
www.lublin.cerkiew.pl     
                                    Z  historii Cerkwi  na Ziemi Lubelskiej  
                               oraz  o metropolitach prawosławnych w  Polsce   

Eparchia chełmska – prawosławna administratura kościelna wchodząca w skład metropolii 
kijowskiej Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Działała w latach 1223–1596 i ponownie od 
1650 do 1651.

 Funkcjonowanie do unii brzeskiej
Eparchię prawosławną z siedzibą w Uhrusku erygował w 1223 książę Daniel  Halicki.  W 1240
siedziba  administratury  została  przeniesiona  do  Chełma.  W  momencie  powstania  eparchia
obejmowała ziemie bełską i  chełmską,  następnie włączono w jej  jurysdykcję także południowe
Podlasie, ziemię drohiczyńską i mielnicką. Dwa ostatnie z wymienionych obszarów odpadły od
terytorium  administratury  ok.  1284.  W  1366  do  eparchii  włączono  Horodło,  Ratno,  Kamień
Kaszyrski i Luboml. Od 1377 eparchia w całości znajdowała się w granicach Rzeczypospolitej.
Funkcję katedry pełnił sobór Narodzenia Matki Bożej w Chełmie. 
Na  początku  XV w.  własność  prawosławnych  biskupów  chełmskich  stanowiły  cztery  wsie  w
powiecie  hrubieszowskim,  ufundowane  jeszcze  w  II  poł.  XIII  stulecia.  Zdaniem  Antoniego
Mironowicza:eparchia  chełmska  została  wyraźnie  osłabiona  poprzez  sieć  parafii  katolickich  i
ekspansję osadnictwa polskiego .
Antoni  Mironowicz (ur.  30  października  1959  w  Białymstoku)  –  polski  historyk  i  działacz
społeczny  narodowości  białoruskiej,  profesor  nauk  humanistycznych,  profesor  zwyczajny
Uniwersytetu w Białymstoku. 

W 1458 eparchia chełmsko-bełska była jedną z dziesięciu administratur tworzących prawosławną
metropolię kijowską i zarazem jedną z trzech eparchii na ziemiach ruskich wchodzących w skład
Korony  Królestwa  Polskiego.  Jej  dokładne  granice,  z  powodu  braku  źródeł,  nie  mogą  być
jednoznacznie określone. W końcu XVI w. eparchia liczyła ok. 420-440 parafii.  Według innych
źródeł liczyła ok. 320 placówek duszpasterskich, prowadziła kilkanaście i obejmowała obszar ok.
22 tys. km² i posiadała ok. 320 parafii. W 1590 biskup chełmski Dionizy (Zbirujski) wyraził swoje
poparcie dla idei unii między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym, przy zachowaniu
zwierzchności papieża.  W czerwcu 1595 podpisał się pod listem do papieża Klemensa VIII,  w
którym część prawosławnych biskupów metropolii kijowskiej prosiła o zawarcie unii kościelnej. W
związku  z  poparciem  przez  niego  unii  brzeskiej  eparchia  chełmska  została  przekształcona  w
diecezję unicką. Decyzja biskupa spotkała się z negatywnym odbiorem większości wiernych. W
Chełmie prawosławni opowiedzieli się przeciwko unii. O zachowanie dotychczasowej jurysdykcji
walczyły także bractwa cerkiewnej, w tym najważniejsze – krasnostawskie (istniejące od początku
XVI stulecia), lubelskie (powstałe w 1586) i zamojskie (1589). 

Próby odtworzenia eparchii

W  1621  patriarcha  jerozolimski  Teofan  III  wyświęcił  na  biskupa  chełmskiego  przełożonego
monasteru  św.  Mikołaja  w Mielcach Paisjusza (Czerkawskiego).  Hierarcha  ten nie  miał  jednak
praktycznie możliwości pełnienia swoich obowiązków, gdyż struktury eparchii  pozostawały pod
kontrolą unitów. W 1633 wycofał się do monasteru św. Onufrego w Jabłecznej i przebywał w nim,
jako przełożony wspólnoty,  do  końca  życia.  W 1650 król  Jan Kazimierz  potwierdził  legalność
funkcjonowania prawosławnej eparchii chełmskiej. Na mocy królewskiego uniwersału metropolita
kijowski Sylwester wyświęcił na biskupa chełmskiego Dionizego (Bałabana). 
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W zmienionej sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej, po bitwie pod Beresteczkiem, Jan Kazimierz
wycofał swoją zgodę na funkcjonowanie prawosławnego biskupstwa chełmskiego i ponownie 
przekazał je unitom. Kolejne parafie i klasztory przyjmowały unię w ciągu XVII i XVIII stulecia. 
Wyjątkiem był klasztor św. Onufrego w Jabłecznej, który nigdy nie wystąpił z Kościoła 
prawosławnego

Lista znanych biskupów chełmskich

• Joazaf, 1205–1223 
• Jan, 1223–1225 
• Asat, 1235–1243 
• Cyryl, 1243–1250 
• Jan, 1330–1340 
• Kalikst, ?–1376 
• Teodozjusz, 1376–? 
• Bazyli 
• Stefan 
• Nestor Olgimuntowicz 
• Sylwester, 1392–? 
• Jozafat, ?–1414 
• Charyton, 1414–1428 
• Choma, 1429–1432 
• Sawa, 1433–1440 
• Grzegorz Depułtycki, 1440–1467 
• Sylwester, 1467–1471 
• Gerazym, 1471–1494 
• Symeon Okuszkowicz, 1494–1504 
• Jonasz Sosnowski, 1504–1507 
• Filaret Obłazicki, 1507–1533 
• Jonasz Sosnowski, 1533–1545 
• Michał Sosnowski, 1545–1546 
• Bazyli Baka, 1546–1552 
• Teodozjusz Łazowski, 1553–1556 
• Zachariasz Eliaszewicz, 1566–1577 
• Leoncjusz Pełczycki, 1577–1586 
• Dionizy Zbirujski, 1586–1596, następnie biskup unicki
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Sobór Przemienienia Pańskiego – katedra prawosławna w Lublinie. Główna świątynia diecezji 
lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz siedziba lubelskiej 

parafii Przemienienia Pańskiego (w dekanacie 
Lublin). Mieści się przy ulicy Ruskiej. 

Współcześnie istniejący (2016) budynek został
wzniesiony  w  latach  1607–1633  na  miejscu
dwóch  starszych  świątyń.  Jego  wyświęcenia
dokonał  w  1633  metropolita  kijowski  Piotr
Mohyła.  Jeszcze  w  trakcie  budowy  i  przez
następne  kilka  dziesięcioleci  prawo  własności
cerkwi  było  przedmiotem  zażartego  sporu
między  prawosławnymi  a  unitami,  którzy
ostatecznie  na  stałe  przejęli  obiekt  w  1695.

Parafia  lubelska  wróciła  do  Kościoła  prawosławnego  w  1875,  po  przeprowadzonej  przez
administrację  i  wojsko  carskie  likwidacji  unickiej  diecezji  chełmskiej.  Szczególnym  kultem
otaczane  są  przechowywane  w  soborze  kopie  Jerozolimskiej  i  Lubelskiej  Ikony  Matki  Bożej.
Świątynia została wpisana do rejestru zabytków 21 stycznia 1960 i 21 lutego 1967 pod nr A/227.

Pierwsze cerkwie prawosławne w Lublinie

Źródła historyczne nie wskazują jednoznacznie na moment powstania w Lublinie pierwszej cerkwi
prawosławnej.  W kronice Wincentego Kadłubka znajduje się informacja o opanowaniu Lublina
przez  Daniela  Halickiego  i  wzniesieniu  przezeń  zamku oraz  świątyni  prawosławnej.  Obecność
Daniela  Halickiego w Lublinie  jest  jednak podważana przez  część historyków. Z kolei  z  1390
pochodzi  dokument  wspominający  o  zabójstwie  dwóch  kobiet  z  Kolechowic,  udających  się  na
„schizmatyckie Święto Spasa” (tj. prawosławną uroczystość Przemienienia Pańskiego) do Lublina.
Sugerowałoby to istnienie w tym mieście znanej w okolicy cerkwi pod tym właśnie wezwaniem.
Również  autentyczność  tego  tekstu  jest  kwestionowana.  Grzegorz  Kuprianowicz  i  Mikołaj
Roszczenko podkreślają, że od 1240 istniała prawosławna eparchia chełmska, która nie powstałaby,
gdyby w regionie nie istniała już sieć parafii tego wyznania. 

W  1825  unicki  biskup  chełmski  Filip  Felicjan  Szumborski  pisał  (nie  podając  swoich  źródeł
informacji),  iż  cerkiew  Spasa  (tj.  Przemienienia  Pańskiego)  przy  Słomianym  Rynku  została
ufundowana przez księżnę kijowską Marię Iwanownę w 1447. Zdaniem G. Kuprianowicza i M.
Roszczenki  obiekt  musiał  istnieć  już  wcześniej,  gdyż  w zachowanym tekście  darowizny  Jurija
Czartoryjskiego  o  cerkwi  pisze  się  jako  o  „z  wieków  dawnych  fundowanej  i  zbudowanej”.
Krzysztof Grzesiak ogólnie stwierdza, iż najstarsza świątynia prawosławna w Lublinie, znajdująca
się na miejscu soboru, powstała w XIV w.
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Nie ulega wątpliwości funkcjonowanie parafii prawosławnej w Lublinie w XVI stuleciu i 
korzystanie przez nią z cerkwi znajdującej się na miejscu dzisiejszego soboru. W kronice świątyni 
znajduje się również informacja o wzniesieniu w latach 1560–1573 klasztoru prawosławnego przy 
cerkwi. 

Konflikt prawosławno-unicki o przynależność cerkwi w Lublinie

Widok soboru z 1891

Widok ogólny soboru

W 1586 przy parafii  Przemienienia Pańskiego w Lublinie powstało bractwo cerkiewne, którego
patronem był św. Onufry Wielki.Święty Onufry (łac.)  Onuphrius – żyjący na początku IV wieku
święty  Kościoła  katolickiego  i  Cerkwi  prawosławnej,  pustelnik.  Według  apokryfów był  synem
perskiego  władcy.  Miejscem  jego  zamieszkania  i  działalności  były  tereny  dzisiejszego  Egiptu
(Pustynia  Tebaidzka).   Z  bractwem  związani  byli  przedstawiciele  najważniejszych  rodów
prawosławnych Rzeczypospolitej, zaś przywilej na jego utworzenie wydał patriarcha Antiochii. W
rok po  jego  powstaniu  członkowie  bractwa zaangażowali  się  w budowę nowej  świątyni,  gdyż
starsza  spłonęła;  ze  zniszczonego  budynku  uratowano  jedynie  ikonostas.  Moment  ukończenia
budowy nie jest znany, najprawdopodobniej poświęcenie nowej cerkwi nastąpiło na początku XVII
stulecia,  jednak  obiekt  ten  szybko  uległ  zniszczeniu,  gdyż  już  w 1607  bractwo przystąpiło  do
wznoszenia kolejnej, tym razem murowanej świątyni. 
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Tym  razem  prace  budowlane  ciągnęły  się  przez  26  lat,  czego  prawdopodobną  przyczyną  był
trwający konflikt lubelskiego bractwa z hierarchą unicką (biskup chełmski Dionizy w 1596 poparł
unię  brzeską,  co  teoretycznie  oznaczało  przejście  na  katolicyzm  obrządku  wschodniego  całej
diecezji.  Sprawa przynależności cerkwi Przemienienia Pańskiego była kilkakrotnie przedmiotem
rozpraw  w  trybunale  lubelskim.  Stronę  prawosławną  w  konflikcie  z  unitami  reprezentowało
bractwo wspierane  przez prawosławnego metropolitę  kijowskiego Hioba i  chełmskiego biskupa
tego wyznania Paisjusza. 

W 1633 nowo wybrany na władcę Rzeczypospolitej Władysław IV Waza uznał funkcjonowanie
Kościoła  prawosławnego  w  kraju  za  legalne,  potwierdził  przywilejami  szereg  praw  jego
wyznawców oraz zgodził się na odtworzenie hierarchii. Wśród wydanych dokumentów znalazły się
dwa  dotyczące  cerkwi  w  Lublinie.  Król  zobowiązał  się  do  sprawowania  osobistej  opieki  na
prawosławną  świątynią  w  mieście  i  zgodził  się  na  jej  wyłączenie  spod  jurysdykcji  unickich
biskupów chełmskich[8]. W tym samym roku metropolita kijowski Piotr Mohyła, podróżując do
Kijowa z Krakowa, zatrzymał się w Lublinie, by 15 marca 1633 wyświęcić budynek cerkwi. Mimo
deklaracji Władysława IV, już w 1635 unici siłą przejęli świątynię razem z działającym przy niej
monasterem, co w 1638 zostało zalegalizowane nowym dokumentem królewskim. Protesty szlachty
prawosławnej  przedstawiane  na  sejmikach,  dotyczące  podobnych przypadków utraty  budynków
sakralnych, skłoniły władcę do wydania rok później uniwersału nakazującego staroście lubelskiemu
zwrot cerkwi Przemienienia Pańskiego w ręce prawosławnego bractwa. Decyzja ta weszła w życie
w roku następnym, jednak w 1645 obiekt znów znalazł się w rękach unitów. Cztery lata później
lubelska świątynia została uwzględniona w wykazie cerkwi, jakie miały wrócić do prawosławnych
na mocy postanowień ugody zborowskiej. 

Ugoda zborowska została zawarta 17 sierpnia 1649, po stoczeniu bitwy pod Zborowem, gdy 
wojskom polskim nie udało się przyjść z odsieczą oblężonemu przez Kozaków Zbarażowi w czasie 
powstania Chmielnickiego na Ukrainie. 

Na mocy zawartego porozumienia z Rzecząpospolitą 

• zwiększono rejestr kozacki z 6 do 40 tysięcy żołnierzy, 
• w 3 województwach ukraińskich: kijowskim, bracławskim i czernihowskim urzędy miała 

pełnić tylko szlachta prawosławna, 
• wojska koronne oraz Żydzi nie miały mieć wstępu do miast, gdzie stacjonowały kozackie 

pułki rejestrowe, 
• Hetmanem wojska zaporoskiego został Bohdan Chmielnicki, 
• zgodzono się przyznać miejsce w Senacie prawosławnemu metropolicie kijowskiemu, 
• majątek Czehryń został przypisany do Buławy Wojska Zaporoskiego, którą otrzymał Starszy 

Wojska Zaporoskiego Bohdan Chmielnicki, 
• zabroniono powrotu duchowieństwa unickiego na ziemie Ukrainy (województwa 

czernihowskiego, kijowskiego, bracławskiego), 
• pozwolono Tatarom na splądrowanie Podola i Bracławszczyzny w drodze powrotnej na 

Krym, 
• Rzeczpospolita zgodziła się na zapłatę 200 tysięcy talarów okupu chanowi krymskiemu 

Islamowi III Girejowi, 
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• jezuici oraz Żydzi mieli zostać usunięci z województw: bracławskiego, kijowskiego i 
czernihowskiego, 

• ogłoszono amnestię dla powstańców.

W listopadzie 1649 sejm ratyfikował tę ugodę, jednak niezaakceptowana przez polskich senatorów 
duchownych, magnatów, a także poruszoną powstaniem ludność ukraińską, nigdy nie weszła w 
życie

Unici ponownie przejęli obiekt w 1658. Cerkiew w Lublinie wróciła do prawosławnych po 
zawarciu ugody hadziackiej. 

Unia hadziacka – zawarta 16 września 1658 roku w Hadziaczu umowa między Rzecząpospolitą 
Obojga Narodów a Kozackim Wojskiem Zaporoskim, reprezentowanym przez hetmana kozackiego 
Iwana Wyhowskiego. 

Przewidywała  przekształcenie  Rzeczypospolitej  Obojga  Narodów w unię  trzech równorzędnych
podmiotów prawnych  (państw):  Korony,  Wielkiego Księstwa Litewskiego i  Księstwa  Ruskiego
utworzonego  z  województw  kijowskiego,  bracławskiego  i  czernihowskiego  (wcześniej
stanowiących  od  unii  lubelskiej  (1569)  część  Korony).  Konsekwencją  unii  było  traktatowe
ustanowienie odrębnych urzędów dla Rusi (stworzono funkcje marszałka ruskiego, obok marszałka
koronnego i litewskiego, hetmana ruskiego, kanclerza ruskiego i inne stanowiska analogiczne do
istniejących w pozostałych dwóch członach federacji), dopuszczenie posłów ruskich do Sejmu, a
biskupów prawosławnych do Senatu.  Państwo to miało posiadać własne wojsko,  własny skarb,
własne  ministerstwa  i  urzędy,  pod  zwierzchnictwem  hetmana  z  własnego  wyboru.  Szlachta
wszystkich trzech państw miała wybierać wspólnie króla i wysyłać posłów na sejm walny.

 Unia  brzeska  miała  zostać  wykluczona na  terenie  Księstwa Ruskiego,  wyższe  duchowieństwo
prawosławne otrzymało uprawnienia równające je z łacińskim, m.in. prawo zasiadania w Senacie,
zastrzeżono  że  w  województwie  kijowskim  urzędy  senatorskie  zarezerwowane  są  dla
prawosławnych,  zaś  w bracławskim i  czernihowskim obowiązywać ma alternata  na przemian z
katolikami.  Tysiąc  Kozaków  (starszyzny  kozackiej)  otrzymało  nadanie  praw  szlacheckich
jednorazowo, a stu Kozaków (z każdego pułku kozackiego) zatwierdzonych przez hetmana miało z
rąk króla otrzymywać szlachectwo corocznie. Postanowienia unii obejmowały również przyjęcie do
etatowego rejestru  kozackiego 30 tysięcy  Kozaków (tekst  ugody dawał  możliwość  zwiększenia
liczby  albo  jako  Wielmożny  Hetman  Zaporoski  na  Regestrze  poda),  a  także  powrót  szlachty
(polskiej i ruskiej) do jej majątków na Ukrainie Naddnieprzańskiej. 

Unia hadziacka stanowiła prawnomiędzynarodowe przekreślenie ugody perejasławskiej (zawartej
pomiędzy Radą Kozacką i Bohdanem Chmielnickim a Wasylem Buturlinem występującym jako
pełnomocnik cara Rosji Aleksego I), na mocy której Ukraina została poddana władzy cara Rosji. 

Unię hadziacką zatwierdził Sejm Rzeczypospolitej i zaprzysiągł (ratyfikował) król Jan II Kazimierz
Waza. W konsekwencji unii wojsko kozackie przeszło na stronę Rzeczypospolitej i 8 lipca 1659
roku pokonało pod buławą Iwana Wyhowskiego próbującą  interweniować zbrojnie  na  Ukrainie
Naddnieprzańskiej armię moskiewską w bitwie pod Konotopem. 
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Przeciwdziałanie Rosji (doprowadzenie do buntu miejscowego chłopstwa ruskiego tzw. czerni, w 
którym zginął Jerzy Niemirycz (kanclerz ruski) i został obalony hetmanat Iwana Wyhowskiego (na 
rzecz marionetkowego Jerzego Chmielnickiego) sprawiło, iż unia hadziacka ostatecznie nie weszła 
w pełni w życie. Po śmierci Niemirycza postulat Księstwa Ruskiego nie został z inicjatywy żadnej 
ze stron ponowiony (p. ugoda cudnowska 1660). Ukraina weszła w okres tzw. Ruiny. 

Pozycja  wyznania  prawosławnego  w mieście  znacznie  jednak  malała  w  miarę  polonizacji
szlachty ruskiej w regionie. Zmniejszała się liczba członków bractwa i jego znaczenie; ostatecznie
parafia i monaster w Lublinie w 1695 ogłosiły przyjęcie unii. Nieliczni wierni, którzy po tej dacie
pozostali przy prawosławiu, od 1785 uczęszczali do cerkwi Narodzenia Matki Bożej wzniesionej na
potrzeby społeczności kupców greckich. 

Wygląd  cerkwi  Przemienienia  Pańskiego  w  Lublinie,  obok  lwowskiej  cerkwi  Wołoskiej,  był
inspiracją dla budowniczych cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Łucku. 

Cerkiew unicka

Po ostatecznym przejęciu przez unitów cerkiew Przemienienia Pańskiego w Lublinie zachowała
status  parafialnej,  zaś  działający  przy  niej  monaster  należał  odtąd  do  zakonu  bazylianów.  W
wyposażeniu  świątyni  zaszły  w  tym  okresie  znaczne  zmiany,  odzwierciedlające  tendencje
latynizacyjne i polonizacyjne w Kościele unickim. W nabożeństwach zaczęto wykorzystywać dotąd
nieznane organy i dzwonki, wstawiono ołtarze boczne, homilie były głoszone w języku polskim. 

Ponowne przejęcie cerkwi przez prawosławnych

Kopia Jerozolimskiej Ikony Matki Bożej

Po 1864, w ramach przygotowań do likwidacji unickiej diecezji chełmskiej (co z kolei stanowiło 
część represji po stłumieniu powstania styczniowego) władze carskie stworzyły możliwość podjęcia
pracy duszpasterskiej w tejże diecezji duchownym unickim z Galicji.  
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Mieli  oni  stopniowo usunąć  z  obrzędowości  unickiej  oraz  ze  świątyń  tego wyznania  elementy
pochodzenia łacińskiego, by ułatwić następnie konwersję unitów na prawosławie. Parafię lubelską
objął  duchowny  spod  Lwowa,  ks.  Mikołaj  Kolenkowski.  W  okresie  kierowania  przez  niego
placówką  duszpasterską  przeprowadzono  remont  cerkwi,  usuwając  z  niej  elementy  typowo
łacińskie. Proboszcz doprowadził również do stopniowego wprowadzenia w nabożeństwach rytu
analogicznego do używanego w Rosyjskim Kościele Prawosławnym. Ostateczna likwidacja unii w
Lublinie nastąpiła 11 maja 1875. W tym momencie reaktywowana parafia prawosławna liczyła 80
wiernych.  Byli  to  przede wszystkim napływowi Rosjanie.  Już kilka lat  później,  po ukończeniu
budowy  soboru  Podwyższenia  Krzyża  Pańskiego  w  Lublinie,  gubernator  lubelski  zasugerował
likwidację  parafii,  na  co  nie  zgodził  się  biskup  lubelski  Modest.  Przy  cerkwi  ponownie
zorganizowano prawosławne bractwo Przemienienia Pańskiego. 

W 1881  przeprowadzono  generalny  remont  budynku  (sfinansowany  przez  cara  Aleksandra  II),
eliminując  z  jego  bryły  i  wyposażenia  ostatnie  elementy  obce  tradycji  Rosyjskiego  Kościoła
Prawosławnego. W czasie remontu wykorzystano, aczkolwiek w dość niestaranny sposób, wzorzec
ze zbioru  Projekty cerkwiej Konstantina Thona. W kolejnych dziesięcioleciach (do wycofania się
Rosjan z Lublina) cerkiew otrzymywała dary od patriarchy jerozolimskiego Damiana i metropolity
kijowskiego Filoteusza.  Pierwszy z  wymienionych hierarchów podarował  cerkwi  Przemienienia
Pańskiego  kopię  Jerozolimskiej  Ikony  Matki  Bożej  z  cząsteczką  relikwii  Krzyża  Pańskiego
przyłożonych do Grobu Pańskiego. 

Już na początku XX w., mimo przeprowadzonej kilkanaście lat wcześniej renowacji, świątynia była 
w stanie na tyle złym, że konieczny był nowy remont. Z inicjatywy biskupa warszawskiego 
Hieronima do obiektu wstawiono piece, wymieniono posadzkę, pozłocono ikonostas oraz 
odnowiono i ozdobiono zewnętrzne sztukaterie. W 1915 rosyjska ludność Lublina udała się na 
bieżeństwo. Wyjeżdżający z miasta zabrali ze sobą przechowywane w soborze cudowne ikony, 
ewangeliarz, osiem dzwonów i część wyposażenia. Trafiły one do Monasteru Czudowskiego w 
Moskwie, a po jego zniszczeniu pod koniec lat 20. XX w. przepadły bez wieści. 

Okres międzywojenny i II wojny światowej

Pierwszy duchowny prawosławny wrócił do Lublina w 1920, co pozwoliło na wznowienie działania
parafii Przemienienia Pańskiego. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości prawosławni
stracili niemal wszystkie posiadane w Lublinie świątynie oprócz cerkwi Przemienienia Pańskiego i
cmentarnej cerkwi Świętych Niewiast Niosących Wonności. Polska administracja miasta rozważała
także likwidację parafii Przemienienia Pańskiego i zmianę statusu cerkwi na filię parafii w Chełmie.
Innym proponowanym rozwiązaniem było zamknięcie parafii bez zamykania samej cerkwi, która
miała pozostać do dyspozycji prawosławnego kapelana wojskowego. 

Ostatecznie plany te zostały zarzucone i parafia lubelska podjęła działalność w ramach dekanatu
chełmskiego  diecezji  warszawsko-chełmskiej.  Placówka  duszpasterska  była  czynna  przez  cały
okres międzywojenny. W 1923 należało do niej 265 osób, w połowie dekady ich liczba, według
źródeł katolickiej diecezji lubelskiej, była wyższa i wynosiła 400 wiernych. 
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Zdecydowanie  mniejsza  liczba  wiernych,  niż  w  przypadku  innych  parafii  prawosławnych  na
Lubelszczyźnie  (tylko  parafia  lubelska  miała  mniej  niż  1000  członków)  sprawiła,  że  w  1927
ponownie  rozważano  projekt  przekazania  obiektu  kapelanowi  wojskowemu,  podczas  gdy
obowiązek prowadzenia akt stanu cywilnego zamierzano powierzyć parafii w Dratowie. Plan ten
pozytywnie zaopiniował naczelny prawosławny kapelan Wojska Polskiego ks. płk Bazyli Martysz.
Parafia lubelska pozostała jednak w dekanacie chełmskim diecezji warszawsko-chełmskiej. W 1939
liczbę  należących do niej  wiernych szacowano na  850 osób.  Wyróżniała  się  wśród nich  grupa
emigrantów ukraińskich, byłych żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz grupa Rosjan,
którzy pozostali w Lublinie po 1918 r., uzyskali zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych i w celu
ich zachowania deklarowali narodowość polską. 

W  czasie  II  wojny  światowej  do  1943  działała  w  ramach  diecezji  chełmsko-podlaskiej
Autokefalicznego Kościoła  Prawosławnego w Generalnej Guberni.  W czasie  wojny uszkodzona
została jej kopuła główna. 

 
Lubelska Ikona Matki Bożej

Po wysiedleniu Ukraińców z RP do ZSRR w latach 1944–1946, wskutek którego likwidacji z braku
wiernych  uległo  ponad  160  placówek  duszpasterskich  PAKP na  ziemi  lubelskiej  i  chełmskiej,
cerkiew w Lublinie była jedną z sześciu cerkwi w regionie (obok świątyń w Chełmie, Włodawie,
Hrubieszowie,  Białej  Podlaskiej  i  monasteru  w  Jabłecznej),  na  których  istnienie,  na  wniosek
biskupa  lubelskiego  Tymoteusza,  wyraziły  zgodę  władze  państwowe.  Oficjalną  przyczyną,  dla
której  akurat  te  obiekty  miały  pozostać  czynne,  było  zaspokajanie  potrzeb  religijnych
prawosławnych Polaków.
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Po II wojnie światowej

Arcybiskup lubelski i chełmski Abel, pierwszy ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej, w soborze
w Lublinie

W październiku 1945 cerkiew ponownie została otwarta dla wiernych po przybyciu do Lublina ks.
Aleksego  Baranowa.  Z  jego  inicjatywy  parafia  przeprowadziła  remont  zniszczonej  świątyni,
częściowo  dofinansowany  przez  Ministerstwo  Odbudowy  oraz  przez  wiernych  diecezji
białostockiej, którzy przekazali na ten cel ponad 11 tys. złotych. Dzięki staraniom ks. Baranowa
PAKP uzyskał potwierdzenie praw własności cerkwi Przemienienia Pańskiego. 

W latach 1986–1992 dokonano renowacji ikonostasu. Wcześniej, w latach 70., świątynia została
okradziona – z jej wyposażenia zniknęło wówczas kilkanaście ikon, z których najstarsze powstały
jeszcze w XVII w.. 

W 1989  erygowana  została  diecezja  lubelsko-chełmska,  która  w intencji  episkopatu  PAKP ma
kontynuować tradycje eparchii chełmskiej działającej przed unią brzeską oraz eparchii chełmskiej
Patriarchatu  Moskiewskiego.  Katedrą  nowej  administratury  została  cerkiew  Przemienienia
Pańskiego, uzyskując tym samym po raz pierwszy w historii rangę soboru. 

18 sierpnia 2016 sobór odwiedził patriarcha antiocheński Jan X, 21 sierpnia 2018 r. – metropolita
całej Ameryki i Kanady Tichon, zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Ameryce, a 23 września
tego  samego  roku  –  patriarcha  aleksandryjski  Teodor  II.  W  Tygodniu  Modlitw  o  Jedność
Chrześcijan cerkiew każdorazowo jest miejscem nabożeństwa ekumenicznego. 

Architektura

Cerkiew reprezentuje styl późnorenesansowy, jest orientowana, trójnawowa. Budowlę wzniesiono
na  planie  prostokąta  o  bokach  długości  25  i  ok.  9  metrów.  Nad  przedsionkiem  cerkiewnym
usytuowana  jest  wieża-dzwonnica  o  wysokości  18  metrów.  Budynek  z  zewnątrz  zdobiony  jest
bardzo  oszczędnie.  Jedynie  główna  nawa posiada  wyraźniej  dekorowany  szczyt  z  barokowymi
wolutami[6].  Sobór wieńczy jedna kopuła z krzyżem prawosławnym. Zdaniem Piotra  Krasnego
wygląd  i  rozplanowanie  świątyni  stanowi  modyfikację  tradycyjnego  ruskiego  modelu  cerkwi
krzyżowo-kopułowej  w  kierunku  trójprzęsłowej  świątyni  halowej  z  czterema  wieżyczkami
narożnymi. Obiekt wzniesiony jest na planie prostokąta; wewnątrz jego murów obwodowych cztery
filary  wydzielają  przęsło,  które  nadaje  wnętrzu  świątyni  centralizujący  charakter,  który  może
sugerować plan krzyżowy. Zdaniem tego samego autora wchodzący do cerkwi nie dostrzega jednak
tego planu i ma raczej wrażenie, że przebywa w świątyni halowej o dwóch przęsłach. 
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Konstrukcja budynku wspiera się na dwuskokowych przyporach, które podtrzymują wysokie 
belkowanie z fryzem. Pastoforia świątyni wieńczą schodkowe szczyty i sterczyny w formie 
obelisków. 

Ikonostas

Wnętrze świątyni

Znajdujący się w soborze ikonostas powstał na początku XVII w., w czasie budowy murowanej 
cerkwi Przemienienia Pańskiego na miejscu zniszczonej drewnianej. Do jego konstruowania 
wykorzystano jednak obok siedemnastowiecznych również starsze wizerunki, powstałe jeszcze w 
XVI stuleciu. W XIX w. część ikon została zastąpiona nowymi wizerunkami. Wszystkie ikony 
zostały napisane temperą na lipowej desce, przez nieznanych artystów. 

Ikonostas  w  lubelskim  soborze  jest  konstrukcją  czterorzędową,  wykonany  został  w  stylu
późnorenesansowym,  w  swojej  kompozycji  naśladuje  dwukondygnacyjny,  zwieńczony  attyką
budynek.  W pierwszym rzędzie  znajdują  się  kolejno  od  lewej  –  św.  Bazylego  Wielkiego,  św.
Wawrzyńca, Zaśnięcia Matki Bożej (prawdopodobnie najstarszy wizerunek w całym ikonostasie),
Matki Bożej w typie Hodegetrii, Chrystusa Zbawiciela, Przemienienia Pańskiego, św. Szczepana i
św.  Mikołaja.  Drugi  rząd  tworzą  ikony  dwunastu  wielkich  świąt  prawosławnych:  Narodzenia
Pańskiego, Chrztu Pańskiego,  Wprowadzenia Matki  Bożej do Świątyni,  Zaśnięcia  Matki Bożej,
Zwiastowania, Zmartwychwstania Pańskiego, Przemienienia Pańskiego, Narodzenia Matki Bożej,
Wjazdu  Chrystusa  do  Jerozolimy,  Spotkania  Pańskiego,  Zesłania  Ducha  Świętego  i
Wniebowstąpienia Pańskiego. W XIX w. w centralnej części rzędu umieszczona została wykonana
w tym samym stuleciu ikona Ostatniej Wieczerzy. 

W trzecim rzędzie ikonostasu centralne miejsce zajmuje ikona Chrystusa Pantokratora powstała w
XVIII w. Prawdopodobnie pierwotnie po jej bokach znajdowały się wizerunki Matki Bożej i Jana
Chrzciciela,  tworząc  kompozycję  deesis.  Doszło  jednak  do  zmiany  układu  całości,  pozostałe
miejsce  w  rzędzie  zajmują  bowiem  ikony  apostołów.  Czwarty  rząd  ikonostasu  przedstawia
ułożonych  parami  proroków  starotestamentowych.  Ich  wyobrażenia  mają  kształt  medalionów.
Najwyższe miejsce w ikonostasie zajmuje wizerunek Boga Ojca. 

Łącznie ikonostas ma długość 9,5 metra i 5 metrów 65 cm wysokości. Ikony w rzędzie namiestnym
oddzielają  kolumny  korynckie  wsparte  na  czworobocznych  cokołach,  zdobione  ornamentami
okuciowymi i oplecione imitacją winnej latorośli. 
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Inne elementy wyposażenia wnętrza

Szczególnym  kultem  otaczane  są  przechowywane  w  cerkwi  wizerunki  Matki  Bożej:  kopia
Jerozolimskiej  Ikony  Matki  Bożejoraz  kopia  Lubelskiej  Ikony Matki  Bożej.  W okresie  zaboru
rosyjskiego cerkiew otrzymała również w darze od patriarchy jerozolimskiego Damiana kamień z
Golgoty.  W  świątyni  przechowywana  jest  także  kopia  Poczajowskiej  Ikony  Matki  Bożej
pochodząca, podobnie jak ikonostas, ze starszej cerkwi działającej na miejscu soboru. W listopadzie
2015 do soboru sprowadzono ikonę św. Andrzeja (napisaną w Ławrze Poczajowskiej); w wizerunku
umieszczono cząstkę relikwii świętego (przysłaną z Grecji). W soborze znajdowały się też relikwie
św. Serafina Wyznawcy, przeniesione w grudniu 2017 r. do cerkwi w Rzeszowie. 

Postacie związane ze świątynią

W latach 1897–1898 w cerkwi służył, jako biskup lubelski, przyszły patriarcha moskiewski i całej
Rusi Tichon. 

=======================================================================

dr Paweł Borecki

Prześladowania religijne prawosławnych w II RP 
Akcja burzenia prawosławnych cerkwi na południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie wiosną i latem 
1938 roku stanowi jedną z najciemniejszych kart w dziejach II Rzeczypospolitej, pomimo tego jest 
wciąż praktycznie nieznaną opinii publicznej.

Ta  bezprawna  praktyka  nie  była  wydarzeniem  incydentalnym.  Wyrastała  w  filozofii  polityki
wyznaniowej okresu międzywojennego, ściśle powiązanej z polityką narodowościową. Stanowiła
konsekwencję konfesyjnego charakteru państwa polskiego w latach 1918-1939 oraz stereotypów
prowadzących  do  utożsamienia  religii  z  narodowością.  Znalazła  przy  tym  podatny  grunt  w
konfrontacyjnej postawie Kościoła katolickiego wobec Prawosławia.

I. "Dziedzictwo Hurki i Sołtana" 

Odrodzona  w  1918  r.  Rzeczpospolita  Polska  była  państwem  wielonarodowościowym  i
wielowyznaniowym,  w  którym  zróżnicowanie  konfesyjne  w  znacznym  stopniu  odpowiadało
podziałom narodowościowym. Prawosławie stało się drugim co do wielkości wyznaniem w kraju.
W 1921 r. Kościół prawosławny skupiał 3,8 mln wiernych, w tym 1,5 mln Ukraińców, 900 tys.
Białorusinów i ok. 700 tys. tzw. tutejszych. Składał się z 5 diecezji i ok. 1500 parafii (w 1935 r. -
1304 parafie i ok. 1800 duchownych), położonych głównie na terenie byłego zaboru rosyjskiego.
Ponadto istniało 11 monastyrów męskich i 5 żeńskich, spośród nich najważniejszy był monastyr w
Poczajowie. W sumie było 180 zakonników i zakonnic. Absolutną większość prawosławni tworzyli
na terenie województw: poleskiego - 875.800 (77,4% ludności), wołyńskiego - 1.455.900 (69,8%) i
nowogródzkiego - 542.300 (51,3%). W województwie lubelskim zamieszkiwało 210.400 osób tego
wyznania,  czyli  8,5% populacji.  Ale na Chełmszczyźnie było  aż 144,3 tys.  prawosławnych.  W
samym powiecie hrubieszowskim ten odsetek wynosił 78%. 
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Władze odrodzonego państwa polskiego u progu jego istnienia postrzegały Kościół prawosławny
jako pozostałość struktur Cesarstwa Rosyjskiego, którą należało przezwyciężyć, a w najlepszym
razie  ograniczyć.  Kiedy mowa o  Cerkwi  -  pisał  w owym czasie  Wiktor  Piotrowicz  -  niejeden
zapewne człowiek uchodzący za kwiat inteligencji, wyrzuca jednym tchem jakże znaną formułę, że
Cerkiew prawosławna jest rozsadnikiem rosyjskości, ostoją dawnej carskiej reakcji. Potwierdzał to
szczególnie dekret z 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego. Na
mocy tego aktu prawnego przejęto w zarząd państwowy, niejako na równi z majątkiem ordynacji
książąt  warszawskich  hrabiów  Paskiewiczów  Erewańskich,  także  majątek  pocerkiewny  oraz
stanowiący  uposażenie  duchowieństwa  prawosławnego.  Sformułowano  zatem  czytelną  aluzję
traktowania  przez  władze  państwowe  Kościoła  prawosławnego  na  równi  z  innymi  reliktami
instytucji zaborczych. 

Pomimo  dość  liberalnych  przepisów wyznaniowych  Konstytucji  marcowej,  państwo  polskie  w
istocie  w relacjach z Kościołem prawosławnym "weszło w buty" rosyjskiego zaborcy.  Głęboko
ingerowało  w  życie  wewnętrzne  Cerkwi.  Uważano  to  za  rzecz  oczywistą,  nawet  jeśli  owa
ingerencja nie miała podstaw prawnych. Taką optykę odzwierciedlał zwłaszcza wydany dopiero 18
listopada  1938  r.  dekret  Prezydenta  RP  o  stosunku  Państwa  do  Polskiego  Autokefalicznego
Kościoła  Prawosławnego.  Był  on  najbardziej  rygorystyczny  i  restrykcyjny  spośród  wszystkich
wydanych w okresie międzywojennym przepisów o stosunku państwa do kościołów i związków
wyznaniowych.  Władze  państwowe  mogły  w  szczególności  żądać  odwołania  ze  wszystkich
stanowisk  duchownych  i  zakonnych  a  także  świeckich  pracowników  Kancelarii  Metropolity  i
konsystorzy  diecezjalnych.  Nawet  wizytacja  parafii  przez  biskupa  wymagała  powiadomienia
wojewody.  Swą  represywnością  wspomniana  regulacja  przewyższała  osławiony  dekret  Rady
Państwa  z  10  lutego  1953  r.  o  obsadzaniu  duchownych  stanowisk  kościelnych.  Politykę
wyznaniową II Rzeczypospolitej cechowała zatem generalnie nieufność wobec prawosławia, jego
hierarchii i kleru. 

II. Rewindykacje 

 W okresie  międzywojennym w Polsce  miały  miejsce  trzy  fale  "rewindykacji"  prawosławnych
świątyń. Pierwsza, w latach 1918-1924, była niejako najbardziej "naturalna", stanowiła częściowo
reakcję  Polaków  na  dziesięciolecia  ucisku  narodowościowego  ze  strony  prawosławnej  carskiej
Rosji. Katolicy zajmowali cerkwie na podstawie decyzji władz centralnych lub lokalnych, a często
z własnej inicjatywy, za zezwoleniem hierarchii Kościoła Katolickiego. Do 1924 r., według ustaleń
prof.  Mirosławy Papierzyńskiej-Turek,  Kościół  Katolicki rewindykował w 70% żywiołowo,  bez
zgody  władz,  175  świątyń  pounickich  i  140  połacińskich,  z  640  cerkwi  pounickich  i  240
połacińskich czynnych w 1914 r. Symbolem tego okresu była rozbiórka, po ponad czteroletnich
publicznych dyskusjach,  Soboru Aleksandra Newskiego w Warszawie na Placu Saskim, w roku
1923. Druga fala rewindykacji - w drodze postępowania sądowego została zapoczątkowana, gdy w
sierpniu 1929 r. episkopat rzymskokatolicki złożył 755 pozwów do sądów okręgowych w Polsce
wschodniej  i  północno-wschodniej  o  zwrot  202  obiektów  połacińskich  oraz  553  pounickich.
Roszczenia dotyczyły około połowy posiadanych jeszcze przez prawosławie świątyń i klasztorów.
W szczególności  domagano  się  wydania  soborów katedralnych  w Krzemieńcu,  Łucku,  Pińsku,
klasztorów a nawet Ławry Poczajowskiej czy klasztoru w Jabłecznej.
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Sąd Najwyższy w wyroku z 23 stycznia 1934 r. uznał jednak drogę sądową za niewłaściwą. Władze
obawiały się zapewne rozruchów na tle religijnym oraz skandalu międzynarodowego w związku z
nagłośnieniem opisywanej akcji przez środowiska ukraińskie za granicą. W 1929 r. aktualny stał się
problem burzenia cerkwi na terenie Lubelszczyzny. Tamtejszy wojewoda Antoni Remiszewski, po
ustaleniu  prowizorycznej  sieci  parafii,  planował  zburzenie  97  "zbędnych"  świątyń.  Zdołano
zniszczyć jedynie 23 ze względu na narastające protesty miejscowej ludności. 

Pomimo  tego,  jak  podaje  Małgorzata  Winiarczyk-Kossakowska,  w  latach  1918-1933  Kościół
prawosławny  stracił  ok.  500  cerkwi,  w  tym  346  na  Chełmszczyźnie  i  Podlasiu.  Z  tej  liczby
wyświęcono na kościoły katolickie 137 świątyń, 104 zamknięto a 91 zniszczono. 

Ostatnia fala "rewindykacji" prawosławnych świątyń i dusz została zapoczątkowana w 1936 r. 

III. "Dzieci na semaforach i zwrotnicach" 

W drugiej  połowie lat  trzydziestych polityka państwa wobec Prawosławia uległa,  w związku z
polityką  narodowościową,  wyraźnemu  zaostrzeniu.  Wówczas  jedną  z  głównych  instytucji
państwowych zaangażowanych w kształtowanie polityki narodowościowej stało się wojsko. Drogą
do  asymilacji  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  miało  być  spolszczenie  życia  religijnego
poszczególnych wyznań.  Wówczas  w znacznym stopniu martwą literą  prawa stały się  przepisy
konstytucji kwietniowej z 1935 r. głoszące, że: 

• wartością wysiłku i  zasług obywatela na rzecz dobra powszechnego mierzone będą jego
uprawnienia do wpływania na sprawy publiczne. Ani pochodzenie, ani wyznanie, ani płeć,
ani narodowość nie mogą być powodem ograniczenia tych uprawnień. 

Na odprawie dowódców Okręgów Korpusów 2.7.1936 r. Minister Spraw Wojskowych stwierdził, że
państwo polskie musi dążyć do: poddania wyznawców poszczególnych wyznań pod asymilacyjny
wpływ kultury polskiej [...] a tam gdzie to jest możliwe [...] proces spolszczenia się na terenie życia
religijno-kościelnego otoczyć wyraźną i zdecydowaną opieką.Za najlepszą gwarancję polonizacji
ówczesne władze uznały przyjęcie  katolicyzmu w obrządku łacińskim. W szczególności  żywioł
polski miał opanować tereny między Wieprzem a Bugiem. 

Najbardziej spektakularnym i brutalnym momentem akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej stało się
burzenie cerkwi latem 1938 r. Państwo Polskie podjęło wówczas otwartą walkę z prawosławiem.
Co  prawda  Ministerstwo  Wyznań  Religijnych  i  Oświecenia  Publicznego  w  1937  r.  rozważało
wyburzenie  cerkwi  na  Lubelszczyźnie,  nie  wykazało  wszakże  większej  operatywności  w  tej
dziedzinie.  Akcję,  pod kierownictwem wojska,  zaczęto  przygotowywać  już  wiosną  1938 r.  Od
połowy  marca  przystąpiono  do  zamykania  cerkwi.Likwidowano  oficjalnie  istniejące  parafie.
Usuwano  tzw.  duchownych  nieetatowych,  zabraniano  tworzenia  stowarzyszeń  prawosławnych.
Prasa prorządowa pisała o "zagrożeniu ukraińskim" na Chełmszczyźnie. Kościół prawosławny był
oskarżany  o  działalność  rusyfikacyjną  i  ukrainizacyjną.  Od  wiosny  1938  r.  rozpoczęto  akcję
zastraszania  prawosławnej  ludności  ukraińskiej.  Coraz  częstsze  były  szykany  ze  strony
administracji. Wywierano szantaż uzależniając dokonanie czynności administracyjnych od przejścia
na  katolicyzm.  Organizowano  oficjalne  uroczystości  przejścia  prawosławnych  na  katolicyzm  z
udziałem  wojska  i  administracji  państwowej.  Wobec  sprzeciwiających  się  stosowano  groźby  i
represje.                                                              14.



Proceder burzenia prawosławnych obiektów sakralnych rozpoczął się w maju 1938 r. i zakończył 
bynajmniej nie w wyniku protestów, lecz osiągnięciem założonych celów 16 lipca 1938 r. Oficjalna 
argumentacja dla niszczenia cerkwi na Lubelszczyźnie była następująca: w wielu miejscowościach, 
w których nie ma prawosławnych, 

znajdują się niepotrzebne, niszczejące cerkwie, pobudowane w celach rusyfikacyjnych w okresie
rozbiorowym; należy je zburzyć, by nie przypominały czasów niewoli.

Faktycznie u podstaw tej decyzji - jak uważa Małgorzata Papierzyńka-Turek - leżała, podobnie jak
w  latach  1929-1930,  walka  z  ruchem  ukraińskim.  Według  danych  Urzędu  Wojewódzkiego  w
Lublinie zburzono w 1938 r. 127 świątyń, w tym 91 cerkwi, 10 kaplic, 26 domów modlitw. Jedną
cerkiew pozostawiono w stanie  ruiny.  Cztery cerkwie i  cztery kaplice przekazano dla  Kościoła
katolickiego. Na Lubelszczyźnie w użytkowaniu Kościoła Prawosławnego pozostało zaledwie 49
cerkwi  parafialnych  i  5  filialnych  oraz  jeden  klasztor.  Omawiana  akcja  była  przy  tym  aktem
bezmyślnego wandalizmu. Burzono zabytki kultury materialnej - najstarsze na terenie ówczesnego
Państwa Polskiego pomniki architektury cerkiewnej. Zniszczono świątynie: w Białej Podlaskiej - z
1582 r., w Zamościu - z 1589 r., w Kołnyce - z 1578 r., czy wzniesione przed rokiem 1596 cerkwie
w Chełmie, w Jarosławcu i Modrynie. Zrujnowana cerkiew w Szczebrzeszynie pochodziła z roku
1184. Zburzono 20 cerkwi wzniesionych już po zakończeniu I wojny światowej. Czasem zagłada
spotykała  obiekty  sakralne,  które  na  mocy  decyzji  Komisji  Mieszanej  z  1937  r.  zostały
przeznaczone na świątynie parafialne. Nie liczono się przy tym całkowicie z potrzebami religijnymi
ludności. Spośród zburzonych czynnych cerkwi tylko pięć znajdowało się w parafiach, które liczyły
poniżej tysiąca wiernych, czyli poniżej oficjalnego minimum uprawniającego do utworzenia parafii.

Akcja  burzenia  cerkwi  była  dokładnie  zaplanowana  przynajmniej  na  szczeblu  administracji
województwa  lubelskiego.  Opinia,  prezentowana  przez  ówczesnego  naczelnika  wydziału
narodowościowego  w  Ministerstwie  Spraw Wewnętrznych,  Henryka  Suchenek-Sucheckiego,  że
działania te jakoby inspirowała agentura Abwery, ulokowana w Sztabie Generalnym WP, jest być
może  wygodna  dla  strony polskiej,  lecz  nie  znajduje  potwierdzenia  w źródłach  historycznych.
Akcję  nadzorował  utworzony  już  11.12.1936  r.  Komitet  Koordynacyjny  Dowództwa  Okręgu
Korpusu II w Lublinie.

Na  jego  czele  stał  gen.  Mieczysław  Smorawiński,  a  jego  organem  wykonawczym  był  sztab
Samodzielnego  Referatu  Bezpieczeństwa  Wojennego  DOK  II  pod  kierownictwem  ppłk.  Z.
Krogulskiego.  Kierownikiem  akcji  na  Chełmszczyznę  został  dowódca  3  Dywizji  Piechoty
Legionów gen. Brunon Olbrycht, którego w maju 1938 r. zastąpił na tym stanowisku płk Marian
Turkowski. W pracach Komitetu Koordynacyjnego wzięli udział przedstawiciele ponad 20 polskich
organizacji  społecznych województw: lubelskiego i  wołyńskiego, ponadto przedstawiciele władz
administracyjnych i profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W owe przedsięwzięcie
zaangażowany był także ówczesny wojewoda lubelski Jerzy A. de Tramencourt. O akcji wiedziały i
- przynajmniej milcząco - na nią przyzwalały najwyższe władze II Rzeczypospolitej: Prezes Rady
Ministrów,  Felicjan  Sławoj-Składkowski  oraz  Generalny  Inspektor  Sił  Zbrojnych,  marszałek
Edward  Rydz-Śmigły.  6.7.1938  r.  zwierzchnik  Kościoła  Prawosławnego  w  Polsce,  metropolita
Dionizy, wysłał bowiem do nich dramatyczny telegram, prosząc bezskutecznie o wstrzymanie akcji
niszczenia świątyń. 
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Tego samego dnia poseł ukraiński, dr Stefan Baran, po raz pierwszy zabrał głos na forum Sejmu w
sprawie niszczenia cerkwi. Tezę, że najwyższe władze państwowe wiedziały i akceptowały ową
przestępczą akcję,  potwierdza także fakt,  iż  w całym kraju cenzura starała  się  nie  dopuścić  do
publikowania informacji i krytycznych opinii na temat burzenia prawosławnych świątyń. 

Zarządzenia  niszczenia  cerkwi  wydawały  powiatowe  komitety  koordynacyjne.  Samą  rozbiórkę
organizowały zarządy gminne na polecenie starostów, którzy blisko współpracowali z komitetami
koordynacyjnymi. Wykonywały ją oddziały straży pożarnej, wojskowe oddziały saperów, wynajęci
robotnicy a nawet więźniowie. Rozbiórki odbywały się pod osłoną wojska i policji. Zdarzały się
przypadki bezczeszczenia świątyń i cmentarzy. Czasami, przed wyburzeniem, nie kontaktowano się
z prawosławnymi duchownymi i przy rozbiórce niszczono całe wyposażenie świątyń, jednoczenie
je  profanując.  Zarazem w  stosunku  do  ludności,  nawet  biernie  w  rozpaczy  obserwującej  akty
wandalizmu wobec miejsc dla niej świętych, stosowano przemoc: bito pałkami, kolbami karabinów,
szczuto  psami.  W kilkunastu  przypadkach  doszło  do  czynnych  wystąpień  wiernych  w  obronie
cerkwi. Wówczas, jak pisał Władysław Pobóg-Malinowski, ludność niepolską broniącą dostępu do
świątyń, rozpędzano kolbami, bez śmiertelnych wypadków, ale ze strugami krwi. 

Akcja niszczenia cerkwi na południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie w 1938 r. była całkowicie
bezprawna.  Pozostawała  w  ewidentnej  sprzeczności  z  przepisami  konstytucji,  gwarantującymi
obywatelom m.in. wolność sumienia i wyznania, prawo do publicznego wyznawania wiary, czy
zakazującymi  dyskryminacji  ze  względu  na  religię.  Ową  bezprawność  potwierdziło  zwłaszcza
orzeczenie Sądu Okręgowego w Zamościu w sprawie chłopów z Chmielek (powiat biłgorajski).
Chłopi  zostali  uniewinnieni  od  zarzutu  sprzeciwu  wobec  zarządzeń  władz,  a  w  uzasadnieniu
wyroku sędzia Stanisław Markowski stwierdził, że: 

- zamknięcie i zburzenie prawosławnej cerkwi nie miało ani prawnych, ani formalnych podstaw i
dlatego nie mogło być sprzeciwu prawnym zarządzeniom władz. 

Prezes Prokuratorii Generalnej, prof. Stanisław Bukowiecki, w imieniu skarbu państwa gotów był
uznać  ewentualne  roszczenia  majątkowe  Kościoła  Prawosławnego  z  tytułu  zniszczenia  jego
obiektów sakralnych. Perspektywa wypłaty przez państwo wielomilionowych odszkodowań była
jednym  z  głównych  powodów  uregulowania  w  latach  1938-1939  statusu  prawnego  Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 

Tragiczne wydarzenia w Lubelskiem w 1938 r.  nie  oznaczały  jednak zmiany kierunku polityki
państwa na tym terenie. 23.2.1939 r. podczas konferencji narodowościowej w lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim wytyczono nowe kierunki polityki narodowościowej na Podlasiu i Chełmszczyźnie.
W  programie  tym  stwierdzono  konieczność  jak  najdalej  idącego  powiększenia,  zwłaszcza  w
powiatach nadbużańskich, polskiego stanu posiadania i wyklarowania oblicza tamtejszej ludności.

Chłop nadbużański,  czy kolonista niemiecki musi zdecydowanie odpowiedzieć na pytanie silnej
władzy państwowej i zjednoczone społeczeństwa polskiego, że jest Polakiem wyznania rzym.[sko]-
katolickiego,  albo  wrogiem  państwowości  polskiej,  narzędziem  polityki  państw  ościennych.  Z
wrogiem należy już walczyć, nie czekać wojny, a deklarującego się do narodu polskiego oderwać
od wszystkiego, co obce polskości. 
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Realizację  przyjętych  założeń  planowano  poprzez  program  osadniczo-wysiedleńczy,  eliminację
osób  narodowości  niepolskiej  z  głównych  dziedzin  życia  publicznego  i  ekonomicznego.  W
przyjętych  założeniach  jednoznacznie  określono  stosunek  do  Kościoła  Prawosławnego  i  jego
perspektywy  na  tym  terenie  stwierdzając,  iż:  -  eksterminacja  prawosławia  przez  katolicyzm,
związany  integralnie  z  narodowością  polską,  byłaby  najbardziej  pożądana  z  punktu  widzenia
polskiej racji stanu. 

Ocenę  polityki  ówczesnych  decydentów  obrazowo  wyraził  Stanisław  Cat-Mackiewicz  w
skonfiskowanym przez cenzurę artykule pt. "Dzieci na semaforach i  zwrotnicach" w wileńskim
"Słowie" z 31.7.1938 r.:  Widziałem dzieci,  które na szynach kolejowych ustawiały piramidkę z
kamieni - pisał Cat. - Czy to były bardzo złe, bardzo zepsute dzieci? Nie - były to po prostu dzieci.
Aż strach pomyśleć, co by mogły one poczynić, gdyby się dostały do semaforów, do zwrotnic, jaką
spowodowałyby katastrofę. Otóż takie burzenie świątyń prawosławnych to polityka dzieci, które
dostały się do semaforów i zwrotnic. 

IV. "Kamienie wołać będą"

 Na  łonie  społeczeństwa  polskiego  przeciwko  zagładzie  prawosławnych  obiektów  sakralnych
wystąpiły środowiska lewicowe, zwłaszcza związany z Polską Partią Socjalistyczną "Głos Ludu",
ale także konserwatyści, skupieni wokół wileńskiego "Słowa". 

Episkopat  Rzymskokatolicki  oficjalnie  nie  oponował  przeciwko  niszczeniu  chrześcijańskich
świątyń w Lubelskiem. Brak jest dowodów, że hierarchia łacińska podjęła jakiekolwiek praktyczne
próby przeciwdziałania tej akcji. Jedynie metropolita unicki Andriej Szeptycki w licie z 20.7.1938
r., ogłoszonym 22.8.1938 r. i skonfiskowanym przez władze, ujął się za prawosławnymi. 

Wstrząsające wypadki  ostatnich miesięcy na Chełmszczyźnie -  pisał  Władyka -  zmuszają  mnie
publicznie stanąć w obronie prześladowanych braci niezjednoczonych chrześcijan prawosławnych
Wołynia, Chełmszczyzny, Podlasia i Polesia oraz wezwać was do modlitwy za nich i do czynów
pokuty, aby wybłagać z nieba miłosierdzie pańskie. 

Prasa  prorządowa -  "Goniec  Warszawski"  czy  umiarkowany  "IKC" -  potępiała  list  metropolity
Szeptyckiego, sugerowała a nawet pisała wprost, że akcja burzenia cerkwi przeprowadzana została
za wiedzą Kościoła  Katolickiego.  Zarazem burzenia cerkwi bronił  wydawany przez pallotynów
"Przegląd Katolicki". Z drugiej strony prasa katolicka post factum dementowała jednak jakikolwiek
udział  episkopatu  katolickiego  w  całej  sprawie.  Oficjalnie  Katolicka  Agencja  Prasowa  w
komunikacie z 30.9..1938 r. twierdziła,  że Episkopat zaprzecza, iż akcja niszczenia cerkwi była
ustalona między Rządem a Episkopatem Polski  i  Nuncjuszem. Nie zmienia to jednak faktu,  że
Kościół Katolicki w praktyce okazał się "beneficjentem" wydarzeń z roku 1938. 

Akcja z 1938 r. spowodowała negatywne reakcje międzynarodowe. Oburzenie i protest wyraził 
sobór rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na emigracji, zebrany w Sremskich Karłowicach. 
Zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Bułgarii odesłał nawet polskie odznaczenia. 
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Drogą  dyplomatyczną  protestowały  państwa  tradycyjnie  prawosławne.  Zaktywizowała  się
emigracja rosyjska i ukraińska w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie,
organizując masowe wiece protestacyjne, a także kształtując negatywny obraz Polski w tamtejszej
prasie. Nieprzychylną Polsce atmosferę wykorzystywała także propaganda niemiecka. Świadczą o
tym liczne publikacje ukazujące się wówczas w Wolnym Mieście Gdańsku. 

V. Blask łun 

Wydarzenia z roku 1938 pogłębiły animozje między Polakami i Ukraińcami. Wpisały się w ciąg
wzajemnych  krzywd  sięgający  jeszcze  epoki  Wazów.  Zarazem  skonsolidowały  mniejszość
ukraińską w Polsce pomimo różnic wyznaniowych. 

Rachunek  za  politykę  elit  rządzących  okresu  międzywojennego,  generalnie  niezdolnych  do
wykroczenia poza pojmowanie Rzeczypospolitej jako państwa katolickiego w swej masie narodu
polskiego,  przyszło  zapłacić  Polakom  -  mieszkańcom  ziem  wschodnich  -  w  czasie  II  wojny
światowej. Tadeusz Chrzanowski po czterdziestu trzech latach od tamtych wydarzeń wspominał:

z tamtego czasu też zachowałem taką kliszę: ojca purpurowego na twarzy i krzyczącego, choć nie
wolno było mu się  denerwować,  bo miał  ciężką chorobę serca,  ale  wtedy to właśnie krzyczał,
krzyczał na rząd, na Sławoja i na Mościckiego i nawet na Rydza, chociaż mnie uczono w szkole, że
oni są mądrzy i dobrzy, więc przerażony słuchałem, jak przepowiadał, że nas kiedyś Rusini wyrżną,
bez cienia litości, że nam tego nigdy nie wybaczą; [...] Baby wiejskie zbiegły się w swych sutych
spódnicach  i  chustach  i  jak  kokosze  starały  się  sobą  osłonić  i  tymi  chustami,  owe  drewniane
świątynki,  piękne,  choć  bidniutkie,  ale  wówczas  przyjeżdżała  straż  pożarna  i  rozpędzała  je
strumieniami  wody.  [...]  Sikawki  "fajermanów"  przyczyniły  się  do  rozniecenia  tysięcy  owych
"czerwonych kurów", które rozświetlały ostatnie noce spędzone przeze mnie w rodzinnym domu [w
1943 r.- P. B.]. 

*** 
Nie ma wybaczenia tego aktu wandalizmu i prześladowania religijnego - przyznał na emigracji w
1956  r.  Jędrzej  Giertych.  -  Naród  polski  przyjmuje  ze  wstydem,  że  musi  wziąć  na  siebie
odpowiedzialność za ten wstrętny czyn w taki sam sposób w jaki naród niemiecki musi wziąć na
siebie odpowiedzialność za czyny Hitlera, a naród hiszpański za spalenie kościołów katolickich
przez komunistów hiszpańskich. 

Państwo Polskie przeszło jednak do porządku dziennego nad krzywdą, którą wyrządzili w sposób
świadomy i zaplanowany jego funkcjonariusze, organy i służby Kościołowi o ponad tysiącletniej
tradycji  na  ziemiach  polskich  oraz  jego  wiernym.  Wydarzenia  z  roku  1938  nosiły  tymczasem
znamiona  zbrodni  przeciwko  ludzkości.  Żaden  przedstawiciel  Rzeczypospolitej  Polskiej  nie
przeprosił dotychczas za bezprawne burzenie ortodoksyjnych świątyń w okresie międzywojennym
oraz represje wobec obywateli polskich wyznania prawosławnego.

http://www.lublin.cerkiew.pl/texty.php?id_n=19&id=164
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 Sobór w Lublinie
Pierwszą świątynią diecezjalną jest lubelska cerkiew katedralna pw. Przemienienia Pańskiego. Jest
ona  najstarszą  w  Polsce  świątynią  będącą  we  władaniu  Kościoła  prawosławnego.  Pierwsze
informacje o prawosławnej cerkwi w Lublinie pochodzą z 1395 r.

Lublin był miastem pogranicza. Już w Średniowieczu obok ludności polskiej,  osiedlała się tutaj
ruska  ludność  prawosławna.  Obecna  cerkiew  wzniesiona  została  na  początku  XVII  w.,  po
spłonięciu wcześniejszej, w niezwykle trudnych dla Kościoła prawosławnego latach. Wyświęcił ją
w  1633  r.  metropolita  kijowski  Piotr  (Mohyła).  Lubelska  cerkiew  kilkakrotnie  była  odbierana
prawosławnym. W 1695 r. przejęli ją unici. 

Powróciła do prawosławia w roku 1875. Od 1989 r., po raz pierwszy w swej historii, jest katedrą
biskupa  ordynariusza  Diecezji  Lubelsko-Chełmskiej.  Sobór  ten  po  gruntownych  pracach
konserwatorskich  jest  najpiękniejszą,  najbardziej  zadbaną  świątynią  diecezji.  W roku  2002  po
przeprowadzonych  z  największym  kunsztem  pracach  konserwatorskich  świątynia  ta  została
uhonorowana  nagrodą "Laur  konserwatorski".  W dzieło  przywrócenia  świetności  tej  najstarszej
prawosławnej  cerkwi  w  Polsce  szczególnie  przyczynili  się:  firma  Polkomtel  S.A.,  Kopalnia
Bogdanka - Lubelski Węgiel oraz Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Archimandryta Nikodem
Ihumen Prawosławnego Monasteru
świętych Cyryla i Metodego w Ujkowicach
wraz z Ojcami i Braćmi

liturgia.cerkiew.pl 

O Kościele prawosławnym
ks. Henryk Paprocki
17 — 23 minut

1. HISTORIA

Historia chrześcijaństwa w nierozerwalny sposób związana jest z dziejami Imperium Rzymskiego i
jego dziedzictwo żyje do dzisiaj w całym chrześcijaństwie. Fakt, że chrześcijaństwo rozwijało się
początkowo  głównie  na  terenach  cesarstwa,  w  naturalny  niejako  sposób  doprowadził  do
wytworzenia się dwóch podstawowych wizji Kościoła, wschodniej i zachodniej. Wiązało się to z
dwoma  typami  kultury,  a  także  i  mentalności,  na  terenie  cesarstwa,  a  mianowicie  greckim  i
rzymskim.  W  procesie  rozwoju  historycznego  wytwarzały  się  swoiste  „układy  semiotyczne”,
całkowicie  zamknięte  i  nie  podlegające  obcym wpływom.  Dotyczy  to  zwłaszcza  sytuacji  w V
wieku,  kiedy od jedności  kościelnej  odeszły Kościoły  orientalne,  tworząc zamknięte  wspólnoty
narodowe  na  Bliskim  Wschodzie.  Od  Soboru  Chalcedońskiego  (451  rok)  chrześcijaństwo  ma
wyraźnie podwójne oblicze — greckie i rzymskie.                                                                       19.



Procesowi temu sprzyjało powstanie na Wschodzie nowej stolicy — Konstantynopola, która stała
się zarazem centrum kultury greckiej. 

Pozornie Kościół był jeden, ale de facto już wtedy jedność uświadamiano sobie jedynie w chwilach
zagrożenia  doktrynalnego.  Oznacza  to,  że  Kościoły  stopniowo  oddalały  się  od  siebie.
Najistotniejsze były w tym kwestie eklezjologiczne (nauka o Kościele). Na Zachodzie tylko jedna
stolica biskupia mogła powoływać się na swoje apostolskie pochodzenie. Natomiast na Wschodzie
takich stolic były dziesiątki. Kościół pierwszego tysiąclecia istniał jako Kościół lokalny. Synody
samodzielnie  wybierały  nowych  biskupów  i  patriarchów,  ustalały  granice  diecezji  i  prowincji
kościelnych. Równocześnie jednak rozwijał się inny proces, znacznie bardziej niebezpieczny. Było
to  wzajemne  wyobcowanie  się  obu  wielkich  tradycji  chrześcijaństwa.  Dotyczy  to  nie  tylko
mentalności  wiernych  i  kultury,  ale  także  teologii.  Oznacza  to  istnienie  dwóch  różnych  wizji
chrześcijaństwa,  bazujących na  Biblii.  Tego rodzaju  sytuacja  musiała  doprowadzić  do podziału
chrześcijaństwa  na  dwa  różne  Kościoły  —  rzymskokatolicki  i  prawosławny.
Na ziemiach polskich początki tradycji wschodniego chrześcijaństwa sięgają czasów misji świętych
braci Cyryla i Metodego. Trudno jest ustalić, jaką liturgię celebrowali święci bracia, jednak można
przypuszczać, że najbardziej prawdopodobna jest wersja o tak zwanej Liturgii św. Piotra, która w
bizantyjskim schemacie liturgicznym VIII wieku umieszczała rzymski kanon mszalny. Święci Cyryl
i Metody dokonali przełœmu w mentalności wiernych, wprowadzając do liturgii język narodowy.
Sprawa  misji  cyrylo-metodiańskiej  miała  jednak  na  obecnych  ziemiach  polskich  charakter
epizodyczny i nie odegrała dużej roli w finalnym procesie chrystianizacji.

Znacznie bardziej trwałe ślady pozostawiła ekspansja polityczna Polski, skierowana na Wschód.
Jednakże jeszcze do połowy XI wieku istniała hierarchia słowiańska obok łacińskiej i w Krakowie
ciągle był celebrowany ryt zachodni w języku słowiańskim. Praktyka ta ostatecznie zaniknęła w XV
wieku. Kościół prawosławny w sferze oddziaływania polskiej polityki znalazł się po przyłączeniu
Rusi  halicko-włodzimierskiej  przez  Kazimierza  Wielkiego.  Król  zabiegał  w Konstantynopolu  o
utworzenie odrębnej metropolii prawosławnej i patriarcha mianował elekta królewskiego Antoniego
metropolitą  halickim.  Metropolia  ta  obejmowała  diecezje  chełmską,  turowską,  przemyską  i
włodzimierską. Natomiast od unii polsko-litewskiej w orbicie polskiej polityki znalazły się ziemie
Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W  XVI  wieku,  w  wyniku  nacisków  władz  państwowych  i  Kościoła  rzymsko-katolickiego
przeprowadzono unię  z  Rzymem (na  synodzie  w Brześciu  Litewskim w 1596 roku).  Unia  nie
przyniosła  ani  państwu  ani  Kościołowi  spodziewanych  rezultatów  i  zamiast  doprowadzić  do
konsolidacji  państwa,  wywołała  długotrwałe  wojny  religijne  i  prześladowanie  prawosławnych,
którzy nie przyjęli unii. Była też jedną z przyczyn wojen polsko-moskiewskich, w wyniku których
znaczna  część  ziem  litewskich  przeszła  do  państwa  moskiewskiego.  Dopiero  za  rządów  króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego, w epoce Sejmu Wielkiego, Kongregacja Pińska w 1791 roku
postawiła kwestię wolności prawosławia i jego hierarchicznej organizacji w Polsce.
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Rozbiory Polski postawiły w nowym świetle problem prawosławia i unii. Unia przetrwała jedynie
w  zaborze  austriackim.  W  zaborze  rosyjskim  zdecydowana  większość  parafii  spontanicznie
powracała  do  prawosławia.  W  wyniku  fatalnej  polityki  rządu  rosyjskiego  doszło  jednak  do
nawracania  siłą  unitów  na  Podlasiu.  Okres  rozbiorów  poważnie  skomplikował  stosunki
narodowościowe  i  religijne  na  terenach  byłej  Rzeczypospolitej.
Historia  prawosławia  zmieniła  się  radykalnie  w 1915 roku,  kiedy  rosyjskie  władze  państwowe
opuściły  ziemie  polskie.  Ewakuowano  także  większość  ludności  prawosławnej  oraz
duchowieństwo.

 Na ziemiach polskich pozostało jedynie około dziesięciu duchownych i dwóch biskupów. Życie
Kościoła prawosławnego zostało prawie całkowicie zburzone, nie mniej jednak w kilku ośrodkach
przetrwały  aktywne  centra  prawosławne.  W 1918  roku  rozpoczęła  się  masowa reewakuacja,  a
patriarchat  moskiewski  polecił  biskupowi  Dionizemu  Waledyńskiemu  zorganizowanie  nowej
diecezji — poleskiej. W 1919 roku sytuacja stała się bardziej jasna, ale ze strony Kościoła rzymsko-
katolickiego rozpoczęła się masowa rewindykacja dóbr prawosławnych.

W  1921  roku  przybył  do  Polski  arcybiskup  Jerzy  Jaroszewski,  któremu  władze  państwowe
powierzyły zorganizowanie Kościoła, co znalazło też poparcie w decyzji patriarchy Tichona, który
podniósł arcybiskupa do godności egzarchy. Jednakże niektórzy biskupi odnieśli się negatywnie do
projektu  zorganizowania  Kościoła  prawosławnego  w  Polsce  na  zasadach  autokefalii  czyli
samodzielności kościelnej. Pomimo narastających trudności arcybiskup Jerzy, podniesiony w 1922
roku  do  godności  metropolity  prowincji,  zorganizował  drukarnię,  duszpasterstwo  wojskowe  i
bractwa  cerkiewne,  co  umożliwiło  normalne  funkcjonowanie  Kościoła.  14  czerwca  1922  roku
synod biskupów, opierając się na decyzjach patriarchatu moskiewskiego, głoszących że w wypadku
trudności w komunikowaniu się z władzą kościelną biskupi mają prawo organizowania własnych
diecezji i metropolii bez zgody na to patriarchatu, postanowił, że sam przejmuje wszystkie decyzje
w sprawach Kościoła w Polsce.  Po tragicznej  śmierci  metropolity  Jerzego w 1923 roku, synod
wybrał  jego  następcą  biskupa  Dionizego  Waledyńskiego  i  zwrócił  się  do  patriarchy
Konstantynopola z prośbą o zatwierdzenie wyboru i nadanie praw i przywilejów, jakie posiadał
metropolita Jerzy.

W listopadzie 1923 roku metropolita Dionizy wystosował list do patriarchy Tichona z prośbą o
nadanie  autokefalii  Kościołowi  w  Polsce.  Sytuacja  Kościoła  rosyjskiego  w  tym  okresie  była
skomplikowana  i  synod  biskupi  praktycznie  nie  istniał,  co  uniemożliwiało  przeprowadzenie
procedury kanonicznej. W tej sytuacji rząd polski i Kościół prawosławny prowadzili rozmowy z
patriarchatem w Konstantynopolu o nadanie autokefalii. Patriarchat tomosem z 13 listopada 1924
roku nadał Kościołowi polskiemu autokefalię, powołując się na zależność metropolii kijowskiej od
Konstantynopola, ale pomijając milczeniem okres przynależności do Kościoła rosyjskiego. W tej
sytuacji Kościół rosyjski nie uznał autokefalii, która została proklamowana uroczyście 17 września
1925 roku.
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Sytuację wewnętrzną Kościoła prawosławnego komplikowały w tym czasie działalność neounijna
prowadzona przez Kościół katolicki oraz odśrodkowe ruchy narodowościowe. Władze państwowe
dążyły  natomiast  do  polonizacji  Kościoła.  Najgroźniejsza  akcja  przeciwko prawosławiu  została
podjęta przez władze państwowe w 1938 roku. Polegała ona na burzeniu cerkwi prawosławnych. W
roku tym zburzono 108 świątyń. W okresie międzywojennym na terenie Polski istniało 5 diecezji
prawosławnych  (warszawska,  wileńska,  poleska,  wołyńska  i  grodzieńska),  dwa  seminaria
duchowne (Wilno i Krzemieniec), Liceum Teologiczne (Warszawa), Szkoła Duchowna (Dermań),
Szkoła  Psalmistów (Jabłeczna)  i  Studium Teologii  Prawosławnej  Uniwersytetu  Warszawskiego,
otwarte 8 lutego 1925 roku. Kościół posiadał także 9 klasztorów, 125 dekanatów i 1457 parafii (bez
filii). Ilość wiernych wynosiła około 4,5 miliona.

Najtragiczniejszy okres  w dziejach  prawosławia  w Polsce  rozpoczął  się  1  września  1939 roku.
Metropolita Dionizy pod presją odsunął się od rządów w Kościele i cała władza decyzyjna przeszła
w ręce grup narodowościowych. 

Władze  okupacyjne  spacyfikowały  szereg  wsi  prawosławnych,  wielu  działaczy  cerkiewnych
zginęło  w  obozach  koncentracyjnych  lub  też  zostało  rozstrzelanych.  W  wyniku  wojny  życie
Kościoła  uległo  poważnym  zakłóceniom,  przestało  istnieć  Studium  Teologii  Prawosławnej,
seminaria duchowne, wydawnictwo i szereg parafii. W czasie II wojny światowej znaczną część
Wojska  Polskiego  na  emigracji  stanowili  żołnierze  prawosławni.  Istniało  duszpasterstwo
prawosławne,  na  czele  którego  stał  biskup  Sawa  Sowietow,  w  randze  generała  brygady.
Wyzwolenie  zastało  Kościół  prawosławny  w  stanie  poważnej  dezorganizacji,  spowodowanej
stratami  wojennymi,  brakiem  kadr  i  znacznym  zmniejszeniem  się  ilości  wiernych,  głównie
skutkiem zmiany granic Polski, przesiedleniami do Z.S.R.R. i w ramach akcji „Wisła”. 17 kwietnia
1948  roku  prezydent  państwa  cofnął  uznanie  udzielone  Dionizemu  Waledyńskiemu  jako
metropolicie Kościoła prawosławnego. W związku z tą decyzją minister administracji publicznej
powołał  „Tymczasowe  Kolegium  Rządzące  Kościoła  Prawosławnego”,  którego  zadaniem  była
normalizacja  sprawy autokefalii  oraz  stosunków wewnętrznych.  W 1948 roku Kościół  rosyjski
nadał Kościołowi polskiemu autokefalię. Wkrótce po tej decyzji synod Kościoła polskiego powołał
arcybiskupa Tymoteusza Szrettera na stanowisko zastępcy metropolity oraz dokonał zmian granic
diecezji. Ostateczne uregulowanie sytuacji kanonicznej nastąpiło w 1951 roku, gdy na stanowisko
metropolity powołano arcybiskupa Makarego Oksijuka. 

W  1950  roku  restytuowano  w  Warszawie  Liceum  Teologiczne,  przekształcone  następnie  w
Seminarium  Duchowne,  a  w  1957  roku  utworzono  Sekcję  Teologii  Prawosławnej  przy
Chrześcijańskiej  Akademii  Teologicznej  w  Warszawie.  Przed  Kościołem  ciągle  stał  problem
opracowania  nowego  statutu  wewnętrznego,  gdyż  uchwalony w 1938 roku nie  odpowiadał  już
stanowi faktycznemu. Nowy statut został zatwierdzony w 1970 roku. Uregulowano również sprawę
wydawnictw kościelnych i w 1982 roku zorganizowano własną drukarnię. W 1981 roku powołano
„Koło Teologów Prawosławnych”, które skupia młodzież i wydaje własny „Biuletyn Informacyjny
K.T.P.”.  Poza  tym  Kościół  publikuje  miesięcznik  „Wiadomości  Polskiego  Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego”, kwartalnik „Cerkiewny Wiestnik” oraz kalendarze w wersjach polsko-
rosyjskiej i ukraińskiej. 
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W okresie  powojennym wybudowano 26 nowych cerkwi i  podjęto budowę dalszych 28, jak w
Hajnówce, Białymstoku, Zyndranowej, Krynicy oraz przystąpiono do restauracji cerkwi klasztornej
w Supraślu.  W związku ze zmianą sytuacji  politycznej  w 1990 roku podjęto prace nad ustawą
regulującą stan prawny Kościoła prawosławnego w Polsce. Ustawa została uchwalona przez sejm i
podpisana przez prezydenta w 1991 roku.

Aktualnie  Kościół  prawosławny  w  Polsce  dzieli  się  na  sześć  diecezji:
1. Archidiecezja warszawsko-bielska (6 dekanatów, 59 parafii).  Na terenie diecezji znajdują się:
klasztor  żeński  św.  Marty  i  Marii  w  Grabarce,  męski  dom  klasztorny  w  Sakach,  Wyższe
Seminarium  Duchowne  (Warszawa),  Sekcja  Teologii  Prawosławnej  Ch.A.T.  i  wydawnictwo
metropolii.
2. Diecezja białostocko-gdańska (5 dekanatów i 55 parafii). Na terenie diecezji znajdują się klasztor
męski  w  Supraślu  i  klasztory  żeńskie  w  Białymstoku  oraz  Wojnowie.
3.  Diecezja  łódzko-poznańska  (3  dekanaty  i  12  parafii  i  3  filie).
4.  Diecezja  wrocławsko-szczecińska  (4  dekanaty  i  39  parafii).
5.  Diecezja  przemysko-nowosądecka  (3  dekanaty,  18  parafii  i  14  filii).  Diecezja  została
restytuowana w 1981 roku i obejmuje ziemie zamieszkałe przez prawosławnych Łemków. Na jej
terenie  znajduje  się  klasztor  męski  w  Ujkowicach  koło  Przemyśla.
6. Diecezja lubelsko-chełmska (4 dekanaty, 31 parafii i  3 filie). Na terenie diecezji znajduje się
klasztor męski w Jabłecznej. Diecezja została restytuowana w 1989 roku (Chełm jest najstarszą
prawosławną  katedrą  biskupią  w  Polsce,  założoną  w  1205  roku).
W 1988 roku do jurysdykcji Kościoła polskiego przyjęto parafie prawosławne we Włoszech i w
1990  roku  parafie  prawosławne  w  Portugalii  i  w  Brazylii.
Najwyższą władzą w Kościele jest sobór krajowy i synod biskupów. Liczba wiernych wynosi około
600 tysięcy.  Polski  Autokefaliczny Kościół  Prawosławny pozostaje  w łączności  kanonicznej  ze
wszystkimi lokalnymi Kościołami prawosławnymi (to znaczy czternastoma).

2. DOKTRYNA

Nauka  dogmatyczna  Kościoła  prawosławnego  bazuje  na  definicjach  siedmiu  Soborów
Powszechnych, które odbyły się w pierwszym tysiącleciu. Sobory te zajmowały się głównie kwestią
trynitarną (nauka o Trójcy Świętej) i chrystologiczną (nauka o Osobie Jezusa Chrystusa). Definicje
dogmatyczne, odnoszące się do innych zagadnień, jak Matki Bożej i kultu ikony, są powiązane z
definicją chrystologiczną. Dla Prawosławia istotne znaczenie ma Tradycja, zwłaszcza zaś nauczanie
Ojców Kościoła. Ciągłość Tradycji w rozumieniu Prawosławia zabezpiecza Kościół przed błędną
nauką.W kwestiach kanonicznych wiążące są również decyzje Soborów Powszechnych oraz tych
Soborów Lokalnych  i  Ojców Kościoła,  które  zostały  uznane  przez  Sobory  Powszechne.Istotne
różnice  w  nauce  między  Kościołem  prawosławnym  i  Kościołem  rzymskokatolickim  dotyczą
kwestii pochodzenia Ducha Świętego (tak zwane Filioque), prymatu i nieomylności biskupa Rzymu
oraz kultu maryjnego (problem Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia) .
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3. LITURGIA

Liturgia  Kościoła  prawosławnego ukształtowała się  w pierwszym tysiącleciu  chrześcijaństwa w
Palestynie,  na  Bliskim  Wschodzie  i  w  Bizancjum.  Swój  ostateczny  kształt  uzyskała  w
Konstantynopolu  w  wyniku  syntezy  tradycji  monastycznej  i  katedralnej.  Podstawowym
nabożeństwem jest Boska Liturgia (czyli msza) sprawowana według formularzy Jana Chryzostoma,
Bazylego  Wielkiego,  Jakuba  Apostoła  i  Liturgii  Praesanctificatorum.  Do  ważnych  nabożeństw
należą nieszpory  i  jutrznia,  celebrowane razem przed niedzielami  i  wielkimi  świętami.  Kościół
prawosławny  uznaje  siedem  sakramentów,  a  także  inne  poświęcenia,  jak  na  przykład  wody,
domostw  itp.  Najważniejszym  świętem  jest  Pascha  (Wielkanoc),  zwana  „świętem  świąt”,
poprzedzona  Wielkim  Postem  i  Tygodniem  Męki.  Poza  tym  istotne  znaczenie  ma  dwanaście
wielkich świąt Kościoła: Narodzenie Bogurodzicy, Podwyższenie Krzyża, Narodzenie Chrystusa,
Objawienie Pańskie, Spotkanie Pańskie, Wprowadzenie Bogurodzicy do Świątyni, Zwiastowanie,
Przemienienie  Pańskie,  Zaśnięcie  Bogurodzicy,  Wejście  Chrystusa  do  Jerozolimy,
Wniebowstąpienie Pańskie i Zesłanie Ducha Świętego. Rok liturgiczny rozpoczyna się 1 września.
Daty Paschy obliczana jest według zasad ustalonych przez I Sobór Powszechny (Nicea, 325 rok), to
znaczy  w  pierwszą  niedzielę  po  wiosennej  pełni  księżyca  i  po  Paszce  żydowskiej.  Kościoły
prawosławne posługują się albo zmodyfikowanym kalendarzem juliańskim (tak zwany kalendarz
neobizantyjski)  albo  kalendarzem  juliańskim.  W  tym  wypadku  różnica  między  kalendarzami
wynosi 13 dni. W kalendarzu liturgicznym każdy dzień roku ma wspomnienie świętych, niektóre
dni także wspomnienie ikon i cudownych interwencji Bożych. 

Poza  Wielkim Postem obowiązuje  post  prze  świętem  Narodzenia  Chrystusa  (tak  zwany  “Post
Apostoła Filipa”), post przed świętem Apostołów Piotra i Pawła oraz post przed świętem Zaśnięcie
Bogurodzicy.

4. ROZUMIENIE EKUMENIZMU I DIALOGI

Prawosławie  rozumie  swój  udział  w  ruchu  ekumenicznym  jako  danie  świadectwa  wiary
niepodzielonego chrześcijaństwa pierwszego tysiąclecia. Prawie wszystkie Kościoły prawosławne
(z  wyjątkiem  gruzińskiego,  bułgarskiego  i  jerozolimskiego)  są  członkami  Światowej  Rady
Kościołów  (Prawosławie  jest  jednym  z  założycieli  tej  organizacji)  i  biorą  udział  w  różnych
dialogach. Najbardziej zaawansowanym jest dialog z Kościołami przedchalcedońskimi (Kościoły
koptyjski, etiopski, ormiański i syryjskie). Prowadzone są też dialogi z Kościołem starokatolickim,
Kościołami  protestanckimi  i  Kościołem rzymskokatolickim.  Z reguły  Kościoły  prawosławne są
członkami krajowych organizacji ekumenicznych. W Polsce Kościół prawosławny jest członkiem
Polskiej  Rady Ekumenicznej,  a  także Światowej  Rady Kościołów, Chrześcijańskiej  Konferencji
Pokojowej,  Konferencji  Kościołów  Europejskich  oraz  uczestniczy  w  różnorakich  dialogach
międzykościelnych .

5. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym celem Kościoła  jest  doprowadzenie  wiernego  do  zbawienia.  Temu celowi  służy
przede wszystkim nauczanie.
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 Poza tym Kościół prowadzi działalność charytatywną poprzez odpowiednie placówki, jak domy
starców, sierocińce, stołówki dla ubogich, domy opieki itp. Kościół prowadzi również działalność
wydawniczą i ikonograficzną (istnienie szkół malowania ikon). Jedną z charakterystycznych form
działalności  Prawosławia  jest  istnienie  bractw  cerkiewnych.  Poza  bractwami  na  poziomie
parafialnym  działają  również  bractwa  diecezjalne  i  krajowe.  W  Polsce  owocną  działalność
prowadzi Bractwo Młodzieży Prawosławnej, założone w 1981 roku.

6. WSPÓLNE ŚWIADECTWO

Prawosławie uważa,  że wspólne świadectwo wszystkich chrześcijan ma ogromne znaczenie we
współczesnym świecie.  Z  tego  powodu  bierze  udział  w  nabożeństwach  o  jedność  chrześcijan,
współpracuje  w  niesieniu  pomocy  oraz  organizuje  pomoc  dla  dotkniętych  skutkami  wydarzeń
losowych, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

2010-03-22 
liturgia.cerkiew.pl 

Kazanie na Święto Niepodległości
ks. Henryk Paprocki
7 — 9 minut

W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha.

Na kilka dni przed dziewięćdziesiątą rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości 
zgromadziliśmy się na nabożeństwie dziękczynnym za odzyskaną wolność.

Zgromadziliśmy się w dniu poświęconym pamięci świętego Michała Archanioła. Wyznaczona na 
dzisiaj lekcja z Listu do Hebrajczyków cytuje Psalm 8:

„Czym  jest  człowiek,  że  o  nim  pamiętasz?Uczyniłeś  go  niewiele  mniejszym  od
aniołów,Ukoronowałeś go chwałą i czcią, Wszystko poddałeś pod jego stopy”.

Chrześcijaństwo jest religią głęboko antropocentryczną i w centrum stawia – przez fakt Wcielenia
Syna Bożego – człowieka jako koronę stworzenia.

Św. męczennik Grzegorz Peradze, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i duchowny tej świątyni,
który zginął w Obozie Koncentracyjnym Auschwitz, w swoim komentarzu do Modlitwy Pańskiej
kładł szczególny nacisk właśnie na człowieka i na rolę ojczyzny w dziele zbawienia.

„Centrum, sercem, najważniejszym nerwem, wokół którego obraca się ojczyzna i jej tradycje, przez
nią tworzone, jest sam człowiek. To człowiek stworzył te świątynie i twierdze, to on nałożył swoimi
działaniami duchowymi i fizycznymi koronę na całe otoczenie. To on przekazał i wpisał w przyrodę
to,  co  dla  kogoś  innego,  obcego,  jest  księgą  zapieczętowaną  siedmioma pieczęciami,  napisaną
niezrozumiałymi literami, a co on sam tak łatwo i swobodnie czyta, i wyśpiewuje.
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Kiedy Kościół modli się lub mówi o ojczyźnie, to nie ma na uwadze przede wszystkim świątyń,
słońca, gór lub pól, ale człowieka i jego dobrą wolę, która wszystko to stwarza, chroni, uduchowia,
strzeże i broni. Kiedy Kościół mówi o człowieku, to ma na uwadze przede wszystkim osobę, która
czuje  testament  przodków  i  rozumie  język  swojej  ojczyzny,  która  uświadamia  sobie  własną
odpowiedzialność wobec życia, wobec testamentu przodków i stara się w swoim rozwoju choćby na
jeden krok posunąć się  do przodu na dowód swojej  odpowiedzialności,  a  Kościół  podtrzymuje
takiego człowieka oraz pomaga mu wykonać ten testament:  poszukiwanie Boga i  poszukiwanie
królestwa Bożego oraz Światłości Bożej w tym świecie, walka o prawo, wolność i rozwój.

W „Ojcze nasz” pierwszym słowem modlitwy Jezusa Chrystusa jest słowo „Ojciec”, czyli Bóg.
Pierwszym słowem modlitwy Jezusa Chrystusa było słowo Bóg i to oznacza, że nie mamy prawa
jako chrześcijanie czynić sobie z ojczyzny idola, walczyć i żyć jedynie dla rozwoju i wielkości
ojczyzny, lecz przedmiotem naszych dążeń powinien być Bóg, a nie tak, że Bóg i ojczyzna, Bóg w
świątyni i ojczyzna poza świątynią, ojczyzna w świątyni i poza jej granicami, ale Bóg w ojczyźnie,
a właściwie ojczyzna w Bogu.

Pierwszym słowem modlitwy Jezusa Chrystusa jest „Bóg” i tak samo pierwszym słowem owczarni
Jezusa Chrystusa powinno być słowo „Bóg”, gdyż celem życia obywatela i obywatelstwa powinien
być  Bóg.  Jeśli  pierwszym słowem modlitwy  człowieka  lub  narodu jest  coś  innego,  nawet  coś
takiego jak ojczyzna, patriotyzm, praca oraz walka o wolność i rozwój ekonomiczny kraju, to nie
jest to słowo właściwe. W tym celu, żeby życie i pomyślność – także pomyślność i rozkwit jego
ojczyzny – były owocne, autentyczne i trwałe, człowiek powinien podporządkować swoje dążenia
wyższej zasadzie. Tą wyższą zasadą w tym wypadku jest Bóg. Człowiek powinien swoje życie
umieścić w wielkiej koncepcji, podporządkować swoje działania i życie tej koncepcji, której dobro i
moc nie mają żadnych granic, która jak niebo okrywa sobą całą ziemię, i która każdemu celowi i
dążeniu człowieka – bez względu na jego lokalność i ograniczoność – nadaje znaczenie uniwersalne
i  nieprzemijające.  Ten  człowiek  i  ten  naród,  którzy  tak  postępują,  znajdują  cel  życia  i  cel
działalności poza granicami tego, co człowiek pozostawił, a światopogląd tego narodu i jego punkt
widzenia  wznoszą  się  ponad  drobiazgowością  i  drugorzędnością,  a  ten  wzniosły  światopogląd
wznosi  i  uszlachetnia  nawet  szczegóły  życia.  Każdy  człowiek  i  każdy  naród,  który  pragnie
nieprzemijających owoców swego życia, nie powinien rozmieniać i zamieniać pierwszego słowa
modlitwy  Jezusa  Chrystusa  „Ojcze  nasz”,  to  znaczy  słowa  „Bóg”  na  inne  słowa,  a  życiową
orientacją człowieka powinno być znalezienie łaski Bożej.

Apostoł Paweł w Liście do Filipian mówi, że „nasza ojczyzna jest w niebie” (3, 20). Oznacza to, że
rzeczywistość królestwa Bożego powinna być archetypem czyli wzorem naszej ziemskiej ojczyzny.
Bóg jest twórcą harmonii czyli kosmosu, podczas gdy wróg człowieka dąży do tworzenia chaosu.
Ideałem ojczyzny jest  więc jej  harmonijny rozwój.  Królestwo Boże jest  otwarte dla wszystkich
ludzi dobrej woli, co oznacza, że ojczyzna powinna być także otwarta dla wszystkich ludzi dobrej
woli i stawać się wspólnym domem tych wszystkich, którzy zamieszkują ziemię ojców. Człowiek
jako wartość nadrzędna i najwyższa jest przedmiotem troski ojczyzny. W tym sensie ojczyzna jest
wielkim obowiązkiem i troską wszystkich obywateli.
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Kościół  nasz  podczas  każdego  nabożeństwa  modli  się  o  „zachowanie  w  opiece  Bożej  naszej
ojczyzny”.  Pomoc  Boża  jest  potrzebna  w  każdym  dobrym  przedsięwzięciu.  Chrystus  Pan
powiedział  przecież:  „Beze  mnie  nic  uczynić  nie  możecie”  (J  15,  15).  Stąd  też  w  rocznicę
odzyskania niepodległości w sposób szczególny prosimy Boga, aby otaczał naszą ojczyznę opieką.
Niech święty Michał Archanioł, zwycięzca zła, chroni naszą ojczyznę przed wszelkim złem, aby
stała  się  wspólnym domem wszystkich,  wolnym od zła  i  otwartym na  dobro.  Modlimy się  za
ojczyznę i jej władze, „abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności i
czystości”. Ojczyzna ziemska ułatwia nam przez to naszą drogę do ojczyzny niebieskiej.

Święty Apostoł Paweł poucza nas, żebyśmy postępowali „jak dzieci światłości. Owocem bowiem
duchowym  jest  wszelka  prawość  i  sprawiedliwość,  i  prawda”  (Ef  5,  9).  To  one  –  prawość,
sprawiedliwość i prawda – są przecież ostoją ojczyzny.

Dzisiaj  dziękujemy Bogu  za  wielki  dar  wolności.  Wolność,  tak  człowieka  jak  i  ojczyzny,  jest
wielkim darem. Chrystus Pan przyszedł wyzwolić nas z niewoli  grzechu i śmierci. W wolności
dzieci Bożych dziękujemy za dziewięćdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości, prosząc o to,
aby Bóg „dobrych otoczył dobrocią, a złych uczynił dobrymi w swej dobroci”.

Modlimy się o pokój i pomyślność ojczyzny, i wszystkich jej obywateli, aby Bóg w łaskawości
swojej  nadal  swoją  opieką  otaczał  nas  wszystkich  i  naszą  ojczyznę  w  drodze  do  ojczyzny
niebieskiej.

Panie  Jezu  Chryste,  Boże  wszelkiego  miłosierdzia  i  dobrodziejstw,  pokornie  składamy
dziękczynienie za dobrodziejstwa okazane naszej ojczyźnie, sławiąc Ciebie jako Pana, Władcę i
Dobroczyńcę, i błagając pokornie Twoje bezmierne i niewypowiedziane miłosierdzie: Jak dotąd
zechciałeś  przyjmować prośby sług Twoich i  miłosiernie  je  spełniać,  tak  i  w przyszłości  niech
otrzymujemy od Ciebie dobrodziejstwa, a ojczyznę naszą wybawiaj z wszelkich nieszczęść oraz
obdarzaj ją pokojem. Chwała Tobie Bogu, Dobroczyńcy naszemu, na wieki wieków. Amen.

Dionizy (Waledyński)

Dionizy, imię świeckie Konstanty Nikołajewicz Waledyński[1] (ur.
4 maja?/16 maja 1876 w Muromie, zm. 15 marca 1960 w
Warszawie) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Od
1923 zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego z tytułem metropolity warszawskiego i całej Polski.
Doprowadził do pomyślnego końca starania o autokefalię Kościoła
prawosławnego w Polsce uzyskaną od patriarchy Konstantynopola z
pominięciem Kościoła Rosyjskiego. Urząd sprawował do 1948,
kiedy został usunięty przez władze stalinowskie i osadzony w
areszcie domowym. 
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Młodość i edukacja
Konstanty Waledyński urodził się w miejscowości Murom w guberni włodzimierskiej w rodzinie
prawosławnego kapłana Nikołaja Iwanowicza Waledyńskiego, proboszcza parafii Świętych Kosmy
i Damiana w Muromiu, i jego żony Jelizawiety zd. Spiektorskiej. Był siostrzeńcem arcybiskupa
Hieronima (Egzemplarskiego). W wieku 12 lat stracił ojca. 
Naukę w  seminarium duchownym rozpoczął  we  Włodzimierzu,  zaś  ukończył  w 1896  w Ufie.
Studiował teologię na Akademii Duchownej w Kazaniu, której dyplom z wyróżnieniem, za pracę
Ideały  prawosławnego  Rosjanina-misjonarza  wśród  obcoplemiennych  mniejszości  narodowych
uzyskał cztery lata później. Za doskonałe wyniki w nauce otrzymał stypendium i rozpoczął pracę
naukową na Akademii w katedrze języka kałmuckiego. Jeszcze w czasie studiów, 14 września 1897,
złożył  śluby zakonne,  a  następnie został  wyświęcony na hierodiakona[5].  Święcenia kapłańskie
otrzymał dwa lata później. Wstępując do zakonu, pragnął poświęcić się pracy misyjnej (do czego
zainspirowało go w Ufie spotkanie z misjonarzem w Jakucji,  biskupem Dionizym (Chitrowem),
jednak uniemożliwiło mu to słabe zdrowie. 

1901–1913
W latach 1901–1902 był profesorem Seminarium Duchownego w Symferopolu,  gdzie wykładał
historię  biblijną  i  historię  Cerkwi  prawosławnych.  Następnie,  do  1911  był  wykładowcą  i
inspektorem, a później rektorem Seminarium Duchownego w Chełmie. W momencie przeniesienia
do Chełma otrzymał godność archimandryty. W tym czasie odbywał liczne wizytacje parafii na
terenie eparchii, której biskupem był Eulogiusz (Gieorgijewski). 

Szczególną uwagę zwracał na wychowanie przyszłych misjonarzy – w grupie jego wychowanków
byli  późniejsi  hierarchowie  PAKP Makary  (Oksijuk)  i  Aleksy  (Hromadśkyj).  Wspierał  również
cerkiewne instytucje kulturalne, zwłaszcza chóry, oraz założył pismo Chołmskaja Cerkownaja Żizń.
W 1905 został wybrany do rady Bractwa Przenajświętszej Bogurodzicy w Chełmie. 
Aktywność rektora chełmskiego seminarium duchownego zwróciła  na niego uwagę metropolity
kijowskiego i halickiego Flawiana, który planował sprowadzić archimandrytę Dionizego do swojej
diecezji, na stanowisko rektora Kijowskiej Akademii Duchownnej. Ten jednak w 1911, z powodów
zdrowotnych,  został  wysłany  do  Rzymu,  gdzie  miał  zostać  opiekunem  cerkwi  prawosławnej
działającej  przy  ambasadzie  rosyjskiej.  W  czasie  pobytu  w  stolicy  Włoch  zainteresował  się
archeologią  i  badaniem  zabytków  z  okresu  wczesnego  chrześcijaństwa.  Przy  swojej  pracy
współdziałał z badaczami włoskimi, wśród których byli profesorowie Cabrola, Respoghi, Belrederi,
Junent  i  Buillie.  Także  po  wyjeździe  z  Włoch  Dionizy  organizował  konferencje  naukowe  z
dziedziny archeologii. 
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Biskup

Ławra Poczajowska, miejsce chirotonii biskupiej Dionizego (Waledyńskiego) 

21  kwietnia  1913,  dzięki  rekomendacji  arcybiskupa  wołyńskiego  i  żytomierskiego  Antoniego,
został  konsekrowany  na  biskupa  pomocniczego  eparchii  wołyńskiej  z  tytułem  biskupa
krzemienieckiego. Jego chirotonii dokonał Grzegorz IV, patriarcha antiocheński, zaś wśród innych
konsekratorów był późniejszy zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami
Rosji biskup Antoni (Chrapowicki). 

Uroczystość miała miejsce w głównym soborze Ławry Poczajowskiej. W czasie I wojny światowej
zdecydował  się  pozostać  w  Krzemieńcu,  nie  udając  się  na  bieżeństwo,  jako  jeden  z  dwóch
urzędujących biskupów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego na terenie ziem polskich (drugim był
zwierzchnik  eparchii  wileńskiej  i  litewskiej  Tichon  (Bieławin)).  W czasie  I  wojny  światowej
prowadził  działalność  charytatywną  i  osobiście  angażował  się  w  organizację  duszpasterstwa
żołnierzy. 

W 1917 reprezentował mnichów ze swojej eparchii na Soborze Lokalnym w Piotrogrodzie, który
dokonał wyboru metropolity Tichona (Bieławina) na patriarchę Moskwy i całej Rus. Należał do
Związku Narodu Rosyjskiego i przewodniczył jego oddziałowi z siedzibą w Poczajowie. 
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W kwietniu  1918,  kiedy  ludność  prawosławna  zaczęła  wracać  na  Wołyń  z  bieżeństwa,  biskup
Dionizy otrzymał od patriarchy moskiewskiego Tichona polecenie budowy struktur nowej eparchii
– poleskiej. Z Wołynia miał według niektórych źródeł wyjechać na krótko w 1919, towarzysząc
przez pewien czas metropolicie Antoniemu (Chrapowickiemu) udającemu się na emigrację. W 1921
uczestniczył  we  Wszechukraińskim  Soborze,  który  powołał  do  życia  niekanoniczny  Ukraiński
Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Zmiany granic państwowych sprawiły jednak, że zarządzana
przez niego eparchia poleska znalazła się w granicach Polski, toteż biskup Dionizy nie angażował
się więcej w kwestie organizacji Kościoła prawosławnego na Ukrainie. 

W czasie wojny polsko-bolszewickiej na krótko wyjechał z Krzemieńca i zamieszkał w monasterze 
św. Jana Miłościwego w Małych Zahajcach. W 1921 uzyskał obywatelstwo polskie. 

W 1921  skutecznie  sprzeciwiał  się  zwołaniu  zjazdu  przedstawicieli  parafii  prawosławnych  w
Polsce,  który miał  przedyskutować kwestię  prawnej  sytuacji  struktur  prawosławnych w Polsce.
Biskup Dionizy  twierdził,  że  organizowany za  zgodą  władz  państwowych  zjazd  jest  instytucją
niekanoniczną  i  nieuprawnioną  do  podejmowania  decyzji  w  podstawowych  kwestiach
organizacyjnych, jako że położone w Polsce eparchie prawosławne nadal podlegały Rosyjskiemu
Kościołowi Prawosławnemu. Zabronił również duchowieństwu i świeckim swojej eparchii wysłać
przedstawicieli na Zjazd, który ostatecznie nie doszedł do skutku. Działalność biskupa sprawiła, że
został  on  wezwany  do  Warszawy  na  spotkanie  z  ministrem  wyznań  religijnych  i  oświecenia
publicznego  Maciejem  Ratajem,  na  którym  miał  zostać  poproszony  o  sporządzenie  projektu
powołania  Wyższego  Zarządu  Kościoła  Prawosławnego  w Polsce.  Mógł  być  zatem brany  pod
uwagę jako kandydat na przyszłego zwierzchnika Kościoła w Polsce po uzyskaniu przez niego
autokefalii, do czego dążył rząd polski. 

Sytuację  zmienił  jednak  przyjazd  do  Polski  arcybiskupa  mińskiego  i  turowskiego  Jerzego
(Jaroszewskiego) z emigracji we Włoszech, o co według Antoniego Mironowicza biskup Dionizy
osobiście  zabiegał.  Jako  wyższy  rangą  hierarcha,  arcybiskup  Jerzy  został  mianowany  przez
patriarchę Moskwy Tichona Egzarchą Patriarchy dla Kościoła Prawosławnego w Państwie Polskim
z tytułem arcybiskupa warszawskiego, zaś od września 1921 metropolity warszawskiego i  całej
Polski. 
Władze polskie,  chcąc uzyskać zgodę hierarchów prawosławnych w Polsce na uzyskanie przez
Kościół  w  Polsce  niezależności  względem  Patriarchatu  Moskiewskiego,  zaczęły  prowadzić  z
wybranymi biskupami rozmowy na temat kanonicznej możliwości uzyskania autokefalii.  W tym
czasie  biskup  Dionizy  –  razem  z  metropolitą  Jerzym  i  biskupem  pińsko-nowogrodzkim
Pantelejmonem – jednoznacznie poparł starania o autokefalię przeciwko zwolennikom utrzymania
status  quo,  biskupom  Eleuteriuszowi  (wileński)  i  Włodzimierzowi  (grodzieński).  Zwolennicy
autokefalii widzieli w takim postępowaniu jedyną szansę na pokojowe ułożenie stosunków między
państwem a Kościołem prawosławnym, postrzeganym jako instytucja ściśle związana z Rosją. 

Dlatego  po  kolejnym  spotkaniu  z  ministrem  Ratajem,  który  potwierdził  dążenie  rządu  do
usamodzielnienia  się  prawosławia  w Polsce,  wymienieni  trzej  biskupi  zgodzili  się  –  zgodnie  z
prawem kanonicznym – wystąpić o przyznanie autokefalii do patriarchy Moskwy. W oświadczeniu
złożonym na ręce ministra zadeklarowali, że  radzi są poświęcić się pracy na korzyść Cerkwi na
podstawie autokefalii.
 Zdaniem Mirosławy Papierzyńskiej-Turek biskup Dionizy, podobnie jak Pantelejmon i metropolita
Jerzy, nie był w tym okresie całkowicie przekonany co do konieczności autokefalizacji prawosławia
w Polsce. Był jednak zdania, że obok zachowania lojalności wobec patriarchy Moskwy niezbędne
jest zadbanie o dobre stosunki z rządem II RP. 
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24 stycznia 1922 uczestniczył w soborze biskupów prawosławnych w Polsce, na który został 
wezwany przez metropolitę Jerzego razem z biskupem Pantelejmonem. Przeciwnicy autokefalii nie 
wzięli udziału w zjeździe. Sobór ten przedyskutował i zatwierdził treść Tymczasowych przepisów o 
stosunku rządu do Kościoła prawosławnego w Polsce. W tym samym roku biskup Dionizy został 
wyświęcony na arcybiskupa wołyńskiego i krzemienieckiego. 30 maja 1922, w czasie kolejnego 
soboru w Ławrze Poczajowskiej, zagłosował za rezolucją napisaną przez metropolitę Jerzego na 
życzenie władz, w której hierarchowie deklarowali samodzielne podejmowanie decyzji w sprawie 
prawosławia w Polsce, bez oczekiwania na instrukcje z Moskwy. 

Wobec opuszczenia obrad przez przeciwników autokefalii i nieobecności dwóch dalszych 
hierarchów, rezolucję przyjęto jedynie głosami metropolity Jerzego i arcybiskupa Dionizego. 
Kolejny sobór, jaki odbył się 14 czerwca 1922,
ukonstytuował Święty Synod, który miał być w
przyszłości najwyższym organem autokefalicznego
Kościoła w Polsce. Uchwała końcowa soboru, jaką
Dionizy poparł, zapowiadała zwrócenie się o
przyznanie autokefalii do patriarchy
konstantynopolitańskiego wobec ustania działalności
w Moskwie duchownego kanonicznego wyższego
zarządu, jak i podjęcie w przyszłości starań o
akceptację nietypowego trybu autokefalizacji przez
inne Kościoły prawosławne. Z powodu protestów
biskupów Eleuteriusza i Włodzimierza w skład
Świętego Synodu weszli jedynie metropolita Jerzy,
biskup Aleksander (Inoziemcow) oraz arcybiskup
Dionizy (Waledyński).

Metropolita warszawski i całej Polski Jerzy. Biskup
Dionizy (Waledyński) zabiegał o jego powrót z Włoch,
a następnie popierał jego starania o uzyskanie
autokefalii dla Kościoła prawosławnego w Polsce .

Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego

Uzyskanie autokefalii przez Kościół w Polsce

8  lutego  1923  metropolita  Jerzy  został  zastrzelony  w  swojej  rezydencji  przez  archimandrytę
Smaragda,  przeciwnika  autokefalii  dla  Kościoła  w  Polsce.  Arcybiskupowi  Dionizemu,  jako
najstarszemu z  pozostałych  biskupów,  zostało  powierzone  pełnienie  obowiązków  locum tenens
metropolity warszawskiego. Jeszcze w tym samym miesiącu został wybrany nowym metropolitą, a
następnie intronizowany 29 kwietnia 1923 w soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie. 
Metropolita kontynuował działania na rzecz uzyskania autokefalii. W liście z 18 listopada 1923 do
patriarchy  moskiewskiego  Tichona  prosił  o  pobłogosławienie  „samodzielnej  egzystencji  cerkwi
prawosławnej w Polsce”.
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 Otrzymał jednak odpowiedź odmowną.  Patriarcha twierdził,  że  jedynym organem zdolnym do
wydania ważnej decyzji o autokefalizacji jest niemożliwy do zwołania w panujących warunkach
politycznych  sobór  biskupów  Rosyjskiego  Kościoła  Prawosławnego.  Podkreślał  również,  że
posiada jedynie niepełne i wewnętrznie sprzeczne informacje o sytuacji w Polsce i dlatego nie może
oceniać jej pozytywnie. Metropolita Dionizy pragnął wyjaśnić wszelkie wątpliwości, wysyłając do
Moskwy delegację, zrezygnował jednak z tego po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych. 

Władze  polskie  wyraźnie  sugerowały  metropolicie  Dionizemu  podjęcie  rozmów  z  patriarchą
Konstantynopola, chociaż urzędujący patriarcha Melecjusz IV nie wyrażał jednoznacznie swojego
stanowiska w tym zakresie. Potwierdził wprawdzie wybór Dionizego, nadając mu tytuł metropolity
warszawskiego  i  wołyńskiego  i  całego  Kościoła  prawosławnego  w  Polsce  oraz  godność
przełożonego Ławry Poczajowskiej, jednak w liście wysłanym w kwietniu 1923 nie wspominał o
możliwej  autokefalii,  a  jedynie  sugerował  przejście  prawosławnych  w  Polsce  pod  swoją
jurysdykcję.  Po śmierci Melecjusza metropolita Dionizy kontynuował rozmowy z jego następcą
Grzegorzem VII. 

Po  udzieleniu  mu  oczekiwanych  szczegółowych  sprawozdań  w  kwestii  sytuacji  Kościoła
prawosławnego w Polsce i przekazaniu daru w wysokości 12 tys. funtów szterlingów Grzegorz VII
wstępnie  zaakceptował  usamodzielnienie  się  polskiego  prawosławia.  Jego  decyzję  potwierdził
Synod patriarszy 11 listopada 1924. Dwa dni później, 13 listopada 1924 patriarcha Konstantynopola
podpisał  stosowny  tomos.  Uroczyste  ogłoszenie  samodzielności  Polskiego  Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego miało miejsce 17 września następnego roku w soborze w Warszawie, w
obecności przedstawicieli starożytnych patriarchatów prawosławnych.

Patriarcha moskiewski Tichon. Odmownie odpowiedział na
prośbę metropolity Dionizego o pobłogosławienie
niezależności Kościoła w Polsce; swoją ewentualną zgodę
w przyszłości uzależniał od decyzji soboru biskupów
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 

Metropolita moskiewski Sergiusz (Stragorodski), pełniący obowiązki patriarchy Moskwy, nie 
zgadzał się na zaakceptowanie autokefalii Kościoła w Polsce. Jego korespondencja z metropolitą 
Dionizym (Waledyńskim) zakończyła się zerwaniem stosunków międzykościelnych .
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Natychmiast  po  tym  fakcie  metropolita  Dionizy  podjął  starania  na  rzecz  uznania  PAKP  za
kanoniczny  Kościół  przez  inne  Kościoły  prawosławne.  Odbył  wizyty  duszpasterskie  do
patriarchatów starożytnych i pozostałych samodzielnych Kościołów prawosławnych, przekazując
im  cenne  podarunki  i  niemal  każdorazowo  doprowadzał  do  ustanowienia  „braterskich  i
modlitewnych stosunków miłości i jedności” (tj. uznania PAKP za Kościół kanoniczny). Jedynie
Kościoły  Serbski  i  Bułgarski  uznały  okoliczności  autokefalizacji  za  niezgodne  z  prawem
kanonicznym. Analogicznie nieprzychylne stanowisko reprezentował początkowo także Rosyjski
Kościół Prawosławny poza granicami Rosji, który jednak decyzją zjazdu biskupów w dniach 24
czerwca – 2 lipca  1926 w Karłowicach Sremskich uznał,  że  nadanie  autokefalii  Kościołowi  w
Polsce było zgodne z  prawem kanonicznym. We wrześniu tego samego roku obydwa Kościoły
nawiązały  wzajemne  stosunki.  W liście  do  metropolity  Dionizego  zwierzchnik  tego  Kościoła
metropolita Antoni (Chrapowicki) tłumaczył, że decyzja o oderwaniu się od Kościoła Rosyjskiego
była  nielegalna,  jednak  błąd  ten  został  całkowicie  naprawiony  w  momencie  zwrócenia  się  do
patriarchy  Konstantynopola.  W  marcu  1926  metropolita  Dionizy  doprowadził  również  do
uregulowania  kontaktów  z  Zachodnioeuropejskim  Egzarchatem  Rosyjskiego  Kościoła
Prawosławnego, wysyłając do stojącego na jego czele metropolity Eulogiusza (Gieorgijewskiego)
list  z  wyjaśnieniem okoliczności  autokefalizacji.  Mirosława  Papierzyńska-Turek jest  zdania,  że
zmiana stanowiska Kościoła Zagranicznego wiązała się z chęcią poszerzania wpływów tej struktury
i była szerszym elementem rywalizacji między organizacjami kościelnymi, na czele których stali
metropolici Antoni i Eulogiusz. 

Całkowitym niepowodzeniem zakończyły się natomiast starania metropolity Dionizego w zakresie
uporządkowania  stosunków  z  Rosyjskim  Kościołem  Prawosławnym.  Wymiana  listów  ze
strażnikiem tronu patriarszego Moskwy Sergiuszem (Stragorodzkim) była prowadzona w napiętej
atmosferze  z  powodu  jego  jednoznacznego  stanowiska,  zakładającego  nielegalność  autokefalii
uzyskanej z pominięciem patriarchy Moskwy i soboru biskupów Kościoła Rosyjskiego. Metropolita
Sergiusz  twierdził,  że  zgodnie  z  prawem  kanonicznym  Kościół  w  Polsce  powinien  nadal
pozostawać  –  przynajmniej  do  czasu  zwołania  soboru  –  jedynie  strukturą  autonomiczną,  ale
uznającą zwierzchnictwo patriarchy Moskwy – tak, jak życzył sobie tego nieżyjący już patriarcha
Tichon. Wobec zaostrzającego się tonu listów Sergiusza, 15 kwietnia 1927 Synod biskupów PAKP
wydał  oświadczenie,  w  którym  uzależniał  kontynuowanie  korespondencji  od  zaakceptowania
samodzielności  prawosławia  w Polsce  przez  Patriarchat  Moskiewski,  zaś  27  października  1930
ogłosił  listy  metropolity  Sergiusza  jedynie  jako  „informacyjne”.  Finałem  korespondencji  było
zatem  całkowite  zerwanie  stosunków  międzykościelnych.  W  związku  z  takim  zakończeniem
rozmów z patriarchatem moskiewskim część wiernych wypowiedziała metropolicie posłuszeństwo.
Nieformalnym liderem tej grupy był białoruski senator Wiaczesław Bogdanowicz. 

Odznaczenia

Za swoje wysiłki na rzecz doprowadzenia do autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce 27 
grudnia 1924 metropolita Dionizy otrzymał Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczony
był również pierwszymi klasami orderów zagranicznych: św. Sawy (Jugosławia), Feniksa (Grecja), 
Zasługi Cywilnej (Bułgaria), Korony i Gwiazdy (Rumunia), Grobu Świętego (Watykan). 
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W okresie demokracji parlamentarnej

Metropolita Dionizy jako członek komisji organizacyjnej Studium Teologii Prawosławnej UW

W czasie nabożeństwa w soborze w Warszawie

W 1925 pobłogosławił otwarcie Studium Teologii Prawosławnej przy Uniwersytecie Warszawskim,
w którym sam wykładał. Brał udział w wielu zagranicznych konferencjach ekumenicznych, m.in. w
Sztokholmie  (1925)  i  w  Lozannie  (1937).  Doprowadził  również  do  otwarcia  seminariów
duchownych  w  Krzemieńcu  i  Wilnie.  Czynił  starania  o  unormowanie  pozycji  Polskiego
Autokefalicznego  Kościoła  Prawosławnego  drogą  trwałych  rozwiązań  ustawowych  w  miejsce
wciąż  obowiązujących  Tymczasowych  przepisów... Jednak  dopiero  18  listopada  1938  prezydent
Ignacy Mościcki wydał dekret o stosunku państwa do Cerkwi Prawosławnej. Uregulowanie spraw
kościelnych  odgórnym  dekretem  prezydenckim  było  sprzeczne  z  wcześniejszymi  dążeniami
metropolity Dionizego, któremu zależało na tym, by ostateczny kształt ustawy w tej kwestii był
całkowicie przygotowany przez przedstawicieli PAKP bądź po konsultacjach tychże przedstawicieli
z reprezentantami strony rządowej.  Dionizy sam prowadził  prace nad redakcją projektu ustawy,
ograniczając  przy  tym  rolę  świeckich,  w  tym  posłów  ukraińskich  i  białoruskich.  Metropolita
prowadził  również  działania  o  charakterze  doraźnym  na  rzecz  uzupełniania  i  modyfikowania
Tymczasowych przepisów..., pragnąc zmienić uważane przezeń za niekorzystne dla Kościoła zapisy
lub uzyskać pewne ustępstwa w zakresie ilości etatowych parafii oraz ich majątku. W przypadku
niepowodzenia tych działań niejednokrotnie starał się omijać regulacje zawarte w przepisach. 
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Metropolita Dionizy dążył również do przyspieszenia prac nad uznaniem przez rząd wewnętrznego
statutu PAKP, którego projekt przedłożył w MWRiOP w 1925. W grudniu tego roku, widząc brak
reakcji ze strony rządowej, w obszernym memoriale stanowczo domagał się uregulowania relacji
między państwem a Kościołem, pisząc, iż dotychczasowy stosunek między nimi w miarę upływu
czasu  staje  się  coraz  bardziej  uciążliwym  i  drażniącym,  w  miarę  tak  jak  i  inne  strony  życia
państwowego są powoli regulowane i normowane na drodze ustawodawczej. Udokumentowane są
również jego starania o powołanie Rady Metropolitalnej, która byłaby ciałem pomocniczym wobec
zwierzchnika  PAKP i  składałaby  się  zarówno  z  duchownych,  jak  i  świeckich  ekspertów  ds.
kanonicznych oraz o wydelegowanie przedstawiciela Kościoła do departamentu wyznań MWRiOP.
Mimo  wyraźnej  aktywności  metropolity  w  tym  zakresie  (redagowanie  memoriałów,  artykuły
prasowe,  audiencje  u  kolejnych  premierów),  jego  działania  nie  przyniosły  spodziewanych
rezultatów. 

Szczególnego  tempa  prace  nad  statutem  Kościoła  nabrały  wiosną  1926,  kiedy  rozmowy  z
metropolitą Dionizym podjął minister Stanisław Grabski. Za punkt wyjścia tych rozmów przyjęto
rządowy projekt statutu, na który zwierzchnik PAKP naniósł szereg drobnych poprawek. Jedynym
zagadnieniem, co do którego nie zgadzał się z projektem, była kwestia majątku Kościoła. Została
ona rozstrzygnięta w czasie spotkania pomiędzy ministrem i metropolitą, do jakiego doszło w jego
rezydencji 14 kwietnia 1926. Protokół konferencji kończy się wyrażeniem przez obie strony radości
z  powodu  porozumienia  i  zapowiedzią  złożenia  w  dniu  następnym  podpisów  pod  gotowym
projektem.  Nieoczekiwanie  jednak  metropolita  Dionizy  zapowiedział  swój  wyjazd  za  granicę  i
złożył  podpis  dopiero  wtedy,  gdy pracownicy ministerstwa  dotarli  do  niego z  kopią  gotowego
projektu, gdy oczekiwał na odjazd swojego pociągu. Razem z podpisem wręczył im jednak odrębne
pismo,  w  którym  przedstawiał  niewyrażone  wcześniej  nowe  postulaty  PAKP,  w  tym  żądanie
przekazania  budżetu  ministerialnego  przeznaczonego  na  wyznanie  prawosławne  do wyłącznego
dysponowania przez Kościół. Po powrocie, gdy postulaty te nie zostały zrealizowane, metropolita
oznajmił, że jego zdaniem konieczne jest wznowienie rozmów na nowych, określonych przez nie
podstawach. 

Po zamachu majowym

Spotkanie robocze synodu biskupów PAKP. Od lewej biskupi Aleksy (Hromadśkyj), Teodozjusz
(Fieodosijew), metropolita Dionizy (Waledyński) oraz Aleksander (Inoziemcow)
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Metropolita Dionizy z optymizmem przyjął przewrót majowy, spodziewając się, że nowe władze
będą bardziej skłonne do uchwalenia ustawowo korzystnych dla PAKP rozwiązań w kwestii relacji
państwo-Kościół  prawosławny.  Stało  się  jednak  inaczej,  gdyż  już  w pierwszych  latach  władze
sanacyjne faktycznie zrezygnowały z prac nad ustawą, pozostając przy regulacjach o charakterze
prowizorycznym,  jak  również  z  prowadzenia  rozmów  z  metropolitą.  Minister  oświaty  Antoni
Sujkowski w piśmie do wojewodów konstatował, iż  uregulowanie stosunków między państwem a
Kościołem  prawosławnym  będzie  musiało  obejść  się  bez  jawnej  i  wyraźnej  zgody  ze  strony
metropolity i Synodu. Zabiegi metropolity Dionizego, by przekonać nowe władze o konieczności
opracowania  rozwiązań ustawowych,  zakończyły się  niepowodzeniem, chociaż w 1927,  w celu
przedstawienia  swoich  dotychczasowych  działań,  zwołał  on  nawet  zjazd  przedstawicieli
duchowieństwa i świeckich, zaś do rządu wystosował kolejne obszerne memorandum. 

Starania o zwołanie soboru PAKP

Metropolita Dionizy, biskupi Aleksander i Aleksy z delegatami rządowymi po jednym ze spotkań
przygotowawczych przed planowanym soborem PAKP

Pod koniec lat 20. XX wieku metropolita Dionizy podjął szczególne wysiłki na rzecz zwołania
soboru powszechnego PAKP, który miał skonsolidować Kościół i wzmocnić jego pozycję w kraju,
jak również przyczynić się do prawnego uregulowania sytuacji Kościoła. 22 listopada 1929 zwrócił
się do ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomira Czerwińskiego z prośbą o
zgodę na zwołanie  soboru;  minister  poinformował go,  iż  pragnie najpierw zobaczyć regulamin
planowanego soboru. 18 grudnia projekt regulaminu przygotował Święty Synod PAKP, po czym,
nie prosząc ponownie o akceptację  ministerstwa,  metropolita  poinformował wszystkie  dekanaty
Kościoła o planowanym soborze i wyznaczył na 13 lutego termin wyboru delegatów świeckich i
duchownych w parafiach. Dopiero 24 grudnia porozumiał się ponownie z Czerwińskim, twierdząc,
że procedury przygotowań do soboru stanowią wewnętrzną sprawę Kościoła. 
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I tym razem nie uzyskał zgody, gdyż Czerwiński ocenił przedstawiony projekt ordynacji wyborczej
jako  premiujący  kler  i  ograniczający  wpływ  świeckich  na  przebieg  soboru.  Równolegle
wiceminister  spraw  wewnętrznych  Bronisław  Pieracki  zwrócił  się  do  wojewodów  z  prośbą  o
utrudnianie  planowanych  wyborów delegatów m.in.  poprzez  nieudzielanie  zgody  na  niezbędne
zgromadzenia publiczne. Mimo tego, metropolita nadal żądał od parafii przeprowadzenia wyborów
zgodnie z jego wcześniejszymi instrukcjami. Pisał również do prezydenta, skarżąc się na trudności
czynione  mu  przez  władze  świeckie.  Wybory  miały  miejsce  19  stycznia  1930,  jednak  wobec
niezmiennego  stanowiska  rządu  już  pięć  dni  później  Dionizy  był  zmuszony  uznać  je  za
„bezprzedmiotowe”. Deklarację tę część duchowieństwa PAKP uznała za prestiżową porażkę. 

Problem soboru powrócił jeszcze w tym samym roku. W maju metropolita razem z kanclerzem
Synodu biskupem Aleksym wziął udział w konsultacjach, w których stronę rządową reprezentowali
dyrektor  departamentu  wyznań  MWRiOP  Franciszek  Potocki,  kierownik  wydziału
narodowościowego  Henryk  Suchenek-Suchecki  oraz  Tadeusz  Hołówko.  W  rezultacie  rozmów
został  ustalony  możliwy do przyjęcia  dla  obydwu stron  regulamin  soboru,  w związku z  czym
prezydent  Ignacy  Mościcki  zezwolił  na  jego  legalne  przeprowadzenie.  Orędzie  prezydenckie
zostało następnego dnia uroczyście odczytane w soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie. Samo
zwołanie  soboru  miało  być  poprzedzone  szeregiem  spotkań  przygotowawczych,  w  których
metropolita reprezentował PAKP. Dyskusje jednak przedłużały się i ostatecznie nie doprowadziły
do  niczego,  na  co  wpływ  miała  także  postawa  metropolity,  który  miał  nadzieję  na  zmianę
koniunktury politycznej w kraju i dojście do władzy polityków bardziej przychylnie nastawionych
do prawosławia[54]. Jeszcze w październiku 1933 metropolita zapewniał, że zwołanie soboru jest
możliwe i nastąpi w niedługim czasie. Ostatecznie jednak do zjazdu nigdy nie doszło. 

Postawa wobec rewindykacji cerkwi i zamykania parafii

Sobór biskupów PAKP, 1938

W czasie drugiej fali akcji rewindykacji cerkwi, po złożeniu przez biskupów rzymskokatolickich
serii  pozwów  sądowych  z  żądaniami  zwrotu  konkretnych  obiektów  sakralnych,  apelował  do
wiernych o pomoc finansową w razie konieczności obrony stanu posiadania PAKP przed sądem.
Poparł  również  utworzenie  komisji,  która  koordynowała  całość  działań  prawosławnych  w tym
zakresie. W 1938, w czasie akcji wyburzeń cerkwi na Chełmszczyźnie, przewodniczył Soborowi
Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, który przegłosował memorandum
do premiera i marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z prośbą o zaprzestanie niszczenia świątyń, oraz
nadzwyczajnemu  zjazdowi  duchowieństwa  Chełmszczyzny  z  udziałem  wszystkich  biskupów
Kościoła oraz przedstawicieli  duchowieństwa i  wiernych Chełmszczyzny (30 czerwca – 2 lipca
1938).                                                                       37.
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Wcześniej metropolita kontaktował się osobiście z tymi samym osobami. Jego apele nie dały jednak
rezultatów.  Z osobnym listem pasterskim metropolita  zwrócił  się  do  wiernych.  Wyraził  w nim
podziw  wobec  osób  odmawiających  konwersji  na  katolicyzm  oraz  żal  wobec  zniszczenia
kilkudziesięciu  obiektów sakralnych.  Wezwał  do rezygnacji  z  odwetu  za  poniesione  krzywdy i
trzydniowego postu 

Na żądanie władz polskich zgodził się w 1924 wprowadzić w Kościele kalendarz gregoriański. Pod
oddolnym naciskiem wiernych i niższego duchowieństwa, przywiązanego do używania kalendarza
juliańskiego, zwołał jednak Sobór Biskupów PAKP, który uznał za dopuszczalne posługiwanie się
tym  kalendarzem  przez  parafie,  w  których  wierni  wyrazili  takie  życzenie[.  Równocześnie
przeciwstawiał się prowadzonej przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
i  aprobowanej  przez  kolejnych  premierów  polityce  ograniczania  wpływów  PAKP  poprzez
likwidowanie parafii i zamykanie lub burzenie cerkwi. Kontynuując działania swojego poprzednika,
metropolity Jerzego, przyzwalał na tworzenie placówek nieetatowych i odprawianie nabożeństw
przed zamkniętymi cerkwiami. Regularnie apelował do ministrów wyznań religijnych i oświecenia
publicznego o powoływanie nowych parafii i zezwalanie na obecność nieetatowych kapłanów w
tych miejscowościach, gdzie miejscowa ludność zgodziła się ich utrzymywać. Wspierał działalność
bractw  prawosławnych,  nie  osiągając  w  tym  zakresie  spodziewanych  korzystnych  rozwiązań
prawnych. Za szczególnie ważne uważał wspieranie prawosławia na Chełmszczyźnie, którą określał
jako  perłę  polskiego  prawosławia.  Jego  działalność  w tym zakresie  była  jednak  w  większości
przypadków skutecznie blokowana przez polskie władze. 

Postawa wobec konfliktów narodowościowych w PAKP

Metropolita Dionizy w drodze do Grodna (1934)

Metropolita Dionizy, z pochodzenia Rosjanin, uznawał rosyjskie zwyczaje liturgiczne i stosowanie
rosyjskiej wymowy języka cerkiewnosłowiańskiego za najlepszą gwarancję wewnętrznej spójności
Kościoła.  Ponadto  uważał,  że  jedynie  lojalność  wobec  państwa  polskiego  zapewni  PAKP
możliwość prowadzenia pracy duszpasterskiej.  W związku z tym uważał ukrainizację Kościoła,
zgodnie z postulatami wiernych narodowości ukraińskiej i części ukraińskich parlamentarzystów, za
niecelową.  Był  jednak  skłonny  zaakceptować  częściowe  używanie  języka  ukraińskiego  na
obszarach całkowicie zamieszkanych przez przedstawicieli tej narodowości, w parafiach, gdzie z
ich strony padło takie żądanie. Jeszcze jako biskup krzemieniecki Dionizy (Waledyński) akceptował
takie rozwiązanie na ograniczoną skalę. 
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Po objęciu urzędu metropolity warszawskiego i  całej  Polski metropolita Dionizy pełnił  również
obowiązki  tymczasowo  zarządzającego  diecezją  wołyńską.  Duchowieństwo  tej  diecezji  oraz
cerkiewne organizacje ukraińskie, które sformowały Komitet Cerkiewny, domagały się od niego
rezygnacji  z  tej  funkcji  i  zezwolenia  na  objęcie  katedry  wołyńskiej  przez  biskupa-Ukraińca.
Początkowo  metropolita  nie  odpowiadał  na  te  wezwania,  starając  się  wyrównywać  wpływy
ukraińskich wiernych i hierarchii, złożonej z biskupów narodowości rosyjskiej, o konserwatywnych
poglądach. Uważał, że realizacja postulatów Ukraińców doprowadziłaby do wewnętrznych tarć w
Kościele,  a  te  z  kolei  mogłyby  zostać  wykorzystane  przeciw  Kościołowi.  Postulaty  Komitetu
Cerkiewnego  ulegały  jednak  dalszej  radykalizacji.  Niechęć  metropolity  Dionizego  w  kwestii
rezygnacji  z  zarządu  diecezji  wołyńskiej  wywołała  oskarżanie  go  o  szowinizm wielkorosyjski.
Komitet Cerkiewny kontaktował się nawet z Patriarchatem Konstantynopolitańskim, żądając – bez
skutku  –  oddania  metropolity  pod  sąd  biskupów.  Najostrzejszą  demonstracją  niechęci  wobec
metropolity Dionizego była demonstracja zorganizowana przez Komitet 10 września 1933 przed
ławrą Poczajowską, w czasie obchodów dziesięciolecia pełnienia przez metropolitę obowiązków
zarządzającego  diecezją  wołyńską.  Kilka  tysięcy  Ukraińców  żądało  w  jej  trakcie  usunięcia  z
hierarchii  prawosławnej  biskupów-Rosjan  nieprzychylnych  ukraińskiemu  ruchowi  narodowemu.
Metropolita, który zdecydował się odpowiedzieć na przedstawione zarzuty dopiero po miesiącu na
łamach  Kuriera  Wileńskiego,  miał  za  sobą  jedynie  poparcie  Synodu  Biskupów  i  części
duchowieństwa.  W  wymienionym  artykule  w  zdecydowanym  tonie  odmawiał  jakichkolwiek
ustępstw wobec Ukraińców, w tym wprowadzenia języka ukraińskiego do części elementów liturgii.
Tak poważne zaostrzenie  sytuacji  w PAKP zaniepokoiło  władze  państwowe,  które  zażądały  od
metropolity Dionizego spełnienia postulatu powołania na katedrę wołyńską biskupa narodowości
ukraińskiej. Postulat ten został spełniony i nowym arcybiskupem został dotychczasowy arcybiskup
grodzieński, Aleksy (Hromadśkyj). 

Metropolita  Dionizy  początkowo  nie  protestował  przeciw  próbom  polonizacji  prawosławia  w
Polsce,  rozwijaniu  ruchu  prawosławnych  Polaków  i  odprawianiu  w  tym  języku  nabożeństw.
Wiązało  się  to  z  jego  postawą  lojalności  wobec  władz,  jak  również  z  przekonaniem,  że  dla
prawosławia istnieją poważniejsze zagrożenia niż polonizacja – komunizm, nowe ruchy religijne
oraz  wzrost  wpływów  Kościoła  katolickiego  na  terenach  tradycyjnie  zamieszkanych  przez
członków PAKP. Zaczął jednak protestować przeciw wprowadzaniu języka polskiego do liturgii,
gdy zorientował się, że władze promują jego użycie także na obszarach, gdzie nie było żadnych
prawosławnych Polaków oraz czynią go wyłącznym językiem prawosławnych parafii wojskowych.
Zdaniem Mirosławy Papierzyńskiej-Turek walka metropolity z akcją polonizacyjną była walką o
zachowanie jakiejkolwiek kontroli nad Kościołem, którą coraz bardziej tracił. Natomiast Timothy
Snyder twierdzi, iż sprzeciwiający się zarówno tendencjom polonizacyjnym, jak i ukrainizacyjnym
duchowny pragnął przede wszystkim zachować rosyjski charakter Kościoła. 

W 1939 wezwał prawosławnych do czynnego udziału w obronie Polski przed agresją hitlerowską. 
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II wojna światowa

Po podbiciu Polski przez III Rzeszę, 27 listopada 1939 władze nazistowskie odsunęły metropolitę
Dionizego od zarządzania PAKP i uwięziły w areszcie domowym w Otwocku. Według wspomnień
ks. Mikołaja Lenczewskiego seniora rozważana była jego wywózka do obozu w Dachau, jednak
hitlerowcy  zrezygnowali  z  tego  po  interwencji  patriarchy  konstantynopolitańskiego.  Pełniącym
obowiązki metropolity warszawskiego i całej Polski został biskup berliński i niemiecki Rosyjskiego
Kościoła  Prawosławnego  poza  granicami  Rosji  Serafin  (Lade).  W  tym  czasie  działacze
Ukraińskiego Cerkiewnego Komitetu starali  się przekonać uwięzionego metropolitę do poparcia
dążeń Ukraińców do autokefalii, jak również do ogłoszenia przezeń ponownego przejęcia rządów w
Kościele.  Metropolita  przystał  wówczas  na  wyświęcenie  w  przyszłości  dwóch  biskupów
narodowości  ukraińskiej  i  nadanie  językowi  ukraińskiemu statusu oficjalnego języka PAKP.  23
września  1940,  w  czasie  audiencji  u  Hansa  Franka,  metropolita  Dionizy  złożył  deklarację
lojalności, za co pozwolono mu powrócić na urząd zwierzchnika PAKP. 

W tydzień  później  metropolita  przewodniczył  Soborowi  Biskupów  Autokefalicznego  Kościoła
Prawosławnego w Generalnej Guberni, w którym wziął udział tylko on sam i biskup Tymoteusz
(Szretter). Metropolita Dionizy zatwierdził decyzję o powołaniu diecezji warszawskiej, krakowsko-
łemkowskiej i chełmsko-podlaskiej, a następnie – zgodnie z wcześniejszą zgodą – wyświęcił na
biskupów archimandrytę Palladiusza (Widybidę-Rudenkę)  oraz mnicha Hilariona (Ohijenkę).  W
sierpniu  1943  metropolita  w  wystąpieniu  radiowym  chwalił  odwagę  żołnierzy  niemieckich  na
froncie wschodnim w walce z  „bezbożną bolszewicką nawałą”.  Jego postępowanie w czasie  II
wojny  światowej,  zdaniem  Kazimierza  Urbana  podyktowane  przekonaniem  o  konieczności
pozostania  na  katedrze  raz  wybranego  biskupa,  zostało  źle  odebrane  w polskich  środowiskach
niepodległościowych, a w czasach PRL stało się jednym z pretekstów dla usunięcia go z urzędu
zwierzchnika PAKP. Zdaniem Antoniego Mironowicza metropolita był w tym czasie przekonany o
trwałości  zwycięstwa  III  Rzeszy  na  Polską  i  rychłym  upadku  ZSRR.  Przewidywał  całkowitą
ukrainizację Kościoła prawosławnego w nowych warunkach politycznych, dlatego sam się do niej
włączył  –  odprawiał  nabożeństwa  w  soborze  św.  Marii  Magdaleny  w  Warszawie  w  języku
ukraińskim i w tym języku wydawał prasę cerkiewną. Pragnął również – wbrew zastrzeżeniom i
zakazom władz  nazistowskich – przekształcić  Autokefaliczny Kościół  w Generalnej  Guberni  w
Ukraiński  Autokefaliczny  Kościół  Prawosławny,  co  oddawałoby  strukturę  narodowościową
Kościoła. Odmienne zdanie nt. postawy metropolity w tym okresie przedstawia Kazimierz Urban.
Jego  zdaniem  Dionizy  zgodził  się  na  otwarcie  w  Warszawie  parafii  z  językiem  liturgicznym
ukraińskim  i  udostępnił  jej  sobór  metropolitalny,  sam  jednak  służył  wyłącznie  w  jego  dolnej
świątyni, w języku cerkiewnosłowiańskim lub rosyjskim. 

Sprzeciwiał  się  natomiast  oderwaniu  od  niego  obszarów  zamieszkanych  przez  etnicznych
Białorusinów i powołaniu Białoruskiego Kościoła Prawosławnego. W ramach formowania podstaw
autokefalicznego  Kościoła  na  Ukrainie  metropolita  Dionizy  uczynił  biskupa  Polikarpa
(Sikorskiego),  dotychczasowego  biskupa  pomocniczego  eparchii  wołyńskiej,  tymczasowym
zarządzającym „Autokefalicznym Kościołem na wyzwolonych ziemiach ukraińskich”. Sobór tegoż
Kościoła, w skład którego weszli również inni wyświęceni przez Dionizego biskupi narodowości
ukraińskiej,  nadał  mu  najpierw  tytuł  honorowego  patriarchy,  zaś  8  kwietnia  1944  –  godność
patriarchy kijowskiego.                                                    40.



Była to godność nadana niekanonicznie, gdyż żaden autokefaliczny Kościół prawosławny nie uznał
niezależności Kościoła ukraińskiego. Mimo to, metropolita Dionizy zrezygnował z posługiwania się
tytułem patriarchy kijowskiego tylko ze względu na zdecydowany sprzeciw władz Generalnego
Gubernatorstwa.  Po  wkroczeniu  Armii  Czerwonej  na  Lubelszczyznę  metropolita  został
ewakuowany przez hitlerowców na Słowację, skąd – po zatrzymaniu się linii frontu na Wiśle –
zdecydował  się  na  powrót  do  Zakopanego,  a  następnie  do  Piotrkowa  Trybunalskiego.  Dalsze
sukcesy  militarne  ZSRR sprawiły  jednak,  że  w  1945  Niemcy  wywieźli  go  do  St.  Pölten.  Do
Warszawy  wrócił  po  zdobyciu  Wiednia  przez  Armię  Czerwoną,  podróżując  przez  Budapeszt  i
Sosnowiec. 

Usunięcie z funkcji

Grób metropolity Dionizego na cmentarzu prawosławnym na Woli

13 czerwca 1945 Dionizy zaadresował do Bolesława Bieruta memoriał, w którym po raz kolejny
zadeklarował  swoją  lojalność  wobec  polskich  władz  i  poinformował  o  powrocie  do  pełnienia
obowiązków zwierzchnika PAKP. Twierdził również, że jego współpraca z władzami Generalnej
Guberni  była  wywołana  koniecznością  zadbania  o  potrzeby  religijne  ludności  prawosławnej
poprzez niedopuszczenie do likwidacji Kościoła. Podkreślał także, że wiele działań, jakie podjął w
czasie  wojny,  zostało  wymuszonych  przez  hitlerowców,  zaś  sam  nie  podejmował  żadnych
dodatkowych  inicjatyw  na  rzecz  władz.  Jego  wyjaśnienia  nie  przyczyniły  się  do  zmiany
negatywnego  stosunku  władz  do  jego  osoby.  22  czerwca  1945  Departament  Wyznaniowy
Ministerstwa Administracji Publicznej zwrócił się do tegoż ministra o wpłynięcie na metropolitę, by
dobrowolnie  zrezygnował  z  urzędu  zwierzchnika  PAKP.  Nadmieniano,  że  siłowe  usunięcie
duchownego  mogłoby  wywołać  protesty  międzynarodowe,  przypominano  również  wizyty
Dionizego  u  Hansa  Franka  oraz  wystąpienia  uznane  za  antypolskie.  Sprawę  metropolity
rozpatrywała również prokuratura Sądu Specjalnego, jednak zadecydowała o jej wstrzymaniu. W
tym  czasie  władze  kontaktowały  się  z  metropolitą  w  sprawie  jego  ewentualnej  dobrowolnej
rezygnacji. Dionizy stanowczo odrzucał jednak takie rozwiązanie. 
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W tym czasie kontaktował się również z patriarchą moskiewskim Aleksym I, pragnąc uzyskać od
niego błogosławieństwo dla autokefalii PAKP. W 1946 otrzymał jednak od niego list, w którym
Aleksy I uznawał autokefalię z 1924 za nieważną. Żądał od Dionizego, by ten uznał kierowaną
przez  siebie  strukturę  za  niekanoniczną  i  przystał  na  powrót  do  podziału  administracyjnego
Kościoła  prawosławnego  na  ziemiach  polskich  z  1918  ze  wszystkimi  konsekwencjami[88].
Metropolita  Dionizy  czynił  starania  o  wyjaśnienie  wątpliwych  kwestii  w  czasie  osobistego
spotkania w Moskwie, które wstępnie zostało zaplanowane na październik 1946. Ostatecznie jednak
jego wyjazd nie doszedł do skutku, a patriarcha – najpewniej pod wpływem władz stalinowskich –
zerwał korespondencję. 

Najprawdopodobniej ostateczna decyzja co do przyszłych losów metropolity Dionizego zapadła na
jesieni 1946, kiedy minister sprawiedliwości Henryk Świątkowski przebywał z wizytą w Moskwie,
w czasie  której rozmawiał z przewodniczącym Rady ds.  Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
Owocem  rozmowy  tej  był  memoriał  „Sprawa  Kościoła  Prawosławnego  w  Polsce”,  w  którym
Świątkowski  zawarł  m.in.  postulat  zorganizowania  wyborów  nowego  zwierzchnika  PAKP.
Metropolita  zdążył  jeszcze  powołać  do  życia  Prywatne  Studium  Teologii  Prawosławnej  przy
Katedrze  Metropolitalnej,  zanim  został  osadzony  w  areszcie  domowym  25  lutego  1948.
Zarządzeniem  prezydenta  RP  Bolesława  Bieruta  z  17  kwietnia  1948  na  wniosek  Ministra
Administracji Publicznej wydano „cofnięcie uznania, udzielonego Dionizemu Waledyńskiemu, jako
metropolicie  Polskiego  Autokefalicznego  Kościoła  Prawosławnego”.  Tę  samą  decyzję
potwierdzono  uchwałą  Rady  Ministrów.  Władze  długo  rozważały  wybór  miejsca  odosobnienia
hierarchy – brały pod uwagę Otwock, Łódź, Piotrków Trybunalski i Łagów, gdzie rozpoczęto już
adaptację mieszkania dla niego. 

Metropolita  Dionizy  ubiegał  się  o  przywrócenie  nadanego  mu  kanonicznie  urzędu,  pisząc  do
ministra administracji publicznej. Nie uzyskał również odpowiedzi. W sierpniu 1948 skontaktował
się ponadto z patriarchą Aleksym, wyrażając oczekiwaną przez niego skruchę za „przewinienia
wobec Kościoła-Macierzy”.  Synod Kościoła  Rosyjskiego uznał  wówczas  Dionizego za  kapłana
pozostającego w łączności kanonicznej z macierzystym Kościołem i pozwolił mu, ze względu na
długoletnią posługę, zachować godność metropolity, lecz bez tytułu Wielce Błogosławiony. Protest
wobec  traktowania  metropolity  wystosował  patriarcha  konstantynopolitański  Atenagoras  oraz
polski rząd na emigracji. 

Metropolita odbywał areszt domowy w Sosnowcu, gdzie dobrowolnie towarzyszył mu ks. Atanazy
Semeniuk razem z matuszką.  Zajmował willę,  z której eksmitowano wcześniejszych lokatorów.
Władze pozwoliły mu po 15 maja 1958. na powrót do Warszawy po wysłaniu kolejnego pisma
wskazującego na fatalny wpływ pobytu w Sosnowcu na jego stan zdrowia. Zmarł 15 marca 1960 w
domu parafialnym przy cerkwi św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli. Został zgodnie z własnym
życzeniem pochowany na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli. 

Metropolita Dionizy (Waledyński) jest autorem szeregu artykułów z zakresu archeologii 
chrześcijańskiej, homiletyki i historii chrześcijaństwa, publikowanych w prasie cerkiewnej w Rosji 
i w Polsce (m.in. czasopismo „Elpis”). W 2001 powstał film dokumentalny poświęcony postaci 
metropolity Dionizego (Waledyńskiego) zatytułowany Żywot i obywatelstwo. 
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Makary, imię świeckie Michał Oksijuk (ur. 29
września 1884 w Łukowisku k/Międzyrzeca Podlaskiego,
zm. 1 marca 1961 w Odessie) – metropolita warszawski i
całej Polski, drugi zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego. 

W latach 1917–1922 był profesorem teologii i wykładowcą
Kijowskiej Akademii Duchownej oraz Uniwersytetu
Kijowskiego, następnie zaś, po zamknięciu pierwszej z
wymienionych uczelni, pracownikiem biblioteki Ukraińskiej
Akademii Nauk. W wieku 58 lat przyjął święcenia
kapłańskie, pracował w parafiach prawosławnych Kijowa. W
1945, po złożeniu wieczystych ślubów mniszych, został
wyświęcony na biskupa lwowskiego i tarnopolskiego. Wziął
udział w likwidacji struktur Ukraińskiej Cerkwi
Greckokatolickiej poprzez włączenie ich do Rosyjskiego
Kościoła Prawosławnego. 

W 1951 z polecenia patriarchy Moskwy i całej Rusi Aleksego I wyjechał do Polski i został wybrany
na metropolitę warszawskiego i całej Polski. Jego działalność w Polskim Autokefalicznym Kościele
Prawosławnym, zmierzająca do nadania mu charakteru rosyjskiego i ścisłej centralizacji władzy 
duchownej sprawiła, iż znalazł się w konflikcie z podległym mu duchowieństwem i hierarchią. Nie 
spełnił również oczekiwań, jakie wiązał z jego osobą Urząd ds. Wyznań. W zestawieniu ze złym 
stanem zdrowia duchownego wszystkie te czynniki sprawiły, iż w 1959 metropolita złożył urząd i 
wrócił do ZSRR, gdzie dwa lata później zmarł. 

Życiorys

Edukacja i praca naukowa

Urodził  się  w  rodzinie  chłopskie.  Był  z  pochodzenia  Ukraińcem.  Absolwent  seminarium
duchownego  w  Chełmie   Kijowskiej  Akademii  Duchownej.).  W  seminarium  jednym  z  jego
nauczycieli był późniejszy metropolita warszawski i całej Polski Dionizy Waledyński. Na studia
teologiczne zdecydował się mimo faktu, iż jego rodzina nie była religijna. 

Po  ukończeniu  wyższych  studiów  teologicznych  został  stypendystą  profesorskim,  zaś  w  1912
docentem w katedrze  patrologii  i  wykładowcą  literatury  starochrześcijańskie.  Władał  językami
starogreckim i  łaciną,  a  także językiem polskim i  językiem niemieckim. W 1914 uzyskał  tytuł
naukowy magistra nauk teologicznych za pracę poświęconą eschatologii św. Grzegorza z Nyssy. W
1917 uzyskał tytuł profesora teologii. Pracownikiem naukowym Kijowskiej Akademii Duchownej
pozostawał do jej zamknięcia w 1922. Równolegle wykładał historię Bizancjum na Uniwersytecie
Kijowskim.  W latach  1926–1933  pracował  w  bibliotece  Ukraińskiej  Akademii  Nauk  w  dziale
starodruków.  Zwolniony  z  pracy  z  powodu  posiadania  wykształcenia  teologicznego  i  otwartej
krytyki wojującego ateizmu, znalazł zatrudnienie w Obwodowym Oddziale Rolnym, a następnie
Ludowym  Komisariacie  Rolnictwa  USRR.  Chociaż  nie  był  członkiem  partii  komunistycznej,
kolejno obejmował w nich stanowiska sekretarza, kierownika kadr, a wreszcie naczelnika wydziału
administracyjnego Ukraińskiego Trustu Remontowego Ludowego Komisariatu Rolnictwa USRR.
W 1941 umożliwiono mu powrót do pracy naukowej. 
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Duchowny

Działalność w Rosyjskim Kościele Prawosławnym

W maju 1942 w wypadku ulicznym zginęła jego żona Natalia zd. Jedlińska, z którą miał syna Gleba
i córkę Tatianę. W lipcu tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie. Służył kolejno w parafiach
Opieki  Matki  Bożej  i  św.  Dymitra  w Kijowie.  W 1943 otrzymał godność protojereja.  Dnia 20
kwietnia 1945 złożył wieczyste śluby zakonne, przyjmując imię zakonne Makary, i natychmiast
otrzymał godność archimandryty. 

W 1945 Rosyjski Kościół Prawosławny zdecydował o utworzeniu nowej eparchii z siedzibą we
Lwowie. Na jej ordynariusza typowano początkowo biskupa donieckiego i woroszyłowgradzkiego
Nikona, ostatecznie jednak uznano, że odpowiedniejszym kandydatem będzie duchowny znający
język  ukraiński,  związany  z  Ukrainą  zachodnią,  a  także  wykształcony  tak  dobrze,  jak  kapłani
greckokatoliccy. Te czynniki przesądziły o nominowaniu na biskupa lwowskiego i tarnopolskiego
właśnie  archimandryty  Makarego.  22  kwietnia  1945  miała  miejsce  jego  chirotonia  biskupia.
Uroczystość  ta  odbyła  się  w soborze  Objawienia  Pańskiego w Moskwie  z  udziałem patriarchy
moskiewskiego  i  całej  Rusi  Aleksego  oraz  metropolitów  kijowskiego  Jana  i  kiszyniowskiego
Hieronima. Dnia 21 kwietnia 1946 został podniesiony do godności arcybiskupiej. Od 1948 do 17
marca 1950 był równocześnie biskupem mukaczewskim i użhorodzkim. Na terenie podległych mu
eparchii  prowadził  działalność  wydawniczą,  działał  również  na  rzecz  odbudowywania  świątyń
uszkodzonych w czasie działań wojennych, w tym ławry Poczajowskiej. 

Wziął  udział  w  przeprowadzonej  przez  władze  ZSRR  likwidacji  Ukraińskiej  Cerkwi
Greckokatolickiej. 

Metropolita warszawski i całej Polski

Przybycie do Polski

W 1948 stalinowskie władze Polski odsunęły od zarządzania Polskim Autokefalicznym Kościołem
Prawosławnym metropolitę warszawskiego i  całej  Polski Dionizego (Waledyńskiego).  Został  on
osadzony w areszcie domowym, a następnie zmuszony do zamieszkania w urządzonym dla niego
domu  w  Sosnowcu.  Władze  państwowe  podjęły  również  decyzję  o  powołaniu,  wbrew  prawu
kanonicznemu  Kościoła  prawosławnego,  Tymczasowego  Kolegium  Rządzącego  Polskiego
Autokefalicznego  Kościoła  Prawosławnego  w  składzie:  arcybiskup  Tymoteusz  (Szretter)  jako
przewodniczący,  biskup  Jerzy  (Korenistow),  ks.  Jan  Kowalenko,  ks.  Eugeniusz  Naumow,  ks.
Wsiewołod Łopuchowicz, ks. Michał Kiedrow oraz Mikołaj Sieriebriannikow. Aby jednak Kościół
prawosławny  w  Polsce  mógł  nadal  legalnie  działać  jako  autokefaliczny,  niezbędny  był  wybór
nowego  zwierzchnika,  co  blokowały  władze  państwowe,  twierdząc,  iż  żaden  z  potencjalnych
kandydatów-biskupów  nie  posiada  niezbędnych  kwalifikacji  ani  autorytetu.  Rozważane  było
sprowadzenie  nowego  metropolity  z  innego  Kościoła  autokefalicznego  (wymieniano  Bułgarski
Kościół  Prawosławny).  Jednak  dopiero  w  1951  powstały  rok  wcześniej  Urząd  ds.  Wyznań
zasugerował  Kolegium  zwrócenie  się  do  Rosyjskiego  Kościoła  Prawosławnego  z  prośbą  o
oddelegowanie  kandydata  na  metropolitę  warszawskiego.  Wybór  patriarchy Aleksego I  padł  na
arcybiskupa Makarego (Oksijuka), delegowanego do PAKP w czerwcu 1951. 
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Zdaniem ks. Doroteusza Sawickiego o nominacji tej  przesądziła znajomość języka i zwyczajów
polskich,  jaką posiadał arcybiskup lwowski.  W ocenie Mariusza Krzysztofińskiego i  Krzysztofa
Sychowicza  wybór  Makarego  na  metropolitę  warszawskiego  i  całej  Polski  był  zwieńczeniem
wcześniejszych  starań  władz  komunistycznych  dążących  do  osłabienia  Kościoła  katolickiego
poprzez  wytworzenie  wobec niego  konkurencji  –  silnego  prawosławia.  Władze  polskie  chciały
również  wykorzystać  prawosławie  do  zwalczania  nacjonalizmu  ukraińskiego  i  tę  politykę
metropolita Makary realizował po przybyciu do Polski. 

Arcybiskup  przybył  do  Polski  5  lipca  1951  i  już  dwa  dni  później  został  ogłoszony  nowym
metropolitą  warszawskim  przez  Sobór  Biskupów  PAKP,  z  pominięciem  procedur  elekcyjnych
przewidywanych  przez  statut  Kościoła.  Polskie  władze  państwowe odnosiły  się  do  jego  osoby
pozytywnie,  mając  nadzieję  na  jego  zaangażowanie  w  działania  na  rzecz  likwidacji  Cerkwi
greckokatolickiej również w Polsce. Intronizacja metropolity odbyła się 8 lipca 1951 w soborze św.
Marii  Magdaleny  w  Warszawie  z  udziałem  zaproszonych  znacznie  wcześniej  reprezentantów
Kościołów  Rosyjskiego,  Bułgarskiego  oraz  Rumuńskiego.  Natomiast  Patriarchat
Konstantynopolitański  uznał  wybór  nowego  zwierzchnika  za  nielegalny,  w  związku  z
wcześniejszym usunięciem z urzędu metropolity Dionizego. Nowy zwierzchnik PAKP nigdy nie
przyjął obywatelstwa polskiego, zachowując radzieckie. 

Zmiany organizacyjne w Kościele

Makary  (Oksijuk)  przeprowadził  gruntowne  zmiany  w  organizacji  Polskiego  Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego. Dnia 5 września 1951 zlikwidował Warszawski Duchowny Konsystorz
Prawosławny i zastąpił go Kancelarią Metropolitalną, nad którą zwierzchnicy Kościoła mieli mieć
ścisłą kontrolę. Nadał jej również prawo nadzoru nad całością spraw finansowych PAKP. Odrzucił
również projekt reorganizacji podziału Kościoła na diecezje, przyczyniając się do przygotowania
nowego, o innej koncepcji terytorialnej. Po jego uchwaleniu stanął na czele diecezji warszawsko-
bielskiej.  Fakt,  iż  metropolita  przybył  do  Polski  ze  Związku  Radzieckiego  sprawiał,  że  w
pierwszych latach jego kierowania  Kościołem uzyskał  na jego rzecz pewne ustępstwa ze  stron
polskich władz. Równocześnie pochodzenie hierarchy sprawiało, iż nie znał on realiów społecznych
i wyznaniowych Polski,  co było źródłem wielu problemów w administrowaniu Kościołem. Był
zwolennikiem  rosyjskiego  charakteru  Kościoła,  przeciwnym  dopuszczeniu  języków  polskiego,
ukraińskiego  i  białoruskiego  do  wydawnictw  kościelnych   oraz  do  nabożeństw.  Piotr  Gerent
przypuszcza  przy  tym,  iż  część  działań  duchownego  odbieranych  za  jego  życia  jako  przejawy
rusyfikacji  (np.  nominowanie  na  parafie,  w  których  dominowali  Ukraińcy,  duchownych
niewładających ich językiem) nie były w rzeczywistości elementem polityki dyskryminacyjnej, lecz
wynikały z obaw metropolity o oskarżenia o „odchylenie nacjonalistyczno-ukraińskie”.  Ponadto
liczba kapłanów prawosławnych w Polsce władających językiem ukraińskim była niedostateczna. 

W  1954  metropolita  zainicjował  wydawanie  rosyjskojęzycznego  miesięcznika  prawosławnego
Cerkownyj wiestnik i sam został jego redaktorem odpowiedzialnym. Szczególną uwagę poświęcał
również  kształceniu  duchowieństwa.  Był  współtwórcą  Sekcji  Teologii  Prawosławnej  na
Chrześcijańskiej  Akademii  Teologicznej.  Po  1956  przygotował  nowy  program  kształcenia  dla
prawosławnego  seminarium  duchownego  w  Warszawie,  wprowadzając  do  programu  nauczania
język ukraiński. 
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W  1952  doprowadził  do  nowelizacji  Statutu  Parafialnego  PAKP oraz  Statutu  Wewnętrznego
Kościoła,  zmierzając  ku  ścisłej  centralizacji  zarządzania  Kościołem,  jego  reorganizacji  według
wzorów znanych  metropolicie  z  Rosyjskiego  Kościoła  Prawosławnego[9].  Wprowadzone  przez
metropolitę  Makarego zmiany doprowadziły do poważnego ograniczenia kompetencji  biskupów
diecezjalnych, którzy bez zgody metropolity nie mogli obsadzać stanowisk kościelnych w swoich
diecezjach.  Zdaniem  Antoniego  Mironowicza  działalność  hierarchy  i  jego  polityka  personalna
budziły negatywne odczucia zarówno u biskupów, jak i niższego duchowieństwa PAKP. W 1957
metropolita zgodził się na powołanie komisji, która miała przygotować projekt kolejnych zmian w
statucie  Kościoła  (idących  w kierunku  przeciwnym niż  ten,  jaki  sugerował  Makary),  jednak  z
powodu jego niechęci do realnej reformy statutu przygotowane przez komisję propozycje nigdy nie
zostały wprowadzone w życie. 

Misja wśród ludności greckokatolickiej

Metropolita  Makary zainicjował  i  rozwinął  działalność misyjną Kościoła  prawosławnego wśród
Ukraińców wyznania greckokatolickiego, przesiedlonych na północ i zachód Polski w ramach Akcji
„Wisła”.  Jego  głównym  współpracownikiem  w  tym  zakresie  był  ks.  Jan  Lewiarz.  Gdy
przesiedleńcy  otrzymali  możliwość  powrotu  do  miejsc  pochodzenia,  metropolita  postanowił
stworzyć prawosławne placówki duszpasterskie również w Bieszczadach i na Łemkowszczyźnie,
także tam, gdzie w dwudziestoleciu międzywojennym w ogóle nie było świątyń tego wyznania.
Starania  metropolity  były  popierane  przez  Urząd  ds.  Wyznań.  Zaangażowanie  Kościoła
prawosławnego w likwidację katolicyzmu obrządku bizantyjskiego w Polsce sprawiło, iż władze
zgodziły się  zwrócić prawosławnym kilka świątyń w województwie lubelskim,  które wcześniej
były  otwierane  jedynie  okazjonalnie.  W  1957  Urząd  ds.  Wyznań  nakazał  także  przekazywać
prawosławnym porzucone po 1947 cerkwie i inne obiekty należące dawniej do grekokatolików na
Rzeszowszczyźnie. W praktyce nie zawsze władze lokalne realizowały bez problemów to zalecenie.

Według Antoniego Mironowicza  wysiłki  Makarego w ramach krzewienia  prawosławia  kosztem
Kościoła greckokatolickiego władze polskie uznały ostatecznie za niewystarczające. 

Kontakty z innymi Cerkwiami autokefalicznymi

W grudniu 1953 Makary wziął udział w uroczystościach restytucji Patriarchatu Bułgarskiego. 

Wyjazd z Polski

Metropolita  Makary nie  spełnił  oczekiwań, jakie  stawiały mu władze polskie.  Od 1957 władze
polskie przygotowywały odsunięcie metropolity Makarego od kierowania Kościołem i zastąpienia
go duchownym posiadającym obywatelstwo polskie, lub też działającym w PAKP przed II wojną
światową i znajdującym się na emigracji. Ostatecznie z zamiarów tych zrezygnowano, gdyż zły stan
zdrowia  hierarchy  i  tak  de  facto uniemożliwiał  mu  kierowanie  PAKP.  Jego  zadania  spełniał
tymczasowo arcybiskup Tymoteusz (Szretter). W 1957 Urząd ds. Wyznań następująco oceniał jego
działalność: 
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Metropolita Makary (...) nie potrafił wskutek nieznajomości miejscowych warunków wykonać 

zadań postawionych przed Kościołem: nie udało mu się ani zdobyć autorytetu i zaufania u 

biskupów i kleru, w stosunku do których cechował go despotyzm i bezwzględność, ani sympatii 

wyznawców, ani zrealizować wytycznych i zadań Urzędu (...)

 
Grób metropolity na brackim cmentarzu monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Odessie

Od 1956 metropolita zaczął otrzymywać listy i telefony z pogróżkami, w których żądano od niego
wyjazdu z Polski. 
Negatywną ocenę działalności Makarego (Oksijuka) w Polsce podziela Kazimierz Urban, który jest
zdania,  iż  duchowny  doprowadził  do  zahamowania  rozwoju  PAKP  i  zapanowania  w  nim
wewnętrznej stagnacji. Z kolei Piotr Gerent uważa, iż metropolita Makary dokonał w organizacji
Kościoła i jego instytucji edukacyjnych zmian na tyle ważnych, że negatywne oceny jego dorobku
należy uznać za krzywdzące. 
Dnia  9  grudnia  1959  metropolita  Makary  ostatecznie  zrezygnował  z  urzędu  i  odszedł  w  stan
spoczynku. Zdaniem ks.  Sawickiego decyzję tę podjął,  gdyż zorientował się,  iż nie uda mu się
kierować Kościołem bez ingerencji państwowej, w dodatku jego stan zdrowia uniemożliwia mu
szerszą aktywność . W maju 1960 wyjechał do Moskwy, oficjalnie na leczenie, stamtąd przeniósł
się do Odessy, gdzie zmarł 1lub 2 marca 196. Jego wyjazd z Polski odbył się w porozumieniu z
władzami  radzieckimi  oraz  z  patriarchą  Aleksym I,  który  wystosował  oficjalne  zaproszenie  do
Moskwy  dla  odchodzącego  metropolity.  Został  pochowany  na  cmentarzu  monasteru  Zaśnięcia
Matki Bożej w Odessie.

Tymoteusz 
Tymoteusz, imię świeckie Jerzy Szretter (ur. 16 maja 1901 w Tomachowie k. Równego, zm. 20 
maja 1962 w Warszawie) – polski duchowny prawosławny, trzeci metropolita warszawski i całej 
Polski. 
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Po  ukończeniu  Studium  Teologii  Prawosławnej  w  Warszawie  i  przyjęciu  święceń  kapłańskich
służył w diecezji wołyńskiej oraz był kapelanem prawosławnych żołnierzy wojska polskiego. W
1938  przyjął  chirotonię  biskupią.  W  okresie  II  wojny  światowej,  z  powodu  swojego
zdecydowanego  poparcia  dla  polonizacji  Polskiego  Autokefalicznego  Kościoła  Prawosławnego,
wyrażanego w II Rzeczypospolitej, przebywał w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej, nie mając
wpływu na kierunek rozwoju Kościoła. W latach 1948–1951 i ponownie między grudniem 1959 a
majem 1961 tymczasowo zarządzał PAKP, pozbawionym w tym okresie zwierzchnika. Wybrany w
1961  na  urząd  metropolity  warszawskiego  i  całej  Polski  z  jawnym poparciem polskich  władz
państwowych i przy pogwałceniu procedur przewidywanych przez Statut Wewnętrzny Kościoła, co
stało się przyczyną protestów duchowieństwa i wiernych. Zmarł po roku pełnienia godności. 

Życiorys
Ukończył gimnazjum w Ostrogu. W latach 1925–1930 studiował w Studium Teologii Prawosławnej
Uniwersytetu Warszawskiego. 11 sierpnia 1930 otrzymał święcenia kapłańskie w ławrze 
Poczajowskiej i został oddelegowany do parafii w Łanowcu. 
W grudniu 1933 przeniesiony został z pospolitego ruszenia do rezerwy duchowieństwa 
wojskowego z równoczesnym mianowaniem kapelanem rezerwy ze starszeństwem z 1 stycznia 
1934 i 6. lokatą w duchowieństwie wojskowym (wyznanie prawosławne). Następnie jako kapelan 
rezerwy powołany został do służby czynnej i mianowany pełniącym obowiązki dziekana 
prawosławnego Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie.  W 1938 po śmierci żony Lidii złożył śluby 
zakonne. 

Biskup

27 listopada 1938 w ławrze Poczajowskiej otrzymał z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski
Dionizego  (Waledyńskiego)  święcenia  biskupie.  Został  wikariuszem  diecezji  warszawsko-
chełmskiej z tytułem biskupa lubelskiego. Zdaniem Antoniego Mironowicza jego chirotonia odbyła
się pod naciskiem polskich władz państwowych, którym zależało na polonizacji PAKP, podczas gdy
w  strukturach  Kościoła  większość  hierarchii  i  duchowieństwa  stanowili  Rosjanie,  Ukraińcy  i
Białorusini. Jerzy Szretter był tymczasem pozytywnie nastawiony do planów polonizacji struktur
prawosławnych  w Polsce.  Działalność  w tym kierunku  podjął  na  terenie  diecezji  warszawsko-
chełmskiej po wyświęceniu na biskupa. Obok biskupów Mateusza (Siemaszki) i Sawy (Sowietowa)
był jednym z największych zwolenników polonizacji PAKP wśród jego duchowieństwa. 

II wojna światowa

Monaster św. Onufrego w Jabłecznej. Biskup Tymoteusz przebywał w nim przez niemal cały okres
II wojny światowej
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Po wybuchu II  wojny światowej  przybył  z  monasteru św.  Onufrego w Jabłecznej,  gdzie  dotąd
rezydował, do Warszawy. Jednak zarządzający diecezją warszawsko-chełmską od listopada 1939
metropolita berliński i niemiecki Serafin (Lade) skierował go ponownie do monasteru z powodu
propolskich poglądów. Do czynnej działalności w Kościele biskup Tymoteusz wrócił 30 września
1940  jako  członek  soboru  biskupów  Autokefalicznego  Kościoła  Prawosławnego  w  Generalnej
Guberni  (powstanie  struktury  o  takiej  nazwie  ogłosił  w  końcu  września  tego  samego  roku
metropolita  Dionizy).  Tego  samego  dnia  nadana  została  mu  godność  biskupa  pomocniczego
diecezji chełmsko-podlaskiej. Po sformowaniu Synodu Kościoła biskup Tymoteusz nie wszedł w
jego skład z powodu przedwojennej postawy propolskiej, niezgodnej z polityką ukrainizacji PAKP.
10 sierpnia  1944 przewodniczący  PKWN Edward  Osóbka-Morawski  wyraził  zgodę  na  objęcie
przezeń czasowego zarządu diecezji chełmsko-podlaskiej.

 Na okres jego nadzorowania ww. administratury przypadło wysiedlenie Ukraińców do ZSRR, które
doprowadziło do zamknięcia ponad 160 placówek duszpasterskich, z braku wiernych. Tymoteusz
(Szretter)  nie  protestował  przeciwko  temu;  na  przełomie  lat  1944/1945  w  oficjalnym  liście
stwierdził, iż na podległym mu terenie wystarczy pozostawienie parafii w Lublinie, Chełmie, Białej
Podlaskiej, Hrubieszowie i Włodawie. Prosił również o nielikwidowanie monasteru w Jabłecznej. 

W październiku tego samego roku biskup Tymoteusz objął również zarząd parafii prawosławnych w
regionie  białostockim.  Jako  tymczasowy  zwierzchnik  struktur  Kościoła  prawosławnego  w tym
regionie  wbrew  życzeniom  miejscowego  duchowieństwa  parafialnego  przeciwstawił  się
przeniesieniu ich pod jurysdykcję Patriarchatu Moskiewskiego. 

Po II wojnie światowej

Arcybiskup Tymoteusz (Szretter), fotografia z 1960
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Tymoteusz jako metropolita warszawski i całej Polski; przemawia na pogrzebie metropolity
Makarego w marcu 1961

W 1946 Departament Wyznaniowy Ministerstwa Administracji Publicznej zaczął sugerować 
metropolicie warszawskiemu i całej Polski Dionizemu ustąpienie z urzędu (ostatecznie duchowny 
został do tego zmuszony). Biskup Tymoteusz był brany pod uwagę jako jego ewentualny następca. 
14 października 1945 został jednym z wiceprezesów Chrześcijańskiej Rady Ekumenicznej. 

Od 1946 jako arcybiskup kierował diecezją białostocko-bielską, przemianowaną 7 września 1951
na  diecezję  białostocko-gdańską.  W  1947  został  wiceprzewodniczącym  Prawosławnego
Metropolitalnego Komitetu Niesienia Pomocy Przesiedleńcom na Ziemie Odzyskane,  w ramach
którego  angażował  się  w organizowanie  opieki  duszpasterskiej  oraz  wsparcia  materialnego  dla
prawosławnych,  którzy zostali  przesiedleni  w wymienione regiony Polski.  W tym samym roku
założył pierwszy żeński monaster w powojennych granicach Polski – klasztor na Grabarce. W 1948
razem z metropolitą Dionizym opracował projekt reformy podziału administracyjnego Kościoła,
który nigdy nie wszedł w życie. 

W 1948  władze  komunistyczne  ostatecznie  zdecydowały  o  usunięciu  metropolity  Dionizego  z
urzędu.  Do  momentu  wyboru  nowego  zwierzchnika  PAKP  Kościołem  miał  zarządzać  organ
nieprzewidziany  przez  prawosławne  prawo  kanoniczne  –  Tymczasowe  Kolegium  Rządzące
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w składzie: arcybiskup Tymoteusz (Szretter)
jako przewodniczący, biskup Jerzy (Korenistow), ks. Jan Kowalenko, ks. Eugeniusz Naumow, ks.
Wsiewołod  Łopuchowicz,  ks.  Michał  Kiedrow  oraz  Mikołaj  Sieriebriannikow.  12  listopada
arcybiskup Tymoteusz oficjalnie pełnił funkcję locum tenens metropolii warszawskiej. Wcześniej,
w kwietniu tego samego roku, zainicjował rozmowy z patriarchą moskiewskim Aleksym I w celu
wyjaśnienia  kontrowersji  wokół  statusu  kanonicznego  PAKP,  zaś  21  maja  1948  został
tymczasowym zarządcą  diecezji  Ziem  Odzyskanych,  którą  to  funkcję  pełnił  do  września  tego
samego roku.  W czerwcu 1948 był  jednym z  delegatów PAKP w Patriarchacie  Moskiewskim.
Delegacja  zrzekła  się  autokefalii  Kościoła  nadanej  przez  Patriarchat  Konstantynopolitański  i
wystąpiła o nadanie jej ponownie przez Rosyjski Kościół Prawosławny, po czym przyjęła z rąk
patriarchy stosowny tomos. 
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Na wniosek arcybiskupa Tymoteusza z 30 czerwca 1948 władze polskie zabroniły metropolicie 
Dionizemu dalszego pobytu w domu metropolitalnym w Warszawie i wszczęły przygotowania do 
wyznaczenia mu innego miejsca stałego przebywania. 

Arcybiskup Tymoteusz,  podobnie  jak pozostali  biskupi  PAKP, zachowywał lojalny stosunek do
władz państwowych. W 1949 publicznie twierdził, iż w Polsce nie ma miejsca żadna forma ucisku
religijnego. Istniejący w 1946 plan doprowadzenia do objęcia przez niego godności metropolity
został jednak zarzucony. W opinii władz państwowych autorytet hierarchy wśród kapłanów PAKP
był  niedostateczny.  Arcybiskupowi  zarzucono  również  brak  talentów  organizacyjnych  i
niezbędnego doświadczenia. Ostatecznie Tymoteusz (Szretter) pozostawał locum tenens metropolii
warszawskiej do przyjazdu z ZSRR arcybiskupa Makarego (Oksijuka), delegowanego do PAKP
przez patriarchę Moskwy i wybranego na zwierzchnika Kościoła prawosławnego w Polsce 7 lipca
1951.  Wcześniej,  w  1950,  doprowadził  do  otwarcia  w  Warszawie  Prawosławnego  Liceum
Teologicznego, przekształconego przez metropolitę Makarego w seminarium duchowne. 

Po 1956 arcybiskup Tymoteusz ponownie  de facto zaczął zarządzać całym Kościołem z powodu
podeszłego wieku i złego stanu zdrowia metropolity Makarego. W 1957 w Urzędzie ds. Wyznań w
związku  z  powyższą  sytuacją  pojawiła  się  koncepcja  odsunięcia  metropolity  Makarego  i
ponownego  objęcia  przez  arcybiskupa  Tymoteusza  zadań  locum  tenens.  Urząd  opisywał
Tymoteusza jako człowieka inteligentnego, taktownego, orientującego się w sytuacji i gotowego
realizować polecenia władz nawet  wtedy, gdy nie były dla  niego korzystne (np.  jak w sprawie
obsady urzędu metropolity). W tym samym czasie Tymoteusz został zarejestrowany przez Wydział
IV Departamentu  XI  KdSB jako  „kontakt  poufny”  ps.  Brodacz,  jednak  z  powodu  zniszczenia
dokumentacji nie da się ustalić, jak mogła wyglądać jego współpraca ze służbami. 

Metropolita warszawski i całej Polski

Grób metropolity Tymoteusza
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Sawa (Hrycuniak)
Sawa (ofic. tyt.: Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa,
Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski), imię świeckie
Michał Hrycuniak (ur. 15 kwietnia 1938 w Śniatyczach) – polski
biskup prawosławny, szósty metropolita warszawski i całej Polski,
profesor nauk teologicznych. 

Jest absolwentem studiów teologicznych na Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie. Po złożeniu w 1966
wieczystych ślubów mniszych został kierownikiem kancelarii
metropolity warszawskiego i całej Polski. Równocześnie
kontynuował na ChAT pracę naukową.

 Od 1970 zarządzał monasterem św. Onufrego w Jabłecznej,
doprowadzając do jego odbudowy po zniszczeniach w czasie II
wojny światowej i w latach powojennych. W 1979 przyjął chirotonię
biskupią; do 1981 był biskupem łódzkim i poznańskim, zaś od 1981
do 1998 – białostockim i gdańskim (od 1987 jako arcybiskup). Na terenie diecezji białostocko-
gdańskiej przyczynił się do znacznego ożywienia życia parafialnego, budowy nowych świątyń oraz 
reaktywowania lub otwarcia trzech monasterów. Od 1994 do 1998 był Prawosławnym 
Ordynariuszem Wojska Polskiego, od 1996 w stopniu generała brygady. 
Od 1998 zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z oficjalnym tytułem 
Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. 

Życiorys
Urodził się w Śniatyczach w powiecie zamojskim w prawosławnej rodzinie Włodzimierza 
Hrycuniaka i Natalii zd. Winnik[2]. Gdy przyszły duchowny miał rok, jego rodzice dokonali 
konwersji na katolicyzm w imieniu własnym i małoletniego syna, w parafii w Dubie[3]. Nastąpiło 
to w okresie, gdy na prawosławnych mieszkańców wymienionej parafii wywierane były silne 
naciski, by przeszli oni na katolicyzm. Większość konwersji tej ludności okazała się jednak pozorna
i nietrwała. 

Osierocony w wieku dwóch lat przez ojca od tej pory przyszły duchowny był wychowywany przez
matkę i babkę. Gdy w czasie II wojny światowej w jego rodzinnej miejscowości otwarta została
cerkiew św. Jana Chrzciciela (w okresie międzywojennym nieczynna), Natalia Hrycuniak i jej syn
zaczęli do niej uczęszczać. Razem z matką uniknął wysiedlenia, jakiemu podlegała w latach 1944–
1946  ludność  ukraińska,  być  może  dzięki  wstąpieniu  przez  jego  wuja  do  wojska.  Do  szkoły
podstawowej  uczęszczał  początkowo  w  rodzinnych  Śniatyczach,  następnie  w  Komarowie.
Następnie wyjechał razem z matką do Chorzowa. Tam przez dwa lata uczył się w szkole średniej,
po czym postanowił kształcić się na prawosławnego duchownego. 

W  1957  ukończył  Prawosławne  Seminarium  Duchowne  w  Warszawie  i  podjął  studia  w
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył w 1961. Jako student był hipodiakonem
metropolity  warszawskiego  i  całej  Polski  Makarego.  Pracę  magisterską  obronioną  na  ChAT
poświęcił trzeciej podróży misyjnej św. Pawła.
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 Zapraszany na dalsze studia w Moskiewskiej Akademii Duchownej, nie mógł wyjechać z kraju z
powodu  nieotrzymania  paszportu.  Tegoż  roku  podjął  pracę  w  Prawosławnym  Seminarium
Duchownym  w  Warszawie  jako  wykładowca  oraz  w  redakcji  oficjalnego  organu  prasowego
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, rosyjskojęzycznego  Cerkownogo wiestnika
jako pomocnik redaktora. W 1962 został asystentem w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej,
gdzie prowadził zajęcia z zakresu historii Kościoła zachodniego oraz soborów powszechnych. 

27 września 1964 przyjął święcenia diakońskie z rąk biskupa łódzkiego i poznańskiego Jerzego w
prywatnej kaplicy św. Michała Archanioła w rezydencji metropolitów warszawskich i całej Polski.
Biskupa  Jerzego,  podobnie  jak  metropolitę  warszawskiego  i  całej  Polski  Tymoteusza,  określał
następnie  jako  swoich  nauczycieli  duchowych.  W maju  roku następnego  został  skierowany  do
Belgradu na studia doktoranckie w dziedzinie teologii prawosławnej na tamtejszym uniwersytecie.
Rozprawę doktorską, poświęconą życiu i działalności św. Jana Chrzciciela, obronił 2 lutego 1966.

 Pobyt w Jugosławii i bliższe zapoznanie się z tradycją Serbskiego Kościoła Prawosławnego, w tym
z pracami mnicha i  teologa Justyna (Popovicia),  ostatecznie utwierdziły Michała Hrycuniaka w
zamiarze złożenia ślubów mniszych, który pojawił się u niego po raz pierwszy w 1957, w czasie
pielgrzymki do ławry Poczajowskiej. 

Duchowny

6 lutego 1966 złożył śluby mnisze przed patriarchą Serbii Germanem, w monasterze Wprowadzenia
Matki Bożej do Świątyni w Belgradzie. Przyjął imię zakonne Sawa na cześć arcybiskupa Sawy,
twórcy  Serbskiego  Kościoła  Prawosławnego.  Po  powrocie  do  Polski  przyjął  z  rąk  metropolity
warszawskiego i całej Polski Stefana (Rudyka) święcenia kapłańskie, co miało miejsce w dniu 6
marca 1966 w soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie. 

W  latach  1966–1970  pełnił  funkcję  dyrektora  Kancelarii  Metropolitalnej  w  Warszawie.  W
wymienionym  okresie  kontynuował  pracę  naukową  na  ChAT,  wziął  znaczący  udział  w
przeprowadzeniu remontu soboru św. Marii Magdaleny w Warszawie oraz wielokrotnie wyjeżdżał
na Podkarpacie w celu wspierania tamtejszych parafii pozbawionych stałego duchowieństwa. Za
swoją  pracę  na  rzecz  PAKP otrzymał  11  maja  1969  godność  ihumena.  Z  pracy  w  kancelarii
metropolitalnej  zrezygnował  na  własne  życzenie,  motywując  tę  decyzję  zawiścią  innych
duchownych, zwłaszcza konfliktem z ks.  Jerzym Klingerem i  nieuznawaniem przez ChAT jego
tytułu  doktora  uzyskanego  w Belgradzie.  W połowie  lat  60.  pojawiła  się  jego kandydatura  do
objęcia katedry biskupiej, jednak do chirotonii ostatecznie nie doszło. 

Przełożony monasteru w Jabłecznej

8  lutego  1970  otrzymał  godność  archimandryty  i  skierowanie  do  monasteru  św.  Onufrego  w
Jabłecznej, gdzie przeprowadził remont zniszczonych w czasie II wojny światowej obiektów, a po
jego zakończeniu w 1974 został również rektorem seminarium duchownego, którego wyższe klasy
zostały  przeniesione  do  monasteru  z  Warszawy.  Archimandryta  Sawa  doprowadził  również  do
rozbudowy  kompleksu  budynków  klasztornych  oraz  do  reorganizacji  gospodarstwa  rolnego
prowadzonego  przez  mnichów.  Od  roku  akademickiego  1977/78  pozostaje  wykładowcą  Sekcji
Teologii Prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. 



W 1978 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie teologii (specjalność: teologia 
dogmatyczna). Jego praca habilitacyjna poświęcona była pojęciu małżeństwa w teologii 
prawosławnej. 

Biskup

Biskup łódzko-poznański

Biskup Sawa w czasie uroczystości na Świętej Górze Grabarce, z metropolitą warszawskim i całej
Polski Bazylim i metropolitą mińskim i całej Białorusi Filaretem

20 listopada 1979 otrzymał nominację na biskupa łódzkiego i poznańskiego, zaś pięć dni później 
przyjął chirotonię biskupią. W tym samym roku biskup Sawa objął stanowisko kierownika Sekcji 
Teologii Prawosławnej ChAT, a w jej ramach kierownika Katedry Teologii Dogmatycznej i 
Moralnej. Jako biskup łódzki i poznański zainicjował remont soboru św. Aleksandra Newskiego w 
Łodzi. Jego działalność na katedrze została pozytywnie oceniona przez łódzki oddział Urzędu ds. 
Wyznań oraz jego placówki działające w miastach, gdzie funkcjonowały parafie diecezji. Według 
raportów tychże instytucji działalność biskupa i wprowadzone przez niego zmiany personalne 
ożywiły życie religijne w diecezji. Bez powodzenia biskup starał się natomiast erygować parafie 
prawosławne w Zakopanem i Gliwicach, co uniemożliwiły mu władze lokalne. 

Arcybiskup białostocko-gdański

31  lipca  1981  został  przeniesiony  na  katedrę  białostocko-gdańską.  W  nowej  diecezji  podjął
działania na rzecz ożywienia życia parafialnego, tworząc 13 nowych placówek duszpasterskich (z
czego  11  w  Białymstoku).  Działał  również  na  rzecz  wznoszenia  nowych  cerkwi  i  rozbudowy
istniejących. Był m.in. inicjatorem budowy największej w Polsce cerkwi prawosławnej – cerkwi
Świętego Ducha w Białymstoku, cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku oraz budynku kurii biskupiej
przy soborze św. Mikołaja. 18 kwietnia 1987 otrzymał godność arcybiskupa. 

Zainicjował  cykliczne  koncerty  muzyki  cerkiewnej  w  Białymstoku;  część  z  nich  służyła
pozyskiwaniu  funduszy  na  działalność  charytatywną  diecezji.  Znacząco  przyczynił  się  do
reaktywacji życia monastycznego w męskim monasterze Zwiastowania w Supraślu, stopniowego
odzyskiwania przez PAKP jego kolejnych zabudowań oraz do rozpoczęcia ich remontu. W 1992,
rok po odzyskaniu pierwszych budynków monasterskich w Supraślu, doprowadził  do powstania
żeńskiego monasteru  Narodzenia  Matki  Bożej  w Białymstoku–Dojlidach (obecnie  działający  w
miejscowości Zwierki). W klasztorze tym znalazły się sprowadzone przez niego do Polski relikwie
św. Gabriela Zabłudowskiego. Ożywienie kultu Gabriela, który niemal całkowicie zanikł w latach
po II wojnie światowej, również nastąpiło dzięki działaniom biskupa.                                        53.
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Dwa lata później arcybiskup Sawa powołał do życia jeszcze jeden żeński monaster, w Wojnowie. W
1996 pobłogosławił powstanie Diecezjalnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos”. 

Z  ramienia  Świętego  Soboru  Biskupów  PAKP był  duchowym  opiekunem  Bractwa  Młodzieży
Prawosławnej. Zainicjował powstanie w Białymstoku Centrum Kultury Prawosławnej. 

W latach 1984–1990 był prorektorem Chrześcijańskiej  Akademii Teologicznej w Warszawie.  W
1990  otrzymał  tytuł  profesora  nadzwyczajnego  nauk  teologicznych  za  całokształt  dorobku
naukowego, zaś dwa lata później  – tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1994–1998 kierował
reaktywowanym Prawosławnym Ordynariatem Wojska Polskiego. W 1996 otrzymał nominację na
generała brygady z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jako Prawosławny Ordynariusz
Wojska  Polskiego  rozpoczął  publikację  kwartalnika  Polski  Żołnierz  Prawosławny i  zainicjował
powstanie  prawosławnych  parafii  we wszystkich  okręgach  wojskowych.  Dzięki  jego  staraniom
kapelani  prawosławni  rozpoczęli  działalność  również  w  jednostkach  straży  granicznej  oraz  w
więzieniach i aresztach śledczych. Od 1980 do 1991 był uczestnikiem prac komisji „Wiara i Ustrój”
Światowej  Rady  Kościołów.  Ponadto  w  latach  1979–1989  zasiadał  w  Katolicko-Prawosławnej
Komisji  Mieszanej  ds.  Dialogu  Teologicznego.  Jest  członkiem  honorowym  Towarzystwa
Biblijnego,  Komitetu  Międzynarodowej  Konferencji  Etyki  oraz  działa  w  Polskiej  Radzie
Ekumenicznej.  W  latach  1990–1991  współprzewodniczył  Państwowo-Kościelnemu  Zespołowi
Redakcyjnemu,  którego  zadaniem  było  opracowanie  projektu  ustawy  o  stosunku  Państwa  do
Kościoła Prawosławnego. 

Metropolita warszawski i całej Polski

Metropolita Sawa z patriarchą jerozolimskim Teofilem III i delegacją Patriarchatu Jerozolimskiego,
Warszawa, czerwiec 2010
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Metropolita Sawa i arcybiskup lubelski i chełmski Abel (siedzi z prawej) w czasie oficjalnej wizyty

w Rosyjskim Kościele Prawosławnym z okazji urodzin patriarchy moskiewskiego Cyryla.
Spotkanie z prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem, listopad 2011

Metropolita Sawa odznacza Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny metropolitę
ziem czeskich i Słowacji Krzysztofa w czasie jego oficjalnej wizyty w PAKP, 23 czerwca 2012

Metropolita Sawa z patriarchą Cyrylem I i Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem, sierpień
2012

W czasie choroby metropolity warszawskiego Bazylego, od 28 stycznia 1998, pełnił funkcję locum
tenens metropolii  warszawskiej.  Po  jego  śmierci  12  maja  1998  został  wybrany  przez  Sobór
Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na kolejnego zwierzchnika Cerkwi
w Polsce. Uroczysta intronizacja miała miejsce 31 maja tego samego roku w soborze św. Marii
Magdaleny  w  Warszawie.W  1999  zainicjował  utworzenie  Katedry  Teologii  Prawosławnej  na
Uniwersytecie w Białymstoku i sam został jej pierwszym kierownikiem. Funkcję tę pełnił do 2012.
W toku  całej  pracy  naukowej  opublikował  ponad  100  tekstów  teologicznych  i  artykułów,  jak
również zbiór 63 swoich kazań w języku rosyjskim, Słowa i propowiedi. Jako metropolita rozwinął
działalność charytatywną Kościoła, organizując cztery domy opieki społecznej prowadzone przez
ośrodek „Eleos”, przekształcony w Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos”. 
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Zainicjował  również  doroczne  zjazdy  duchowieństwa  diecezji  warszawsko-bielskiej,  małżonek
służących w niej kapłanów, psalmistów i dyrygentów chórów cerkiewnych oraz spotkania mnichów
i mniszek PAKP. Przy jego współudziale powstało kilka nowych świątyń na terenie tejże diecezji;
część  pozostałych  cerkwi  przeszła  remonty.  Metropolita  przyczynił  się  również  do  urządzenia
akademickiej[a] kaplicy Trójcy Świętej na ulicy Podwale w Warszawie, w kamienicy, na miejscu
której przed wojną znajdowała się cerkiew pod tym samym wezwaniem, jak i do odzyskania przez
PAKP budynku przy ul. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie, zarekwirowanego Kościołowi
przez władze PRL. 6 lutego 2000 prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

13  marca  2002  Sobór  Biskupów  PAKP  pod  przewodnictwem  metropolity  Sawy  ogłosił,  iż
autonomiczny  Portugalski  Kościół  Prawosławny,  który  od  lat  90.  znajdował  się  w  jurysdykcji
PAKP,  stracił  z  nim łączność  kanoniczną.  Od tego  momentu  Kościół  posiadał  poza  terytorium
Polski jedynie placówki misyjne w Brazylii (pierwotnie część Kościoła portugalskiego) oraz parafię
w  Alghero  na  Sardyni.i  W  2003  koordynował  przygotowania  do  kanonizacji  męczenników
chełmskich i podlaskich. 

Od 25 czerwca do 15 lipca 2008 metropolita przebywał w szpitalu w związku z niewydolnością
oddechową i  nie pełnił  w tym czasie swoich obowiązków. Od 10 kwietnia 2010 pełnił  funkcję
tymczasowego Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego w związku z tragiczną śmiercią
abpa Mirona. 10 czerwca Sobór Biskupów PAKP wyznaczył na ten urząd biskupa siemiatyckiego
Jerzego. Jest doktorem honoris causa seminarium św. Włodzimierza w Crestwood w USA (2000),
Uniwersytetu  w  Białymstoku  (2001),  Uniwersytetu  w  Salonikach  (2002),  Mińskiej  Akademii
Duchownej  (2002),  Moskiewskiej  Akademii  Duchownej.  21  stycznia  2007  otrzymał  z  rąk
patriarchy Moskwy Aleksego II  nagrodę „Za wybitną działalność na rzecz umocnienia jedności
narodów prawosławnych”. Jako metropolita warszawski i całej Polski przyczynił się do znacznego
poszerzenia  kontaktów  PAKP  z  innymi  Kościołami  autokefalicznymi  i  autonomicznymi.
Wielokrotnie odbywał w nich oficjalne wizyty: 

• w Patriarchacie Konstantynopolitańskim w 1998   w 2000 i w 2005 
• w Patriarchacie Aleksandryjskim w 2003, 
• w Patriarchacie Jerozolimskim w 2003 i w 2010
• w Rosyjskim Kościele Prawosławnym w 1998 , w 2005  w 2007  w 2009  i w 2011 
• w Gruzińskim Kościele Prawosławnym w 2004
• w Serbskim Kościele Prawosławnym w 2001, w 2004
• w Bułgarskim Kościele Prawosławnym w 2001, w 2004 
• w Rumuńskim Kościele Prawosławnym w 2000, w 2004
• w Cypryjskim Kościele Prawosławnym w 2009 w 2017
• w Greckim Kościele Prawosławnym dwukrotnie w 2002, w 2006  w 2012 
• w Kościele Prawosławnym Czech i Słowacji w 2012
• w Kościele Prawosławnym w Ameryce w 2000   w 2002 
• w Ukraińskim Kościele Prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego w 2002
• w Fińskim Kościele Prawosławnym w 2004
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• w Egzarchacie Białoruskim w 2002, 
• w Zachodnioeuropejskim Egzarchacie Parafii Rosyjskich w 2004.

Trzykrotnie  uczestniczył  w  Świętych  Soborach  Panprawosławnych  –  spotkaniach  wszystkich
zwierzchników  autokefalicznych  Kościołów.  W  1998  w  Bułgarii  uczestniczył  w  rozwiązaniu
problemu rozłamu w Bułgarskim Kościele Prawosławnym (powstanie Synodu alternatywnego).

 W 2000 w Jerozolimie uczestniczył  w soborze  z  okazji  2000.  rocznicy narodzenia  Chrystusa.
Natomiast w 2005 brał udział w rozwiązaniu konfliktu między patriarchą Jerozolimy Ireneuszem a
Synodem Kościoł. W 2013 brał udział w uroczystościach 1025. rocznicy chrztu Rusi. 

W 2016 stanął na czele delegacji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na Święty i
Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego. 11 września 2017 r., zgodnie z dekretem Prezydenta RP
Andrzeja Dudy, wszedł w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości  Rzeczypospolitej  Polskiej.   Autor  ponad  stu  publikacji  teologicznych,  w  tym
siedemnastu  artykułów  opublikowanych  na  łamach  Rocznika  Teologicznego.  Część  artykułów
metropolity została wydana w 2003 w zbiorze  Chrystus – najwierniejszy przyjaciel człowieka. W
1994 została wydana jego książka pt. Prawosławne pojmowanie małżeństwa. 

Współpraca z SB

1966–1970

Historyc z IPN, Krzysztof Sychowicz i Mariusz Krzysztofiński, na podstawie analizy zachowanych
akt SB twierdzą, że w 1965 przyszły metropolita został zarejestrowany jako kandydat na tajnego
współpracownika, zaś 12 września 1966 „na podstawie dobrowolności” został pozyskany jako TW
„Jurek”.  Miało  to  związek  z  szeroko zakrojoną  przez  SB sprawą obiektową pod kryptonimem
„Bizancjum” prowadzonej przeciw Kościołowi prawosławnemu. Sam duchowny twierdził, że nie
podpisał żadnego zobowiązania do współpracy, a jedynie ślubowanie na wierność PRL. Zapewniał
także, iż przekazywane mu pieniądze, zdaniem badaczy wynagrodzenie za współpracę, pochodziły
z Urzędu ds. Wyznań i były wręczane także innym hierarchom. Pierwsze informacje uzyskane od
TW „Jurka” pochodzą jeszcze z tego samego miesiąca, w którym miał zostać zwerbowany. Kolejne
raporty  odnosiły  się  do  udziału  przedstawicieli  PAKP w  ruchu  ekumenicznym  w  Polsce  i  za
granicą. TW „Jurek” relacjonował także wizytę w Polsce biskupa Edmonton i Kanady Pantelejmona
w 1967 oraz  posiedzenia  soboru  biskupów PAKP,  przedstawiał  charakterystyki  duchowieństwa
prawosławnego (szczególnie krytykował metropolitę Stefana, Jerzego Klingera, biskupa Bazylego
(Doroszkiewicza), w mniejszym stopniu także biskupa Nikanora (Niesłuchowskiego). TW „Jurek”
nie tylko stawiał się na spotkania wyznaczane mu przez oficera prowadzącego, ale i  sam takie
inicjował.  Przed soborem biskupów w 1967 sugerował  doprowadzenie  do przeniesienia  w stan
spoczynku biskupa Jerzego (Korenistowa) oraz metropolity Stefana oraz powołanie na ich miejsce
nowych hierarchów. 

                                                                       57.



Przed wyborami nowego metropolity warszawskiego, po śmierci Stefana w 1969, TW „Jurek” 
krytykował wysuwaną kandydaturę biskupa Bazylego i przedstawiał SB charakterystyki 
pozostałych możliwych kandydatów. W ocenie wymienionych historyków: 

TW „Jurek”, związany z kurią metropolitalną w Warszawie, zapewniał SB bezpośredni dopływ 

informacji pozwalających kontrolować działalność Kościoła prawosławnego w Polsce

1970–1979

Według dokumentów IPN przyszły metropolita kontynuował współpracę z SB, będąc przełożonym
monasteru w Jabłecznej. Przekazywał wówczas informacje nt. neounickiego duchownego Romana
Piętki  z  jedynej  w  kraju  neounickiej  cerkwi  w  Kostomłotach,  bardzo  negatywnie  oceniał
działalność metropolity Bazylego, charakteryzował pochodzenie i działalność mnichów monasteru
oraz słuchaczy wyższych klas mieszczącego się w nim seminarium duchownego, informował także
o  duchownych  odwiedzających  Jabłeczną.  W  1976  przedstawiał  genezę  konfliktu  między
metropolitą  Bazylim  a  biskupem  białostockim  Nikanorem,  zaś  cały  stan  PAKP  ocenił  jako
„opłakany”.  W  tym  samym  roku  przekazał  SB  charakterystyki  potencjalnych  kandydatów  na
biskupów,  wskazując  jako  najodpowiedniejszych  siebie  samego  oraz  ks.  Aleksandra  Dubeca.
Twierdził także, że kłopoty kadrowe doprowadziły hierarchię PAKP do wyświęcania na biskupów
zupełnie  przypadkowych  mężczyzn,  przez  co  wizerunek  Kościoła  w  innych  autokefalicznych
Kościołach prawosławnych, zwłaszcza w Cerkwi Serbskiej i częściowo w Rosyjskiej, nie był dobry.
Charakteryzował  stosunki  między  Kościołem  prawosławnym  a  Kościołem  greckokatolickim,
wskazywał kapłanów, którzy jego zdaniem sympatyzowali z unią. 

W 1977 TW „Jurek” przekazał SB relację z udziału w obradach Światowej Rady Kościołów. 

W związku z trudnymi relacjami z metropolitą  warszawskim Bazylim bezpośrednio po objęciu
przez niego urzędu Sawa (Hrycuniak) miał wyrażać chęć rezygnacji z kierowania monasterem w
Jabłecznej, czy nawet wystąpienia ze stanu duchownego. 

1979–1989

Według zachowanych akt duchowny kontynuował współpracę z SB także jako biskup. W 1979
przekazał pierwsze informacje nt. stanu diecezji łódzko-poznańskiej, której został ordynariuszem.
Prosił również o fundusze na remonty soboru w Łodzi i cerkwi w Kaliszu oraz o zapewnienie lokali
mieszkalnych proboszczom parafii  w Piotrkowie Trybunalskim i  w Poznaniu.  Skarżył  się,  iż  w
Kaliszu i w Łodzi prawosławni są szykanowani przez wyznawców katolicyzmu. Charakteryzując
sytuację wewnętrzną w Kościele krytykował działalność metropolity warszawskiego i całej Polski,
któremu zarzucał niekompetencję, zwłaszcza w zakresie organizacji szkolnictwa kościelnego. W
1981  biskup  Sawa  przekazywał  SB  sugestie  usunięcia  z  urzędów  metropolity  Bazylego  oraz
arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Nikanora, którego sam pragnął zastąpić na katedrze. Bez
powodzenia  sugerował  również  utworzenie  odrębnej  prawosławnej  akademii  teologicznej  w
miejsce  sekcji  tego  wyznania  na  ChAT.    Po  objęciu  urzędu  biskupa  białostockiego  Sawa
doprowadził do ochłodzenia stosunków Kościoła prawosławnego z ruchem „Solidarności”. 
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Sam  twierdził  później,  iż  jego  zasadą  była  lojalność  wobec  każdych  władz  państwowych,
niezależnie  od  ich  charakteru.  Zapewniał,  że  popierał  prorobotnicze  postulaty  „Solidarności”,
zniechęcił go jednak bliski związek ruchu z Kościołem katolickim, otwarcie popierał wprowadzenie
stanu wojennego, co uważał za dobre rozwiązanie na Białostocczyźnie. Odmówił przyjęcia daru
„Solidarności” na potrzeby Cerkwi, a wyznawców prawosławia wezwał do nieaangażowania się w
działania sprzeczne z zasadami działania państwa i z „współodpowiedzialnością za losy Ojczyzny”.

Metropolita Sawa przyznał, że skarżył się na kontakty z katolikami w Białymstoku, w okresie, gdy
był zwierzchnikiem diecezji białostocko-gdańskiej. Jak twierdził, celem jego wypowiedzi w tym
zakresie było odzyskanie zrujnowanego monasteru Zwiastowania w Supraślu. Kwestia współpracy
Sawy  –  i  innych  hierarchów  prawosławnych  –  z  SB  została  obszernie  opisana  na  łamach
„Rzeczypospolitej” w 2009. Część wiernych domagała się, po ujawnieniu tych informacji, odejścia
metropolity z urzędu. Ostatecznie jednak do dyskusji nad postawą duchowieństwa w czasach PRL
nie doszło. Metropolita Sawa stwierdził, że w świetle prawosławnego nauczania każdy grzech może
zostać  zmazany  przez  pokutę  i  poprosił  o  wybaczenie  grzechów  popełnionych  przez
duchowieństwo prawosławne. 

Komentarz: 

Wierzyć  historykom z  IPN  można  by po  opublikowaniu akt dotyczących  Metropolity Sawy. 

Świątynie prawosławne w Lublinie

Prawosławna  cerkiew  pw.  Przemienienia  Pańskiego  przy  ulicy  Ruskiej  oraz  dzieje  innych
lubelskich świątyń prawosławnych.

Pierwsza wzmianka o lubelskiej cerkwi prawosławnej zawarta jest w dokumencie z 1390 roku w
sprawie tzw. ruszycy. Ten łacińskojęzyczny dokument mówi o zabiciu dwóch kobiet udających się
ze wsi Kolechowice (40 km na północny-wschód od Lublina) na „przasznik santi Spaas scismaticze
ante Lublin”, czyli na prawosławne święto Przemienienia Pańskiego do Lublina. To znak, że w
końcu XIV wieku była już w Lublinie znana w okolicy cerkiew prawosławna. Niemniej niektórzy
badacze poddają w wątpliwość autentyczność tego dokumentu.

Bliskie sąsiedztwo ziem ruskich pozwalało Lublinowi stać się ważnym ośrodkiem handlowym.
Przybywali stamtąd kupcy, a z czasem powstała stała kolonia.

Prawosławna cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego

Ulica  Ruska  jest  jedną  z  najstarszych  ulic  w  Lublinie  i  może  być  pozostałością  dzielnicy
zamieszkałej przez ludność ze wschodu. Dlatego w tej dzielnicy powstała cerkiew prawosławna pw.
Przemienienia  Pańskiego.Cerkiew pw.  Przemienia  Pańskiego  (Spasa)  to  pierwszy  prawosławny
sobór, który powstał w 1447 roku w Lublinie. Pierwsza cerkiew była drewniana. Została zniszczona
w wyniku pożaru w roku 1587. Odbudowano ją z fundacji Zygmunta III Wazy. 
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Z  dokumentu  metropolity  kijowskiego  Michała  Rahozy  dla  bractwa  lubelskiego  z  roku  1594
dowiadujemy się, że cerkiew Przemienienia Pańskiego znajdowała się „...na Czwartku, na górze
przy gościńcu Litewskim i Ruskim". Również ona,  na początku XVII wieku, została strawiona
przez ogień.Istniejący do dziś budynek cerkwi został wystawiony w 1607 roku i poświęcony w
1633 roku. Obecnie znajduje się w sąsiedztwie dworca głównego PKS przy ulicy Ruskiej. Jest to
budowla jednonawowa z wysoką, dosyć ciężką wieżą, wzmocniona oskarpowaniem, z widocznymi
dekoracyjnymi cechami renesansowymi. 

Lubelskie bractwo prawosławne

Jednym z pierwszych bractw w Rzeczypospolitej było bractwo lubelskie, założone przez 
prawosławnych mieszczan 15 stycznia 1586 roku. Lubelskie bractwo zorganizowane było na wzór 
najstarszych bractw cerkiewnych – lwowskiego (1439) i wileńskiego (1458). Jego działalność nie 
ograniczała się wyłącznie do sfery religijnej, bractwo lubelskie założyło m.in. przytułek dla 
ubogich, szpital i szkołę bracką.

Proboszczowie lubelskiej parafii

Proboszczami lubelskiej cerkwi byli wówczas wybitni duchowni, jak np. Piotr Passki, który napisał
księgę objaśnień i pouczeń dla ludu, czy jego młodszy syn Sawa, który dokonał nowego przekładu
zbioru kanonów cerkiewnych, najbardziej zgodnych z greckim, a była to pierwsza taka próba w
metropolii kijowskiej. Dzięki autorytetowi, jaki posiadał Sawa Passki, do lubelskiego bractwa w
1601 roku wstąpiło wielu przedstawicieli  znakomitych ruskich rodów, m.in.  książęta  Konstanty
Ostrogski,  Hryhorij  Sanguszko-Kaszyrski,  Akim  Korecki,  Paweł  Drucki-Lubecki,  Jurij
Czartoryjski,  Hrihorij  Czetwertyński.  Zaś  bracia  Ostrogscy  przekazali  wówczas,  jako  dar  dla
lubelskiej cerkwi, ikonę Matki Boskiej, zwaną później „Lubelską”.

Lubelskie konsekwencje unii brzeskiej

Koniec XVI wieku przyniósł znaczące zmiany w sytuacji Cerkwi prawosławnej. W 1596 roku w
Brześciu  została  zawarta  unia  kościelna,  czyli  przyłączenie  Cerkwi  prawosławnej  w
Rzeczypospolitej do Kościoła katolickiego. Jednym z inicjatorów unii był król Zygmunt III; udzielił
on Kościołowi katolickiemu i unitom wszechstronnego wsparcia, zaś Cerkiew prawosławna była
częstokroć  prześladowana.  Aby  kontynuować  tradycję  cerkiewną,  ważną  rolę  w  prawosławiu
zaczęły odgrywać bractwa cerkiewne, które stały się wkrótce najprężniejszymi, obok monasterów,
ośrodkami oporu przeciw narzucaniu unii. Pojawiły się wtedy próby przejęcia cerkwi przez unitów
popieranych przez Kościół katolicki i władze miasta. Próbując przejąć cerkiew, unici wielokrotnie
sądzili się z prawosławnymi w lubelskim Trybunale. W marcu 1633 roku odbywał się w Krakowie
sejm  koronacyjny,  na  którym  nowo  wybrany  król  Władysław  IV  uznał  istnienie  Cerkwi
prawosławnej, wyraził zgodę na odrodzenie hierarchii wydał wiele przywilejów potwierdzających
prawa  prawosławnych.  Dwa  z  nich  dotyczyły  cerkwi  lubelskiej.  W  pierwszym  król  wyłączał
lubelską parafię spod jurysdykcji unickiego biskupa chełmskiego, w drugim zaś obiecywał osobistą
opiekę nad lubelską cerkwią. 
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Na ich podstawie zatwierdzony wówczas przez króla  nowy metropolita  kijowski  Piotr  Mohyła,
jeden z najwybitniejszych hierarchów na katedrze kijowskiej, wracając prawdopodobnie z Krakowa
do Kijowa, zajechał do Lublina i 5 (lub 15) marca 1633 roku wyświęcił nową murowaną cerkiew
Przemienienia  Pańskiego.  Niedługo  potem  cerkiew  przeszła  w  ręce  unitów,  co  zostało
usankcjonowane w roku 1638 przez króla Władysława IV. 

Niemal przez cały XVII wiek cerkiew kilka razy przechodziła z rąk prawosławnych do unitów i
odwrotnie. Pod koniec XVII wieku unici przejęli ostatnie cerkwie. W Lublinie większość parafian
oraz  mnisi  miejscowego  monasteru  przyjęli  unię  dopiero  w  1695  roku.
Po roku 1695 przy cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie  działać zaczęła  parafia  unicka,
wchodząca w skład unickiej diecezji chełmskiej oraz klasztor bazylianów. A w 1752 roku powstało
przy tej parafii bractwo pod wezwaniem św. Onufrego. Przez okres unicki postępowały procesy
latynizacyjne i polonizacyjne. W wystroju cerkwi pojawiło się wiele elementów zachodnich jak:
łacińskie ołtarze boczne, organy, dzwoneczki; dominował też język polski. Po upadku powstania
styczniowego, któremu poparcia udzieliła m.in. część duchowieństwa unickiego, ukazem carskim z
roku 1864 zostały zlikwidowane wszystkie klasztory bazyliańskie w Królestwie Polskim, w tym
także lubelski klasztor św. Onufrego. Ostatecznie w rękach unitów cerkiew znajdowała się do 1875
roku. Nieco wcześniej przeprowadzono remont cerkwi, likwidując elementy łacińskie. W kolejnych
latach  ks.  M.  Kolenkowski  przywrócił  wschodni  charakter  obrzędowości  i  nabożeństw,
przygotowując wiernych do powrotu do Prawosławia. Jedenastego maja 1875 roku parafia weszła
w skład nowo powstałej prawosławnej diecezji warszawsko-chełmskiej.

Cerkiew pw. Narodzenia NMP (przy ulicy Zielonej)

Oprócz cerkwi Przemienienia Pańskiego istniały przez jakiś czas inne cerkwie w Lublinie. Kiedy w
1785  roku  zamieszkali  w  Lublinie  kupcy  greccy,  otrzymali  oni  od  króla  Stanisława  Augusta
pozwolenie na budowę nowej cerkwi prawosławnej pw. Narodzenia NMP (przy ulicy Zielonej), a
do parafii greckiej przyłączyli się także prawosławni Rusini z Lublina. Zmieniona w XIX wieku na
kościół św. Jozafata świątynia służyła dwóm obrządkom: wschodniemu i zachodniemu.

Sobór pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego (na placu Litewskim)

W latach 1873–1876 na placu Litewskim wzniesiono sobór pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego.
Lublin stał  się też wówczas tytularną stolicą biskupów prawosławnych, a sobór stał  się katedrą
biskupów  lubelskich.  Po  wybudowaniu  soboru  gubernator  lubelski,  uznając,  że  w  Lublinie
wystarczy  jedna  parafia  prawosławna,  proponował  zlikwidowanie  parafii  przy  cerkwi
Przemienienia Pańskiego. Nie zgodził się na to biskup lubelski Modest. Sobór rozebrano w roku
1925.

Prawosławie w kościele powizytkowskim

W  1839  roku  na  pewien  czas  nieco  przebudowano  ówczesny  kościół  wizytek,  aby  służył
wyznawcom prawosławia.
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Cerkiew-grobowiec pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności

Na początku XX wieku, w latach 1901–1904 na cmentarzu przy ulicy Lipowej wzniesiono cerkiew-
grobowiec pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności, ufundował ją prezes Izby Skarbowej w
Lublinie – Andrej Dejgun (istnieje do dzisiaj).

Cerkiew garnizonowa (przy Alejach Racławickich)

W 1904 roku wzniesiono przy rogatce warszawskiej cerkiew dla wojska, obecnie rzymskokatolicki
kościół garnizonowy przy Alejach Racławickich.

Prawosławie w Lublinie po roku 1918

Po I wojnie cerkiew prawosławna była traktowana jako pozostałość zaborów, toteż prawosławnym
odebrano większość cerkwi oraz wiele nieruchomości (w tym jeden z cmentarzy). W dyspozycji
prawosławnych pozostała jedynie cerkiew Przemienienia Pańskiego i kaplica na cmentarzu. Sobór
na  placu  Litewskim  w  latach  1924–1925  został  rozebrany.  Materiały  uzyskane  z  rozbiórki
przeznaczono na budowę Domu Żołnierza w Lublinie.

Z  kolei  cerkiew grecką  pw.  Narodzenia  NMP wybudowaną  w  końcu  XVIII  wieku  przy  ulicy
Zielonej  przekazano  powstającemu  w Lublinie  Instytutowi  Misyjnemu,  którego  zadaniem było
prowadzenie „misji” wśród prawosławnych (w ramach tzw. neounii), i zmieniono jej wezwanie na
św. Jozafata.

Jednak równocześnie osiedliła się w Lublinie grupa emigrantów z Rosji i Ukrainy, uciekających
przed bolszewikami. Życie religijne zaczęło odradzać się od roku 1920, gdy do Lublina przybył
duchowny  prawosławny.  Zaistniała  konieczność  uzupełnienia  wyposażenia  cerkwi  i  utensylii
cerkiewnych, które wywieziono do Rosji. Szczególnie bolesną była utrata cudownej ikony Matki
Boskiej. Lecz pewnego dnia dwaj parafianie zobaczyli na targu w Lublinie podobną ikonę i kupili
ją. Później okazało się, że była to wierna kopia cudownej ikony, która przed wojną znajdowała się
w  soborze  na  placu  Litewskim.  Kopia  ta  zajęła  miejsce  oryginału  w  cerkwi  Przemienienia
Pańskiego.

W  1921  roku  przy  parafii  utworzono  Prawosławne  Towarzystwo  Dobroczynności,  którego
zadaniem było udzielanie pomocy ubogim i sierotom. Odrodziło się również bractwo cerkiewne.
Od  roku  1927  w  Lublinie  działał  także  oddział  Ukraińskiego  Komitetu  Centralnego,  który
organizował  życie  towarzyskie  i  kulturalne  osiadłej  tu  emigracji  ukraińskiej,  w  większości
prawosławnej.
Podczas II wojny światowej w 1940 roku lubelska parafia weszła w skład odrodzonej prawosławnej
diecezji  chełmsko-podlaskiej,  której  zwierzchnikiem  został  arcybiskup  Iłarion.  Natomiast  po
zakończeniu  wojny  parafia  lubelska  weszła  w  skład  archidiecezji  warszawsko-bielskiej.
Przełomem był rok 1989, kiedy cerkiew Przemienienia Pańskiego, po raz pierwszy w swej historii,
stała się katedrą biskupa diecezjalnego, a arcybiskupem diecezji lubelsko-chełmskiej został Abel
(Popławski). 
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Oprócz  cerkwi  katedralnej  wspólnota  prawosławna  posiadała  na  cmentarzu  przy  ulicy  Lipowej
wspomnianą  dwukondygnacyjną  kaplicę  pw.  Świętych  Niewiast  Niosących  Wonności  z  dolną
świątynią pw. proroka Eliasza, a także w Domu Spokojnej Starości przy ulicy Dolińskiego 1 kaplicę
pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego.

Istnieje znakomity chór parafialny kierowany przez mgr Włodzimierza Wołosiuka. W 1985 roku
rozpoczęło  w  Lublinie  działalność  Bractwo  Młodzieży  Prawosławnej,  a  w  1993  roku,  po  raz
kolejny, odrodziło się bractwo cerkiewne pod patronatem św. męczennika Atanazego Brzeskiego.
Od  1956  roku  działało  również  w  Lublinie  koło  Ukraińskiego  Towarzystwa  Społeczno-
Kulturalnego (obecnie Związek Ukraińców w Polsce), skupiające w dużej części prawosławnych
Ukraińców.  Wiosną  każdego  roku  w  lubelskiej  cerkwi  służona  jest  panachida  za  ukraińskiego
wieszcza Tarasa Szewczenkę, a jesienią za cara Rosji Mikołaja II i jego rodzinę, zamordowanych
przez bolszewików. Od 1992 roku ukazuje się pismo poświęcone życiu wspólnoty prawosławnej.

Dane z   roku 2019-20  

                          Arcybiskup Sawa zwierzchnik kościoła prawosławnego w Polsce   
                                                  oraz  kościół prawosławny   

             Gra z bezpieką o życie Cerkwi - rozmowa z abp Sawą
http://wyborcza.pl/magazyn/  Katarzyna Wiśniewska, Jan Turnau  03 stycznia 2009

Wiemy, że chcą Księdza Arcybiskupa lustrować. Zanim to nastąpi, proszę nam opowiedzieć,
jak Ksiądz pamięta te czasy. 
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej 
Jakie zmartwienia ma dzisiaj Cerkiew, którą Ksiądz Arcybiskup kieruje? Pytamy o 
problemy doczesne. 

Arcybiskup Sawa: Udało się nam porozumieć z rządem, został powołany zespół rządowo-
kościelny. Zajmuje się problemami bieżącymi, w tym bardzo ważnej sprawy regulacji 
własności cerkwi na terenie Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej. Ten problem był zawsze 
bardzo trudny, musieliśmy wręcz odwołać się do Trybunału w Strasburgu, jednak zanim 
zapadła tam decyzja, uzgodniliśmy z obecnym rządem, że te sprawy rozwiążemy w Polsce. 
Przy pomocy Kościoła rzymskokatolickiego udało się doprowadzić do spotkania między 
prawosławnymi, grekokatolikami i rządem. Podpisaliśmy porozumienie. Gdy zostałem 
metropolitą w 1998 roku, nie mieliśmy komisji majątkowej, teraz działa i nie ma tam 
szczególnych zgrzytów, chociaż zajmujemy się kwestiami delikatnymi. Cerkiew cieszy się 
stabilizacją.

Jednym z problemów, z którym do dzisiaj boryka się Kościół katolicki, jest lustracja. 
Biskupi powołali komisję, która zbadała materiały IPN dotyczące wszystkich 
katolickich hierarchów. Czy w Kościele prawosławnym też stworzono podobną 
komisję? 
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- Gdy byłem młody i bardzo gorliwy, uważałem, że gdy ktoś narozrabia, trzeba go ukarać. 
Pamiętam, że jeden ze starszych biskupów mawiał: "Bracie, patrz, żebyś ty miał czyste 
portki". Zdecydowaliśmy, że w cudzych grzechach grzebać nie będziemy, każdy odpowiada 
za siebie przed Bogiem. Takiej komisji u nas nie ma i nie zamierzamy jej powoływać. 

Kościół prawosławny był represjonowany nie tylko w PRL, ale także w II RP. 

- Tak, nasz Kościół w II RP był bardzo dotkliwie prześladowany. Duchowieństwo 
inwigilowano, zamykano parafie, burzono świątynie. Zburzono w tym czasie ponad 150 
cerkwi w różnych częściach Polski. Po wojnie Kościół był bardzo osłabiony, a komuniści 
stosowali podobne represje, wykorzystując tę słabość. Wciąż nachodzono biskupów, księży. 
Śp. Bronisław Geremek słusznie mówił, że lustracja jest prawnie niedopracowana i szkodzi 
zarówno winnym, jak i niewinnym. W to błoto wciągnąć można każdego. Wciągnięto 
naszych biskupów. Mnie samego także. 

Wiemy, że chcą Księdza lustrować. Zanim to nastąpi, proszę nam opowiedzieć, jak 
Ksiądz pamięta tamte czasy. Nie widzieliśmy Księdza teczki w IPN, ale otrzymaliśmy 
e-maila z informacjami na temat jej zawartości od jednego z polityków. Podobno 
bezpieka zarejestrowała Księdza w lutym 1966 r. jako tajnego współpracownika o 
pseudonimie "Jurek". Wiedział Ksiądz o tym? 

- Zjawili się u mnie niedawno panowie z IPN, żeby mnie na tę okoliczność przepytywać. 
Nie, nic o rejestracji nie wiedziałem. Nie byłem współpracownikiem systemu, tylko 
cierpiałem przezeń tak samo jak inni. 
Widział Ksiądz swoją teczkę w IPN? 

- Nie widziałem i nie zamierzam, bo nie będę grzebał w śmieciach. Jest to niepotrzebne. 

Esbecy nachodzili Księdza? 

- Chciałem pisać doktorat w Jugosławii. Nie dostawałem paszportu. Cały rok 1964 mnie 
wodzono. Poproszono w końcu na Koszykową, gdzie usłyszałem: "Otrzyma ksiądz 
paszport, ale mamy tu tyle dokumentów pokazujących, jak ksiądz rozrabia. Ale my w to nie 
wierzymy, bo trzeba by mieć 50 lat, żeby to zrobić, a ksiądz ma dopiero 27". I dostałem 
paszport. Nikt mi nie mówił dokładnie, co za dokumenty na mnie mają, tyle że wiedziałem, 
że to jakieś kompromitujące fałszywki. 

Padła wtedy jakaś propozycja współpracy? 

- Żadnych takich propozycji nie otrzymałem. Kiedy wróciłem ze studiów w 1966 r., 
ówczesny metropolita Stefan wezwał mnie do siebie i mianował dyrektorem kancelarii. 
Ociągałem się, ale nie było dyskusji. Od tamtego momentu ciągle mnie wzywano do Urzędu
ds. Wyznań, tam mnie maglowano, chcąc nie chcąc musiałem słuchać. Gdy wymigiwałem 
się, usłyszałem: "Jeśli Mahomet nie przyjdzie do góry, to góra przyjdzie do Mahometa". 

Z materiałów SB wynika jakoby, że ppłk Zbigniew Siellawa zwerbował Księdza "na 
podstawie dobrowolności". 
To nieprawda. Nie było żadnej dobrowolności, nie podpisałem zobowiązania do współpracy,
zresztą nikt mi tego nie proponował. Podpisałem tylko ślubowanie na wierność PRL, jak 
zrobili w tamtych czasach wszyscy biskupi. Ale pisać można wszystko, bo papier jest 
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Jak wyglądały te rozmowy? O co najczęściej pytali Księdza esbecy? 

- O nastroje, ogólną sytuację. U nas był problem z wyższą hierarchią, nie mieliśmy 
kandydatów, bo żeby być biskupem, trzeba u nas być zakonnikiem, mieć wyższe 
wykształcenie. Mojego poprzednika księdza Bazylego w tym celu rozwiedziono - o to też 
pytali. Albo ilu wiernych się spowiada w języku polskim, ilu w ukraińskim. Rozmowa była 
z pewnością ukierunkowana tak, jak esbeków interesowało, i oni wyciągali z niej takie 
wnioski, jakie chcieli. A co potem wypisywali, to już mnie przecież o zdanie nie pytali.

Jak często spotykał się Ksiądz z esbekami? 

- Nie pamiętam, może raz na pół roku, może częściej. 

Informował Ksiądz przełożonych o tych spotkaniach? 

- Mówiłem metropolicie Stefanowi, którego przecież tak samo nachodzili. Był zdania, że 
musimy się spotykać, ale trzeba być oględnym. Tego samego zdania był metropolita Bazyli.

I był Ksiądz oględny? Nie powiedział Ksiądz czegoś, co mogło komuś zaszkodzić? 

- Starałem się. Nie zrobiłem niczego złego dla Ojczyzny, dla Kościoła czy dla kogokolwiek. 

Podobno w papierach esbeckich odnotowano, że raz charakteryzował Ksiądz 
biskupów, podkreślając ich wady, a innym razem przekazywał Ksiądz plotki o 
dewiacjach seksualnych duchownych prawosławnych. 

- Nie pamiętam konkretnego spotkania, na którym miałbym coś złego mówić o biskupach. 
Jeśli pytali o kogoś, mogłem co najwyżej mówić na przykład, czy on jest aktywny, czy 
nieaktywny. Druga sprawa to kłamstwo - skąd ja bym miał wiedzieć, jakie kto ma 
skłonności?! A nawet gdybym wiedział, nie mówiłbym o tym. 

Bezpieka wykorzystywała każdy szczegół, informację o cudzej słabostce. 

- Tak, wiem, że to wykorzystywali, nie tylko to, co usłyszeli, ale co posłyszeli. Taki esbek 
musiał udowodnić, że pracował z kimś aktywnie. Cokolwiek bym powiedział, starali się z 
tego zrobić użytek. Nie sposób było temu zapobiec. 

W dniu rejestracji ponoć poinformował Ksiądz o przebiegu Wszechprawosławnej 
Konferencji Teologicznej w Belgradzie poświęconej dialogowi z Kościołami 
anglikańskim i starokatolickim. I skrytykował Ksiądz niektórych uczestników tej 
konferencji, m.in. rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie ks. 
Serafina Żeleźniakowicza. To prawda? 

- Nie mogłem go krytykować, bo to był mój ojciec duchowy i wychowawca, którego 
ceniłem, do śmierci trzymałem go jako proboszcza. A o konferencji też nic nie mogłem 
mówić z tej prostej przyczyny, że mnie na niej nie było. 
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W październiku 1966 r. w kawiarni Krokodyl miał z kolei Ksiądz zrelacjonować spotkanie 
ekumeniczne w parafii św. Anny w Warszawie. I zarzucać Kościołowi rzymskokatolickiemu 
brak zaangażowania w ekumenizm.

- Oficerowie czasem proponowali spotkanie w mieście, nie neguję tego. Zdarzało się, że na nie 
chodziłem, w czasie gdy pracowałem w kancelarii. Ale akurat żadnej kawiarni Krokodyl nie 
pamiętam. Na spotkaniach u św. Anny bywałem, bo byłem wtedy zwolennikiem ekumenizmu. 
Spotykałem się z biskupem Miziołkiem, z siostrą Joanną Lossow, księdzem Nowickim, ojcem 
Haukem.

Ale czy mógł Ksiądz mówić esbekom o napięciach między Kościołem prawosławnym i 
katolickim? 

- Nie wiem, nie pamiętam dokładnego przebiegu tylu rozmów. Ale za to oni uważali, że ja 
uprawiam "wypaczoną ekumenię".

To znaczy? 

- Kiedy brałem udział w odpuście w Polanach, wierni poprosili mnie, żeby zaprosić księdza 
unickiego na obiad. I tak się stało. Ksiądz miał chyba na nazwisko Wysoczański. Zjedliśmy obiad w
miłej atmosferze, wznieśliśmy toasty. Gdy wróciłem do Warszawy, wezwano mnie na dywanik do 
Urzędu ds. Wyznań i tam usłyszałem o tych moich "wypaczeniach ekumenicznych". 

Zorientował się Ksiądz, że bezpieka traktuje go jako TW? 

- Tak, zorientowałem się bardzo szybko. 

Co wtedy Ksiądz robił? 
- Starałem się unikać kontaktów. Ale to nie było takie proste. W 1969 r. przyszło polecenie, żeby 
zdjąć mnie ze stanowiska w kancelarii i przenieść do klasztoru w Jabłecznej. Pewnie dlatego, że nie
byłem pokorny. 

Raz panu z Urzędu ds. Wyznań rzuciłem słuchawką i powiedziałem, że nie jestem 
sekretarką, gdy domagał się ode mnie wypowiedzi na jakiś temat, chociaż wcześniej poszedł
już telegram. 
Myślałem, że dadzą mi spokój, gdy będę przeniesiony do Jabłecznej, ale nic z tego. Teraz 
tam jest asfalt, wtedy była błotnista droga, nie spodziewałem się gości, a tu nagle jednego 
dnia ktoś puka. Esbek z Lublina! Mówię mu: "Szefie, ja powinienem pana wypędzić, ale w 
taką pogodę nawet psa bym nie wypędził", i zaproponowałem mu herbatę. 

Przyjmował Ksiądz od bezpieki upominki albo pieniądze? 

- Nie przyjmowałem żadnych upominków. Co do pieniędzy, to raz na jakiś czas 
otrzymywaliśmy w Urzędzie ds. Wyznań pieniądze. Nie tylko ja, ale i inni biskupi. 
Mówiono, że to jest zapomoga. Trzeba podkreślić, że my dzisiaj jesteśmy samodzielni, ale 
wówczas otrzymywaliśmy z Funduszu Kościelnego uposażenie na całą administrację, więc 
w pewnym sensie mieli nas w ręku. Do tego dochodziła męcząca świadomość, że wszystko 
o tobie wiedzieli. Jabłeczna miała mnie załamać, ale się nie udało. To wysłano mnie do 
Zagorska na przełomie 1978 i 79 roku w celu nauczenia mnie dyscypliny, jak powiedział mi 
jeden z panów. Stamtąd zapamiętałem taką sytuację: jadałem posiłki z profesorami. Byłem 
już doktorem i pracowałem nad habilitacją. 
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W kółko podawano kaszę, więc półżartem powiedziałem, co u was ciągle kasza i kasza. Po 
powrocie do Polski wita mnie metropolita Bazyli, który już wiedział, że nie podobała mi się 
kasza na obiad. A dowiedział się tego od esbeków, a esbecy od KGB.

Czy można powiedzieć, że cała Cerkiew rosyjska była infiltrowana przez KGB? Czy 
odczuł Ksiądz ten klimat w Zagorsku? 

- Tak, odczuwałem. Będąc w ówczesnym Zagorsku, miałem specjalną osobę, która mną się 
opiekowała. Ona musiała o wszystkim wiedzieć. Był to jeden ze studentów, chodził za mną 
noga w nogę. 

W materiałach bezpieki zanotowano, że miał się Ksiądz skarżyć na zastraszanie 
wyznawców prawosławia przez katolików w Łodzi i Kaliszu. 

- To niemożliwe. W Łodzi żyłem bardzo dobrze z biskupem katolickim Rozwadowskim, 
spacerowałem w sutannie po Piotrkowskiej i nikt mnie nie zaczepiał, mówiono mi nawet 
"Niech będzie pochwalony". Gdy katolicy otrzymywali dary, dzielili się z nami. Z Kalisza 
nigdy nie otrzymywałem podobnych informacji. Była to plotka.

Sygnalizował Ksiądz kiedykolwiek, że stosunki z katolikami są niedobre? 

- W Białymstoku tak, oficjalnie się skarżyłem, bo tam naprawdę było źle.

Mówić o tym esbekom to jak leczenie dżumy cholerą 

- Trochę tak to teraz wygląda, ale nie mogłem nie reagować. Nikt mi nie pomógł na 
przykład w naszych staraniach o odzyskanie klasztoru w Supraślu, mówię to dzisiaj przed 
Bogiem i wami, pomógł mi dopiero I sekretarz partii - to on przyczynił się do 
zorganizowania spotkania wszystkich zainteresowanych stron. Wzięło w nim udział 25 
osób. Tam zapadła decyzja o przekazaniu nam ruin klasztoru. I tak rozpoczął się czas 
odbudowy cennej obronnej cerkwi, jedynej w Polsce. Było to w roku 1982.
Jednak w końcu przyznał Wam ten klasztor rząd Hanny Suchockiej. No i niektórzy 
katolicy w sprawie Supraśla stanęli po Waszej stronie, na przykład Józefa Hennelowa 
w "Tygodniku Powszechnym" i ja, nie chwaląc się, zabrałem głos publicznie. 

- Wiem i doceniam to. Ale mówię o dominującej atmosferze. 
Nie byłem zwolennikiem "Solidarności", nasi wierni na początku należeli, ale kiedy 
zorientowali się, że mocno zaangażował się tam Kościół katolicki, to się najeżyli, że "S" 
przestaje być organizacją broniącą praw robotników, a staje się kościelną. Przychodzili do 
mnie ludzie i mówili: "Władyko, u mnie na drzwiach ktoś postawił krzyżyk, taki sam, jaki 
kreślono na domach komunistów", więc stwarzano wrażenie, że należy piętnować 
komunistów i prawosławnych. Niemniej jednak nasi wierni przechowywali 
przewodniczącego białostockiej "S" pana Marczuka. Wielokrotnie mi za to dziękował. Nie 
wszystko jest więc biało-czarne.

Jednak "Solidarność" miała rację, dzięki "Solidarności" mamy teraz wolność. 
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- Nie neguję tego, to oczywiste. Wyznawcy prawosławia kontestowali nawet system, ale 
były to ciche bunty. Kiedyś biskup Kisiel zachęcał mnie, żebyśmy pojechali na strajk. 
Odmówiłem. Powiedziałem: "Ekscelencjo, wedle wiary prawosławnej my wychowujemy 
jednostkę, a nie tłum, gdy jednostka będzie zdrowa, tłum też będzie zdrowy. A wy chcecie 
wychować tłum i ciągle macie z nim problem". Chcę podkreślić jednak, że przyjmowałem 
przedstawicieli "Solidarności", współpracowałem z nimi. 

Wasza sytuacja była ciężka i niejednoznaczna, trzeba ją rozumieć. Ale prawosławni w 
telewizji pochwalili stan wojenny. To był błąd. 

- Dzisiaj też mogę przyznać, że to był błąd. Ale wówczas było to bardziej skomplikowane, 
sytuacja na Białostocczyźnie była bardzo napięta, mogło tam dojść naprawdę do tragedii. 
Trzeba mieć na uwadze, że prawosławni zwyczajnie boją się członków Kościoła 
katolickiego. Po wojnie w moich rodzinnych stronach baliśmy się nocować w domu. Pobito 
moją matkę, babcię. Raz, będąc seminarzystą, przyjechałem do domu na wakacje, 
przypadało wtedy Święto Przemienienia Pańskiego. Na zewnątrz świątyni postawiono 
ambonę zrobioną z naszego ikonostasu, ksiądz wszedł na nią i mówił kazanie. Poprosiłem 
jedną panią, by zwróciła temu księdzu uwagę. I jaki był efekt? Gorliwi dopadli mnie 
następnego dnia i pobili z komentarzem: "Jak śmieliście zwracać uwagę naszemu księdzu". 

Czy z dzisiejszej perspektywy uważa Ksiądz, że popełnił jakieś błędy, rozmawiając z 
bezpieką? 

- KGB współpracowało z bezpieką w niszczeniu Cerkwi. Trzeba było wybierać: albo 
patrzymy realistycznie, idziemy na pewien kompromis i podtrzymujemy życie Cerkwi, albo 
godzimy się na jej stopniowe niszczenie. 

Naturalnie, mogło mi się w trakcie tych rozmów coś wymknąć, powiedziałem może słowo 
za dużo. Jeżeli kogoś tym zgorszyłem, przepraszam. To teraz wydaje się proste, w tamtym 
czasie takie nie było. Ale żadnej tajemnicy nie zdradziłem. 
A w swoich papierach SB zanotowała o mnie: "twardy człowiek, nieugięty i życzy dobrze 
Cerkwi". Wiem o tym z informacji pracowników IPN.
I tak się złożyło, że wśród tych, którzy mnie nachodzili, jednego ochrzciłem, drugiemu 
dałem ślub w swojej kaplicy, jeszcze inny prosił mnie o odprowadzenie na miejsce 
wiecznego spoczynku. 
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