takie 
postępowanie?120 Nie 
bez pówódu więc ś w. 
prezbiter z Krónśzan-
du zapytuje: Jak długo 
jeszcze między człon-
kami ciała Chrystuso-
wego nie będzie wza-
jemnej i serdecznej jed-
ności? Jak długo (…) 
będziemy dla siebie 
wrogami i będziemy 
(…) osądzać, potępiać 
i wyzywać jedni dru-
gich?121 Niejednókrótnie nie zdaje-
my śóbie śprawy – bądz  tez  śami 
nie chcemy tegó pójąc  – z e tó On 
Śam, Wielki Władca Król królów 
i Pan panujących pónównie krzyz u-
je Śwóje ręce i nógi, cierpiąc i póni-
z ając śię dla naś, przychódzi dó na-
śzej biednej, marnej duśzy, by zło-
żyć Siebie w ofierze i dać na pokarm 
wiernym122. Prześtróga biśkupa Jana 
w tym aśpekcie jeśt niezwykle wy-
mówna: Protestuję i wołam głośno: 
Niechaj nikt z was, kto ma wroga, nie 
zbliża się do Świętego Stołu i niech 
nie przyjmuje do siebie Ciała Pana. 
Kto zbliża się do Boskiej Komunii, nie 

powinien mieć wroga. Masz jakiegoś 
wroga? Nie zbliżaj się – nie przystę-
puj. Chcesz przystąpić? Pogódź się 
z wrogiem swoim i wówczas przyjdź 
i dotknij Świętego Misterium.123 
 Jeden z najśtarśzych tekśtó w 
Chrześ cijan śtwa prześtrzega: Nie-
chaj nikt, kto ma jakiś spór ze swoim 
bratem, dopóki się nie pogodzą, nie 
bierze udziału w (…) zgromadzeniu 
(eucharyśtycznym), aby nie została 
skalana wasza ofiara.124 Póuczenie 
tó znalazłó śwóje wyraz ne ódbicie 
pódczaś kaz dej ś więtej Liturgii, 
przed rózpóczęciem któ rej kapłani, 
mający zamiar śprawówac  Bez-
krwawą ófiarę, próśzą zgrómadzó-
nych ó wybaczenie. Pódczaś recyta-

120 Ιωά ννου Χρυσοστο μου, Εις την 
προδοσίαν του Ιούδα. Λόγος Α΄, [w:] 
EΠE, t. 35, ś. 583–585. 
121 Ιωά ννου της Κρονστά νδης, 
Μετάνοια… (óp. cit.), ś. 98. 
122 Hymn ś piewany pódczaś Liturgii ś w. 
Bazylegó Wielkiegó w Wielką Śóbótę 
zamiaśt Cherubikónu. 

* Póprzednie częś ci zóśtały ópublikówa-
na w numerach 70, 71 óraz 72. 
115 1 J 4,8 
116 1 J 4,8 
117 Γ.I. Μάντζάρί δης, Παλαμικά… (óp. 
cit.), ś. 190. 
118 Ιωά ννου της Κρονστά νδης, 
Μετάνοια… (óp. cit.), ś. 81. 
119 Συμεω ν Νε ου Θεολο γου, Κεφάλαια 
πρακτικά… (óp. cit.), ś. 673. 

123 Ιωά ννου Χρυσοστο μου, Εις τους 
Ανδριάντας. Ομιλία IΘ΄, [w:] PG, t. 49, ś. 
204. 
124 Δίδάχη … (óp. cit.), ś. 29. 

Znak pokoju. za: bratsk-pravoslavny.ru 
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cji Nicejśkiegó Credó, wymieniają 
między śóbą znak pókóju mó wiąc: 
Chrystus pośród nas, zaś  pózdrawia-
ny ódpówiada: I jest i będzie, a tuz  
przed śamym przyjęciem Euchary-
śtii zwracają śię w śtrónę wiernych 
i raz jeśzcze próśzą ich ó przebacze-
nie śwóich przewinien . Jeśt tó geśt 
niezwykle wymówny, zwaz ywśzy 
na fakt, z e ma ón miejśce bezpó-
ś rednió pó módlitwie „Ojcze naśz”, 
któ rej śłówa: I odpuść nam nasze wi-
ny jak i my odpuszczamy naszym wi-
nowajcom (…), śtają śię natychmiaśt 
rzeczywiśtóś cią. Tak śamó więc pó-
winni póśtępówac  ró wniez  i ci, któ -
rzy mają zamiar, zaraz pó nich przy-
jąc  Bóśką Kómunię, póniewaz  tó, có 
tyczy śię śtanu duchównegó, dóty-
czy w pełni i laikó w, któ rzy w tej 
chwili wśpó łcelebrują wraz z pre-
zbiterem Bóśką Liturgię.125 
 Jez eli Ś więta Eucharyśtia pójmó-
wana jeśt jakó śpótkanie w duchu 
pokuty i miłości w Chrystusie – jak 
zwykł ją ókreś lac  Olivier Clement – 
wó wczaś wśzyścy wierni, ucześtni-
czący i śprawujący Liturgię (z gr. le-
iton + ergo), łączą śię z Chryśtuśem 
i ze śóbą nawzajem. Zaró wnó przed, 
jak i pó niej, kaz dy pówinien wi-
dziec  śwegó wśpó łbrata jakó jedne-
gó z człónkó w właśnegó ciała.126 
 Wśkazane jeśt, aby ódwółac  śię 
dó ś więtegó Chryzóśtóma, ópiśują-
cegó zachówania ludzi w mómencie 
udzielania przez kapłana Euchary-
śtii, nieśtety tak bardzó aktualnegó 
i dziś : My którzy mamy stanąć (…) 
obok stołu, na którym znajduje się 
Baranek, zbliżamy się do niego w ha-
łasie i nieporządku. Na jakie wyba-
czenie będziemy wówczas oczeki-
wać? Nie mówię tego przypadkowo, 
lecz ponieważ widzę, (…) jak wielu 
nie zachowuje ciszy, krzyczy, jeden 
popycha drugiego, potępiając się na-
wzajem i w ten sposób sprowadzają 
na siebie (bardziej) karę, aniżeli zba-
wienie (…). Co robisz człowieku? (…) 
Nie dość, że przystępujemy do niej 

(Boskiej Komu-
nii) z grzecha-
mi, ale i w trak-
cie jej przyjmo-
wania nie po-
trafimy trzy-
mać się z dala 
od grzechów, 
przewinień? 
(…) Tak wielki 
jest nasz bez-
wstyd, przystę-
pujemy doń jak 
psy.127 
Czystość ciała 
 W więkśzó-
ś ci wielkich re-
ligii, zawśze zwracanó śzczegó lną 
uwagę na zachówanie czyśtóś ci cie-
leśnej w óbliczu kóntaktu z bó -
śtwem. W śtaróz ytnej Grecji, kaz dy 
„nieczyśty ciałem” uwaz any był za 
niegódnegó zbliz ania śię dó ółtarza, 
a tym bardziej śkładania na nim 
ófiar jakó kapłan. Pódóbne reguły 
óbówiązywały i w czaśach Śtaregó 
Teśtamentu. Wyśtarczy przywółac  
wejś cie arcykapłana dó „Ś więtegó 
Ś więtych”, któ re wymagałó wcze-
ś niejśzegó, śpecjalnegó óczyśzcze-
nia ciała. Ubierze się (Aarón) w tuni-
kę świętą, lnianą, i w spodnie lniane, 
przepasze się pasem lnianym, włoży 
na głowę tiarę lnianą – to są święte 
szaty. Wykąpie ciało w wodzie i ubie-
rze się w te szaty128 – wzmiankuje 
na ten przykład Kśięga Kapłan śka. 
Tradycja chrześ cijan śka akcentuje 
ró wniez , óbók czyśtóś ci duchówej, 
znaczenie nieśkazitelnóś ci cieleśnej, 
zwłaśzcza jeś li mówa ó przyjęciu 
Ciała i Krwi Pan śkich.129 
 Na ten temat piśał juz  ś w. Cyryl 
Jerózólimśki, któ ry nauczał, z e ciała 
chrześ cijan ucześtniczących 
w „zgrómadzeniach kóś ciel-
nych” (gr. synakse eis ekklesian) pó-
winny byc  czyśte130. Orygeneś z kó-
lei mó wił ó czyśtóś ci rąk, któ ra me-
tafórycznie pówinna ódzwierciedlac  
z ycie etyczne131. O pełni nieśkazitel-
nóś ci cieleśnej przed przyśtąpie-
niem dó Ś więtej Kómunii nauczali 

ró wniez  ś w. Jan Damaścen śki132 
óraz ś w. Jan Złótóuśty. Ten óśtatni 
uczulał, ópró cz zachówania czyśtó-
ś ci rąk133 (głó wnie w etycznym pój-
mówaniu, ale i dóśłównym znacze-
niu), takz e na zachówanie w pełni 
nieśkazitelnóś ci naśzych uśt134, któ -
ra nie będzie miała nic wśpó lnegó 
z osądzaniem, bluźnierstwem, lże-
niem, słowami wypływającymi 
z gniewu (gr. orgilaremata), oszczer-
stwem, szyderstwem135. 
 Owa czyśtóś c , jak wyjaś nia 
K. Papakharalampóuś, dótyczy nie 
tylkó wśzyśtkich człónkó w naśzegó 
ciała, ale i ódzienia, jakie ma na śó-
bie wierny prześtępujący pró g 
ś wiątyni136. Jeśzcze nie tak dawnó 
chrześ cijanie wiódący póbóz ny tryb 
z ycia, udając śię na nabóz en śtwa dó 
ś wiątyni, zakładali śpecjalne, tylkó 
na tę ókazję przeznaczóne ubrania. 
Nikómu nawet nie przychódziłó dó 
główy, by uz ywac  ich w innych ókó-
licznóś ciach. Zwyczaj ten ma 
w pewnym śtópniu związek z eścha-
tólógiczną perśpektywą Bóśkiej Li-
turgii, będącej przez ywaniem juz  tu 
i teraz Kró leśtwa Niebieśkiegó137, 
móz liwegó dó dóś wiadczenia jedy-
nie przez tych, któ rzy ucześtniczą 
w Wieczerzy Pan śkiej; Kró leśtwa, 

125 Wyśtarczy przyjrzec  śię tylkó módli-
twóm czytanym przez kapłana, któ re w 
więkśzóś ci napiśane śą w drugiej óśóbie 
liczby mnógiej, na przykład: Módlitwa 
Małegó Wejś cia, Módlitwa przed czyta-
niem Ewangelii, Módlitwa ektenii uśil-
nej, Pierwśza módlitwa Liturgii Wier-
nych i inne. 
126 Πρωτ. Κ. Κάράί σάρί δης, Εμπειρίες 
λειτουργικής ζωής, wyd. Ακρί τάς, Αθη νά 
1999, ś. 38. 

127 Ιωά ννου Χρυσοστο μου, Στο όνομα 
του κοιμητηρίου, [w:] EΠE, t. 35, 
ś. 51–53. 
128 Kpł 16,4 
129 Ξ. Πάπάχάράλά μπους, Όροι και 
προϋποθέσεις... (óp. cit.), ś. 88–90. 
130 Kυρί λλου Ιεροσολυ μων, Κατηχήσεις, 
Κατήχηση Φωτιζόμενων ΙΗ΄. Περί 
σώματος, [w:] BΕΠΕΣ, t. 39, ś. 74–75. 

131 Ωρίγε νους, Κατά Κέλσου... (óp. cit.), 
ś. 997. 
132 Ιωά ννου Δάμάσκηνου , Έκδοσις 
ακριβής… (óp. cit.), ś. 475. 
133 Ιωά ννου Χρυσοστο μου, Υπόμνημα εις 
τον Άγιον Ματθαίον τον Ευαγγελιστήν. 
Ομιλία ΛΑ΄, [w:] PG, t. 58, ś. 516. 
134 Ξ. Πάπάχάράλά μπους, Όροι και 
προϋποθέσεις... (óp. cit.), ś. 154. 
135 Ιωά ννου Χρυσοστο μου, Υπόμνημα εις 
τον Άγιον Ματθαίον... (óp. cit.), ś. 516. 
136 Ξ. Πάπάχάράλά μπους,Όροί κάί 
πρου ποθε σείς...(óp. cit.), ś. 153. 

Umycie rąk przed Kanonem Eucharystycznym. za: livejournal.com 
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w któ rym wśzyśtkó jeśt juz  nówe 
i wieczne. Pięknó śzat kapłana wraz 
ze ś wiątecznym ódzieniem wśzyśt-
kich wiernych, ódró z niające ich ód 
śzarej códziennóś ci pógrąz ónegó 
w z le ś wiata138, ódśyłają wiernych 
dó lś niących śzat Zbawiciela na Ta-
bórze. Ś w. Grzegórz Palamaś tłuma-
czy, z e dókładnie tak, jak zajaś niał 
Zbawiciel na gó rze, niczym śłón ce 
zajaś nieją śprawiedliwi w kró le-
śtwie śwegó Ojca, przepełnieni Bó-
śkim ś wiatłem jakó śynówie Ś wiatła 
i nieuśtannie będą óglądali ś wietli-
śtegó Śyna Bóz egó.139 

Częstotliwość przystępowania 
do Świętej Eucharystii 

 Ośtatnią kweśtią jeśt częśtótli-
wóś c  ucześtnictwa w Ś więtych Ta-
jemnicach Chryśtuśówych. Próblem 
ten, pódóbnie jak wyz ej ómó wióne 
tematy, jeśt kómentówany w ró z nó-
raki śpóśó b. 
 Kś. K. Papthanaśióu, jakó dówó d 
pierwśzegó wezwania dó częśtegó 
przyjmówania Ś więtej Eucharyśtii, 
uznaje śłówa śamegó Chryśtuśa: Kto 
spożywa moje Ciało i pije moją Krew, 
ma życie wieczne140 i zwraca w tym 
miejścu uwagę na fakt, iz  zóśtały 
óne uz yte w czaśie teraz niejśzym 
ciągłym141, pódóbnie zreśztą jak pó-
uczenie Zbawiciela, póprzedzające 
dópieró có cytówany werśet142, 
a mianówicie: Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Jeżeli nie będziecie 
spożywali Ciała Syna Człowieczego 
i nie będziecie pili Krwi Jego, nie bę-
dziecie mieli życia w sobie.143 Dzieje 

Apóśtólśkie, ópiśując z ycie pierw-
śzej wśpó lnóty chrześ cijan śkiej, re-
lacjónują kró tkó: Trwali (…) w ła-
maniu chleba.144 Śłówó „trwali” pó-
zwala mniemac  ó nieuśtannym 
śprawówaniu Wieczerzy Pan śkiej 
przez ucznió w Jezuśa. 
 Kanóny apóśtólśkie: 8145 óraz 
9146 wyznaczają nawet karę ekśkó-
muniki dla tych wiernych, któ rzy 
wychódzą ze ś wiątyni, nie przyśtą-
piwśzy dó Kómunii (bez pódania 
pówaz nej przyczyny)147. Ojcówie 
i piśarze kóś cielni drugiegó i trze-
ciegó śtulecia takz e wzywają dó jak 
najczęśtśzegó jej przyjmówania. Dla 
przykładu ś w. Ignacy Antióchen śki 
argumentuje śwóje śtanówiśkó tym, 
z e częste gromadzenie się na Eucha-
rystię – a zatem i czynne w niej 
ucześtnictwó – odpędza szatana, 
a jednością wiary pokonywane są je-
go zgubne czyny148. Juśtyn Filózóf 
nie ógranicza dzielenia Ś więtegó 
Chleba tylkó dó przybyłych na 
wśpó lną módlitwę, lecz i dó nieó-
becnych na niej, mając prawdópó-
dóbnie na myś li przede wśzyśtkim 
óśóby chóre. Nieómalz e códzienna 
Eucharyśtia śpótykana jeśt zaró wnó 
u Tertuliana óraz Cypriana z Karta-
giny149. Chrześ cijanie pierwśzych 
wiekó w dóśkónale zdawali śóbie 
śprawę z tegó, z e Liturgia śprawó-
wana jeśt w jednym celu – zjednó-
czenia z Chryśtuśem w Euchary-
śtii.150 Byłó tó dla nich czymś  zupeł-
nie naturalnym, tym przeciez  z yli.151 
 Biśkup Cezarei Paleśtyn śkiej Ba-
zyli piśał, z e za jegó czaśó w wierni 
przyśtępówali dó Śtółu Pan śkiegó 
cztery razy w tygódniu: w niedzielę, 

ś ródę, piątek i śóbótę óraz w dni, 
gdy wypada śzczegó lna pamięc  da-
negó ś więtegó.152 
 Ś w. Jan Chryzóśtóm jednak wy-
raz nie prześtrzega wśzyśtkich, z e 
ś więtó cerkiewne ani uróczyśtóś c  
nie jeśt ókreśem, kiedy pówinniś my 
przyśtępówac  dó Śtółu Pan śkiegó
(!), a tylkó gdy sumienie nasze jest 
czyste a życie wolne od przewi-
nień153. Z jednej śtróny w dzien  
Zmartwychwśtania Pan śkiegó 
w śwej śłynnej Hómilii wzywa ón: 
Uczta przygotowana, rozkoszujcie 
się wszyscy. Baranek przygotowany, 
niech nikt nie wyjdzie głodny. Wszy-
scy154 nasyćcie się ucztą wiary, wszy-
scy przyjmijcie bogactwo miłosier-
dzia155, z drugiej jednak upómina, 
tych któ rzy nie mają w zwyczaju 
przyśtępówania dó Eucharyśtii 
w inne dni róku, a przychódzą dó 
niej w Wielki dzien  Paśchy, nie 
zwracając uwagi na grzechy, jakie 
mają na śwóim śumieniu.156 Czy za-
tem ś więty paśterz zaprzecza śam 
śóbie? Z całą pewnóś cią nie. Wyraz -

137 Prawda ta w bardzó wyraz ny śpóśó b 
zóśtała ujęta w módlitwie Kanónu Eu-
charyśtycznegó wypówiadanej przez 
kapłana i rózpóczynającej śię ód śłó w: 
Wspominając przeto to zbawienne przy-
kazanie (…). Na uwagę zaśługuje tu cza-
śównik „dókónałó”, któ ry uz yty jeśt 
w czaśie prześzłym dókónanym. W ten 
śpóśó b wśzyśtkie wymienióne nówóte-
śtamentówe wydarzenia, włącznie 
z Drugim Przyjś ciem Zbawiciela dla 
kaz degó jednóczącegó śię z Nim w Jegó 
Ciele i Krwi, juz  miały miejśce. 
138 1 J 5,19 
139 Γρηγορί ου Πάλάμά , Στην σεπτή 
Μεταμόρφωση του Κυρίου και Σωτήρα 
μας Ιησού Χριστού, [w:] EΠE, t. 10, ś. 
371. 
140 J 6,54 
141 Aρχίμ. Χ. Πάπάθάνάσί ου, Η Θεία 
Λειτουργία… (óp. cit.), ś. 238–239. 
142 Μητρ. Δημητρίά δος, Πόσο συχνά 
πρέπει να κοινωνούμε, [w:] Η 
προσέλευση… (óp. cit.), ś. 24. 

143 J 6,53 
144 Dz 2,42 
145 Kanony Apostolskie. Kanon 8, [w:] kś. 
Alekśy Znóśkó, Kanony Kościoła… (óp. 
cit.), ś. 12-13. 
146 Kanony Apostolskie. Kanon 9, [w:] 
Ibidem, ś. 13. 
147 Πρωτοπρ. Κ. Ν. Κάλλί νίκος, 
Ο χριστιανικός Ναός… (óp. cit.), ś. 363. 
148 Ιγνάτί ου Αντίοχεί άς, Προς Εφεσί ους 
Επίστολη , [w:] PG, t. 5, ś. 745. 
149 Αρχίμ. Ν. Ιωάννη δης, Θεολογία και 
γραμματεία… (óp. cit.), ś. 396–397. 
150 O takim przeznaczeniu Liturgii nau-
czał m.in. Mikółaj Kabaśilaś w śwym 
znanym dziele pód tytułem Ερμηνείατης 
Θείας Λειτουργίας, [w:] PG, t. 150, 
ś. 477B. 
151 Ιερομ. Γρηγο ρίος, Η Θεία 
Ευχαριστία… (óp. cit.), ś. 177. 

152 Βάσίλεί ου Με γά, Επιστολή ϘΓ΄, [w:] 
PG, t. 32, ś. 484. 
153 Ιωά ννου Χρυσοστο μου, Πέρι 
Ακαταλήπτου… (óp. cit.), ś. 755. 
154 Pódkreś lenie właśne. 
155 Świętego ojca naszego Jana Chryzo-
stoma, arcybiskupa Konstantynopola, 
mowa katechetyczna na święty i pełen 
światłości dzień najchwalebniejszego i 
zbawczego Zmartwychwstania Chrystusa 
Boga naszego, www.liturgia.cerkiew.pl/
pent/01paścha.pdf [dóśtęp 23.04.2014]. 
156 Ιωά ννου Χρυσοστο μου, Eις την προς 
Εφασίους. Λόγος Γ΄, [w:] EΠE, t. 20, ś. 
485–487. 

Święty Cyprian z Kartaginy. za: acathist.ru 
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nie pragnie ón w ten śpóśó b, jedy-
nie uczulic  śwóje „ówce” na pówagę 
Ś więtóś ci, dó któ rej śię zbliz ają. 
W innym miejścu śwóich niezwy-
kłych dzieł tłumaczy, z e Eucharyśtia 
śprawówana na Paśchę abśólutnie 
niczym nie ró z ni śię ó tej celebró-
wanej w inne dni. Jest ona tym sa-
mym, tą samą łaską Ducha Świętego. 
Pascha jest zawsze (gr. Aei Paskha 
estin), a naśze przygótówanie dó 
przyjęcia Eucharyśtii na Paśchę (tej 
ś więtówanej raz w róku) nie pówin-
nó śię ró z nic  ód tej, któ rą przez ywa-
my pódczaś kaz dej Liturgii, pónie-
waz  w óbu „przypadkach” mamy dó 
czynienia z tą samą siłą, (…) tą samą 
łaską, tym samym Ciałem157. Śkóró 
więc mówa juz  ó Ś więcie Ś wiąt, 
śwóje śtanówiśkó zajęli ró wniez  Oj-
cówie Śóbóru in Trulló. W śwóim 
66. kanónie namawiają óni wśzyśt-
kich wiernych, by ókreś ód dnia 
Zmartwychwśtania Zbawiciela i ca-
ły naśtępujący pó nim tydzien  
(gr. Diakainesimos Ebdomada), śpę-
dzili na módlitwie, czytaniu Piśma 
Ś więtegó óraz przyjmówaniu Ciała 
i Krwi Pana.158 
 Z yjący w IX w. ś w. Teódór Śtudy-
ta, przekónujący śwóich mnichó w 
dó jak najczęśtśzej Kómunii, był 
zdania, z e przyśtępówanie dó niej 
jedynie w niedziele, nie jeśt wyśtar-
czające i dlategó namawiał dó 
ucześtnictwa w Eucharyśtii kaz degó 
dnia159, jak czynił tó na przykład 
śtarzec Barśanufiuśz, ó czym śam 
zaś wiadczał160. O códziennej radó-
ś ci, wypływającej ze zjednóczenia 
i przebó śtwiającegó óbcówania 
z Chryśtuśem za póś rednictwem 
Najś więtśzegó Śakramentu – lecz 
któ rej tówarzyśzą nieuśtanne łzy 
z alu za śwóje grzechy – wśpóminał 
ró wniez  ś w. Śymeón Nówy Teó-
lóg161. 
 Na kóniec wartó zapóznac  śię 
takz e z ópinią ś w. Makaregó Kó-
rynckiegó. Mótywacja wiernych – 
z jegó śtróny – dó częśtegó przyjmó-

wania Eucharyśtii wynika ze śłó w 
Módlitwy Pan śkiej, a dókładniej: 
chleba naszego powszedniego daj 
nam dziś. Tó ó Chlebie Niebian śkim, 
jegó zdaniem, jeśt tutaj mówa, Chle-
bie, ó któ ry winniś my próśic  Ojca 
Niebieśkiegó jak najczęś ciej, pónie-
waz  tylkó wtedy dóchódzi dó praw-
dziwej Kómunii człówieka z Bó-
giem. Ś więty hierarcha uwaz a za 
pówaz ne naruśzenie pórządku Kó-
ś cielnegó śytuację nienaturalną, 
w któ rej kapłan, wychódzący z Kie-
lichem w celu udzielenia Śakramen-
tu, natychmiaśt wraca dó Ołtarza 
z pówódu braku „chętnych” dó jegó 
przyjęcia. Có ciekawe, pótępia ón 
ró wniez  wśzyśtkich tych kapłanó w, 
któ rzy nie dópuśzczają dó Miśte-
rium wiernych z czcią, pobożnością 
i wiarą pragnących doń przystąpić. 
Nie waha śię nawet nazwac  takich 
duchównych „zabó jcami”162. 

Podsumowanie 
 Matka Cerkiew wśzelkimi śpóśó-
bami zwraca śię dó kaz degó wierne-
gó indywidualnie i nawółuje dó głę-
bókiegó śzacunku, jaki winniś my 
ókazac  Bógu Jedynemu za dar Eu-
charyśtii. Radzi na wiele śpóśóbó w, 
jak uniknąc  niegódnegó ucześtnic-
twa w Uczcie Pan śkiej. Nalez ałóby 
w tym miejścu pódkreś lic  waz ną ró-
lę, jaką ódgrywa ójciec duchówy (gr. 
pneumatikos pateras) i ciągła śyner-
gia, zachódząca między nim a śpó-
wiadanym. Tó właś nie z nim wierny 
pówinien kónśultówac  kweśtie 
związane z z yciem śakramentalnym, 
a ón jakó znający gó ód „duchówegó 
dziecin śtwa”, nakieruje gó, dóradzi 
w nurtujących gó kweśtiach. Dlategó 
właś nie tak waz nym jeśt 
„póśiadanie” śtałegó śpówiednika, 
któ ry niczym naśz óśóbiśty lekarz, 
zna „hiśtórię chóróby”, duchówe nie-
móce, grzechy i pótrafi na ich pód-
śtawie trafnie dóbrac  ódpówiednie 
ś ródki, któ re pómógą w naśzych có-
dziennych zmaganiach na dródze ku 
jednóś ci z Bógiem. Śam wierny ró w-
niez  pówinien kóntrólówac  śtan 
zdrówia śwójej duśzy i ódczuwac  
pótrzebę jej óczyśzczenia. Dlategó 
tez  nie jeśt móz liwym wśkazanie 
jednej, ódpówiedniej dla wśzyśtkich 
pórady związanej chóciaz by z kwe-
śtią óbówiązkówej śpówiedzi bądz  
póśtu ze śtróny kapłana, póniewaz  
kaz dy wierny śtanówi óddzielny 

157 Tenz e, Eις την Α΄προς Τιμόθεον 
Επιστολήν. Ομιλια Ε΄, [w:] EΠE, t. 23, 
ś. 208. 
158 Kanony piąto-szóstego sobory po-
wszechnego (Trullański, 691–692 r.). 
Kanon 66, [w:] Ibidem, ś. 95. 
159 Αρχίμ. Ν. Ιωάννη δης, Θεολογία και 
γραμματεία… (óp. cit.), ś. 399–400. 
160 Ibidem, ś. 400, przyp. 34. 
161 Ibidem, ś. 392. 162 Ibidem, ś. 408. 

„przypadek”, a wśzyśtkie póruśzóne 
tu aśpekty śą zagadnieniami óśóbi-
śtymi, a wręcz intymymi. Niezbędna 
więc wydaje śię tu byc  najwiękśza 
z cnó t – rózśądek (gr. meizon pason 
areton e diakrises). 
 Cerkiew, wzywająca dó jak naj-
częśtśzegó przyjmówania Wielkich 
Tajemnic, prześtrzega tym śamym 
przed niebezpieczen śtwem rutyny, 
kiedy tó człówiek zatraca póczucie 
śacrum i śzacunku dó Eucharyśtii. 
Dlategó tak iśtótnym jeśt by przy-
śtępówac  i przygótówywac  śię dó 
niej tak, jakby byłó tó pierwśzym 
i óśtatnim naśzym ucześtnictwem 
w Wieczerzy Pan śkiej, tu w tym 
z yciu. 
 

o. Adam Magruk 

Święty Jan Złotousty. za: azbuka.ru 
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Zarys historyczny 
 Przyglądając śię rózwójówi 
ś wiątyn , móz na wydzielic  dwa 
ókreśy wcześnóchrześ cijan śkiej ar-
chitektury: 
 ód pówśtania dó uznania chrze-

ś cijan śtwa za religię pan śtwówą 
przez ceśarza Kónśtantyna, 

 ód Kónśtantyna Wielkiegó dó 
upadku zachódniej częś ci Ceśar-
śtwa Rzymśkiegó. 

 W póczątkówym ókreśie kaznó-
dzieje nauczali w śynagógach, a ze-
brania wiernych ódbywały śię 
w dómach człónkó w wśpó lnót. Pó z -
niej te budynki przyśtóśówywanó 
dó róli śamódzielnych cerkwi. Pód-
czaś prześ ladówan  przez władze 
rzymśkie miejśca zebran  chrześ ci-
jan były ukrywane. W charakterze 
ś wiątyn  wykórzyśtywanó katakum-
by (złóz óny śyśtem pódziemnych 
galerii-nekrópólii) Rzymu, Efezu, 
Alekśandrii, Śyrakuz i innych miaśt. 
Na miejścu męczen śtwa ś więtych 
lub na ich mógiłach budówanó mar-
tyria w póśtaci ógródzenia lub ka-
plicy. 
 Drugi etap rózwóju architektury 
śakralnej wiąz e śię z uśtanówie-
niem przez Kónśtantyna Wielkiegó 
chrześ cijan śtwa religią pan śtwówą. 
W tym czaśie jegó matka Helena 
wybudówała w Jerózólimie wielką 
Ś wiątynię Zmartwychwśtania. Za 
czaśó w Kónśtantyna rózpóczyna śię 
wielki próceś budówania chrześ ci-
jan śkich ś wiątyn  w całym impe-
rium. Przy czym ś wiątynie chrześ ci-
jan śkie częśtó budówanó na miejścu 
pógan śkich. Czaśami przekśztałca-
nó je na chrześ cijan śkie pó uprzed-
nim póś więceniu. W IV w. w całym 
ceśarśtwie pówśzechnie budówanó 
ś wiątynie w fórmie bazyliki, któ ra – 
w ódró z nieniu dó ś wiątyni budówa-
nej z kópułami na planie krzyz a – 
ma próśty dwuśpadówy dach nad 

centralną nawą i jednóśpadówe pó-
krycia naw bócznych. Działó śię tak 
zwłaśzcza we wśchódniej częś ci Ce-
śarśtwa Rzymśkiegó, któ ra nie pód-
legała – jak zachódnia – niśzczącym 
najazdóm plemión barbarzyn śkich. 
 Wraz z rózwójem śtróny óbrzę-
dówej póśtępówała rózbudówa 
śtruktury ś wiątyni i pójawiły śię na-
śtępujące elementy: 
 atrium przed wejś ciem, mające 

na ś ródku fóntannę dó óbmyc  
lub chrzcielnicę, 

 nartekś (przedśiónek – pritwór), 
 tranśept (nawa póprzeczna) ma-

jący na celu zwiękśzenia częś ci 
ółtarzówej. 

 Pó rózpadzie Ceśarśtwa Rzym-
śkiegó prawóśławna tradycja archi-

tektóniczna rózwijała śię na terytó-
rium Bizancjum az  dó zdóbycia 
Kónśtantynópóla przez Turkó w 
óśman śkich w 1453 r. W ciągu ty-
śiącletniej hiśtórii rózwóju śztuki 
bizantyn śkiej całkówicie ufórmówał 
śię typ ś wiątyni na planie krzyz a 
z kópułami. Zóśtał ón pó z niej prze-
jęty przez budównictwó ruśkie. 
Wzórcem ś wiątyni prawóśławnej 
dla Ruśi śtał śię kónśtantynópóli-
tan śki śóbó r Hagia Śóphia. 
 Pierwśze cerkwie śtawiali bu-
dówniczówie greccy, śprówadzeni 
z Kónśtantynópóla, dlategó pódśta-
wówy typ cerkwi murówanej wy-
wódzi śię ód pó z nóbizantyn śkich 
ś wiątyn  wznóśzónych na planie 
krzyz a i zwien czónych kópułą 

 Świątynia chrześcijańska obrządku prawosławnego powszechnie jest nazywana cerkwią. Należy jednak pamiętać, że 
jeszcze w szesnastym wieku słowo cerkiew odnosiło się zarówno do świątyni prawosławnej, jak i do kościoła katolickiego 
czy protestanckiego. Wyraźne rozróżnianie pojęć cerkiew i kóś ció ł nastąpiło dopiero pod koniec XVI i na początku na-
stępnego wieku. Wiązało się to w znacznej mierze z polemikami wywołanymi przez wprowadzenie unii brzeskiej. 

O prawosławnej świątyni 

Sobór św. Mikołaj a w Nicei (Francja). fot. autor 
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z krzyz em. Pó z niejśzy rózwó j archi-
tektóniczny na rózległych óbśza-
rach óbrządku prawóśławnegó był 
uzalez nióny ód warunkó w miejścó-
wych. Najbardziej charakteryśtycz-
ne typy i fórmy cerkwi wykśztałciły 
śię na Ruśi. 
 Rózwó j architektury cerkiewnej 
charakteryzówał śię córaz więk-
śzym zró z nicówaniem typó w bu-
dówli i ich wzraśtającą dekóracyj-
nóś cią. Śzczegó lne bógactwó fórm 
cechuje cerkwie drewniane na tere-
nie Róśji, Białóruśi, Ukrainy, Śłówa-
cji óraz wśchódniej Pólśki. Budówa-
nó je takz e z cegły i kamienia, jed-
nak bardzó duz ó byłó ś wiątyn  
drewnianych. 
 Z kólei ś wiątynie greckie, ód 
ókreśu wcześnóchrześ cijan śkiegó 
az  dó pan śtwa nówógreckiegó, pó-
zóśtawały wierne śtylówi bizantyn -
śkiemu. Móz na tu z kólei zauwaz yc  
pewne wpływy tradycji frankón -
śkiej óraz włóśkiej. 

Wygląd zewnętrzny 
 Najczęś ciej ś wiątynie chrześ ci-
jan śkie śą budówane na naśtępują-
cych planach: 
a) krzyz a - śymból krzyz a Chryśtu-

śówegó jakó triumf nad grze-
chem i ś miercią óraz pódśtawa 
wiecznegó zbawienia,  

b) kóła (rótunda) – śymból wiecz-
negó trwania Cerkwi, jej nie-
śkón czónóś ci w czaśie, 

c) kwadratu – śymból ziemi, gdzie 
wierni śchódzą śię dó ś wiątyni 
z czterech śtrón ś wiata lub 
óś miókąta – śymból gwiazdy be-
tlejemśkiej wśkazującej drógę, 

d) próśtókąta – śymból arki óraz 
z ycia na łódzi, wyóbraz ający 
Cerkiew óraz wędró wkę człó-
wieka dó celu z ycia – Kró leśtwa 
Bóz egó. 

 Kaz da ś wiątynia jeśt póś więcóna 
jakiemuś  chrześ cijan śkiemu wyda-
rzeniu lub ś więtemu, dzien  pamięci 
któ regó nazywa śię ś więtem ś wiąty-
ni (престольный праздник). Czaśa-
mi w ś wiątyni buduje śię kilka ółta-
rzy bócznych (приделов). Wtedy 
kaz dy z nich jeśt póś więcóny inne-
mu ś więtemu lub wydarzeniu. 

 Zgódnie ze zwyczajem, ś wiąty-
nia zwykle jeśt budówana z prezbi-
terium śkierówanym na wśchó d. 
Dzieje śię tak na pamiątkę znajdują-
cegó śię tam – według tradycji ju-
deóchrześ cijan śkiej – rajśkiegó 
ógródu óraz miejśca naródzin Jezu-
śa Chryśtuśa. Ze wśchódem śłón ca 
kójarzóne jeśt ró wniez  nadejś cie 
przyśzłegó Kró leśtwa. Z tegó tez  
względu mó wi śię, z e cerkwie śą 
„órientówane”. Praktyka órientówa-
nia kóś ciółó w iśtniała ró wniez  
w Kóś ciele zachódnim, có jednak 
prześtałó byc  tam óbówiązującą 
nórmą pócząwśzy ód kón ca ś re-
dniówiecza. Chóciaz  i w prawóśła-
wiu iśtnieją wyjątki, gdy liturgiczny 
wśchó d móz e nie ódpówiadac  geó-
graficznemu. Jakó przykład móz na 
wymienic  cerkiew męczennika Ju-
liana z Tarśu w Puśzkinie kółó 
Śankt Peterśburga (prezbiterium 
śkierówane na półudnie) lub cer-
kiew Zaś nięcia Prześ więtej Bóguró-
dzicy w miejścówóś ci Nikółó-Róz ók 
w wójewó dztwie twerśkim 
(prezbiterium śkierówane na pó ł-
nóc). Nie budówanó jednak ś wiątyn  
z prezbiterium śkierówanym na za-
chó d. 
 Kópuła jeśt śymbólem nieba, Bó-
ga, ś więtych i ś wiata anielśkiegó. 
Liczba kópuł nie jeśt dówólna i ma 
znaczenie śymbóliczne. Według 
rózpówśzechniónej tradycji prawó-
śławne ś wiątynie mógą miec : 
 1 kópułę – śymbólizuje Pana Je-

zuśa Chryśtuśa, 
 2 kópuły – dwie natury Jezuśa 

Chryśtuśa (bóśka i ludzka), 
 3 kópuły – Tró jca Ś więta, 
 5 kópuł – Jezuś Chryśtuś i czterej 

ewangeliś ci, 
 7 kópuł – śiedem Śóbóró w Pó-

wśzechnych, śiedem śakramen-
tó w, 

 9 kópuł – dziewięc  zaśtępó w 
anielśkich, 

 13 kópuł – Jezuś Chryśtuś 
i 12 apóśtółó w, 

 24 kópuły – 12 prórókó w z Śta-
rym Teśtamencie i 12 apóśtółó w 
w Nówym Teśtamencie, 

 25 kópuł – Jezuś Chryśtuś, 12 
prórókó w z Śtarym Teśtamencie 

i 12 apóśtółó w w Nówym Teśta-
mencie, 

 33 kópuły – liczba lat z ycia ziem-
śkiegó Jezuśa Chryśtuśa. 

 Na kaz dej kópule umieśzczóny 
jeśt krzyz , có óznacza, z e Cerkiew 
óddaje chwałę Jezuśówi Chryśtuśó-
wi. 
 Kśztałt kópuł, będących charak-
teryśtycznym elementem architek-
tury cerkiewnej, przybierał ró z ne 
fórmy w zalez nóś ci ód regiónu. 
W bałkan śkiej architekturze śakral-
nej (bizantyn śkiej, śerbśkiej i buł-
garśkiej) jeśt tó kśztałt pó łókrągły, 
kópuła jeśt óparta bezpóś rednió na 
śklepieniu. W architekturze  rumun -
śkiej ma kśztałt śtóz kówy, óśtróśłu-
pówy lub dzwónówy. W architektu-
rze ruśkiej póczątkówó był tó 
kśztałt hełmu śzyśzaka (archi-
tektura nówógródzka), pó z niej jed-
nak śtópniówó ewóluówał w pó-
wśzechnie znany kśztałt cebulaśty, 
mający znaczenie zaró wnó śymbó-
liczne (płómienie ś wiec lub górejący 
płómien  wiary), jak i praktyczne 
(ułatwia zśuwanie śię ś niegu, 
zmniejśzając óbciąz enie pókrycia 
dachówegó). 

Wnętrze świątyni 
 Bez względu na całą ró z nóród-
nóś c  fórm i śtyló w architektónicz-
nych, wykórzyśtywanych przy bu-
dówach ś wiątyn , wewnętrzny układ 
ś wiątyni prawóśławnej zawśze pód-
lega ókreś lónemu kanónówi. Pó-
wśtał ón w Bizancjum przed pócząt-
kiem drugiegó tyśiąclecia i nie pód-
legał pó z niej iśtótnym zmianóm. 
Ś w. Śymeón z Teśalónik w śwej 
kśiędze „O ś wiątyni Bóz ej” piśał: 
Z miłością przekazujemy wam to, co 
otrzymaliśmy od Ojców; albowiem 
nie przekazujemy nic nowego ponad 
to, co było nam przekazane i nie do-
konaliśmy żadnych zmian, ale zacho-
waliśmy wszystko, podobnie jak Sym-
bol Wiary, w takim samym stanie. 
Sprawujemy nabożeństwa dokładnie 
tak, jak czynił to Sam Chrystus, jak 
czynili to apostołowie i Ojcowie Cer-
kwi1. 

1 Leónid Uśpienśki, Symbolika cerkwi, 
Białyśtók 2000, ś. 18. 
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 Tradycyjna prawóśławna ś wią-
tynia jeśt pódzielóna na trzy częś ci 
zgódnie z planem Przybytku Mójz e-
śzówegó i Ś wiątyni Śalómóna. Śą tó: 
przedśiónek (nartekś – pritwor), 
częś c  ś ródkówa (nawa) i prezbite-
rium (ałtar). 

Narteks 
 Nartekś wyśtępówał juz  w archi-
tekturze wcześnegó chrześ cijan -
śtwa, bizantyn śkiej óraz w ókreśie 
wcześnóś redniówiecznym. Był tó 
kryty przedśiónek przy fróntówej, 
zachódniej ś cianie ś wiątyni. W śta-
róz ytnych ś wiątyniach nartekś był 
miejścem, gdzie pódczaś nabóz en -
śtwa przebywali i módlili śię kate-
chumeni óraz kajający śię. Byli tó 
zatem ci, któ rzy nie przyśtępówali 
dó Kómunii pódczaś Liturgii Ś wię-
tej. 
 W dawnych ruśkich ś wiątyniach 
częśtó w ógó le nie byłó przedśión-
kó w. Wynikałó tó śtąd, z e w czaśie 
przyjęcia chrztu przez Ruś  nie wy-
dzielanó juz  katechumenó w i ludzi 
kajających śię. W tym czaśie z regu-
ły chrzczónó małe dzieci. Zaś  chrze-
ś cijanie, któ rzy za śwóje póśtępki 
i grześzne zachówanie ótrzymywali 
epitemię, śtali przez pewną częś c  
nabóz en śtwa przy zachódniej ś cia-
nie ś wiątyni lub przed wejś ciem. 
Jednak w pó z niejśzym ókreśie tra-
dycja budówania przedśiónkó w ód-
nówiła śię. Częśtó w ś wiątyniach 
mónaśterśkich urządzanó w nich 
refektarz i przygótówywanó póśiłki 
dla biednych w dni ś wiąteczne 
i w dni wśpóminania zmarłych. 
 Ta częś c  ś wiątyni ma jednak – 
według Uśtawu cerkiewnegó – śwó-
je znaczenie liturgiczne. W przed-
śiónku nalez y ódprawiac  niektó re 
częś ci nabóz en śtw, w śzczegó lnóś ci 
litię pódczaś całónócnegó czuwania 
óraz pówieczerze i nabóz en śtwó 
ó pó łnócy. Panichidy (kró tkie nabó-
z en śtwa za śpókó j duśz zmarłych) 
pówinny byc  takz e ódprawiane 
w przedśiónku, chóciaz  w praktyce 
najczęś ciej śą ódprawia śię je w jed-
nym z ółtarzy bócznych ś wiątyni. 
W przedśiónku czytana jeśt ró wniez  
módlitwa óczyśzczająca dla matek 
w 40 dniu pó póródzie. 

 Nalez y przy tym zauwaz yc , z e 
w wielu wśpó łcześnych ś wiątyniach 
przedśiónek albó w ógó le nie iśtnie-
je, albó całkówicie śię zlewa ze 
ś ródkówą częś cią cerkwi. Jeśt tó 
związane óczywiś cie z utratą jegó 
dawnegó znaczenia funkcjónalnegó. 

Nawa 
 Ś ródkówa częś c  ś wiątyni jeśt 
miejścem, gdzie pódczaś nabóz en -
śtwa znajdują śię ś wieccy. W śtaró-
z ytnóś ci na ś ródku ś wiątyni ódby-
wała śię liturgia katechumenó w. 
Tam biśkup czytał módlitwy nad ka-
techumenami i wiernymi óraz chó-
rymi i ópętanymi, a diakón wygła-
śzał ektenie. W iśtócie ś ródkówa 
częś c  ś wiątyni była miejścem, gdzie 
zaśadniczó ódbywałó śię nabóz en -
śtwó. Tylkó Eucharyśtię śprawówa-
nó w prezbiterium. Pó z niej więk-
śzóś c  śłuz b cerkiewnych zóśtała 
przenieśióna dó prezbiterium, jed-
nakz e niektó re częś ci nabóz en śtw 
ciągle jeśzcze ódbywają śię na ś ród-
ku ś wiątyni. Pódczaś jutrzni i całó-
nócnegó czuwania w niedziele i dni 
ś wiąteczne na ś ródku ś wiątyni ód-
bywa śię pólieleóś i pómazanie 
wiernych ś więtym ólejem. 
 W śtarych ś wiątyniach na ś ród-
ku była umieśzczana katedra 
(nazywająca śię amboną), na któ rej 
czytanó Piśmó Ś więte i wygłaśzanó 
kazania. Obecnie taka kónśtrukcja 
wyśtępuje tylkó w śóbórach kate-
dralnych. Pódczaś nabóz en śtw arcy-

paśterśkich na ś ródku ś wiątyni wita 
śię arcypaśterza. Na katedrze ódby-
wa śię uróczyśte ubieranie gó 
w śzaty liturgiczne óraz póczątkówa 
częś c  liturgii dó małegó wejś cia. Na 
katedrze arcypaśterz śtaje ró wniez  
w przypadkach, gdy nabóz en śtwó 
ódbywa śię na ś ródku ś wiątyni. 
Pódczaś liturgii na tym pódwyz śze-
niu diakón czyta Ewangelię. 
 Z reguły na ś ródku ś wiątyni na 
anałóju (pódśtawce) lez y ikóna pa-
tróna ś wiątyni, ś więtegó lub wyda-
rzenia czczónegó w tym dniu. Przed 
anałójem śtói ś wiecznik (takie 
ś wieczniki śą śtawiane ró wniez  
przed innymi ikónami lez ącymi na 
anałójach lub wiśzącymi na ś cia-
nach). Wykórzyśtywanie ś wiec w 
cerkwi jeśt jednym z najśtarśzych 
óbyczajó w, któ ry przyśzedł dó naś 
z epóki pierwśzych chrześ cijan. 
W naśzych czaśach ma nie tylkó 
znaczenie śymbóliczne. Ś wieca ku-
pióna w cerkwi jeśt ró wniez  ófiarą 
na ś wiątynię. 
 We wśpó łcześnej cerkwi pód-
czaś nabóz en śtw z reguły wykórzy-
śtuje śię óś wietlenie elektryczne. 
Jednakz e niektó re częś ci nabó-
z en śtw nalez y ódprawiac  w pó ł-
mróku lub nawet w zupełnej ciem-
nóś ci. Pełne óś wietlenie jeśt włącza-
ne pódczaś najbardziej uróczyśtych 
mómentó w, na przykład pólieleóśu 
na całónócnym czuwaniu i pódczaś 
Bóśkiej Liturgii. Ś wiatłó w ś wiątyni 
jeśt całkówicie gaśzóne pódczaś 

Wnętrze cerkwi św. pror. Eliasza na św. Górze Athos. fot. autor 
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czytania śześ ciópśalmia na jutrzni. 
Śtłumióne ś wiatłó jeśt wykórzyśty-
wane pódczaś nabóz en śtw wielkó-
póśtnych. 
 Głó wna lampa ś wiątyni 
(z yrandól) nóśi nazwę panikadiła 
(ód greckiegó pólikandylión). W du-
z ych ś wiątyniach ma znaczne róz-
miary i móz e mieś cic  ód 20 dó pó-
nad 100 ś wiec lub lampek. Panika-
diłó jeśt pódwieśzane na długiej śta-
lówej linie dó ś ródka kópuły. 
W innych częś ciach ś wiątyni, na 
przykład pód kópułami bócznymi, 
mógą znajdówac  śię z yrandóle 
mniejśzych rózmiaró w nazywane 
pólikadiłami. 
 W mónaśterach Ś więtej Gó ry 
Athóś – gdzie przy nabóz en śtwach 
nie jeśt wykórzyśtywana elektrycz-
nóś c  – zachówały śię śtare óbyczaje 
zapalania ś wiec i lampek w ókreś ló-
nych mómentach śłuz by. Lampki 
przed ikónami śą zapalane przez 
śpecjalnie dó tegó wyznaczónegó 
mnicha eklezjarchę. Ś wiece przed 
ikónami i ś wiece, śłuz ące dó óś wie-
tlenia prześtrzeni ś wiątynnej, śą za-
palane tylkó pódczaś niektó rych 
mómentó w nabóz en śtw. Pód kópu-
łą ś wiątyni znajduje śię chóróś 
w póśtaci óbręczy. Na nim śtóją 
ś wiece, któ re śą zapalane pódczaś 
śzczegó lnie uróczyśtych mómentó w 
nabóz en śtwa za pómócą ś wiecy 
umieśzczónej na kón cu długiej tycz-
ki. Pódczaś uróczyśtych nabóz en śtw 
z yrandól ze ś wiecami jeśt rózhuś ty-

wany, aby ódblaśki ś wiec póruśzały 
śię pó ś wiątyni. Ten ruch, na ró wni 
z dz więkiem dzwónó w i śzczegó lnie 
uróczyśtym ś piewem melizmatycz-
nym2, śtwarza naśtró j ś wiąteczny. 
 Naśze cerkwie zwykle nie mają 
ławek, z wyjątkiem tych pód ś ciana-
mi, có daje więkśzą śwóbódę póru-
śzania śię wiernych niz  w ś wiąty-
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strachom4 – póczątkówó były wła-
ś nie zapróśzeniem diakóna dó wśta-
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dla wiernych ucześtniczących w na-
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łógi śólei i prezbiterium jeśt taki 
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głaśzane róześłanie (otpust) – błó-
góśławien śtwó na kóniec kaz degó 
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2 Melizmat – figura melódyczna ś piewa-
na na jednej śylabie tekśtu. 
3 Premudrost’ prosti – śtare wezwanie 
liturgiczne óznaczające „Mądróś c , śtó j-
cie próśtó” (tj. śtó jcie próśtó, dlategó z e 
czytane jeśt mądróś cią). 4 Stańmy dobrze, stańmy z bojaźnią. 

Nawa główna cerkwi św. wlk. męcz. Dymitra Sołuńskiego w Salonikach. fot. autor 
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dwa chó ry, umieśzczane ódpówied-
nió na prawym i lewym kliróśie. Na-
zywa śię tó ś piewem antyfónalnym. 
Częśtó dódatkówy kliróś jeśt budó-
wany na póziómie pierwśzegó pię-
tra w zachódniej częś ci ś wiątyni. 
W tym przypadku chó r znajduje śię 
za zgrómadzónymi wiernymi, a du-
chówien śtwó – przed nimi. 

Ikonostas 
 Na Ruśi wielópóziómówe ikónó-
śtaśy pójawiły śię na póczątku 
XV w. W wariancie klaśycznym ikó-
nóśtaś ma 5 rzędó w. Śą tó: 
 rząd lókalny (w nim umieśzcza-

ne śą ikóny czczóne lókalnie, 
wróta kró lewśkie i drzwi dia-
kón śkie), 

 rząd ś wiąteczny (z małymi ikó-
nami ś wiąt z cyklu dwunaśtu) 
i rząd deiśiś (głó wne piętró ikó-
nóśtaśu, ód któ regó zaczęłó śię 
jegó fórmówanie) – te dwa pię-
tra mógą zamieniac  śię miejśca-
mi, 

 rząd prórókó w (ikóny śtaróte-
śtamentówych prórókó w ze 
zwójami w rękach), 

 rząd praójcó w (ikóny śtaróteśta-
mentówych ś więtych). 

 Czaśami móz na śpótkac  więcej 
póziómó w. W rząd śzó śty mógą 
wchódzic  ikóny ze ścenami Męki 
Pan śkiej lub przedśtawiające ś wię-
tych, któ re nie weśzły dó rzędu apó-
śtólśkiegó. Ześtawienie ikón w ikó-
nóśtaśie móz e byc  ró z ne. Najbar-
dziej tradycyjne przedśtawienia: 
 na dwuśkrzydłówych wrótach 

kró lewśkich, umieśzczónych na 
ś ródku rzędu lókalnegó, najczę-
ś ciej znajdują śię przedśtawienia 
Zwiaśtówania i czterech ewan-
geliśtó w, 

 na lewó ód wró t kró lewśkich 
mieś ci śię ikóna Bóguródzicy, na 
prawó Jezuśa Chryśtuśa, 

 druga ikóna na prawó ód wró t 
kró lewśkich ódpówiada wezwa-
niu (ikóna ś wiątynna), 

 na drzwiach diakón śkich zwykle 
śą przedśtawieni archaniółówie 
lub ś więci, 

 nad wrótami kró lewśkimi –  
„Wieczerza Miśtyczna”, wyz ej 
(w tym śamym piónie) – 

„Zbawiciel Pantókratór” lub 
„Zbawiciel na trónie” rzędu deiśiś, 
na prawó ód niegó – Jan Chrzci-
ciel, z lewej śtróny zaś  Bóguródzi-
ca. Ośóbliwóś c  ikón z cyklu deiśiś 
śtanówi fakt, iz  póśtacie śą niecó 
óbró cóne, zwró cóne dó centralne-
gó óbrazu Chryśtuśa. 

 W centrum najniz śzegó rzędu 
ikónóśtaśu śą umieśzczane drzwi, 
w ruśkiej tradycji zwane wrótami 
kró lewśkimi. W tradycji greckiej na-
zywają je „ś więtymi drzwiami”. Pó-
chódzenie nazwy wró t kró lewśkich 
nie jeśt całkiem jaśne. Niektó rzy 
przyjmują, z e w tej nazwie ódbija 
śię śymbólizm wielkiegó wejś cia 
przedśtawiającegó drógę krzyz ówą 
Zbawiciela. Car bo carswujuszczich, 
Hospod’, hospodstwujuszczich, pri-
chodit zakłatisia i datisia w snied’ 
wiernym5 – głóśi hymn z Liturgii Ba-
zylegó Wielkiegó ś piewany w Wiel-
ką Śóbótę. Inni uwaz ają, z e ś ródkó-
we wróta prezbiterium ótrzymały 
nazwę kró lewśkich z tegó pówódu, 
z e przez nie dó prezbiterium wchó-
dzili władcy. Rzeczywiś cie, w róśyj-
śkiej praktyce imperatórzy w czaśie 
kórónacji wchódzili dó prezbite-
rium przez wróta kró lewśkie. Tam 
ucześtniczyli w Kómunii razem z ka-
płanami, przyjmując Ciałó Chryśtu-
śa dó rąk, a Krew Chryśtuśa z cza-
śzy. W Bizancjum „kró lewśkimi” na-

zywanó wróta prówadzące z przed-
śiónka dó ś ródkówej częś ci ś wiąty-
ni albó drzwi, przez któ re ceśarz 
wchódził dó cerkwi. 
 Pó óbu śtrónach ikónóśtaśu 
(pó łnócnej i półudniówej) mieś ci 
śię dwóje drzwi bócznych 
(diakón śkich). Próceśja liturgiczna 
zawśze wychódzi z prezbiterium 
przez drzwi pó łnócne i wraca przez 
wróta kró lewśkie. Diakón w celu 
wygłóśzenia ektenii wychódzi na 
śóleję przez drzwi pó łnócne, a wra-
ca dó prezbiterium przez drzwi pó-
łudniówe. 
 Ikónóśtaś zwien czóny jeśt krzy-
z em, niekiedy z figurą Chryśtuśa. 
 Póza nabóz en śtwami óraz w nie-
któ rych ich mómentach wróta kró -
lewśkie zaśłania śię zaśłóną, zwaną 
katapetaśmą. We wśpó łcześnej ru-
śkiej praktyce zaśłónę śtanówi pró-
śtókątne płó tnó, óbejmujące pó-
wierzchnię ód gó rnej krawędzi 
wró t kró lewśkich dó pódłógi. Kólór 
katapetaśmy bywa ró z ny – ciemny 
w dni śmutne, zaś  na nabóz en śtwa 
ś wiąteczne – złóty, błękitny, czer-
wóny. Na niej jeśt wyśzywany krzyz  
czteróramienny lub óś mióramien-
ny. W śtaróz ytnóś ci były wykórzy-
śtywane ró wniez  zaśłóny bógató 
wyśzywane. 
 Ś wieccy nie mógą wchódzic  dó 
wró t kró lewśkich. Nie mógą takz e 
naruśzac  prześtrzeni między kata-
petaśmą i preśtółem. 

5 Oto Król królów i Pan panujących przy-
chodzi, złożyć Siebie w ofierze i dać na 
pokarm wiernym. 

Ikonostas i panikadiło cerkwi św. pror. Eliasza na św. Górze Athos. fot. autor 
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6 Pobłogosław, władyko, tron na górze. 

Prezbiterium 
 Mieśzczące śię we wśchódniej 
częś ci budynku prezbiterium jeśt 
głó wną częś cią i najś więtśzym miej-
ścem prawóśławnej ś wiątyni. Tutaj 
z yje chwała Bóz a, któ ra niegdyś  wy-
pełniała Ś więte Ś więtych Ś wiątyni 
Jerózólimśkiej. Prezbiterium pózó-
śtaje w zaśadzie zarezerwówane dla 
duchówien śtwa. Mógą tutaj wchó-
dzic  tylkó męz czyz ni. Kaz dy, znaj-
dujący śię w prezbiterium, pówi-
nien zachówywac  póbóz ne milcze-
nie, przerywane tylkó czytanymi 
módlitwami lub kóniecznymi w cią-
gu nabóz en śtwa uwagami. Rózmó-
wy na tematy póśtrónne śą niedó-
puśzczalne. Pódczaś nabóz en śtw 
w prezbiterium pówinni przebywac  
tylkó ci duchówni, któ rzy biórą bez-
póś redni udział w śłuz bie. 
 Najwaz niejśzym miejścem 
w prezbiterium jeśt preśtół (trón) 
przypóminający śtó ł ófiarny, czyli 
Arkę Przymierza ze śtaróz ytnej 
Ś wiątyni Jerózólimśkiej. Jeśt tó śtó ł 
kónśtrukcji śześ ciennej wykónany 
z marmuru lub drewna. W greckich 
ś wiątyniach rózpówśzechnióne śą 
preśtóły próśtókątne, przypómina-
jące wydłuz óny śtó ł, uśtawióny 
ró wnólegle dó ikónóśtaśu. Wierzch-
nia kamienna płyta preśtółu śpó-
czywa na czterech kólumnach, zaś  
prześtrzen  wewnętrzna pózóśtaje 
widóczna. W praktyce ruśkiej pó-
wierzchnia pózióma preśtółu ma 
z reguły fórmę kwadratu, zaś  pre-
śtół jeśt całkówicie pókryty dwiema 
śzatami. Dólna jeśt wykónywana 
z białegó płó tna, a wierzchnia ze 
złótógłówiu. Tradycyjna wyśókóś c  
preśtółu wynóśi 98 cm. W ś ródku, 
pód wierzchnią płytą preśtółu, jeśt 
śtawiana kólumna, dó któ rej przy 
wyś więceniu ś wiątyni arcypaśterz 
wkłada cząśteczkę relikwii męczen-
nika lub ś więtegó. Ta tradycja pó-
chódzi ód śtaróchrześ cijan śkiegó 
zwyczaju ódprawiania liturgii na 
gróbach męczennikó w. 
 W niektó rych ś wiątyniach nad 
preśtółem jeśt uśtawiany baldachim 
na pódóbien śtwó tegó, któ ry znaj-
dówał śię w kónśtantynópólitan -
śkiej ś wiątyni Hagia Śóphia. Balda-

chim zwykle śkłada śię z czterech 
kólumn śtawianych przy rógach 
preśtółu. Na główicach kólumn jeśt 
mócówane zadaśzenie (móz e miec  
ónó fórmę czteróśpadówą). Według 
śtaróz ytnej tradycji, pód dachem 
baldachimu jeśt pódwieśzany (lub 
w centrum dólnej częś ci dachu 
przedśtawiany) gółąb śymbólizują-
cy Ducha Ś więtegó. 
 Preśtół jeśt miejścem, gdzie nie-
widzialnie przebywa Pan. Na pre-
śtóle znajduje śię antyminś – naj-
waz niejśzy ś więty przedmiót ś wią-
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Z ertwiennik jeśt przeznaczóny dó 
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z yc , z e wśpó łcześne śtóśówanie ter-
minó w „preśtół”, „z ertwiennik” 
i „gó rne miejśce” ódró z nia śię ód 
przyjętegó w kśięgach liturgicz-
nych. W tych kśięgach żertwienni-
kiem nazywa śię tó, có teraz przyję-
tó nazywac  prestołem. Tó, có teraz 
nazywa śię żertwiennikiem, nóśi 
tam zaś  nazwę predłożenije. Śłówó 
prestoł (gr. thrónóś) zarezerwówa-
ne jeśt dla gó rnegó miejśca, gdzie 
znajduje śię trón biśkupa. Właś nie 
dlategó na Liturgii, pódczaś ś piewu 
Triśagiónu, gdy biśkup lub kapłan 
przechódzi ze śwegó zwykłegó 
miejśca przed preśtółem na gó rne 
miejśce, diakón wygłaśza: Błagosło-
wi, władyko, gornij prestoł6. 

 
Aleksy Kordiukiewicz 



Biuletyn Informacyjny 2/2016 18 

Z życia Bractwa 
ul. L. Waryńskiego 30    15–461 Białystok 

www.bractwocim.pl    www.facebook.com/bractwocim 

Walne Zebranie Delegatów Bractwa 
 4 czerwca 2016 r. ódbyłó śię w Śiemia-
tyczach Walne Zebranie Delegató w Śtówa-
rzyśzenia Bractwó Prawóśławne 
ś w. ś w. Cyryla i Metódegó. 
 Tradycyjnie póprzedziła je Ś więta Li-
turgia, tym razem śprawówana w cerkwi 
Zmartwychwśtania Pan śkiegó w Śiemiaty-
czach, celebrówana przez góśpódarza – 
ó. mitrata Bazylegó Litwiniuka óraz ó. Ad-
ama Miśijuka, ó. Róś ciśława Białómyzegó 
i diak. Piótra Makala. Pó Liturgii wśzyścy 
przybyli delegaci udali śię na óbrady. 
 W zebraniu ucześtniczyłó 38 delegató w. 
Opró cz delegató w óbecni byli zapróśzeni góś cie, w tym władyka Jerzy, Biśkup Śiemiatycki, Prawóśławny Ordynariuśz 
Wójśkówy Pólśkiegó; ópiekunówie duchówni: ó. Adam Miśijuk, ó. Róś ciśław Białómyzy, a takz e Dyrektór Niepublicz-
nej Śzkóły Pódśtawówej im. ś w. ś w. Cyryla i Metódegó w Białymśtóku – Lena Ławniczuk, óraz Dyrektór Niepubliczne-
gó Przedśzkóla nr 1 im. ś w. mł.  Gabriela w Bielśku Pódlaśkim – Walentyna Mielnik-Nikółajuk. 
 Pó kró tkiej módlitwie głóś zabrał przewódniczący Zarządu Głó wnegó Bazyli Piwnik, któ ry pódśumówał rók 2015 
óraz wytyczył kierunek działan  w róku 2016. Pó wybórze na przewódniczącegó zebrania Jana Śmyka, rózpóczętó 
częś c  merytóryczną. Przyjętó śprawózdanie Głó wnej Kómiśji Rewizyjnej przedśtawióne przez Rómana Rómaniuka, 
zapóznanó śię ze śzczegó łówym śprawózdaniem z działalnóś ci Bractwa w róku 2015 przedśtawiónym przez diak. 
Piótra Makala – kierównika Biura ZG Bractwa, przeprówadzónó wybóry uzupełniające dó Głó wnej Kómiśji Rewizyjnej 
óraz przegłóśówanó śzereg waz nych dla funkcjónówania Śtówarzyśzenia uchwał. 
 Na zakón czenie zebrania głóś zabrał władyka Jerzy, któ ry pódziękówał za działalnóś c  Bractwa w kólejnym róku. 
Jakó śzczegó lne wydarzenie w z yciu nie tylkó Bractwa, ale takz e wiernych wśkazał przyjazd relikwii ś w. Marii Magda-
leny óraz ś w. Śpirydóna, biśkupa Tremithuś. Biśkup pówiedział ó przełómie i ódródzeniu wiary wś ró d ludzi. Kón cząc 
śwóje śłówó Władyka wyjaś nił zaśadnóś c  Śóbóru, któ ry ma śię ódbyc  w najbliz śzym czaśie na Krecie. 

Marcin Abijski 

Śladami Nektariusza – konferen-
cja naukowa 

 25 czerwca w Akademii Śupra-
śkiej ódbyła śię miedzynaródówa 
kónferencja naukówa „Ś ladami 
Nektariuśza”. Jej tematem była 
rekónśtrukcja freśkó w w śupra-
śkiej cerkwi Zwiaśtówania Naj-
ś więtśzej Bóguródzicy. Wśpó łórga-
nizatórem tegó wydarzenia byłó Bractwó ś w. ś w. Cyryla i Metódegó. 
 Z wykładami wyśtąpili: próf. Antóni Mirónówicz (ó związkach śupraśkie-
gó mónaśteru z Bałkanami), dr inz . Adam Muśiuk (technólógia wykónania 
freśkó w), dr Kryśtyna Śtawecka (dzieje freśkó w śupraśkich) óraz góś cie 
z Śerbi: próf. Śvetlana Pejic  (śerbśka ikónógrafia w XVI w.), próf. Góran Jani-
cijewic (rekónśtrukcja freśkó w w częś ci ółtarzówej) i dr Miódrag Milutinó-
wic (prójekt rekónśtrukcji freśkó w). Kónferencja ódbyła śię w ramach Feśti-
walu Kultury Śerbśkiej w Białymśtóku Vidóvdan 2016. 

diakon Piotr Makal 

VII Ogólnopolska Konferencja 
Rosyjskich Rodaków 

 1 paz dziernika ódbyła śię 
w Warśzawie VII Ogólnopolska Kon-
ferencja Rosyjskich Rodaków 
(VII Всепольская Конференция 
Российских Соотечественников). 
Na zapróśzenie Ambaśady Róśji 
w Warśzawie udział w kónferencji 
wziął takz e przewódniczący Zarzą-
du Głó wnegó Bazyli Piwnik. W pre-
zentacji Rola Prawosławnego Brac-
twa św. św. Cyryla i Metodego w ży-
ciu społecznym przedśtawił ón 
głó wne cele óraz óbśzary działalnó-
ś ci Bractwa. Tekśt wyśtąpienia znaj-
duje śię na śtrónie internetówej 
Bractwa.        Marcin Abijski 

Wystąpienie władyki Jerzego podczas Walnego Zebrania Delegatów Bractwa. 
fot. M. Surynowicz 
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Białystok 
 W biez ącym róku upływa 70. 
rócznica tragicznych wydarzen , 
któ re miały miejśce w śzeregu miej-
ścówóś ciach naśzegó regiónu. Nie-
któ re óddziały zbrójnegó pódziemia 
óbrały śóbie wó wczaś za cel lud-
nóś c  prawóśławną zamieśzkującą 
teren wśchódniej Pólśki. 
 Upamiętnienie tych zdarzen  
w Białymśtóku miałó miejśce 5 ma-
ja 2016 r., na terenie parafii Ś więte-
gó Ducha, gdzie wcześ niej z wielki-
mi próblemami (m.in. brakiem zgó-
dy niektó rych władz adminiśtracyj-

nych), zóśtał wznieśióny pómnik – 
kapliczka póś więcóny pómórdówa-
nym, zaginiónym prawóśławnym 
z ókreśu 1939–1956. Dzien  ten 
zbiegł śię ze ś więtem Męczennikó w 
Ziemi Chełmśkiej i Pódlaśkiej. 
 Przed pómnikiem zóśtały złóz ó-
ne wien ce óraz uśtawiónó znicze 
m.in. ód Bractwa ś w. ś w. Cyryla i 
Metódegó, Fórum Mniejśzóś ci Pód-
laśia i wiernych, mających w śwej 
pamięci te tragiczne czaśy. Módlimy 
śię z nadzieją, az eby te nieludzkie 
czaśy nie pówtó rzyły śię. 

Wiecznaja pamiat’ wszystkim 
męczennikom naszej ziemi! 

 Kółó białóśtóckie Bractwa na-
wiązałó wśpó łpracę z Fundacją Te-
atr Czrevó. W ramach wśpó lnych 
działan  pódjętó akcję infórmacyjną 
związaną z zórganizówanym Feśti-
walem ODE przygótówanym przez 
tę Fundację. W śzczegó lnóś ci pró-
mówanó śpektakl teatralny pt. Po-
pieł i Pamiać. 1946. 
 Przedśtawienie, któ re miałó 
miejśce 29 wrześ nia w Teatrze Dra-
matycznym w Białymśtóku wypeł-
niłó w całóś ci śalę teatralną. W śku-
pieniu i ciśzy wyśłuchanó przedśta-
wiónych tragicznych wydarzen  
związanych z pacyfikacją prawó-
śławnych wśi w pówiecie Bielśk 
Pódlaśki. Aktórzy Jóanna Tróc i Tó-
maśz Taranta przytóczyli fragmenty 
dókumentó w ze ś ledztwa prówa-
dzónegó przez Inśtytut Pamięci Na-
ródówej Ś28/02/Z óraz wśpómnie-
nia ś wiadkó w tych nieludzkich czy-
nó w. W ókreśie 29 śtycznia – 
2 lutegó 1946 r. zbrójny óddział 
Pógótówia Akcji Śpecjalnej Naródó-
wegó Zjednóczenia Wójśkówegó 

Rocznica śmierci śp. prof. Andrzeja Łapko 
 Czaś płynie nieubłaganie i z kaz dą chwilą óddalamy śię ód miniónych wy-
darzen . Jednak pamięc  ó śzczegó lnych mómentach i wybitnych óśóbach trwa 
– jak próśimy Bóga – wiecznie. Jedną z takich óśó b jeśt były Przewódniczące-
gó ZG Bractwa – próf. Andrzej Łapkó. 25 śierpnia minął rók ód mómentu, gdy 
zakón czyła śię jegó ziemśka wędró wka, a rózpóczęła inna – w nieznanej nam, 
niebian śkiej rzeczywiśtóś ci. 
 W nabóz en śtwach rócznicówych zórganizówanych przez ródzinę ś p. Pró-
feśóra ucześtniczyli przedśtawiciele Zarządu Głó wnegó óraz kóła terenówe-
gó Bractwa w Białymśtóku, Dyrekcja Ześpółu Śzkó ł Niepublicznych ś w. ś w. 
Cyryla i Metódegó, jegó wśpó łpracównicy i przyjaciele. Pódczaś śprawówanej 
w tym dniu Bóśkiej Liturgii wśpó lnie módliliś my śię, by Bó g dał odpoczynek 
duszom sługi Bożego Andrzeja oraz jego zmarłych krewnych w miejscu świa-
tłości, w miejscu szczęśliwości, w miejscu pokoju, skąd ucieka boleść, smutek i westchnienie. 
 Przedśtawiciele Bractwa ucześtniczyli takz e w zórganizówanej 29 śierpnia przez Fundację Oikónómóś panichidzie 
i ótwarciu wyśtawy póś więcónej próf. Andrzejówi Łapkó. Prófeśór był bówiem jednym z trzech, óbók abp. Jakuba 
i próf. Jóanicjuśza Nazarkó, fundatóró w tej órganizacji. 
  Z ludzkiegó punktu widzenia, ś p. próf. Andrzej Łapkó był z nami za kró tkó. Zbyt kró tkó, by mó gł zrealizówac  
wśzyśtkie śwóje plany, widziec  pierwśzych abśólwentó w śwójej ukóchanej placó wki – śzkóły ś w. ś w. Cyryla i Metóde-
gó, wychówac  jeśzcze jednó pókólenie młódziez y. 
 Mója znajómóś c  ze ś p. Prófeśórem takz e była zbyt kró tka – niecałe dwa lata, pódczaś któ rych wśpó łpracówałem 
z nim jakó nauczyciel i kierównik biura Bractwa. Zapamiętałem gó jakó człówieka ó wielkim wewnętrznym śpókóju 
i rózśądku, któ ry nigdy nie pódejmówał decyzji póchópnie. W trakcie śpótkan  śtarał śię łagódzic  zaiśtniałe kónflikty, 
uśpókajał wzburzónych dyśkutantó w. Z radóś cią dzielił śię śwóim dóś wiadczeniem zawódówym i dydaktycznym. 
 Głębókó wierzę, z e mimó iz  był z nami zbyt kró tkó, w Bóz ym planie wykónał śwóje zadanie i znalazł teraz ódpó-
czynek ód ziemśkich trudó w. Niech Dobry Bóg przyjmie jego duszę tam, gdzie sprawiedliwi pokojem się cieszą! 

diakon Piotr Makal 

Grób śp. prof. Andrzeja Łapko na cmentarzu parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. 

Konferencja Rosyjskich Rodaków. za: ronik.org.pl 
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Hajnówka 

 Trwają prace remóntówó-budówlanó adóptu-
jące budynek przy cerkwi archanióła Michała na 
śiedzibę bielśkiegó kóła Bractwa. Wśpó lnym wy-
śiłkiem bratczykó w, przy wydatnej pómócy śpón-
śóró w udałó śię dó tej póry zmienic  dach óraz wy-
burzyc  ś ciany i wśtawic  nówe ókna. Trwają prace 
wykón czeniówe. We wśzyśtkich pracach biórą 
udział człónkówie kóła, có znaczącó pózwala óbni-
z yc  kóśzty przedśięwzięcia, jednak kaz da pómóc 
finanśówa śię przyda. Pieniądze móz na wpłacac  
na kóntó Bractwa (nr rachunku na przedóśtatniej 
śtrónie Biuletynu). 
 Planówane ótwarcie nówej śiedziby kóła ódbę-
dzie śię jeśzcze w tym róku.      PM 

 W śóbótę 21 maja ódbył śię wy-
jazd dó Warśzawy, w któ rym 
ucześtniczyły dzieci i młódziez  wraz 
z ródzicami, nalez ący dó łó dzkiej 
Parafii Katedralnej ś w. Alekśandra 
Newśkiegó. Wyjazd zóśtał zórgani-
zówany przez łó dzkie kółó Bractwa. 
Opiekę duchówą w trakcie wyciecz-
ki śprawówał ó. Jakub Dmitruk. 
 W prógramie znalazły śię m.in. 
ucześtnictwó w ś w. Liturgii w Kate-
drze Metrópólitarnej ś w. Marii Mag-
daleny, wizyta w Centrum Kultury 
Prawóśławnej i zwiedzanie znajdu-
jącegó śię tam Muzeum Warśzaw-
śkiej Metrópólii Prawóśławnej óraz 
Kaplicy akademickiej ś w. ś w. Cyryla 
i Metódegó. Pó óbiedzie zwiedzónó  
warśzawśką śtaró wkę i Zamek Kró -
lewśki. Ośtatnim punktem prógra-
mu byłó ódwiedzenie cerkwi ś w. 
Jana Klimaka na Wóli. 

Magdalena Niewiadomska 

ŁÓDŹ 

Bielsk Podlaski 

dówódzóny przez kpt. Rómualda 
Rajśa „Buregó” zamórdówał 79 
óśó b, w tym kóbiety (ró wniez  ciąz y) 
óraz dzieci. Pódśtawówą „winą” 
zamórdówanych byłó tó, z e byli 
prawóśławni. 
 Bezpóś rednió pó śpektaklu ód-
był śię panel dyśkuśyjny prówadzó-
ny przez dziennikarza Mikółaja 
Wawrzeniuka, a udział w nim wzięli 
takz e Anna Móróz (autórka kśiąz ki 
„Między pamięcią a hiśtórią”), Śła-
wómir Iwaniuk (hiśtóryk) óraz 
Piótr Łapin śki reprezentujący IPN. 
Dyśkuśja z udziałem publicznóś ci 
była niezwykle emócjónalna (czemu 
nie nalez y śię dziwic ), gdyz  dótykała 
ródzin wielu przybyłych bądz  nawet 
ucześtniczących w ó wcześnych dyś-
kryminacyjnych zdarzeniach. 

Aleksy Mularczyk 

 4 wrześ nia, juz  pó raz piąty w 
hajnówśkim amfiteatrze ódbył śię 
Feśtyn Zdrówia. Inicjatórem i órga-
nizatórem imprezy byłó hajnówśkie 
kółó Bractwa. 
 Jak có róku, myś lą przewódnią 
feśtynu była prófilaktyka i óchróna 
zdrówia. Póza bardzó bógatym pró-
gramem artyśtycznym na ścenie 
amfiteatru, hajnówian przyciągnęły 
dó parku miejśkiegó liczne atrakcje, 
jakie przygótówali órganizatórzy. 
Przede wśzyśtkim śkórzyśtac  móz -
na byłó z bezpłatnych badan  wzró-
ku, śłuchu i póziómu cukru. Ratów-
nicy medyczni śzkólili chętnych w 
zakreśie udzielania pierwśzej pó-
mócy. Wiele śtóiśk óferówałó zdró-
wą z ywnóś c , kóśmetyki i rękódzie-
łó. Na dzieci ró wniez  czekałó śzereg 
atrakcji, przede wśzyśtkim ruchó-
wych. Kónkurśy, w któ rych nagródy 
ufundówali m.in. burmiśtrz i śtaró-
śta, przyciągnęły wielu chętnych. 

Występ zespołu ludowego podczas 
Festynu Zdrowia w Hajnówce. 

fot. Joanna Kiryluk 

Pamiątkowe zdjęcie przed wolską cerkwią. 

Podczas prac budowlanych w Bielsku Podlaskim. 
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 Człónkówie kóła terenówegó 
w Śłupśku w óśtatnich mieśiącach: 
 pómógli przy órganizacji zakón -

czenia róku śzkólnegó dla uczą-
cych śię i nauczających 
(26 czerwca); 

 wśpó lnie pómógli w przygótó-
waniu ś więta parafialnegó 
ap. ap. Piótra i Pawła (12 lipca); 

 zórganizówali wyjazd na ś więtó 
w Gryficach (27 śierpnia) óraz 
pielgrzymkę dó kóśzalin śkiej 
cerkwi na ś więtó Zaś nięcia Naj-
ś więtśzej Bóguródzicy; 

 ucześtniczyli w póś więceniu dę-
bówegó óś mióramiennegó krzy-
z a na cmentarzu kómunalnym, 
upamiętniającegó z ółnierzy Ar-
mii Radzieckiej (29 wrześ nia); 

 śpótkali śię 9 paz dziernika 
z ópiekunem duchówym kóła, 
ó. Mariuśzem Śynakiem. Tema-
tem byłó prawóśławie baśenu 
Mórza Ś ró dziemnegó; 

 w ramach śłupśkiej ódśłóny Ty-
gódnia Kultury Chrześ cijan śkiej 
22 paz dziernika, zórganizówali 
pókaz filmu „Ośtrów” (pełna śa-
la!). 

Nadiya Mateyuk 

Słupsk 

 Z inicjatywy śanóckiegó kóła 
Bractwa 25 wrześ nia 2016 r. ódbył 
śię w cerkwi Ś więtej Tró jcy w Śanó-
ku II Ekumeniczny Przegląd Pieś ni 
Paraliturgicznych. 
 W przeglądzie wzięłó udział 
ókółó 110 ucześtnikó w z naśzegó 
regiónu. Wyśtąpiłó 8 ześpółó w: 
Parafialny Chó r Parafii Prawóśław-
nej Ś w. Tró jcy w Śanóku, Ześpó ł 
Ludówy „Młóda Łópienka” z Ciśnej, 
Chó r Parafii Prawóśławnej Zaś nię-
cia NMP w Kalnikówie, Ześpó ł Dzie-
cięcy „Mareśzka” z parafii prawó-
śławnej w Bartnem, Ześpó ł 
„Śpiwanka” z Mókregó, Ześpó ł „Łem 
My” z Kóman czy, Ześpó ł „Łehka 
Dóriz ka” z Ukrainy óraz iśtniejący 
juz  ód pónad 44 lat zaśłuz óny Ze-
śpó ł Pieś ni i Tan ca „Ośławiany” z 
Mókregó. Przegląd zakón czył śię 

Sanok 

 9 paz dziernika ódbyłó śię śpó-
tkanie kóła terenówegó w Łódzi z JE 
arcybiśkupem Śzymónem pt.: 
„Wielki i Ś więty Śóbó r Cerkwi Pra-
wóśławnej Kreta 2016”. Śpótkanie 
ódbyłó śię w ramach cyklu „Póznaj 
Prawóśławie” órganizówanegó 
wraz z parafią katedralną w Łódzi 
Śpótkania ódbywają śię w kaz dą 
niedzielę ó gódz. 12.00. w śali para-
fialnej przy ul. Narutówicza 46 
(wejś cie ód ul. Piramówicza). 

Magdalena Niewiadomska 

Poświęcenie krzyża na cmentarzu w Słupsku 

wykónaną przez wśzyśtkich ucześt-
nikó w pieś nią „Pływy świtamy pi-
śne lubówy”, ś piewaną pó ukrain -
śku i pó pólśku. 
 W tym róku ótrzymaliś my dófi-
nanśówanie ód śtaróśtwa pówiató-
wegó (3500 zł) óraz śpónśóró w, za 
có śerdecznie dziękujemy. 
 Przegląd daje móz liwóś c  prze-
kazania tradycji religijnych ze śtar-
śzegó pókólenia na młódśze i anga-
z uje młódych dó śzukania Prawdy 
w chrześ cijan śtwie, niezalez nie ód 
póchódzenia naródówegó. 

Michał Gocko 

Podczas II Ekumenicznego Przeglądu Pieśni Paraliturgicznych w Sanoku 
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Z życia naszej Szkoły 
ul. L. Waryńskiego 30    15–461 Białystok 

www.szkolacim.pl    www.facebook.com/szkolacim 
 23 czerwca 2016 r. ódbyłó śię 
zakón czenie róku śzkólnegó w kl. I–
III gimnazjum óraz w kl. VI śzkóły 
pódśtawówej. Rók śzkólny zakón -
czyliś my dziękczynną ś w. Liturgią 
óraz mólebniem w intencji ucznió w, 
ródzicó w, dyrekcji, nauczycieli óraz 
wśzyśtkich pracównikó w naśzej 
śzkóły. W tym róku pó raz pierwśzy 
w hiśtórii naśzej śzkóły póz egnali-
ś my abśólwentó w gimnazjum. 
 Śwóją óbecnóś cią zaśzczycili naś 
JE biśkup Grzegórz, Lucja Orze-
chówśka, dyrektór Departamentu 
Edukacji UM w Białymśtóku, Mikó-
łaj Kamyśzyk, Kónśul Republiki Bia-
łóruś  w Białymśtóku óraz przedśta-
wiciele Zarządu Bractwa – órganu 
prówadzącegó śzkółę 
 Klaśy I-V śzkóły pódśtawówej 
rók śzkólny 2015/2016 uróczyś cie 
zakón czyły dzien  pó z niej Byłó tó 
bardzó waz ne wydarzenie dla 
ucznió w klaś pierwśzych, któ rzy 
ótrzymali pierwśze w z yciu ś wia-
dectwa śzkólne. 

JS 

 1 wrześ nia ó gódz. 8.00 wśzyścy 
uczniówie, dyrekcja, ródzice, nau-
czyciele i pracównicy śzkóły zebrali 
śię na ś więtej Liturgii śprawówanej 
przez ópiekuna duchówegó śzkóły- 
ó. Michała Czykwina w aśyś cie 
ó. Włódzimierza Miśijuka, ó. An-
drzeja Kuz my óraz d. Piótra Makala. 
Pó zakón czónej Liturgii Pani Dyrek-
tór Lena Ławniczuk przywitała 
wśzyśtkich zgrómadzónych z ycząc 
ówócnegó róku śzkólnegó. Głóś za-
brał ró wniez  wiceprzewódniczący 
Bractwa Alekśy Kórdiukiewicz, pó 
czym uczniówie udali śię na śpótka-
nie ze śwóimi wychówawcami. 

JS 

 1 wrześ nia prezydent Białegó-
śtóku Tadeuśz Truśkólaśki wręczył 
ucznióm i nauczycielóm medale 
„Diligentiae – za pilnóś c ”. Wyró z nie-
nie tó przyznawane jeśt raz w róku 
śzkólnym w kategóriach „uczen ” 
óraz „nauczyciel nóminówanegó 
ucznia”. W róku śzkólnym 
2015/2016 medale ótrzymałó 87 
ucznió w óraz 85 nauczycieli. Wś ró d 
nagródzónych były uczennice i nau-
czycielki naśzej śzkóły: 
 Zuzanna Bakier (uczennica kl. VI 

śzkóły pódśtawówej) i Miśtrzyni 
– p. Halina Grześ  

 Julia Kiryluk (uczennica kl. II 
gimnazjum) i Miśtrzyni – p. Ju-
śtyna Iwaniuk 

 Medal, który dziś otrzymują naj-
pilniejsi uczniowie, jest symbolem 
etosu uczciwej i rzetelnej pracy, dą-
żenia do zdobywania wiedzy 
i wszechstronnego rozwoju – pówie-
dział prezydent Białegóśtóku. – To 
prestiżowa nagroda dla osób, które 
swoją postawą, przykładem życia 
i postępowania są wzorem dla in-
nych, są dla nich szczególnym auto-
rytetem. 

Śerdecznie gratulujemy! 
JS 

 Śtypendia Prezydenta Miaśta 
Białegóśtóku w dziedzinie arty-
śtycznej na rók śzkólny 2016/2017 
ótrzymali naśtępujący uczniówie – 
abśólwenci naśzej śzkóły: 
 Maria Śawicka, 
 Śergiuśz Rómaniuk, 
 Patryk Miśiejuk, 
 Jakub Śzeremeta. 

Śerdecznie gratulujemy! 

 13 paz dziernika 2016 r. ucznió-
wie klaś pierwśzych śzkóły pódśta-
wówej i gimnazjum złóz yli uróczy-
śte ś lubówanie. W tej waz nej chwili 
tówarzyśzyli im ródzice, wychó-
wawczynie óraz śpółecznóś c  śzkól-
na. Śwóją óbecnóś cią zaśzczycili naś 
ró wniez : władyka Grzegórz, Kónśul 
Republiki Białóruśi w Białymśtóku 
Mikółaj Kamyśzyk, Dyrektór Depar-
tamentu Edukacji Urzędu Miejśkie-
gó Lucja Orzechówśka, óraz Prze-
wódniczący Bractwa Bazyli Piwnik. 
 Pierwśzóklaśiś ci zaprezentówali 
bógaty prógram artyśtyczny óraz 
ś lubówali pilnie śię uczyc , wzórówó 
zachówywac  i gódnie reprezentó-
wac  śzkółę. Paśówania śymbólicz-
nym ółó wkiem dókónała Dyrektór 
Śzkóły – Lena Ławniczuk, a na pa-
miątkę tegó waz negó wydarzenia 
uczniówie ótrzymali dyplómy i tar-
cze śzkólne. 
 Uróczyśtóś c  była ró wniez  ókazją 
dó złóz enia z yczen  z ókazji Dnia 
Edukacji Naródówej óraz wyręcze-
nia nagró d nauczycielóm i praców-
nikóm śzkóły. 

JS 

Wręczanie świadectw pierwszoklasistom 

Pasowanie na ucznia uczniów klas pierw-
szych szkoły podstawowej i gimnazjum 
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nie ze śwóimi wychówawcami. 

JS 

 1 wrześ nia prezydent Białegó-
śtóku Tadeuśz Truśkólaśki wręczył 
ucznióm i nauczycielóm medale 
„Diligentiae – za pilnóś c ”. Wyró z nie-
nie tó przyznawane jeśt raz w róku 
śzkólnym w kategóriach „uczen ” 
óraz „nauczyciel nóminówanegó 
ucznia”. W róku śzkólnym 
2015/2016 medale ótrzymałó 87 
ucznió w óraz 85 nauczycieli. Wś ró d 
nagródzónych były uczennice i nau-
czycielki naśzej śzkóły: 
 Zuzanna Bakier (uczennica kl. VI 

śzkóły pódśtawówej) i Miśtrzyni 
– p. Halina Grześ  

 Julia Kiryluk (uczennica kl. II 
gimnazjum) i Miśtrzyni – p. Ju-
śtyna Iwaniuk 

 Medal, który dziś otrzymują naj-
pilniejsi uczniowie, jest symbolem 
etosu uczciwej i rzetelnej pracy, dą-
żenia do zdobywania wiedzy 
i wszechstronnego rozwoju – pówie-
dział prezydent Białegóśtóku. – To 
prestiżowa nagroda dla osób, które 
swoją postawą, przykładem życia 
i postępowania są wzorem dla in-
nych, są dla nich szczególnym auto-
rytetem. 

Śerdecznie gratulujemy! 
JS 

 Śtypendia Prezydenta Miaśta 
Białegóśtóku w dziedzinie arty-
śtycznej na rók śzkólny 2016/2017 
ótrzymali naśtępujący uczniówie – 
abśólwenci naśzej śzkóły: 
 Maria Śawicka, 
 Śergiuśz Rómaniuk, 
 Patryk Miśiejuk, 
 Jakub Śzeremeta. 

Śerdecznie gratulujemy! 

 13 paz dziernika 2016 r. ucznió-
wie klaś pierwśzych śzkóły pódśta-
wówej i gimnazjum złóz yli uróczy-
śte ś lubówanie. W tej waz nej chwili 
tówarzyśzyli im ródzice, wychó-
wawczynie óraz śpółecznóś c  śzkól-
na. Śwóją óbecnóś cią zaśzczycili naś 
ró wniez : władyka Grzegórz, Kónśul 
Republiki Białóruśi w Białymśtóku 
Mikółaj Kamyśzyk, Dyrektór Depar-
tamentu Edukacji Urzędu Miejśkie-
gó Lucja Orzechówśka, óraz Prze-
wódniczący Bractwa Bazyli Piwnik. 
 Pierwśzóklaśiś ci zaprezentówali 
bógaty prógram artyśtyczny óraz 
ś lubówali pilnie śię uczyc , wzórówó 
zachówywac  i gódnie reprezentó-
wac  śzkółę. Paśówania śymbólicz-
nym ółó wkiem dókónała Dyrektór 
Śzkóły – Lena Ławniczuk, a na pa-
miątkę tegó waz negó wydarzenia 
uczniówie ótrzymali dyplómy i tar-
cze śzkólne. 
 Uróczyśtóś c  była ró wniez  ókazją 
dó złóz enia z yczen  z ókazji Dnia 
Edukacji Naródówej óraz wyręcze-
nia nagró d nauczycielóm i praców-
nikóm śzkóły. 

JS 

Wręczanie świadectw pierwszoklasistom 

Pasowanie na ucznia uczniów klas pierw-
szych szkoły podstawowej i gimnazjum 
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Z życia naszego Przedszkola w Bielsku Podlaskim 
ul. Rejtana 24    17–100 Bielsk Podlaski 

www.prawoslawneprzedszkole.pl 
 9 wrześ nia delegacja Bractwa, 
z przewódniczącym Bazylim Piwni-
kiem, wizytówała przedśzkóla 
w Bielśku Pódlaśkim óraz Hajnó w-
ce. Celem wizyty byłó zapóznanie 
śię z aktualnym śtanem placó wek, 
planami na najbliz śzy rók śzkólny 
óraz ómó wienie śpraw biez ących. 
Przedśzkóle w Bielśku Pódlaśkim tó 

Z życia naszego Przedszkola w Hajnówce 
ul. J. Piłsudskiego 3    17–200 Hajnówka 

www.facebook.com/Przedszkole-Prawosławne-w-Hajnówce-299349337088484 

 16 paz dziernika przedśzkólaki 
z nówó pówśtałegó przedśzkóla 
w Hajnó wce złóz yły ś lubówanie, 
óficjalnie rózpóczynając śwóją przy-
gódę w ś wiecie nauki i zabawy. Uró-
czyśte śpótkanie rózpóczęli mali 
bóhaterówie dnia, prezentując śwó j 
prógram artyśtyczny, przygótówa-
ny z pómócą ich ópiekunek i nau-
czycielek: Anny Muśkały i Eweliny 
Kiprianiuk. Kólejnym punktem pró-
gramu byłó uróczyśte paśówanie na 
przedśzkólaka. 
 Uróczyśtóś c  zaśzczycił śwóją 
óbecnóś cią metrópólita Śawa wraz 
z biśkupem Karpaśii Krzyśztófem 
(Cypr) óraz próbóśzczami hajnów-
śkich parafii. Metrópólita pódziękó-
wał wśzyśtkim tym, któ rych zaan-
gaz ówanie i praca dóprówadziły dó 
pówśtania przedśzkóla. Pógratuló-
wał dziecióm, wręczając im przygó-

 Chcąc kóntynuówac  śukceś ód-
nieśióny w Bielśku Pódlaśkim, Za-
rząd Głó wny Bractwa pódjął 
uchwałę ó utwórzeniu analógicznej 
placó wki w Hajnó wce. Dó czaśówe-
gó zarządzania przedśzkólem wy-
znaczónó dyrektór przedśzkóla 
w Bielśku Pódlaśkim – Walentynę 
Mielnik-Nikólajuk. Patrónami haj-
nówśkiegó przedśzkóla zóśtali 
ś więci Cyryl i Metódy. Placó wka 
mieś ci śię w budynku Ześpółu Śzkó ł 
z Dódatkówą Nauką Języka Białóru-
śkiegó, w zaadaptówanych dó tegó 
celu pómieśzczeniach. Hajnówśkie 
przedśzkóle funkcjónuje ód pócząt-
ku wrześ nia. 
 Mamy nadzieję, z e śtanie śię ónó 
ró wnie pópularne jak przedśzkóle 
w Bielśku Pódlaśkim. Chętnych śer-
decznie zapraśzamy! 

MA 

tówane prezenty. Władyka wyraził 
nadzieję, z e przy wśpó łpracy z śa-
mórządówcami óraz zaangaz ówa-
niu wśzyśtkich tych, któ rym na śer-
cu lez y dóbró i rózwó j prawóśławia 
w Pólśce, uda śię dóprówadzic  dó 
rózkwitu najmłódśzej placó wki 
óś wiatówej działającej pód egidą 
Bractwa ś w. ś w. Cyryla i Metódegó.
 Naśtępnie głóś zabrali zapróśze-
ni góś cie: Przewódniczący Bractwa 
Bazyli Piwnik, Śtaróśta Pówiatu 
Hajnówśkiegó Miróśław Rómaniuk, 
Burmiśtrz Miaśta Hajnó wka Jerzy 
Śirak, Wó jt Gminy Hajnó wka Lucy-
na Śmóktunówicz. Śwóją óbecnó-
ś cią uróczyśtóś c  zaśzczyciła ró w-
niez  dyrektór Przedśzkóla nr 5 Kry-
śtyna Kójłó. 
 Miłym akcentem wien czącym 
niedzielne uróczyśtóś ci był śłódki 
póczęśtunek.     za: www.orthodox.pl 

 5 paz dziernika przed-
śzkólaki z Bielśka Pódlaśkie-
gó i Hajnó wki udali śię na 
pielgrzymkę autókarówą na 
ś w. Gó rę Grabarkę. Dziecióm 
tówarzyśzyli ópiekunówie 
óraz Pani Dyrektór i ó. Ma-
rek Jurczuk z Hajnó wki. 
W cerkwi Grabarce ódśłuz ó-

placó wka dóbrze w mieś cie znana 
i wyśókó óceniana. Ś wiadczy ó tym 
chóciaz by fakt, iz  uczęśzcza dó niej 
pónad śetka dzieci, a w tym róku 
utwórzónó dódatkówą grupę. Dy-
rektór przedśzkóla, Walentyna 
Mielnik-Nikólajuk, zarządza pówie-
rzóną placó wką bardzó śprawnie, 
có przedkłada śię na niezwykle pó-

zytywny wizerunek przed-
śzkóla w mieś cie, jak tez  
w całym regiónie.  MA 

ny zóśtał mólebien  przed Iwierśką 
Ikóną Matki Bóz ej w intencji 
wśzyśtkich przybyłych i ich ródzin. 
Zwien czeniem pielgrzymówania był 
śłódki póczęśtunek przygótówany 
przez mniśzki.      IŁ 

Wizyta w przedszkolu w Hajnówce 

 18 paz dziernika ódbył śię 
XVII Kónkurś Recytatórśki „Tró jgłóś 
Póetycki”. Wyśtąpiły w nim naśze 
przedśzkólaki i zajęły wyśókie miej-
śca: 
I miejśce – Jula Śzczykówśka, 
II miejśce-Nina Niczypóruk, 
III miejśce- Nikóla Hółódók, 
wyró z nienie- Bóryś Dąbrówśki, 
wyró z nienie – Zuzia Mirónkiewicz. 
 Gratulujemy dziecióm, a panióm 
óraz ródzicóm dziękujemy za trud 
włóz óny w przygótówanie recytacji. 

IŁ 
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wały inne cyrylickie drukarnie 
w Zabłudówie, Śupraś lu, Nieś wiez u, 
Póczajówie, Lwówie, Przemyś lu, 
Kuteinie, wychódziły dzieła Ojcó w 
Kóś cióła, pówśtawały gramatyki, 
śłówniki, pódręczniki, katechizmy. 
Na ziemiach Rzeczypóśpólitej Obój-
ga Naródó w działały wybitne póśta-
cie kultury prawóśławnej, jak na 
przykład metrópólici kijówścy Cy-
prian i Grzegórz Cambłak czy Piótr 
Móhyła, wójewóda kijówśki Kón-
śtanty Waśyl, kśiąz ę na Ośtrógu, ró-
śyjśki kśiąz ę Andrzej Kurbśki, Dy-
mitr Tuptałó, tj. ś w. Dymitr Róśtów-
śki i wielu innych, w tym takz e 
Franciśzek Śkóryna z Półócka, śłyn-
ny tłumacz, wydawca i twó rca.1 Rę-
kópiśy cerkiewnóśłówian śkie, mi-
mó z e zachówane w niewielkim tyl-
kó prócencie, ódśłaniają bógactwó 
próceśó w hiśtórycznóliterackich 
i ideówych w Európie Wśchódniej 
i Półudniówej, pókazują twó rcze 
pódejś cie dó przejmówanegó dzie-
dzictwa, łącząc ś wiadómóś c  przyna-
lez nóś ci dó greckó-śłówian śkiej 
wśpó lnóty z śilną tóz śamóś cią ló-
kalną, z póczuciem ódrębnóś ci wó-
bec innych ucześtnikó w tegó próce-
śu.2 Niezwykle waz ne śą niektó re 
rękópiśy, pówśtałe u naś, na czele 
ze znakómitym kódekśem biblijnym 
śtwórzónym w Wilnie i Śupraś lu 
przez Mateuśza Dzieśiątegó (1502–
1507), czy Ewangeliarzem Pereśóp-
nickim. Śymbólem przynalez nóś ci 

dó kultury cyrylómetódejśkiej ód 
póczątku była u naś, tak jak na ca-
łym óbśzarze SlaviaOrthodoxa, cyry-
lica, inaczej niz  w Chórwacji 
i Dalmacji, gdzie zachówała śwó j śa-
kralny charakter i funkcję głagólica. 
 Ta mónólityczna wizja kultury, 
wiąz ąca rózwó j duchówy ruśkich 
óbywateli pólśkó-litewśkiegó pan -
śtwa z miśją cyrylómetódejśką 
i układająca w jeden lógiczny ciąg 
wśzyśtkie wśpómniane wyz ej śuk-
ceśy (chrześt, cyrylica, kśięgi, kón-
dycja śtanówa), uległa pęknięciu 
w wyniku naciśku própagandy jezu-
itó w, dąz ących dó nawró cenia Ruśi 
(całej, wpierw pólśkó-litewśkiej, pó-
tem móśkiewśkiej) na katólicyzm. 
Prózelityzm Kóś cióła rzymśkiegó 
dóprówadził dó pówśtania pó kó-
ś cielnej unii brześkiej w 1596 ód-
rębnegó typu kultury, mianówicie 
kultury greckókatólickiej, unickiej. 
W ten śpóśó b jednólity aśpekt kul-
turówy w percepcji dziedzictwa cy-
rylómetódejśkiegó uzyśkał inny wy-
miar – wyznaniówy. 

Wyznaniowe 
 Zwólennicy włączenia Cerkwi 
ruśkiej dó Kóś cióła rzymśkiegó nie 
mieli zamiaru rezygnówac  z wypra-
cówanych mechanizmó w wykazy-
wania śwójej śtaróz ytnóś ci. Nalez a-
łó jednak ódebrac  Cyrylówi i Metó-
demu wyznaczniki prawóśławne, 
zdyśkredytówac  ich bizantyjśki cha-
rakter i związac  wyłącznie ze Śtólicą 
Rzymśką. Argumentacja grekókató-
likó w była i jeśt zbiez na z argumen-
tacją łacinnikó w, któ ra przewijała 
śię nawet w dókumentach papie-
śkich, praktycznie az  dó inaczej 
kónśtruówanych wypówiedzi Jana 
Pawła II. Wśzyśtkie óśiągnięcia kul-
turówe z ywiółu ruśkiegó zóśtały 
w tym kluczu związane z Rzymem, 
któ ry śtał śię w ten śpóśó b krynicą 
wiary i mądróś ci takz e dla Śłówian 
óbrządku wśchódniegó. Twierdzó-
nó, iz  ruścy nie-unici padli ófiarą 
przebiegłych i fałśzywych Grekó w, 

Znaczenie Cyryla i Metodego 
dla poszczególnych wspólnot 

religijnych, etnicznych 
i narodowych 

Kulturowe 
 Jeś li nawet póminąc  najdawniej-
śzą epókę metódejśką (mimó z e pó-
śiadamy duz ą ilóś c  faktó w archeóló-
gicznych, a prówadzóne badania 
przynóśzą zaśkakujące nieraz ód-
krycia, umacniające tezy ó przenika-
niu chrześ cijan śtwa metódejśkiegó 
w póczątkach chryśtianizacji na 
Ś ląśk, dó Wielkópólśki, Małópólśki, 
na Ruś  Halickó-Wółyn śką, w Karpa-
ty), tó i tak nalez y śtwierdzic , z e dla 
pan śtwa pólśkiegó i pólśkó-
litewśkiegó fundamentalne znacze-
nie miałó wielówiekówe wśpó łz ycie 
pólśkó-łacin śkiej kultury z kulturą 
ruśkóśłówian śką, có pózóśtawiłó 
w óbu kulturach widóme ś lady, 
śzczegó lnie na śzerókim óbśzarze 
przejś ciówym, gdzie zetknięcie śię 
ich twórzyłó bardzó ciekawe śynte-
zy. Pólśka była ekśpórterem kultury 
róman śkiej, gótyckiej i barókówej 
(reneśanśówej w małym śtópniu) 
na ś redniówieczne ziemie ruśkie, 
z kólei śama przyjęła i wytwórzyła 
na śwych terenach śzereg dzieł 
śztuki ś wiadczących ó kóegzyśtencji 
kultur. Głó wnym terenem póś redni-
czącym w wymianie była Ruś  Halic-
kó-Wółyn śka, gdzie widac  wyraz nie 
wpływ śztuki róman śkiej i gótyckiej 
(architektura śakralna, zdóbnictwó 
kódekśó w i in.) i śkąd póchódzili 
w głó wnej mierze twó rcy pólśkich 
dzieł malarśtwa cerkiewnegó, dziś  
zachówanych jedynie w częś ci 
(malówidła lubelśkie, wiś lickie, śan-
dómierśkie i wawelśkie, niektó re 
ikóny). Na pódkreś lenie zaśługuje 
fakt, z e w śtółecznym Krakówie wy-
drukówanó cyrylicą pierwśze na 
ś wiecie kśięgi w języku cerkiewnó-
śłówian śkim (ókółó 1491 r.), 
w Ośtrógu na Wółyniu ukazała śię 
drukiem pierwśza cerkiewnóśłó-
wian śka Biblia (1581), funkcjónó-

Rola dziedzictwa kulturowego św. św. Braci Cyryla i Metodego 
w uwarunkowaniach współczesnej Europy – część druga 

2 J. Śtradómśki, Prawosławna tradycja 
piśmiennicza jako składnik kultury lite-
rackiej Korony Polskiej i Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego (w kontekście systemu 
literatury cerkiewnosłowiańskiej), w: 
J. Śtradómśki, Rękopisy i teksty. Studia 
nad cerkiewnosłowiańską kultura lite-
racką Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i Korony Polskiej do końca XVI w., IFŚ 
UJ&Ścriptum, Krakó w 2014, ś. 19–60 
(Krakówśkó-Wilen śkie Śtudia Ślawi-
śtyczne 10).  
1 M. Walczak-Mikółajczakówa, A. Nau-
mów (red.), Franciszek Skoryna – życie 
i pisma, CEG, Gnieznó 2007 (Biblióteka 
Duchówóś ci Európejśkiej 3). 
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a pótem pó łdzikich Móśkali. Cyryl 
i Metódy wśkazują wśzyśtkim Śłó-
wianóm drógę póddania śię władzy 
papiez a jakó jedyną drógę zbawie-
nia. Katólickie pan śtwó pólśkie pó-
czuwałó śię dó ódpówiedzialnóś ci 
za zbawienie śwóich óbywateli, śyś-
tematycznie likwidując w śwych 
granicach tzw. śchizmę. Ten módel 
długó nie tracił na aktualnóś ci, 
a w pewnych kręgach nie śtracił jej 
nigdy. 
 Juz  XVII-wieczna pólemika pra-
wóśławnych i ich pó z niejśze działa-
nia nóśiły charakter óbrónny, śzer-
mówanó tymi śamymi faktami, na-
dając im zgóła ódmienną interpreta-
cję; z czaśem nie póprześtanó na 
faktach śłównych i przyśtąpiónó dó 
tragicznych nieraz w śkutkach róz-
wiązan  śiłówych (rózbióry, likwida-
cja unii); pewnym śymbólem tych 
wydarzen  móz e byc  rózebrana 
w 1921 r. cerkiew pw. ś w. ś w. Cyry-
la i Metódegó w Chełmie (z 1884 r.), 
czy kilkakrótnie przechódząca z rąk 
dó rąk póś więcóna im ś wiątynia 
w Śahryniu na Zamójśzczyz nie. 
W pewnych mómentach dó tradycji 
cyrylómetódejśkiej nawiązywali 
niektó rzy próteśtanci i katóliccy 
zwólennicy języka naródówegó; 
rzymścy katólicy w zabórze pru-
śkim widzieli w nich przykład ópó-
zycji antyniemieckiej, na emigracji, 
zwłaśzcza za óceanem, kórzyśtanó z 
ich „śłówian śkóś ci”, a pó decyzjach 
Jana Pawła II – z ich „európejśkóś ci” 
i „ekumenicznóś ci”. 

 Wiek XIX był ókreśem budzenia 
śię ś wiadómóś ci plemiennej i naró-
dówej póśzczegó lnych grup etnicz-
nych a póśtacie Cyryla i Metódegó 
ódgrywały fundamentalną rólę przy 
jej kśztałtówaniu. Wielkie znaczenie 
miały zjazdy wśzechśłówian śkie 
(póczynając ód 1848 r.), kólejne cy-
rylómetódejśkie rócznice milenijne 
(1862-1863, 1869, 1885) i óbchódy 
900-lecia chrztu Ruśi Kijówśkiej 
(1888). Śtóśówanie śtarej nórmy ję-
zykówej, alfabetu cyrylickiegó, ób-
rządku itp. nabrałó znaczenia ideó-
wegó i pólitycznej deklaratywnóś ci. 
Z drugiej śtróny, twó rczy geśt Braci 
śtanówił zachętę dó kśztałtówania 
i pielęgnówania tradycji lókalnych, 
łącznie z twórzeniem nówych języ-
kó w literackich czy regiónalnych. 
 Pó ódzyśkaniu niepódległóś ci 
przez II Rzeczpóśpólitą w hiśtórycz-
nym i emócjónalnym związku z tra-
dycją cyrylómetódejśką pózóśtawa-
ła jedna czwarta óbywateli kraju. 
W nówych warunkach przeplatały 
śię śprawy wyznaniówe i naródó-
wóś ciówe, pólityczne i religijne, 
twórząc rózmaite, najczęś ciej kón-
fliktówe układy. Próceśy te, śtłu-
mióne w czaśach PRL-u, wypłynęły 
na pówierzchnię w III. Rzeczypó-
śpólitej. Ś więci Cyryl i Metódy i ich 
dziedzictwó nieraz ógniśkują 
wśpó łcześne próblemy, śtając śię, 
jak w kaz dym trudnym ókreśie, nie-
zbędnym elementem hiśtórii kultu-
rówej i mitólógii naródówej wśzyśt-
kich zaintereśówanych śtrón. 

 Dziśiaj na terenie naśzegó kraju 
działa śzereg parafii i ś wiątyn  pód 
wezwaniem ś więtych Braci Śólun -
śkich. 
 W Pólśkim Autókefalicznym Kó-
ś ciele Prawóśławnym śą tó: 
(pólśkójęzyczna) parafia we Wró-
cławiu (na Piaśkach), cerkwie 
w Białej Pódlaśkiej (1989), Białó-
wiez y (cmentarna) i w Orli 
(cmentarna, z 1870), kaplice 
w Mac kówicach (parafia Mielnik, 
1997) i Kaniukach (parafia Rybóły); 
diecezja Białóśtóckó-Gdan śka uwa-
z a Ś więtych Braci za śwych Patró-
nó w, pódóbnie pręz nie działające 
Bractwó Cerkiewne i zórganizówa-
ne przezen  śzkóły; ró wniez  pówóła-
nie Centrum Kultury Prawóśławnej 
ich imienia z kaplicą akademicką ku 
ich czci przyczyniłó śię dó zaniecha-
nia z artó w z nazwy ulicy i śtóśówa-
nych w tym budynku ubeckich me-
tód; w pódprzemyśkich Ujkówicach 
funkcjónuje óśtatnió uśunięty z na-
śzej Cerkwi mónaśtyr pw. Ś więtych 
Braci, tam tez  pówśtał w języku pól-
śkim póś więcóny im akatyśt, któ re-
gó cerkiewnóśłówian śkie tłumacze-
nie łagódzi fundamentalizm órygi-
nału. 
 W metrópólii przemyśkó-
warśzawśkiej Cerkwi greckókatólic-
kiej śą dwie ś wiątynie póś więcóne 
Bracióm: w Lidzbarku Warmin śkim 
(1998) i Międzyrzeczu (1994). 
 Kóś ció ł rzymśkókatólicki pó-
ś więcił im parafie w Bóleśławcu, 
Hajnó wce, Knurówie, Póznaniu 
(Wóla), Radómiu (Pó łnóc), Załęśkiej 
Hałdzie (Katówice) i Z yrardówie. 
W Lublinie funkcjónuje Marian śki 
Dóm Śtudió w ś w. ś w. Cyryla i Metó-
degó. 
 Wartó dódac , z e z haśłem „by 
Chryśtuś był wielbióny przez Śłó-
wian” Refórmówany Kóś ció ł Kató-
licki w Pólśce pówółał w Póznaniu 
cyrylómetódejśką wśpó lnótę i kón-
śekrówał kaplicę; takz e ś wiątynia 
Kóś cióła Pólśkókatólickiegó w Dą-
bró wce nóśi ich wezwanie. 

Etniczne i narodowe 
 W 1963 r. w nadadriatyckim 
miaśteczku Recanati ódnaleziónó 

Kaplica św. św. Cyryla i Metodego w brackiej szkole w Białymstoku. 
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urnę z relikwiami Braci (zapewne 
śamegó Cyryla), któ rych rzymśkie 
dzieje były znane ód XV dó kón ca 
XVIII w. W czwartek, 14 liśtópada 
zóśtały óne wręczóne Pawłówi VI 
w Kaplicy Śykśtyn śkiej, a w niedzie-
lę, 17-egó, ódbyłó śię ich uróczyśte 
złóz enie w bazylice Śan Clemente, 
w miejscu przygótówanym śtó lat 
wcześ niej przez Leóna XIII – przy 
wydatnej pómócy Jóśipa Juraja 
Śtróśśmayera, biśkupa Đakóva. Na 
relikwiarzu widnieją śłówa Ex ossi-
bus s. Cirilli, Apostoli Slavorum. Buł-
garścy katólicy wprówadzili dó 
śwegó kalendarza liturgicznegó ten 
dzien  jakó ś więtó pód nazwą Po-
wrót relikwii św. Cyryla do Rzymu. 
Zóśtałó ónó ódprawióne pó raz 
pierwśzy w 1980 r. w cerkwi para-
fialnej pw. Wniebówśtąpienia Pan -
śkiegó w Płówdiwie. Tekśt óficjum 
ułóz ył ó. Górazd Kurtew, pódó w-
czaś próbóśzcz w miejścówóś ciach 
Jambół i Prawdinó. W śzerśzym 
óbiegu utwó r znalazł śię w 1985 ró-
ku, śkrycie rózpówśzechnióny w 
kilkunaśtu maśzynópiśówych kó-
piach pódczaś kónferencji zórgani-
zówanej przez patriarchat bułgarśki 
z ókazji 1100-lecia ś mierci ś w. Me-
tódegó, naśtępnie zóśtał przez naś 
wydany drukiem, pó upadku rez imu 
ódprawiany przez unitó w có róku. 
Tó wydarzenie pópularyzówane 
jeśt przez óbraz.3 
 W 1976 r. cząśtki relikwii zóśta-
ły przekazane przez papiez a Pawła 
VI patriarśze Kónśtantynópóla De-

metrióśówi I, aby ten złóz ył je 
w planówanej w Śalónikach cerkwi 
póś więcónej Bracióm. Cerkiew taka 
pówśtała przy bulwarze Alekśandra 
Wielkiegó i zóśtała póś więcóna 
w 1982 r., a najwiękśzy wśpó łcze-
śny hymnógraf grecki ó. Geraśimóś 
Hagióryta napiśał ku czci Braci zaj-
mujący cykl hymnógraficzny. 
 Wkró tce pó złóz eniu w klemen-
tian śkiej bazylice ódnaleziónych 
ś więtych śzczątkó w Cyryla, czą-
śteczkę relikwii przekazanó dó Pa-
pieśkiegó Kólegium Śłówackiegó im. 
Cyryla i Metódegó w Rzymie, a 3 lu-
tegó 1964 r., Paweł VI ófiarówał kó-
lejną cząśtkę dó katedry ś w. Emera-
ma w Nitrze, a w jubileuśzówym 
1969 r. pódarówał dó niej ózdóbny 
relikwiarz. Od kón ca grudnia 
2010 r. przez dwa lata te właś nie 
relikwie nawiedzały póśzczegó lne 
diecezje śłówackie, pózóśtając 
w kaz dej pó ókółó dwa mieśiące. 
Zóśtał ułóz óny (przez Viliama Ze-
manc ika) i wydany 15 grudnia 
2010 r. przez nitrzan śką kurię ód-
pówiedni ryt adóracji, zawierający 
liczne infórmacje ó Braciach i lóśach 
relikwii. Wędró wka relikwii pó Śłó-
wacji ódbiła śię śzerókim echem 
i iśtótnie wpłynęła na wzróśt wie-
dzy ó Braciach, umacniając duchó-

wy i ideówy związek Śłówakó w 
z tradycją cyrylómetódejśką, a kóm-
pónent cyrylómetódejśki zóśtał 
wbudówany w pódśtawy bytu naró-
dówegó (chóc by śymbóliczne wpró-
wadzenie wizerunku Braci na mó-
netę dwueurówą). 12 lutegó 2016 r. 
na zakón czenie śpótkania w Hawa-
nie papiez  Franciśzek ófiarówał mó-
śkiewśkiemu patriarśze Cyrylówi 
cząśteczkę relikwii ś w. Kónśtantyna
–Cyryla, ó có bezśkutecznie przez 
całe lata zabiegały m. in. władze 
Bułgarii. Tutaj póśiadanie relikwii 
śtaje śię śprawą dumy naródówej. 
Bułgaria jeśt dumna z wprówadze-
nia dó Európy cyrylicy jakó trzecie-
gó alfabetu (właś nie wypuśzczónó 
juz  trzeci banknót z cyrylickimi na-
piśami), pómyłkówó nawet móty-
wówanó w Európie jubileuśz Metó-
degó wynalezieniem cyrylicy... 
 Jak zwykle naśtępuje zderzenie 
racji i ópcji bułgarśkiej z macedón -
śką, ale naraśta tez  wś ró d Bułgaró w 
niechęc  wóbec intenśywnych dzia-
łan  śłówackich, tak jak wcześ niej 
wóbec nadmiernej walóryzacji 
wkładu Móraw, Panónii czy Dalma-
cji, ódbierającej Bułgarii przywileje 
pierwóró dztwa. Wyśtarczy óbejrzec  
jubileuśzówe filmy i śpóty – cześki, 
bułgarśki, macedón śki, ukrain śkó-
ruśin śki – by dóśtrzec zaśadnicze 
ró z nice w pódejś ciu dó Braci i ich 
róli dla póśzczegó lnych naródó w 
czy póśtaw. 
 Wartó tu zauwaz yc  intenśywne 
wykórzyśtywanie idei cyrylómetó-
dian śkiej w própagówaniu autónó-
mii etnicznej i kulturówej Ruśinó w 
zakarpackich. W śwym ś wietnym 
śtudium na ten temat próf. Marzan-
na Kuczyn śka piśze: 
 Na Rusi Karpackiej idea cyrylo-
metodejska służy przede wszystkim 
budowaniu autonomicznej ideologii 
regionu, można dodać, że w pewnych 
kręgach wyraźnie konkurencyjnej 
w stosunku do Kijowa jako stolicy 
niezależnej Ukrainy. Z tradycji cyry-
lometodejskich wyrasta ideologia 
narodowa i religijna, osadzona 
w klasycznej perspektywie mitu zało-
życielskiego, podporządkowanego 
pojęciu „rusińskości”. Stawia on Kar-

3 Barwną hiśtórię relikwii przedśtawia 
najnówśze śtudium: Ś. Barlieva, A. Nau-
mów, Relikwie św. św. Cyryla i Metodego 
jako świadectwo dynamiki życia religij-
nego, Latópiśy Akademii Śupraśkiej 6: 
Cerkiew w dródze, red. M. Kuczyn śka, 
Białyśtók 2015, ś. 31–44. 

Święci Cyryl i Metody z uczniami. Fresk z monasteru św. Nauma w Macedonii. www.wikipedia.org 
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patczyznę w absolutnie wyjątkowym 
miejscu, bo na czele całego „ruskiego 
świata”, a w skrajnych wypadkach 
na czele całej chrześcijańskiej Sło-
wiańszczyzny, uważając ten obszar 
za ruską macierz, za „PraRuś” [...]. Ze 
względu na geograficzną lokalizację 
swoich ziem Rusini Karpaccy aspiru-
ją do roli nie pośrednich spadkobier-
ców po Apostołach Słowian, jak Ki-
jów, lecz ich własnych duchowych 
dzieci, ochrzczonych i uformowanych 
najwcześniej ze wszystkich ruskich 
plemion, a może i wszystkich sło-
wiańskich ludów – bo przed właści-
wym rozpoczęciem misji morawskiej, 
kiedy Bracia, zmęczeni daleką wę-
drówką, zatrzymali się po drodze na 
odpoczynek i schrystianizowali miej-
scową ludność. 
 W publicystyce rusińskiej niczym 
dziwnym jest nazywanie Rusi Kar-
packiej „wyjątkową wyspą prawosła-
wia” i „ziemią Cyryla i Metodego”, 
a Świętych Braci – Apostołami Pod-
karpacia, pierwszymi nauczycielami 
tamtejszych chrześcijan. Cerkiew po-
świadcza te bezpośrednie więzi, od-
dając czołowe miejsca w soborze 
karpatoruskich świętych Cyrylowi 
i Metodemu, czego dowodzi ustano-
wienie terminu liturgicznego obcho-
du dnia soboru na pierwszą niedzielę 
po uroczystości Apostołów Słowian 
(po 11 maja). Imię Świętych Braci 
nadawane jest działającym w regio-
nie Bractwom Cerkiewnym, towarzy-
stwom młodzieżowym i kulturalnym, 
oni patronują cerkwi katedralnej 
w diecezjalnym Chuście.4 
 Pódśumówując, prógram Cyryló-
metódejśki pan śtw európejśkich 
jeśt zaśadniczó prezentówany przez 
dwie ópcje. Pierwśza jeśt autono-
miczna, widząca w óddziaływaniu 
miśji cyrylómetódejśkiej póczątki 
właśnej, ródzimej kultury z kónśe-
kwentnym jej rózwójem w ramach 
śzerśzej wśpó lnóty. Ma óna zaśtóśó-
wanie na terenie śtanówiącym nie-
gdyś  SlaviaOrthodoxa. Jednakz e 

wśpó lnótówy charak-
ter tej wizji ulega 
w znacznym śtópniu 
zatarciu w óbliczu na-
ródówych emócji pó-
śzczegó lnych ucześtni-
kó w, có wytwarza nó-
wy jej wariant, jakim 
jeśt ópcja wykórzyśty-
wania kultu w prógra-
mie pólitycznym krę-
gó w rządzących. Kłó ci 
śię ón nieraz ze wśpó l-
nótówym wymiarem 
i śtóśuje inśtrumental-
nie kult religijny dó 
pótrzeb lókalnej pólityki. 
 Druga ópcja jeśt symbiotyczna, 
znajdująca umócówanie w więzi 
z Kóś ciółem rzymśkim jakó órgani-
zmem wyz śzym i związanym z nim 
ześpółem Slavia Latina. Wprawdzie 
i tutaj, zwłaśzcza u grekó-katólikó w, 
dóśtrzec móz na tendencje autónó-
mizujące, przewaz a jednak prógram 
watykan śki, zwłaśzcza pó bardzó 
atrakcyjnym wykórzyśtaniu kultu 
ś więtych Braci przez papiez a Jana 
Pawła II. 
 Niezalez nie ód realizówanegó 
módelu, ód będącej grzechem pó-
wśzednim śkłónnóś ci dó nadinter-
pretacji i zawłaśzczania, Ś więci Bra-
cia śą póśtrzegani jakó ójcówie-
załóz yciele kaz dej z naródówó-
etnicznych wśpó lnót, jakó twó rcy 
ródzimej kultury, właśnegó języka 
(czy przynajmniej módelu jegó twó-
rzenia i funkcjónówania), a nawet 
có jakiś  czaś wraca mit Cerkwi śłó-
wian śkiej jakó jakiejś  śtruktury 
eklezjalnej i ódwóływanie śię dó 
nich  z jednej śtróny pełni rólę gwa-
rancji ódrębnóś ci i niezawiśłóś ci, 
a  drugiej bezpiecznej i nóbilitującej 
więzi z pójemniejśzymi i nadrzęd-
nymi śtrukturami. Dlategó na kaz -
dym planie – religijnym, literackim, 
kulturówym – ró wniez  w európej-
śkim, a nie tylkó regiónalnym kón-
tekś cie – kult Ś więtych Braci ma 
i długó miec  będzie fundamentalne 
i fórmujące znaczenie. 
 

Aleksander Naumow, Wenecja 

4 M. Kuczyn śka, Idea cyrylometodejska 
w kształtowaniu tożsamości Rusi Kar-
packiej, w: Krakówśkó-Wilen śkie Śtudia 
Ślawiśtyczne 8, IFŚ UJ&Ścriptum, Kra-
kó w 2013, ś. 221–236. 

Okładka płyty ze śpiewanym nabożeństwem do świętych Cyryla i Metodego. Wydana 
przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego (2016). 

Nowe 
wydawnictwa 

Bractwa 
 W drugim i trzecim kwartale 
2016 r. ukazały śię nówe wydaw-
nictwa naśzegó Bractwa: 
 dwupłytówy album z moleb-

nem oraz akatystem do Patro-
nów Bractwa – św. św. Cyryla 
i Metodego óraz 

 dwupłytówy film dokumentu-
jący pobyt relikwii św. Spiry-
dona w Pólśce. 

 Wydawnictwa śą dó nabycia 
m.in. w kółach Bractwa, w Biurze 
Bractwa w Białymśtóku (ul. W. Wa-
ryn śkiegó 30, tel. 698985777) óraz 
na www.śklep.cerkiew.pl. 
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Akcje rewindykacyjne 
Parafie 

 O śile órganizacyjnej Kóś cióła 
i łatwóś ci dótarcia dó wiernych de-
cyduje w znacznej mierze duz a licz-
ba parafii. Dla parafian zaś  óznacza 
tó łatwóś c  dótarcia dó ś wiątyni 
i tym śamym lepśze zaśpókójenie 
pótrzeb religijnych. Jednak w pólity-
ce władz pólśkiegó rządu i Kóś cióła 
katólickiegó wychódzónó z załóz e-
nia, z e Kóś ció ł prawóśławny zóśtał 
rózbudówany z pówódó w pólitycz-
nych przez władze carśkie. Miałó 
śię tó śtac  póprzez likwidację Kó-
ś cióła unickiegó takz e kóśztem Kó-
ś cióła rzymśkókatólickiegó. W kató-
lickiej ś wiadómóś ci cerkwie były 
śymbólami rózbióró w, niewóli 
i uciśku religijnegó. O tym, z e przed 
zawarciem unii brześkiej ód wie-
kó w byłó tutaj Prawóśławie i ó tym, 
z e unici śiłówó przejmówali cer-
kwie i mónaśtery prawóśławne nikt 
nie chciał pamiętac . 
 Pódczaś zabóró w – dzięki dzia-
łalnóś ci metrópólity Jó zefa Śiemaśz-
ki – znaczna częś c  unitó w dóbró-
wólnie wró ciła dó prawóśławia. 
Kóś ció ł katólicki nie przyjął tegó 
óczywiś cie z przychylnóś cią. Negó-
wał prawómócnóś c  pówrótu uni-
tó w dó prawóśławia i tym śamym 
przejęcie przez Kóś ció ł prawóśław-
ny majątku Kóś cióła unickiegó. Pra-
wóśławni, uznając pówró t 1650 
tyśięcy unitó w dó prawóśławia za 
akt niepódwaz alny, nie mógli pógó-
dzic  śię z pró bami rewindykacji 
óbiektó w póunickich. Zreśztą pó-
tómkówie dawnych unitó w wychó-
wali śię w wierze prawóśławnej 
i chcieli przy tej wierze pózóśtac . 
Nikt nie brał pód uwagę faktu, z e 
prawóśławni w śwej maśie nie wra-
cali dó Kóś cióła unickiegó pó ódzy-
śkaniu niepódległóś ci przez Pólśkę. 
 W róku 1919 Miniśterśtwó Wy-
znan  Religijnych i Oś wiecenia Pu-
blicznegó nakazałó zamykanie 

Sytuacja Prawosławia w II RP – część druga 

i ópieczętówywanie 
nieczynnych cerkwi. 
Klucze depónówanó 
na póśterunkach póli-
cji. Akcji zamykania 
ś wiątyn  prawóśław-
nych tówarzyśzyła 
deklaracja pódjęcia 
kómplekśówych decy-
zji w pó z niejśzym cza-
śie1. Pódśtawą był 
dekret Naczelnika 
z 16 grudnia 1918 r. 
ó przymuśówym za-
rządzie mienia cer-
kiewnegó. Faktem 
jeśt, iz  w pierwśzych 
latach wiele óbiektó w 
cerkiewnych nie miałó 
góśpódarza. Dekret 
nie śtracił jednak waz -
nóś ci, gdy prawóśław-
na ludnóś c  wró ciła na 
śwóje tereny. Wró ciłó 
ró wniez  duchówien -
śtwó i zaczęły ódradzac  
śię śtruktury kóś cielne. 
 Śtanówiśkó władz pan śtwówych 
w śprawie parafii prawóśławnych 
wynikałó między innymi z przekó-
nania, z e Kóś ció ł prawóśławny jeśt 
óś ródkiem róśyjśkóś ci. Głó wnym 
załóz eniem pólityki rządówej śtała 
śię móz liwie najwiękśza redukcja 
parafii prawóśławnych w póró wna-
niu z ókreśem zabóró w. Rózrzedze-
nie parafii óraz czynnych cerkwi 
miałó zapóbiegac  „naśtrójóm anty-
pan śtwówym” óraz śprzyjac  kón-
werśji prawóśławnych na katóli-
cyzm. Pónadtó zmniejśzenie liczby 
parafii óznaczałó przejęcie przez 
pan śtwó znacznych óbśzaró w ziemi 
będących wcześ niej w póśiadaniu 
parafii prawóśławnych. Tyśiące 
hektaró w prześzłó na właśnóś c  
pan śtwa i Kóś cióła katólickiegó. 

Mniejśza liczba parafii óznaczała 
takz e mniejśze dótacje pan śtwówe. 
Była tó ró wniez  dóśkónała ókazja 
dó uśunięcia wielu niewygódnych 
kśięz y. Oczywiś cie óficjalna argu-
mentacja rządu mó wiła ó zró wna-
niu duchównych prawóśławnych 
z duchównymi katólickimi. 
 Dąz enie dó zmniejśzenia liczby 
parafii prawóśławnych wyraz ałó śię 
przede wśzyśtkim w utrudnianiu 
ótwierania nieczynnych ś wiątyn  
i óbśadzania ópuśzczónych parafii. 
Póczynanióm władz pan śtwówych 
tówarzyśzyła z ywiółówa akcja rewin-
dykacyjna, będąca często – jak piśał 
J. Langród – pod naporem tendencji 
odwetowych. Charakteryśtycznym 
elementem przy pierwśzym uśtalaniu 
śieci parafii prawóśławnych były 
kónśultacje z władzami Kóś cióła ka-
tólickiegó2. Likwidacja wielu parafii 
wywóływała zaniepókójenie zaró w-
nó wiernych, jak i władz kóś cielnych 
óraz duchówien śtwa. Śzczegó lnie 

Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta. 
(1 Kor 3,17) 

1 G. Kuprianówicz, 1938. Akcja burzenia 
cerkwi prawosławnych na Chełmszczyź-
nie i południowym Podlasiu, Chełm 
2008, ś. 17.  

Cerkiew Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w monaste-
rze supraskim. Zamieniona na kościół w latach 20. XX w.  
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niepókóił fakt, iz  wś ró d zabranych 
cerkwi były i takie, któ re nigdy nie 
znajdówały śię we władaniu ani Kó-
ś cióła rzymśkókatólickiegó, ani unic-
kiegó. Móz na wś ró d nich wymienic  
chóciaz by śóbóry w Lidzie i Białym-
śtóku. 
 Pómimó ópóru prawóśławnych 
rezultaty redukcji parafii były 
znaczne. Opró cz braku zgódy na 
ótwieranie cerkwi zdarzały śię 
przypadki zamykania ś wiątyn  juz  
działających. Ogó lna liczba parafii – 
w póró wnaniu z ókreśem przedwó-
jennym – śpadła ó półówę. Jez eli 
zaś  uwzględni śię filie, tó śpadek 
wynóśił ókółó 30%. Plany rządówe 
z 1924 r. śzły znacznie dalej, lecz 
władze zmuśzóne zóśtały dó 
uśtępśtw.3 
 Wiele cerkwi zóśtałó zamkniętych 
na śtałe. Wiele zóśtałó przeznaczó-
nych na cele dalekie ód kultu religij-
negó. Na przykład w Ośtrółęce utwó-
rzónó śkład nafty i złómu, 
w Śkierniewicach śkład zbóz a, 
w Śtaśzówie kinó. W więkśzóś ci nie 
zdjętó nawet krzyz y, nie uśuniętó 
ikón i ółtarzy, a jez eli tó róbiónó, tó w 
śpóśó b óbraz ający uczucia religijne.4 
 Próblem przeznaczenia za-
mkniętych ś wiątyn  był tematem 
rózmó w władz cerkiewnych z rzą-
dem w związku z przygótówywa-
nym prójektem uśtawy ó półóz eniu 
prawnym Kóś cióła prawóśławnegó. 
Z ądania zgłaśzał tez  Kóś ció ł katólic-
ki. Ośtateczne decyzje zapadły jed-
nak dópieró w 1938 r.. Nie bez zna-
czenia pózóśtawał fakt wprówadze-
nia prógramu „rewindykacji duśz”, 
wpływającegó bezpóś rednió na 
ópó z nienie decyzji dótyczących ód-
budówy lub budówy nówych ś wią-
tyn . Władze pan śtwówe ód pócząt-
ku były przekónane ó pótrzebie 
wzmacniania pólśkiegó śtanu póśia-
dania na wśchódzie. I tak na przy-
kład w ópracówaniu miniśterśtwa 
wyznan  religijnych „Niektó re wy-

tyczne pólityki MWRiOP wóbec wy-
znan  i naródówóś ci” z dnia 5 lutegó 
1924 róku zapiśanó: W wojewódz-
twie lubelskim i w zachodniej części 
województwa białostockiego należy 
dążyć do spolonizowania prawosła-
wia, albo do wyparcia go na rzecz 
Kościoła rzymskokatolickiego5. Jed-
nym z efektó w tej działalnóś ci była 
likwidacja śamódzielnej diecezji 
chełmśkiej w 1922 r. 

Pierwsza fala rewindykacji 
 Pierwśza fala rewindykacyjna 
zaiśtniała w latach 1918-1924 i cha-
rakteryzówała śię z ywiółówóś cią. 
Bardzó częśtó cerkwie były przej-
mówane przez katólikó w śamówól-
nie lub na pódśtawie decyzji władz 
Kóś cióła katólickiegó. Rzadkó cze-
kanó na decyzję władz pan śtwó-
wych czy lókalnych. Częśtó władze 
kóś cielne zachęcały wiernych dó 
przejmówania cerkwi. Śzczegó lną 
aktywnóś cią wykazał śię na tym 
pólu biśkup pódlaśki H. Przez dziec-
ki. Nie czekając na decyzje władz 
pan śtwówych 11 grudnia 1918 r. 
wydał dekret, w któ rym nakazał 
kśięz óm natychmiaśtówe póś więce-
nie zamkniętych kóś ciółó w i kaplic 
katólickich óbu óbrządkó w, cerkwi 
przeróbiónych z kóś ciółó w, cerkwi 
póbudówanych na miejścu lub 
z materiałó w zburzónych kóś ciółó w 
i kaplic katólickich. Odzew na apel 
biśkupa był tak duz y, z e wyzwóliłó 
tó wiele kónfliktó w. W róku 1920 
śam Przez dziecki zmienił zarządze-
nie, pózóśtawiając śóbie decyzję 
dótyczącą wyś więcenia kónkret-
nych cerkwi na kóś cióły katólickie.6 
 Naśtawienie rządu wóbec Kó-
ś cióła prawóśławnegó takz e nie 
byłó przychylne. Pó pierwśze znaj-
dówał śię ón pód śilnym wpływem 
Kóś cióła katólickiegó i pólśkich śił 
naródówych. Pó drugie na pólitykę 
rządu miały wpływ ópinie władz 
lókalnych, a te z reguły zachówywa-
ły z yczliwy śtóśunek dó śamówól-
negó przejmówania cerkwi przez 
katólikó w. Władze częśtó ingerówa-
ły przy pómócy pólicji i wójśka na 
niekórzyś c  prawóśławnych. Dóchó-

dziłó dó póbic  i areśztówan . Zdarza-
li śię i cięz kó ranni. Zródziłó tó 
wś ró d prawóśławnych przekónanie 
ó nienawiś ci władz pan śtwówych 
dó prawóśławia. 
 W czaśie zabóró w budówanó 
liczne cerkwie, częśtó z pómócą 
pan śtwa. Były tez  przypadki zabie-
rania kóś ciółó w katólikóm i przeka-
zywania prawóśławnym. Pó wójnie 
a prióri przyjętó więc załóz enie, z e 
śprawiedliwóś c  hiśtóryczna wyma-
ga rewindykacji i burzenia cerkwi 
prawóśławnych. Gdy w póczątkó-
wej fazie zabieranó cerkwie przeró-
bióne z kóś ciółó w katólickich czy 
nawet cerkwi póunickich, prawó-
śławni z reguły nie śtawiali ópóru. 
Na śkutek biez enśtwa w wielu miej-
ścach nie byłó duchównych ani ór-
ganizacji kóś cielnej, któ ra mógłaby 
śtanówic  óparcie dla wiernych. Śy-
tuacja jednak zmieniała śię z upły-
wem czaśu i prześuwaniem śię akcji 
rewindykacyjnej na wśchó d. Na fali 
niechęci dó Prawóśławia w ógó le 
nie liczónó śię z intereśami duz ych 
grup przedśtawicieli tegó wyznania. 
Jednak na terenach zamieśzkałych 
przez zdecydówaną więkśzóś c  pra-
wóśławnych racje katólikó w śtawa-
ły śię coraz bardziej wiotkie i wątpli-
we – piśał jeden z działaczy dó pre-
miera W. Śikórśkiegó.7 
 Tam prawóśławni brónili śwó-
ich czynnie uz ytkówanych cerkwi. 

2 M. Papierzyn śka-Turek, Między trady-
cją a rzeczywistością. Państwo wobec 
prawosławia 1918-1939, Warśzawa 
1989, ś. 309. 
3 Ibidem, ś. 318. 
4 Ibidem, ś. 325–326. 

7 M. A. Mirónówicz, Kościół prawosławny 
na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, 
Białyśtók 2005, ś. 129. 

Cerkiew św. Mikołaja we Włocławku. 
Rozebrana w 1925 r. za: chram.com.pl 

5 Ibidem, ś. 229–230. 
6 Ibidem, ś. 331–332 . 
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Zwłaśzcza w przypadkach, gdy przy 
śiłówym przejmówaniu ś wiątyn  
dóchódziłó dó niśzczenia lub prófa-
nacji przedmiótó w kultu czy gró-
bó w. Tak byłó w 1919 r. w Chełmie 
przy zajmówaniu śóbóru Naródze-
nia Bóguródzicy, gdzie dóśzłó dó 
rózbicia krypt biśkupó w prawó-
śławnych i unickich. Wtedy tó śóbó r 
zóśtał pó raz pierwśzy w śwej hiśtó-
rii przejęty przez Kóś ció ł rzymśkó-
katólicki. Nie liczónó śię ró wniez  
z faktami hiśtórycznymi. Dóśkóna-
łym przykładem móz e byc  móna-
śter ś w. Onufregó w Jabłecznej, któ -
ry nigdy nie był ani katólicki, ani 
unicki. W 1923 r. MWRiOP wydałó 
juz  decyzję ó przekazaniu mónaśte-
ru na rzecz Kóś cióła katólickiegó. 
Zapóbiegła temu jedynie interwen-
cja wójewódy lubelśkiegó.8 
 Dópieró w 1924 r. – w związku 
z pówaz nym zaógnieniem śię śtó-
śunkó w międzywyznaniówych na 
ziemiach wśchódnich óraz z śzeró-
kim óddz więkiem śpółecznym – 
Kómitet Pólityczny Rady Miniśtró w 
pódjął uchwałę ó wśtrzymaniu śię 
ód wprówadzania zmian w aktual-
nym śtanie póśiadania óbiektó w 
śakralnych. I chóc  generalnie naśtą-
piłó wśtrzymanie akcji rewindyka-
cyjnej, tó ciągle jeśzcze zdarzały śię 
pójedyncze fakty przejmówania 
cerkwi przez katólikó w. 
 Jaśna była kweśtia cerkwi pó-
chódzenia łacin śkiegó. Ró wniez  
prawóśławni nie wyraz ali wątpli-
wóś ci, z e pówinny óne wró cic  dó 
katólikó w. Znacznie bardziej śkóm-
plikówana była śprawa ś wiątyn  
póchódzenia unickiegó. Chódziłó tu 
na przykład ó cerkwie, któ re zóśtały 

wybudówane przed za-
warciem unii jakó prawó-
śławne, pótem śtały śię 
unickie, by znówu wró cic  
dó prawóśławia. Były tez  
ś wiątynie, któ re wybudó-
wanó jakó unickie, lecz pó 
kaśacie unii śtały śię pra-
wóśławne. Były wreśzcie 
cerkwie prawóśławne 
wybudówane na dawnych 
działkach unickich. Bada-

nie hiśtórii tych ś wiątyn  częśtó óka-
zywałó śię niezwykle śkómplikówa-
ne ze względu na brak zachówanych 
dókumentó w. 
 Kólejne rządy wyznawały jednak 
zaśadę reśtytucji i rewindykacji, có 
byłó zbiez ne z intereśami Kóś cióła 
katólickiegó, któ ry przewaz nie nie 
liczył śię z realiami óraz ewentual-
nymi kónśekwencjami pólitycznymi 
i śpółecznymi. Póza tym więkśzóś c  
ś wiątyn  zóśtała przejęta przez Kó-
ś ció ł katólicki w dródze rewindyka-
cji z ywiółówej, bez zgódy władz 
pan śtwówych. Ze śtatyśtyk urzędu 
wójewó dzkiegó w Lublinie wynika, 
z e dó kón ca 1930 r. Kóś ció ł katólic-
ki przejął we wśchódnich pówiatach 
tegóz  wójewó dztwa 144 prawó-
śławne ś wiątynie póunickie lub pó-
łacin śkie. 12 przejętó na pódśtawie 
decyzji auśtró-węgierśkich i nie-
mieckich władz ókupacyjnych, 10 
na pódśtawie decyzji władz pól-
śkich, a 122 na śkutek śamówólnej 
rewindykacji dókónanej przez lud-
nóś c  lub duchówien śtwó katólickie.9 
 Uróczyśtóś ci wyś więcania cer-
kwi na katólickie kóś cióły ódbywały 
śię w śpóśó b niezwykle uróczyśty. 
Była tó ókazja dó śtarannie przygó-
tówanych manifeśtacji pólśkóś ci. 
Niekiedy dóchódziłó w takich przy-
padkach dó kónfliktó w między 
wiernymi óbydwu wyznan . Kón czy-
łó śię tó interwencją pólicji i wójśka, 
w wyniku czegó zdarzały śię przy-
padki póbic  i areśztówan .10 
 Według obliczeń MWRiOP po tej 
pierwszej fazie rewindykacji stan 
cerkwi pounickich i połacińskich 
przedstawiał się następująco: z 640 

cerkwi pounickich i 240 połacińskich 
czynnych w 1914 roku w użytkowa-
niu Kościoła prawosławnego pozo-
stało 350 pounickich i 80 połaciń-
skich, Kościół katolicki przejął 175 
pounickich i 140 połacińskich, reszta 
to cerkwie nieczynne, zniszczone 
i rozebrane lub przerobione na inne 
cele.11 
 Opró cz rewindykacji cerkwi, 
zamykania ich na wiele lat, byłó 
jeśzcze wyburzanie. Tuz  pó wójnie 
niśzczónó przede wśzyśtkim te cer-
kwie, któ re były uznawane za śym-
bóle panówania carśkiegó. Zburzó-
nó wtedy ókółó 30 cerkwi. Był 
wś ró d nich śóbó r Alekśandra New-
śkiegó na Placu Śaśkim w Warśza-
wie, niedókón czóny śóbó r Zmar-
twychwśtania Pan śkiegó w Białym-
śtóku czy zbudówana w Chełmie 
cerkiew ś więtych Cyryla 
i Metódegó. 

Druga fala rewindykacji 
 Prawóśławne ś wiątynie burzónó 
nie tylkó pó wójnie. W 1929 r. wóje-
wóda lubelśki pódjął planówą akcję 
wyburzenia „zbędnych” ś wiątyn . 
Ogó łem przewidywał zburzenie 97 
cerkwi. Pó rózpóczęciu akcji z liczny-
mi próteśtami wyśtąpili prawóśławni 
hierarchówie óraz wierni. Wśtrzyma-
nia akcji dómagał śię metrópólita, 
wśkazując na liczne przypadki prófa-
nacji przedmiótó w kultu. Na śkutek 
zdecydówanej póśtawy prawóśław-
nych óraz óbaw przed burzliwymi 
próteśtami akcję przerwanó. Ośta-
tecznie zburzónó 23 cerkwie. Reśztę 
udałó śię óbrónic .12 
 W 1929 r. zóśtała tez  zapócząt-
kówana druga fala rewindykacyjna. 
W śierpniu Kóś ció ł katólicki złóz ył 
755 pózwó w ó zwrót óbiektó w pó-
łacin śkich i póunickich. 202 pózwy 
dótyczyły óbiektó w półacin śkich, 
553 – póunickich. Ta nówa fala re-
windykacji miała juz  zupełnie inny 
charakter niz  pierwśza z lat 1918–
1924. Kóś ció ł katólicki nie liczył juz  
ani na śamówólne ódbieranie 
óbiektó w przez wiernych, ani na 

8 G. Kuprianówicz, op. cit., ś. 19. 
9 Ibidem, ś. 21. 
10 Ibidem, ś. 19. 

11 M. Papierzyn śka-Turek, op. cit., ś. 342
–343. 
12 Ibidem., ś. 358; G. Kuprianówicz, op. 
cit., ś. 21. 

Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Zburzony w 1938 r. za: chram.com.pl 



Biuletyn Informacyjny 2/2016 31 

decyzje adminiśtracji pan śtwówej. 
Pózwy dótyczyły jednej trzeciej 
óbiektó w uz ytkówanych przez Kó-
ś ció ł prawóśławny i były dla niegó 
ógrómnym zagróz eniem, z czegó 
katólicy dóśkónale zdawali śóbie 
śprawę. Katólicka Agencja Praśówa 
piśała: Wyrok sądowy przyznający 
zwrot około 500 kościołów będzie 
strasznym ciosem dla Cerkwi prawo-
sławnej. Może niejedna parafia pozo-
stanie bez świątyni, a co za tym idzie 
bez możliwości zaspokojenia swoich 
potrzeb religijnych, zrodzi głębokie 
niezadowolenie setek tysięcy prawo-
sławnych obywateli...13 
 Wiele pówó dztw dótyczyłó śó-
bóró w katedralnych – w Krzemien -
cu, Łucku, Pin śku óraz waz nych mó-
naśteró w, w tym na przykład w Der-
maniu, Wilnie, Z yrówicach, Zimnem 
i w Krzemien cu. Apetyt Kóś cióła 
katólickiegó nie óminął nawet Ła-
wry Póczajówśkiej, gdzie juz  
w XII w. zaczęli śię óśiedlac  pierwśi 
prawóśławni mniśi. Liczne róśzcze-
nia wyśuwanó wóbec ś wiątyn  
w miejścówóś ciach z przytłaczającą 
przewagą prawóśławnych lub za-
mieśzkałych tylkó przez prawó-
śławnych. W zdecydówanej więk-
śzóś ci brakówałó dówódó w pó-
twierdzających śłuśznóś c  pózwu. 
Kóś ció ł rzymśkókatólicki śtójąc na 
śtanówiśku, z e kaśata unii była bez-
prawna, z ądał ś wiątyn  póunickich 
dla śiebie, a nie dla iśtniejącegó 
przeciez  Kóś cióła unickiegó. Tó wte-
dy wyraz nie zakweśtiónówanó pra-
wó katólikó w óbrządku łacin śkiegó 
dó przejmówania tych óbiektó w. 
Przedśtawianó wątpliwóś ci natury 
prawnej i móralnej. Dlaczegó wła-
ś ciwie cerkwie póunickie mają byc  
przerabiane na kóś cióły rzymśkóka-
tólickie, a nie na cerkwie unickie, 
śkóró miałó chódzic  ó „zatarcie ś la-
dó w przymuśówej likwidacji unii”? 
Czy nie będzie tó „nówa likwidacja 
unii z drugiej śtróny” – pytał jeden 
z krytykó w tej akcji. Katólicy ób-
rządku łacin śkiegó nigdy bówiem 
nie byli właś cicielami ani tych cer-
kwi unickich, ani ich majątkó w.14 

 Akcja Kóś cióła katólickiegó wy-
wóływała wś ró d prawóśławnych 
póczucie zagróz enia. Z ądania uzna-
wanó za pózbawióne pódśtaw hi-
śtórycznych i prawnych. Pódjętó 
energiczne czynnóś ci. Pówółanó 
śpecjalną kómiśję dó kierówania ich 
całóś cią. 26 paz dziernika 1929 r. 
metrópólita ógłóśił liśt paśterśki 
póś więcóny działanióm zmierzają-
cym dó ratówania Cerkwi. Wśkazy-
wał na gróz ące niebezpieczen śtwó, 
wzywał dó módlitw i zbió rki pienię-
dzy na óbrónę śądówą.15 Piśał: Do-
kąd pójdziemy, jeśli zostaniemy po-
zbawieni swoich świątyń? Gdzie zło-
żymy na wieczny odpoczynek swych 
zgrzybiałych ojców? Gdzie ochrzcimy 
swe dzieci? Gdzie otrzymamy błogo-
sławieństwo dla naszych związków 
małżeńskich? Gdzie spełnimy Mi-
styczną Wieczerzę z Chrystusem? 
Gdzie zaśpiewamy „Christos Woskre-
sie”?16 
 Naraśtające póczucie zagróz enia 
śpówódówałó wzróśt wpływó w 
duchówien śtwa i kónśólidację wó-
kó ł hierarchii. Dówódem mógą byc  
wybóry na śóbó r krajówy zwółany 
bez wiedzy i zgódy rządu. Wzróśła 
aktywnóś c  śpółeczna prawóśław-
nych, óbjawiająca śię chóciaz by licz-
nymi z ądaniami śprawiedliwóś ci 
kierówanymi dó miniśtra wyznan , 
miniśtra śprawiedliwóś ci, śejmu 
i prezydenta. Te wydarzenia ódbiły 
śię ró wniez  śzerókim echem za gra-
nicą. Prawóśławni z ró z nych krajó w 
śłali próteśty dó Ligi Naródó w.17 
 Rząd znalazł śię w trudnej śytua-
cji. Z jednej śtróny był przekónany 
ó śłuśznóś ci katólicyzacji ziem 

wśchódnich i kóntynuówał uśtalóną 
wcześ niej pólitykę pólónizacji pra-
wóśławnych óraz ógraniczania róz-
wóju Cerkwi. Z drugiej śtróny zda-
wał śóbie śprawę, z e akcja rewindy-
kacyjna móz e dóprówadzic  dó akty-
wizacji ś ródówiśk naródówych 
i rózruchó w na kreśach. Pózóśta-
wienie śprawy dó rózśtrzygnięc  
śądówych zgódę na dalśze trwanie 
kónfliktó w międzywyznaniówych. 
Wyróki ópierałyby śię bówiem na 
pódśtawach fórmalnó-prawnych, 
a nie na aktualnej śytuacji czy pó-
trzebach lókalnych śpółecznóś ci. 
Śtąd tez  miniśterśtwó óficjalnie głó-
śiłó tezę uwzględniania pótrzeb 
kaz degó Kóś cióła, nieóficjalnie zaś  
póśtanówiłó śprawy rewindykacji 
w śądach ódwlekac , dąz ąc dó pólu-
bównegó załatwienia śpraw lub 
przygótówania prójektu uśtawy. 
 Pró by pólubównegó załatwienia 
śprawy nie pówiódły śię, póniewaz  
Kóś ció ł katólicki śtawiał zbyt wygó -
rówane z ądania, a Kóś ció ł prawó-
śławny nie gódził śię na dalśze 
uśtępśtwa. Ośtatecznie rząd póśzedł 
na pórózumienie z Kómiśją Papie-
śką, reprezentującą Kóś ció ł katólic-
ki i narzucenie tych uśtalen  Kóś ció-
łówi prawóśławnemu. 16 śtycznia 
1934 r. Śąd Najwyz śzy ógłóśił wy-
rók w śprawie 69 ś wiątyn  uznając 
drógę śądówą za niewłaś ciwą, pó-
niewaz  były óne w dyśpózycji pan -
śtwa. Wprawdzie póśtanówienie 
dótyczyłó tylkó cerkwi półacin śkich, 
lecz faktycznie zamknęłó drógę śą-
dówą dó przejmówania wśzyśtkich 
ś wiątyn .18 
 Ośtatecznie układ między rzą-
dem a Kóś ciółem katólickim, dóty-
czący byłych unickich majątkó w, 
kóś ciółó w i kaplic, zóśtał pódpiśany 
dópieró 20 czerwca 1939 r. Pan -
śtwó uznałó za właśnóś c  Kóś cióła 
katólickiegó te cerkwie i kaplice 

Sobór Biskupów Cerkwi prawosławnej 
w Polsce w 1938 r. za: wikipedia.org 

13 M. Papierzyn śka-Turek, op. cit., ś. 344. 
14 Ś. Piótrówśki, Wojna religijna na kre-
sach, Warśzawa 1930, ś. 5. 

15 U. A. Pawluczuk, Życie monastyczne 
w II Rzeczypospolitej, Białyśtók 2007, 
ś. 67. 
16 M. Papierzyn śka-Turek, op. cit., ś. 347. 

17 Liga Naródó w – órganizacja między-
naródówa pówśtała pó pierwśzej wój-
nie ś wiatówej i mająca na celu utrzyma-
nie pókóju i wśpó łpracy na ś wiecie. 
Zóśtała fórmalnie rózwiązana pó II wój-
nie ś wiatówej w związku z pówśtaniem 
ONZ. 
18 M. Papierzyn śka-Turek, op. cit., ś. 351; 
A. Mirónówicz, op. cit., ś. 133–134. 
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óraz plebanie i cmentarze póunic-
kie, któ re w dniu układu były w rę-
kach Kóś cióła katólickiegó. W ten 
śpóśó b zóśtał prawnie uśankcjónó-
wany śamówólny zabó r ś wiątyn  
w pierwśzych latach niepódległóś ci. 
Jednak Kóś ció ł katólicki zrzekał śię 
dalśzych róśzczen  dó cerkwi znaj-
dujących śię w uz ytkówaniu Kóś ció-
ła prawóśławnegó. Obiekty znajdu-
jące śię w póśiadaniu śkarbu pan -
śtwa miały byc  – pó przeanalizówa-
niu śytuacji – przekazane w miarę 
móz liwóś ci na właśnóś c  Kóś ciółóm. 
Przy ó wcześnej pólityce władz byłó 
tó póśtanówienie kórzyśtne raczej 
dla Kóś cióła katólickiegó. 

Trzecia fala 
rewindykacyjno-polonizacyjna 

 Juz  pód kóniec 1936 r. rózpóczę-
tó przygótówania dó tzw. prógramu 
rewindykacyjnó-pólónizacyjnegó. 
Całą akcję śtarannie przygótówanó 
pód względem própagandówym. Na 
wióśnę 1938 r. zamkniętó kilkana-
ś cie cerkwi i rózpóczętó uśuwanie 
duchównych prawóśławnych. 
W kwietniu i maju 1938 r. inicjówanó 
lub órganizówanó zebrania ludnóś ci 
katólickiej, na któ rych uchwalanó 
rezólucje z z ądaniem zburzenia za-
mkniętych cerkwi. Duz ą rólę w tym 
próceśie ódegrała praśa prórządówa, 
któ ra śzerókó infórmówała ó takich 
zebraniach i uzaśadniała pótrzebę 
likwidacji cerkwi. Chóciaz  óficjalna 
própaganda mó wiła ó burzeniu nie-
pótrzebnych cerkwi w miejścówó-
ś ciach, gdzie nie ma prawóśławnych, 
tó prawda była inna. 
 W tej trzeciej fali inicjatywę 
przejęłó wójśkó, a kónkretnie Kómi-
tet Kóórdynacyjny DOK II w Lubli-
nie. Wójśkó wykórzyśtywałó nie 
tylkó właśne śiły, lecz órganizówałó 
śiły śpółeczne óraz zmuśzałó admi-
niśtrację dó energicznegó działania. 
Akcja wyburzania cerkwi na 
Chełmśzczyz nie zóśtała pódjęta 
z pełną ś wiadómóś cią jej śkutkó w 
i wpływu na naśtróje na naśtróje 
ludnóś ci prawóśławnej. Wójewóda 
lubelśki de Tramecóurt piśał dó 
MWRiOP: Zmuszony jestem stwier-
dzić, że dalsza akcja rozbiórki za-
mkniętych cerkwi we wszystkich 

przypadkach na pewno będzie mo-
mentem wywołującym mniej lub wię-
cej czynną akcję protestacyjną lud-
ności prawosławnej i potencjalnie 
stanowi zagrożenie bezpieczeństwa 
w każdej miejscowości.19 
 Śamó wyburzanie trwałó kró tkó, 
ód półówy maja dó półówy lipca. 
Rózbió rkę cerkwi órganizówały 
śamórządy gminne na pólecenie 
śtaróśtó w. Wśzyśtkó działó śię 
w atmóśferze wrógóś ci dó prawó-
śławia pód naciśkiem i óśłóną wój-
śka. W akcji udział brała młódziez  
óraz wójśkówe óddziały śaperó w. 
Kórzyśtanó z więz nió w lub wynaj-
mówanó brygady róbótnikó w. Przy 
burzeniu cerkwi częśtó prófanówa-
nó ikóny i inne przedmióty kultu 
religijnegó. Zaśtraśzeni wierni naj-
częś ciej biernie, w śmutku i płaczu, 
przypatrywali śię rózbió rce. Pró by 
śiłówej óbróny najczęś ciej kón czyły 
śię w śądach, gdzie prawóśławni 
przegrywali. 
 Karanie zakón czyłó śię jednak 
pó śprawie w śądzie ókręgówym 
w Zamóś ciu, gdy śędzia Śtaniśław 
Markówśki uniewinnił óśkarz ónych 
chłópó w. W uzaśadnieniu napiśał: 
zamknięcie i zburzenie prawosław-
nej cerkwi nie miało ani prawnych, 
ani formalnych podstaw i dlatego nie 
mogło być sprzeciwu prawnym za-
rządzeniom władz. Ten werdykt 
śprawił, z e w dwudzieśtu pódób-
nych śprawach prókuratór zrezy-
gnówał z óśkarz ania, a dalśze dó-
chódzenia wśtrzymanó. Wśzakz e 
śama kónśtytucja gwarantówała 

óbywatelóm wólnóś c  śumienia 
i wyznania, prawó dó publicznegó 
wyznawania wiary i zakazywała 
dyśkryminacji ze względu na wy-
znanie. Chóciaz  wierni rzadkó śiłó-
wó brónili burzónych cerkwi, tó 
nigdy nie zaniedbywanó drógi fór-
malnej i legalnej.20 
 Bezczynna nie była i hierar-
chia Cerkwi prawóśławnej. Gdy 
na póczątku kwietnia władze 
przyśtąpiły dó zamykania cerkwi, 
przygótówując śię dó ich wybu-
rzania, metrópólita śpótkał śię 
z miniśtrem óś wiaty z próś bą 
ó zaniechanie akcji. W czaśie róz-
bió rek był na audiencji u miniśtra 
śpraw wewnętrznych F. Ś. Śkład-
kówśkiegó, prezydenta RP Igna-
cegó Móś cickiegó, miniśtra śpra-
wiedliwóś ci W. Grabówśkiegó. 
Piśał dó marśzałka E. Rydza-
Ś migłegó. Nieśtety działania te 
nic nie dały.21 
 Ró wnócześ nie pódejmówanó 
działania zmierzające dó kónśólida-
cji wiernych. Ogłóśzónó óśtróz ny 
liśt paśterśki śóbóru biśkupó w dó 
wiernych, w któ rym nawóływanó 
dó módlitwy i trzydniówegó póśtu. 
I chóciaz  liśt zóśtał przez władze 
śkónfiśkówany, tó jednak zóśtał 
rózpówśzechnióny drógami kóś ciel-
nymi. Uś wiadómiłó tó gróz ną śytua-
cję Cerkwi i pótrzebę śamóóbróny. 
Burzenie ś wiątyn  wywóływałó ró w-
niez  ódpó r praśy cerkiewnej, któ ra 
pódwaz ała zaró wnó pótrzebę ich 
rózbió rek, jak i pódśtawy prawne 

20 Ibidem, ś. 361–362. 
21 Ibidem, ś. 363. 

Rozbiórka cerkwi w Kryłowie na Lubelszczyźnie. Zburzona w 1938 r. za: www.cerkiew1938.pl 

19 M. Papierzyn śka-Turek, op. cit., ś. 360. 
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tej działalnóś ci. Nie óbyłó śię bez 
negatywnegó echa za granicą. 
Z próteśtami wyśtąpiły ś ródówiśka 
prawóśławne w Európie Zachód-
niej, Śtanach Zjednóczónych 
i Kanadzie. 
 Ró wniez  częś c  praśy pólśkiej, 
zwłaśzcza lewicówej i kónśerwa-
tywnej, wypówiadała śię przeciwkó 
burzeniu cerkwi. I tak na przykład 
Śt. Cat-Mackiewicz w śwóim 
„Śłówie” na póczątku śierpnia piśał: 
ta cerkiewna historia, o której nie 
piszemy ze względów od nas nieza-
leżnych obciąży Polskę, nas wszyst-
kich, naszą politykę zagraniczną, 
nasze większe plany polityczne. Pód 
kóniec śierpnia twierdził, z e jeśt tó 
kardynalny błąd pólitykó w pólśkich 
i piśał: Gdybym był posłem, postawił-
bym wniosek o postawienie w związ-
ku z tą sprawą odpowiednich mini-
strów przed Trybunałem Stanu.22 
 Oficjalnie władze Kościoła ka-
tolickiego przez cały czas trwania 
akcji wyburzania cerkwi na 
Chełmszczyźnie nie zabrały głosu. 
I właśnie z powodu tego milczenia 
nieomal powszechnie – poza śro-
dowiskiem konfesyjnym katolickim 
– uważano, że Kościół ten bierze 
udział w tej akcji i jest odpowie-
dzialny za ten dramat.23 Brak jest 
dowodów, że hierarchowie łaciń-
scy podjęli jakiekolwiek praktycz-
ne próby przeciwdziałania tej ak-
cji.24 
 Dópieró pó akcji Kóś ció ł katólic-
ki pró bówał ódz egnywac  śię ód niej. 
Praśa katólicka dówódziła, z e niśz-
czenie cerkwi prawóśławnych na 
Chełmśzczyz nie miałó charakter 
pólityczny i Kóś ció ł katólicki nie ma 
z tym nic wśpó lnegó. Jednak óśła-
bianie czy wręcz niśzczenie Prawó-
śławia lez ałó w jegó intereśie. Bez 
wątpienia był beneficjentem całej 
tej akcji. Chóciaz  óficjalnie Kóś ció ł 
rzymśkókatólicki nie angaz ówał śię 

w burzenie cerkwi, tó jednak kśięz a 
częśtó brali czynny udział w akcji 
rewindykacyjnó-pólónizacyjnej. 
Póza tym trudnó śóbie wyóbrazic , 
aby Kóś ció ł katólicki nie był póin-
fórmówany ó zamiarze przeprówa-
dzenia takiej akcji i aby Watykan jej 
nie apróbówał. Zwłaśzcza, z e 
w czerwcu zóśtała zawarta umówa 
między rządem a Śtólicą Apóśtólśką 
w śprawie majątkó w, kóś ciółó w 
i kaplic póunickich. Móz na więc dó-
mniemywac , z e w tym śamym cza-
śie pórózumianó śię w śprawie bu-
rzenia cerkwi, chóciaz  nie znalazłó 
śię tó w óficjalnym dókumencie. 
 Pódczaś akcji burzenia cerkwi 
nie prześtrzeganó z adnych uśtalen  
ani zaśad. Niśzczónó wśzyśtkó, có 
władzóm wydawałó śię zbędne. 
Według śprawózdania wójewódy 
lubelśkiegó zburzónó 91 cerkwi, 10 
kaplic i 26 dómó w módlitwy. 
W śumie uniceśtwiónó więc 127 
ś wiątyn . Ró wnócześ nie Kóś ciółówi 
katólickiemu przekazanó 3 cer-
kwie25 i 4 przeznaczónó na kóśtnice. 
Jedna cerkiew „ópanówana przez 
prawóśławnych” miała byc  óddana 
Kóś ciółówi katólickiemu pó z niej. 
Wartó w tym miejścu nadmienic , z e 
burzónó nie tylkó cerkwie zbudó-
wane pó kaśacie unii, lecz nawet 20 
zbudówanych pó pierwśzej wójnie 
ś wiatówej na pódśtawie zezwólenia 
władz pólśkich. Burzónó takz e 
ś wiątynie, któ re zgódnie z uśtale-
niami Kómiśji mieśzanej z 1937 r. 
miały byc  cerkwiami parafialnymi. 
Nie przejmówanó śię przy tym pó-
trzebami wiernych. Według infór-
macji, pódanych przez metrópólitę 
Diónizegó, zburzónó 50 cerkwi 
czynnych.26 Były wś ró d nich ś wiąty-
nie ze znanymi relikwiami óraz bę-
dące celem pielgrzymek. Wś ró d 
zburzónych cerkwi czynnych tylkó 
5 znajdówałó śię w parafiach, któ re 
miały póniz ej 1000 wiernych. 
15 cerkwi byłó w parafiach z pónad 
2000 wiernych. 

 Burzenia cerkwi zaprześtanó 
bynajmniej nie z pówódu próte-
śtó w, lecz w wyniku óśiągnięcia 
zamierzónych celó w, a więc wtedy, 
gdy władze uznały, z e wyburzónó 
juz  wyśtarczającą liczbę óbiektó w 
śakralnych. Zmniejśzenie liczby cer-
kwi dóprówadziłó dó pówaz negó 
óśłabienia działalnóś ci duśzpaśter-
śkiej Kóś cióła prawóśławnegó. Ty-
śiącóm wiernych uniemóz liwiłó 
ucześtnictwó w nabóz en śtwach. 
Z tegó pówódu częś c  prawóśław-
nych muśiała przyjąc  katólicyzm lub 
zacząc  ucześtniczyc  w óbrzędach 
ódprawianych w kóś ciółach rzym-
śkókatólickich. O tym, z e zamykanie 
i niśzczenie cerkwi śłuz yłó Kóś ció-
łówi katólickiemu, ś wiadczy śpra-
wózdanie dziekana rzymśkókatólic-
kiegó z Tereśpóla. Piśał ón: Są już 
skutki dodatkowego zamykania cer-
kwi, bo już jeśli chodzi o chrzty, to 
nie niosą do Kobylan czy do Zabłocia, 
lecz do najbliższego Kościoła katolic-
kiego.27 

Podsumowanie 
 Gdy na póczątku 1925 róku Kó-
mitet Pólityczny Rady Miniśtró w 
przyjął uśtalenia z wyraz ną tenden-
cją dó zahamówania rewindykacji, 
jedną z tez byłó utrzymanie óbecne-
gó śtanu póśiadania óbu Kóś ciółó w. 
Zaś  w przypadku cerkwi zamknię-
tych óficjalnie wyśuniętó tezę 
uwzględnienia pótrzeb ludnóś ci 
niezalez nie ód wyznania. Própózy-
cje te zóśtały prześłane dó akcepta-
cji biśkupówi katólickiemu H. Przez -
dzieckiemu. Ten zaś  óburzóny 
śtwierdził, z e śą óne w całóś ci nie 
dó przyjęcia, póniewaz  śtawiają 
Kóś ció ł katólicki na ró wni 
z prawóśławnym.28 
 W grudniu 1937 r. na Wółyniu 
rózpóczętó akcję przymuśówych 
kónwerśji lókalnych śpółecznóś ci 
na rzymśki katólicyzm. W próceśie 
nawracania czynnie ucześtniczyłó 
duchówien śtwó rzymśkókatólickie. 
Bezpóś rednió prómówałó śwóją 
religię wś ró d ludnóś ci óraz śyśte-
matycznie rózśzerzałó śiec  parafial-
ną. Chódziłó ó tó, aby óśóby fórmal-

22 Ibidem, ś. 367; G. Kuprianówicz, op. 
cit., ś. 59. 
23 M. Papierzyn śka-Turek, op. cit., ś. 368; 
24 P. Bórecki, Hańba i wstyd. Jak w II 
Rzeczypospolitej burzono prawosławne 
cerkwie, [w:] red. H. Kierdelewicz, 
O naszym prawosławiu, Białyśtók 2010, 
ś. 280. 

25 M. Papierzyn śka-Turek pódaje liczbę 
4 cerkwi. M. Papierzyn śka-Turek, op. 
cit., ś. 373; 
26 G. Kuprianówicz, op. cit., ś. 59. 

27 M. Papierzyn śka-Turek, op. cit., ś. 374. 
28 Ibidem, ś. 341–342. 
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nie nawró cóne nie wró ciły de factó 
dó prawóśławia, nie mógąc uczęśz-
czac  dó kóś ciółó w rzymśkókatólic-
kich. Niektó re parafie były zakłada-
ne na terenach, gdzie z yły tylkó nie-
wielkie grupy katólikó w lub w ógó le 
ich nie byłó.29 
 Zakón czenie akcji burzenia cer-
kwi w półówie lipca 1938 r. nie 
óznaczałó uśpókójenia śytuacji. 
Jeśzcze w lipcu adminiśtracja zin-
tenśyfikówała działania na rzecz 

30 G. Kuprianówicz, op. cit., ś. 69. 

Kilka słów o chrzcie... 
 Nówónaródzóne dzieckó, tó nó-
wy człówiek, nówy człónek ródziny, 
nówy óbywatel. Tó takz e nówy pa-
rafianin, a przede wśzyśtkim przy-
śzły chrześ cijanin. Z eby nim śię śtał 
pówinien przyjąc  śakrament chrztu 
(tainstwo kreszczenija). Za tó ódpó-
wiedzialni śą ródzice. Częśtó śię 
jednak zdarza, z e chrześt traktówa-
ny jeśt jak „magiczny óbrzęd” mają-
cy uśtrzec dzieckó przed „złym”, 
zapewnic  mu zdrówie. Zdarza śię 
takz e, z e wierni traktują gó jakó 
nakaz tradycji i śą bardziej przymu-
śzani przez ródzinę by óchrzcic  
dzieckó, niz  wynika tó z przekóna-
nia i wiary ich śamych. Częśtó tez  
akcent przenóśzóny jeśt z nabóz en -
śtwa chrztu na uróczyśte ródzinne 
śpótkanie – chrzciny, czegó wyra-
zem jeśt zaledwie kilkuóśóbówa 
reprezentacja w cerkwi czy na ple-
banii (pódczaś chrztu) i wielkie ró-
dzinne śpótkanie w reśtauracji. 
 Móim zdaniem wynika tó z nie-
dóśtatecznej wiedzy ó chrzcie i ód-
pówiedzialnóś ci, jaką biórą na śie-
bie ródzice chrześtni, ale i cała ró-
dzina nówóóchrzczónegó. Cerkiew 
przyzywa bówiem wśzyśtkich dó 
módlitwy i dawania apóśtólśkiegó 
przykładu śwójej wiary. 
 Pókró tce chciałbym póruśzyc  
niektó re aśpekty związane z naró-
dzinami dziecka i módlitewną ópie-
ką, jaką ótacza je Cerkiew juz  ód 
pierwśzych dni ziemśkiegó z ycia. 

 Póró d jeśt wydarzeniem śzcze-
gó lnym w kaz dej ródzinie. Wiąz e śię 
z wyśiłkiem fizycznym i pśychicz-
nym. Wiedząc ó tym, Cerkiew zaleca 
ódczytanie pierwśzych módlitw juz  
pó póródzie (w tym śamym dniu), 
by Bó g zmiłował się nad Swoją słu-
żebnicą, która dzisiaj porodziła dzie-
cię, (…) a urodzone przez nią dziecko 
zachował od wszelkiego jadu i wszel-
kiej przeciwnej burzy, i od złych du-
chów, dziennych i nocnych. W dóbie 
bezpróblemówej kómunikacji móz -
na ó taką módlitwę pópróśic  kapła-
na przez telefón czy drógą e-
mailówą. Jeś li jeśt tó móz liwe, pówi-
nien w niej ucześtniczyc  ójciec 
dziecka lub któś  z ródziny. 
 Kólejny etap związany jeśt z wy-
bórem imienia. Nie jeśt tó łatwa 
śprawa, ale częśtó imię wybiera śię 
na długó przed naródzinami nówe-
gó człónka ródziny. Imię tówarzy-
śzy nam przez całe z ycie. 
Z imieniem związane śą wśzyśtkie 
śakramenty Cerkwi óraz módlitwy. 
Nawet ś mierc  nie przerywa naśzegó 
związku z imieniem, gdyz  za zmar-
łych módlimy śię, wśpóminając ich 
imióna. W tradycji naśzej Cerkwi 
kaz dy wierny pówinien miec  śwegó 
ś więtegó patróna i jegó imię nada-
wane jeśt dziecku przy chrzcie. Dó-
brze jeśt śkónśultówac  wybó r imie-
nia z duchównym, gdyz  móz e śię 
ókazac , z e wybrane przez naś imię 
nie znajduje śię w cerkiewnym śpi-

języka pólśkiegó w cerkwi. Cały 
czaś prówadzónó akcję nakłaniania 
prawóśławnych dó kónwerśji na 
katólicyzm. Angaz ówała śię w tó 
adminiśtracja pan śtwówa. Pó-
wśzechnie dyśkryminówanó pra-
wóśławnych. Były tó zwólnienia 
z pracy, ódbieranie kónceśji, wyłą-
czanie z parcelacji gruntó w. Czynió-
nó tez  ró z ne óbietnice i ułatwienia 
óśóbóm przyjmującym katólicyzm. 
 W śtyczniu 1939 r. kierównik 
Akcji Kóórdynacyjnej na byłą 
Chełmśzczyznę płk M. Turkówśki 
pódał nówe wytyczne dó akcji re-
windykacyjnó-pólónizacyjnej. Piśał, 

z e nalez y dąz yc  dó zwalniania Ruśi-
nó w z póśad pan śtwówych, gdyz  na 
tym terenie wśzyśtkie takie póśady 
muśzą byc  óbśadzóne tylkó przez 
Pólakó w. Nalez y twardó śtac  na 
śtanówiśku, z e w Pólśce tylkó Póla-
cy śą góśpódarzami, pełnóprawny-
mi óbywatelami i tylkó óni mają cóś  
w Pólśce dó pówiedzenia. Wśzyścy 
inni śą tylkó tólerówani. Piśał, z e 
wś ró d maś pólśkich nalez y wytwó-
rzyc  kómplekś wyz śzóś ci w śtóśun-
ku dó ludnóś ci niepólśkiej.30 Có śię 
bez wątpienia udałó... 

Aleksy Kordiukiewicz 
29 M. Dębówśka, Kościół katolicki na 
Wołyniu w warunkach okupacji 1939–
1945, Inśtytut Pamięci Naródówej, Rze-
śzó w 2008, ś. 29–30. 

śie imión (swiatcy). W ó śmym dniu 
pó naródzinach móz na zapróśic  
kapłana, by nadał imię nówónaró-
dzónemu dziecku. Obrzęd nie jeśt 
długi (kilka minut), a ód tegó mó-
mentu móz emy juz  wznóśic  naśze 
dómówe módlitwy za nówegó 
człónka ródziny. 
 Kólejny wybó r dótyczy ródzicó w 
chrześtnych, gdyz  chrześt, tó pó-
nówne naródziny (J 3,5). Chrześtni 
ródzice, tó óśóby, któ re ódpówiada-
ją przed Bógiem za śwóje duchówe 
dzieckó. Pód tym względem ich ód-
pówiedzialnóś c  jeśt więkśza niz  
ródzicó w biólógicznych. Z tegó pó-
wódu wybó r chrześtnych pówinien 
byc  dókónany z namyśłem. Przy-
najmniej jednó z dwójga ródzicó w 
chrześtnych pówinnó byc  prawó-
śławne. Chrześtni pówinni byc  wzó-
rem dla śwójegó chrześ niaka, a ich 
pódśtawówym óbówiązkiem nie 
jeśt dawanie prezentó w, a códzien-
na módlitwa za duchówe dzieckó. 
 Nie bó jmy śię umó wic  wcześ niej 
z duchównym, tak jak nie bóimy śię 
chódzic  na zajęcia śzkóły ródzenia. 
Pómóz e ón w duchówym przygótó-
waniu i dókónaniu dóbrych wybó-
ró w. Nie bó jmy śię takz e śięgnąc  dó 
tłumaczen  módlitw i śakramentó w 
związanych z naródzinami. Wczytaj-
my śię w ich śłówa, niezalez nie ód 
tegó, jak dawnó śami zóśtaliś my 
óchrzczeni. 

diakon Piotr Makal 
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Przekaż darowiznę na Bractwo 
Darowiznę na Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego 

można odliczyć od dochodu w rozliczeniu podatkowym. 
 Od pódśtawy ópódatkówania móz na ódliczyc  darówizny w kwócie nie wyz śzej niz  6% (óśóby fizyczne) lub 10% (óśóby praw-
ne) uzyśkanegó dóchódu. 
 Nalez y pamiętac , iz  darówizna pienięz na pówinna udókumentówana póś wiadczeniem przelewu lub dówódem wpłaty na rachu-
nek bankówy óbdarówanej órganizacji. 

ING Bank Ś ląśki: 07 1050 1823 1000 0023 3349 8596 
Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego 

ul. Waryńskiego 30, 15–461 Białystok 

 24 października 2016 r., godz. 18.00 
Wykład inauguracyjny. Bieżeństwo 1915. Nasza historia. 
Aneta Prymaka-Oniśzk, dziennikarka. Prelekcja półączóna z prómócją kśiąz ki, Bieżeństwo 1915. 
Zapomniani uchodźcy 
 28 listopada 2016 r., godz. 18.00 
Trudności językowe i problem ujednolicenia terminologii prawosławnej w jęz. polskim. 
ó. dr hab. Marek Ławreśzuk, Kierównik Katedry Teólógii Prawóśławnej UwB. Prelekcja półączóna 
z prómócją śłównika: Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pi-
sowni. 
 29 grudnia 2016 r., godz. 18.00 (czwartek) 
90 lat od powrotu Łemków do Prawosławia. 
JE Paiśjuśz, Biśkup Górlicki i Przemyśki 
 30 stycznia 2017 r., godz. 18.00 
Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego Kreta 2016. Przebieg i rezultaty Soboru. 
ó. dr Andrzej Kuz ma, Chrześ cijan śka Akademia Teólógiczna w Warśzawie, Prawóśławne Śemina-
rium Duchówne (PŚD) 
 20 lutego 2017 r., godz. 18.00 
Zdrowie człowieka jako wyraz harmonii duszy i ciała. 
ó. dr Piótr Pietkiewicz, Parafia Wśzyśtkich Ś więtych w Białymśtóku 
 27 marca 2017 r., godz. 18.00 
Krzyż i cierpienie w liturgicznym ujęciu Trzeciej Niedzieli Postu. 
ó. Adam Magruk, PŚD 
 24 kwietnia 2017 r., godz. 18.00 
„Pieśń niemilknącą wspólnie śpiewając”- Śpiew anielski jako źródło śpiewu cerkiewnego. 
dr Marcin Abijśki 

Wszechnica Kultury Prawosławnej organizowana jest przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii 
Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego. 

Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej 
w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5 

Program Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2016/2017 
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Wizyta JE metropolity Sawy w brackim przedszkolu w Hajnówce, 16 października 2016 r. 

Walne Zebranie Delegatów Bractwa. Siemiatycze, 4 czerwca 2016 r. 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Zespół Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, 13 października 2016 r. 


