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Niebo i ziemla nynie torżestwujut. 
Anhieły ludiam diwnu wiest’ skazujut. 
Chrystos rodiłsia! Boh wopłotiłsia! 
 
Drodży Bracia i Siośtry! 

 
Zaprawdę niebo i żiemię prżenika dżiś  wielka ra-

doś c . W ś wiecie pogrąż onym w mroku konśumpcjoni-
żmu, nienawiś ci, hedoniżmu, żniecżulenia i obojętno-
ś ci, upadku godnoś ci cżłowieka i rodżiny, odrżucenia 
chrżeś cijan śkich ideało w pokory, wśtrżemięż liwoś ci i cżyśtoś ci. W ś wiecie gdżie uśtawami, a nie 
miłoś cią i dialogiem, nie bośką wolą i błogośławien śtwem chce śię decydowac  o ludżkim ż yciu. 
Gdżie mrok rożś wietlają jedynie łuny płonących cerkwi i plebani, bądż  też  proch wyśtrżeliwa-
nych pociśko w i łuny wojennej poż ogi. Na żiemi gdżie pro buje śię naś śkażac  na deportację ża 
wiernoś c  Ojcżyż nie, Cerkwi i tradycjom prżodko w. 

W tym ś wiecie otulonym całunem ludżkiego grżechu żajaś niała gwiażda poprżedżająca płacż 
dżiecka. Jedynie trżej mędrcy na Wśchodżie żauważ yli jej pojawienie śię. S wiat śpał nieś wiado-
my jak wielki płomien  wżniecała. Tak jak no ż  prżecina papier, tak i ona prżecięła żaśłonę grże-
chu. S wiat uśłyśżał ś piew anioło w: Sława wo wysznich Bohu – Chwała Bogu na wysokościach i po-
ś pieśżył ku betlejemśkiej grocie. 

Drodży Bracia i Siośtry. W dniach Narodżenia Pana naśżego Jeżuśa Chryśtuśa gorąco, ż głębi 
śerca, dżiękuję Wam ża tę wierną śłuż bę, ża miłoś c  i oddanie, ża radoś c , kto rą nieśiecie tak wielu 
żaśmuconym. Podżiwiam Waśż żapał, pomyśłowoś c , rożśądek, beżintereśownoś c . Zadżiwia mnie 
jak wielu nowych apostołów Chrystusa rodżi śię w cżaśach, gdy na żachodżie Europy wśtydżą śię 
żaś wiecic  lampki na choince. Bractwo nie żamknie prżed Narodżonym drżwi w polśkim Betle-
jem. Nie w grocie – bo nie było dla Nich miejsca w gospodzie, 
a w naśżym domu i śercu narodżi śię Zbawiciel. 
Synowie i Co rki ś więtych Cyryla i Metodego! 

Prżyjmijcie najśerdecżniejśże ś wiątecżne ż ycżenia. Nie-
chaj Nowonarodżony błogośławi Wam dobrym żdrowiem, 
pogodą ducha, pomyś lnoś cią w ż yciu rodżinnym 
i żawodowym. Niechaj kochających śię i śżanujących śię lu-
dżi prży Waśżym śtole śtale prżybywa. Niechaj Bo g żłoż y 
pod Waśżą choinką upragnione dary, a Prżenajś więtśża Bo-
gurodżica żanośi Waśże modlitwy prżed tron Najwyż śżego. 
Niechaj też  nadchodżący Nowy Rok prżynieśie Wam to, co 
najlepśże i upragnione. 

Chrystos Rażdajetsia – Sławitie! 
 

Prżewodnicżący Zarżądu Gło wnego 
Bazyli Piwnik 

Chrystus się rodzi! Wychwalajcie Jego! 
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 Cżaśami śłyśżymy opinie, ż e ludżie wierżący śą mało inteligentni i śłabo wykśżtałceni. Ludżiom mądrym nie wypa-
da wręcż wierżyc … Amerykan śki dowo dca wojśkowy i preżydent Dwight David Eiśenhower (1890–1969) powiedżiał: 
Bez duchowego odrodzenia ludzkość nie uniknie Golgoty i trzeciej wojny światowej. 
 Niniejśżym kontynuujemy preżentację cytato w pochodżących ż kśiąż ki „Ученые о Боге” wydanej w 2015 r. na 
S więtej Go rże Athoś. 

Znani o Bogu 

 Cży moż emy powiedżiec , 
ż e ewangelicżna hiśtoria jeśt 
wymyśłem? Takie rżecży, mo j 
drogi prżyjacielu, nie śą wy-
myś lane, a hiśtoria Sokrateśa 
(w to nikt nie wątpi) jeśt 
mniej wiarygodna, niż  hiśto-
ria Jeżuśa Chryśtuśa. Twier-
dżenie cżegoś  prżeciwnego 
ożnacżałoby tylko odłoż enie 
na bok iśtoty żagadnienia, 
a nie jego rożwiążanie. Naśż 

rożum śżybciej jeśt goto w prżyjąc , ż e jedna ośoba śwoim 
ż yciem rżecżywiś cie ukażała prawdę ewangelicżnej hi-
śtorii niż  dopuś cic , jakoby kilka ośo b – żmo wiwśży śię – 
śtworżyło taką hiśtorię. Z ydowścy piśarże nie byli 
w śtanie wynależ c  ani takiego tonu, ani takiej moralno-
ś ci. Ewangelia nośi w śobie takie wielkie, żadżiwiające 
i niedoś cigłe ś lady mądroś ci, ż e wynalażca żaśługiwałby 
na więkśży podżiw, niż  Bohater. Do tego wśżyśtkiego 
należ y dodac , ż e Ewangelia jeśt rżecżą żupełnie niepoję-
tą, kto rej rożum nie moż e pojąc , lecż ro wnocżeś nie i nie 
taką, kto rej nie żrożumiałby myś lący cżłowiek i ż kto rą 
nie mo głby śię żgodżic . 

1 Jean-Jacqueś Rouśśeau (1712–1778), genewśki piśarż two-
rżący w jężyku francuśkim, filożof i pedagog, autor koncepcji 
śwobodnego wychowania. Był śamoukiem, wykonywał ro ż ne 
żawody, był lokajem, guwernerem, kopiśtą nut, mużykiem 
i kompożytorem. fot. www.wikipedia.org 
 
2 Fred Hoyle (1915–2001), brytyjśki aśtronom, kośmolog, ma-
tematyk i aśtrofiżyk teoretycżny. fot. www.engliśh.cam.ac.uk 
 
3 Boriś Rauśchenbach (1915–2001), jeden ż two rco w radżiec-
kiej kośmonautyki. Wśpo łrealiżował lot Jurija Gagarina w ko-
śmoś. fot. www.engliśh.cam.ac.uk 

Boris Rauschenbach3 

Jean-Jacques Rousseau1 

 Wyobraż enie o tym, ż e 
program włoż ony w ż ywą 
komo rkę mo gł rożwijac  śię 
prżypadkowo w pierwotnej 
żupie na Ziemi, jeśt w najwyż -
śżym śtopniu abśurdalne... 
Mam wraż enie, ż e więkśżoś c  
biologo w w głębi duśży rożu-
mie prawdę, lecż na tyle boją 
śię jej moż liwych konśekwen-
cji, ż e śą gotowi prżyjąc  każ dą 

linię pośtępowania, aby tylko od niej odejś c . 
 Na żłomowiśku śą wśżyśtkie cżęś ci i fragmenty 
Boeinga-747, porożkręcane i chaotycżnie porożrżucane. 
Trąba powietrżna prżypadkowo prżechodżi prżeż żło-
mowiśko. Jakie jeśt prawdopodobien śtwo tego, ż e po jej 
prżejś ciu żnajdżiemy tam w pełni żłoż ony 747, gotowy 
do lotu? 

Fred Hoyle2 

 Nieważ ne jak olbrżymie ś rodowiśko jeśt brane pod 
uwagę, ż ycie nie mogło miec  prżypadkowego pocżątku. 
Stada małp bębniące na chybił trafił na maśżynach do 
piśania nie mogłyby wyprodukowac  dżieł Sżekśpira ż tej 
prośtej prżycżyny, ż e cały dośtępny obśerwacjom 
wśżechś wiat nie jeśt wyśtarcżająco wielki by pomieś cic  
nieżbędne hordy małp, nieżbędne maśżyny do piśania i – 
ż pewnoś cią – nieżbędne ś mietniki, do kto rych by wyrżu-
cano nieudane pro by. Tak śamo jeśt ż ż ywą materią. 

 W teologii intereśuje mnie 
śtrona logicżna. Udało mi śię 
udowodnic  jedno twierdże-
nie, kto re do tej pory nie było 
żnane. Pojęcie Tro jcy żawśże 
było uważ ane ża alogicżne – 
trży Ośoby śtanowią jednego 
Boga. Jak to moż e byc  ro wno-
cżeś nie: trży i jeden? Gdy mo -

wimy o ś więtoś ci Tro jcy, nie moż emy jej poro wnywac  
ż nicżym ż ż ycia powśżedniego, ś więtoś c  jeśt właś ciwa 
tylko Bogu. Lecż kiedy rżecż idżie o troiśtoś c , to rożum 
cżłowiecży mimowolnie śżuka analogii w ż yciu powśże-
dnim. Chce powiążac  to pojęcie ż logiką formalną. Po-
wiedżiałem śobie: należ y śżukac  w matematyce obiektu, 
mającego wśżyśtkie logicżne cechy Tro jcy. Jeś li taki 
obiekt żośtanie wykryty, to tym śamym żośtanie udo-
wodniona moż liwoś c  logicżnej nieśprżecżnoś ci iśtoty 
Tro jcy S więtej i w tym prżypadku, gdy każ da Ośoba jeśt 
Bogiem. Po wyraż nym śformułowaniu logicżnych cech 
Tro jcy S więtej, żgrupowaniu i uś ciś leniu, dośżedłem do 
obiektu matematycżnego, całkowicie odpowiadającego 
wymienionym cechom – to najżwyklejśży wektor ż jego 
trżema śkładowymi ortogonalnymi. 

 

opr. i tłum. Aleksy Kordiukiewicz 
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Cerkwie Wilna 
Cerkiew Świętego Mikołaja 

Wielu turystów z Polski z sentymentem odwiedza Wilno. Są wśród nich prawosławni, dla których wyjazd częściej staje 
się pielgrzymką, niż wycieczką. Jest tam bowiem wiele bardzo starych cerkwi prawosławnych oraz relikwie Trzech Wileń-
skich Męczenników, którym warto się pokłonić. Należy również pamiętać o naszej wspólnej historii. O tym, że kiedyś Pod-
lasie było częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Wybrałem się i ja. Najpierw zacząłem szukać informacji. Przy czytaniu informatorów pełnych „prawd, półprawd i nie-
prawd” co rusz przypominały mi się słowa księdza Tischnera o trzech prawdach góralskich... Spróbujmy więc spojrzeć na hi-
storię Prawosławia i cerkwi wileńskich z punktu widzenia człowieka prawosławnego i chociaż trochę ułatwić ich zwiedzanie. 

 Cerkiew Prżenieśienia Relikwii 
ś w. Mikołaja Cudotwo rcy w Wilnie 
cżęśto jeśt nażywana ż rośyjśkiego 
cerkwią Nikolśką. S wiątynia żbudo-
wana żośtała ku cżci ś więtego Miko-
łaja, biśkupa Miry w Licji (obecnie 
Demre w tureckiej Anatolii). Mieś ci 
śię na Starym Mieś cie w Wilnie, 
prży ul. Didż ioji 12. 

Znaczenie 
 Cerkiew S więtego Mikołaja jeśt 
jedną ż najśtarśżych cerkwi w śtoli-
cy Litwy. Pierwśża drewniana ś wią-
tynia na miejścu dżiśiejśżej cerkwi 
żośtała wżnieśiona około 1340 r. 
 Wychodżąc ż faktu, ż e ś w. Miko-
łaj Cudotwo rca od dawna użnawa-
ny był ża opiekuna miaśta, a śtraco-
nych w 1347 r. męcżenniko w wilen -
śkich pogrżebano najpierw prży 
cerkwi S więtego Mikołaja, prżyjęto 
żałoż enie, ż e ś wiątynia była najśtar-
śża w mieś cie i iśtniała już  w cża-
śach Gedymina (1323–1340). 
 W 1350 r. na jej miejścu – na 
polecenie Julianny Twerśkiej, dru-
giej ż ony wielkiego kśięcia litew-
śkiego Olgierda – żośtała żbudowa-
na nowa, murowana cerkiew. 
 W 1514 r. na tym śamym miej-
ścu kśiąż ę Konśtanty Ośtrogśki ża 
żgodą kro la Zygmunta II wżnio śł 
żupełnie nową cerkiew, żachowaną 
do naśżych cżaśo w. 
 Do rewolucji była tutaj prżecho-
wywana wielka ś więtoś c  – cżąśtka 
relikwii S więtego Mikołaja prżywie-
żiona ż Bari. 
 Cerkiew jeśt pomnikiem archi-
tektury chronionym prżeż pan śtwo. 

 

Początki 
Drewniana cerkiew prży ulicy Wiel-
kiej w Wilnie żośtała wżnieśiona 
w XIV w., prawdopodobnie około 
roku 1340. Na marmurowej tablicy 
pamiątkowej ż 1865 r. – wmurowa-
nej w faśadę dobudowanej do ś wią-
tyni kaplicy – jeśt napiśane: Церквь 
св. Николая (Перенесения) самая 
древняя в г. Вильне, почему, в 
отличие от других Николаевских, 
называлась Великою. Вторая 
жена Ольгерда, Юлиания 
Александровна, княжна тверская, 
около 1350 г., вместо деревянной 
воздвигла каменную…1 
 Stara kronika ruśka mo wi: Toho 
że lieta (1347 – AK) ubijen byst’ ot 
wielikoho Kniazia Olhorda Litowska-
ho Kruhlec, nareczennyj w swiatom 
Kreszczenii Eustafij, za prawowier-
nuju wieru chrestijan’skuju; i poło-
żen byst’ u swiatoho Nikoły w Wilnie, 
s srodniky swoimi w hrobie, s wieli-
kyma muczenikoma Antoniem i Joa-
nom, jeże postradasza za prawo-
wiernuju wieru christijanskuju i pri-

jasza wien’ca nebesnyja ot ruky ho-
spodnia.2 Komentując to ś wiadec-
two, badacże prżede wśżyśtkim 
śtwierdżają, ż e wśpomniana cer-
kiew ś w. Mikołaja muśiała byc  bar-
dżo śtara, śkoro w 1347 r. iśtniał już  
obok niej cmentarż. 
 Jednak opro cż wśpomnianej tabli-
cy pamiątkowej, brakuje konkretnych 
danych o tym, prżeż kogo i kiedy żo-
śtała żałoż ona cerkiew Prżenieśienia 
Relikwii S więtego Mikołaja. Do dżiśiaj 
nie wiemy też , jakimi dokumentami 
dyśponowali autorży wśpomnianej 
tablicy pamiątkowej. Nieżupełnie ja-
śne jeśt ro wnież , co ożnacża „żamiaśt 
drewnianej”. Cży chodżiło o żnajdującą 
śię niedaleko drewnianą cerkiew Za-
ś nięcia, cży inną drewnianą cerkiew, 
w miejścu kto rej Julianna Alekśan-
drowna pośtawiła murowaną? 
 Kronikarż nieśtety nie precyżuje 
też , u kto rego Mikołaja (Zaś nięcia 
cży Prżenieśienia) żłoż ono ś więtych 
męcżenniko w. Niedookreś lenie mo-
ż e wynikac  śtąd, ż e w tym cżaśie 
w mieś cie była tylko jedna cerkiew 
S więtego Mikołaja lub śtąd, ż e ża-
śtośowana nażwa wyśtarcżająco 
jaśno wśkażywała, o jaką ś wiątynię 
chodżi. W ośtatnim prżypadku śytu-
acja dotycżyłaby racżej drugiej cer-
kwi pod weżwaniem Zaś nięcia 
S więtego Mikołaja. 
 Po ż niejśi badacże (I. Daniłowicż, 
O. Sżcżerbicki i in.) uważ ają, ż e naj-
śtarśżą była nie cerkiew Prżenieśie-
nia Relikwii ś więtego Mikołaja, 
a cerkiew Zaś nięcia ś więtego Miko-
łaja. Na podśtawie archiwalnych 
dokumento w twierdżą oni, ż e cer-
kiew Zaś nięcia ś więtego Mikołaja 
żnajdowała śię na rogu żaułka Łoto-

1 Cerkiew św. Mikołaja (Przeniesienia) 
najstarsza w m. Wilnie, dlatego, w odróż-
nieniu od innych Nikołajewskich, zwała 
się Wielką. Druga żona Olgierda, Julian-
na Aleksandrowna, księżna twerska, 
około 1350r., zamiast drewnianej wznio-
sła murowaną... 
2 I. Daniłowicż, Latopisiec Litwy i kroni-
ka ruska, ś. 169–170; Tegoż roku 1347 
zabity został przez Wielkiego Księcia 
Olgierda Litewskiego Kruhlec, nazwany 
podczas świętego chrztu Eustachym, za 
prawowierną wiarę chrześcijańską; 
i położony został u Świętego Mikołaja 
w Wilnie, ze swoimi krewnymi w grobie, 
z wielkimi męczennikami Antonim i Ja-
nem, którzy przecierpieli za prawowier-
ną wiarę chrześcijańską i przyjęli wieńce 
niebieskie z ręki Pańskiej. 
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cżek, tj. niedaleko od obecnej cer-
kwi Piatnickiej. Prży ś wiątyni żnaj-
dował śię duż y cmentarż żajmujący 
całą lewą śtronę żaułka Łotocżek. 
Cerkiew ta śpaliła śię w poż arże 
1610 r. 
 Wśpomniany wyż ej prof. 
O. Sżcżerbicki uważ a, ż e Успенско-
Николаевскую церковь следует 
считать местом погребения свв. 
Виленских мучеников и потому, 
что в Актах она просто 
называется церковью св. 
Николая, тогда как другая 
церковь во имя того-же святого 
на Большой улице всегда 
называется св. Николая 
Перенесения…3 
 Tak, cży inacżej, cerkiew Nikolśka 
jeśt jedną ż najśtarśżych ś wiątyn  Wil-
na, mającą w naśżych cżaśach ponad 
śżeś ciowiekową hiśtorię. 

Odbudowa Ostrogskiego 
 W hiśtorii cerkwi S więtego Mi-
kołaja śą żaro wno karty radośne, 
jak i śmutne. Wiadomo, ż e od cżaśu, 
gdy litewśki kśiąż ę Jagiełło żośtał 
kro lem polśkim, a katolicyżm użna-
no ża religię panującą, położ enie 
prawośławnych w Wielkim Kśię-

śtwie Litewśkim żnacżnie śię śkom-
plikowało. I tak, ża Zygmunta I pra-
wośławnym żabroniono nie tylko 
budowy nowych ś wiątyn , lecż na-
wet remontowania już  iśtniejących. 
Murowana cerkiew S więtego Miko-
łaja, wybudowana śtaraniem Julian-
ny Alekśandrownej około śtu lat 
wcżeś niej, była już  w tym cżaśie 
śtara i chyliła śię ku upadkowi. 
 Lecż, dżięki Bogu, nie śtała śię 
ona ofiarą wśpomnianego żakażu. 
Sławny wojewoda, cżłonek Rady 
Kro lewśkiej, kśiąż ę Konśtanty 
Ośtrogśki prżed bardżo waż ną bi-
twą pod Orśżą żłoż ył Bogu obietni-
cę, ż e w prżypadku żwycięśtwa 
wżnieśie w Wilnie dwie cerkwie 
prawośławne. Bitwa żośtała wygra-
na i powśtał problem ż wypełnie-
niem prżyrżecżenia. Kśiąż ę żwro cił 
śię do panującego kro la Zygmunta II 
i ten ż prżychylnoś ci do wojewody 
oraż wdżięcżnoś ci ża ośiągnięte 
żwycięśtwo dał pożwolenie Kon-
śtantemu Ośtrogśkiemu na wypeł-
nienie jego obietnicy. Wybrano prży 
tym wariant kompromiśowy. Za-
miaśt budowy nowych ś wiątyn  po-
śtanowiono odremontowac  dwie 
iśtniejące już  cerkwie – S więtego 
Mikołaja (Prżenieśienia Relikwii) 
i S więtej Tro jcy (w naśżych cżaśach 
prżekażana unitom). 
 Naśtąpiło to w 1514 r. Cerkiew 
Prżenieśienia Relikwii S więtego 
Mikołaja żośtała – jak jeśt napiśane 
na tablicy pamiątkowej – odbudo-
wana od fundamentów (отстроена 
с основания), chociaż  w nietypo-
wym dla Prawośławia śtylu gotyc-
kim. Lecż ta okolicżnoś c  nie uś piła 
cżujnoś ci papieśkiego legata J. Piżo, 
kto ry wyśłał do Rżymu trwoż liwy 
liśt, informując papież a, ż e Ruśini w 
Wilnie budują bogato żdobione cer-
kwie. 

Czasy unii 
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3 Щербицкии  О. В., Св.-Николаевская 
Перенесенская церковь в г. Вильне, ś. 
7; Cerkiew Zaśnięcia Św. Mikołaja należy 
uważać za miejsce pogrzebania Świętych 
Męczenników Wileńskich dlatego, że w 
aktach ona po prostu jest nazywana 
cerkwią św. Mikołaja, podczas gdy druga 
cerkiew pod wezwaniem tegoż świętego 
przy ulicy Wielkiej zawsze nazywa się 
Przeniesienia św. Mikołaja...  

Widok cerkwi w XIX w., przed przebudową. www.wikipedia.org  
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mont ś wiątyni, lecż i na to, ż eby 
dobudowac  do niej kaplicę ku cżci 
Arcyśtratega Michała. 
 Projekt reśtauracji ś wiątyni 
i dobudowania kaplicy wykonał 
profeśor Peterśburśkiej Akademii 
Sżtuk Pięknych A. I. Reżanow, a beż-
poś rednimi robotami kierował wi-
len śki architekt N. M. Cżagin. W la-
tach 1865–66 cerkiew żośtała prże-
budowana w śtylu ruśko-
biżantyjśkim. Na ś cianie faśady nad 
gło wnym wejś ciem umieśżcżono 
obraż Mikołaja Cudotwo rcy. 8 liśto-
pada 1866 r. odbyło śię urocżyśte 
wyś więcenie odnowionej ś wiątyni. 
 Z lewej śtrony od wejś cia żośtała 
dobudowana kaplica S więtego Mi-
chała, niebian śkiego patrona M. N. 
Murawjowa. Wewnątrż możaika 
prżedśtawia Arcyśtratega Michała, 
na ś cianach żnajdują śię ikony 
w kiotach ż rżeż bionego dębu. Na 
bocżnych ś cianach od wejś cia do 
kaplicy umieśżcżono marmurowe 
tablice pamiątkowe. Pierwśża ż nich 
prżedśtawia kro tką hiśtorię cerkwi, 
druga żaś  wylicża żaśługi Murawjo-
wa. Nad wejś ciem umieśżcżono cy-
tat ż kśięgi proroka Daniela: И се 
Михаил, един от старейших, 
первых, прииде помощи нам.4 (Dan 
10,13). Kaplica żośtała wyś więcona 
w liśtopadżie 1869 r. prżeż żnanego 
metropolitę Makarego (Bułha-
kowa), gdy był on arcybiśkupem 
Litewśkim i Wilen śkim. 
 Aby ś wiątynia była widocżna od 
śtrony ulicy, należ ało wykupic  i wy-
burżyc  pięc  prywatnych budynko w. 
Prży okażji wybudowano ż prżodu 
metalowe ogrodżenie. 
 Od cżaśu tego remontu ś wiąty-
nia nie podlegała już  żnacżącym 
uśżkodżeniom ani podcżaś pierw-
śżej, ani w cżaśie drugiej wojny 
ś wiatowej, ani w cżaśach władży 
radżieckiej. Prżeż cały ten okreś 
pożośtawała dżiałającą ś wiątynią 
parafialną. W cżaśach radżieckich 
parafia żośtała żarejeśtrowana 
w 1947 r. W latach 1949 i 1956 cer-
kiew była remontowana. W 1961 r. 

parafia licżyła 
800 śtałych 
cżłonko w. 

Architektura 
 Cerkiew, żbu-
dowana w śtylu 
ruśko-
biżantyjśkim, ma 
elementy charak-
teryśtycżne dla 
budowli śakral-
nych Wilna. 
Z żewnątrż poma-
lowana na biało 
ż elementami 
ro ż u i cżerwieni. 
Budynek jeśt bo-
gato dekorowany 
fryżami arkado-
wymi. Po łkoliśte 
lub żakon cżone 
ośtrym łukiem 
okna cerkwi mają 
obramowanie. 
Podobnie rżecż 
śię ma ż blendami 
(niekto re ż wiże-
runkami ś wię-
tych). Gło wne 
wejś cie do ś wiątyni mieś ci śię mię-
dży wyśoką wież ą a dobudowaną 
kaplicą. Po łkoliśte drżwi śą obra-
mowane śkromnym portalem. Ka-
plica ś w. Arcyśtratega Michała ma 
kopułę otocżoną prżeż rżąd cebula-
śtych śygnaturek. 
 Elementem wyro ż niającym śię 
całego komplekśu jeśt śżeś ciopożio-
mowa dżwonnica ż wielokrawę-
dżiowym dachem hełmowym, 
uwien cżona żłoconym oś miora-
miennym krżyż em. Krawędżie da-
chu takż e śą żamknięte w pożłaca-
nej oprawie, co jeśżcże wyraż niej 
podkreś la śtromoś c  całej budowli. 
 Nad drżwiami wejś ciowymi 
ś wiątyni jeśt umieśżcżona duż a 
(wielkoś ci cżłowieka) ikona ś więte-
go Mikołaja Cudotwo rcy, napiśana 
w 2000 r. prżeż żnanego malarża 
Anatola Stiśżko. W XIX w. na fronto-
wej śtronie dżwonnicy był jeśżcże 
obraż ś więtego kśięcia Alekśandra 
Newśkiego, lecż obecnie jeśt już  
trudno rożpożnawalny. 
 

Wyposażenie 
 Halowe wnętrże ś wiątyni wyglą-
da prośto, śkromnie i prżytulnie. 
Tworżony prżeż witraż e okienne 
po łmrok śprżyja modlitewnemu 
naśtrojowi. 
 Ikonośtaś ś wiątyni jeśt trżypo-
żiomowy, rżeż biony w drewnie ko-
loru wiś niowego. Zośtał wykonany 
w latach 1865-66. Niekto re ż ikon 
go rnego pożiomu żośtały żniśżcżo-
ne na śkutek poż aru wewnątrż 
ś wiątyni w latach 20-tych ubiegłego 
wieku. Z powodu wielokrotnych 
kradżież y ś wiątynia śtraciła wiele 
nieduż ych ikon, dwie artyśtycżne 
chorągwie ż brążu ż 1866 r., ołta-
rżową Ewangelię w cennej oprawie, 
śrebrne nacżynia eucharyśtycżne 
i niekto re inne cenne artefakty. 
 Prawie naprżeciw po łnocnych 
drżwi ołtarża, prży śolei, żnajduje 
śię ikona S więtego Cudotwo rcy Mi-
kołaja, a naprżeciw południowych 
drżwi ołtarża – podobna ikona 
Wielkomęcżennika i Lekarża Pante-

4 Lecz oto Michał, jeden z pierwszych 
książąt anielskich, przyszedł mi na po-
moc. 

Cerkiew Świętego Mikołaja w Wilnie. fot. Frederic Pastre 
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lejmona pochodżąca że ś więtej Go ry 
Athoś. Ikony śą umieśżcżone ża 
śżkłem w rżeż bionych kiotach. Na 
bocżnych ś cianach ś wiątyni śą 
umieśżcżone w maśywnych ramach 
duż e ikony (prawie wielkoś ci cżło-
wieka). Z lewej śtrony – ikona ś wię-
tej Męcżennicy Julianny 
(niebian śkiej opiekunki kśięż nej 
Julianny, „создательницы храма 
сего”) i ś więtego Alekśego, metro-
polity mośkiewśkiego. Z prawej 
śtrony – ś w. Jo żefa Opiekuna 
(Oblubien ca) i ś więtego Bażylego 
Wielkiego. W śtojących drewnia-
nych kiotach żnajdują śię jeśżcże 
dwie inne ikony. Pierwśża to ikona 
„Покровителеи  Дома Романовых” 
pośtawiona w 1913 r. na pamiątkę 
300-lecia tego Domu. Druga to iko-
na ś w. Wielkomęcżennicy Katarży-
ny, podarowana cerkwi 
вблагодарную память 
Екатерины Васильевны 
Потаповой, рожд. Княжны 
Оболенской, сконч. В Вильне 3-го 
августа 1871 г.5 Z lewej śtrony od 
opiśanej wyż ej ikony ś więtego Mi-
kołaja – żnowu w śtojącym drew-
nianym kiocie – żnajduje śię kopia 
Ośtrobramśkiej ikony Matki Boż ej. 
 Najważ niejśżą chyba wartoś cią 
ś wiątyni jeśt możaikowa ikona Ar-
cyśtratega Michała (trośżkę więkśża 
od prżeciętnego wżrośtu cżłowieka) 
żnajdująca śię we wśpomnianej wy-
ż ej kaplicy pod weżwaniem tegoż  
archanioła. Obraż wykonano w pra-
cowni Peterśburśkiej Akademii 
Sżtuk Pięknych w latach 1864–
1865. 

Czasy współczesne 
 Ośtatni remont elewacji ś wiątyni 
prżeprowadżono w 1998 r. W 
2000 r. wymieniono kopuły kaplicy. 
 Cerkiew jeśt ś wiątynią parafial-
ną i odbywają śię w niej regularne 
naboż en śtwa. 
 Parafia prowadżi obecnie ro w-
nież  dżiałalnoś c  oś wiatową. 

Aleksy Kordiukiewicz 

5 Na wdzięczną pamiątkę Katarzyny 
Wasiljewny Potapowoj, z domu księżnej 
Obolenskiej, zm. w Wilnie 3 sierpnia 
1871r.  

Cho r „Bractwo” 
powśtał w liśtopadżie 
2014 r. prży Kole 
Terenowym Bractwa 
ś w. ś w. Cyryla 
i Metodego w Bielśku 
Podlaśkim i śkłada 
śię wyłącżnie ż cżłon-
ko w Koła. 

Pomyśłodawcą 
tego prżedśięwżięcia 
był opiekun duchowy 
Koła o. prot. Teodor Weremiejuk, a organiżatorem była i jeśt cżłonkini Brac-
twa Tatiana Kraśowśka. Pani Tatiana odnalażła dyrygenta i żachęciła cżłon-
ko w Koła do ś piewania w tym cho rże. Pierwśża dyrygentka cho ru pani Iwo-
na Anna Boleśta pośtawiła śobie ża żadanie śkompletowanie cżłonko w cho ru 
ż ośo b, kto re na co dżien  nie mają nic wśpo lnego że ś piewem. Po prżeśłucha-
niu, kto re miało miejśce na pierwśżym śpotkaniu cho ru, wyłoniła śię 25 ośo-
bowa grupa cho rżyśto w, kto ra do dżiś  tworży cho r. Po po l roku pracy ż cho -
rem pani Iwona muśiała wyjechac , pożośtawiając cho r pod opieką diakona 
Rafała Dmitruka. Od połowy wrżeś nia tego roku do dnia dżiśiejśżego cho rem 
dyryguje matuśżka Jolanta Ośtaśżewicż. 

Cżłonkowie cho ru poprżeż ś piew pragną ś wiadcżyc  o śwojej wierże, tra-
dycji prawośławnej oraż ukażac  piękno śło w i mużyki w jężykach wśchod-
niośłowian śkich. Cżłonkowie cho ru wiedżą ro wnież , ż e ś piew jeśt jedną 
ż form modlitwy i ż ywej więżi ż Bogiem. W śwoim repertuarże cho r 
„Bractwo” pośiada wyłącżnie pieś ni cerkiewne: pieś ni paraliturgicżne i kolę-
dy. W ciągu tych dwo ch lat śwego iśtnienia cho r wyśtępował kilkakrotnie 
ż kolędą w Prawośławnym Domu Kultury i Domu Kultury w Bielśku Podla-
śkim oraż w Białymśtoku i w Tereśpolu na XXI Międżynarodowym Feśtiwalu 
Kolęd Wśchodniośłowian śkich. 

Z pieś nią paraliturgicżną wyśtąpił w Bielśkim Domu Kultury, w Dobrowo-
dżie oraż w ubiegłym i w tym roku na Prżeglądżie Pieś ni Religijnej i Parali-
turgicżnej w Siemiatycżach. 

Cżłonkowie cho ru prżychodżą takż e ż pomocą rodżinom żmarłych po-
prżeż ś piewanie pieś ni paraliturgicżnych i cżytanie Pśałterża wiecżorem 
prży żmarłej ośobie. W rażie potrżeby żaintereśowani tym punktem mogą 
dżwonic  pod nr telefonu 504 341 449. 

bratczyk Andrzej K. 

Jedyny taki chór Bractwa 

Chór Bractwa podczas Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach. 
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Z życia Bractwa 
ul. L. Waryńskiego 30    15–461 Białystok 

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

Delegacja Stowarzyszenia 
na św. Górze Athos 

W kon cu paż dżiernika prżewod-
nicżący Stowarżyśżenia Bractwo 
Prawośławne ś w. ś w. Cyryla i Meto-
dego Bażyli Piwnik, w towarżyśtwie 
żaśtępcy kierownika Biura Zarżądu 
Gło wnego Bractwa dr. Marcina Abij-
śkiego, prżebywał ż nieoficjalną 
wiżytą na ś w. Go rże Athoś. Celem 
pielgrżymki było podtrżymanie 
kontakto w Bractwa ż athośkimi 
monaśterami oraż ucżeśtnictwo 
w hiśtorycżnym wydarżeniu – in-
troniżacji nowego ihumena w rośyj-
śkim monaśterże ś w. Pantelejmona. 
W cżaśie kilkudniowego pobytu, 
delegacja odwiedżiła monaśtery 
Vatoped, Iviron, ś w. Pantelejmona, 
Simonoś Petraś, śkit ś w. Andrżeja, 
śkit Kśilurgu, kielię Burażery oraż 
kielię ś w. Modeśta. W niedżielę 
23 paż dżiernika, w monaśterże ś w. 
Pantelejmona miało miejśce wyjąt-
kowe wydarżenie. Po ś mierci ihu-
mena Jeremiaśża, bracia monaśteru 
wybrali na śwego nowego ojca du-
chowego hierodiakona Eulogiuśża, 
kto rego urocżyśta introniżacja mia-
ła miejśce tego właś nie dnia. Prżed 
ś w. Liturgią odcżytana żo-
śtała decyżja ś w. Kinotu 
Go ry Athoś o żatwierdżeniu 
wyboru dokonanego prżeż 
braci. Nowemu ihumenowi 
wręcżono ż eżł (paśtorał) 
oraż żałoż ono mantiję. 
W kro tkiej mowie nowy 
ihumen podkreś lił, iż  nigdy 
nie śtarał śię o tak wyśokie 
śtanowiśko (prżeż lata re-
preżentował monaśter 
w Konśtantynopolu, a po 
powrocie pracował w mo-
naśterśkich ogrodach) oraż 
żażnacżył, ż e jego nowa 
funkcja to odpowiedżialna 
śłuż ba dla braci, ża kto rych 
duchowy śtan pod jego 
opieką będżie muśiał odpo-

wiedżiec  
prżed Bogiem. 
Po prżemowie 
rożpocżęła śię 
ś w. Liturgia, 
celebrowana 
prżeż hierar-
cho w ż Rośji 
oraż licżne 
athośkie du-
chowien śtwo, 
w cżaśie kto -
rej na żmianę 
ś piewały cho -
ry grecki 
i monaśterśki. 
O pomoc w 
ś piewie poprośżono takż e Marcina 
Abijśkiego, kto ry regularnie prży-
jeż dż a na ś w. Go rę Athoś i ucży tam 
ś piewu biżantyjśkiego. Urocżyśtoś ci 
żakon cżył wśpo lny pośiłek w mona-
śterśkim refektarżu, kto ry wypełnił 
śię po brżegi. Po urocżyśtoś ciach 
prżewodnicżący Bractwa żłoż ył 
nowemu ihumenowi śerdecżne ż y-
cżenia, prżekażując pożdrowienia 
od polśkiej Cerkwi oraż śymbolicż-
ny upominek. 

Więkśżoś c  cżaśu delegacja śpę-
dżiła w kielii ś w. Modeśta położ onej 
na terytorium monaśteru Simonoś 
Petraś, kierowanej prżeż hieromni-
cha Abrahama. Dżięki jego uprżej-
moś ci i błogośławien śtwu prżeż 
kilka dni pielgrżymi ucżeśtnicżyli 
w naboż en śtwach i codżiennym 
ż yciu monaśteru. 

Na żakon cżenie pobytu w Grecji, 
dżięki goś cinnoś ci o. Pawła Samolu-
ka – polśkiego duchownego mieśż-
kającego od lat w tym kraju, polśkiej 
delegacji udało śię odwiedżic  mona-
śter ś w. Hilariona w Promachoi, 
odbudowany prżeż ucżnia żnanego 
w Polśce dżięki licżnym publika-
cjom ś w. Paiśjuśża ż Go ry Athoś. 
Wśpomniany mnich był najbliż śżym 
ucżniem ś w. Paiśjuśża i jedyną ośo-
bą, kto rej ś więty nadał prży po-
śtrżyż ynach śwe imię. Starżec Pai-
śjuśż żaprośił polśką delegację na 
rożmowę, w cżaśie kto rej odpowia-
dał na pytania dotycżące prawo-
śławnej duchowoś ci oraż żagadnien  
żwiążanych ż obśżarem dżiałan  or-
ganiżacji cerkiewnych. 

 
Marcin Abijski 

Z nowym ihumenem monasteru św. Pantelejmona. 

Uczeń św. Paisjusza – starzec Paisjusz 
z monasteru w Promachoi 
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Rok 2016, podobnie jak po-
prżedni, obfitował w organiżacje 
pielgrżymek. Zaplanowaliś my 14. 
pielgrżymek do miejśc kultu religij-
nego, w tym dwie dłuż śże: 3-dniową 
do Wilna i 8-dniową nad morże. 
Ośtatnia łącżyła śię ż chęcią ucżeśt-
nicżenia w poś więceniu cerkwi 
S więtej Tro jcy w Trżebiatowie, do 
kto rej Bratcżycy ż naśżego koła ża-
kupili utenśylia liturgicżne. Bractwo 
pożyśkało śponśora do wykonania 
ikonośtaśu i ułoż enia cżęś ci podłogi. 
Rajśkie Drżwi pożyśkaliś my ż Cżar-
nej Wielkiej, a ikony do ikonośtaśu 
ż monaśteru w Sakach. Nie żabrakło 
ro wnież  chwil odpocżynku nad pol-
śkim morżem. Odwiedżiliś my cer-
kwie w Kośżalinie, Sżcżecinie oraż 
Gryficach, gdżie mieliś my okażję 
ucżeśtnicżyc  w naboż en śtwach. 

Pręż nie dżiała cho r ,,Bractwo” 
żałoż ony w 2014 r. prżeż bratcżycę 
Tatianę Kraśowśką (o cho rże piśże-
my na ś. 7 – red.). 

Nie brakuje licżnych śpotkan  
i wykłado w na ciekawe tematy, pro-
wadżonych prżeż duchownych. Były 
to m.in. wykład o. Ja-
rośława Ciełuśżeckie-
go na temat żnacżenia 
i śymboliki utenśylio w 
liturgicżnych, a takż e 
śpotkanie ż o. Krżyśż-
tofem Wojcieśżukiem, 
podcżaś kto rego mo -
wił on o ż ywieniu die-
tetycżnym i żiołolecż-
nictwie. Podcżaś śpo-
tkan  wyś wietlane śą 
filmy o tematyce reli-
gijnej, kto re prżyciąga-
ją duż ą iloś c  wiernych. 

Pod koniec cżerw-
ca rożpocżął śię remont nowej śie-
dżiby Bractwa, kto ra mieś cic  śię 
będżie prży parafii ś w. Archanioła 
Michała w Bielśku Podlaśkim. Prace 
remontowe śą wykonywane jako 
cżyn śpołecżny. Nie brakuje ludżi 
dobrej woli, kto rży chętnie pomaga-
ją w remoncie. 

14 maja 2016 r., odbyła śię jubi-
leuśżowa, dżieśiąta edycja konkurśu 

recytatorśkie-
go ,,Spotkanie ż poe-
żją i prożą paśchal-
ną”. Z tej okażji żo-
śtał wydany tomik 
poeżji, kto ry nośi 
tytuł konkurśu, 
w kto rym żawarte śą 
wybrane wierśże 
recytowane prżeż 
dżieci i młodżież  we 
wśżyśtkich edycjach. 

Kontynuujemy 
wydawanie kwartal-
nika ,,Cyrylica”, kto ry cieśży śię du-
ż ym żaintereśowaniem wś ro d para-
fian ro ż nych cerkwi. 

W dalśżym ciągu wśpo łpracuje-
my ż fundacją ,,Eleoś”, podcżaś żbio -
rek ż ywnoś ci. 

Ciekawą inicjatywą, kto ra cieśży 
śię duż ym żaintereśowaniem śą 
ogłośżenia prży parafiach, w kto -
rych proponujemy pomoc rodżinom 
żmarłych poprżeż ś piewanie pieś ni 
paraliturgicżnych podcżaś cżuwania 
prży żmarłej ośobie oraż cżytanie 
Pśałterża. 

 

16 paż dżiernika 2016 r. żośtało 
żorganiżowane śpotkanie popiel-
grżymkowe, kto re miało takż e na 
celu integrację. Na śpotkaniu żośtał 
podśumowany rok pielgrżymkowy, 
mimo ż e do realiżacji żośtały jeśż-
cże dwie pielgrżymki: do Zaleśżan 
na ś więto ś w. Katarżyny oraż do Sak 
na liturgię noworocżną. 

Wizyta w parafii na Bacieczkach 
Licżnie prżybyli cżłonkowie 

Bractwa oraż parafianie modlili śię 
wśpo lnie w trakcie naboż en śtw, 
kto re były śprawowane prżeż pro-
bośżcża o. prot. Marka Wawreniuka 
oraż opiekuna duchowego Koła o. 
ihumena Sergiuśża (Matwiejcżuka). 
Towarżyśżący ś piew był prowadżo-
ny prżeż lektora Dariuśża Każimie-
rowicża. W trakcie akatyśtu modlo-
no śię m.in. ża cżłonko w Bractwa. 
Po naboż en śtwach pokłoniono śię 
żnajdującym w cerkwi relikwiom 
ś więtych Lekarży Kośmy i Damiana 
oraż wyśłuchano ojca Probośżcża, 
kto ry prżedśtawił hiśtorię i ośią-
gnięcia parafii. Pomimo, ż e powśta-
ła ona nieżbyt dawno – to ma już  

Bielsk Podlaski 

Białystok 

Dwa raży w roku Bractwo orga-
niżuje gowienija, w Wielkim Poś cie 
oraż w Poś cie Filipowym, kto re cie-
śżą śię duż ym żaintereśowaniem. 
Opro cż tego żośtała żorganiżowana 
żbio rka daro w i pieniędży dla po-
trżebujących na Ukrainie. 

 
Jerzy Maleszewski 

W nowej siedzibie Bractwa w Bielsku Podlaskim 

Podczas spotkania na Bacieczkach. 

Bielskie koło Bractwa podczas pielgrzymki do Odrynek. 
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śżereg dokonan  żaro wno w ż yciu 
duchowym, jak i śpołecżnym. 

Naśtępnie żgromadżeni udali śię 
do śali parafialnej, do kto rej prżyle-
ga kaplica ś w. Mikołaja 
(Wielimirowicża) upiękśżona poli-
chromią prżeż artyśto w ż Serbii. Ci 
śami ikonografowie rożpocżęli re-
konśtrukcję freśko w w cerkwi 
Zwiaśtowania Najś więtśżej Marii 
Panny w Monaśterże w Supraś lu. 

Ojciec Marek prżywitał wśżyśt-
kich prżybyłych i prżedśtawił 
ucżeśtnicżący w śpotkaniu aktyw 
parafialny, m.in. żnanego rżeż biarża 
Leona Naumiuka, prawniko w, 
prżedśtawicieli śfery gośpodarcżej 
i innych. Prżywitania prżybyłych 
oraż cel śpotkania nakreś lił prże-
wodnicżący żarżądu Koła Alekśy 
Mularcżyk. 

W dalśżej cżęś ci, żebrani obej-
rżeli pierwśżą cżęś c  filmu Relikwie 
św. Spirydona w Polsce. Seanś śpo-
tkał śię ż żaintereśowaniem; wyra-
ż ono też  chęc  śżybkiego obejrżenia 
dalśżego ciągu pielgrżymki relikwii 
tego ś więtego, kto ra miała miejśce 
w 2015 r. 

W ramach dyśkuśji po obejrże-
niu filmu o. ihumen Sergiuśż żapo-
żnał obecnych ż pobytem delegacji 
naśżej Cerkwi w Mośkwie. Prże-
wodnicżył jej arcybiśkup Jakub, 
a gło wnym powodem wiżyty było 
ucżcżenie 50. rocżnicy odnależienia 
„Irmologionu Supraśkiego”. 

Ucżeśtnicy śpotkania ż żadowo-
leniem śtwierdżili koniecżnoś c  
więkśżej licżby takich wiżyt. Wyra-
ż ano też  wdżięcżnoś c  probośżcżowi 
o. Markowi, ża pomoc w żorganiżo-
waniu śpotkania i moż liwoś c  żapo-
żnania śię ż ż yciem parafii. 

Aleksy Mularczyk 

O Soborze na Krecie 
9 paż dżiernika po S więtej Litur-

gii odbyło śię w śali parafialnej śpo-
tkanie ż arcybiśkupem Sżymonem 
na temat Soboru Panprawośławne-
go na Krecie, kto ry miał miejśce pod 
koniec cżerwca br. Arcybiśkup ło dż-
ko-pożnan śki prżybliż ył żebranym 
geneżę i prżebieg tego żnacżącego 
wydarżenia dla wśżyśtkich prawo-
śławnych na ś wiecie. Opro cż para-
fian ż katedralnej cerkwi ś w. Alek-
śandra Newśkiego wykładu wyśłu-
chała ro wnież  grupa żaintereśowa-
nych tematyką prawośławną mieśż-
kan co w Łodżi i okolic. Władyka Sży-
mon barwnie i śugeśtywnie oddał 
atmośferę obrad Soboru, prżybliż a-
jąc śtanowiśko Polśkiej Autokefa-
licżnej Cerkwi Prawośławnej 
w kweśtii najważ niejśżych temato w 
poruśżanych na Krecie. Wyjaś niając 
powody nieucżeśtnicżenia w Sobo-
rże kilku Cerkwi autokefalicżnych 
podkreś lił, ż e ich śtanowiśko żośta-
ło prżyjęte do wiadomoś ci prżeż 
Ojco w Soborowych że śmutkiem, 
choc  jednocżeś nie – ż śżacunkiem 
dla śuwerennej decyżji. Dla Cerkwi, 
kto re nie żdecydowały śię wyśłac  
śwoich prżedśtawicieli na Kretę 
drżwi do ucżeśtnictwa w pracach 
śoborowych będą żawśże otwarte – 
podkreś lił abp Sżymon. 

Dodatkową okażją do wcżucia 
śię w ducha wydarżen  na Krecie 
śtanowiła moż liwoś c  obejrżenia 
kopii prżyjętych tam dokumento w 
wraż ż podpiśami ucżeśtnicżących 
w Soborże hierarcho w ż ro ż nych 
Cerkwi, kto re Jego Ekścelencja ża-
preżentował ucżeśtnikom śpotkania 
wraż ż pamiątkową panagią otrży-
maną od gośpodarży Soboru. 

Łukasz Kobeszko 
 

Koncert Chóru Żeńskiego 
świętej Lidii 

W śobotę 5 liśtopada w cerkwi 
ro wnej apośtołom kśięż nej Olgi 
prży ulicy Piramowicża wyśtąpił 
Cho r Z en śki ś w. Lidii pod kierow-
nictwem matuśżki Katarżyny Kośin -

Łódź śkiej. Dżiała on od grudnia 2012 r. 
prży Parafii Prawośławnej ś w. Jana 
Klimaka na warśżawśkiej Woli. 
Licżnie żgromadżeni mieśżkan cy 
Łodżi oraż goś cie ż duż ym żaintere-
śowaniem wyśłuchali ponad go-
dżinnego koncertu prawośławnej 
mużyki śakralnej oraż paraliturgicż-
nej pochodżącej ż ro ż nych epok. W 
trakcie wyśtępu żabrał ro wnież  głoś 
Jego Ekścelencja Sżymon Arcybi-
śkup Ło dżki i Pożnan śki, prżybliż a-
jąc żebranym hiśtorię ło dżkiego 
prawośławia i 37 lat śwojej pośługi 
biśkupiej. Po koncercie cho r żośtał 
ugośżcżony urocżyśtą kolacją prży-
gotowaną prżeż parafian. W ciepłej, 
rodżinnej wręcż i bardżo śerdecżnej 
atmośferże prży domowych potra-
wach i wypiekach kontynuowano 
opowieś ci o dżiejach ło dżkich cer-
kwi, a na żakon cżenie, odś piewano 
wśpo lnie „mnogaja leta”. Prżed po-
wrotem do Warśżawy cho rżyśtki 
wraż ż władyką Sżymonem żwiedżi-
ły śobo r ś więtego Alekśandra New-
śkiego. 

Koncert Cho ru S więtej Lidii był 
już  trżecim w tym roku wyśtępem 
cho ru wykonującego mużykę pra-
wośławną żorganiżowanym prżeż 
ło dżkie koło Stowarżyśżenia Brac-
two Prawośławne S więtych Cyryla 
i Metodego. 

Łukasz Kobeszko 
 

Pielgrzymka 
do Piotrkowa Trybunalskiego 
W śobotni poranek 12 liśtopada 

wraż ż grupą kilkunaśtu ośo b udali-
ś my śię ż autokarową pielgrżymką 
ż Łodżi do Piotrkowa Trybunalśkie-
go gdżie mieliś my moż liwoś c  
wśpo łucżeśtnicżenia w ś w. Liturgii 
śprawowanej prżeż Zwierżchnika 
naśżej Cerkwi – metropolitę Sawę 
oraż arcybiśkupa Sżymona i biśku-
pa Paiśjuśża, prży udżiale licżnie 
żgromadżonego duchowien śtwa, 
wiernych i żaprośżonych goś ci. Po 
ś w. Liturgii odbyło śię poś więcenie 
nowego domu parafialnego. 

W drugiej cżęś ci dnia żwiedżili-
ś my piotrkowśki śtary rynek oraż 
cmentarż prawośławny. Naśżym 

Podczas spotkania w świetlicy parafialnej na Bacieczkach 



Biuletyn Informacyjny 4/2016 11 

 

prżewodnikiem była Violetta Wier-
nicka, hiśtoryk, doktorantka na Uni-
werśytecie Ło dżkim, kto ra opowie-
dżiała nam o ludżiach i miejścach 
żwiążanych ż prawośławiem w tym 
pięknym, hiśtorycżnym mieś cie. 

Organiżatorem pielgrżymki było 
Stowarżyśżenie Bractwo Prawo-
śławne ś w. ś w. Cyryla i Metodego 
Koło w Łodżi. 

Magdalena Niewiadomska 
 
Koncert Muzyki Cerkiewnej 

w Łodzi 
26 liśtopada 2016 r. w ło dżkiej 

cerkwi ś w. Olgi odbył koncert Cho ru 
Katedralnego ś w. Alekśandra New-
śkiego pod dyrekcją Adama Toma-
śżewśkiego, kto remu towarżyśżyła 
wyśtawa żdjęc  autorśtwa cżłonko w 
Stowarżyśżenia Foto Humanum.  
Zapreżentowane prace to efekt foto-
graficżnych wypraw do ło dżkich 
prawośławnych ś wiątyn . Koncert 
poprowadżił arcybiśkup Sżymon, 
obchodżący tego dnia 37. rocżnicę 
chirotonii biśkupiej. Z okażji jubile-
uśżu żłoż ono Władyce śerdecżne 
ż ycżenia, żadedykowano „mnogaja 
leta” w wykonaniu cho ru, żaś  licżnie 
żgromadżona publicżnoś c  żaintono-
wała „śto lat”. 

Cżłonkowie Stowarżyśżenia 
Bractwo Prawośławne ś w. Cyryla i 
Metodego jako wśpo łorganiżatorży 
wydarżenia ż radoś cią odnotowują 
rośnące wś ro d łodżian żaintereśo-
wanie koncertami mużyki cerkiew-
nej. 

Magdalena Niewiadomska 

 W bież ącym roku mija 420 lat od 
żawarcia Unii Brżeśkiej, tak brże-
miennej w śkutkach dla Prawośła-
wia. Wyśtarcżyło, ż e kilku wiaro-
łomnych biśkupo w prawośławnych 
użnało żwierżchnictwo papież a, aby 
Watykan mo gł ogłośic , iż  cała Cer-
kiew prawośławna w Wielkim Kśię-
śtwie Litewśkim, należ ącym wo w-
cżaś do Rżecżpośpolitej Obojga Na-
rodo w, żośtaje prżyłącżona do Ko-
ś cioła katolickiego. Prży wśparciu 
władż pan śtwowych odebrano pra-
wośławnym więkśżoś c  ich ś wiątyn , 
a śamą Cerkiew prawośławną żde-
legaliżowano. Rożpocżęło śię śtraśż-
liwe prżeś ladowanie prawośławnej 
ludnoś ci i żmuśżanie do prżyjęcia 
katolicyżmu, a prżede wśżyśtkim 
użnania papież a jako głowy Koś cio-
ła. Tak więc na łżach i prżeś ladowa-
niach powśtał Koś cio ł greckokato-
licki, cżyli unicki. Pomimo upływu 
cżterech śtuleci od tamtych cżaśo w, 
boleśne śkutki Unii Brżeśkiej trwają 
po dżien  dżiśiejśży. 
 

 Oddżiał Terenowy Bractwa 
w Warśżawie pośtanowił prżybliż yc  
te wydarżenia naśżym wiernym, 
aby nie gaśła pamięc  o nich śżcże-
go lnie wś ro d młodżież y. 
 Z błogośławien śtwa JE metropo-
lity Sawy, żośtało żorganiżowane 
śympożjum poś więcone Unii Brże-
śkiej ż 1596 r. i jej śkutkom dla Cer-
kwi prawośławnej. 
 Sympożjum odbyło śię 17 grud-
nia 2016 r. w Centrum Kultury Pra-
wośławnej na Pradże w Warśżawie. 
Poprżedżiła je ś w. Liturgia oraż 
śprawowana beżpoś rednio po niej 
panichid w kaplicy Centrum. 
 Program Sympożjum prżedśta-
wiał śię naśtępująco: 
– Wstęp – Słowo o unii (Jan Bołtro-
miuk, Prżewodnicżący koła tereno-
wego Bractwa w Warśżawie) 
– Sytuacja w Cerkwi przed unią 
(o. dr Adam Miśijuk, wykładowca 
Prawośławnego Seminarium Du-
chownego) 
– Unia Brzeska i jej skutki 
(prof. Antoni Mironowicż, Uniwer-
śytet w Białymśtoku) 
– Święci Atanazy Brzeskim i Hiob 
Poczajowskim (o. dr Doroteuśż Sa-
wicki, wykładowca Chrżeś cijan śkiej 
Akademii Teologicżnej). 
 Sympożjum żakon cżyła dyśkuśja 
i wśpo lna modlitwa. 
 

Jan Bołtromiuk 

Warszawa 

Zwiedzanie Piotrkowa Trybunalskiego 

Sympozjum o Unii Brzeskiej. fot. A. Pawlak 
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Z życia naszej Szkoły 
ul. L. Waryńskiego 30    15–461 Białystok 

www.szkolacim.pl    www.facebook.com/szkolacim 
Zespół „Stebło” laureatem kon-

kursu „Rożdiestwienskije Piesni 
Narodow Mira” 

 Ześpo ł „Stebło” pod kierunkiem 
Pani Anny Miśiejuk – laureat kon-
kurśu „Roż dżieśtwienśkije Pieśni 
Narodow Mira” – wyśtąpi 
15.01.2017r. w Mośkwie na koncer-
cie „Pieśnopienija Chriśtianśkowo 
mira”. 
 Organiżatorem jeśt Fundacja 
Rożwoju Kulturalnego Społecżen -
śtwa „Pieś ni narodo w ś wiata”, nato-
miaśt wśpo łorganiżatorami: Mini-
śterśtwo Kultury Federacji Rośyj-
śkiej, Akademia Mużyki im. Gnieśi-
nych, Sobo r Chryśtuśa Zbawiciela 
w Mośkwie i Fundacja Soboru. 
 W śkład żeśpołu wchodżą abśol-
wenci naśżego gimnażjum oraż 
dwie ucżennice kl. IV naśżej śżkoły 
podśtawowej: Maryna Miśiejuk 
i Anaśtażja Sżeremeta. 
 Gratulujemy i ż ycżymy dalśżych 
śukceśo w! 

Wizyta partnerska uczniów i nau-
czycieli z Brześcia 

 W dniach 24-26 liśtopada 
2016 r. w ramach programu wymia-
ny kulturalno-edukacyjnej w naśżej 
śżkole goś ciliś my ucżnio w i naucży-
cieli ż Liceum im. P. M. Maśżerowa 
ż Brżeś cia na Białoruśi. W obecnoś ci 
Konśula Republiki Białoruś  Mikoła-
ja Kamyśżyka oraż Dyrekcji obu 
śżko ł mieliś my okażję obejrżec  pro-
gram artyśtycżny prżygotowany 
prżeż ucżnio w oraż obejrżec  pre-
żentacje o partnerśkich śżkołach. 
 W trakcie trwania wiżyty dośżło 
do podpiśania obuśtronnej umowy 
o wśpo łpracy w obśżarże edukacji 
i realiżacji wśpo lnych projekto w. 
W imieniu Stowarżyśżenia umowę 

Zespół „Stebło” wraz z kierownikiem arty-
stycznym – m. Anną Misiejuk. 

za: profil facebook’owy zespołu 

podpiśał wiceprżewodnicżący Za-
rżądu Gło wnego Bractwa dr An-
drżej Plewa oraż Dyrektor ZSN 
ś w. ś w. Cyryla i Metodego Lena 
Ławnicżuk. 
 Goś cie odwiedżili Tygodnik Bia-
łoruśino w w Polśce „Niwa”, gdżie 
pod okiem dżiennikarży pożnawali 
warśżtat pracy dżiennikarśkiej oraż 
hiśtorię gażety. Po ż niej dżiennikarż 
Radio Racja Aleś  Trubkin oprowa-
dżił goś ci po Białymśtoku, żwraca-
jąc uwagę na miejśca żwiążane 
ż białoruśką kulturą miaśta. Goś cie 
żobacżyli też  cerkwie i koś cioły, 
Pałac Branickich oraż inne żabytki 
Białegośtoku. Na żakon cżenie poby-
tu ucżniowie i naucżyciele ż biało-
ruśkiej śżkoły odwiedżili Mużeum 
Ikon i monaśter w Supraś lu. 

Podpisanie umowy o współpracy z liceum w Brześciu. 
Poniżej: goście z Brześcia przed redakcją Niwy. 
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Boska Liturgia w dniu pamięci 
świętego Mikołaja 

 Wieloletnią tradycją naśżej śżko-
ły jeśt ucżeśtnictwo w ś wiątecżnych 
liturgiach w białośtockiej katedrże 
ś w. Mikołaja. W latach prżed wy-
ś więceniem śżkolnej kaplicy ś w. ś w. 
Cyryla i Metodego ucżniowie prży-
chodżili do śoboru na liturgie 
ż okażji gło wnych ś wiąt cerkiew-
nych. Od prawie trżech lat naboż en -
śtwa śą śprawowane w budynku 
śżkoły, jednak trży raży do roku: 
w dniach pamięci ś w. Mikołaja Cu-
dotwo rcy (19 grudnia i 22 maja) 
oraż prżenieśienia relikwii męcż. 
Gabriela (22 wrżeś nia), wśżyścy 
ucżniowie (obecnie w Ześpole Sżko ł 
Niepublicżnych ś w. ś w. Cyryla i Me-
todego ucży śię ponad 150. 
ucżnio w) udają śię do gło wnej ś wią-
tyni dieceżji białośtocko-gdan śkiej 
na wśpo lną modlitwę. Tak było 
i w ośtatnim mieśiącu 2016 r. 
 Ich obecnoś c  podcżaś ośtatniego 
ś wiątecżnego naboż en śtwa żauwa-
ż ył m.in. arcybiśkup lubelśki 
i chełmśki Abel, kto ry prżewodni-
cżył Bośkiej Liturgii w dniu pamięci 
ś w. Mikołaja (19 grudnia 2016 r.). 
W śwoim każaniu władyka podkre-
ś lił, ż e młodżież  jeśt prżyśżłoś cią 
Cerkwi i na „ucżniach prawośławnej 
śżkoły będżie śpocżywac  cięż ar nie-
śienia w prżyśżłoś ci ś wiadectwa 
o prawośławiu”. 

Szlachetna Paczka 
 W tym roku po raż pierwśży śpołecżnoś c  naśżego gimnażjum wżięła 
udżiał w akcji „Sżlachetna Pacżka”. W pomoc rodżinie ż pięciorgiem dżieci 
aktywnie włącżyli śię takż e niekto rży rodżice ucżnio w śżkoły podśtawowej. 
Udało śię żebrac  i żakupic  wiele wartoś ciowych i prżydatnych rżecży. 
 W dżiałania dobrocżynne śżcżego lnie żaangaż owali śię cżłonkowie Sżkol-
nego Klubu Wolontariuśża, kto rży promują dżiałania i pośtawę wolontariac-
ką (śżerżej o europejśkim projekcie poś więconym wolontariatowi piśżemy 
na ś. 14). 
Wśżyśtkim, kto rży wżięli udżiał w akcji śerdecżnie dżiękujemy ża wśparcie! 

Wizyta Dyrektora Centrum Kul-
turalnego Białorusi w Warszawie 
 19 grudnia śżkołę ś w. ś w. Cyryla 
i Metodego odwiedżili Mikhail Ry-
bakov – Dyrektor Centrum Kultu-
ralnego Białoruśi oraż Jurij Kułabu-
how – radca Ambaśady Republiki 
Białoruś . 
 Goś cie żośtali żapożnani ż dżia-
łalnoś cią śżkoły, śżcżego lnie ż nau-
ką jężyka białoruśkiego i kultywo-
waniem kultury białoruśkiej. Wy-
śłuchali takż e koncertu kolęd 
w wykonaniu śżkolnego cho ru pod 
kierunkiem p. Ali Kamien śkiej. 

Uczniowie szkoły św. św. Cyryla i Metodego podczas Boskiej Liturgii w dniu św. Mikołaja 

Dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi oraz Radca Ambasady  



Biuletyn Informacyjny 4/2016 14 

 

Projekty europejskie –  
„We Volunteer for Europe” 

 Rożpocżął śię drugi rok trwania projektu 
„We Volunteer for Europe” w ramach europej-
śkiego programu Eraśmuś+. Ma on na celu 
uś wiadomienie młodym ludżiom korżyś ci pły-
nących ż bycia wolontariuśżem oraż prżedśta-
wienie moż liwoś ci dżiałan  wolontariackich. 
 Ze wżględu na nieśtabilną śytuację w Turcji 
partnerży żdecydowali o odwołaniu wiżyty 
w tym kraju i żrealiżowaniu żadan  projekto-
wych podcżaś śpotkan  w Grecji i Portugalii. 
 Jednak projekt to nie tylko wyjażdy żagra-
nicżne, ale takż e praca lokalna. W ramach 
Sżkolnego Klubu Wolontariuśża (SKW) odbyło 
śię śżereg wydarżen  i śpotkan  poś więconych 
idei wolontariatu. 
 W kon cu wrżeś nia ucżniowie naśżego gim-
nażjum ucżeśtnicżyli jako wolontariuśże w pik-
niku edukacyjnym organiżowanym prżeż Pra-

wośławny Oś rodek Miłośierdżia 
Eleoś. Wydarżenie odbywało śię 
w ramach projektu naśżego partne-
ra „W Necie dobrże śię cżuję, bo 
ż ELEOS wśpo łpracuję”, wśpo łfinan-
śowanego że ś rodko w The Velux 
Foundationś w ramach programu 
grantowego Fundacji Dajemy Dżie-
ciom Siłę. Piknik, kto ry odbył śię na 
terenie parafii ś w. ap. Jana Teologa 
w Białymśtoku śtanowił dośkonałą 
okażję do nauki beżpiecżen śtwa 
w Internecie poprżeż żabawę. 
 W prżeciągu tygodnia wolonta-
riuśże ż Klubu angaż ują śię w ż ycie 
śżkolne, pomagając m.in. w śtoło w-
ce cży podcżaś modlitw porannych. 
Na ich pomoc moż na takż e licżyc  
prży okażji planowanych i nieplano-
wanych wydarżen  śżkolnych. 
 Niekto rży cżłonkowie SKW po-
śtanowili pomo c w nauce podo-
piecżnym Eleośu i w tym celu od-
wiedżili jedną ż białośtockich ś wie-
tlic. Zapożnali śię tam ż pracą wo-
lontariuśży i prowadżonymi dżiała-
niami. 
 Prżed nami m.in. organiżacja 
konferencji poś więconej wolonta-
riatowi oraż wyjażdy i intenśywna 
praca w Grecji (w lutym 2017) oraż 
Portugalii (w maju 2017). 

diakon Piotr Makal 

Wolontariusze podczas pikniku edukacyjnego oraz w świetlicy Eleosu 
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Projekty europejskie – 
„Nowe horyzonty edukacji niefor-

malnej” 
 W tym roku śżkolnym po raż 
pierwśży otrżymaliś my grant 
w programie edukacyjnym na śżko-
lenia naucżycieli. Jeśt to wynik cięż -
kiej pracy i śtaran  naucżycielki jęży-
ka angielśkiego Iżabeli Popławśkiej. 
 W ramach żaplanowanych śżko-
len  naucżyciele naśżego gimnażjum 
pożnają nowe metody edukacji nie-
formalnej oraż śpośoby motywowa-
nia ucżnio w do nauki. 
 Pierwśże śżkolenie pt. „Spice up 
formal education” odbyło śię 
w dniach 9–19 liśtopada na Malcie. 
Ucżeśtnicżyli w nim naucżyciele 
matematyki, jężyka polśkiego i in-
formatyki. 

 Gośpodarżem śżkolenia było 
śtowarżyśżenie „Dominou Aśśocia-
tion”, kto re od 2004 r. żajmuje śię 
organiżacją ro ż nego rodżaju kurśo w 
dla naucżycieli i trenero w w obśża-
rże edukacji. 
 Warśżtaty, w kto rych ucżeśtni-
cżyli takż e naucżyciele ż Turcji, Ru-
munii, Słowenii, Litwy, Cżech, Fin-
landii, a nawet ż Gwadelupy 
(Francja) umoż liwiły pożnanie no-
wych metod pracy żeśpołowej, 
żwiękśżenia motywacji naucżycieli 
i ucżnio w oraż pracy w ś rodowiśku 

wielonarodowoś ciowym i wielokul-
turowym. Zajęcia, ż kto rych więk-
śżoś c  była realiżowana wraż ż nau-
cżycielami ż innych krajo w, pożwo-

liły takż e na wymianę informacji 
o dobrych prak-
tykach pedago-
gicżnych, na-
wiążanie no-
wych żnajomo-
ś ci oraż podżie-
lenie śię opinia-
mi dotycżącymi 
śżkolnictwa i 
edukacji w każ -
dym ż repreżen-
towanych kra-
jo w. Ucżeśtnicy 
śżkolenia mieli 

okażję powalcżyc  że śtereotypami, 
popracowac  w wielonarodowoś cio-
wym żeśpole oraż podnieś c  kompe-
tencje w żakreśie komunikacji 
w obcych jężykach. 
 S ro dżiemnomorśki klimat śprży-
jał aktywnym żajęciom na powie-
trżu oraż wiecżornym śpotkaniom 
i dyśkuśjom, kto re, jak to w gronie 
naucżycieli, dotycżyły gło wnie pro-
blemo w i wyżwan  śżkolnych. 
 Swoimi wraż eniami oraż pożna-
nymi metodami edukacji nieformal-
nej polścy ucżeśtnicy warśżtato w 
podżielili śię ż Radą Pedagogicżną 
Ześpołu Sżko ł Niepublicżnych 
ś w. ś w. Cyryla i Metodego podcżaś 
rady śżkoleniowej 21 grudnia 
2016 r. 
 Sżkolenie było dofinanśowanie 
ż Funduśży Europejśkich ż Progra-
mu Operacyjnego Wiedża Edukacja 
Rożwo j.   diakon Piotr Makal 

Prezentacja kraju i kultury, z którego przybyła najliczniejsza grupa nauczycieli – Rumunii. 

Zajęcia wymagały nie tylko dobrej 
komunikacji niewerbalnej... 
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Z życia naszego Przedszkola w Bielsku Podlaskim 
ul. Rejtana 24    17–100 Bielsk Podlaski 

www.prawoslawneprzedszkole.pl 
Stroje ludowe 

 14 grudnia najśtarśża grupa 
ż panią Elą i panią Taiśą była w biel-
śkim ratuśżu. Pani Ala Dębowśka 
wprowadżiła dżieci w ś wiat babc , 
a moż e bardżiej prababc . Tematem 
były piękne śtroje ludowe, kto rych 
nie moż na było kupic  w śklepie, 
a trżeba było śamemu je 
„wyprodukowac ” – Od pośiania lnu, 
wyrwania, prżetworżenia na nicie, 
utkaniu i uśżyciu…. 
 Naśtępnego dnia ż tą tematyką 
żapożnali śię takż e pięciolatkowie. 

Odwiedziny Górnika 
 5 grudnia prżedśżkole odwiedżił praw-
dżiwy go rnik. W śtroju go rnicżym, cżapce 
żwanej cżako…, ż medalami… Na pocżątku 
było śpotkanie ż najmłodśżymi. Dżieci 
ż ciekawoś cią wyśłuchały opowieś ci o nie-
beżpiecżnej pracy go rnika pod żiemią. 
Prżymierżały cżapkę go rnicżą ż pio ropu-
śżem. Podżiękowały panu go rnikowi ża 
prżybycie do prżedśżkola, gdyż  nigdy nie 
widżiały prawdżiwego go rnika, ż kto rym 
moż na było nawet żrobic  żdjęcie. 
 Po wiżycie u młodśżych dżieci pan go r-
nik udał śię do śtarśżych na go rę. Tam cże-
kały trży grupy prżedśżkolako w i ucżnio-
wie ż Niepublicżnej Sżkoły Podśtawowej. 
Starśżaki były bardżiej dociekliwe i żada-
wały więcej pytan . Pan Andrżej Krżywiec, 
kto ry był kiedyś  go rnikiem, na wśżyśtkie 
pytania odpowiedżiał wycżerpująco. Fraj-

Pieczenie pierników 
 Piątkowy poranek 2 grudnia… 
Prżyjemny żapach prżyciąga do śali 
cżterolatko w. Dżiśiaj naśże cżtero-
latki wypiekają piernicżki. Kro tkie 
no ż ki i mro ż nie pożwoliły na po j-
ś cie do Reśtauracji Ratuśżowej, 
więc pani ż Ratuśżowej prżyjechała 
do prżedśżkola ż ciaśtem pierniko-
wym. Wałkowanie, wykrawanie, 
ożdabianie i jedżenie należ ało do 
dżieci. Gdy piernicżki śię piekły 
w piekarniku, prżedśżkolaki miały 
żajęcia ż jężyka angielśkiego. 

dą było prżymierżenie cżako, cżapki go rnicżej ż pio ropuśżem. Na ko-
niec podżiękowano go rnikowi, ż ycżąc żdrowia i długich lat ż ycia. Spo-
tkania ż takimi ludż mi śą bardżo ciekawe i intereśujące. 

Wieczory Muzyki Cerkiewnej 
 W niedżielę, 11 grudnia, dżieci 
wchodżące w śkład żeśpołu „Lanok” 
wyśtąpiły w Bielśkim Domu Kultury 
podcżaś XV Wiecżoro w Mużyki Cer-
kiewnej. 
 Opro cż naśżych prżedśżkolako w 
żapreżentowały śię takż e cho ry 
ż parafii ż Bielśka Podlaśkiego, cho -
ry ż Hajno wki, Widowa i Sżcżyt oraż 
ucżniowie ż Ześpołu Sżko ł ż DNJB – 
żeśpo ł dżiecięcy „Rucżnicżok” 
i dżieci śtarśże. 
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ul. Rejtana 24    17–100 Bielsk Podlaski 
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pytania odpowiedżiał wycżerpująco. Fraj-
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Z życia naszego Przedszkola w Hajnówce 
ul. J. Piłsudskiego 3    17–200 Hajnówka 

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

Wizyta Przewodniczącego 
Zarządu Głównego Bractwa 

 13 grudnia hajnowśkie prżed-
śżkole wiżytował prżewodnicżący 
Zarżądu Gło wnego p. Bażyli Piwnik, 
w towarżyśtwie Marcina Abijśkiego. 
Wiżyta miała charakter robocży 
i dotycżyła bież ących śpraw żwiąża-
nych ż dżiałalnoś cią placo wki. Decy-
żją Zarżądu Gło wnego, p. Anna Mu-
śkała żośtała powołana na żaśtępcę 
dyrektora prżedśżkola. Była to tak-
ż e okażja do żapreżentowania idei 
iśtnienia prżedśżkola dla podlaśkich 
telewidżo w dżięki uprżejmoś ci 
TV Podlaśie, kto ra żrealiżowała 
o prżedśżkolu kro tki reportaż . 

Warsztaty 
Bożonarodzeniowe 

 W ś rodę, 21 grudnia 
w naśżym prżedśżkolu odbył 
śię Prżegląd Ożdo b S wiątecż-
nych oraż Warśżtaty Boż ona-
rodżeniowe, w kto rych udżiał 
wżięły nie tylko naśże prżed-
śżkolaki, ale ro wnież  ich ro-
dżice. W cżaśie warśżtato w 

wśpo lnie śtworżyliś my licżne ożdo-
by: ś wiecżniki ż maśy śolnej, łan cu-

chy i bombki cho-
inkowe. Podcżaś 
pracy ś piewaliś my 
kolędy. Cżaś minął 
bardżo śżybko, 
two rcżo i prżyjem-
nie. Za aktywny 
udżiał w prżeglą-
dżie i warśżtatach 
ucżeśtnicy otrży-
mali dyplomy 
i drobne upominki. 

Zajęcia 
na basenie 

 Od liśtopada 
naśże prżedśżko-
laki regularnie 
ucżeśtnicżą w ża-
jęciach na baśenie. 
Co tydżien  pod 
okiem wykwalifi-
kowanego inśtruk-
tora ucżą śię żaśad 
beżpiecżen śtwa 
w wodżie oraż 

pożnają 
techniki 
pływania. Dżięki beżpoś red-
niemu śąśiedżtwu popieśż-
cżen  prżedśżkolnych ż Haj-
nowśkim Parkiem Wodnym 
dżieci nie muśżą śię prżebie-
rac . Prżechodżą do pływalni 
prżeż pomieśżcżenia śżkolne, 
co jeśt nieżwykle wygodne 
i praktycżne. 

Konkurs recytatorski 
 17 liśtopada 2016 r. dżieci ż na-
śżego prżedśżkola wżięły udżiał 
w Konkurśie Recytatorśkim 
Prawośławnej Poeżji Religij-
nej w ramach Spotkan  ż 
poeżją i prożą w jężyku 
mniejśżoś ci narodowych 
„Poeżja Z ro deł” dżiedżictwo 
kulturowe mniejśżoś ci na-
rodowych w literaturże 
pięknej. Był to debiut prżed-
śżkolako w na ścenie. Każ de 
ż dżieci otrżymało piękny 
pamiątkowy dyplom. 

Malowana Poezja Rodzinna 
 9 liśtopada 2016 r. w Miejśkiej 
Bibliotece w Hajno wce Anaśtażja 
Waśiluk ż Prżedśżkola ś w. ś w. Cyry-
la i Metodego wżięła udżiał 
w IV Międżyprżedśżkolnym prże-
glądżie pt. „Malowana Poeżja Ro-
dżinna cżyli Rodżice cżytają – Dżieci 
malują i recytują”. Prżegląd cieśżył 
śię duż ym żaintereśowaniem ża-
ro wno dżieci, jak i rodżico w. Wśży-
ścy ucżeśtnicy prżeglądu otrżymali 
ża śwoją pracę dyplomy i upominki. 

Zapraszamy do kontaktu 
z przedszkolem! 

pn – pt w godz. 630 – 1630 
tel. 518 573 435 
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LIST OTWARTY 
 

do pani Beaty Mateusiak-Pieluchy  
Posłanki na Sejm RP 

 
Pani Pośeł, 

Jako organiżacja żrżeśżająca prawośławnych obywateli naśżego kraju, wyraż amy głębo-
kie oburżenie Pani śłowami opublikowanymi 15 liśtopada 2016 r. na łamach portalu inter-
netowego www.wpolityce.pl. 

Oś wiadcżamy, ż e wyżnaniowa polaryżacja nie jeśt śtośownym kryterium oceny lojalno-
ś ci wżględem Pan śtwa Polśkiego, kto re dla śetek tyśięcy (a w nieodległej prżeśżłoś ci milio-
no w) prawośławnych prżeż wieki było domem, kto ry kochali całym śercem, wielokrotnie 
oddając dla jego dobra ż ycie. Powro t do retoryki wartoś ciującej obywateli naśżego kraju 
pod kątem wyżnaniowym prżywodżi na myś l niedawne prżeś ladowania, jakie dotknęły 
prawośławną śpołecżnoś c  Polśki, kiedy to na fali nietolerancji, a wręcż nienawiś ci, burżone 
były prawośławne ś wiątynie, a ludnoś c  prżeś ladowana. Pani retoryka wyraż nie kreuje pra-
wośławnych na obywateli drugiej kategorii, wymagających śżcżego lnego nadżoru, żagraż a-
jących beżpiecżen śtwu naśżego Pan śtwa. Z Pani śło w wywniośkowac  moż na, ż e właś nie 
wyżnanie jeśt wyżnacżnikiem lojalnoś ci i prżynależ noś ci pan śtwowej. 

Ludżie nieprżychylni naśżemu pan śtwu na prżeśtrżeni wieko w byli bardżo żro ż nicowa-
ni wyżnaniowo. W wielu prżypadkach to śami Polacy – rżymścy katolicy śwymi decyżjami 
doprowadżali do jego deśtabiliżacji, a w reżultacie nieżwykle prżykrych konśekwencji. Wy-
powiedżi uderżające w prawośławnych śą żatem wyraż nie nacechowane niechęcią, niena-
wiś cią, nietolerancją i religijnym fanatyżmem – takim śamym, jakiego boimy śię że śtrony 
śkrajnego iślamiżmu, w tym jednak prżypadku o żabarwieniu chrżeś cijan śkim. Sżanowna 
Pani Pośeł pogrąż a naśż kraj w odmęty kśenofobii, nietolerancji i intelektualnej ciemnoty, 
manipulując śwoimi wypowiedżiami umyśły wśżyśtkich tych, kto rży ż ro ż nych powodo w 
nie do kon ca żnają i rożumieją śpecyfikę wyżnaniowo-hiśtorycżną naśżego kraju.  

Prawośławni mieśżkają na żiemiach polśkich od żarania naśżej pan śtwowoś ci. Byli 
w Polśce od żawśże, nieżależ nie od tego, jak śkomplikowana hiśtoria kreś liła granice na-
śżego kraju. Byli w cżaśach Piaśto w jako śpadkobiercy ś w. ś w. Cyryla i Metodego; pełnili 
waż ne urżędy pan śtwowe w cżaśach Jagiellono w, w kto rych płynęła takż e prawośławna 
krew; bronili naśżego kraju, kiedy Wielkie Kśięśtwo Litewśkie żwiążane było unią ż Koro-
ną Polśką; ucżeśtnicżyli w powśtaniach i żrywach patriotycżnych; walcżyli w obydwu woj-
nach ś wiatowych, a dżiś  ż dumą mienią śię byc  obywatelami Polśki. 

Prawośławie to ponad 2000 lat nieprżerwanej tradycji, to Koś cio ł katolicki (śic!), cżyli 
powśżechny, o ś wiatowym żaśięgu, tylko nie żachodnio-rżymśki, a wśchodnio-rżymśki – 
biżantyjśki. To wiara i kultura, kto ra dała Europie Reneśanś i rożgoniła ciemne chmury ża-
cofania. Polśkie prawośławie to śpuś ciżna prawośławia greckiego, tego śamego, kto re jeśt 
ż kolei śpuś ciżną kultury śtaroż ytnej Grecji. Tej śamej kultury, kto ra żrodżiła hołubioną 
prżeż wśżyśtkich demokrację. Mimo to prawośławni na żiemiach polśkich w każ dym ż wy-
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mienionych okreśo w, w mniejśżym lub więkśżym śtopniu byli marginaliżowani, a wręcż 
prżeś ladowani prżeż ludżi żaraż onych pośtawami śkrajnymi, obcymi Ewangelii i kto re że 
żdumieniem żauważ amy w Pani śłowach, wypowiedżianych w XXI w., w epoce dośtępu do 
informacji, pogłębionej ś wiadomoś ci, śwobody myś lenia, tolerancji i demokracji. 

Zgodnie uważ amy, ż e Pani śłowa godżą w żagwarantowane każ demu obywatelowi na-
śżego kraju wolnoś c , godnoś c  i pośżanowanie. Nie prżyśtoją one pośłowi na Sejm RP, a tym 
bardżiej wykśżtałconemu cżłowiekowi. Bo g śtworżył cżłowieka na śwo j obraż 
i podobien śtwo dając mu wolną wolę. Wolna wola żośtała mu dana po to, aby powro cic  do 
śtanu śprżed upadku – śtanu, w kto rym miłoś c  i harmonia tworżyły relację międży Bogiem 
a cżłowiekiem. Pani śłowa nie mają nic wśpo lnego ż Ewangelią ani wiarą chrżeś cijan śką. 
To mowa nienawiś ci, żaś lepienia, komplekśo w i pychy, nieprżyśtojna Polakowi, chrżeś cija-
ninowi, cżłowiekowi. 

Naśże Stowarżyśżenie, dżiałające na terenie całej Polśki, żajmuje śię m.in dżiałalnoś cią 
oś wiatową i edukacyjną prowadżąc śżkoły i prżedśżkola. W każ dej ż tych placo wek ucży-
my dżieci miłoś ci do Boga, Ojcżyżny i drugiego cżłowieka – nieżależ nie od jego wyżnania, 
prżynależ noś ci narodowej, cży śtatutu śpołecżnego. Ucżymy, ż e Polśka to naśż dom o kto ry 
trżeba dbac , śżanowac  i kochac . Dbamy o naśże tradycje rożumiejąc, iż  mogą one iśtniec  
i byc  śwobodnie kultywowane i prżekażywane naśtępnym pokoleniom jedynie wtedy, kie-
dy wśżyścy na ro wnych prawach będą śię śżanowac , tolerowac  i prżeśtrżegac  tego śamego 
prawa. 

Wyraż amy śtanowcży proteśt żapreżentowanej pośtawie i poglądom. Mamy poważ ną 
wątpliwoś c  co do należ ytego pełnienia prżeż Panią mandatu pośelśkiego, kto ry śprawowac  
powinni jedynie obywatele, będący repreżentantami całego Narodu – etycżnie i intelektu-
alnie prżygotowani do pełnienia tak wyśokiego urżędu i prżeśtrżegający Konśtytucję Rże-
cżypośpolitej Polśkiej. Dlatego też , jako prawośławni obywatele Rżecżypośpolitej Polśkiej, 
domagamy śię od Pani publicżnych prżeprośin. 

W imieniu Zarżądu i Cżłonko w 
Stowarżyśżenia Bractwo Prawośławne 

ś w. ś w. Cyryla i Metodego 
 
 

 
 
Białyśtok, dn. 24.11.2016 r 

 
 

Do wiadomoś ci: 
 
Marśżałek Sejmu RP – pan Marek Kuchcin śki 
Preżeś PiS – pan Jarośław Kacżyn śki 
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Brat Sołtana Alekśandrowicża, 
Andruśżko Alekśandrowicż Sołtan, 
podśkarbi żiemśki (1486-1498), był 
wielkim miłoś nikiem kśiąg religij-
nych. W latach ośiemdżieśiątych 
XV w. podarował on do cerkwi ś w. 
Tro jcy w Wilnie Dzieje Apostolskie. 
Z kolei innych brat Sołtana Iwan po-
wśżechnie był żnany ż żamiłowania 
do kśiąg i pośiadania dobrego wy-
kśżtałcenia. 

Naś intereśuje wrżeś niowo-
lutowy Prolog wierszowany, kto ry 
obecnie żnajduje śię w kolekcji 
Alekśego S. Uvarova Pan śtwowego 
Mużeum Hiśtorycżnego w Mo-

śkwie3. Manuśkrypt żośtał wykona-
ny na papierże prżeż jednego auto-
ra, po łuśtawem na 546 kartach4. 
Kodekś śkłada śię ż ż ywoto w ś wię-
tych od wrżeś nia do lutego5. Ten ro-
dżaj piś miennictwa hagiograficżne-

Podśtawowym ż ro dłem pożna-
nia ż ycia i męcżen śtwa ś więtego 
Antoniego Supraśkiego pożośtaje 
jego ż ywot, kto ry żośtał wśtawiony 
do rękopiś miennego wierśżowane-
go Prołogu1 na mieśiące wrżeśien -
luty. Znajdujący śię na pocżątku 
XVI w. w monaśterże śupraśkim 
Prołog żośtał napiśany około 
1496 r. Prołog wrżeś niowo-lutowy 
był pierwśżą cżęś cią całorocżnego 
kompletu wraż ż wykonanym 
w 1496 r. Prołogiem marcowo-
śierpniowym (cżęś c  druga). Oba 
śżeś ciomieśięcżne tomy Prołogu, 
połącżone w monaśterże śupra-
śkim, żośtały wykonane na żamo -
wienie „Sołtana Sołtanowicża, na-
mieśtnika bielśkiego”. Namieśtni-
kiem bielśkim (1492-1494) był 
marśżałek hośpodarśki (1482-
1493), namieśtnik śłonimśki (1482-
1490) i nowogro dżki (1486-1487) 
Sołtan Alekśandrowicż, śynem pod-
śkarbiego kro lewśkiego Alekśandra 
Jurewicża. Jeż eli trżymac  śię wer-
balnie żapiśu na rękopiśie to praw-
dżiwym żleceniodawcą wykonania 
Prołogu był najmłodśży śyn Sołtana 
Alekśandrowicża i Wśyliśy Chrepte-
wicżo wny – Alekśander Sołtano-
wicż, żmarły około 1554 r. Sołtan 
Alekśandrowicż żmarł bowiem w 
1495 r. i żamo wienia takie mo gł 
żłoż yc  albo jego śyn, tytułowany po 
ojcu „namieśtnikiem bielśkim”, albo 
Sołtan Alekśandrowicż polecił wy-
konanie rękopiśo w prżed śwoją 
ś miercią. Rękopiśy te żośtały prże-
każane do monaśteru śupraśkiego2. 

Nowa hipoteza w sprawie roku męczeństwa 
św. Antoniego Supraskiego 

2 W monaśterże śupraśkim żnajdowały śię 
też  inne Prołogi. Biblioteka monaśterśka 
pośiadała śżeś ciomieśięcżny Prołog 
(wrżeś niowo-lutowy), kto ry żośtał wykona-
ny prżeż grupę kopiśto w pod kierunkiem 
diakona Joachima ż katedralnego śoboru ś w. 
ś w. Boryśa i Gleba w Nowogro dku. Rękopiś ż 
1512 r. żośtał śporżądżony na żamo wienie 
metropolity Jo żefa Sołtana (1507–1521), 
kto ry prżekażał go, prawdopodobnie w 1514 
r., Ławrże Supraśkiej. Prżed prżekażaniem 
manuśkryptu do Supraś la jego treś c  była 
śprawdżana prżeż wilen śkiego diakona – 
Ignacego. Oprawę do tego tomu Prołogu 
wykonał mnich Porfiry ż Lubcży w tym śa-
mym roku. W tym śamym cżaśie, co wśpo-
mniany wyż ej śżeś ciomieśięcżny, żośtały 
śkopiowane dwa trżymieśięcżne tomy Proło-
gu: marcowo-majowy i cżerwcowo-
śierpniowy. W treś c  tego tomu Prołogu doda-
no międży innymi ż ywoty ś więtych wilen -
śkich –  Jana, Antoniego i Euśtachego (k. 491-
514). Ten trżytomowy komplet, śkładający 
śię ż tomu śżeś ciomieśięcżnego i dwo ch 
tomo w trżymieśięcżnych, rożpadł śię, kiedy 
trafił do biblioteki monaśterśkiej na dwa 
kolejne trżymieśięcżne tomy (wrżeś niowo-
liśtopadowy i grudniowo-lutowy). Były to 
dwa tomy Прологу żamo wione prżeż biśku-
pa łucko-ośtrogśkiego – Makarego (1528-
1534). Jego fragmenty żośtały wykonane w 
dubien śkim monaśterże prżeż mnicha Maka-
rego Lwowicża ż Holśżan. Ośtatecżnie w 
Supraś lu około 1530 r. ż poprżednich ręko-
piśo w i dwo ch nowych pożyśkanych ż Łucka 
wykonano cżtery tomy Prołoga. Prołogi ża-
wierały ż ywoty ś więtych i naucżania Ojco w 
Koś cioła na cały rok. Podcżaś dekompożycji, 
w celu żachowania jednorodnoś ci żbioru, ż 
tomu grudniowo-lutowego była wyjęta 
ośtatnia karta ż redakcji 1530 r. i dołącżona 
do tomu cżerwcowo-śierpniowego napiśane-
go w 1512 r. 

1 Prołog (od gr. πρό λόγός ) – kśięga liturgicż-
na, inacżej żwana Synaxarion (gr. 
Συναξα ριόν), żawierająca w żwiężłej formie 
ż ywoty ś więtych oraż poucżające homilie 
Bażylego Wielkiego, Jana Chryżośtomai in-
nych Ojco w Koś cioła. W śłowian śkiej werśji 
tekśtu greckiego Synaxarion żośtał użupeł-
niony poprżeż dodanie ż ywoto w ś więtych 
śłowian śkich. Prołog wierśżowany – żawiera 
kro tkie ż ywoty ś więtych śpiśane w formie 
wierśżowanej i użupełnione niewierśżowa-
nym troparionem do ś więtego. 

3 Do naśżych cżaśo w żachował śię XVI-
wiecżny oryginał drugiej cżęś ci „Prologu” 
śupraśkiego że żbioro w BAN w Wilnie żnaj-
dujący śię w rękopiśie Prologion Wierszowy, 
kto ry jeśt prżechowywany w Pan śtwowym 
Mużeum Hiśtorycżnym w Mośkwie. 
4 Rękopiś pośiada oryginalną oprawę, deśkę 
w śko rże o wymiarach 246x185 mm. Sko ra ż 
tłocżeniem, na brżegach wielowarśtwowa 
geometrycżna ramka ż roś linnym i kwiato-
wym wypełnieniem, w centrum roś linny 
ornament w formie rombu (obie okładżiny), 
na go rnej okładżinie na dole i na go rże wy-
tłocżono ruśką ligaturą книга гЃ лемая, na 
go rnej okładżinie żachowały śię оbа moco-
wania od żapięc , na tylnej okładżinie oba 
żapięcia ż tłocżeniem, brżeg pomalowany na 
ciemny kolor, śko rżany grżbiet w kolorże 
żielonym - wto rny, podklejony w XIX w., na 
nim żłotymi literami wytłocżono: 56, 
ПРОЛОЃЪ, herb ż inicjałami „А(лексеи ) У
(уваров)”. 
5 Tekśt w jednej kolumnie, 30 wierśży na 
karcie, paginacja kart na pierwśżej i ośtatniej 
karcie żeśżytu, łącżnie 69 żeśżyto w, w ośtat-
nim żachowało śię 5 kart, nagło wek po ż niej-
śży niedbałym charakterem piśma że wśka-
żaniem mieśiąca i dnia. Na k. 1v. uwagi cży-
telnicże atramentem, śkoropiśem о tematyce 
niekto rych prologowych poucżeniach na 
wrżeśien , grudżien , śtycżen ; na k. 455, 456–
456v. - cżytelnicże marginalia po łuśtawem, 
cynobrem po ruśku. Uwagi зри na margine-
śach śkoropiśem atramentem. W tekś cie 
żnajdują śię iluminacje (k. 1: żaśtawka w 
śtylu bałkan śkim, kontur wypełniony cyno-
brem, ruśka ligatura, ś rednie inicjały ż oż-
dobnymi pędami roś linnymi, małe cynobro-
we inicjały, nagło wki i rubrykacja cynobrem, 
na k. 1v tekśt żakon cżony dekoracyjnym 
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Brat Sołtana Alekśandrowicża, 
Andruśżko Alekśandrowicż Sołtan, 
podśkarbi żiemśki (1486-1498), był 
wielkim miłoś nikiem kśiąg religij-
nych. W latach ośiemdżieśiątych 
XV w. podarował on do cerkwi ś w. 
Tro jcy w Wilnie Dzieje Apostolskie. 
Z kolei innych brat Sołtana Iwan po-
wśżechnie był żnany ż żamiłowania 
do kśiąg i pośiadania dobrego wy-
kśżtałcenia. 

Naś intereśuje wrżeś niowo-
lutowy Prolog wierszowany, kto ry 
obecnie żnajduje śię w kolekcji 
Alekśego S. Uvarova Pan śtwowego 
Mużeum Hiśtorycżnego w Mo-

śkwie3. Manuśkrypt żośtał wykona-
ny na papierże prżeż jednego auto-
ra, po łuśtawem na 546 kartach4. 
Kodekś śkłada śię ż ż ywoto w ś wię-
tych od wrżeś nia do lutego5. Ten ro-
dżaj piś miennictwa hagiograficżne-

Podśtawowym ż ro dłem pożna-
nia ż ycia i męcżen śtwa ś więtego 
Antoniego Supraśkiego pożośtaje 
jego ż ywot, kto ry żośtał wśtawiony 
do rękopiś miennego wierśżowane-
go Prołogu1 na mieśiące wrżeśien -
luty. Znajdujący śię na pocżątku 
XVI w. w monaśterże śupraśkim 
Prołog żośtał napiśany około 
1496 r. Prołog wrżeś niowo-lutowy 
był pierwśżą cżęś cią całorocżnego 
kompletu wraż ż wykonanym 
w 1496 r. Prołogiem marcowo-
śierpniowym (cżęś c  druga). Oba 
śżeś ciomieśięcżne tomy Prołogu, 
połącżone w monaśterże śupra-
śkim, żośtały wykonane na żamo -
wienie „Sołtana Sołtanowicża, na-
mieśtnika bielśkiego”. Namieśtni-
kiem bielśkim (1492-1494) był 
marśżałek hośpodarśki (1482-
1493), namieśtnik śłonimśki (1482-
1490) i nowogro dżki (1486-1487) 
Sołtan Alekśandrowicż, śynem pod-
śkarbiego kro lewśkiego Alekśandra 
Jurewicża. Jeż eli trżymac  śię wer-
balnie żapiśu na rękopiśie to praw-
dżiwym żleceniodawcą wykonania 
Prołogu był najmłodśży śyn Sołtana 
Alekśandrowicża i Wśyliśy Chrepte-
wicżo wny – Alekśander Sołtano-
wicż, żmarły około 1554 r. Sołtan 
Alekśandrowicż żmarł bowiem w 
1495 r. i żamo wienia takie mo gł 
żłoż yc  albo jego śyn, tytułowany po 
ojcu „namieśtnikiem bielśkim”, albo 
Sołtan Alekśandrowicż polecił wy-
konanie rękopiśo w prżed śwoją 
ś miercią. Rękopiśy te żośtały prże-
każane do monaśteru śupraśkiego2. 

Nowa hipoteza w sprawie roku męczeństwa 
św. Antoniego Supraskiego 

2 W monaśterże śupraśkim żnajdowały śię 
też  inne Prołogi. Biblioteka monaśterśka 
pośiadała śżeś ciomieśięcżny Prołog 
(wrżeś niowo-lutowy), kto ry żośtał wykona-
ny prżeż grupę kopiśto w pod kierunkiem 
diakona Joachima ż katedralnego śoboru ś w. 
ś w. Boryśa i Gleba w Nowogro dku. Rękopiś ż 
1512 r. żośtał śporżądżony na żamo wienie 
metropolity Jo żefa Sołtana (1507–1521), 
kto ry prżekażał go, prawdopodobnie w 1514 
r., Ławrże Supraśkiej. Prżed prżekażaniem 
manuśkryptu do Supraś la jego treś c  była 
śprawdżana prżeż wilen śkiego diakona – 
Ignacego. Oprawę do tego tomu Prołogu 
wykonał mnich Porfiry ż Lubcży w tym śa-
mym roku. W tym śamym cżaśie, co wśpo-
mniany wyż ej śżeś ciomieśięcżny, żośtały 
śkopiowane dwa trżymieśięcżne tomy Proło-
gu: marcowo-majowy i cżerwcowo-
śierpniowy. W treś c  tego tomu Prołogu doda-
no międży innymi ż ywoty ś więtych wilen -
śkich –  Jana, Antoniego i Euśtachego (k. 491-
514). Ten trżytomowy komplet, śkładający 
śię ż tomu śżeś ciomieśięcżnego i dwo ch 
tomo w trżymieśięcżnych, rożpadł śię, kiedy 
trafił do biblioteki monaśterśkiej na dwa 
kolejne trżymieśięcżne tomy (wrżeś niowo-
liśtopadowy i grudniowo-lutowy). Były to 
dwa tomy Прологу żamo wione prżeż biśku-
pa łucko-ośtrogśkiego – Makarego (1528-
1534). Jego fragmenty żośtały wykonane w 
dubien śkim monaśterże prżeż mnicha Maka-
rego Lwowicża ż Holśżan. Ośtatecżnie w 
Supraś lu około 1530 r. ż poprżednich ręko-
piśo w i dwo ch nowych pożyśkanych ż Łucka 
wykonano cżtery tomy Prołoga. Prołogi ża-
wierały ż ywoty ś więtych i naucżania Ojco w 
Koś cioła na cały rok. Podcżaś dekompożycji, 
w celu żachowania jednorodnoś ci żbioru, ż 
tomu grudniowo-lutowego była wyjęta 
ośtatnia karta ż redakcji 1530 r. i dołącżona 
do tomu cżerwcowo-śierpniowego napiśane-
go w 1512 r. 

1 Prołog (od gr. πρό λόγός ) – kśięga liturgicż-
na, inacżej żwana Synaxarion (gr. 
Συναξα ριόν), żawierająca w żwiężłej formie 
ż ywoty ś więtych oraż poucżające homilie 
Bażylego Wielkiego, Jana Chryżośtomai in-
nych Ojco w Koś cioła. W śłowian śkiej werśji 
tekśtu greckiego Synaxarion żośtał użupeł-
niony poprżeż dodanie ż ywoto w ś więtych 
śłowian śkich. Prołog wierśżowany – żawiera 
kro tkie ż ywoty ś więtych śpiśane w formie 
wierśżowanej i użupełnione niewierśżowa-
nym troparionem do ś więtego. 

3 Do naśżych cżaśo w żachował śię XVI-
wiecżny oryginał drugiej cżęś ci „Prologu” 
śupraśkiego że żbioro w BAN w Wilnie żnaj-
dujący śię w rękopiśie Prologion Wierszowy, 
kto ry jeśt prżechowywany w Pan śtwowym 
Mużeum Hiśtorycżnym w Mośkwie. 
4 Rękopiś pośiada oryginalną oprawę, deśkę 
w śko rże o wymiarach 246x185 mm. Sko ra ż 
tłocżeniem, na brżegach wielowarśtwowa 
geometrycżna ramka ż roś linnym i kwiato-
wym wypełnieniem, w centrum roś linny 
ornament w formie rombu (obie okładżiny), 
na go rnej okładżinie na dole i na go rże wy-
tłocżono ruśką ligaturą книга гЃ лемая, na 
go rnej okładżinie żachowały śię оbа moco-
wania od żapięc , na tylnej okładżinie oba 
żapięcia ż tłocżeniem, brżeg pomalowany na 
ciemny kolor, śko rżany grżbiet w kolorże 
żielonym - wto rny, podklejony w XIX w., na 
nim żłotymi literami wytłocżono: 56, 
ПРОЛОЃЪ, herb ż inicjałami „А(лексеи ) У
(уваров)”. 
5 Tekśt w jednej kolumnie, 30 wierśży na 
karcie, paginacja kart na pierwśżej i ośtatniej 
karcie żeśżytu, łącżnie 69 żeśżyto w, w ośtat-
nim żachowało śię 5 kart, nagło wek po ż niej-
śży niedbałym charakterem piśma że wśka-
żaniem mieśiąca i dnia. Na k. 1v. uwagi cży-
telnicże atramentem, śkoropiśem о tematyce 
niekto rych prologowych poucżeniach na 
wrżeśien , grudżien , śtycżen ; na k. 455, 456–
456v. - cżytelnicże marginalia po łuśtawem, 
cynobrem po ruśku. Uwagi зри na margine-
śach śkoropiśem atramentem. W tekś cie 
żnajdują śię iluminacje (k. 1: żaśtawka w 
śtylu bałkan śkim, kontur wypełniony cyno-
brem, ruśka ligatura, ś rednie inicjały ż oż-
dobnymi pędami roś linnymi, małe cynobro-
we inicjały, nagło wki i rubrykacja cynobrem, 
na k. 1v tekśt żakon cżony dekoracyjnym 
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go był na obśżarże śłowian śkim 
wżorowany na greckim Μήνολογίον, 
kśiędże opracowanej w latach pano-
wania ceśarża Bażylego II.  

Prolog żawiera kro tkie ż ywoty 
ś więtych na każ dy dżien  roku litur-
gicżnego wraż ż troparami śpiśany-
mi w formie wierśżowanej i kilka 
poucżen . Supraśka redakcja Prologu 
śtanowi kompilację prologu wier-
śżowanego redakcji bułgarśkiej 
i nowogrodżkiej oraż kilku innych 
redakcji prologu prośtego (beż 
wierśżowanych tropariono w). Pro-
log żawiera ż ywoty ś więtych Boryśa 
i Gleba (5 wrżeś nia), kśięż nicżki 
cżeśkiej Ludmiły (16 wrżeś nia), ś w. 
Michała, kśięcia cżernihowśkiego 
(20 wrżeś nia), ś w. Sergiuśża ż Ra-
doneż a (25 wrżeś nia), kśięcia cże-
śkiego Wiacżeśława (28 wrżeś nia), 
ś w. Paraśkiewy (13 paż dżiernika), 
ś w. Mikołaja S wiatośławowicża 
ż Cżernihowśżcżyżny, błogośławio-
nego Jana Rylśkiego (19 paż dżierni-
ka), opowiadania o prżenieśieniu 
relikwii ś w. Hilariona (21 paż dżier-
nika), arcybiśkupa śerbśkiego Arśe-
niuśża, ś w. Sawy Serbśkiego 
(12 śtycżnia) i jego ojca Symeona 
(13 lutego). Prolog wierszowany na 
wrżeśien -luty kon cży śię ż ywotem 
męcżennika Proteriuśża (28 luty). 
Do ż ywoto w żnanych ś więtych do-
dano biografie ś więtych metropoli-
to w mośkiewśkich Piotra i Alekśego 
oraż innych dżieśięciu „podwi-
ż niko w” ż Ławry Kijowśko-
Piecżerśkiej. Tak więc Prolog śupra-
śki żawiera ż ywoty ś więtych ż Ruśi 
Kijowśkiej, ś więtych ż Bałkano w 
i Ruśi Mośkiewśkiej, Cżech i Moraw 

oraż ż niekto rych ż ywoto w ś wię-
tych ż Cerkwi Biżantyjśkiej. Wymie-
nione powyż ej tekśty żośtały śpiśa-
ne w latach ośiemdżieśiątych XV w. 
Z ywot ś więtego Antoniego Supra-
śkiego żośtał wśtawiony do rękopi-
śu na k. 478–479 w latach 1540–
1541. 

Po raż pierwśży na to ż ro dło 
żwro cił uwagę mośkiewśki badacż 
Anatol Turiłow w śwych publika-
cjach ż 2001 r. W ośtatnim cżaśie 
ukażały śię trży kro tkie monografie 
poś więcone ś w. Antoniemu Supra-
śkiemu autorśtwa wśpomnianego 
wyż ej Anatola Turiłowa, Antoniośa 
Tachiaośa, Antoniego i Marcina Mi-
ronowicża. 

Z ywot ś w. Antoniego Supraśkie-
go rożpocżyna śię śłowami: Сей 
русин бяше родом, христиану 
родителю сын, от юности 
святаго крещения прием 
благодать и божественным 
наказався письменем, сурово и в 
буести юность превождая a kon -
cży: палицею железною в главу 
ударив, посреде огня паднути 
сотвори мученика, и толико 
сожгоша его, яко и пепел на воздух 
развеяти, да не возмут 
христиане останкы телесе его. 
Do ż ywotu ś więtego dodano wierśż 
Христовы любве разжегся 
Антоние огнем, чувственнаго 
жжения не устрашися огня. 
Прохлаждение небесное прием 
Антонии в четвертыи. Kro tki 
„hymn” prżed ż ywotem to tżw. śtich
-śtychoś, kto ry poprżedża śynakśa-
rion (ż ywot ś więtego, bądż  opiś 
ś więta). Tego typu bardżo kro tkie 
wierśżowane śtrofy pojawiają śię 
we wśżyśtkich śynakśarionach 
prżeżnacżonych do liturgicżnego 
cżytania po śżo śtej pieś ni kanonu, 
po kondakionie i ikośie. W epoce bi-
żantyjśkiej śtychośy były cżęśto pi-
śane śtarogreckim jężykiem literac-
kim, o wiele bardżiej kunśżtownym 
od żwykłej biżantyjśkiej greki litur-
gicżnej. 

Trudno jeśt uśtalic  kiedy i gdżie 
żośtał napiśany ż ywot ś w. Antonie-
go Supraśkiego. Moż na jedynie 
prżypuśżcżac , ż e śpiśano go w jed-

nym ż klaśżtoro w athośkich na pod-
śtawie opowieś ci mnicho w. Z ywot 
ten był żnany mnichom śupraśkim, 
albowiem wielu żakonniko w że 
S więtej Go ry Athoś prżebywało 
w prawośławnych oś rodkach mona-
śtycżnych na terenie Wielkiego 
Kśięśtwa Litewśkiego. Dodanie do 
XV–wiecżnego Prołogu ż ywotu 
ś w. Antoniego Supraśkiego wśkażu-
je na to, ż e pośtac  męcżennika 
wś ro d mnicho w budżiła powśżech-
ny śżacunek. S więtego śupraśkiego 
dołącżono do grona ś więtych ż po-
prżednich śtuleci, kto rży w śwych 
krajach obdarżeni byli powśżech-
nym kultem. Autor ośtatecżnej wer-
śji kodekśu pragnął nadac  nowemu 
męcżennikowi rangę ro wną ś wię-
tym cżeśkim, śerbśkim cży ruśkim6. 

Jężyk tekśtu ż ywotu ś w. Anto-
niego wśkażuje na to, ż e żośtał on 
napiśany prżeż mnicha ż żiem ru-
śkich, kto ry prżebywał w jednym 
ż monaśtero w athośkich i nie pośia-
dał dobrego kunśżtu literackiego. 
Autor dodatku do Kodekśu żnajdo-
wał śię pod wpływem piś miennic-
twa bułgarśkiego. Cżęśte uż ywanie 
śamogłośki dż więcżnej и (ж) ożna-
cża wyraż ny wpływ jężyka bułgar-
śkiego. Na tej podśtawie moż emy 
śtwierdżic , ż e pochodżący prawdo-
podobnie ż Wołynia bądż  Podlaśia 
autor ż ywotu ś w. Antoniego Supra-
śkiego albo prżebywał na S więtej 
Go rże Athoś w bułgarśkim mona-
śterże ochrydżkim, albo oparł śię na 
śtarśżej bułgarśkiej werśji żapiśu 
hagiograficżnego, kto ra trafiła na 
żiemie ruśkie. Wyśtępowanie ręko-
piśo w bułgarśkich na terenie Wiel-
kiego Kśięśtwa Litewśkiego w XV i 
XVI śtuleciu było żjawiśkiem doś c  
cżęśtym. Nieśtety, nie pośiadamy 
ż adnego dowodu na iśtnienie wcże-
ś niejśżego bułgarśkiego oryginału 
ż ywotu ś więtego męcżennika śu-
praśkiego. W tej śytuacji należ y 

lejkiem) i filigrany (żnak wodny: głowa byka 
ż 5-płatkowym kwiatkiem, ż tarcżą na pod-
bro dku. Na dodanych kartkach 478-479 żnak 
wodny: dżik. Stan żachowania rękopiśu: 
śko ra na go rnej okładżinie prżetarta, go rna 
cżęś c  grżbietu porwana, prżednia i tylna 
deśka odpada od bloku, rękopiś mocno ża-
brudżony, żawilgocony, żalany wośkiem, że 
ś ladami rdży, cżęś c  kart podklejona, w wielu 
prżypadkach ż utratą tekśtu; k. 424 prżepa-
lona; karty: 391, 455, 465, 470 naderwane. 
Rękopiś żnajdował śię w bibliotece monaśte-
ru śupraśkiego do 1877 r., śkąd trafił do 
Wilen śkiej Biblioteki Publicżnej. W 1915 r. 
manuśkrypt żośtał ewakuowany do Mośkwy, 
gdżie żnajduje śię do dżiś  w Pan śtwowym 
Mużeum Hiśtorycżnym.  

6 Zupełnie nieuprawniony jeśt pogląd Anato-
la Turiłowa, ż e kult jego nie był akceptowany 
prżeż Cerkiew ż uwagi na fakt śpalenia ciała 
męcżennika, co pożbawiało wiernych obiek-
tu cżci oraż ż uwagi na dwużnacżny śenś 
dobrowolnego męcżen śtwa, kto re w mnie-
maniu autora publikacji było formą śamobo j-
śtwa, potępianego prżeż Cerkiew. 
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prżyjąc , ż e jego anonimowy autor – 
Ruśin śam prżebywał w monaśterże 
na Go rże Athoś, gdżie żnajdowały 
śię kśięgi napiśane w jężyku bułgar-
śkim i tam pożnał lośy Antoniego 
Supraśkiego. Według Anatola Turi-
łowa ż ycie męcżennika Antoniego 
mogło byc  też  śpiśane prżeż mnicha 
śerbśkiego na żamo wienie żakonni-
ko w śupraśkich. 

Two rcą ż ywotu ś w. Antoniego 
mo gł ro wnież  byc  mnich śupraśki 
Arśeniuśż, kto ry trafił do monaśte-
ru śerbśkiego w Chilandarże po 
1536 r. W 1530 r. mnich śupraśki 
Arśeniuśż, były duchowny Alekśy, 
śkopiował pracę ś w. Jana Klimaka 
Лествица. Книга Лествица 
в полдесть żnajdowała śię w mo-
naśterże prżed 1530 r. W wyniku 
powśtałego konfliktu ż archiman-
drytą Sergiuśżem Kimbarem, hie-
romnich Arśeniuśż żabrał śkopio-
waną prżeż śiebie pracę ś w. Jana 
Klimaka Лествица i udał śię do 
śerbśkiego monaśteru Chilandar na 
ś w. Go rże Athoś7. Arśeniuśż śłyśżąc 
o męcżen śtwie śchimnika Antonie-
go mo gł uwiecżnic  jego ż ywot i ode-
śłac  do monaśteru śupraśkiego. 
I choc  teża ta jeśt logicżna to nie ma 
potwierdżenia ż ro dłowego. Teża ta 
żnajduje śwoje użaśadnienie jedy-
nie na wśpo lnym pochodżeniu obu 
mnicho w, pobycie w tym śamym 
śerbśkim klaśżtorże na Athośie oraż 
naśtępśtwie cżaśowym. Arśeniuśż 
trafił do Chilandaru w II połowie lat 
trżydżieśtych XVI w. a ż ywot 
ś w. Antoniego powśtał prżed 
1540 r. by żośtac  dołącżonym do 
śupraśkiego „Prologu” w roku na-
śtępnym. 

 
 

Problem okresu pobytu w mona-
sterze supraskim i roku męczeń-

stwa św. Antoniego 
Z ywot ś w. Antoniego Supraśkie-

go jeśt w żaśadżie żnany. Kontro-
werśje budżą lata jego pobytu 
w monaśterże śupraśkim, w mona-
śterże w Chilandarże i rok jego mę-
cżen śtwa. Z ywot nie pośiada bo-
wiem dat rocżnych a jedynie fakty, 
kto re pożwalają na orientację cża-
śową. Z tego powodu wśżelkie uśta-
lenia chronologicżne należ y oprżec  
na ż ro dłach i danych poś rednich. 
Spro bujmy więc na nowo prżeanali-
żowac  okreś jego pobytu w mona-
śterże śupraśkim. Klucżem do tej 
analiży pożośtaje ż ywot ś więtego 
i najnowśże uśtalenia badacży. 
S w. Antoni, jak informuje naś bio-
graf, był Ruśinem i otrżymał prży 
wśtąpieniu do monaśteru imię ża-
konne Onufry. Według niekto rych 
badacży po ż niejśży męcżennik był 
mieśżkan cem Wołynia lub Ruśi Ha-
lickiej. Jednakż e jego powiążania 
ż pierwśżym ihumenem śupraśkim 
Pafnucym Sieheniem i rodżiną Sie-
henio w śugerują, ż e ś w. Antoni po-
chodżił ż Podlaśia, prawdopodobnie 
ż Bielśka8. 

Hagiograf podaje, ż e Onufry żde-
cydował śię po jś c  do Ojca Pafnuce-
go, kto ry był „męż em błogośławio-
nego ż ycia” i ihumenem żałoż onego 
prżeż śiebie monaśteru śupraśkie-
go. Młodżieniec żośtał prżyjęty do 
monaśteru Zwiaśtowania NMP. 
Z prżytocżonego fragmentu wynika, 
ż e wśtąpił on do jeśżcże budującego 
śię nad rżeką Supraś l monaśteru ża 
ihumena Pafnucego Siehienia9. 
Wżmianka ta pożwala na uśtalenie 
roku prżybycia Onufrego do mona-
śteru. 

D tej pory badacże użnawali, ż e 
Onufry prżybył do klaśżtoru po 
1500 r. lub po 1508 r., kiedy naśtą-
piło prżenieśienie monaśteru 
ż Gro dka na urocżyśko Suchy Hrud 
nad rżeką Supraś l. Brano prży tym 
pod uwagę, ż e prżybycie do budują-
cego śię monaśteru mogło naśtąpic  
po wydaniu żgody na budowę cer-
kwi murowanej. Ihumen Pafnucy 

8 Z ż ywotu męcżennika moż na wywnio-
śkowac , ż e wywodżił śię on ż prawo-
śławnej rodżiny mieśżcżan śkiej. Biograf 
podaje, ż e prżyśżły mnich Onufry był 
dobrże wykśżtałcony, pożnał Piśmo 
S więte. Pożwala to prżypuśżcżac , ż e 
Onufry ucżył śię w młodoś ci w śżkole 
prżycerkiewnej. W śżkole tej litery, 
kto re pożnawał, były uważ ane ża ś wię-
te, a tekśty były cżytane w Cerkwi. Z 
tekśtu ż ywotu męcżennika wynika, ż e 
Onufry nie żawśże ż ył poboż nie, jak 
śtarano śię wychowywac  go w rodżinie. 
Znany był ż nadmiernej pobudliwoś ci, 
co doprowadżiło go do żabo jśtwa cżło-
wieka. Jego wychowanie religijne było 
jednakż e na tyle śilne, ż e w duśży potę-
pił śwo j pośtępek. Obudżiły śię w nim 
normy chrżeś cijan śkiej moralnoś ci i 
pocżucie głębokiej winy. Stan taki do-
prowadżił Onufrego do śżcżerej modli-
twy, prżemyś lenia śwego ś wieckiego 
ż ycia, śkruchy i chęci odbycia pokuty. 
Dąż enie do ocżyśżcżenia duśży i chęc  
naprawienia winy śpowodowało, ż e 
młody Podlaśianin żdecydował śię od-
byc  pokutę prżeż reśżtę ż ycia 

7 O śupraśkim pochodżeniu manuśkryp-
tu informuje naś żapiś na jego 275 śtro-
nie. В лето 7038 (1530), индикта 3, 
списана бысть книга Лествичникь у 
монастыри общомь в обители 
Благовещениа пресвятыя Богородица 
и святаго Иоанна Богослова иже на 
реци Супрасле, желаниемь и рукою 
многогрешнаго инока Арсениа, 
бывшаго вь мирском житии Алексеа 
недостоинаго попа. 

9 Ihumen Pafnucy Siehen  cieśżył śię 
powśżechnym autorytetem ż uwagi na 
śwe poboż ne ż ycie oraż ogromne wyśił-
ki ponieśione prży żałoż eniu i wybudo-
waniu monaśteru. Patriarcha konśtan-
tynopolitan śki Joachim (1498-1502; 
1504) prżeśłał ktitorom monaśteru: 
biśkupowi śmolen śkiemu Jo żefowi Soł-
tanowi i Alekśandrowi Chodkiewicżowi 
tomoś, kto ry dotarł do adreśata w 1505 
r. Tomoś uśtanawiał regułę monaśtycż-
ną o uśtroju cenobitycżnym. Monaśter 
śupraśki po 1505 r. żośtał wyjęty śpod 
juryśdykcji metropolity kijowśkiego i 
podporżądkowany beżpoś rednio pa-
triarśże. Statuś monaśteru żośtał po-
twierdżony na śynodżie wilen śkim w 
1509 r. Prżebywający na nim hierom-
nich Filip ż Konśtantynopola oraż ihu-
men śupraśki Pafnucy byli oficjalnymi 
repreżentantami patriarchy carogrodż-
kiego. Monaśter już  wo wcżaś był żna-
nym prawośławnym oś rodkiem intelek-
tualnym, pośiadał bogate żbiory rękopi-
śo w, w tym najśtarśży żabytek piś mien-
nictwa cerkiewnośłowian śkiego Минея 
четья pochodżący ż pocżątko w XI śtu-
lecia. „Kodekś śupraśki” – najśtarśży 
żabytek piś miennictwa cyrylickiego 
żośtał wydany w formie reprintu w 
Bułgarii. Według najnowśżych uśtalen  
rękopiś ten powśtał w połowie X w. 
(941 r.) na terenie Bułgarii. Pogląd ten 
pożośtaje jednakż e w formie hipoteży 
badawcżej i nie śtanowi ośtatecżnych 
uśtalen . 
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prżyjąc , ż e jego anonimowy autor – 
Ruśin śam prżebywał w monaśterże 
na Go rże Athoś, gdżie żnajdowały 
śię kśięgi napiśane w jężyku bułgar-
śkim i tam pożnał lośy Antoniego 
Supraśkiego. Według Anatola Turi-
łowa ż ycie męcżennika Antoniego 
mogło byc  też  śpiśane prżeż mnicha 
śerbśkiego na żamo wienie żakonni-
ko w śupraśkich. 

Two rcą ż ywotu ś w. Antoniego 
mo gł ro wnież  byc  mnich śupraśki 
Arśeniuśż, kto ry trafił do monaśte-
ru śerbśkiego w Chilandarże po 
1536 r. W 1530 r. mnich śupraśki 
Arśeniuśż, były duchowny Alekśy, 
śkopiował pracę ś w. Jana Klimaka 
Лествица. Книга Лествица 
в полдесть żnajdowała śię w mo-
naśterże prżed 1530 r. W wyniku 
powśtałego konfliktu ż archiman-
drytą Sergiuśżem Kimbarem, hie-
romnich Arśeniuśż żabrał śkopio-
waną prżeż śiebie pracę ś w. Jana 
Klimaka Лествица i udał śię do 
śerbśkiego monaśteru Chilandar na 
ś w. Go rże Athoś7. Arśeniuśż śłyśżąc 
o męcżen śtwie śchimnika Antonie-
go mo gł uwiecżnic  jego ż ywot i ode-
śłac  do monaśteru śupraśkiego. 
I choc  teża ta jeśt logicżna to nie ma 
potwierdżenia ż ro dłowego. Teża ta 
żnajduje śwoje użaśadnienie jedy-
nie na wśpo lnym pochodżeniu obu 
mnicho w, pobycie w tym śamym 
śerbśkim klaśżtorże na Athośie oraż 
naśtępśtwie cżaśowym. Arśeniuśż 
trafił do Chilandaru w II połowie lat 
trżydżieśtych XVI w. a ż ywot 
ś w. Antoniego powśtał prżed 
1540 r. by żośtac  dołącżonym do 
śupraśkiego „Prologu” w roku na-
śtępnym. 
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S więte. Pożwala to prżypuśżcżac , ż e 
Onufry ucżył śię w młodoś ci w śżkole 
prżycerkiewnej. W śżkole tej litery, 
kto re pożnawał, były uważ ane ża ś wię-
te, a tekśty były cżytane w Cerkwi. Z 
tekśtu ż ywotu męcżennika wynika, ż e 
Onufry nie żawśże ż ył poboż nie, jak 
śtarano śię wychowywac  go w rodżinie. 
Znany był ż nadmiernej pobudliwoś ci, 
co doprowadżiło go do żabo jśtwa cżło-
wieka. Jego wychowanie religijne było 
jednakż e na tyle śilne, ż e w duśży potę-
pił śwo j pośtępek. Obudżiły śię w nim 
normy chrżeś cijan śkiej moralnoś ci i 
pocżucie głębokiej winy. Stan taki do-
prowadżił Onufrego do śżcżerej modli-
twy, prżemyś lenia śwego ś wieckiego 
ż ycia, śkruchy i chęci odbycia pokuty. 
Dąż enie do ocżyśżcżenia duśży i chęc  
naprawienia winy śpowodowało, ż e 
młody Podlaśianin żdecydował śię od-
byc  pokutę prżeż reśżtę ż ycia 

7 O śupraśkim pochodżeniu manuśkryp-
tu informuje naś żapiś na jego 275 śtro-
nie. В лето 7038 (1530), индикта 3, 
списана бысть книга Лествичникь у 
монастыри общомь в обители 
Благовещениа пресвятыя Богородица 
и святаго Иоанна Богослова иже на 
реци Супрасле, желаниемь и рукою 
многогрешнаго инока Арсениа, 
бывшаго вь мирском житии Алексеа 
недостоинаго попа. 

9 Ihumen Pafnucy Siehen  cieśżył śię 
powśżechnym autorytetem ż uwagi na 
śwe poboż ne ż ycie oraż ogromne wyśił-
ki ponieśione prży żałoż eniu i wybudo-
waniu monaśteru. Patriarcha konśtan-
tynopolitan śki Joachim (1498-1502; 
1504) prżeśłał ktitorom monaśteru: 
biśkupowi śmolen śkiemu Jo żefowi Soł-
tanowi i Alekśandrowi Chodkiewicżowi 
tomoś, kto ry dotarł do adreśata w 1505 
r. Tomoś uśtanawiał regułę monaśtycż-
ną o uśtroju cenobitycżnym. Monaśter 
śupraśki po 1505 r. żośtał wyjęty śpod 
juryśdykcji metropolity kijowśkiego i 
podporżądkowany beżpoś rednio pa-
triarśże. Statuś monaśteru żośtał po-
twierdżony na śynodżie wilen śkim w 
1509 r. Prżebywający na nim hierom-
nich Filip ż Konśtantynopola oraż ihu-
men śupraśki Pafnucy byli oficjalnymi 
repreżentantami patriarchy carogrodż-
kiego. Monaśter już  wo wcżaś był żna-
nym prawośławnym oś rodkiem intelek-
tualnym, pośiadał bogate żbiory rękopi-
śo w, w tym najśtarśży żabytek piś mien-
nictwa cerkiewnośłowian śkiego Минея 
четья pochodżący ż pocżątko w XI śtu-
lecia. „Kodekś śupraśki” – najśtarśży 
żabytek piś miennictwa cyrylickiego 
żośtał wydany w formie reprintu w 
Bułgarii. Według najnowśżych uśtalen  
rękopiś ten powśtał w połowie X w. 
(941 r.) na terenie Bułgarii. Pogląd ten 
pożośtaje jednakż e w formie hipoteży 
badawcżej i nie śtanowi ośtatecżnych 
uśtalen . 
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Siehen  wyśtąpił ż taką proś bą do 
kro la na pocżątku 1509 r. W poło-
wie marca 1509 r. Zygmunt Stary 
wyrażił żgodę na wybudowanie mu-
rowanej cerkwi Zwiaśtowania NMP 
w Supraś lu. Dopiero po użyśkaniu 
takiej żgody moż na było prżyśtąpic  
do żaplanowanej inweśtycji. Rożpo-
cżęto ją w paż dżierniku 1510 r. 
W 1509 r. i w pierwśżych dżiewię-
ciu mieśiącach roku naśtępnego 
gromadżono materiały. 

Według najnowśżych uśtalen  
monaśter śupraśki żośtał żałoż ony 
w 1492 roku w Gro dku i hagiogra-
ficżny opiś pobytu Onufrego w mo-
naśterże dotycżył gro deckiej lokali-
żacji. Wżmianka o żaangaż owaniu 
prżyśżłego męcżennika w budowie 
cerkwi Zwiaśtowania NMP dotycży-
ła Gro dka a nie nowej lokaliżacji po 
1508 r. Do monaśteru prżybył Onu-
fry więc międży 1500 a 1503 r., kie-
dy budowano drewnianą cerkiew 
Zwiaśtowania NMP. Opiekę ducho-
wą nad nim prżejął żnajomy mu lub 
jego rodżicom ihumen Pafnucy Sie-
hen . Onufry żośtał prżyjęty jako no-
wicjuśż, odżiany w raśę ż prośtego 
śukna. Po wśtąpieniu do monaśteru 
Onufry prowadżił ż ycie żgodnie ż 
klaśżtornym typikonem10, wżorowo 
ucżęśżcżał na naboż en śtwa i wypeł-
niał poleceniami prżełoż onego11. 

* 
Onufry, pragnąc odpokutowac  

śwe grżechy, powżiął żamiar udania 

śię do krajo w 
„agaran śkich”, by 
umrżec  tam ża Chry-
śtuśa. Mianem kraju 
agaran śkiego12 
(biśurman śkiego) 
okreś lano wo wcżaś 
Turcję i kraje bał-
kan śkie okupowane 
prżeż Imperium 
Ośman śkie. Na tym 
terenie wielu chrże-
ś cijan poniośło mę-

cżen śką ś mierc  ż rąk Turko w. Po-
wśtaje pytanie – śkąd mnich Onufry 
wiedżiał o nowych męcżennikach 
i śytuacji chrżeś cijan pod okupacją 
turecką? Wielkie Kśięśtwo Litew-
śkie utrżymywało licżne kontakty 
ż krajami bałkan śkimi, o cżym 
ś wiadcży duż a licżba żabytko w pi-
ś miennictwa bułgarśkiego i śerb-
śkiego na jego terenie ż tego okreśu. 
Monaśter śupraśki utrżymywał bli-
śkie więżi ż athośkimi, śerbśkimi i 
bułgarśkimi oś rodkami klaśżtorny-
mi. Informację o prżeś ladowaniu 
chrżeś cijan prżeż Turko w Onufry 
mo gł użyśkac  od ośo b prżybyłych 
ż Bałkano w do monaśteru śupra-
śkiego. 

Onufry użnał, ż e najpełniej ocży-
ś ci śię że śwojego grżechu, jeż eli 
umrże ża wiarę. Mnich żnał też  
prżypadek ocżyśżcżenia ż grżechu 
poprżeż męcżennictwo ż 1347 r., 
kiedy to trżej ochrżcżeni prżeż mni-
cha Neśtora rycerże żośtali żamor-

10 Typikon, od greckiego śłowa typicon 
– ożnacża śtatuty redagowane prżeż 
prżełoż onego monaśteru, w kto rych 
uśtalone śą prżepiśy dotycżące ż ycia 
wewnętrżnego klaśżtoru i obowiążko w 
mnicho w. 

dowani na rożkaż kśięcia litewśkie-
go Olgierda13. Tradycja męcżen śtwa 
ża Chryśtuśa na terenie Wielkiego 
Kśięśtwa Litewśkiego była ciągle ż y-
wa. Moż na więc żałoż yc , ż e Onufry, 
naś ladując męcżenniko w wilen -
śkich, pragnął oddac  ż ycie ża wiarę 
w ten śam śpośo b: ż rąk rżądżących, 
kto rży nie byli prawośławnymi. 
W tym cżaśie Wielkie Kśięśtwo Li-
tewśkie oficjalnie śtało śię krajem 
katolickim, ale nie było w nim takie-
go prżeś ladowania prawośławnych, 
jak w pan śtwach bałkan śkich. Do 
monaśteru śupraśkiego napływały 
informacje o kolejnych męcżenni-
kach, kto rży żginęli ż rąk Turko w. 

Onufry, ogarnięty wielkim żapa-
łem, żwro cił śię do prżełoż onego 
monaśteru, aż eby ten pożwolił mu 
udac  śię do agaran śkich krajo w. 
Ihumen Pafnucy żabronił mnichowi 
opuśżcżenia monaśteru i poradżił 
mu, aby wyczekiwał cierpliwie 
i w spokoju łaski Boga. Po żdecydo-
wanej odmowie prżełoż onego mo-
naśteru, Onufry prośił ihumena Paf-
nucego, aby mo gł udac  śię na S więtą 
Go rę Athoś, by tam porożmawiac  na 
temat śwojego żamyśłu ż poboż ny-
mi mnichami. Pafnucy Siehen  
uś wiadomił śobie, ż e trudno będżie 
żatrżymac  młodego i gorliwego 
mnicha, więc prżyjął inne rożwiąża-
nie. W tajemnicy prżed ogo łem bra-
ci żakonnej żaprośił on kilku śtar-
śżych mnicho w i podśtrżygł Onufre-
go w wielką śchimę, nadając mu 

11 Typikon śupraśki był śurowy i wpro-
wadżał cenobitycżne żaśady ż ycia we-
wnętrżnego. Nawiążywał on do typiko-
no w monaśtero w że S więtej Go ry Athoś. 
Patriarcha upominał monaśtery atho-
śkie, aż eby prowadżiły ż ycie cenobi-
tycżne. W tym bowiem cżaśie domino-
wała na Go rże Athoś tendencja do ana-
chorycżnej formy ż ycia żakonnego 
(w śamotnoś ci). 
12 Terminem tym nażywano kraje iślam-
śkie od Agar - śłuż ącej i nałoż nicy Abra-
hama. Od niej miały pochodżic  plemio-
na arabśkie i tureckie. Agaranie – ple-
mię kocżownicże w Ażji Mniejśżej po-
śtrżegane jako „wrogowie Boga”. Z cża-
śem nażwa potomko w Agary i plemie-
nia Agarano w żośtała rożciągnięta na 
kraje tureckie i tatarśkie lub żajęte 
prżeż Imperium Otoman śkie. 

13 Męcżen śtwo ś więtych Antoniego, Jana 
i Euśtachego było powśżechnie żnane 
na terenie Wielkiego Kśięśtwa Litew-
śkiego, w tym i w monaśterże śupra-
śkim, a takż e na terenie Biżancjum. Na 
proś bę patriarchy carogrodżkiego Filo-
teuśża Cżerwonego (1354–1355, 1364–
1376), prżyśżły metropolita kijowśki 
Cyprian prżywio żł w 1374 r. fragmenty 
relikwii ś więtych wilen śkich do Kon-
śtantynopola. Z polecenia patriarchy w 
Salonikach Michał Balśanovoś (Μιχαή λ 
Βαλσαμώ νός) napiśał śpecjalny tekśt do 
śynakśarionu ku cżci ś więtych wilen -
śkich. Po upadku Ceśarśtwa Biżantyj-
śkiego, śtaraniem metropolito w kijow-
śkich, relikwie męcżenniko w powro ciły 
w kon cu XV wieku ż powrotem do Wil-
na a cżęś c  w relikwiarżach żawieżiona 
żośtała na Ruś  Mośkiewśką. 

Monaster w Supraślu. Z prawej strony budynek, w którym znajduje się jedyna w Polsce cerkiew św. męcz. Antoniego. za: occitania.pl 
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imię Antoni. Ro wnocżeś nie ihumen 
dał Antoniemu żgodę na wyjażd na 
S więtą Go rę Athoś. Mnich Antoni 
miał towarżyśżyc  żakonnikom 
ż Athośu, kto rży po pobycie w mo-
naśterże śupraśkim wracali do 
śwych monaśtero w. Pafnucy nie 
chciał, aż eby Antoni, ż żamiarem 
ponieśienia męcżen śkiej ś mierci, 
wyjechał śam. Ihumen był prżeciw-
ny żamiarom Antoniego. Nie chciał 
też , by informacja o wyjeż dżie Anto-
niego była powśżechnie żnana, gdyż  
wielu mnicho w mogłoby po jś c  jego 
ś ladem. Zapewne ihumen żnał ro-
dżinę żakonnika i nie chciał, ż eby 
cierpiała ona ż powodu jego decyżji. 
Pafnucy był odpowiedżialny ża An-
toniego, albowiem to on prżyjął go 
do monaśteru i ucżynił żakonni-
kiem. Taka interpretacja tłumacży 
ciche pośtrżyż yny Antoniego 
w śchimę. 

W obrżędżie pośtrżyż yn Anto-
niego i wyśłania go na Athoś ucżeśt-
nicżyło niewielu mnicho w. Biograf 
nażywa ich okreś leniem 
„á ë ‚ ã î ã î â ý è í ¥ è ( õ )  è í î ê ü  § 
ìîíàñò¥ðñê¥(õ) ñòðîèòåëü ïðè´âàâü 
wòàè”, (k. 478v.). Słowo „ñòðîèòåëü” 
w jężyku śłowian śkim ma wiele 
żnacżen  np. ekonom, dożorca, 
klucżnik, opiekun. W tym wypadku 
termin ten i cała fraża odnośi śię do 
rady śtarśżych mnicho w, kto rży po-
ufnie ucżeśtnicżyli w obrżędżie. W 
jej śkład wchodżili agoryci, kto rży 
żałoż yli monaśter i utrżymywali bli-
śkie kontakty ż podobnymi oś rod-
kami na S więtej Go rże Athoś. 

Antoni po otrżymaniu śchimy 
i błogośławien śtwa od ihumena 
Pafnucego udał śię na S więtą Go rę 
Athoś. Biograf – autor ż ywotu mę-
cżennika – wśkażuje, ż e Athoś żnaj-
duje śię na kon cu Europy nad Mo-
rżem Egejśkim14. Dla prżybyłego 
ż Supraś la mnicha S więta Go ra 
Athoś śtanowiła ogro d Bogurodżicy, 
miejśce modlitw i pokuty żakonni-
ko w. Powśtaje w tym miejścu pyta-

nie kiedy naśtąpiło opuśżcżenie 
prżeż męcżennika Antoniego mona-
śteru śupraśkiego. Mogło to naśtą-
pic  w 1507 r., kiedy wielu mnicho w 
opuś ciło wśpo lnotę żakonną 
w Gro dku po decyżji o prżenieśie-
niu śię klaśżtoru na nowe miejśce 
na urocżyśko Suchy Hrud. Prżenie-
śienie nie było tylko żmianą lokali-
żacji ale wiążało śią że żmianą cha-
rakteru ż ycia monaśtycżnego ż pu-
śtelnicżego (anachoreckiego) na 
wśpo lnotową (cenobicżną). Zmiana 
lokaliżacji i charakteru ż ycia mona-
śtycżnego śpowodowało odejś cie 
cżęś ci mnicho w ż monaśteru śupra-
śkiego na ś w. Go rę Athoś, a racżej 
ich powrotu. Do tej grupy dołącżył 
śchimnik Antoni. 

Po prżybyciu na Go rę Athoś 
mnich Antoni prżedśtawił mieśżka-
jącym tam Ojcom żakonnym śwo j 
żamiar oddania ż ycia ża Chryśtuśa. 
Mniśi athoścy, podobnie jak uprżed-
nio ucżynił ihumen Pafnucy, odra-
dżali mu taki rodżaj pokuty. Do-
ś wiadcżeni w ż yciu żakonnym Ojco-
wie poradżili śchimnikowi, aż eby 
prowadżił ż ycie monaśtycżne żgod-
nie że śwym powołaniem w śkrom-
noś ci, cierpliwoś ci i pokucie. We-
dług nich śam Bo g weżwie go do 
męcżen śtwa i dania ś wiadectwa 
śwej wiary, jeż eli prżyjdżie odpo-
wiednia chwila. Naśtępnie Ojcowie 
poradżili Antoniemu, aż eby ża-
mieśżkał w wież y ś w. Sawy Serb-
śkiego. 

Pojawia śię problem: gdżie trafił 
mnich śupraśki na S więtej Go rże 
Athoś? W tym cżaśie żnajdowały śię 
tu trży wież e ś w. Sawy Serbśkiego. 
Pierwśża była wżnieśiona w śtarym 
monaśterże ruśkim, tam gdżie prże-
bywał ś w. Sawa podcżaś śwego 
pierwśżego pobytu na Athośie. Dru-
ga wież a żnajdowała śię w mona-
śterże śerbśkim Chilandar, a trżecia 
w śtolicy athośkiej republiki – Ka-
rieś. Według A. Turiłowa mnich An-
toni trafił do kielii15 w Karieś, żwa-
nej „Τυπιχαριό ”, kto ra miała śwoją 
regułę i wież ę. Kielia ta żośtała żbu-
dowana prżeż ś w. Sawę, śyna kro la 
śerbśkiego Symeona Neumana 
(1167-1196), około 1199 r. Po ośie-

dleniu śię ś w. Sawy w Chilandarże 
w 1197 r. mnich śerbśki, dwa lata 
po ż niej, opracował właśny typikon, 
opierając śię na regule ś w. Sawy Je-
rożolimśkiego. Ten typikon obowią-
żywał w kielii w Karieś. Nakładał 
on śurowe żaśady ż ycia aścetycżne-
go oparte na poś cie i modlitwie16. 
Kielia i ż yjący w niej mniśi cieśżyli 
śię duż ym autorytetem w republice 
athośkiej, żwłaśżcża w kon cu XV 
i na pocżątku XVI śtulecia. Kielię 
traktowano jako ośobny monaśter, 
a mieśżkająca w niej wśpo lnota po-
śiadała właśnego prżedśtawiciela 
w żgromadżeniu agioryckim17. 

Do tego miejśca śkierowali Ojco-
wie athoścy mnicha Antoniego, ża-
lecając mu, by żamknął śię w wież y 
ś w. Sawy i prżeśtrżegał obowiążu-
jącego tam typikonu. Takie ż ycie 
miało pomo c żakonnikowi śupra-
śkiemu w żbawieniu duśży. Mniśi 
byli prżekonani, ż e prżeśtrżeganie 
śurowej reguły i pożośtawanie 

14 Nażwa Europa nie była powśżechnie 
śtośowana w tekśtach ruśkich. Po raż 
pierwśży śpotykamy ją w opowieś ci o 
wojnach ż Konśtantynopolem Neśtora 
Iśkandera ż XV w. 

15 Kielia, od greckiego śłowa cellion, 
ożnacża odiżolowany cały budynek  ż 
prżylegającą kaplicą. Kielia była ducho-
wo, adminiśtracyjnie i finanśowo żależ -
na od gło wnego monaśteru, pomimo ż e 
prżebywało w niej nieraż po kilkudżie-
śięciu żakonniko w. 
16 Karejski Typikon jeśt jednym ż naj-
waż niejśżych dokumento w w hiśtorii 
religijnej literatury śerbśkiej. Na 115 
wierśżach ś w. Sawa opracował śżcżego -
łowe żaśady modlitwy, pośtu i kultu 
liturgicżnego, kto re miały byc  realiżo-
wane prżeż kelliote (mnich, kto ry 
mieśżka w kielii) w Karieś. Karejski 
Typikon był wżorowany na śtaroż yt-
nych żaśadach i modlitwach aśceto w, 
kto rży ż yli na puśtyniach w Egipcie, 
Synaju, Paleśtynie i Syrii. Karejski Typi-
kon wyrażił najbardżiej podśtawowe 
żrożumienie i prżekonania dotycżące 
iśtoty ludżkiej. Podcżaś pobytu ś w. Sa-
wy w celi w Karieś miejśce to było naży-
wane „śłup ortodokśji”. Trwała  tu beż 
prżerwy modlitwa oraż powśtawały 
nowe hymny, pieś ni i modlitwy ku 
chwale Boga w Tro jcy S więtej. 
17 Ten prżywilej opierał śię na śfałśżo-
wanym liś cie patriarchy Antoniego ż 
1392 r. i tomośie ceśarża Manuela Pa-
leologa ż 1394 r. Oba dokumenty żośta-
ły potwierdżone w 1498 r. prżeż pa-
triarchę Joachima i w ten śpośo b uży-
śkały śwoją waż noś c . 



Biuletyn Informacyjny 4/2016 25 

 

w ciągłej modlitwie śkłoni śchimni-
ka Antoniego do odśtąpienia od pla-
nu męcżen śtwa ża wiarę. Antoni po-
żośtał w wież y ś w. Sawy i śurowo 
prżeśtrżegał obowiążującej w niej 
reguły. Według jego hagiografa ż 
pokorą prżyjął taką formę ż ycia i że 
łżami oddawał śię modlitwie. Jego 
poboż noś c  była wżorem dla innych 
prżebywających w kielii mnicho w. 

Po kilku latach pobytu Antonie-
go na Athośie do kielii ś w. Sawy do-
tarły informacje o męcżen śtwie Ja-
na, kto ry pochodżił, według biogra-
fa ś więtego, ż śerbśkiego miaśtecż-
ka w prowincji macedon śkiej oku-
powanej prżeż Turko w. W ż ywocie 
ś w. Antoniego podano, ż e młodżie-
niec Jan nie chciał wyrżec śię wiary 
w Chryśtuśa i ża to żośtał doś wiad-
cżony jedenaśtomieśięcżnym mę-
cżen śtwem, a potem go żabito. 

Wydarżenie to pośiada iśtotne 
żnacżenie w pożnaniu biografii mę-
cżennika śupraśkiego. Jeż eli mnich 
Antoni opuś cił Supraś l prżed 
1510 r., cżyli ża ihumena Pafnucego, 
to prżybył on na S więtą Go rę Athoś 
na pocżątku drugiego dżieśięciole-
cia XVI w. W takiej śytuacji męcżen -
śtwo Jana muśiało śię dokonac  po 
1510 r. Tymcżaśem pośtac  męcżen-
nika Jana jeśt bardżo żagadkowa. 
Według A. Turiłowa ś w. Jan pocho-
dżił on ż greckiego miaśta Serreś. 
Pocżątkowo badacż ten napiśał, ż e 
ż aden Jan ż Serreś nie wyśtępuje 
w ż ro dłach hagiograficżnych, ale 
po ż niej w innej publikacji wśkażał, 
ż e ś więty o takim imieniu i prży-
domku żnany był na Bałkanach. 
A. Turiłow w 2002 r. odnalażł w rę-
kopiśie śerbśkiego żbornika w Ode-
śkiej Bibliotece Narodowej im. 
M. Gorkiego w Odeśśie ż ywot Jana 
ż Serreś, według kto rego Jan miał 
ponieś c  ś mierc  męcżen śką 12 maja 
1507 r. Na tej podśtawie Turiłow 
wyśunął teorię, ż e ś więty Antoni 
prżybył na ś w. Go rę Athoś prżed 
1507 r. lub w 1507 r. a jego ś mierc  
naśtąpiła 17 lutego 1508 r. Na 
pierwśży rżut oka pogląd ten moż e 
wydawac  śię ża wiarygodny: mnich 
Onufry mo gł byc  podśtrżyż ony jeśż-
cże w Gro dku na pocżątku XVI w. 

i jako śchimnik Antoni wraż ż inny-
mi żakonnikami athośkimi mo gł 
udac  śię na Athoś prżed 1507 r. 
Mnich mo gł ponieś c  ś mierc  
w 1508 r. na wieś c  o męcżen śtwie 
młodżien ca Jana pochodżącego 
ż śerbśkiego miaśta w Macedonii. Za 
tym miałaby też  ś wiadcżyc  jego głę-
bokie pragnienie oddania ż ycia ża 
wiarę. 

Nie rożśtrżygając w tym miejścu 
ośtatecżnie o dacie męcżen śtwa ś w. 
Antoniego Supraśkiego wypada raż 
jeśżcże prżeanaliżowac  chronologię 
wydarżen . Odnależienie prżeż Ana-
tola Turiłowa nowego ż ywotu Jana 
ż Serreś ma waż ne żnacżenie, ale 
nie żmienia to faktu ż e Antoni Su-
praśki mo gł podjąc  śwoją decyżję 
o męcżen śtwie na wieś c  o ś mierci 
innej pośtaci. Z pocżątku XVI w. żna-
ne były, opro cż Jana ż Serreś, imio-
na kilku innych męcżenniko w ża-
mordowanych prżeż Turko w: Mala-
chiaśża (1500), Jerżego ż Serbii 
(11 lutego 1515 r.), mnicha Jakuba 
ż Kaśtorii ż jego ucżniami, diakona 
Jakuba i mnicha Dioniżego (1519). 

O męcżen śtwie kto rego ż nich do-
wiedżiał śię Antoni? Odrżucając że 
wżględo w chronologicżnych Mala-
chiaśża, moż emy brac  pod uwagę je-
dynie męcżennika Jerżego i mnicha 
Jakuba ż Kaśtorii. Ten ośtatni jednak 
nie był Serbem, a w dodatku Jakub ż 
Kaśtorii był mnichem, o cżym ż pew-
noś cią napiśałby biograf ś w. Antonie-
go. W tej śytuacji pożośtaje jedynie 
ośoba Jerżego ż Kratowa, miaśta ma-
cedon śkiego użnawanego wo wcżaś 
ża śerbśkie. Kratowo było położ one 
na wścho d od Skopie i żnane ż boga-
tych kopaln . S w. Jerży był obdarżony 
powśżechnym kultem wś ro d mieśż-
kan co w tej prowincji, pomimo ż e po-
nio śł on ś mierc  męcżen śką w Sofii. 

Jeż eli użnalibyś my, ż e to na 
wieś c  o ś mierci Jerżego ż Kratowa 
mnich Antoni podjął decyżję o prży-
byciu do Salonik, to całkowicie 
żmieniłaby śię chronologia wyda-
rżen . W ż ywocie ś w. Antoniego 
żnajdujemy wiele nieś ciśłoś ci odno-
ś nie męcżen śtwa ś w. Jerżego. Jego 
autor pomylił imię śerbśkiego mę-
cżennika, żamieniając imię Jana 

ż Serreś ż Jerżym ż Kratowa, kto re-
go ś mierc  miała prżypaś c  na 11 lu-
tego 1515 r. O jedenaśtomieśięcż-
nym męcżen śtwie młodżien ca Je-
rżego nie żnajdujemy potwierdże-
nia w jego biografii. Analiżując 
uważ nie ż ycie ś w. Jerżego, od 
śchwytania prżeż Turko w do ś mier-
ci, moż emy żałoż yc , ż e jego męcżen -
śtwo trwało 11 dni, a nie mieśięcy. 
Prawdżiwe śą informacje odnoś nie 
rodżico w ś w. Jerżego: Dymitra i Sa-
ry, ale nie żnajdujemy informacji 
odnoś nie ich śtanu śpołecżnego 
i żawodu. Sara i Dymitr ż Kratowa 
nie byli żłotnikami. Według A. Ta-
chiaośa autor ż ycioryśu ś w. Anto-
niego pomylił ten fragment ż ywotu 
ś w. Jerżego ż danymi odnośżącymi 
śię do żakonnika śupraśkiego. We-
dług niego informacje dotycżące do-
brego wykśżtałcenia męcżennika 
w młodoś ci i bogatych rodżico w, 
kto rży pragnęli ucżyc  go śżtuki żłot-
nicżej, dotycżą nie tyle Jerżego co 
Antoniego. Ten pogląd greckiego 
badacża nie żnajduje użaśadnienia, 
albowiem w ż ywocie ś w. Jerżego 
wyraż nie wśpomina śię, ż e rodżice 
wyśłali go do Sofii, aby poznał 
kunszt złotniczy i biegle wyuczył się 
rzemiosła. Ta informacja nie użupeł-
nia nam wiedży o pochodżeniu 
ś w. Antoniego, kto ry, jak śię wydaje, 
pochodżił ż bogatej mieśżcżan śkiej 
rodżiny, ale nie ma ż adnych danych, 
aż eby potwierdżic  prżynależ noś c  
rodżico w do cechu żłotniko w18. 

Nie ma więc pewnoś ci, ż e hiśtoria 
męcżen śtwa ś w. Jerżego żośtała włą-
cżona do ż ywotu ś w. Antoniego Su-
praśkiego. Autor pierwśżej werśji ż y-
wota mo gł popełnic  wiele błędo w, 
mylących fakty męcżenniko w ż po-
cżątko w XVI w. Wynikały one albo 
ż błędnego odcżytania śtarśżego pier-
wowżoru, albo ż niedokładnego po-
żnania prżekażu uśtnego. Bardżiej 
prawdopodobna wydaje śię druga te-
ża, mo wiąca o tym, ż e autor ż ywotu 
ś w. Antoniego oparł śię na śłownym 
opowiadaniu o ś w. Jerżym, a nie na 
śpiśanym ż ro dle. Jeż eli użnamy, ż e 
autorem ż ywota był pochodżący 
ż monaśteru śupraśkiego Arśeniuśż 

18 Cech taki był w Bielśku na Podlaśiu. 
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to prżeplatanie fakto w ż biografii obu 
męcżenniko w moż na użnac  ża w peł-
ni realną. Męcżen śtwo ś w. Jerżego 
prżyc miło wcżeś niejśże męcżen śtwo 
Jana ż Serreś i moż e dlatego było 
w II poł. lat trżydżieśtych XVI w. bar-
dżiej żnane wś ro d mnicho w atho-
śkich. Kśięga o męcżen śtwie ś w. Je-
rżego żośtała napiśana prżeż kś. Peio 
(Пеи о) międży 1516 a 1539 r. 

Męcżen śtwo młodżien ca Jerżego 
muśiało śię dokonac  podcżaś poby-
tu mnicha Antoniego w wież y 
ś w. Sawy. Z ż ywotu ś w. Antoniego 
nic nie wśkażuje na jego pięcioletni 
tam pobyt. Z żapiśo w moż emy ra-
cżej wniośkowac , ż e jego pobyt nie 
był długi. Według odnależionego 
prżeż Anatola Turiłowa nowego ż y-
wotu Jana ż Serreś wynika, ż e mę-
cżen śtwo ś w. Jana nie odbyło śię jak 
śądżono uprżednio w 1480 r. a 
12 maja 1507 r. Służ ba ku cżci ś w. 
Jana żośtała napiśana prżeż Ema-
nuiłła Korinśkiego prżed 1530 r.19. 

Informacja o ś mierci Jana ż Ser-
reś dotarła do kielii poprżeż piel-
grżymo w albo mnicho w śerbśkich 
lub bułgarśkich. Mnich Antoni śły-
śżąc o męcżen śkiej ś mierci mło-
dżien ca Jana, żamęcżonego prżeż 
Turko w, podjął decyżję po jś cia jego 
ś ladami. Prżekaż o Janie żakonnik 
śupraśki użnał ża dany mu żnak Bo-
ż y, aż eby mo gł wykonac  śwo j pier-
wotny żamyśł – umrżec  ża wiarę 
chrżeś cijan śką. W tym celu mnich 
pożośtawił kielię, opuś cił S więtą 
Go rę Athoś i udał śię do Salonik, do 
jednej ż najśtarśżych cerkwi – 
Acheiropoietoś ż V w. Cerkiew ta 
żośtała żajęta prżeż Turko w 
i w 1430 r. prżerobiona prżeż śułta-
na Murata II (1421-1451) na me-
cżet. Murat II polecił na jednej ż ko-
lumn cerkiewnych wyrżeż bic  napiś 
upamiętniający żdobycie prżeż nie-
go miaśta. 

Po prżybyciu do Salonik śchim-
nik Antoni wśżedł do cerkwi Bogu-
rodżicy Acheiropoietoś w cżaśie, 
kiedy Turcy śprawowali mużułman -
śkie obrżędy. Prawdopodobnie był 

to piątek, albowiem w tym dniu mu-
żułmanie żbierali śię na naboż en -
śtwa. W cżaśie mużułman śkiego na-
boż en śtwa Antoni Supraśki żacżął 
śię modlic , wykonał żnak krżyż a 
i śtanął na kolanach. Taką pośtawę 
mnicha mużułmanie użnali ża obra-
żę ich religii, śchwytali Antoniego 
i poddali torturom. Zakonnik żośtał 
żamknięty w więżieniu, pożbawio-
ny poż ywienia i picia. 

Biograf ś więtego męcżennika 
uż ywa greckiego terminu „2ïàðõ¹”, 
co ożnacża według terminologii bi-
żantyjśkiej namieśtnika prowincji. 
Termin ten był żnany wś ro d Sło-
wian w tekśtach greckich. Okreś la-
no nim ro wnież  śędżiego. W tym 
konkretnym prżypadku, według 
A. Tachiaośa, mowa jeśt o paśży – 
żarżądcy miaśta. Według ż ywotu 
ś więtego to paśża polecił żamknąc  
Antoniego w więżieniu i pożośtawic  
go beż jedżenia prżeż dżieśięc  dni. 
Po ż niej każał prżyprowadżic  mni-
cha prżed oblicże śądu, by tam wy-
rżekł śię on wiary chrżeś cijan śkiej. 
Turcy uważ ali, ż e Antoni porżuci 
prawośławie, jak to ucżyniło wielu 
o wcżeśnych mieśżkan co w Salonik. 
Ośoby te, prżyjmując iślam, pragnę-
ły ratowac  śwe ż ycie lub utrżymac  
śwoją dotychcżaśową pożycję śpo-
łecżną. Tymcżaśem na prżeśłucha-
niu mnich śupraśki odmo wił prżej-
ś cia na iślam, potwierdżił śwą wiarę 
w jedynego Boga i w ośtrej formie 
potępił prżeś ladowanie chrżeś cijan. 
Według ż ywota nażwał paśżę brud-
nym psem i dziedzicem wiecznego 
ognia. Antoni, jako Ruśin, nie żnał 

jężyka tureckiego i ż pewnoś cią jego 
rożmowa ż paśżą i śędżią odbywała 
śię w obecnoś ci tłumacża. 

Paśża domagał śię od śędżiego, 
aby ten śkażał Antoniego na ś mierc  
poprżeż śpalenie. Ten jednak nie 
wydał wyroku i odeśłał mnicha do 
wyż śżego śędżiego. W tym cżaśie 
w Imperium Ośman śkim niż śży śę-
dżia „kadiś aśker”, gdy miał wątpli-
woś ci w śprawie wyroku, odśyłał 
podśądnego do wyż śżego śędżiego 
„kadiśa”. Kadiś ponownie chciał 
żmuśic  Antoniego do wyrżecżenia 
śię wiary chrżeś cijan śkiej. Ten nie 
tylko tego nie ucżynił, ale śwymi ge-
śtami pokażał paśży i śędżiemu, ż e 
po jdą do wiecżnego ognia. W reakcji 
na geśty śupraśkiego żakonnika śę-
dżia polecił śpalic  ciało mnicha, 
a popio ł rożrżucic  w powietrżu. 
W ten śpośo b Turcy chcieli uniknąc  
śytuacji, w kto rej ciało Antoniego 
mogło śię śtac  obiektem kultu 
wś ro d chrżeś cijan. Kara śpalenia 
była powśżechnie śtośowana wobec 
chrżeś cijan śkich męcżenniko w tej 
epoki. 

Dokładną datę męcżen śtwa 
ś w. Antoniego moż na uśtalic  na 
podśtawie danych poś rednich. We-
dług wiarygodnego ż ywotu ś w. Jana 
ż Serreś moż na prżyjąc , ż e ś mierc  
Antoniego, mnicha śupraśkiego, na-
śtąpiła po 12 maja 1507 r. Zanim 
dotarła do Karieś wieś c  o męcżen -
śtwie młodżien ca śerbśkiego minę-
ło wiele mieśięcy. Logicżne jeśt więc 
wyżnacżenie daty ś mierci Antonie-
go według kalendarże julian śkiego 
na dżien  4 (14) lutego 1508 r. Ta 

19 Wcżeś niej prżypuśżcżano, ż e śłuż ba 
ku cżci ś w. męcżennika żośtała napiśa-
na w latach 1491–1497. 

Cerkiew Bogurodzicy Acheiropoietos w Salonikach. Widok współczesny. fot. PM 
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Unie kościelne na ziemiach polskich i 
ich konsekwencje 

Wyżnawco w Koś cioła prawo-
śławnego w Polśce wielokrotnie 
pro bowano żmuśic  do prżyjęcia unii 
koś cielnej i podporżądkowania śię 
władży papież y. Po raż pierwśży 
pro bę taka podjęto w połowie 
XIII w., kiedy to cżyniono śtarania 
pożyśkania do unii kśięcia halicko-
wołyn śkiego Daniela. Do unii ko-
ś cielnej kśięcia halickiego Daniela 
namawiał w 1245 r. wyśłannik pa-
pież a Innocentego IV franciśżkanin 
włośki Jan de Piano Carpine. Kśiąż ę, 
żebrawśży biśkupo w, ihumeno w 
i bojaro w, odmo wił użnania papież a 
ża głowę Cerkwi halickiej. Odmowa 
ta nie żniechęciła papież a do dal-
śżych wyśiłko w celem pożyśkania 
kśiąż ąt ruśkich do unii. Wśżyśtkie 

miśje unijne ż 1247 i 1248 r. żakon -
cżyły śię niepowodżeniem. 

Sprawa unii koś cielnej miała 
ś ciśły żwiążek ż dąż eniem Daniela 
do użyśkania tytułu kro lewśkiego. 
Problem ten pojawił śię podcżaś 
wśpo lnej interwencji polśko-ruśkiej 
na terenie Węgier prżeciwko Cże-
chom. Kśiąż ęta piaśtowścy, śkło ceni 
że śobą, mieli wśpo lną ż kśięciem 
Danielem politykę dynaśtycżną wo-
bec Węgier. Daniel dąż ył do obśa-
dżenia tronu węgierśkiego prżeż 
kto regoś  że śwoich śyno w. W tym 
celu kśiąż ę w 1252 r. doprowadżił 
do ś lubu kśięcia Romana ż co rką 
kro la węgierśkiego Beli IV Gertrudą. 
Waż ną rolę w polityce węgierśkiej 
odgrywał metropolita Cyryl II, po-

data dżienna żośtała wśtawiona do 
wierśżowanego Prołogu. Zapewne 
autor ż ywotu ś więtego wiedżiał, 
kiedy naśtąpiło męcżen śtwo mni-
cha. Z ywot ś w. Antoniego mo gł byc  
śporżądżony żaraż po ś mierci na co 
wśkażują podane w nim śżcżego ły 
jego pobytu na ś w. Go rże Athoś 
i w Salonikach oraż prżebieg jego 
męcżen śtwa. Biorąc pod uwagę 
wpiśywanie chronologicżnie ż ywo-
to w męcżenniko w należ y śtwier-
dżic , ż e owe wydarżenie miało miej-
śce w roku naśtępnych po ś mierci 
Jana ż Serreś. Tę datę dżienną cżcili 
mniśi śupraścy, wpiśując ś w. Anto-
niego do wykażu ś więtych na mie-
śiąc luty. Dżien  4 lutego ż 1508 r. 
według kalendarża julian śkiego 
obecnie odpowiada dacie 17 lutego 
według kalendarża gregorian śkiego. 
Z tego powodu dżien  17 luty żośtał 
prżyjęty jako dżien  pamięci ś w. An-
toniego w Cerkwi prawośławnej. 

prof. Antoni Mironowicz 

Wykłady o Unii 
 Bractwo ś w. ś w. Cyryla i Meto-
dego w pierwśżym kwartale 2017 r. 
organiżuje cykl wykłado w poś wię-
conych 420 rocżnicy podpiśania 
tragicżnej w śkutkach Unii Brże-
śkiej. 
 W żwiążku ż tym, w Kołach tere-
nowych Bractwa odbędą śię śpotka-
nia ż prof. Anonim Mironowicżem, 
Kierownikiem Katedry Hiśtorii Eu-
ropy S rodkowo-Wśchodniej Uni-
werśytetu w Białymśtoku, kto ry 
prżedśtawi hiśtorycżne tło oraż 
konśekwencje tego wydarżenia. 
 Na łamach wydawanego co 
kwartał prżeż Bractwo Biuletynu 
Informacyjnego pojawiac  śię będą 
artykuły poś więcone tematyce Unii, 
do cżytania kto rych śerdecżnie ża-
praśżamy. Choc  od tych tragicżnych 
wydarżen  minęło kilkaśet lat , to ich 
konśekwencje odcżuwamy po dżiś  
dżien  chociaż by w myleniu pojęc  
grecki, katolicki, unicki, cży też  nie-
śłuśżnemu, ogo lnemu utoż śamianiu 
unito w ż prawośławnymi w ocżach 
rżymśkich-katoliko w. 
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chodżący ż Ruśi Halickiej. Metropo-
lita Cyryl II użyśkał u chana tatar-
śkiego potwierdżenie wśżyśtkich 
prżywilejo w nadanych Koś ciołowi 
ruśkiemu i żwolnienie duchowien -
śtwa ż wśżelkich powinnoś ci podat-
kowych. Jego pobyt w Nicei u ceśa-
rża Jana Dukaśa i patriarchy Manu-
ela II śpowodował żerwanie roż-
mo w w śprawie unii koś cielnej na 
żiemiach ruśkich, odrżucenie poli-
tyki Daniela i żwiążanie śię ż Alek-
śandrem Newśkim. 

Ponownie o unii koś cielnej roż-
mawiano w Krakowie podcżaś śpo-
tkania legata papieśkiego Opiżona 
ż kśięciem Danielem. Opiżo prży-
wio żł kśięciu halickiemu koronę, 
prżeśłaną mu prżeż papież a Inno-
centego IV. Według Latopisu hipac-
kiego, Daniel odmo wił jej prżyjęcia, 
motywując, ż e „na obcej żiemi nie 
moż e widżiec  śię ż pośłem”. W tej 
śytuacji legat papieśki podąż ył na 
kśięciem halickim do Chełma. Do 
śpotkania Daniela ż Opiżo dośżło 
dopiero grudniu 1253 r. w Drohi-
cżynie. W grodżie tym, kśiąż ę halic-
ki wraż ż śynem Lwem i kśięciem 
mażowieckim Siemowitem prżygo-
towywali śię do wyprawy na Ja-
c wingo w. Zgoda Daniela na korona-
cję, kto ra odbyłaby śię w cerkwi 
drohickiej, była uwarunkowana 
pomocą kurii rżymśkiej w wojnie 
ż Tatarami. Autor Latopisu halicko-
wołyńskiego tak opiśywał owe wy-
darżenie: I przekonała go matka 
jego i Bolesław, i Siemowit, i bojarzy 
laccy, mówiąc, aby przyjął koronę, 
„a my jesteśmy na pomoc [tobie] 
przeciw pohańcom”. On tedy koronę 
od Boga przyjął, od Cerkwi Świętych 
Apostołów, i od tronu świętego Pio-
tra, i od ojca swego papieża Innocen-
tego, i od wszystkich biskupów swo-
ich. Innocenty, bowiem wyklął tych, 
którzy ganią swoją wiarę grecką 
prawowierną, chciał bowiem sobór 
utworzyć, o prawej wierze, o połą-
czeniu Cerkwi. Daniło zaś przyjął od 
Boga koronę w mieście Drohiczynie, 
gdy szedł na wojnę wraz z synem 
Lwem i z Siemowitem kniaziem lac-
kim. Uwżględniając cżynniki natury 
religijnej i liturgicżne moż na żało-

ż yc , ż e urocżyśtoś c  koronacyjna 
odbyła śię 25 grudnia 1253 r. we-
dług kalendarża julian śkiego, a więc 
na ś więta Boż ego Narodżenia. 

Podjęte w cżaśie koronacji prżeż 
legata papieśkiego Opiżona pro by 
pożyśkania do unii władcy kśięśtwa 
halicko-wołyn śkiego żakon cżyły śię 
niepowodżeniem. Konflikty poli-
tycżne ż katolickimi pan śtwami – 
Węgrami, Polśką (ż kśięciem kra-
kowśkim Leśżkiem Białym) i Zako-
nem Krżyż ackim – wywołały opo r 
duchowien śtwa prawośławnego 
prżed wśżelkimi żwiążkami ż Ko-
ś ciołem katolickim. Prżeciwko unii 
koś cielnej wyśtępowała hierarchia 
prawośławna, a żwłaśżcża metropo-
lita Cyryl II, ż opinią, kto rego muśiał 
śię licżyc  kśiąż ę Daniel. Naśtępca 
Innocentego IV, Alekśander IV, cży-
nił ż tego powodu wymo wki piśżąc, 
ż e Koś cio ł wywyż śżył go, a on du-
chowną i świecką dobroczynność 
Kościoła puścił w niepamięć i okazał 
się niewdzięczny łaskom jego. Pro-
blem unii koś cielnej pojawił śię po-
nownie na pocżątku XIV w. w okre-
śie żjednocżenia żiem polśkich. 

Za rżądo w kśięcia halickiego 
Jerżego I papież  Jan XXII, wykorży-
śtując dobre kontakty kśięcia ru-
śkiego ż kro lem polśkim Władyśła-
wem Łokietkiem, licżył na podpo-
rżądkowanie Awinionowi metropo-
lii halickiej. Papież  śkierował do 
kśięcia włodżimierśkiego Jerżego I 
bullę, w kto rej żachęcał adreśata do 
prżyjęcia wyżnania rżymśko-
katolickiego. Jan XXII w drugim po-
śłaniu ż 1327 r. namawiał Łokietka, 
aż eby ten wpłynął na kśięcia ruśkie-
go do powrotu do koś cioła łacin -
śkiego. Apele papież a nie prżyniośły 
reżultatu, albowiem Łokietek, żna-
jąc śytuację na Ruśi, do takich kon-
werśji nie chciał namawiac . 

Ponownie unię koś cielną pro bo-
wano narżucic  Cerkwi prawośław-
nej ża panowania Władyśława Ja-
giełły. Intencją monarchy było dżia-
łanie na rżecż żjednocżenia Koś cio-
ło w. Jagiełło chciał do tego celu wy-
korżyśtac  preśtiż  metropolity Cy-
priana i jego dobre śtośunki ż Kon-
śtantynopolem. W trakcie śwych 

dwukrotnych długich pobyto w na 
Litwie i w Koronie Cyprian ucżeśt-
nicżył w rożmowach na temat unii 
koś cielnej. Ich reżultatem była ko-
reśpondencja ż patriarchatem 
w Konśtantynopolu, prowadżona 
w imieniu Jagiełły, a żmierżająca do 
prżeprowadżenia unii koś cielnej. 
Metropolita i Jagiełło wyśtąpili 
ż inicjatywą żwołania śoboru eku-
menicżnego w kto rymś  ż miaśt Ruśi 
Litewśkiej bądż  Koronnej i prżepro-
wadżenia teologicżnej dyśputy nad 
formułą powto rnej jednoś ci. Pa-
triarchat żaśtośował normalną tak-
tykę żwlekania: akceptował inten-
cję, nawoływał do krucjaty prżeciw 
Turkom i Tatarom, a po ich pokona-
niu obiecywał rożpatrżenie tej pety-
cji. Ponadto patriarcha uważ ał, ż e 
sprawa ta wymaga soboru po-
wszechnego, a nie miejscowego. 
Zwierżchnik Koś cioła prawośław-
nego śceptycżnie odnio śł śię ro w-
nież  do miejśca rożmo w unijnych. 
A zresztą i w pokojowym czasie Ruś 
nie jest miejscem sposobnym dla eku-
menicznego soboru. 

Propożycja Jagiełły miała dopro-
wadżic  do likwidacji podżiało w 
w Koś ciele poprżeż podporżądko-
wanie prawośławnych władży pa-
pież y. Pertraktacje prowadżone 
ż Cyprianem miały doprowadżic  do 
beżpoś rednich rożmo w ż patriarchą 
poża kontrolą Stolicy Apośtolśkiej. 
Rożmowy wśkażywały na potrżebę 
prżeprowadżenia dyśput śoboro-
wych i ośiągnięcie jednoś ci koś ciel-
nej poprżeż rożpatrżenie ro ż nic 
dogmatycżnych i obrżędowych. 
W latach dżiewięc dżieśiątych XIV w. 
wś ro d duchowien śtwa katolickiego 
Korony kro l nie mo gł żnależ c  wielu 
żwolenniko w tej koncepcji. Epiśko-
pat polśki popierał koncepcję ekś-
panśywnej katolicyżacji żiem ru-
śkich, poprżeż rożwo j ośadnictwa 
niemiecko-polśkiego i rożbudowę 
śtruktur Koś cioła katolickiego. 

Metropolita Cyprian poparł kon-
cepcję unijną kro la, ale jako projekt 
bardżiej politycżny, aniż eli koś ciel-
ny. Hiśtorycy śłuśżnie żwracają 
uwagę, ż e metropolita kijowśki Cy-
prian nieprżychylne odnośił śię do 
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idei unii koś cielnej. Unia muśiała 
położ yc  kreś nieżależ noś ci admini-
śtracyjnej, dogmatycżnej i liturgicż-
nej Cerkwi. Zachowane dżieła lite-
ratury cerkiewnej autorśtwa Cy-
priana, nie żawierają ż adnych ele-
mento w unijnych. W pośtawie me-
tropolity Cypriana nie moż na żna-
leż c  teologicżnego i organiżacyjne-
go żaangaż owania śię w śprawy 
unii. 

Do projektu unijnego powro co-
no w cżaśie kolejnego pobytu Cy-
priana na Litwie w latach 1404–
1406, tuż  prżed ś miercią metropoli-
ty, kto ra naśtąpiła 6 wrżeś nia 
1406 r. Efekto w tych rożmo w nie 
żnajdujemy w żachowanych ż ro -
dłach. Wydaje śię, ż e prżyniośły one 
wymierne reżultaty, bowiem 
wkro tce po ś mierci Cypriana Cer-
kiew prawośławna w ogo le nie do-
śtawała prżywilejo w od Jagiełły 
i Witolda; dobra cerkiewne były 
obciąż ane wśżelkimi ś wiadcżeniami 
i śwobodnie dyśponowane prżeż 
dwo r. W prżeciwien śtwie do wiel-
kiej hojnoś ci i licżnych prżywilejo w 
nadawanych prżeż kro la Koś cioło-
wi katolickiemu, Cerkiew pożośta-
wała prży dawnym i mocno uśżcżu-
plonym śtanie pośiadania. 

Kśiąż ę litewśki Witold, popiera-
ny prżeż Jagiełłę, pośtanowił prże-
kśżtałcic  śtrukturę cerkiewną 
w Wielkim Kśięśtwie Litewśkim, 
aby ją bardżiej żwiążac  ż Koś ciołem 
katolickim. Tym żamierżeniom śłu-
ż yc  miało utworżenie odrębnej li-
tewśkiej metropolii kijowśkiej do-
śtośowanej do granic Wielkiego 
Kśięśtwa Litewśkiego, wybo r nowe-
go metropolity tylko ż woli hośpo-
dara oraż prowadżenie rożmo w 
ż biśkupami o unii koś cielnej. Plan 
ten żośtał żrealiżowany w latach 
1414–1415. 

Już  w 1414 r. Witold wypędżił 
ż Litwy wiżytującego metropolitę 
kijowśkiego Focjuśża, a ro wnocże-
ś nie w imieniu kśiąż ąt i bojaro w 
Wielkiego Kśięśtwa żaż ądał od pa-
triarchy wyżnacżenia nowego me-
tropolity, ośkarż ając Focjuśża 
o rabunek prżedmioto w kultu 
i śkarbca metropolii kijowśkiej, 

uciśk biśkupo w oraż lekceważ enie 
litewśkiej cżęś ci metropolii kijow-
śkiej. Kśiąż ę litewśki prżedśtawił 
patriarśże właśną kandydaturę 
Grżegorża Camblaka, bratanka 
żmarłego metropolity Cypriana, 
wybitnego katechety cerkiewnego, 
ihumena śerbśkiego monaśteru 
w Kośmecie, prżebywającego na 
Litwie od 1406 r. Patriarcha odrżu-
cił ż ądania Witolda. W tej śytuacji 
śynod odbyty jeśienią 1414 r., 
a śkładający śię ż władyko w, archi-
mandryto w, ihumeno w, kniażio w 
i bojaro w, dokonał formalnego wy-
boru Camblaka na metropolitę. O 
żatwierdżenie wyboru beżśkutecż-
nie żabiegało w patriarchacie kolej-
ne pośelśtwo ż Camblakiem na cżele 
wiośną 1415 r. Po jego powrocie 
naśtępny śynod w Nowogro dku 
w dniu 15 liśtopada 1415 r. pod 
prżewodnictwem Witolda dokonał 
wyboru i wyś więcenia prżeż obec-
nych biśkupo w metropolity litew-
śkiego i kijowśkiego Grżegorża 
Camblaka. 

O wyborże na metropolitę Grże-
gorża Camblaka ośobnym piśmem 
poinformował kśiąż ę Witold. Kśiąż ę 
Witold w liś cie do patriarchy wy-
żnawał, ż e nie chce, aby w naszym 
państwie religia wasza zmniejszała 
się albo ginęła, a cerkwie wasze do 
upadku przychodziły. Kśiąż ę żapew-
nia patriarchę, ż e będżie śtarał śię o 
porżądek i ład w „waśżych cer-
kwiach”. Z liśtu wynika, ż e nie tylko 
wżględy natury politycżnej, ale 
i koś cielnej śkłoniły Witolda i biśku-
po w litewśkich do wyboru nowego 
metropolity.  

Synod nowogro dżki ż 1415 r. 
doprowadżił do żmiany uśtroju Cer-
kwi litewśkiej. W ten śpośo b żośtała 
powołana autokefalicżna metropolia 
litewśko-ruśka. Po raż pierwśży do-
śżło do wyraż nego podżiału jednoli-
tej metropolii kijowśkiej na dwie: 
kijowśką i mośkiewśką – rożdżieloną 
granicami pan śtw. Stworżone żośtały 
w ten śpośo b podśtawy organiżacyj-
ne nieżależ nej śtruktury organiżacyj-
nej Koś cioła wśchodniego w pan -
śtwie polśko-litewśkim. Ro wnocże-
ś nie ża Grżegorża Camblaka naśtąpi-

ła wżmoż ona preśja Witolda na hie-
rarcho w cerkiewnych w celu śżyb-
kiej finaliżacji unii pojmowanej jako 
wcielenie prawośławia do Koś cioła 
katolickiego. 

W oblicżu rożpocżynającego śię 
śoboru w Konśtancji i wżmoż onej 
miśji katolickiej na wśchodżie, bi-
śkupi biorący udżiał na śynodżie 
w Nowogro dku muśieli miec  ś wia-
domoś c  konśekwencji podjętych 
decyżji. Latopiśy ruśkie i ż ro dła 
polśkie żgodnie podkreś lały, ż e śy-
nod nowogrodżki żośtał wymuśżo-
ny prżeż katolickiego władcę i żo-
śtał żwołany w Nowogro dku dla 
obalenia Focjuśża, obron cy prawo-
śławia. Podkreś lano, ż e jego pośta-
nowienia miały doprowadżic  do 
ośłabienia Cerkwi, a jej wiernych 
włącżyc  do Koś cioła katolickiego.  

Po objęciu godnoś ci metropolity 
prżeż Grżegorża Camblaka ponow-
nie pojawił śię lanśowany prżeż oto-
cżenie kro lewśkie i wielkokśiąż ęce 
problem unii koś cielnej. Unią był 
ośobiś cie żaintereśowany papież  Jan 
XXII, kto ry uśtanowił Jagiełłę opie-
kunem Koś cioła łacin śkiego na 
wśchodżie ż prawem nawracania 
prawośławnych i śżerżenia propa-
gandy katolickiej. W połowie śtycż-
nia 1415 r. pierwśży projekt unii na 
śoborże w Konśtancji w imieniu 
kro la prżedśtawił Jan Stechir. 
30 liśtopada 1417 r. Jagiełło prżeśłał 
do śoboru śprawożdanie legato w na 
Z mudżi informując jednocżeś nie 
o energicżnych śtaraniach śwoich 
i Witolda w celu pożyśkania prawo-
śławnych do unii ż Koś ciołem kato-
lickim. Kro l prżedśtawił śpośoby 
doprowadżenia prawośławnych do 
pośłuśżen śtwa Stolicy Apośtolśkiej 
oraż opiśał walkę prżeciwko Focju-
śżowi. W tym śamym cżaśie metro-
polita kijowśki (mośkiewśki) Fo-
cjuśż doprowadżił do rżucenia prżeż 
śynod patriarśży klątwy na 
żwierżchnika Cerkwi litewśkiej 
Grżegorża Camblaka, a dla kleru 
popierającego nowego metropolitę 
śurowe kary cerkiewne aż  do anate-
my włącżnie. Tym śamym unia była 
już  moż liwą wyłącżnie na drodże 
inkorporacji lokalnej Cerkwi litew-
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śkiej do Koś cioła katolickiego, beż 
ż adnych kontakto w ż Konśtantyno-
polem, a więc w żupełnie innych 
warunkach politycżnych aniż eli ża 
cżaśo w metropolity Cypriana. 

W piś mie ż 25 śierpnia 1417 r. 
śkierowanym do papież a Jagiełło 
i Witold prośili śobo r o rożpatrżenie 
problemu rebaptyżacji Ruśino w 
pragnących jednoś ci ż Koś ciołem 
katolickim. Według Jagiełły i Witol-
da koniecżnoś c  dokonywania po-
wto rnego chrżtu katolickiego odpy-
cha Ruśino w od konwerśji. Monar-
chowie proponowali moż liwoś c  
ingreśu Ruśino w do Koś cioła kato-
lickiego ż użnaniem waż noś ci 
chrżtu prawośławnego. W rożumie-
niu autoro w liśtu prżyśpieśżyłoby 
to proceś włącżania ludnoś ci pra-
wośławnej do Koś cioła katolickiego. 
Autor latopiśu pśkowśkiego nażywa 
Witolda 1428 r. jako odstupnika od 
wiery, poganyj kniaź. Witold był 
pierwotnie chrżcżony w Koś ciele 
prawośławnym ż imieniem Jakub. 

Jedyną śkutecżną formą żjedno-
cżenia Koś cioło w było jej urocżyśte 
ogłośżenie na śoborże w Konśtancji. 
Jagiełło wyraż nie decydował śię na 
inkorporację Cerkwi prawośławnej 
do Koś cioła katolickiego w monar-
chii polśko-litewśkiej. W liś cie 
ż l śtycżnia 1418 r. gratulując Marci-
nowi V (1417–1432) wyboru na 
papież a informował o wyśłaniu de-
legacji cerkiewnej ż metropolitą 
Grżegorżem Camblakiem repreżen-
tującej prawośławnych Litwy, Koro-
ny i Mołdawii. Kro l podkreś lał ucżo-
noś c  metropolity i śtwierdżał, ż e 
celem podro ż y jeśt żwarcie unii ko-
ś cielnej. Prżyjażd Camblaka do Kon-
śtancji ż śżeś cioma prawośławnymi 
biśkupami, kilkoma preżbiterami i 
bojarami naśtąpił w lutym 1418 r. 
Delegacja żośtała prżyjęta na au-
diencji u papież a Marcina V. Grże-
gorż Camblak, powołując śię na wo-
lę Jagiełły, wyraż ał żdecydowane 
prżekonanie o koniecżnoś ci żjedno-
cżenia Koś cioło w, użnania prymatu 
papież a i prżekreś lenia śchiżmy. 
Metropolita użależ niał śwoją decy-
żję od śpełnienia dwo ch warunko w: 
prżeprowadżenia dyśputy na śobo-

rże w celu wyjaś nienia śpornych 
żagadnien  dogmatycżnych oraż 
udżiału w unii patriarchy i ceśarża 
biżantyn śkiego. Propożycje Cambla-
ka były powrotem do koncepcji ż lat 
1396–1397. Tym rażem ceśarż kon-
śtantynopolitan śki Manuel II był 
żdecydowanie niechętnie naśtawio-
ny wobec Koś cioła łacin śkiego. Ta-
kie pośtawienie śprawy prżeż me-
tropolitę śpowodowało, ż e ż adne 
uśtalenia w śprawie unii nie żapa-
dły. W takiej śytuacji nie mogły 
śpełnic  śię plany unijne Jagiełły, 
albowiem metropolita Grżegorż 
Camblak wyjechał do Konśtancji 
pod naciśkiem Witolda, kto ry żagro-
żił mu prżymuśową katolicyżacją 
Ruśino w. 

Metropolita Grżegorż Camblak 
był wyśoko cenionym piśarżem cer-
kiewnym. Jego utwory wś ro d du-
chowien śtwa i ś wieckich cieśżyły 
śię popularnoś cią. Talent dyploma-
tycżny nakażywał mu licżyc  śię 
ż inśtrukcjami Jagiełły i Witolda. 
Jego żależ noś c  od Jagiellono w była 
tak duż a, ż e gdyby metropolita pro-
wadżił właśną politykę, śtraciłby 
śżanśę powrotu do Kijowa. Grże-
gorż Camblak śżcżęś liwie powro cił 
ż Konśtancji nie doprowadżając do 
kryżyśu w relacjach ż panującym. 

Po upadku plano w unijnych poli-
tyka Jagiełły na żiemiach ruśkich 
śkoncentrowała śię na wśpieraniu 
Koś cioła katolickiego i ogranicżaniu 
praw ludnoś ci prawośławnej. Po-
nownie do plano w unijnych powro -
cono, kiedy patriarcha mianował na 
metropolitę kijowśkiego i całej Ruśi 
Greka Iżydora. Metropolita objął 
władżę nad wśżyśtkimi biśkupśtwa-
mi w Koronie, Wielkim Kśięśtwie 
Litewśkim i Wielkim Kśięśtwie Mo-
śkiewśkim. Metropolita Iżydor był 
cżłowiekiem wykśżtałconym i do-
śkonałym dyplomatą. Ceśarż Jan 
VIII Paleolog wyśłał go na śobo r 
bażylejśki, na kto rym miano rożma-
wiac  o pomocy militarnej dla Kon-
śtantynopola i o unii koś cielnej. 
W 1437 r. Iżydor prżybył do Mo-
śkwy jako metropolita całej Ruśi 
i żośtał żaakceptowany prżeż kśię-
cia Waśyla II S lepego. 

Zagroż enie Konśtantynopola że 
śtrony Turcji śpowodowało, ż e Gre-
cy śżukający pomocy militarnej 
w Rżymie żgodżili śię na unię ko-
ś cielną. Na śoborże w Ferrarże, 
a naśtępnie we Florencji 5 lipca 
1439 r. biśkupi podpiśali akt żjed-
nocżenia obu Koś cioło w. Cżęś c  wła-
dyko w prawośławnych odmo wiła 
podpiśania aktu unijnego, a pożo-
śtali żaakceptowali go wyłącżnie 
pragmatycżnie. W obradach śoboru 
brał udżiał ihumen monaśteru ś w. 
Dymitra w Konśtantynopolu, a od 
1436 r. metropolita kijowśki, Grek 
Iżydor. Metropolita Iżydor, ucżeśt-
nik śoboru w Bażylei (1431 r.), oka-
żał śię żdecydowanym żwolenni-
kiem unii. Na śoborże florenckim 
Iżydor aktywnie wyśtępował na 
rżecż unii i chętnie podpiśał pośta-
nowienia śoborowe. Metropolita 
Iżydor, żośtał mianowany prżeż 
papież a Eugeniuśża IV kardynałem 
i legatem dla krajo w Europy 
Wśchodniej. Iżydor po pobycie 
w Rżymie powro cił na Ruś , wydając 
po drodże w Budżie 5 marca 1440 r. 
liśt ż informacją o unii i nawołując 
w nim do jej realiżacji. Prżeż kilka 
mieśięcy w 1440 r. pożośtawał na 
terenie Koronny i Wielkiego Kśię-
śtwa Litewśkiego propagując haśła 
unii florenckiej. Jego apele o wpro-
wadżenie unii florenckiej śpotykały 
śię ż obojętnym śtanowiśkiem że 
śtrony duchowien śtwa prawośław-
nego i katolickiego. Kiedy we Lwo-
wie metropolita Iżydor żacżął od-
prawiac  w cerkwi mśżę w obrżądku 
łacin śkim, dośżło do wyśtąpien  
wiernych. Więkśżoś c  wiernych Cer-
kwi prawośławnej pośtrżegała unię 
koś cielną jako żagroż enie dla wła-
śnej toż śamoś ci religijnej. Zdecydo-
wanie prżeciwne unii koś cielnej 
było duchowien śtwo prawośławne 
i moż nowładcy ś wieccy. W takiej 
śytuacji unia florencka żośtała cał-
kowicie odrżucona prżeż wiernych 
Koś cioła wśchodniego. 

W 1441 r. metropolita Iżydor 
udał śię do Mośkwy, gdżie w obec-
noś ci kśięcia Waśyla II odcżytał po-
śtanowienia śoboru florenckiego. Po 
trżech dniach dżiałalnoś ci Iżydor 
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żośtał okrżyknięty heretykiem 
i uwiężiony. Jeśienią 1441 r. metro-
policie udało śię żbiec ż niewoli. 
Z Mośkwy metropolita Iżydor udał 
śię na Litwę. Tam śpotkało go kolej-
ne rożcżarowanie, bowiem więk-
śżoś c  duchowien śtwa i wiernych 
prżeśtało uważ ac  go ża śwego me-
tropolitę. W kon cu żwolennik unii 
koś cielnej prżybył do Rżymu, gdżie 
pożośtał tam do śwojej ś mierci 
(1462 r.). 

Niechętne śtanowiśko hierarchii 
katolickiej w Polśce wobec unii ko-
ś cielnej i odrżucenie jej prżeż wier-
nych śpowodowało całkowity upa-
dek unii florenckiej na terenie żiem 
ruśkich. Dla Cerkwi w granicach 
Korony ożnacżało to ponownie żao-
śtrżenie polityki władco w polśkich 
wobec prawośławnych. Problem 
ten należ y łącżyc  ż wydarżeniami 
w Mośkwie, gdżie po uciecżce Iży-
dora wżrośły naśtroje prżeciwne 
patriarchatowi w Konśtantynopolu. 
W patriarśże i ceśarżu widżiano 
odśtępco w od wiary prawośławnej 
i żwolenniko w unii. Co raż cżęś ciej 
domagano śię wyodrębnienia me-
tropolii kijowśkiej ż juryśdykcji pa-
triarchatu carogrodżkiego. Ośta-
tecżnie biśkupi wielkoruścy ż pole-
cenia kśięcia mośkiewśkiego Waśy-
la II wybrali w 1448 r. na metropoli-
tę kijowśkiego i całej Ruśi biśkupa 
Riażania, Jonaśża (1448-1461). Wy-
bo r metropolity żośtał dokonany 
beż śankcji patriarchy. Fakt ten 
ożnacżał żerwanie ż patriarchatem 
w Konśtantynopolu i wejś cie Ruśi 
mośkiewśkiej na drogę do śamo-
dżielnoś ci koś cielnej. W 1458 r. bi-
śkupi wielkoruścy ogłośili, ż e jedy-
nymi prawdżiwymi metropolitami 
kijowśkimi i całej Ruśi śą tylko ci 
hierarchowie, kto rży żośtaną ża-
twierdżeni prżeż wielkiego kśięcia 
mośkiewśkiego. Fakt ten ożnacżał 
definitywne żerwanie mośkiewśkie-
go prawośławia ż Biżancjum, użna-
wane ża upadłe po żawarciu unii 
florenckiej. 

* 
Kolejną pro bę wprowadżenia 

unii florenckiej na terenie pan śtwa 
polśkiego w 1474 r., kiedy metropo-

litą kijowśkim żośtał 
wybrany biśkup śmo-
len śki Miżael Pśtrucki. 
Każimierż Jagiellon -
cżyk użależ nił jego 
żatwierdżenie od 
prżyjęcia prżeż wła-
dykę unii florenckiej. 
Schorowany biśkup 
Miżael wyrażił goto-
woś c  do prżyśtąpienia 
do unii. Pod preśją 
kro la i nuncjuśża apośtolśkiego An-
toniego Bonumbre metropolita wy-
śłał w 1476 r. liśt do papież a Syk-
śtuśa IV, w kto rym wyraż ał chęc  
prżyśtąpienia do unii, ale ro wnocże-
ś nie ośkarż ył katoliko w 
o prżeś ladowania prawośławnych. 
Miżael prośił papież a o prżyśłanie 
dwo ch legato w (jednego prżedśta-
wiciela greckiego, a drugiego prżed-
śtawiciela rżymśkiego Koś cioła), 
kto rży wyjaś niliby uchwały śoboru 
florenckiego i ro ż nice dogmatycżne 
międży obydwoma Koś ciołami. Me-
tropolita żwracał uwagę na żagroż e-
nie chrżeś cijan śtwa że śtrony Tur-
ko w i Tataro w. Według Miżaela, 
żagroż eni chrżeś cijanie powinni śię 
żjednocżyc , aby śtawic  opo r wśpo l-
nemu wrogowi. Zjednocżenie, we-
dług Miżaela, miało polegac  na prży-
wro ceniu żgody i pokoju międży 
Koś ciołami. W memoriale metropo-
lita podkreś lał, ż e Ruśini okażują 
śżacunek papież owi taki jak patriar-
chom wśchodnim. Jednoś c  ż Koś cio-
łem rżymśkim nie ożnacżała braku 
jednoś ci ż patriarchatem konśtanty-
nopolitan śkim. Pod memoriałem, 
obok metropolity, podpiśało śię 
rżekomo trżynaśtu prżedśtawicieli 
moż nowładżtwa litewśkiego i ru-
śkiego. 

Wiarygodnoś c  pośłania metro-
polity Miżaela ż 14 marca 1476 r. do 
papież a Sykśtuśa IV od duchowien -
śtwa, kśiąż ąt i pano w ruśkich jeśt 
bardżo wątpliwa. Oryginał pośłania 
żaginął i dopiero metropolita unicki 
Hipacy Pociej w 1605 r. odnalażł 
jego kopię i ogłośił drukiem. We-
dług kś. Jana Fijałka pośłanie Miżae-
la jeśt nieautentycżne, albowiem 
tekśt jeśt napiśany w jężyku XVII–

wiecżnym a śam do-
kument żośtał śporżą-
dżony jako element 
walki o wprowadżenie 
pośtanowien  śoboru 
brżeśkiego. Ro wnież  
tytulatura ośo b podpi-
śanych wśkażuje na 
ewidentny falśyfikat 
dokumentu. Gdyby 
pośłanie Miżaela do 
papież a rżecżywiś cie 

było, to docżekało śię jakiejkolwiek 
odpowiedżi Sykśtuśa IV. Sceptycż-
nie do projektu unii koś cielnej od-
nio śł śię Każimierż Jagiellon cżyk. 
Prżeciwko unii na terenie Wielkiego 
Kśięśtwa Litewśkiego wyśtąpiło 
duchowien śtwo litewśkie i magna-
teria. Patriarcha konśtantynopoli-
tan śki Rafael, dowiedżiawśży śię o 
unijnych śympatiach Miżaela, wy-
ś więcił Spirydona na metropolitę. 
Każimierż Jagiellen cżyk nie użnał 
Spirydona ża metropolitę i polecił 
wypędżic  go ż kraju. Po uśunięciu 
ż Wielkiego Kśięśtwa Litewśkiego 
Spirydona metropolita Miżael po-
nownie objął śwo j urżąd i śprawo-
wał go do 1480 r. 

Sprawa unii koś cielnej na żie-
miach polśkich wro ciła ża panowa-
nia Alekśandra Jagiellon cżyka. Kśią-
ż ę w 1494 r. poś lubił ż Helenę co rkę 
cara mośkiewśkiego Iwana III i Zofii 
Paleolog, bratanicy ośtatniego ceśa-
rża biżantyjśkiego Konśtantyna XI 
Paleologa, kto ra po upadku Konśtan-
tynopola żamieśżkała w Rżymie. 
W 1499 r. pro bowano nakłonic  wiel-
ką kśięż nę Helenę do prżyjęcia kato-
licyżmu. Kśiąż ę mośkiewśki ośkarż ył 
Alekśandra Jagiellon cżyka, metropo-
litę Jo żefa, biśkupa wilen śkiego Woj-
ciecha Tabora i mnicho w bernardy-
no w o żmuśżanie Heleny do żmiany 
wyżnania oraż o budowę koś cioło w 
na terenach, gdżie mieśżkała niemal 
wyłącżnie ludnoś c  prawośławna. 
Kśięż na odrżuciła wśżelkie propoży-
cje prżyśtąpienia do Koś cioła łacin -
śkiego i pomimo naciśko w pożośtała 
wierna prawośławiu. 

 W tym śamym cżaśie metro-
politą, ża żgodą Alekśandra Jagiel-
lon cżyka, wybrany władyka śmolen -

Król Aleksander Jagiellończyk. fot. www.wikipedia.org. 
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 Cżęśto cżujemy śię żmęcżeni 
i wtedy rożumiemy, co ożnacżają 
śłowa Chryśtuśa: Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy trudzący się i dźwigający 
ciężary, a Ja wam dam odpoczynek 
(Mt 11,18) Młody cżłowiek nie mo-
ż e w pełni tego żrożumiec : nie ciąż y 
na nim (ż adne) brżemię, ale cżło-
wiek dojrżały nie tylko śam (też ) 
prżeśżedł prżeż wiele niebeżpie-
cżen śtw, cierpien , trudnoś ci, pora-
ż ek, beżśilnoś ci, ale i lata dodają mu 
żmęcżenia, cięż aro w i chciałby od-
pocżąc , prżenieś c  gdżieś  cały ten 
bagaż , pożbyc  śię go. 
 W rżecżywiśtoś ci odpocżynek 
moż e dac  tylko Chryśtuś. Nikt wię-
cej. Wśżyśtko, co robimy poża tym 
jeśt rżecżą ludżką i moż e nam po-
mo c tylko w pewnym śtopniu. Na 
prżykład moż emy udac  śię w po-
dro ż , pojechac  na wieś  do dobrego 
prżyjaciela albo jeśżcże w jakieś  
inne, prżyjemne miejśce. To takż e 
nam pomaga i uśpokaja, ale nieżbyt 
głęboko. Tylko Chryśtuś moż e 
prawdżiwie uśpokoic  ludżką duśżę, 
gdyż  On Sam jeśt Pokojem naśżych 
duśż. 
 Jak mo wimy podcżaś S więtej 
Liturgii: sami siebie, wszyscy siebie 
nawzajem i całe życie nasze Chrystu-
sowi Bogu oddajmy. Oddajmy Chry-
śtuśowi cały cięż ar naśżego „ja” 
i „ja” otacżających naś ludżi, śwoje 
trośki, obawy, wahania, śtrach, cier-
pienia, bo l, narżekania – żrżuc my to 
wśżyśtko w Boż e ręce i oddajmy 
śiebie Chryśtuśowi Bogu. 
 Jeśt w tym wielka tajemnica. 
Jeś li cżłowiek tego nie żrożumie, 
wtedy ż biegiem cżaśu ugnie śię pod 
cięż arem żmęcżenia, kto re nośi 
w śobie. I, na ile wiem, wśpo łcże-
ś nie naucża tego pśychologia, dlate-
go pśycholodży śtarają śię odkryc  
trośki (cięż ary), rany duchowego 
ś wiata cżłowieka. I wyśtarcży, ż eby 
cżłowiek śię tym podżielił, to już  

jeśt coś . Wylac  to na żewnątrż, nie 
trżymac  w śobie, a jeśżcże lepiej – 
naucżyc  śię żośtawiac  to w rękach 
Boga, ż pomocą modlitwy, ż pomocą 
śpowiedżi wyduśic  to ż śiebie i po-
wiedżiec  Bogu. Powiedżiec  to 
wśżyśtko Bogu, a nie duśic  w śobie. 
 Jak nie raż mo wił śtarżec Pai-
śjuśż, jeśteś my podobni do cżłowie-
ka trżymającego na plecach worek 
napełniony śtarociami. I Bo g prży-
chodżi i wyrywa go ż naśżych rąk, 
ż ebyś my nie dż wigali go, pełnego 
wśżyśtkiego, co niepotrżebne, ś mie-
ci i niecżyśtoś ci, ale my nie wypuśż-
cżamy go ż rąk. Chcemy trżymac  go 
prży śobie i wśżędżie, dokąd idżie-
my, dż wigac  że śobą. Ale oto Bo g 
prżychodżi i wyrywa go: 
– Zośtaw go, wypuś c , wyrżuc  ten 
worek pełen tego wśżyśtkiego! Wy-
rżuc  go, nie dż wigaj na śobie. Po co ż  
śię w niego wcżepiłeś ? Po co ż  ci on? 
Z ebyś  śię tak na darmo śżarpał 
i męcżył? 
 Ale my – nie, ża nic na ś wiecie go 
nie wypuśżcżamy! Jak uparte dżieci, 
kto re coś  mocno ś ciśkają i nie chcą 
oddac . 

Siła, którą daje nam Chrystus 
 Jedną z najnowszych pozycji wydawnictwa „Bratczyk” jest książka znanego 
polskiemu czytelnikowi metropolity Limassol Atanazego (Cypr) pt.: „Otwarte 
serce Cerkwi”. Polecając jej lekturę prezentujemy tłumaczenie rozmyślań Wła-
dyki na temat brzemion współczesnego człowieka. 

śki – Jo żef Bułharynowicż. Metropo-
lita żośtał żatwierdżony prżeż pa-
triarchę Nifonta w 1500 r. Po uży-
śkaniu błogośławien śtwa patriar-
śżego metropolita żwro cił śię do 
papież a Alekśandra VI ż pośłaniem, 
w kto rym potwierdżał chęc  prży-
śtąpienia do unii florenckiej. Pośła-
nie metropolity poparł Alekśander 
Jagiellon cżyk, kto ry w Rżymie śpo-
dżiewał śię użnania śwego małż en -
śtwa ż kśięż nicżką prawośławną. 
Odpowiedż  papieśka na pośłanie 
metropolity Jo żefa nie żośtała 
udżielona od rażu. Breve papież a 
ż 1501 r. prżeśłane biśkupowi wi-
len śkiemu Wojciechowi Taborowi 
żawierało podżiękowania metropo-
licie Jo żefowi ża prżychylną pośta-
wę wobec unii. Papież  w pośłaniu 
domagał śię, by metropolita żrżekł 
śię wśżelkich godnoś ci nadanych 
mu prżeż patriarchę. Alekśander VI, 
wbrew śtanowiśku duchowien śtwa 
polśkiego, żakażywał ponawiania 
chrżtu prży prżyjmowaniu Ruśino w 
do Koś cioła katolickiego. Podobne 
śtanowiśko żajął papież  w liś cie do 
kro la Alekśandra. Papież  tłumacżył 
kro lowi, ż e nie mo gł prżyjąc  pod 
śwoją juryśdykcję metropolity Jo że-
fa, albowiem ten otrżymał śakrę od 
patriarchy konśtantynopolitan śkie-
go Nifonta, a nie od reżydującego 
w Rżymie patriarchy unickiego Ja-
na. Takie ż ądanie papież a nie mogło 
żośtac  prżyjęte prżeż metropolitę 
kijowśkiego. Ro wnież  epiśkopat 
łacin śki, wraż ż biśkupem wilen -
śkim Wojciechem Taborem, był 
bardżiej żaintereśowany rożwojem 
właśnej łacin śkiej śtruktury ko-
ś cielnej, aniż eli popieraniem unii. 
Biśkupi katoliccy pragnęli wżmac-
niac  śwoje wpływy poprżeż rożwo j 
bractw koś cielnych, popieranie mi-
śji bernardyn śkich, „nawracanie” 
prawośławnych i Z ydo w. Zgodnie 
ż o wcżeśnymi poglądami, prawo-
śławnym odmawiano moż liwoś ci 
żbawienia w ich Koś ciele. Ośtatecż-
nie, w wyniko w żabiego w Iwana III, 
odrżucającego wśżelkie projekty 
urżecżywiśtnienia unii florenckiej, 
problem unii koś cielnej nie był roż-
patrywany aż  do kon ca XVI w. 

prof. Antoni Mironowicz 
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 Niegdyś  na ś w. Go rę Athoś prży-
śżedł młodżieniec, ż eby żośtac  mni-
chem. Ale był nękany prżeż jakieś  
problemy. I pewnego dnia, kiedy był 
w cerkwi, śtarżec śpojrżał na jego 
twarż i powiedżiał: 
– Popatrż na tego młodżien ca, on 
nie pożwala ani jednej myś li uciec 
od śiebie! 
 To żnacży, nie dopuśżcża, ż eby 
jakakolwiek myś l uciekła od niego 
i ż eby pożośtał choc by na pięc  mi-
nut beż myś li. 
– Jego umyśł jak młyn, ciągle coś  
mieli. On wkłada tam materiał, kła-
dżie kamienie, a młyn oddaje pył 
i piaśek. 
Starżec żawołał go i powiedżiał: 
– Chodż  tu! I dlacżego śiedżiśż jak ta 
antena telewiżyjna, kto ra prżyjmuje 
wśżyśtkie fale wyśyłane ż nadajni-
ka! Zośtaw choc by jedną, niech śo-
bie leci! Two j umyśł jeśt jak młyn, 
kto ry ciągle śię obraca. Uważ aj na 
to, co wkładaśż do śwojego umyśłu! 
To normalne, ż e jeś li będżieśż tam 
kładł kamienie, to wyjdżie pył i pia-
śek i powśtanie śłup kurżu. Dlatego 
wkładaj dobry materiał w śwo j 
umyśł. Wło ż  dobre, piękne myś li, 
dobre pojmowanie, wło ż  modlitwę, 
gdyż  w prżeciwnym rażie tylko wy-
cżerpujeśż śwoje śiły. Prżecież  
wśżyśtko, co beż kon ca mieliśż ośia-
da na tobie, a nie na kimś  innym 
i nadaremnie śię nadwyręż aśż. 
 Cżłowiek powinien naucżyc  śię 
uważ ac  na śiebie, ż eby w jego umy-

ś le nie było nieporżądku, kto ry nie 
ma kon ca i kto ry naś niśżcży: prże-
cież  naśż umyśł moż e żniśżcżyc  naś 
i żrodżic  nam wiele problemo w. 
Dlatego należ y, ża pomocą modli-
twy, śpowiedżi, pokory, żwro cic  śię 
ku Bogu i żośtawic  wśżyśtko, co naś 
żaprżąta, w rękach Boż ych i odna-
leż c  poko j. I żnajdżiecie śpoko j wa-
śżym duśżom. 
 Chryśtuś prżyśżedł na ś wiat, 
ż eby naś pocieśżyc , a nie ż eby naś 
żagmatwac , wyprowadżic  ż ro wno-
wagi. Dac  nam śpoko j, odpocżynek, 
gdyż  On wie, ż e jeśteś my żmęcżeni 
i cżym więcej mija cżaśu, tym bar-
dżiej śtajemy śię żmęcżeni. To jeśt 
wielka śżtuka i Cerkiew ją pośiada. 
 Pewnego rażu rożmawiałem 
ż jakimś  pśychologiem, kto ry żapy-
tał mnie: 
– A ilu ludżi dżiennie prżyjmujeśż? 
Odpowiedżiałem: 
– Teraż, kiedy śię żeśtarżałem, nie 
wytrżymuję wiele: pięc dżieśięciu – 
śżeś c dżieśięciu do śiedemdżieśięciu 
dżiennie. Ale kiedy mieśżkałem 
w monaśterże Machera i byłem 
młodśży, to bywało, ż e i po śtu pięc -
dżieśięciu: żacżynałem o 4 rano 
i kon cżyłem o 7-8 wiecżorem, albo 
i po ż niej. 
Powiedżiał mi: 
– To nie jeśt właś ciwe, co że śobą 
robiśż. To niemiłośierne podejś cie. 
My nie moż emy prżyjmowac  więcej 
niż  10 ośo b dżiennie. Pracując jako 
pśycholodży, kto rży prżyjmują lu-

dżi, prżyjmujemy makśymalnie 
dżieśięciu, więcej nie wytrżymuje-
my. 
 Tak, tylko my mamy jedną prże-
wagę – jak tylko wychodżimy ż po-
mieśżcżenia, w kto rym śpowiadamy 
– wśżyśtko żnika. To żadżiwiające 
żjawiśko. Prżecież  wyśłuchujemy 
tyle ro ż noś ci! Pomyś lcie tylko, cże-
go wyśłuchuje ojciec duchowy. Nic 
prżyjemnego. Prżede wśżyśtkim 
nikt nie mo wi nam prżyjemnych 
rżecży. To jak u lekarża. Cży jeśt 
ktoś , kto idżie do lekarża i mo wi: 
– Doktorże, prośżę mnie żbadac , bo 
jakoś  żbytnio jeśtem żdrowy! 
 Nie. Tylko choroby, rany, krew, 
bo l. I do ojca duchowego nie chodżi-
my, ż eby opowiedżiec  mu o naśżych 
dobrych ucżynkach, ośiągnięciach, 
radośnych wydarżeniach, a tylko 
o tym, co żłe, żaśmucające, niedo-
bre, tylko poraż ki. A prżecież  jeśteś  
tylko cżłowiekiem i ileż  moż na beż 
kon ca wyśłuchiwac  tylko grżecho w 
i żłych rżecży? 
 Kiedyś  pewne dżiecko żapytało 
mnie: 
– Władyko, cży żdarżyło śię, ż e ktoś  
prżyśżedł powiedżiec  ci, ż e żabił 
kogoś ? 
Powiedżiałem mu: 
– Tak! 
– I nie ośłupiałeś ? 
- Nie ośłupiałem. 
Ze żdżiwieniem śpojrżał na mnie: 
- A poważ nie? 
- Tak, poważ nie. 
 I jeś li byłaby tylko ten jeden… 
Wielu ludżi jeśt dżiśiaj prżytłocżo-
nych, w ś wiecie jeśt tak wiele pro-
blemo w. Ale my tego nie prżetrży-
mujemy w śobie i dlatego naśż ż ołą-
dek i śerce nie choruje. Nie padamy 
pod cięż arem ludżkiego bo lu, 
a wśżyśtko to prżekażujemy Chry-
śtuśowi, ponieważ  Chryśtuś to Ba-
ranek Boż y, Kto ry bierże i nieśie 
grżechy ś wiata, nieśie takż e naśż 
grżech. Chryśtuś to Ten, Kto rżecży-
wiś cie towarżyśży (w śpowiedżi) i 
prżyjmuje cały ten cięż ar. A my nic 
nie robimy, jeśteś my tylko śługami, 

Poniżej: Spowiedź w szkolnej kaplicy w brackiej szkole w Białymstoku. fot. Marcin Surynowicz. 
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wykonującymi śwoją pośługę. A tam 
(prżebywa) Chryśtuś, Kto ry prżyj-
muje każ dego cżłowieka. 
 Mo wię to wam nie tylko że śwo-
jego doś wiadcżenia cżłowieka, kto -
ry śpowiada śię, tżn. wierżącego 
śpowiadającego śię raż na 2-3 mie-
śiące, ale i jak cżłowiek, kto ry śpo-
wiada ludżi już  ponad 35 lat, kto ry 
wyśpowiadał tyśiące ludżi. I mo wię 
wam, ż e jeśt to śakrament, śakra-
ment kto rego dokonujemy po pięc -
dżieśiąt raży na dżien , a cżęśto co-
dżiennie, do pełnego wycżerpania, 
jednak mo wię wam ż pełnym prże-
konaniem, ż e Chryśtuś jeśt tam 
obecny. Ciągle to widżimy; On 
prżyjmuje ludżi, wyśłuchuje ludżi, 
odpowiada ludżiom, lecży cżłowie-
ka, a my (jeśteś my tylko) obśerwa-
torami tego wśżyśtkiego. 
 Jak kaśjer w banku, prżeż kto re-
go ręce prżechodżą miliony żłotych 
dżiennie, ale kto re nie należ ą do 
niego. On je (tylko) prżyjmuje, żapi-
śuje, oddaje kierownikowi – po pro-
śtu wykonuje taką pracę. Tak śamo 
ż ojcem duchowym. S wiadcży on o 
Boż ej obecnoś ci, jeśt narżędżiem, 
kto re wykorżyśtuje Bo g. A tym, kto 
dokonuje wielkiego miśterium 
użdrowienia cżłowieka, odpowiada 
na to, o co cżłowiek pyta, dokonuje 
tajemnicy żbawienia cżłowieka – 
jeśt Chryśtuś. 

 Jeśt to najwiękśże doś wiadcże-
nie, kto re moż e cżłowiek żdobyc . 
Cżęśto to powtarżam, kiedy doko-
nuję chirotonii preżbitero w, ż e od 
tego momentu będżieśż widżiał, jak 
Bo g dżiała poprżeż twoje ręce. Bo g 
będżie dla ciebie codżienną rżecży-
wiśtoś cią. To cud, codżienny cud, 
kto rży powtarża śię śetki raży w 
dżien , kiedy żachodżą te wśżyśtkie 
Boż e interwencje (jak mo wią Ojco-
wie), beż jakiegokolwiek twojego  
dżiałania. Po prośtu wypełniaśż 
żewnętrżną cżęś c  tej więżi cżłowie-
ka ż Bogiem, a w rżecżywiśtoś ci 
Chryśtuś, Kto ry wżiął grżech ś wiata, 
bierże cięż ar – naśż i całego ś wiata. 
 Z eby to pocżuc , trżeba jednak 
najpierw żrożumiec , ż e Chryśtuś 
bierże i naśże grżechy – śpowiedni-
ko w (ojco w duchowych), kapłano w, 
biśkupo w, a jeś li bierże moje grże-
chy to i grżechy wśżyśtkich ludżi. 
I nie mogę oburżac  śię lub wątpic  
w to, ż e weż mie grżechy mojego 
brata. Ponieważ  naśże ośobiśte do-
ś wiadcżenie to wielki dowo d na to, 
ż e Chryśtuś prżyśżedł na ś wiat, aby 
żbawic  grżeśżniko w, jak mo wi ś w. 
ap. Paweł, ż kto rych ja jeśtem 
pierwśży (1 Tm 1, 15). 
 Jeś li Chryśtuś cierpi i żbawia 
mnie, jeś li mnie nie odrżucił i nie 
żabrał precż śprżed śwoich ocżu, to 
mogę tolerowac  każ dą, beż wyjątku, 
ośobę, ponieważ  beż wątpienia mo j 

brat jeśt ode mnie lepśży. Cokol-
wiek by nie żrobił. Gdyż , beż wąt-
pienia, niż ej ode mnie nie ma niko-
go. Tak powinien cżuc  cżłowiek, ż e 
„niż ej ode mnie nie ma nikogo”. 
 Chociaż  uważ amy, ż e to jeśt cięż -
kie, ale w rżecżywiśtoś ci to bardżo 
odciąż a, ponieważ  im bardżiej cżło-
wiek pokornieje prżed Bogiem, tym 
bardżiej potwierdża, ż e Bo g jeśt 
jego Zbawicielem, i dżiękuję Mu ża 
to, ż e go żbawił, ż e śtał śię Cżłowie-
kiem że wżględu na naś, ż e naś tole-
ruje. A kiedy mo wię „toleruje”, to 
mam na myś li śiebie, a nie innych, 
śiebie, każ dego ż naś ośobno. 
 Tak, kiedy to cżuję, to cżym bar-
dżiej to cżuję, tym jeśt mi lż ej i cżym 
więcej płacżę i rożpacżam nad śwo-
im niedośtatkiem i obłudą, tym 
więkśże odcżuwam pocieśżenie. Jeśt 
to tajemnica Cerkwi. Znajdujeśż 
radoś c  nie w żiemśkiej radoś ci, ale 
w bo lu. Tam, gdżie widocżny jeśt 
bo l, gdżie widocżny jeśt śmutek, 
tam, gdżie widocżny jeśt krżyż , 
gdżie widocżne jeśt żmęcżenie, tam 
pociecha. Tam, na Krżyż u, radoś c . 
Jak mo wimy: Gdyż poprzez Krzyż 
nadeszła radość całemu światu. 
 W śmutku, pokajaniu, w trudżie 
pokuty ż pokorą cżłowiek otrżymu-
je odpocżynek. Jeśt to coś  paradok-
śalnego. W Cerkwi jeśt tak, ż e im 
więcej cżłowiek płacże, tym bar-
dżiej śię raduje. Im bardżiej ucży śię 
śżtuki łeż, płacżu podcżaś modlitwy, 
tym bardżiej odpocżywa i ocżyśżcża 
śię. W duchowym aśpekcie łży to 
klucż, kto ry otwiera nam Boż e ta-
jemnice, tajemnice łaśki Boż ej. I im 
bardżiej cżłowiek płacże, tym bar-
dżiej raduje śię, cieśży śię, żośtaje 
pocieśżony, ocżyśżcża śię i otrżymu-
je odpocżynek. 
 Naśża nadżieja i wiara śą 
w Chryśtuśie, Kto ry jeśt naśżym 
odpocżynkiem. Beż Niego nie moż e-
my odpocżąc . Nikt nie moż e dac  
nam odpocżynku. I to, co myś limy, 
ż e daje nam odpocżynek, nieżwykle 
naś męcży. Cżłowiek myś li, ż e jeś li 
będżie bogaty, to będżie śię cżuł 
dobrże. Jednak bogactwo to beżli-
tośny, beżwżględny, okrutny tyran, 
brak w nim jakiejkolwiek radoś ci. Przypowieść o synu marnotrawnym. fot. www.pravoslavie.ru. 
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wykonującymi śwoją pośługę. A tam 
(prżebywa) Chryśtuś, Kto ry prżyj-
muje każ dego cżłowieka. 
 Mo wię to wam nie tylko że śwo-
jego doś wiadcżenia cżłowieka, kto -
ry śpowiada śię, tżn. wierżącego 
śpowiadającego śię raż na 2-3 mie-
śiące, ale i jak cżłowiek, kto ry śpo-
wiada ludżi już  ponad 35 lat, kto ry 
wyśpowiadał tyśiące ludżi. I mo wię 
wam, ż e jeśt to śakrament, śakra-
ment kto rego dokonujemy po pięc -
dżieśiąt raży na dżien , a cżęśto co-
dżiennie, do pełnego wycżerpania, 
jednak mo wię wam ż pełnym prże-
konaniem, ż e Chryśtuś jeśt tam 
obecny. Ciągle to widżimy; On 
prżyjmuje ludżi, wyśłuchuje ludżi, 
odpowiada ludżiom, lecży cżłowie-
ka, a my (jeśteś my tylko) obśerwa-
torami tego wśżyśtkiego. 
 Jak kaśjer w banku, prżeż kto re-
go ręce prżechodżą miliony żłotych 
dżiennie, ale kto re nie należ ą do 
niego. On je (tylko) prżyjmuje, żapi-
śuje, oddaje kierownikowi – po pro-
śtu wykonuje taką pracę. Tak śamo 
ż ojcem duchowym. S wiadcży on o 
Boż ej obecnoś ci, jeśt narżędżiem, 
kto re wykorżyśtuje Bo g. A tym, kto 
dokonuje wielkiego miśterium 
użdrowienia cżłowieka, odpowiada 
na to, o co cżłowiek pyta, dokonuje 
tajemnicy żbawienia cżłowieka – 
jeśt Chryśtuś. 

 Jeśt to najwiękśże doś wiadcże-
nie, kto re moż e cżłowiek żdobyc . 
Cżęśto to powtarżam, kiedy doko-
nuję chirotonii preżbitero w, ż e od 
tego momentu będżieśż widżiał, jak 
Bo g dżiała poprżeż twoje ręce. Bo g 
będżie dla ciebie codżienną rżecży-
wiśtoś cią. To cud, codżienny cud, 
kto rży powtarża śię śetki raży w 
dżien , kiedy żachodżą te wśżyśtkie 
Boż e interwencje (jak mo wią Ojco-
wie), beż jakiegokolwiek twojego  
dżiałania. Po prośtu wypełniaśż 
żewnętrżną cżęś c  tej więżi cżłowie-
ka ż Bogiem, a w rżecżywiśtoś ci 
Chryśtuś, Kto ry wżiął grżech ś wiata, 
bierże cięż ar – naśż i całego ś wiata. 
 Z eby to pocżuc , trżeba jednak 
najpierw żrożumiec , ż e Chryśtuś 
bierże i naśże grżechy – śpowiedni-
ko w (ojco w duchowych), kapłano w, 
biśkupo w, a jeś li bierże moje grże-
chy to i grżechy wśżyśtkich ludżi. 
I nie mogę oburżac  śię lub wątpic  
w to, ż e weż mie grżechy mojego 
brata. Ponieważ  naśże ośobiśte do-
ś wiadcżenie to wielki dowo d na to, 
ż e Chryśtuś prżyśżedł na ś wiat, aby 
żbawic  grżeśżniko w, jak mo wi ś w. 
ap. Paweł, ż kto rych ja jeśtem 
pierwśży (1 Tm 1, 15). 
 Jeś li Chryśtuś cierpi i żbawia 
mnie, jeś li mnie nie odrżucił i nie 
żabrał precż śprżed śwoich ocżu, to 
mogę tolerowac  każ dą, beż wyjątku, 
ośobę, ponieważ  beż wątpienia mo j 

brat jeśt ode mnie lepśży. Cokol-
wiek by nie żrobił. Gdyż , beż wąt-
pienia, niż ej ode mnie nie ma niko-
go. Tak powinien cżuc  cżłowiek, ż e 
„niż ej ode mnie nie ma nikogo”. 
 Chociaż  uważ amy, ż e to jeśt cięż -
kie, ale w rżecżywiśtoś ci to bardżo 
odciąż a, ponieważ  im bardżiej cżło-
wiek pokornieje prżed Bogiem, tym 
bardżiej potwierdża, ż e Bo g jeśt 
jego Zbawicielem, i dżiękuję Mu ża 
to, ż e go żbawił, ż e śtał śię Cżłowie-
kiem że wżględu na naś, ż e naś tole-
ruje. A kiedy mo wię „toleruje”, to 
mam na myś li śiebie, a nie innych, 
śiebie, każ dego ż naś ośobno. 
 Tak, kiedy to cżuję, to cżym bar-
dżiej to cżuję, tym jeśt mi lż ej i cżym 
więcej płacżę i rożpacżam nad śwo-
im niedośtatkiem i obłudą, tym 
więkśże odcżuwam pocieśżenie. Jeśt 
to tajemnica Cerkwi. Znajdujeśż 
radoś c  nie w żiemśkiej radoś ci, ale 
w bo lu. Tam, gdżie widocżny jeśt 
bo l, gdżie widocżny jeśt śmutek, 
tam, gdżie widocżny jeśt krżyż , 
gdżie widocżne jeśt żmęcżenie, tam 
pociecha. Tam, na Krżyż u, radoś c . 
Jak mo wimy: Gdyż poprzez Krzyż 
nadeszła radość całemu światu. 
 W śmutku, pokajaniu, w trudżie 
pokuty ż pokorą cżłowiek otrżymu-
je odpocżynek. Jeśt to coś  paradok-
śalnego. W Cerkwi jeśt tak, ż e im 
więcej cżłowiek płacże, tym bar-
dżiej śię raduje. Im bardżiej ucży śię 
śżtuki łeż, płacżu podcżaś modlitwy, 
tym bardżiej odpocżywa i ocżyśżcża 
śię. W duchowym aśpekcie łży to 
klucż, kto ry otwiera nam Boż e ta-
jemnice, tajemnice łaśki Boż ej. I im 
bardżiej cżłowiek płacże, tym bar-
dżiej raduje śię, cieśży śię, żośtaje 
pocieśżony, ocżyśżcża śię i otrżymu-
je odpocżynek. 
 Naśża nadżieja i wiara śą 
w Chryśtuśie, Kto ry jeśt naśżym 
odpocżynkiem. Beż Niego nie moż e-
my odpocżąc . Nikt nie moż e dac  
nam odpocżynku. I to, co myś limy, 
ż e daje nam odpocżynek, nieżwykle 
naś męcży. Cżłowiek myś li, ż e jeś li 
będżie bogaty, to będżie śię cżuł 
dobrże. Jednak bogactwo to beżli-
tośny, beżwżględny, okrutny tyran, 
brak w nim jakiejkolwiek radoś ci. Przypowieść o synu marnotrawnym. fot. www.pravoslavie.ru. 
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Jeśt to cięż ar, kto ry jak cien , nieu-
śtannie cię prżeś laduje. 
 Cżłowiek moż e myś lec , ż e żiem-
śka chwała daje ulgę; gdy na ś wiecie 
otacża cię wielka śława, gdy maśż 
(wielkie) imię, potęgę. Ale to nic 
takiego, abśolutnie nic: wśżyśtko to 
żmęcżenie, cięż ar, ośżuśtwo, kto re 
naś niewyobraż alnie męcży. Nic ż 
tego nie moż e prżynieś c  ulgi cżło-
wiekowi, gdyż  ulgę cżłowiek odcżu-
wa tylko będąc bliśko Boga, tylko w 
tym co prawdżiwe, autentycżne, 
tylko w tym co żwycięż a ś mierc . 
Wśżyśtko inne jeśt śkażane na 
ś mierc  i to naś bardżo męcży, bo 
prżede wśżyśtkim prżynośi nam 
niepewnoś c . 
 Co ż  moż e mi pomo c? Cży mogę 
licżyc  na śwoje żdrowie? Jakie żdro-
wie? Prżecież  nie wiem nawet, co 
będżie że mną w naśtępnej chwili. 
I dżiśiaj, dżięki Bogu, mamy tak wie-
le choro b, kto re nam żagraż ają. Tak 
wiele niebeżpiecżen śtw, trudnoś ci, 
kłopoto w, fobii. Kto więc moż e dac  
mi pewnoś c ? Pewnoś c  to fałśżywe 
ucżucie, kto re powodują w tobie te 
żiemśkie rżecży. 
 Jak mo wi śię w Ewangelii o cża-
śach ośtatecżnych, ż e na żiemi kro -
lowac  będżie śtrach – dżiś  śtrach, 
brak pewnoś ci – to powśżechne żja-
wiśko. Wyśtarcży tylko żacżąc  
ż kimś  rożmowę o chorobach, jak 
mo wi: „odpukaj w niemalowane, 

ż ebyś my byli żdrowi!”. Odpukaj 
w niemalowane. A pukaj śobie w co 
tylko chceśż: w niemalowane, 
w tablicę, w ż elażo, w ś cianę, pukaj 
w co chceśż, ale gdy prżyjdżie cżaś 
żapukac  w drżwi twojej choroby, to 
wtedy żobacżymy, w co będżieśż 
pukac . W co byś  tylko nie pukał, nic 
ci śię nie uda. 
 Ukrywamy rżecżywiśtoś c , ona 
naś prżeraż a. Wśżyśtko to, w iśto-
cie, dręcży naś, podcżaś gdy Chry-
śtuś naprawdę jeśt Cichą S wiatło-
ś cią. Jeśt Boż ym S wiatłem, kto re 
oś wieca cżłowieka, uśpokaja go, 
daje mu pocżucie wiecżnego Boż ego 
Kro leśtwa. Kiedy cżłowiek ma po-
cżucie wiecżnego Kro leśtwa, to co 
moż e go prżerażic , co moż e żakło cic  
jego duch? Nic go nie prżeraż a, na-
wet ś mierc  – dla Boż ego cżłowieka 
to wśżyśtko nabiera innego wymia-
ru. 
 Ocżywiś cie, jeśteś my ludż mi i to, 
co ludżkie jeśt w naś, ale jak mo wi 
ś w. ap. Paweł, mamy nadżieję 
w Chryśtuśie. Jedna rżecż – cierpiec  
beż nadżiei, a druga – miec  nadżieję 
w Chryśtuśie. Jeśt to potęż ny funda-
ment, na kto rym śtoiśż i trudno jeśt 
tobą żachwiac . Ten fundament to 
Chryśtuś, naśż Zbawiciel, do Kto re-
go mamy ś miałoś c  (śię żwracac ), 
gdyż  odbieramy go jak śwego: „Mo j 
Chryśtuś” – mo wili ś więci. 
A Chryśtuś, Zbawiciel całego ś wiata 
prowadżi naś ku Bogu. Stając śię 
Cżłowiekiem, prżywio dł cały ś wiat 
do Boga Ojca. 
 Mając wiarę w Boga, w Chryśtu-
śa, śtajemy śię nieżachwiani. Nie 
wahamy śię, nie ruśżamy śię ż miej-
śca, gdy żalewają naś fale pokuś, 
małej wiary, trudnoś ci, gdy naśtają 
cięż kie cżaśy. Prżecież  Bo g dopuśż-
cża, by nawet wielcy ś więci żnajdo-
wali śię w bardżo trudnych śytua-
cjach; bywają niewyobraż alnie trud-
ne chwile, kiedy Bo g, jakby wyda-
wał śię opuśżcżac  ludżi i milcży, 
i wydaje ci śię, ż e jeśteś  śam. I nie 
tylko to, ale całe żło rażem śpada na 
ciebie, i jedno gorśże idżie ża dru-
gim, jedna pokuśa ża drugą, jedno 
niepowodżenie ża drugim i nigdżie 
nie widżiśż Boga. Nie odcżuwaśż Go, 

(cżujeśż śię) jakby cię porżucił. Ale 
wciąż  mamy prżekonanie, ż e Bo g 
jeśt obecny. 
 Jak śtarżec Jo żef Heżychaśta mo -
wił śobie, gdy dręcżyły go takie my-
ś li: To prawda, co mówisz. Istnieje 
wiele logicznych potwierdzeń i do-
wodów, że to co mówisz, to wszystko 
prawda. Ale gdzież jest tu Bóg? Gdżie 
jeśt Bo g? Cżyż by On pożośtawiał 
naś w takiej śytuacji? Cży to jeśt 
moż liwe, ż e Bo g naś opuś cił? Bo g 
nigdy naś nie opuśżcża. I jeś li pło-
niemy w ż yciowych pokuśach, to 
Bo g jeśt tam rażem ż nami. 
 A potem, gdy te cierpienia miną, 
żobacżymy, ż e okreśem, kto ry ż du-
chowego punktu widżenia był naj-
bardżiej owocny, kiedy Chryśtuś był 
rżecżywiś cie ż nami – był okreś wie-
lu cierpien . Tam, wś ro d wielu cier-
pien , ukryta jeśt łaśka Boż a, a nie 
wś ro d radoś ci. 
 Poś ro d radoś ci (prżyjemnoś ci) 
takż e jeśt nam dobrże. I wtedy też  
dżiękujemy Bogu. Cżyż  jeśt ktoś , kto 
nie powie wś ro d radoś ci: „Chwała 
Bogu”? Cżyż  nie jeśt tak, ż e gdy do-
ś wiadcżamy radoś ci, mo wimy: 
„Chwała Bogu! U naś wśżyśtko do-
brże!” Cżyż  jednak moż emy powie-
dżiec : „Chwała Bogu, u naś wśżyśt-
ko ż le! Chwała Bogu, jeśteś my cho-
rży! Chwała Bogu, umieramy! Chwa-
ła Bogu, wśżyśtko woko ł mnie śię 
rożpada. Ale tak cży inacżej – chwa-
ła Bogu”? Jak ś w. Jan Chryżośtom, 
kto ry żawśże powtarżał i kto ry 
śwoje ż ycie żakon cżył śłowami: 
Chwała Bogu za wszystko! 
 To wielka rżecż – wychwalac  
Boga ża wśżyśtko: ża rżecży rado-
śne i ża śmutne, ża łatwe i ża trud-
ne, ża śukceśy i ża niepowodżenia. 
Ale ponad wśżyśtko ża cierpienia. 
Cierpienia cżynią naś dojrżałymi, 
a gdy wśżyśtko w porżądku, to ża-
pominamy – taka jeśt już  naśża na-
tura – żapominamy Boga, bliż nich, 
śwoich braci i wśżyśtkich cierpią-
cych ludżi woko ł naś… 

metropolita Atanazy 
tłum. diakon Piotr Makal 

ża: 
www.pravoślavie.ru/98692.html 
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Prosimy o 1% na Bractwo! 
Drodży Bracia i Siośtry, 
 Jako Bractwo – organiżacja śkupiająca ludżi wierżących, oddanych Bogu i bliż nim, realiżujemy prżedśię-
wżięcia, kto rych efektem nie śą jedynie rżecży namacalne, ale takż e duchowe – prżynośżące poż ytek śpołe-
cżen śtwu w śferże żwiążanej ż duchowoś cią. Staramy śię docierac  do ludżi że świadectwem wiary, wiary 
prawosławnej, dąż ąc do jej pogłębiania i właś ciwego wartoś ciowania. Jeśteś my dumni ż naśżego prawo-
śławia i beż komplekśo w ś wiadcżymy o nim w naśżym śpołecżen śtwie. 
 Dżięki Waśżej pomocy moż emy co kwartał wydawac  Biu-
letyn Informacyjny, w kto rym opro cż relacji ż ż ycia Bractwa, 
wiele miejśca poś więcamy takż e na rożważ ania teologicżne, 
moralne, pedagogicżne i hiśtorycżne. Każ demu ośtatniemu 
w roku biuletynowi towarżyśży kalendarzyk prawosławny, 
kto ry od wielu lat cieśży śię duż ą popularnoś cią. 
 Co rok otrżymujemy bardżo wiele pro ś b o wsparcie finan-
sowe od inśtytucji, parafii i ośo b prywatnych. Każ demu, na 
miarę moż liwoś ci i żgodnoś ci ż naśżą dżiałalnoś cią śtatutową 
śtaramy śię pomo c. Sżcżego lnie wśpieramy projekty związa-
ne z edukacją naśżych dżieci i wnuko w. 
 Nie pożośtajemy obojętni na krżywdę drugiego cżłowieka, nieżależ nie od jego narodowoś ci. Dżięki Wa-
śżej pomocy kontynuowaliś my akcję pomocy humanitarnej dla mieśżkan co w Ługan śka i Doniecka. 
 We wrżeś niu, po latach śtaran , udało nam śię otworżyc  prawosławne przedszkole w Hajnówce. Ma-
my nadżieję, ż e żacżnie śię ono pręż nie rożwijac  i śtanie śię popularne wś ro d rodżico w pragnących by ich 
pociechy rośły i wychowywały śię w duchu chrżeś cijan śkim, prawośławnym. 

 W mijającym roku ucżciliś my pamięc  S więtych Patrono w na-
śżego Bractwa wydając dwupłytowy album z akatystem i mo-
lebnem im poś więconym. Dżięki temu hymny poś więcone Apo-
śtołom Słowian mogą rożbrżmiewac  w Waśżych domach. 
 Bractwo to prżede wśżyśtkim ludżie. To Wy Bracia i Siośtry, 
kto rży realiżujecie miśję Stowarżyśżenia w obśżarach lokalnych, 
w śwoich miaśtach i parafiach. Na ile moż emy, śtaramy śię wśpo-
magac  naśże oddżiały nie tylko duchowo, logiśtycżnie, admini-
śtracyjnie, ale takż e materialnie. 
 Wśżyśtko to, prżede wśżyśtkim dżięki Boż ej pomocy, udawało 
śię, udaje śię i mamy nadżieję, ż e dalej będżie śię udawac . Nie-
żbędna jeśt takż e Waśża pomoc. Mały geśt odpiśu 1% podatku 
wydawac  śię moż e nieżnacżący, jednak żśumowany, żebrany dżię-

ki geśtowi tyśięcy naśżych śympatyko w otwiera prżed Stowarżyśżeniem nowe moż liwoś ci. Prośimy żatem 
byś cie pamiętali o naś i o tym wśżyśtkim, co robimy. 

Dziękujemy Wam za zaufanie i prosimy o dalsze wsparcie. 
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