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               Najpierw o prawosławiu w Polsce, co posłużyło do  dalszych analiz.

Prof.Mironowicz:Od  zetknięcia  się  Słowian  z  kulturą  bizantyjską  rozpoczął  się  proces
chrystianizacji Słowiańszczyzny zapoczątkowany misją świętych Cyryla i Metodego.

Obok  szczególnej  roli  Bułgarii  i  Państwa  Wielkomorawskiego  w  rozwoju  słowiańskiego
dziedzictwa  cyrylo-metodiańskiego  ziemie  ruskie  stały  się  spadkobiercą  tej  wielkiej  religijno-
kulturowej  tradycji.  Zanim  przejdziemy  do  rozpatrzenia  problemu  obecności  obrządku
metodiańskiego  na  ziemiach  polskich,  warto  przypomnieć  podstawowe  fakty  z  działalności
świętych Cyryla i Metodego na terenie Wielkich Moraw.
Konstantyn  i  Metody  pochodzili  z  Tesaloniki,  drugiego  pod  względem  znaczenia  ośrodka
miejskiego  w  Bizancjum.  Miasto  szczyciło  się  dawnymi  tradycjami  chrześcijańskimi.  Wśród
Słowian południowych, Tesaloniki nazywane Sołuniem, cieszyły się dużym poważaniem. Prestiż
Sołunia wynikał z obecności w nim św. Pawła i grobu św. Dymitra,  patrona miasta,  czczonego
powszechnie wśród wszystkich Słowian.

Konstantyn i Metody byli synami wysokiego urzędnika bizantyjskiego. Konstantyn urodził się w
826  r.  jako  ostatni  z  siedmiorga  rodzeństwa.  Metody,  urodzony  przed  820  r.,  otrzymał
prawdopodobnie na chrzcie imię Michał. Obszary Tesalonik i cała Macedonia były zamieszkałe
przez Słowian ???  Konstantyn i Metody mieli więc możliwość poznania ich języka i obyczajów.
Metody  początkowo  został  namiestnikiem  okręgu  administracyjnego  na  północ  od  Tesalonik.
Wkrótce jednak porzucił rodzinę i wstąpił do jednego z klasztorów na Górze Olimp w Bitynii (Azja
Mniejsza).  W tym okresie Olimp spełniał  podobną funkcję jaką później uzyskał Athos.  Metody
cieszył się szerokim uznaniem wśród mnichów ze względu na swoją pokorę i wykształcenie. Cechy
osobiste zakonnika spowodowały, że wybrany został ihumenem klasztoru Polychron.

1 W. Soboda, Żywoty, cuda i kult św. Dymitra, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskiej, t.
VII, cz. 1, Wrocław-Warszawa 1982, s. 294-296.
Młodszy brat Konstantyn po otrzymaniu dobrego wykształcenia w domu naukę kontynuował w
Konstantynopolu. W stolicy Bizancjum wstąpił do klasztoru i przyjął niższe święcenia kapłańskie
(diakonatu).  Następnie  Konstantyn  otrzymał  od  patriarchy  Ignacego  stanowisko  chartofylaksa
(bibliotekarza)  przy  katedrze  Mądrości  Bożej  w  Konstantynopolu.  Konstantyn,  nie  chcąc
angażować się w wydarzenia polityczne nad Bosforem, poświęcił się nauce i około 850 r. rozpoczął
wykłady z filozofii na cesarskim uniwersytecie. Po objęciu tronu cesarskiego przez Michała III,
Konstantyn  osiadł  w  jednym  z  klasztorów  na  Górze  Olimp.  W  czasie  pobytu  w  klasztorze
Konstantyn, wraz z przyszłym patriarchą Focjuszem, uczestniczył w misji wśród Arabów (855 r.).
W  czasie  misji  zakonnik  wykazał  się  dużym  talentem  w  nawiązaniu  kontaktów  z  ludnością
niechrześcijańską.  Doceniając  umiejętności  Konstantego  w  860  r.  nowy  patriarcha  Focjusz
skierował go, wraz z bratem Metodym, do działalności misyjnej wśród Chazarów zamieszkałych na
wschód  od  Morza  Czarnego.  Podczas  tej  misji  zakonnikowi  udało  się  odnaleźć  relikwie  św.
Klemensa  papieża  (92-101),  darzonego  szczególną  czcią  w  Bizancjum  i  całym  świecie
chrześcijańskim.

 Odnalezienie relikwii św. Klemensa przyniosło wielką sławę misjonarzowi, który po powrocie do
Bizancjum  osiadł  w  stołecznym  monasterze  Św.  Apostołów.  Tam  też  rozpoczął  prace  nad
przygotowaniem alfabetu słowiańskiego. 

Podczas misji chazarskiej Konstantyn zrozumiał znaczenie szerzenia religii w językach narodów
nawracanych.  Zdobyte  doświadczenie  ewangelizacyjne  wśród  Chazarów  Konstantyn  wkrótce
wykorzystał w misji morawskiej. Konstantyn przystąpił do tworzenia alfabetu słowiańskiego oraz
przekładu na język słowiański Ewangelii i tekstów liturgicznych na długo przed rozpoczęciem misji
morawskiej w 863 r. 



Misjonarz stworzył pismo zwane „głagolicą”. Nazwa pisma pochodzi od starosłowiańskiego
słowa  „glagol”,  co  oznacza  we  współczesnym  rozumieniu  „głosić  słowo”.  Twórca  pisma
słowiańskiego wychodził z przekonania, że każdy naród powinien posiadać własne pismo, zgodne z
wymogami języka. 

K. Potkański, Konstantyn i Metodyusz, Kraków 1905, s. 177-208; Żywoty Konstantyna
i  Metodego,  Przekład  polski  ze  wstepem i  objaśnieniami  oraz  z  dodatkiem zrekonstruowanych
tekstów staro-cerkiewno-słowiańskich, sporządził T. Lehr-Spławiński, Poznań 1959; J. Klinger, O
istocie prawosławia, Warszawa 1983, s. 366-367; A. Naumow,
Pasterze wiernych Słowian, Kraków 1985, s. 8-12; J. Leśny, Konstanty i Metody,
apostołowie Słowian, Poznań 1987, s. 28-38.

Podstawą słownictwa tłumaczonych tekstów stał się dobrze znany Konstantemu i Metodemu dialekt
słowiański, macedońsko-bułgarski, z okolic Tesalonik. Adresatem dzieła Konstantyna początkowo
mieli być przede wszystkim Słowianie zamieszkali w granicach Cesarstwa Bizantyjskiego. Okazało
się jednak, że pismo słowiańskie znalazło głównych odbiorców na terenach zamieszkałych przez
Słowian południowych i Wielkich Moraw. Wielkie Morawy zyskały większe znaczenie polityczne
za panowania księcia Mojmira I. 

Mojmir I (zm. w 846 roku) – pierwszy historycznie znany władca państwa wielkomorawskiego,
sprawujący władzę  od ok.  820–830 do 846 roku,  założyciel  dynastii  Mojmirowiców. Księstwo
morawskie jest wzmiankowane w źródłach po raz pierwszy w 822 roku. Od 830 roku pojawia się
imię  księcia  Mojmira  I.  Według  źródeł  utrzymywał  przyjazne  kontakty  z  państwem Franków,
formalnie  uznawał  zwierzchnictwo cesarza Ludwika I  Pobożnego.  Wspomagał  misję  łacińskich
księży  wysyłanych  na  Morawy  z  Pasawy.  W  831  został  ochrzczony  przez  biskupa  Pasawy
Reginhara.  Jest to   germanoslavistyka . 

Diecezja Pasawy – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w południowo-wschodnich Niemczech,
w metropolii  Monachium i  Freising.  Powstanie diecezji  datowane jest  na rok 737, zaś ostatnia
istotna zmiana jej granic miała miejsce w 1785 roku. 

Książę Mojmir I pod wpływem państwa wschodniofrankijskiego zdecydował się około 831 r. na
przyjęcie chrześcijaństwa. Równolegle z Morawami dokonywała się infiltracja chrześcijaństwa w
sąsiednich  Czechach.  Syn  księcia  Mojmira  I,  Rościsław  (846-870),  prowadził  szeroką  akcję
chrystianizacyjną sprowadzając misjonarzy z Włoch, Grecji i Niemiec.  Decydującą rolę w tej akcji
odgrywał Salzburg i jego sufraganie wspierane przez państwo wschodniofrankijskie.
Z  państwem  tym  Wielkie  Morawy  prowadziły  niejednokrotnie  wojny.  Książę  Rościsław,  aby
uniezależnić się  od wypływów Kościoła  bawarskiego,  zabiegał  w Rzymie i  Konstantynopolu o
ustanowienie na swym terenie biskupstwa. Stolica Apostolska nie zamierzała spełnić prośbę księcia,
uważając Wielkie Morawy za kraj mało schrystianizowany. W tej  sytuacji posłowie morawscy w
862 r. udali się do Bizancjum, gdzie uzyskali od cesarza Michała III zgodę na przysłanie misjonarzy
celem  prowadzenia  dalszej  akcji  ewangelizacyjnej.  Rościsław  dążył  do  stworzenia  biskupstwa
morawskiego i rozszerzenia wiary w języku słowiańskim. 

Prośba księcia wielkomorawskiego została spełniona przez cesarza Michała III jedynie częściowo.
Cesarz desygnował do misji najbardziej odpowiednich i przygotowanych ludzi, ale nie mógł wysłać
biskupa do prowincji kościelnej znajdującej się w jurysdykcji papieża. Przybycie dwóch misjonarzy
bizantyjskich  na  Wielkie  Morawy  na  początku  864  r.  było  wezwaniem  rzuconym  klerowi
niemieckiemu.



 Żywoty Konstantyna i Metodego, s. 106-107.  Josef Cibulka uważa, że prośba do Konstantynopola
została skierowana w 863 г., a przybycie Cyryla i Metodego na Morawy nastąpiło na początku
czerwca 864 r.  J.  Cibulka,  Początki  chrześcijaństwa na Morawach,  przełożyli  M.  Erhardt  i  C.
Piemikarski, Warszawa 1967, s. 148. O sytuacji wyznaniowej i politycznej w Wielkich Morawach
por. H. Łowmiański, Początki Polski, t. IV, Warszawa 1970, s. 358-363.

 Działalność Konstantyna i Metodego na Morawach przyniosła ogromny sukces ewangelizacyjny.
W ciągi czterdziestu miesięcy greccy misjonarze wykształcili licznych
kandydatów  do  stanu  duchownego.  Liturgia  słowiańska,  w  zrozumiałym  dla  wiernych  języku,
zyskała  ogromną  popularność.  Tymczasem  obawiające  się  o  utratę  swoich  wpływów
duchowieństwo  niemieckie,  wspierane  przez  króla  wschodniofrankijskiego  Ludwika  Niemca,
przystąpiło do zwalczania działalności Konstantyna i Metodego. W tej sytuacji misjonarze udali się
przez Panonię i Wenecję do Rzymu.
 Przybycie Greków do Stolicy Apostolskiej miało na celu uzyskania potwierdzenia papieskiego na
działalność na terenie Wielkich Moraw i uznanie przez papieża języka słowiańskiego za liturgiczny.

W Rzymie dominowało wówczas przekonanie,  że tylko języki  grecki,  łaciński  i  hebrajski   są
uświęconymi. W tej sytuacji ewangelizację prowadzoną przez bizantyjskich misjonarzy w języku
słowiańskim duchowni niemieccy i włoscy uznawali za herezję. Konstantyn i Metody przybyli do
Rzymu w końcu 867 r. na zaproszenie papieża Mikołaja I. Papież jednakże zmarł 13 listopada 867
r.,  nie doczekawszy się misjonarzy i  w tej  sytuacji  przyjął  ich jego następca Hadrian II.  Nowy
papież,  wdzięczny  za  przywiezione  przez  greckich  misjonarzy  relikwie  świętego  Klemensa,
zainteresował  się  ewangelizacją  Słowian  i  zaakceptował  liturgię  słowiańską.  Hadrian  II  polecił
odprawić  nabożeństwa  w  języku  słowiańskim w  najważniejszych  kościołach  rzymskich  i
wyświęcić uczniów Konstantyna. Zapewne w tym gronie nowo wyświęconych duchownych znalazł
się Metody. Podczas pobytu w Rzymie Konstantyn wstąpił do jednego znajdujących się na jego
terenie klasztorów greckich, z imieniem zakonnym Cyryl. 

 Kom: Klasztor grecki w Rzymie??  Nie  było to możliwe. 
W okresie największego triumfu w Rzymie liturgii słowiańskiej 14 lutego 869 r. niespodziewanie
zakonnik grecki zmarł i został pochowany w bazylice św. Klemensa w Rzymie.

Śmieć  Cyryla  była  wielkim  ciosem  dla  misji  słowiańskiej.  Odszedł  główny  inicjator
dotychczasowych działań. Główny ciężar kontynuacji działalności misyjnej wśród Słowian spadł na
Metodego. Metody oddał się do dyspozycji Stolicy Apostolskiej ( której jako takiej  wtedy nie było
jeszcze) i   która skierowała go do misji do Panonii. 

 Por. tzw. legendę włoską opublikowaną przez P. Megvaerta i P. Devesa w „Analecta
Bollandiana”, nr 73, 1955, s. 375-461.  Żywoty Konstantyna i Metodego, s.84-85. Duchownych
wyświęcił biskup Ostii, kardynał Gauderich. J. Cibulka, Początki chrześcijaństwa na Morawach, s.
165.

W wyniku  starań  księcia  Panonii,  Kocela,  zostało  reaktywowane  biskupstwo  metropolitarne  w
Sirmium (ówczesnym Śremie). Władyką ?? w Sirmium z tytułem arcybiskupa morawskiego został
Metody,  który  przybył  do  Panonii  na  początku  870  r.  Sukcesy  prowadzonej  przez  niego  misji
zyskały powszechny rozgłos.
 Przeciwko apostołowi  Słowian wystąpiła  hierarchia  Kościoła  salzburskiego,  która  najpierw na
synodzie w Ratyzbonie potępiła działalność Metodego a następnie doprowadziła na początku 871 r.
do jego uwięzienia w jednym z klasztorów niemieckich. Poinformowany, przez księcia Kocela, o
uwięzieniu biskupa greckiego papież Jan VIII, grożąc klątwą episkopatowi bawarskiemu, zażądał
jego uwolnienia. 



W rezultacie interwencji papieskiej Metody w 873 r. został uwolniony i ponownie przystąpił do
działalności misyjnej na terenie Wielkich Moraw. Przybycie Metodego na Wielkie Morawy zbiegło
się z uniezależnieniem  się tego państwa od monarchii wschodniofrankijskiej. 

Książę Świętopełk, który był poprzednio zdecydowanym przeciwnikiem misji słowiańskiej,
w nowej sytuacji politycznej stał się jej cichym stronnikiem. Za jego panowania Wielkie Morawy
przeżywają okres swego największego rozwoju.  W skład państwa Świętopełka weszły Morawy,
Słowacja, Czechy, obszary nad górną Cisą oraz tereny zamieszkałe przez plemię Wiślan i Serbów
łużyckich. Wraz z rozwojem terytorialnym państwa kształtowały  się stosunki wczesnofeudalne i
system grodowy. Na terenie Wielkich Moraw powstawały nowe osady wczesnomiejskie, budowane
były murowane rotundy obrządku słowiańskiego, rozwijała się gospodarka i kultura.

Kom: Były to rotundy romańskie .

Mojmir I powstał na Morawach w latach 20. XX wieku.  Nie jest pewne, czy był pierwszym 
władcą, który zjednoczył lokalne plemiona słowiańskie w większą jednostkę polityczną, czy po 
prostu zyskał na znaczeniu w wyniku szybko zmieniającej się sytuacji politycznej.  Mimo wszystko
miał „poprzedników”, przynajmniej zgodnie z listem napisanym do papieża około 900 biskupów 
bawarskich do papieża . 

Pomysł, że Mojmir I został ochrzczony w latach 818–824, opiera się na pośrednich dowodach, a 
mianowicie datowaniu kościoła chrześcijańskiego w Mikulčicach ( Republika Czeska ) do 
pierwszej ćwierci IX wieku.  

Chociaż idea ta jest wciąż przedmiotem dyskusji naukowej, w historii biskupów Pasawy 
odnotowano masowy chrzest Moraw w 831 r. przez biskupa Reginhara z Pasawy.  Mimo to 
pogańskie sanktuarium w Mikulčicach było nieprzerwanie użytkowane do połowy IX wieku. 
Granice państwa morawskiego pod rządami Mojmira I nie są dokładnie znane. [ Jest jednak pewne, 
że Morawowie rozwijali się w latach osiemdziesiątych XX wieku.  Kiedy dokument zwany 
Katalogiem fortec i regionów na północ od Dunaju został opracowany między 844 a 862, 
Morawowie posiadali już jedenaście fortec w tym regionie.  Podobnie, nawrócenie Bawarów i 
Karyntian , dzieło historyczne napisane w 870 r., 
Mówi, że około 833 r. Miejscowy władca słowiański, Pribina , „został poprowadzony przez Dunaj 
przez Mojmira, księcia Moraw”.  Pribina była albo głową lun inne słowiańskie księstwo lub jeden 
ze zbuntowanych podwładnych Mojmira I. Współcześni historycy, choć nie jednomyślnie, 
utożsamiają ziemie Pribiny „w Nitrava ultra Danubium” ze współczesną Nitrą ( Słowacja ). 

Mojmir 
Wykorzystałem wojnę domową w Cesarstwie Karolińskim jako okazję do zaplanowania buntu i 
spróbowania zrzucić jarzmo panowania Franków w latach 40. XX wieku.  W ten sposób jego 
wschodząca potęga stała się poważnym zagrożeniem dla Ludwika II, niemieckiego władcy 
królestwa wschodnich Franków.  Frankowie dokonali inwazji na Morawy w połowie sierpnia 846 r. 
Spotkali się z niewielkim oporem i pozbawili Mojmira I jego tronu.  Wygląda na to, że uciekł lub 
został zabity podczas inwazji.  Jego krewny, Rastislav , został powołany na nowego klienta-władcę 
Moraw. 
[Ludwik Niemiec] wyruszył w połowie sierpnia z armią przeciwko Morawskim Słowianom, którzy 
planowali ucieczkę. Jest on umieszczony i rozstrzygane sprawy, jak chciał, i ustawić Rastiz , 
bratanek Moimar jako dux nad nimi.  -  Annals of Fulda (rok 846

Świętopełk był gotów poprzeć Metodego, widząc w nim symbol niezależności
Kościoła morawskiego. 



Poparcie  Świętopełka udzielone Metodemu nie  trwało  długo.  Książę morawski,  który dążył  do
opanowania dolnej Panonii, musiał współpracować z duchowieństwem salzburskim, posiadającym
pełną władzę na obszarze państwa księcia Kocela . 
Nie  wiadomo  czy to była  prawda : Książę Świętopełk zmarł w 894 roku. Na łożu śmierci wezwał
swoich  synów  do  oporu  wobec  wschodnich  Franków  i  zdecydowanej  walki  o  zachowanie
politycznej potęgi Państwa Wielkomorawskiego. 

 Magnae Moraviaefontes historici, t. Ill, Pragae-Brunae 1969, s. 167-170; J. Leśny,
Konstanty i Metody, s. 58-62.  H. Łowmiański, Początki Polski, t.  IV, s. 477-479; L. E. Havlik,
Morava v 9-10 stoleti, Praha 1978; G. Labuda, Krakow biskupi p rzed rokiem 1000. Przyczynek do
dyskusji nad dziejami misji metodiańskiej  w Polsce, „Studia Historyczne”, 27: 1984, z. 3(106),
s.378-380.  Książę  Kocel  był  sprzymierzony  z  władcami  frankijskimi.  Por.  F.  Dvomik,  Les
Slaves,Byzance et Rome an IX-e siede, Paris 1926, s. 226-227.

Ostatecznie, mając na uwadze korzyści polityczne, władca morawski zdecydował się na współpracę
z duchowieństwem łacińskim, reprezentującym interesy Salzburga. Wpływ na taką decyzję miało
chwiejne  stanowisko  Stolicy  Apostolskiej  i  niezdecydowanie  papieża  Jana  VIII  wobec  liturgii
słowiańskiej na Morawach.

 Papież wysyłając w 873 r. Metodego na Morawy zabronił mu odprawiania nabożeństw w języku
słowiańskim, a dopuszczał jedynie liturgię w języku greckim i łacińskim. Z drugiej strony Rzym
sankcjonował liturgię w języku słowiańskim. 
Chwiejna postawa papieża była prawdopodobnie podyktowana oskarżeniami Metodego o herezję,
skierowanymi przez jego przeciwników. Oponenci greckiego władyki zarzucali mu trzymanie się
formuły Filioque według doktryny ustalonej na soborach powszechnych i określonej przez świętego
Jana  z  Damaszku.  Kościół  łaciński  opowiadał  się  już  w  IX  wieku  za  pochodzeniem  Ducha
Świętego od Ojca i Syna. 
W Rzymie sprawę Filioque uznano za nie istotną,  albowiem nie traktowano ją  jako naruszenie
dogmatu wiary. Stolica Apostolska przyjęła jako dogmat kwestię pochodzenia Ducha Świętego od
Ojca i Syna dopiero w 1014 r. 

Papież Jan VIII wezwał w 879 r. Metodego do Rzymu i zażądał złożenia osobistych wyjaśnień na
temat  swojej  działalności.  Pod  wpływem  tych  wyjaśnień  papież  oczyścił  z  zarzutów  biskupa
Metodego i w czerwcu 880 r. wydał bullę sankcjonującą jego działalność.
Bulla papieska stanowiła najwyższe uznanie działalności Cyryla i Metodego. Papież potwierdził
Metodemu godność arcybiskupa Moraw, powołał dwóch jego sufraganów i udzielił zezwolenie na
krzewienie w krajach słowiańskich liturgii w języku słowiańskim. Jednym z wikariuszy Metodego
został  protegowany Świętopełka,  niemiecki duchowny Wiching z  tytułem biskupa Nitry.  Papież
nakazał  Wichingowi,  aby  był  posłuszny  Metodemu  jako  metropolicie.  Jan  VIII  prosił  księcia
Świętopełka  o  przysłanie  jeszcze  jednego  kandydata  na  biskupa  celem  wyświęcenia,  ażeby
metropolita Metody mógł przy pomocy swych wikariuszy sam konsekrować władyków. 

Kom :  Nie było wtedy  żadnych władyków, jest to określenie z  rosyjskiej cerkwii   prawosławnej.
I jest  to skażenie .

Najbardziej istotne dla rozwoju misji metodiańskiej były w bulli następujące akapity: „Nakazujemy
też,  aby  kapłani,  diakoni  lub  duchowni,  obojętnie  jakiego  porządku,  czy  Słowianie,  czy
jakiejkolwiek innej narodowości, którzy znajdują się w twoim kraju [Świętopełka-A. M], podlegali
i byli posłuszni we wszystkim wspomnianemu już naszemu współbratu, a waszemu arcybiskupowi,
by nic w ogóle nie czynili bez jego wiedzy. (...) 



Pisma  zaś  słowiańskie,  wynalezione  przez  Konstantyna  Filozofa,  które  rozbrzmiewają  chwałą
należną Chrystusowi, za prawomocne uznajemy i nakazujemy, aby w tym języku nauki i dzieła
Pana naszego Chrystusa były rozsławiane. (...). Po uzyskaniu poparcia papieża Jana VIII Metody
powrócił na Morawy a stamtąd w końcu 881 r. udał się do
Konstantynopola.

Stosunki między Rzymem a Konstantynopolem układały się poprawnie. Patriarcha Focjusz i cesarz
Bazyli  I  dążyli  do  ułożenia  dobrych  relacji  z  papieżem.  W tej  sytuacji  biskup  Metody  został
przyjęty  nad  Bosforem  z  wielkim  szacunkiem.  Cerkiew  bizantyjska  popierała  ewangelizację
Słowian w ich języku. 

Kom :  Nie było wtedy  nazwy cerkiew  ale  kyriakon – kościół. Jest to kolejne skażenie  językowe.

Cerkiew prawosławna nazywana jest również Kościołem ortodoksyjnym. Słowo ortodoksja 
wywodzi się z języka greckiego i oznacza autentyczną wiarę i właściwe oddawanie czci (orthos – 
prawy, właściwy, autentyczny; doxa – sławienie, wiara, chwała). Rozróżnienie między „Cerkwią” a 
„Kościołem” jest tradycyjne i specyficzne dla narodów  Rzeczypospolitej. 
Do XVI w. zarówno organizacje wyznaniowe, jak i świątynie chrześcijańskie w języku 
staropolskim można było wymiennie określać obydwoma pojęciami. Ścisłe rozgraniczenie nastąpiło
dopiero w końcu XVI w. i definitywnie w wieku XVII, w toku polemik prawosławno-katolickich 
wokół unii brzeskiej. 

We współczesnej polszczyźnie nazwa „Cerkiew” jest używana wyłącznie w odniesieniu do 
Kościołów prawosławnych i unickich wywodzących się z  rosyjskiego prawosławia, zaś wszelkie 
pozostałe wyznania określa się jako „Kościoły”.     Słowniki polsko-greckie sugerują jednak, by w 
odniesieniu do prawosławnych obiektów sakralnych w Grecji stosować pojęcie kościół.

-----------------------
Poparcie  patriarchy  i  cesarza  Bazylego  I  podniosło  autorytet  Metodego  w  oczach  księcia
morawskiego.  Bizantyjski  misjonarz  mógł  więc  mimo  opozycji  duchownych  niemieckich
kontynuować swoją działalność na terenie Wielkich Moraw i Panonii. Ostatnie lata swojej pracy
misyjnej (883-885) władyka skoncentrował na przekładach tekstów liturgicznych. Dokonany przez
biskupa  Metodego  przekład  Pisma  św.  był  wielkim wydarzeniem,  albowiem żaden  z  narodów
zachodnioeuropejskich  nie  dysponował  w  tym czasie  całym tłumaczeniem tekstu  Ewangelii  w
swoim języku" . 

Władyka ?? Metody zmarł 6 kwietnia 885 r., ale misja ewangelizacyjna w języku słowiańskim była
kontynuowana przez jego uczniów.

Metody  na  krótko  przed  swoją  śmiercią  wyznaczył  na  tronie  arcybiskupim  Moraw  swego
wychowanka  Gorazda.  Biskup  sądził,  że  miejscowy  zwierzchnik  zyska  poparcie  księcia
Świętopełka i niemieckiego duchowieństwa. Wydarzenia potoczyły się zupełnie inaczej. Wiching
wykorzystał śmierć Metodego do wysunięcia przed nowym papieżem Stefanem
V oskarżeń pod adresem duchowieństwa słowiańskiego. Biskup niemiecki oskarżył go o herezję i
nieposłuszeństwo wobec Stolicy Apostolskiej. Papież, pod wpływem fałszywych oskarżeń, zakazał
używania liturgii słowiańskiej i wysłał swych legatów na Wielkie Morawy celem zapoznania się z
sytuacją na miejscu. Niestety, legaci papiescy przybyli zbyt późno. 

Wiching przy pomocy księcia Świętopełka usunął z funkcji arcybiskupa morawskiego Gorazda i
doprowadził do wypędzenia uczniów Cyryla i Metodego.



 Magnae Moraviaefontes historici, t. Ill, s. 197-208; T. Lehr-Spławiński, Konstantyn
i Metody. Uzupełnił i słowem wstępnym poprzedził F. Sławski, Warszawa 1967, s. 117-
131; H. Łowmiański, Początki Polski, t. IV, s. 373-375. Żywoty Konstantyna i Metodego, s. 118; O.
Narbutt, Historia i typologia ksiągliturgicznych bizantyjsko-slowiańskich, Warszawa 1979, s. 15.
Magnae Moraviae fontes historici, t. Ill, s. 217-218.

Wiching (zm. 12 września 912) – niemiecki duchowny, biskup nitrzański i pasawski. 
Wychowanek benedyktyńskiego klasztoru Reichenau, gdzie złożył śluby mnisie. Około 873/874 
roku przybył na dwór księcia wielkomorawskiego Świętopełka, zostając jednym z trzech 
sufraganów Metodego, wraz z którym w 880 roku złożył wizytę w Rzymie. 

Po powrocie na Morawy posługując się podrobionym pełnomocnictwem papieskim prowadził w 
porozumieniu z królem wschodniofrankijskim Arnulfem i duchowieństwem bawarskim kampanię 
przeciwko obrządkowi słowiańskiemu. W 880 roku został mianowany biskupem Nitry, gdzie 
zorganizował własną drużyną złożoną z rycerstwa niemieckiego. Po wyjściu na jaw fałszerstwa 
papieskich dokumentów ekskomunikowany przez Metodego, udał się na dwór papieża Stefana V, 
gdzie oskarżając swojego przeciwnika o nieposłuszeństwo Stolicy Apostolskiej i herezję zdołał 
uzyskać ułaskawienie. Powrócił na Morawy krótko przed śmiercią Metodego w 885 roku. 
Zablokował sukcesję Gorazda na tron biskupi w Pasawie, a następnie doprowadził do wypędzenia 
większości duchowieństwa opowiadającego za obrządkiem słowiańskim. 

Po klęsce Arnulfa w starciu z wojskami wielkomorawskimi w 893 roku wypędzony ze stolicy 
biskupiej w Nitrze. Udał się wówczas na dwór bawarski, gdzie został kanclerzem Arnulfa, zaś w 
896 roku przydzielono mu jako beneficjum opactwo Mondsee w Marchii Wschodniej. 
Po śmierci biskupa Engelmara został 13 grudnia 899 roku desygnowany na biskupa pasawskiego, 
nie zdołał jednak objąć urzędu z powodu sprzeciwu episkopatu bawarskiego i ostatecznie wycofał 
się z życia publicznego. 
Słownik starożytności słowiańskich. T. 6. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980, s. 
416-417. 

Klasztor Reichenau – opactwo benedyktyńskie na wyspie Reichenau na Jeziorze Bodeńskim w 
Niemczech. Założone w 724 przez Pirmina (690–753), przeżywało swój rozkwit w IX–XI w. Obok 
klasztorów w St. Gallen i Fuldzie, najważniejszy ośrodek kultury, nauki i sztuki okresu 
karolińskiego i ottońskiego, słynący w X–XI w. z tworzonych tam rękopisów zdobionych wysokiej 
jakości miniaturami. 

 Inspirująca rola w tym procesie księcia Świętopełka nie była kwestionowana. Książę obawiał się,
że liturgia słowiańska doprowadzi do ideologicznego rozdźwięku między Wielkimi Morawami a
państwem frankońskim i Kościołem bawarskim. Inną przyczyną walki kleru niemieckiego z liturgią
słowiańską  było  przymusowe  opuszczenie  Panonii  przez  arcybiskupa  salzburskiego  Riphalda,
albowiem  wobec  konkurencyjności  liturgii  słowiańskiej  wierni  odrzucali  msze  łacińskie.
Duchowieństwo  niemieckie  obawiało  się  podobnej  postawy  mieszkańców  Wielkich
Moraw.Następca Świętopełka I,  Mojmir II,  dążył do odbudowy niezależnej kościelnej prowincji
morawskiej. Na jego prośbę legaci papieża Jana IX wyświęcili metropolitę morawskiego i trzech
jego sufraganów. Jest  bardzo prawdopodobne, że mimo protestów duchowieństwa bawarskiego,
metropolitą został Gorazd. 

Restaurowana przed rokiem 900 morawska  prowincja kościelna z liturgią słowiańską przetrwała
zaledwie kilka lat. 



Państwo  Wielkomorawskie,  targane  wewnętrznymi  sprzecznościami,  otoczone  przez  wrogo
nastawionych sąsiadów, legło w gruzach w wyniku najazdu węgierskiego w 906 r.

 Inwazja Węgrów ( zmyślona) i dominacja duchowieństwa niemieckiego spowodowała ucieczkę
uczniów Metodego z Wielkich Moraw na terytorium państw bałkańskich, Czech i Polski.

Nazwa Wielkie Morawy (Μεγάλη Μοραβία) została po raz pierwszy wymieniona około 950 roku w
dziele De administrando imperio (O rządzeniu państwem) bizantyjskiego cesarza Konstantyna VII
Porfirogenety. 
   
Według jednej z teorii  człon „wielkie” jest  przekładem pierwotnego greckiego terminu Μεγάλη
‘odległe, obce, dalekie’. Określenie to stosowane było do Moraw północnych, w celu odróżnienia
ich  od  Moraw  bałkańskich  (obecna  Serbia),  w  tamtym  okresie  będących  w  strefie  wpływów
Bizancjum.    Powstało  na  początku  IX  wieku  na  terenach  dzisiejszych  Moraw (stanowiących
wcześniej  centrum  Państwa  Samona),  kilka  lub  kilkanaście  lat  po  ostatecznym  zniszczeniu
Kaganatu  Awarskiego  przez  armię  Karola  Wielkiego  w  805  roku.   Państwo  wielkomorawskie
rządzone było przez lokalną dynastię, której pierwszym znanym przedstawicielem był Mojmir I.
Pierwsza  wzmianka o tym państwie dotyczy włączenia  do niego Księstwa Nitrzańskiego przez
Mojmira I, co nastąpiło w roku 833 lub nieco wcześniej.

 Kolejny władca postanowił zmienić orientację polityczną i zwrócić się w kierunku Cesarstwa 
Bizantyjskiego ze stolicą w Konstantynopolu. 

Przypuszczalnie z tego powodu w 863 roku działalność misyjną w państwie wielkomorawskim 
zaczęli prowadzić dwaj greccy misjonarze Cyryl i Metody pochodzący z Salonik. Za zgodą papieża 
Hadriana w Wielkich Morawach pojawił się stworzony przez nich obrządek słowiański oraz język 
staro-cerkiewno-słowiański, a także alfabet głagolica. Wkrótce powstały też liczne murowane 
kościoły, np. na grodzie w Mikulczycach powstało ich około dwudziestu. Działalność misjonarzy 
była na tyle skuteczna, że udało się także ustanowić odrębne arcybiskupstwo morawskie, które było
niezależne od kościoła wschodniofrankijskiego. Epizod obrządku słowiańskiego zakończył się w 
roku 887, gdy za sprawą wrogiej postawy duchowieństwa niemieckiego uczniowie Cyryla i 
Metodego zostali wygnani przez księcia Świętopełka I. 

Szczyt ekspansji Wielkich Moraw przypadł na panowanie Świętopełka I w latach 871–894, kiedy w
ich skład wchodziły, poza Morawami, częściowo tereny dzisiejszych Węgier i Słowacji, a także 
Czechy, Łużyce, Zakarpacie. Kwestia przynależności do Państwa wielkomorawskiego Małopolski i 
Śląska jest przedmiotem sporów między polskimi naukowcami, z których część opowiada się za tą 
przynależnością.

Po śmierci Świętopełka jego dwaj synowie zaczęli walkę o tron. Osłabione walkami wewnętrznymi,
państwo nie było w stanie obronić się przed najazdem koczowniczych Węgrów, którzy zaatakowali 
od strony Niziny Panońskiej. W konsekwencji osłabienia wewnętrznego i węgierskiego najazdu 
Państwo Wielkomorawskie upadło w latach 902–907 po 87 latach istnienia. 

KOMENTARZ
Taki  najazd  nie był  możliwy  gdyż  Węgrzy nie byli żadnymi  koczownikami  ale mieli  swoje
królestwo.A   Państwo   Wielkomorawskie  przeszło  w  fazę  państwa   czeskiego.  Początki
państwowości  czeskiej  sięgają  IX  wieku,  kiedy  księstwa  czeskie  zostały  zjednoczone  przez
Przemyślidów. W 1019 r. Brzetysław I zjednoczył Czechy i Morawy, a w 1085 r. Wratysław II
został koronowany na króla. 



cd.
Uczniowie Metodego około 925 r. prowadzili działalność misyjną na terenie Dalmacji i Chorwacji,
Serbii i Bośnii.
Wielu z nich znalazło schronienie na terenie ówczesnego państwa bułgarskiego. Wśród tej grupy
misjonarzy był Konstantyn zwany Młodszym, przyszły biskup bułgarski w Presławiu, Klemens i
Naum. W Ochrydzie Klemens założył monaster św. Pantelejmona i stworzył ośrodek misyjny na
cały obszar Macedonii.
Jego dzieło kontynuował Naum, który przybył z Pliski, nowej stolicy państwa bułgarskiego. Obaj
przyczynili  się  do  rozwoju  kultury  i  oświaty  cyrylickiej.  Szczególne  znaczenie  w  analizie
początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich miała tradycja cyrylo metodiańska w Czechach.

               J. Cibulka, Początki chrześcijaństwa na Morawach, s. 132.
                           Szerzej por. J. Leśny, Konstanty i Metody, s. 75-119.

Dziedzictwo  cyrylo-metodiańskie  w  Czechach  nie  znalazło  licznych  opracowań.  Czechy,  jako
najbliższy sąsiad Moraw, znajdowały się pod wpływem idących stąd oddziaływań kulturalnych i
politycznych. Zapewne misje uczniów Metodego docierały do państwa czeskiego, a po 885 r. wielu
z  nich  znalazło  tam  schronienie.  Kronikarz  Kosmas  wspomina  o  chrzcie  księcia  czeskiego
Borzywoja. 

Kronikarz nazywa go pierwszym z książąt czeskich ochrzczonych „przez czcigodnego Metodego
biskupa  na  Morawach,  za  czasów  cesarza  Amulfa  i  króla  tych  Moraw  Świętopełka”  Wraz  z
Borzywojem chrzest przyjęła jego żona Ludmiła i dwór książęcy. W ten sposób zapoczątkowany
został  proces  ewangelizacji  ludów  nad  Wełtawą.  Pierwsza  świątynia  pw.  św.  Klemensa,
nawiązująca swym stylem architektonicznym do rotund morawskich, powstała w Lewym Hradcu
koło Pragi. Chrzest Borzywoja wywołał powstanie w jego pogańskim otoczeniu. Książę zmuszony
był szukać schronienia na Morawach
i dopiero po uzyskaniu pomocy Świętopełka odzyskał tron nad Wełtawą. 

Tam ufundował drugą świątynię poświęconą Matce Bożej i osadził duchownych metodiańskich. 

Po  jego  śmierci  (zm.  889  r.)  Czechy  weszły  pod  panowanie  Świętopełka,  a  następnie  zostały
uzależnione przez państwo niemieckie (Królestwo wschodniofrankijskie). 
To nieprawda  wg powyższych komentarzy. 

Fakt  ten  nie  sprzyjał  rozwojowi  liturgii  słowiańskiej.  Po  upadku  Moraw  i  rozkładzie  państwa
wschodniofrankijskiego rządy w Czechach objął Wratysław I, za którego panowania w granicach
państwa znalazły się Morawy, Śląsk i kraj Wiślan. Jego następca, Wacław I, sprzyjał rozwojowi
chrześcijaństwa łacińskiego. 
Pomimo takich tendencji,  znane są fakty potwierdzające znajomość pisma słowiańskiego wśród
pierwszych  Przemyślidów.  Piśmiennictwo  słowiańskie  i  tradycja  liturgii  metodiańskiej
utrzymywały się w Czechach do XII wieku.
*
Sąsiedztwo ziem polskich z Wielkimi Morawami, a później z schrystianizowaną Rusią i Czechami,
musiało wpłynąć na ich oblicze wyznaniowe.
Chrystianizacja  ziem  polskich  została  rozpoczęta  za  panowania  księcia  morawskiego
Świętopełka.  W historiografii polskiej problematyka ta została obszernie zaprezentowana. Całą
literaturę na ten temat można podzielić na zwolenników i przeciwników poglądu o obecności misji
metodiańskiej w Polsce. 



Kosmasa Kronika Czechów, ks. I. Roz. 10, Przetłumaczyła, wstęp i komentarze opracowała
M. Wojciechowska, Warszawa 1968, s. 109; H. Łowmiański, Początki Polski,
t. IV, s. 414-419.  J. Leśny, Konstanty i Metody, s. 102-109.

Najnowsze publikacje, uwzględniające odkrycia archeologiczne, potwierdzają obecność obrządku
słowiańskiego na ziemiach polskich przed i po 966 r. Z uwagi na fakt, że dotychczasowa literatura
poświęcona obrządkowi słowiańskiemu podniosła szczegółowo  wiele kontrowersyjnych aspektów,
w swoich rozważaniach nie będę więc do nich powracał, a skoncentruje się na omówieniu dziejów
misji metodiańskiej w państwie polskim. 

Za obecnością obrządku słowiańskiego na ziemiach opowiadali się między innymi: K. Potkański,
Kraków  przed  Piastami,  „Rozprawy  Akademii  Umiejętności  Wydziału  Historyczno-
Filozoficznego”, t. XXXV, Kraków 1898, s. 161-170; tenże, Lechici-
Polanie-Polska. Wybór pism, Warszawa 1965; J. Widajewicz, Państwo Wiślan, Kraków
1947; tenże, Prohor i Prokul, najdawniejsi biskupi krakowscy, „Nasza Przeszłość”, nr 4
(1948), s. 17-32; J. Umiński, Obrządek słowiański w Polsce IX-XI wieku i zagadnienie
drugiej metropolii polskiej w czasach Bolesława Chrobrego, „Roczniki Humanistyczne
KUL”, R. IV (1953), z. 4, Lublin 1954; K. Lanckorońska, Studies on the Roman-Slavonic
Rite in Poland, Rome 1961; H. Łowmiański, Początki Polski, t. IV, s. 472-515; J. Klinger,
0 istocie prawosławia, Warszawa 1983, s. 365-421; A. Naumow, Pasterze wiernych
Słowian, Kraków 1985, s. 8-12; J. Leśny, Konstanty i Metody, apostołowie Słowian,
Poznań 1987, s. 28-38; Z. Dobrzyński, Obrządek słowiański w dawnej Polsce, cz.1-3,
Warszawa 1989; Chrześcijaństwo w Polsce, pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1992, s.
23-27; F. Kmietowicz, Kiedy Kraków był „ Trzecim Rzymem ”, Białystok 1994; S. Szczur,
Misja cyrylo-metodiańska w świetle najnowszych badań, [w:] Chrystianizacja Polski
południowej. Materiały z sesji naukowej odbytej 29 czerwcza 1993 roku, Kraków 1994,
s. 7-23; H. Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków 1996, s. 417-445; R. Żerelik, Obrządek
słowiański w południowej Polsce, w: Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia,
pod red. K. Leśniewskiego i J. Leśniewskiej, Lublin 1999, s. 439-447; M. Bendza,
Chrystianizacja ziem Polski, w: Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i
krajach sąsiednich, Białystok 2000, s. 68-89. Zdecydowanie odmienne stanowisko w
sprawie obecności obrządku słowiańskiego na ziemiach polskich zajęli: K. Buczek,
Pierwsze biskupstwa polskie, „Kwartalnik Historyczny”, t. LII, Warszawa 1938; W.
Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, wyd. 3, Poznań 1962,
s. 158-161; T. Lehr-Spławiński, Czy są ślady istnienia liturgii cyrylo-metodiańskiej w
dawnej Polsce, [w:] Od piętnastu wieków - Szkice z pradziejów i dziejów kulturypolskiej,
Warszawa 1961, s. 43-47; T. Silnicki, Początki organizacji Kościoła w Polsce za Mieszka
1 i Bolesława Chrobrego [w:] Początki państwa polskiego. Księga Tysiąclecia, pod red.
K. Tymienieckiego, 1.1, Poznań 1962; J. Dowiat, Historia Kościoła katolickiego w Polsce
do połowy XV w., Warszawa 1968; Historia Kościoła w Polsce, pod red. B. Kumora i Z.
Obertyńskiego, Poznań-Warszawa 1974; W. Korba, Czy Kraków był metropolią kościelną
w połowie XI wieku?, [w:] Ars Historica, Poznań 1976, s. 321-340; G. Labuda, Kraków
biskupi przed rokiem 1000, „Studia Historyczne”, R. XXVII, 1984, z. 3 (106), s. 371-
412; tenże, Zagadka zaginionej metropolii w Polsce za czasów Bolesława Chrobrego,
[w:] tegoż, Studia nad początkami państwa polskiego, t. II, Poznań 1988, s. 527-548.

Świadomie  więc  pomijam prezentację  toczącej  się  od  ponad stu  dyskusji  historyków na  temat
funkcjonowania  obrządku  słowiańskiego  na  ziemiach  polskich.  Zdaje  sobie  sprawę,  że
przedstawiona  rekonstrukcja  dziejów  liturgii  metodiańskiej  ma  w  wielu  wypadkach  charakter
hipotetyczny, ale brak źródeł nie daje możliwości pełnego wyjaśnienia tej problematyki. 



Trzeba  zaznaczyć,  że  argumenty  podniesione  przeciwko  obecności  obrządku  słowiańskiego  są
oparte  na  takiej  samej  bazie  źródłowej  jaką  posługują  się  zwolennicy  poglądu,  że  proces
ewangelizacji  Małopolski  i  Śląska został  zapoczątkowany jeszcze  za  życia  Metodego.  Pomimo
szeregu wątpliwości co do interpretacji źródeł i faktów historycznych jestem przekonany, że liturgia
słowiańska funkcjonowała na ziemiach polskich przed oficjalnym aktem chrystianizacji państwa. 
Podniesienie  tej  problematyki  w  niniejszej  pracy  wynika  z  faktu  odwoływania  się  Kościoła
prawosławnego  w  Rzeczypospolitej  do  tradycji  cyrylo-metodiańskiej  i  przejęcia  z  niej  całego
bogactwa liturgicznego i kulturowego.

W latach powojennych dyskusję o istnieniu metropolii słowiańskiej zapoczątkował Jerzy Umiński
analizując  wzmiankę  Galla  Anonima  o  dwóch  metropoliach.  J.  Umiński  umieszczał  stolicę
metropolii  w  Krakowie,  na  której  czele  stali  biskupi  krakowscy  aż  do  Suli  (1037).  Tezę  tę
rozbudował Henryk Paszkiewicz, Karolina Lanckorońska, Jerzy Klinger i Zbigniew Dobrzyński. W
ten  sposób  stworzona  została  pełna  koncepcja,  która  udowadniała  powstanie  biskupstwa
metodiańskiego w Krakowie po wypędzeniu z Moraw duchowieństwa obrządku słowiańskiego. 

Według tej koncepcji uczeń Metodego Gorazd uszedł do Polski, przenosząc siedzibę biskupstwa
morawskiego do Krakowa i w ten sposób stolica  państwa Wiślan miałaby w jakimś sensie być
kontynuacją metropolii metodiańskiej. W czasach Bolesława Chrobrego w Krakowie obok nowej
katedry łacińskiej św. Wacława istniała katedra słowiańska św.
Michała. 

Kom :  Historie  kościołów  rzymsko  katolickich w  Polsce są często sfałszowane ,  więc nie
wiadomo czy tak było. 

W tej sytuacji bardziej zrozumiałe wydają się słowa kronikarza Wincentego Kadłubka informujące,
że biskup Stanisław zginął  inter  infulas-między dwiema katedrami.  K.  Lanckorońska  uważa za
sufraganie krakowskie biskupstwa w Sandomierzu i Wiślicy. 

 J. Umiński, Obrządek słowiański w Polsce IX-XI wieku.., s. 1-44.
 K. Lanckorońska, Studies on the Roman-Slavonic Rite in Poland, s. 18-28; J. Klinger,
O istocie prawosławia, s. 374-380; Z. Dobrzyński, Obrządek słowiański..., cz.l, s. 36;
H. Paszkiewicz, Początki Rusi, s. 417-445.  Monumenta Poloniae Historica, t. II, Warszawa 1952,
s. 296 (dalej MPH).

Według tej koncepcji po roku 1000 Bolesław Chrobry ograniczał działalność duchowieństwa
słowiańskiego, a Kazimierz Odnowiciel zlecił biskupowi krakowskiemu,
Aronowi, latynizację obrządku metodiańskiego.
Kom :  To  nieprawda. Odsyłam  do Tomu II  Wielkiej  Slavii. 

 Reaktywowany  obrządek  słowiański  przez  Bolesława  Śmiałego  został  zlikwidowany  po
wypędzeniu króla z kraju. Przedstawione zjawiska stanowią jedynie hipotetyczną wersję oparta na
założeniu funkcjonowania obrządku słowiańskiego w państwie pierwszych Piastów. Nie wszystkie
podane fakty należy uznać za wiarygodne. 

Wątpliwości te nie dają jednak postaw do negacji istnienia obrządku słowiańskiego na ziemiach
polskich. Analizując ustalenia historiografii poświęconej liturgii  słowiańskiej  można przedstawić
prawdopodobną wersję jej rozwoju i upadku.
*
Początki misji metodiańskiej należy wiązać z ekspansją Państwa Wielkomorawskiego
na kraj Wiślan. 



Kom :  Jaka  to była  ekspansja ?– były to związku dynastyczne.

Warunkiem  koniecznym  do  przeprowadzenia  takiej  misji  było  poparcie  władzy  świeckiej.
Sprzyjające okoliczności do tej misji nastąpiły po powrocie Metodego na Morawy z więzienia ze
Szwabii  latem  873  r.  Świętopełk,  pragnąc  po  wojnie  morawskoniemieckiej  osłabić  wpływy
duchowieństwa niemieckiego, poparł działalność Metodego. 

Według Żywota świętego „Od tego też dnia zaczęła się bardzo rozrastać nauka Boża po wszystkich
miastach i poganie [zaczęli] wierzyć w Boga prawdziwego, porzucając swoje błędy. Tym bardziej
też państwo morawskie zaczęło rozszerzać swoje granice na wszystkie strony i  wrogów swoich
zwyciężać pomyślnie, jak to i oni sami ciągle opowiadają”.

 Relacja  o  rozpoczęciu  ekspansji  Moraw po  powrocie  Metodego  nie  budzi  zastrzeżeń.  Żywot
Metodego  został  ułożony  w  porządku  chronologicznym,  z  czego  wynika,  że  wyprawa  księcia
Świętopełka na Wiślan nastąpiła w 875 r. Według tego źródła pierwszy w roli zaczepnej wystąpił
książę Wiślan, który prześladował chrześcijan. „Był zaś w nim [Metodym] także dar proroczy, tak
że spełniało się wiele przepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę pogański,
silny bardzo, siedzący na Wiśle, urągał wiele  chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał. 

Kom : Czyli, że  byli już  jacyś  chrześcijanie  tamże.

Posławszy zaś do niego, kazał mu powiedzieć: „Dobrze będzie dla ciebie,  synu, ochrzcić się z
własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony w niewoli na ziemi cudzej i
będziesz mnie wspominał”. Tak się też stało” Źródło to w sposób pośredni potwierdza, że wyprawa
odwetowa Świętopełka zakończyła się sukcesem.

 Żywoty Konstantyna i Metodego, s. 113.  Tamże, s. 114.

W jej wyniku książę Wiślan został pozbawiony tronu, a jego księstwo zostało włączone do Moraw.
Książę Wiślan mógł też zachować swój tron jako władca zależny od Świętopełka. Bez względu jaka
forma  zależności  Wiślan  od  Morawian  została  ustanowiona,  wyprawa  Świętopełka  otworzyła
ziemie na północ od Karpat do działalności ewangelizacyjnej. W ten
sposób następne wyprawy księcia morawskiego poszerzyły oddziaływanie obrządku słowiańskiego
na ziemie czeskie (chrzest księcia Borzywoja -884 r.) i Śląska Opolskiego.

O  zajęciu  tych  terenów,  bezpośrednio  po  podboju  kraju  Wiślan,  wspominał  Żywot  Metodego.
„Innym zaś  razem,  gdy  Świętopełk  wojował  z  poganami  i  nie  miał  powodzenia,  a  walka  się
przewlekała, [Metody] przy zbliżającej się mszy św. czyli służbie [ku czci] świętego Piotra, posyłał
do niego ze słowami: 

Jeżeli przyrzekniesz, że dzień św. Piotra wraz z wojownikami u mnie [w kościele] spędzisz, ufam,
że Bóg odda ci ich rychło w ręce. I tak się stało”. 

Uzależnienie Śląska przez Morawian mogło nastąpić po zakończeniu konfliktu z Bułgarią (882 r.) i
podporządkowaniu  Czech  (883  r.).  Panowanie  Świętopełka  nad  państwem  Wiślan  i  Śląskiem
znajduje swoje udokumentowanie w źródłach historycznych.

Na ich postawie ustala się zasięg biskupstwa morawskiego, które na północy miało sięgać po Bug i
Styr.  Podstawą do wyznaczenia takiego oddziaływania państwa morawskiego stał  się dokument
wyznaczający  granice  biskupstwa  praskiego  wystawiony  w 1086  r.  przez  cesarza  Henryka  IV.
Według tego dokumentu biskupstwo praskie, które objęło dawne ziemie władyctwa  morawskiego,
swoim zasięgiem docierało do Bugu i Styru.



 Dokument  miał  potwierdzać  pretensje  czeskie  do  ziem  polskich  za  panowania  Bolesława
Śmiałego.
 Ich choć źródło jest falsyfikatem i nie może być dowodem, że ekspansja morawska dotarła do rzeki
Bug, co pośrednio potwierdza, że Czesi przejęli sukcesję morawską na ziemiach polskich. Kraków
wszedł do systemu Państwa Wielkomorawskiego, a później czeskiego, jako jego samodzielna część
składowa. 

Centralna rola stołecznego  Krakowa w państwie Wiślan nie budzi kontrowersji. Powstaje w tym
miejscu pytanie  o  obecność  na jego terenie  świątyń  obrządku słowiańskiego i  czas  utworzenia
biskupstwa krakowskiego.

Tamże, s. 115; H. Łowmiański, Początki Polski, t. IV, s. 476-477. Por również J.
Vasica, Slovanska liturgie sv Petra, „Byzantinoslavica”, vol. Vili, 1939-1946, s. 1-54.
 J. Widajewicz, Państwo Wiślan, s. 55. T. Wasilewski, Wiślicka dynastia, s. 23-32; H. Łowmiański,
Początki Polski, t. IV, s.

 Każda próba odpowiedzi na to pytanie będzie przedstawiać konstrukcję opartą na domysłach, a nie
wynikającą z głębokiej  analizy źródeł  historycznych.  Sugestie  Józefa Widajewicza o powstaniu
biskupstwa krakowskiego w 900 r. nie znajdują uzasadnienia. Założenie biskupstwa nie mogło mieć
miejsca  bez  zgody  władzy  książęcej  krakowskiej  i  księcia  morawskiego.  Polityka  kleru
niemieckiego i najazd węgierski przekreślił wszelkie próby powołania władyctwa słowiańskiego.
Po upadku Państwa Wielkomorawskiego
na  południowe  ziemie  polskie  wyemigrowała  z  Moraw  znaczna  grupa  duchowieństwa
metodiańskiego. 

Nawet w Czechach,  po dominacji  liturgii  łacińskiej  (906 r.),  obrządek słowiański w niektórych
klasztorach  utrzymywał  się  do  końca  XIV  wieku.  W tej  sytuacji,  nie  przesądzając  o  formie
organizacyjnej, liturgia metodiańska na terenie Małopolski mogła
być  kultywowana,  tym  bardziej,  że  w  tym  czasie  krajem  Wiślan  nie  interesowały  się  misje
łacińskie.  Misją  słowiańską  były  zainteresowane  ośrodki  bułgarskie  z  uczniem  Metodego,
Gorazdem, na czele.  K. Lanckorońska dowodzi nawet,  że po wypędzeniu uczniów Metodego z
Moraw  metropolia  słowiańska  została  przeniesiona  do  Krakowa  i  z  tego  powodu  w  czasach
Bolesława Chrobrego w grodzie przebywało dwóch metropolitów.

Sugestie  te  powstały  jednakże  nie  z  treści  źródeł  historycznych,  ale  z  kombinacji
historiograficznych.  Najbardziej  wiarygodną  koncepcję  o  dacie  powstanie  biskupstwa
słowiańskiego w Krakowie przedstawił, wybitny polski mediewista, Henryk Łowmiański. Według
tego badacza założenie biskupstwa słowiańskiego nastąpiło w drugiej połowie X wieku (przed r.
972).  Wprowadzenie  biskupa  na  Wawel  nastąpiło  po  ustanowieniu  łacińskiego  biskupstwa
misyjnego w Poznaniu tj. w r. 968. 

Kom : Nie  było żadnego  łacińskiego  biskupstwa w Poznaniu wtedy.

Kraków rywalizował na ziemiach polskich z Gnieznem jako ośrodek organizacyjno-państwowy i do
Polski został przyłączony dopiero pod koniec panowania Mieszka I. Kraj Wiślan  korzystał też z
politycznego  i  kościelnego  poparcia  ze  strony  Czech.  Misja  biskupa  Jordana,  ograniczona  do
państwa Polan, nie ogarnęła Krakowa, albowiem obszar ten został podporządkowany patriarchatowi
bułgarskiemu. 



 J.  Widajewicz,  Państwo  Wiślan,  s.  72.   K.  Budzyk,  Szkice  i  materiały  do  dziejów  literatury
staropolskiej, Warszawa 1955, s. 13-17; Z. Dobrzyński, Obrządek słowiański..., cz. 1, s. 31-41.
Patriarchat  bułgarski  w  okresie  wojny  bizantyjsko-ruskiej  (  nie  było  takiej  wojny  )   był
zainteresowany poszerzeniem swoich wpływów i ustanowieniem arcybiskupstwa słowiańskiego w
Krakowie.  Założenie biskupstwa krakowskiego musiało nastąpić przed r.  970, albowiem w tym
roku książę czeski Bolesław I wyjednał u papieża zgodę na ustanowienie biskupstwa praskiego.
Biskupstwo praskie zgłosiło pretensje do południowych obszarów ziem polskich. 

Nie jest wykluczone, że drugie biskupstwo mogło powstać w Wiślicy, Sandomierzu, Przemyślu,
Wrocławiu  czy  Smogorzowie,  albowiem w ruskich  relacjach  o  działalności  biskupa  Wojciecha
znajdują się zapisy, że zwalczał on „biskupów słowiańskich”, a więc w liczbie mnogiej. Relacje
historyczne i źródła archeologiczne potwierdzają rozwój obrządku
słowiańskiego na  terenie  Krakowa i  południowych ziem polskich  w drugiej  połowie  X wieku.
Biskupstwo krakowskie podlegało jurysdykcji patriarchatu bułgarskiego, a po jego likwidacji w 972
r.  zapewne  konstantynopolitańskiego.  Powstanie  hierarchii  słowiańskiej  nad  Wisłą  sugeruje
istnienie  bliskich  kontaktów  między  Krakowem  i  Bułgarią.   Kult  św.  Michała,  pod  którego
wezwaniem znajdowała się pierwsza krakowska katedra, był szczególnie popularny w Bizancjum i
Bułgarii. 

Kontakty handlowe Małopolski z Bułgarią wzmocniły infiltrację chrześcijaństwa wschodniego na
ziemie  polskie.  Nie  wydaje  się  jednak,  że  biskupstwo krakowskie  było  kontynuacją  metropolii
metodiańskiej,  jeżeli  Konstanty  Profirogeneta  uważał  tereny  Chorwatów  [Małopolski]  za
pogańskie. Nie wykluczone jednak, że zainteresowanie Krakowem w Bułgarii wynikało z pobytu na
ziemiach  polskich  uczniów Metodego  i  kontynuacją  jego  działalności  misyjnej  przez  Gorazda.
Gorazd, chociaż sam przebywał na terenie Bułgarii, wspierał działalność duchownych słowiańskich
na ziemiach polskich.

Pośrednio takie  podporządkowanie jurysdykcyjne obrządku słowiańskiego na ziemiach polskich
potwierdza sfałszowana bulla Jana XIII, adresowana do księcia czeskiego Bolesława I w sprawie
założenia  biskupstwa praskiego.  Bulla  mimo,  że została  sfałszowana,  posiada jednakże osnowę
historyczną. 

 H. Łowmiański, Początki Polski, t. IV, s. 513-514.
 K. Lanckorońska, Studies on the Roman-Slavonic Rite in Poland, s. 46-48; I. i J.
Kramarkowie, Uźródełarcheologii, Wroclaw 1972, s. 180-184; H. Paszkiewicz, Początki
Rusi, s. 425-426. H. Łowmiański, Początki Polski, t. II, s. 166-171.
 K. Lackorońska uważa, że biskupstwo krakowskie zostało założone przez Gorozda i
było kontynuacją metropolii metodiańskiej, por. K. Lanckorońska, Studies on the Roman-
Slavonic Rite in Poland, s. 18-20.

W dokumencie  tym  wymienia  się  apel  papieża  do  Bolesława  I,  ażeby  ten  nie  powoływał  na
stanowisko państwowe duchownego należącego do obrządku („sekty”)  narodu bułgarskiego lub
ruskiego.  W  literaturze  historycznej  szeroko  analizuje  się  sprawę  chrztu  Mieszka  I.  Ten  tak
znaczący dla państwa akt znany jest jedynie ze skąpych przekazów zawartych w Kronice Galla
Anonima i Kronice Thietmara. 
W Kronice Thietmara znajduje się informacja, że „owa bowiem wierna wyznawczyni Chrystusa
[księżna  Dąbrówka  -  A.M.],  widząc  swego  małżonka  pogrążonego  w  różnorakich  błędach
pogaństwa, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby jego ze sobą połączyć we
wierze”.



 W  tym  ustępie  Kroniki  zastanawia,  że  Mieszko  nie  został  nazwany  poganinem  lecz  tylko
„pogrążonym  w  różnorakich  błędach  pogańskich”.  Księżna  zamiast  nawracać  męża  na
chrześcijaństwo myśli jedynie w jaki sposób go „połączyć ze sobą we wierze”. Wydaje się być mało
prawdopodobnym,  aby  w  tym okresie  Dąbrówka  wyszła  za  mąż  za  poganina.  Należałoby  raz
jeszcze rozważyć wielokrotnie podnoszona hipotezę, że Mieszko był już przed ślubem z Dąbrówką
chrześcijaninem,  tylko  nie  tego  samego  obrządku  co  księżna.  Kronikarz  niemiecki  nie  podaje
żadnych okoliczności o chrzcie władcy polskiego. 

Pierwsze  wersy  Rocznika  Karasińskich  informują,  że  „Myeschko  per  Cirulum  et  Methodium
baptizatur et per Adalbertum confirmatur” („Mieszko był ochrzczony przez Cyryla i Metodego, a
przez Wojciecha bierzmowany”).

 Zapis o ochrzczeniu Mieszka I przez Cyryla i Metodego i bierzmowaniu przez  Wojciecha tylko na
pozór  ma  charakter  nielogiczny.  Źródło  to  należy  interpretować   jako  podanie  dwóch różnych
tradycji  religijnych.  Według  takiej  interpretacji  Mieszko  I  został  ochrzczony  w  obrządku
metodiańskim Wojciecha. Powyższą hipotezę pośrednio potwierdza Gall Anonim, który stwierdził,
że Mieszko będąc od urodzenia ślepym przejrzał w czasie obrzędu postrzyżyn.

Obrzęd  ten  kronikarz  nazywa  rytuałem  pogańskim.  Obrzęd  chrztu  Mieszka  I,  niezrozumiały
kronikarzowi,  posiada  swoją  analogię  w  Kościele  wschodnim.  Chrzest  określa  się  w  Kościele
greckim mianem „photismos” czyli „przejrzenie”. 

H. Łowmiański, Początki  Polski,  t.  IV, s. 509-510. Kronika Thietmara, przekład M. Jedlickiego,
Poznań 1953, s. 220. Gall Anonim, Kronika polska, przełożył R. Gródecki, Kraków 1923, s. 69.

Podobnie  pogańskim  nie  musiał  być  rytuał  „postrzyżyn”.  We  wschodnim  obrzędzie  chrztu
postrzyżyny  są  stałym  elementem  .  Potwierdzeniem  tych  przypuszczeń  są  wyniki  badań
archeologicznych wokół katedry poznańskiej. Odnalezione trzy misy chrzcielne, mur oddzielający
nawę od prezbiterium na wzór wschodniego ikonostasu, oraz dwa aneksy przy absydzie na wzór
bizantyjskiego  prothesis  i  pomieszczenie  zwane  diakonikon,  potwierdzają  wschodni  charakter
najstarszego chrześcijańskiego ośrodka kultowego na terenie Poznania. 

Jak  z  powyższego  wynika,  jest  wielce  prawdopodobne,  że  Mieszko  I  był  ochrzczony  po  raz
pierwszy w obrządku słowiańskim, a rytuał łaciński przyjął po ślubie z księżną czeską Dąbrówką i
po przybyciu biskupa Jordana.   Który  nie wiadomo czy istniał wraz z tym rytem łacińskim .

Nie ulega wątpliwości,  że kiedy Mieszko przyjął   obrządek łaciński,  automatycznie pojawił się
problem  uregulowania  wzajemnego  stosunku  między  obu  obrządkami.  Projekty  organizacji
Kościoła w Polsce musiały już powstać za życia  Mieszka I.  Ufundowanie w Polsce metropolii
obrządku słowiańskiego było  zadaniem trudnym. Nic dziwnego, że Mieszko w swoich projektach
na przyszłość musiał dążyć do nawiązania szczególnie bliskiego stosunku z papieżem. 

Być może w tym tkwi geneza poddania państwa Piastów pod bezpośrednią zwierzchność Stolicy
Apostolskiej (Dagome iudex).  Tu  odsyłam do  Wielkiej Slavii i badań nad  tym dokumentem. 

Trafnie Gall Anonim zauważył, że Bolesław „honor Kościoła i dobro [własnego -A.M.] kraju na
najwyższym stawiał szczycie”. Metropolia obrządku słowiańskiego wyrosła z potrzeb religijnych i
państwowych.  Poza jej  akcją  misyjną  kryły  się  cele  polityczne o znaczeniu  porównywalnym z
przyjęciem chrześcijaństwa przez Włodzimierza Wielkiego.
Istnieje ścisła współzależność między tymi wydarzeniami. 



Metropolia kijowska została ufundowana około r. 988, natomiast dokument Mieszka Dagome iudex
powstał w latach 988-992. 

W r. 992 we Włodzimierzu Wołyńskim prawdopodobnie powstało biskupstwo misyjne Kościoła
greckiego, które mogło zagrozić interesom państwa polskiego. 

Kom : Nie  jest prawdą  rzekomo zagrożenie  państwa polskiego.

 Na inne argumenty świadczące o chrzcie Mieszka w obrządku słowiańskim zwrócili
uwagę: J. Klinger, O istocie prawosławia, s. 380-384 i Z. Dobrzyński, Obrządek
słowiański..., cz.l, s. 42-68. K. Józefowiczówna, Zbadań nadarchitekturąprzedromańską i romańską
w Poznaniu, Wrocław 1963, s. 39-42, 56; J. Klinger, O istocie prawosławia, s. 384-386. G. Labuda,
Znaczenie prawno-polityczne dokumentu ,.Dagome iudex”, „Nasza
Przeszłość”, IV, 1948, s. 36-39; S. Kętrzyński, W sprawie pierwszych biskupstw polskich,
„Przegląd Historyczny”, R. XXXIX, 1949, s. 57; tenże, Dagome iudex, „Przegląd
Historyczny”, R. XLI, 1950, s. 150-151.

Polska metropolia  obrządku słowiańskiego przybrała  ostatecznie  realne  kształty  po r.  992,38 w
związku z ufundowaniem łacińskiego arcybiskupstwa w Gnieźnie. 

Trudno  przypuścić,  aby  w  Rzymie  uznano  jej  pierwszeństwo  przed  metropolią  gnieźnieńską.
Dlatego obie organizacje kościelne powstały równocześnie lub prawie równocześnie. Nie wiadomo,
czy został  dokonany rozdział  terytorium państwowego między obydwiema metropoliami.  Na tę
kwestię zwraca uwagę Wincenty Kadłubek, który uważał obie metropolie kościelne w Polsce za
„bliźniacze” . Nie oznacza to, że obie jednostki kościelne miały jednakowy status prawny.

Źródła  nie  zawierają  danych,  które  by  pozwoliły  jednoznacznie  wskazać  siedziby  biskupstw
słowiańskich.  Można  jedynie  domniemywać  jaki  obszar  znalazł  się  w  metropolii  słowiańskiej.
Metropolia  słowiańska  mogła  obejmować  tereny  Sandomierza,  Przemyśla,  Halicza,  Lublina,  a
nawet ziemie Bużan, odzyskane przez Bolesława Chrobrego w r. 1018. Stan terytorialny polskiej
metropolii słowiańskiej zmieniał się w zależności od zasięgu działalności misyjnej duchowieństwa
oraz  oddziaływania  państwa  Piastów  na  wschodzie.  Siedzibę  metropolii  należy  szukać  w
południowej części ziem polskich, które należały niegdyś do Wielkich Moraw. 

Losy polityczne ziemi krakowskiej po upadku państwa wielkomorawskiego, przynależność jej do
Czech w drugiej połowie X wieku i odzyskanie Krakowa przez Mieszka I dopiero pod koniec jego
rządów, nie pozostały bez wpływu na dalszy bieg wydarzeń. 
            
 Większość badaczy uważa Kraków za siedzibę metropolii słowiańskiej. 

Siedzibą metropolitalną mógł być inny gród, który również należał do Wielkich Moraw i posiadał
równie  silną  pozycję  polityczną  co  Kraków.  Najbardziej  prawdopodobnym,  do  pełnienia  takiej
funkcji mógłby być - Sandomierz. Gall, wymieniając sedes regni principales, stawiał Sandomierz w
jednym  rzędzie  z  Krakowem,  z  Gall  podawał,  że  utworzenie  obu  metropolii  było  dziełem
Bolesława Chrobrego, a ten zaczął panować w r. 992. 

H. Paszkiewicz, Początki Rusi, s. 422-423.„.(...) qui (Boleslaus) (...) tam adulta fovit tenerit udine,
ut  geminam  metropolim  instituerit,  ut  debitas  sufifaganeorum  dioceses  utrique  deputaverit,
ipsarumque dioecesium distinctiones certis limitibus insculpserit”, MPH, t. II, s. 276. S. Kętrzyński,
O  zaginionej  metropolii  czasów  Bolesława  Chrobrego,  „Prace  Instytutu  Historii  Uniwersytetu
Warszawskiego”, 1.1, Warszawa 1947, s. 16-17,20; A. Buko, Początki  Sandomierza, Warszawa
1998, s. 64-68.



 Wiele  jednak  faktów  wskazuje,  że  metropolia  słowiańska  miała  swoją  siedzibę  w  Krakowie.
Sandomierz mógłby być jedynie siedzibą biskupstwa słowiańskiego. W autografie Annaliów Jana
Długosza  pod  r.  1030  występuje  informacja  o  śmierci  biskupa  sandomierskiego,  którego  imię
zostało usunięte. K. Lanckorońska i J. Klinger łączą to z notatką Rocznika krakowskiego o biskupie
Romanie,  zmarłym  w  tymże  roku  wraz  z  innym  biskupem  Lambertem.  Według  badaczy
wyskrobane imię mogło być odczytane jako Roman. Za taką hipotetyczną rekonstrukcją powstania
biskupstw obrządku wschodniego przemawiają następujące fakty i źródła historyczne. 

Źródła zachowały wiadomość, że w czasie panowania Bolesława Chrobrego istniały w Polsce dwie
metropolie. Temu mało znanemu faktowi poświęcił S. Kętrzyński  specjalne studium, a wywody
Kętrzyńskiego uznał za trafne F. Dvomik. Najstarsza kronika polska z początków XII wieku, Galla
Anonima, podaje, że: „suo tempore [Bolesława Chrobrego - A.MĄ Polonia duos metropolitanos
cum suis suflraganeis continebat”.

 Galla  potwierdzał  Wincenty Kadłubek informując,  że w czasach Bolesława Chrobrego „adhuc
tenellas fidei primitias, adhuc in cunis vagientem ecciesiam tam tenero amplexu,
tam adulta  fovit  teneritudine,  ut  geminam metropolim instituerit”.   Z  kolei  Rocznik  kapitulny
krakowski pośrednio potwierdza równoczesny pobyt na terenie Krakowa dwóch arcybiskupów. W
Roczniku kapitulnym krakowskim znajdujemy dwie zapiski: „1027. Ypolitus archiepiscopus obiit,
Bossuta successit”, „1028. Stephanus archiepiscopus obiit” . 

Kom :  Większość   tego  rodzaju  dokumentów jak  kronika   Galla  była   sfałszowana   wraz  z
nastaniem  kościoła   frankońskiego  w Polsce . Warto zapoznać się  z  Tomem  VII Wielkiej Slavii
o fałszerstwach .Autor  tego nie wiedział  więc  nie można  mieć do  niego  pretensji. 

W podanych przez rocznik latach na żadnej ze znanych nam stolic arcybiskupich nie było
arcybiskupa Hipolita i Stefana. Tacy arcybiskupi mogli być tylko w Polsce, zwłaszcza że Bossuta
oznacza w języku polskim Bożętti*.  Trudno sobie wyobrazić,  aby w ciągu kilkunastu miesięcy,
mogła nastąpić trzykrotnie zmiana na stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie, aby było dość czasu na dwa
pełne sedis vacans i na początek trzeciego, na wyznaczenie dwóch po arcybiskupie Hipolicie jego
następców, na ich wyświęcenie, oraz na ich rządy

 MPH, t.  II, s. 75, 83.  W. Semkowicz-Zarembina, Powstanie i dzieje autografii Annaliów Jana
Długosza,  Kraków  1952;  J.  Klinger,  O  istocie  prawosławia,  s.  390-391;  P.  Dymel,  Tradycja
rękopiśmienna Roczników Jana Długosza, Warszawa 1992.
 S. Kętrzyński, O zaginionej metropolii..., s. 5-46.  F. Dvomik, The Making o f Central and Eastern
Europe, London 1949, s. 198-199; H. Paszkiewicz, Początki Rusi, s. 417-418.
 Galii Anonymi Cronica, edidit С. Maleczyński, [w:] MPH , t. II, s. 30.
Tamże, t. II, s. 276.  Tamże, t. II, s. 294, 296.  Słownik staropolskich nazw osobowych, t. I, z. 2,
Warszawa 1966, s. 239.

Wiadomość powyższa  staje  się  zrozumiała,  jeśli  założymy,  że  jedna  z  zapisek  odnosiła  się  do
katedry gnieźnieńskiej, a druga - do innej, istniejącej równocześnie w Polsce. Jednym z dowodów
na istnienie katedry obrządku słowiańskiego było brzmienie imion dwóch pierwszych biskupów
krakowskich.  Informacje  te  otrzymujemy  w  Katalogu  biskupów  krakowskich.  Wiarygodność
Katalogu  nie  budzi  wątpliwości.  Najstarszy  z  nich  przechowuje  się  w odpisie  z  XIII  w.,  lecz
sporządzony został na podstawie zapisów dawniejszych.
Przed  ufundowaniem łacińskiego  biskupstwa  w Krakowie  (r.  1000),  rezydował  w tym grodzie
biskup obrządku słowiańskiego - Prochor (Prohorius, Prochoros).  Drugim w katalogu biskupów
krakowskich  był  duchowny  niemieckiego  pochodzenia  Prokulf  (Proculphus,  Proclos).  Nie  ma
podstaw do stwierdzenia, że władyka Prochor osiadł w Krakowie w czasach Metodego lub wkrótce
po jego śmierci.



 List  episkopatu  niemieckiego  w  900  r.  do  papieża  Jana  IX  nie  mógłby  pominąć  istnienia
biskupstwa krakowskiego na terenie metropolii morawskiej. Wydaje się, że Prochor mógłby być
pierwszym ordynariuszem diecezji krakowskiej obrządku słowiańskiego powstałej przed 970 r. lub
jednym z jego następców przed 1000 r.

Fragmentaryczne  informacje  o  istnieniu  obrządku  słowiańskiego  podaje  Nestor  w  Powieści
dorocznej. Kronikarz informował, że akcją chrystianizacyjną obu braci misjonarzy greckich i ich
uczniów  objęci  zostali  Słowianie  naddunajscy,  Morawianie,  Czesi,  Lachowie  i  Polanie  znad
Dniepru.  „Byli  bowiem jednym narodem słowiańskim: Słowianie,  którzy siedzą nad Dunajem i
których Węgrzy  podbili,  i  Morawianie,  i  Czesi,  i  Polanie  zwani  dziś  Rusią.  Dla  nich  bowiem
przełożono najpierw w Morawie księgi, które to pismo przezwane zostało słowiańskim, a to pismo
jest w Rusi i u Bułgarów dunajskich”. To łączne potraktowanie trzech krajów mogło mieć miejsce
tylko ze względu na ich wspólne tradycje religijne,
a przede wszystkim wspólny język liturgiczny - słowiański.

 Katalogi biskupów krakowskich, opracował W. Kętrzyński, МНР, t. III, Warszawa 1963,
s. 313, 328; J. Widajewicz, Prohor i Prokulf, najdawniejsi biskupi krakowscy, „Nasza Przeszłość”,
R. IV, 1948, s. 17-32; F. Dvomik, The Making, s. 251; K. R. Prokop, Poczet biskupów krakowskich,
Kraków 1999,  s.  19-22.Kroniki  staroruskie.  Wybrał,  wstępem i  przypisami  opatrzył  Franciszek
Sielicki, Warszawa1987, s. 29.

W  innym  źródle  Opowieść  o  piśmiennictwie  słowiańskim  znajduje  się  fragment  poświęcony
działalności  świętego Cyryla.  „Za panowania  Michała  cesarza  i  Ireny prawowiernej  posłań  był
filozof Konstantyn przez Michała cesarza do Morawy, bo książę morawski prosił filozofa. Szedł
więc tam i nauczał Morawę i Lechów, i Czechów, i inne ludy, i wiarę
prawdziwą utwierdził w nich, i księgi im napisał w języku ruskim, i dobrze nauczał.
Kom :  Nie w  języku  ruskim ale  cyrylicą   czyli pierwotną  głagolicą. 

 I odtąd szedł do Rzymu i tu rozchorowawszy się oblókł czarne suknie i dano mu imię Kirył. W tej
chorobie i umarł. Potem, gdy mnogo lat minęło, przyszedł Wojciech do Morawy i do Czechów, i do
Lechów, zniszczył wiarę prawdziwą i ruskie pismo odrzucił, i zaprowadził  pismo łacińskie, i wiarę,
i obrazy wiary prawdziwej popalił, a biskupów i prezbiterów posiekał, a innych rozegnał”. 

Mimo,  że  źródło  to  w  historiografii  wzbudza  wiele  wątpliwości,  to  w  kontekście  innych
dokumentów  potwierdza  istnienie  liturgii  słowiańskiej,  zasięg  której  został  ograniczony  w
Czechach  i  Polsce  przez  biskupa  Wojciecha.  Podana  relacja  nie  pozostaje  w  sprzeczności  z
działalnością biskupa Wojciecha. Biskup łaciński nie zwalczał języka słowiańskiego
w liturgii, lecz obcą hierarchię pozostającą w granicach jego jurysdykcji.

Wydaje  się  bardzo prawdopodobne,  że w końcu X w.  hierarchia pochodzenia  bułgarskiego lub
ruskiego znajdowała się na ziemiach polskich w okresie działalności biskupa Wojciecha. 
Kom:  Na  pewno nie, jest to rusyfizm.

Opinie na temat jego roli, jaką odegrał w rozwoju liturgii łacińskiej, są w historiografii
zróżnicowane.  Większość  badaczy przyznaje,  że  św.  Wojciech  nie  był  przeciwnikiem obrządku
metodiańskiego. Postać ta wyraźnie różni się w ocenie źródeł ruskich. W „Chronografii” diakona
Samuela znajduje się fragment, który bezpośrednio odnosi się do stosunku biskupa Wojciecha do
liturgii słowiańskiej. Według tego źródła św. Wojciech „zniszczył wiarę prawdziwą i słowiańskie
pismo odrzucił i zaprowadził pismo łacińskie, obrazy wiary prawdziwej popalił, biskupów i księży
jednych pozabijał, drugich rozegnał i poszedł do Prus i tam był ubity,  Wojciech, biskup łaciński”. 



Przekaz ten uznawany przez historiografię polską za niewiarygodny, zawiera wiele oskarżeń pod
adresem hierarchy łacińskiego. W świetle zachowanych źródeł biskup Wojciech
nie „zabijał” i nie „rozegnał” duchownych, ale wprowadzał obrządek łaciński.

 МНР, t. I., 90; H. Łowmiański, Początki Polski, t. IV, s. 506.
 МНР, t. I, s. 89-90; J. Klinger, O istocie prawosławia, s. 386-388.

Obrządek słowiański niewątpliwie był zwalczany przez zwolenników „trójjęzycznej herezji”. 
Działania te zostały podjęte zwłaszcza po wspomnianej już bulli papieża Jana VIII zakazującej,
Metodemu  odprawiania  liturgii  słowiańskiej  zalecając  nabożeństwa  w  języku  greckim  lub
łacińskim. 

Wynika z tego, że biskupi łacińscy nie sprzeciwiali się liturgii greckiej,  ale zwalczali liturgię w
języku  słowiańskim  i  konkurencyjnej  hierarchii.  Nie  ma  dowodów,  że  działalność  biskupa
Wojciecha dotarła do Krakowa, na terenie którego funkcjonowała katedra św. Michała. Wydaje się,
że analogicznie do sytuacji  na Morawach po r.  885 usunięciem duchownych posługujących się
liturgią słowiańską zajęła się władza świecka.W przypadku ziem polskich proces ten nastąpił za
panowania Bolesława Chrobrego.

O  wypędzeniu  mnichów  słowiańskich  w  czasach  Bolesława  Chrobrego  informuje  Kronika
Kosmasa. W źródle tym wspomina się o jakimś persecutio christianorum, które miało miejsce w
Polsce w 1022 r. Ta lakoniczna wzmianka znajduje swoje potwierdzenie w Paterikonie Pieczerskim
mnicha Polikarpa, w Żywocie Mojżesza Węgrzyna. 
Święty  wywołuje  gniew  Bolesława  Chrobrego,  albowiem  został  postrzyżony  przez  mnicha
przybyłego z Athosu. Książę w ramach konsolidacji struktur Kościoła łacińskiego, zapoczątkowanej
na zjeździe gnieźnieńskim, poprzez usunięcie  mnichów starał  się  ograniczyć wpływy hierarchii
obrządku słowiańskiego. 
Z powyższego wynika, że powstała na Rusi tradycja prześladowania obrządku słowiańskiego za
czasów Bolesława Chrobrego ma swoje częściowe uzasadnienie, chociaż niesłusznie połączono ją z
osobą św. Wojciecha.

Kom :   To także  jest nieprawdą ;  biografie  władców  polskich i   tak  zwanych ruskich są
strasznie zafałszowane. 

Zamiary  likwidacji  hierarchii  słowiańskiej  nie  zostały  zrealizowane,  albowiem  kronikarz  Gall
wspomina, że nad grobem Bolesława Chrobrego opłakiwali wyznawcy słowiańskiego i łacińskiego
obrządku. Ten fragment kroniki Galla, który opowiada w pieśni pogrzebowej o wielkim smutku i
żalu,  jaki  ogarnął  Polaków z  powodu śmierci  króla  posiada  istotne  znaczenie w potwierdzeniu
istnienia  obrządku słowiańskiego.  „Tanti  viri  funus  mecum omnis  homo recole,  Dives,  pauper,
miles, clerus, insuper agricole.

 H. Łowmiański, The Slavic Rite in Poland and St. Adalbert, „Acta Poloniae Historica”,
t. XXIV, Warszawa 1971, s 5-21.  МНР, t. IV, Warszawa 1961, s. 815.

 Latinorum et Slavorum quotquot estis incole (...)”. Latini oznaczali powszechnie wyznawców
Kościoła  rzymskiego obrządku łacińskiego.  Na tej  samej  płaszczyźnie  religijnej  należy  stawiać
termin  Slavi. Termin ten  jeszcze  w XVI w.  miał  konotację  religijną.  Kronikarz  tym terminem
określał  wiernych  obrządku  metodiańskiego.  Inną  interpretację  tekstu  Kroniki  Galla  podają
historycy,  kwestionujący  misję  metodiańską  na  ziemiach  polskich.  Trudnym  do  odpowiedzi
pozostaje pytanie, dlaczego tak mało informacji, a właściwie ich brak, znajduje się w najstarszych
kronikach polskich.



Gall  miał  poczucie  jedności  państwa  polskiego  mimo,  że  dzielił  on  ludność  kraju  według
obrządków łacińskiego i słowiańskiego. 
Gall interesował się głównie Polską „łacińską”. 

Pominął  kronikarz  legendy  związane  z  Krakowem,  o  których  pisze  Wincenty  Kadłubek.  Nie
wspomniał o potężnym księciu, który siedział nad Wisłą, znanym z Żywota św. Metodego.
„Nie zaznaczył ani słowem o panowaniu Wielkich Moraw na terytorium Polski. Załogi wojskowe
Chrobrego  umieścił  w  Poznaniu,  Gnieźnie,  Włocławku  i  Gieczu,  pominął  natomiast  Wrocław,
Kraków, Przemyśl,  Halicz i  inne grody. Gall  informował o najeździe czeskim 1038/ 1039 r.  na
Gniezno i Poznań, nie wspomniał natomiast o złupieniu Krakowa
i Wrocławia, o czym dowiadujemy się z Kroniki Kosmasa. Właściwie w Kronice Galla do ostatniej
ćwierci XI wieku Kraków jakby nie istniał. A przecież gród ten, na mocy testamentu Bolesława III
Krzywoustego, stał się stolicą dzielnicy senioralnej Polski. Gall z jednej strony dedykował swoje
dzieło łacińskiemu biskupowi krakowskiemu, z drugiej zaś okazywał wymowne milczenie wobec
„słowiańskiej”  przeszłości  Krakowa.  Oczywiście  przy  takim  nastawieniu  autora  trudno  się
spodziewać bliższych informacji o polskiej metropolii słowiańskiej. Podobnie ustosunkował się do
niej Wincenty Kadłubek i Jan Długosz. 

MPH, t. II, s. 39.  B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. Turowski, Kraków 1858, s. 19.
W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII w., s. 110, 113, sądził,że kronikarz miał
na myśli nie różnice obrządków, ale narodowości. Por. M. Plezia,
Kronika Gala na tle historiografii XII wieku,
 „Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności”, t. XLVI, Kraków 1947, s. 154-155; W. Szczęśniak,
Obrządek  słowiański  w  Polsce  pierwotnej  rozważony  w  świetle  dziejopisarstwa  polskiego,
Warszawa  1904;  T.  Lehr-Spławiński,  Misja  słowiańska  św.  Metodego  a  Polska,  „Rocznik
Krakowski Słowiański”, 1932, s. 3-12. H. Paszkiewicz, Początki Rusi, s. 425-426.

Duchowieństwu łacińskiemu zależało na pominięciu tradycji związanych z Cyrylem
i Metodym.

Potwierdzeniem istnienia świątyń chrześcijańskich w X i XI wieku są wykopaliska archeologiczne.
Ślady kultu słowiańskiego znajdujemy w Ostrowie Lednickim, Krakowie,  Wiślicy,  Przemyślu i
wielu innych miastach. Ośrodki te nie były pod kontrolą Kościoła łacińskiego i pozostawały pod
wpływem cywilizacji bizantyjskiej z liturgią słowiańską i
pismem cyrylickim. Jednym z takich przykładów jest kościół Najświętszej Marii Panny (dziś św.
Feliksa i  Adaukta),  zbudowany na Wawelu w Krakowie,  który swym stylem architektonicznym
nawiązuje  do  rotund  czeskich,  związanych  z  tradycją  cyrylo-metodiańską.  Prowadzone
wykopaliska archeologiczne w Ostrowie Lednickim odkryły wielki ośrodek chrześcijański z X w.
Odnaleziona kaplica na planie krzyża greckiego posiada dobudowane palatium. Podobną rotundę z
okazałym  palatium,  czyli  rezydencją  biskupa  z  X  w.  odkryto  pod  prezbiterium  katedry
rzymskokatolickiej  w Przemyślu.

W Wiślicy zachowały się liczne ślady obrządku słowiańskiego. Na jej terenie odnaleziono misę
chrzcielną i kościół pochodzący z końca X w., oraz kaplicę grobową świadczącą o niełacińskim
charakterze tego ośrodka z XI w. W kaplicy odkryto cztery groby pogrzebane według zwyczaju
chrześcijańskiego głową na wschód. 

Takie  pochówki  w  kaplicach   były  charakterystyczne  dla  obrządku  wschodniego.  W Kościele
łacińskim  zmarłych  chowano  w  nawach  i  prezbiterium.  Groby  wiślickie  zawierają  pochówki
wysokich dostojników kościelnych. Na ich postawie Zofia Wartołowska wnioskuje, że w kaplicy
pochowano biskupów słowiańskich. 



A.  Szyszko-Bohusz,  Rotunda  świętych  Feliksa  i  Adaukta  na  Wawelu,  „Rocznik  Krakowski”,  R.
XVIII, Kraków 1918, s. 18; V. Mole, Nowy pogląd na rotundę św. Feliksa i
Adaukta, „Przegląd Historii Sztuki”, R. III, 1932/1933, s. 23-30; K. Żabokrycka, Rotunda
wawelska w świetle nowych badań i odkryć archeologicznych, „Studia do dziejów
Wawelu”, t. II, Kraków 1960, s. 335-400.
 Tamże, t. II, s. 435-440; M. Sokołowski, Ruiny na Ostrowie jeziora Lednicy, Kraków
1976, s. 103-146.  J.  Hawrot, Problematyka przedromańskich i romańskich rotund bałkańskich,
czeskich i polskich, „Biuletyn Historii Sztuki”, R.XXIV, nr 3-4, Warszawa 1962, s. 279-280; A. Żaki,
Palatium  i  rotunda,  „Z  otchłani  wieków”,  R.  XXVIII,  Poznań  1962,  s.  128-131;  A.  Kunysz,
Przemyśl w starożytności i wczesnym średniowieczu, w: Przemyśl w starożytności i średniowieczu,
pod red. A. Kunysza i F. Perkowskiego, Rzeszów 1966, s. 38.

Potwierdzeniem tej tezy było znalezienie prostokątnego palatium związanego z korpusem rotundy.
Pierwotna kolegiata romańska w Wiślicy była prawdopodobnie ozdobiona licznymi malowidłami
ściennymi w stylu bizantyjskim, podobnie jak kościół gotycki, wzniesiony później (XIV w.) przez
Kazimierza Wielkiego na tym samym miejscu. 

Według Jana Długosza Kazimierz po wybudowaniu kościoła żałował, że nie wzniósł go w
innym  miejscu.  Ponieważ  Długosz  krytykuje  także  pierwotną  konstrukcję  kościoła  możemy
przypuszczać,  że  niezadowolenie  królewskie  było  spowodowane  zbyt  licznymi  elementami,
przeniesionymi do nowej świątyni ze starej. Biskup Jakub Zadzik, wizytujący kościół w XVII w.,
napisał, że „greckie” malowidła pokrywały całe wnętrze kościoła.

Wykopaliska w Wiślicy pozostają w ścisłym związku z odkryciami archeologicznymi przy kościele
Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie. Odkryta najstarsza pod świątynią budowla ma kształt krzyża
greckiego. Na gruzach rotundy z X w. wzniesiono kamienną rotundę romańską. Podobne tendencje
architektoniczne  znajdują  się  wokół  katedry  poznańskiej  i  płockiej.  Ten  ostatni  obiekt  został
wybudowany w czasach Władysława Hermana przez jego żonę księżniczkę czeską Judytę, córkę
księcia Wratysława II, znanego zwolennika obrządku słowiańskiego. 

W płockim zespole architektonicznym znajduje się „prothesis” i  „diakonikon” w obu bocznych
niszach absydialnych świątyni. Cała rotunda płocka wybudowana została w kształcie „trikonchosa”
z  bizantyjskim  „narteksem”  i  nawiązuje  do  podobnych  typów  budowli  występujących  na
Bałkanach.

Rotundy polskie niewiele różniły się od rotund czeskich i morawskich. Obecność tego typu rotund
na ziemiach polskich należy tłumaczyć akcją chrystianizacyjną i przynależnością Małopolski do
Wielkich Moraw. 

 Z. Wartołowska, Osada i grób w Wiślicy w świetle badań wykopaliskowych, [w:]
Rozprawy Zespołu Badań nad polskim średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1963, s. 11, 18, 35. J. Zathey, O kilku przepadłych zabytkach
rękopiśmiennych  Biblioteki  Narodowej  wWarszawie  [w:]  Studia  z  dziejów  kultury  polskiej,
Warszawa 1949, s. 76, 85; F. Z.Weremiej, Siadem zaginionych ogniw, Warszawa 1977, s. 120. J.
Hawrot, Pierwotny kościół pw. Salwatora w Krakowie, „Kwartalnik Archeologii i Urbanistyki”, R.
I,  z.  2,  1956,  s.  157-172.  W.  Szafrański,  Dzieje  Płocka,  Płock  1978,  s.  37-62;  tenże,  Matka
Krzywoustego,„Notatki  Połockie”,  nr  2  (123),  Płock  1985,  s.  14-21;  Z.  Dobrzyński,  Obrządek
słowiański..., cz. 3, s. 402-408.



Wiadomości  o  istnieniu  w  XI  w.  obrządku  słowiańskiego  na  ziemiach  polskich  odnajdujemy
pośrednio w źródłach pisanych i analizie wydarzeń historycznych. Jednym z tego typu źródeł jest
list księżnej szwabskej Matyldy do Mieszka II. Księżna pisała w nim, że król ten modlił się nie
tylko we własnym języku (słowiańskim), ale również po łacinie i po
grecku. „Skoro we własnym i łacińskim języku umiesz godnie czcić Boga, jeszcze zapragnąłeś
dołączyć  grecki. Tę  za  tym  księgę  ordo  Romanorum  dlatego  do  ciebie  kieruję,  aby  w
odprawowaniu służby Bożej nie mogło być niczego, co mogłoby być nie znane twojej dostojności”.
Tekst ten potwierdza istnienie silnych wpływów greckich za panowania Mieszka II.  Wpływy te
pojawiły się już za panowania Bolesława Chrobrego, kiedy nawiązano stosunki dyplomatyczne z
Bizancjum.

Kontakty z Bizancjum nie przeszkodziły Chrobremu w zwalczaniu obrządku słowiańskiego.

Kom  :  Na  dworze  króla  węgierskiego  Stefana  I  znajdowała  się  duża  grupa  duchownych
bizantyjskich. Oddziaływanie Kościoła greckiego na ziemie polskie było więc czymś naturalnym.
Sąsiadująca  z  Polską  metropolia  kijowska  pozostawała  w  jurysdykcji  patriarchatu
konstantynopolitańskiego.  W  Polsce  piastowskiej  przechowywano  liczne  księgi  liturgiczne
słowiańskie i greckie, ozdobione miniaturami bizantyjskimi. W  takim  razie jak Chrobry  mógł
zwalczać  religię  grecką ?

Trudno przypuszczać, że były one przeznaczone wyłącznie do użytku małżonek Piastów, które były
obrządku wschodniego. Inaczej czynniki państwowo-kościelne odnosiły się do liturgii słowiańskiej.
Mnich  brunwilarski  podaje,  że  jedną  z  przyczyn  rozwodu  wspomnianego  Mieszka  II  z  żoną
Rychezą, był „barbarzyński obrządek Słowian”. Mieszko II mógł być zwolennikiem tego obrządku
w latach konfliktu z cesarstwem. Na pewno  zaprzestał jego wspieranie, kiedy został lennikiem
cesarskim.

Mieszko II Lambert (ur. 990, zm. 10 lub 11 maja 1034) – król Polski w latach 1025–1031, książę
Polski 1032–1034 z dynastii Piastów. Syn Bolesława Chrobrego, przejął władzę po śmierci ojca.
Zorganizował dwa niszczycielskie najazdy na Saksonię w 1028 i 1030. Następnie prowadził wojny
obronne przeciw Niemcom, i dorobione -Czechom i książętom Rusi Kijowskiej. Mieszko II był
drugim  synem  Bolesława  I  Chrobrego,  a  pierwszym  z  małżeństwa  z  Emnildą,  księżniczką
słowiańską.   
Dorobiona Rycheza Rycheza (ur. ok. 993, zm. 21 marca 1063) – córka Ezzona, hrabiego palatyna w
Lotaryngii (ur. 994, zm. 1034), po 1047 była benedyktynką w Brauweiler. 

Kolejnym „dowodem” na funkcjonowanie liturgii słowiańskiej na ziemiach polskich w XI w. była
sprawa tzw. „reakcji pogańskiej”. 

Część badaczy interpretuje słowa Galla o podniesieniu przez poddanych buntu przeciwko biskupom
jako walkę dwóch obrządków. „(...) Poddani podnieśli bunt przeciw panowaniu możnych i sami
siebie uczynili panującymi. Ponadto także od wiary katolickiej odchyliwszy się, {defid e catholica
deviantes),  czego  bez  płaczu  nie  można  wypowiedzieć,  przeciw  biskupom  i  kapłanom  Boże
siedziby  zagarnęli,  a  jednych  z  nich,  którzy  byli  zgodni,  zgładzili  mieczem,  a  innych  z  nich
ukamienowali”.

 MPH, t. I, s. 323, 325.  W. Semkowicz, Paleografìa łacińska, Warszawa 1951, s. 103-104, 134, 157,
301-303.  Monumenta Germaniae Historica, vol. XIII, Script. XI, s. 403; H. Paszkiewicz, Początki
Rusi, s. 421.



 W tym  przekazie  zastanawia,  że  buntownicy  zajęli  siedziby  biskupów  i  kapłanów,  kościoły.
Nasuwa się pytanie dlaczego dopiero teraz wybuchło powstanie przeciwko chrześcijaństwu a nie
wcześniej. Według wielu historyków był to bunt zwolenników obrządku słowiańskiego, nazwany
dopiero później „reakcją pogańską”.
Gdyby przyjąć takie założenie, to Masława (Miecława) należy uznać za chrześcijanina, albowiem
był on cześnikiem dworu Mieszka II. Trudno sobie wyobrazić, aby taki urząd pełnił poganin. Gall
informował,  że  ludność  Wielkopolski,  z  powodu powstania  pogan  i  innych  przyczyn,  uciekała
masowo poza Wisłę, na Mazowsze.

 Gdyby tam dominowali poganie, mieszkańcy Wielkopolski musieliby szukać innego schronienia.
Kronikarz podkreślał, że z powodu wielkiego napływu ludności z zachodu i z południa (w związku
z wyprawą kijowską 1031 r.), Mazowsze zostało „gęsto zaludnione, a jego siła wzrosła ogromnie”.
Można więc przypuszczać, że Masław, przeciwstawiając się przybyłemu z wygnania Kazimierzowi,
dążył  do skupienia wokół siebie wyznawców obrządku słowiańskiego.  Z Mazowsza mogła być
podjęta akcja na kraj Bużan, na ziemie
należące do Jarosława Mądrego. 

Tym się  tłumaczy tak  aktywny udział  w wojnie  księcia  kijowskiego,  który  zorganizował  dwie
wyprawy  na  Mazowsze.  Według  kronikarza  Nestora  zwycięstwo  odniósł  Jarosław  bez  udziału
wojsk  Kazimierza  Odnowiciela.  Obie  strony  przywiązywały  duża  wagę  do  pokonania
mazowieckiego  przeciwnika.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  Jarosław  porozumiał  się  ze  swym
szwagrem Kazimierzem co do losów  Mazowsza, zanim Masław został pokonany. 
Ziemię  mazowiecką  odzyskał  Odnowiciel,  którą  według  H.  Paszkiewicza  doprowadził  do  jej
kościelnego zjednoczenia z obrządkiem łacińskim.
 Po  pokonaniu  Masława,   przed  wojną  z  Pomorzanami,  „z  poganami”  Kazimierz  Odnowiciel
zachęcał swoich wojowników do takiego męstwa, jakie poprzednio okazali w walce z „fałszywymi
chrześcijanami”.

Kom :  To także  nieprawda. 

MPH, t. I, s. 19; J. Klinger, O istocie prawosławia, s. 399.
 H. Paszkiewicz, Początki Rusi, s. 429-432; J. Klinger, O istocie prawosławia, s. 399; Z.
Dobrzyński, Obrządek słowiański..., cz. 2, s. 301-318.  Galii Anonymi Cronica, „Illi vero, qui de
manibus  hostium  evadebant,  vel  qui  suorum  sedicionem  devitabant,  ultra  flumen  Wysla  in
Mazoviam fugiebant”, MPH, t. II, s. 43.  Galli Anonymi Cronica, „Erat enim eo tempere Mazovia
Polonis illuec antea fugientibus, ut dictum, in tantum populosa, quod agricolis rura, animalibus
pascua, habitatoribus loca (non satis) erant spaciosa”, tamże, s. 45.  H. Paszkiewicz, Początki
Rusi, s. 429-431.

 Ponieważ Gall wcześniej pisał tylko o wojnie z Mazowszem, można przypuszczać, kogo pod tym
określeniem kronikarz rozumiał.  Potwierdzeniem tezy,  że powstanie Masława nie  było „reakcją
pogańską”  są  następujące  fakty.  Podczas  buntu  nie  zostały  zniszczone  kościoły  katedralne  w
Krakowie, Poznaniu, Gnieźnie, Płocku i innych miejscowościach.
Katedrę gnieźnieńską, kościoły w Ostrowie Lednickim, Trzemesznie czy katedrę poznańską, nie
spalił „powracający do pogaństwa lud polski” a spalili je Czesi w 1039 r. Katedra płocka została
spalona  przez  wojska  księcia  kijowskiego  Jarosława Mądrego w 1031 r.,  a  odbudowana  przez
rzekomego „poganina” Masława. Z kolei katedra na Wawelu została zniszczona przez Węgrów w
1086 r. Ostatnia z interesujących nas katedr, w Wiślicy, została spalona przez Rusinów w 1135 r.
Wymienione  fakty  podają  w wątpliwość  wskazywany  przez  kronikarzy  charakter  wystąpień  na
Mazowszu.



Zwycięstwo Kazimierza Odnowiciela umożliwiło mu uporządkowanie spraw kościelnych. 

Nadanie  przez  papieża  Benedykta  IX  w 1046  r.  paliusza  biskupowi  krakowskiemu Aronowi  z
jurysdykcją  nad  wszystkimi  ordynariuszami,  „que  in  toto  regno  sunt  Slavonica” miało
doprowadzić do asymilacji obrządku słowiańskiego z Kościołem łacińskim w Krakowie.

Polska prowincja kościelna w przededniu rozłamu w Kościele powszechnym miała być bardziej
związana  z  Rzymem.  W Polsce  podobnie  jak  na  początku  X  wieku  w  Państwie  Morawskim
zwyciężyła więc zachodnia opcja chrześcijańska.

Otwartym  pytaniem  pozostaje,  czy  reformy  organizacji  kościelnej  oznaczały  kres  działalności
duchowieństwa słowiańskiego. Wydaje się, że sama reforma nie zlikwidowała całkowicie parafii z
liturgią  słowiańską.  Niektórzy  historycy  są  gotowi  uznać,  że  taka  hierarchia  słowiańska
występowała  jeszcze  w  czasach  panowania  Bolesława  Śmiałego,  a  jego  konflikt  z  biskupem
Stanisławem  uznawali  za  walkę  obu  obrządków.  Zwolennicy  tego  poglądu  używają  wielu
argumentów potwierdzających tę hipotezę. Część badaczy uważa, że jedna z tradycji o pochodzeniu
biskupa krakowskiego wywodzi Stanisława z rodu Rurykowiczów. 

 MPH, t. II, s. 47. Zagadnienie to omawiają J. Bieniak, Państwo Miecława. Studia
analityczne, Warszawa 1963 i B. Krzemieńska, Bretislav I Kri*e a obnova ćeskeho
stanu Vprvnipoloviné J1 staled (1000-1041), Praha 1969.
 MPH, t. Ill, s. 340.

Imię  Stanisław ma wyraźne  konotacje metodiańskie, występujące na Bałkanach i Rusi w X w.
Stanisław,  Stasław,  Tasław – staropolskie męskie imię złożone z członu  Stani- („stać, stać się,
stanąć”) oraz członu -sław („sława”). Wywodzi się od słów oznaczających „stań się sławnym”. 

Nieznane  są  daty  konsekracji  i  objęcia  katedry  biskupiej  przez  Stanisława.  Katalog  biskupów
krakowskich,  tak  dokładny  przy  imionach  innych  biskupów,  w  tym  przypadku  zachowuje
zadziwiające milczenie. 

Badacze  wskazują  na  związki  władyki  Stanisława  z  księciem  czeskim  Wratysławem  II,
zwolennikiem  przywrócenia  liturgii  słowiańskiej  w  Czechach.  W  okresie  konfliktu  pomiędzy
papieżem Grzegorzem VII i cesarzem Henryka IV ten ostatni mógł wykorzystać kwestię liturgii
słowiańskiej jako element tworzenia koalicji antypapieskiej. 
Wybrany  przez  cesarza  antypapież  przyjął  popularne  w  tradycji  cyrylo-metodiańskiej  imię
Klemensa. Biskup Stanisław wystąpił w 1079 r. przeciwko królowi w „obronie swego ludu przed
ruiną  i  pokrzywdzeniem”,  za  co  został  skazany  na  śmierć.  Konflikt,  powstały  na  tle  spraw
kościelnych, musiał ulec zaostrzeniu przez czynniki polityczne bądź osobiste, które go zaogniły i
doprowadziły do nieodwracalnych skutków.

Działania podjęte przez biskupa wywołały represje ze strony króla. Faktem jest jednak, że Gall,
chociaż sam był duchownym, nie wahał się nazwać Stanisława „zdrajcą” i ocenić jego postępek
jako „grzeszny”. Kronikarz podobnie ocenił zemstę królewską, ale powiedział, że los zgotowany
Bolesławowi był „krzywdą”.

Wiele  daje  do  myślenia  fakt,  że  wraz  z  wypędzeniem króla  ustępuje  z  katedry  gnieźnieńskiej
arcybiskup  Bogumił,  a  jego  miejsce  zajmuje  popierany  przez  cesarza  Henryka  IV arcybiskup
Henryk.  Arcybiskup Bogumił przeniósł się do pustelni w Dobrowie, gdzie zmarł w 1092 r. Jest
wysoce  prawdopodobne,  że  biskup  krakowski  stanął  wcześniej  przed  sądem  metropolity
gnieźnieńskiego, a sąd ten wydał wyrok obcięcia członków („truncatio membrorum”). 



Najważniejszym obowiązkiem metropolity gnieźnieńskiego była obrona obrządku łacińskiego w
Polsce. Nie można też wykluczyć przypuszczenia, że arcybiskup obawiał się gniewu królewskiego
lub był przekonany, że postępowanie Stanisława było szkodliwe dla kraju. 

 MPH,  t.  II,  s.  52-53.   Tamże,  s.  55.   List  papieża  Paschalisa  II  (1099-1118)  do  arcybiskupa
(gnieźnieńskiego) wspominał o wyroku, wydanym przez arcybiskupa na biskupa bez wiedzy papieża
przez  poprzednika  adresata  listu.  M.  Gębarowicz,  Polska,  Węgry  czy  Sycylia  odbiorcą  listu
Paschalisa II, „Kwartalnik Historyczny”, t. LI, 1937, s. 513-553, ustalił, że list odnosi się do Polski
i został napisany do arcybiskupa gnieźnieńskiego. Pogląd Gębarowicza podzielają: K. Maleczyński,
Bolesław III Krzywousty, Wrocław 1975, s. 191 ; K. Górski, O sprawie św. Stanisława, „Nasza
Przeszłość”, t. IV, 1948, s. 74; H. Paszkiewicz, Początki Rusi, s. 438-439.

Poćwiartkowanie biskupa nastąpiło według Wincentego Kadłubka „inter infulas” - między dwoma
katedrami.  Kronikarz  miał  zapewne  na  myśli  istniejące  dwie  katedry,  łacińską  św.  Wacława  i
słowiańską św. Michała. 
Bogumił, jako arcybiskup gnieźnieński, musiał brać udział w sądzie nad biskupem Stanisławem i za
to  prawdopodobnie  został  usunięty  razem  z  królem  Bolesławem  przez  stronnictwo  cesarsko-
słowiańskie. 
Henryk  Paszkiewicz  zwrócił  uwagę  na  jeszcze  jedno  źródło,  które  pozwala  na  nieco  inną
interpretację tego konfliktu. List papieża Grzegorza VII do Bolesława Śmiałego z kwietnia 1075 r.,
niedwuznacznie wskazuje, że pomiędzy Stolicą Apostolską a Bolesławem istniały wówczas bliskie
stosunki. 

Według  H.  Paszkiewicza  ustęp  w  liście  Grzegorza  VII,  dotyczący  potrzeby  ustalenia  siedziby
metropolitalnej w Polsce, nie odnosi się do Gniezna, ale do innej metropolii słowiańskiej. Nie ma
żadnych dowodów świadczących o likwidacji tej ostatniej przez papieża. Inicjatywa podjęta przez
Bolesława  Śmiałego  o  utrzymaniu  liturgii  słowiańskiej  była  w  pełni  usprawiedliwiona  przez
wydarzenia  polityczne.  Grzegorz  VII  rozumiał  wagę  tej  inicjatywy dla  Kościoła  zwłaszcza,  że
również Wratysław II zwracał się do papieża (po r. 1075) z prośbą o zaprowadzenie w Czechach
liturgii słowiańskiej

Kościelnym planom Bolesława Śmiałego sprzyjał Izjasław, syn -  autor  chyba nie wiedział  że
greko katolickiego - Jarosława Mądrego, który, przebywając na wygnaniu, wiązał się z Rzymem i
tym samym stać się musiał rzecznikiem obrządku słowiańskiego  zależnego od papieża. 

Za  taką  interpretacją  konfliktu  między  biskupem  Stanisławem  a  królem  Bolesławem  Śmiałym
opowiadają się min: H. Paszkiewicz, Początki Rusi, s. 437-442; J. Klinger, O istocie prawosławia,
s. 401-407; Z. Dobrzyński, Obrządek słowiański..., cz. 2, s. 346-368. Odmiennie K. Lanckorońska
upatruje w królu obrońcę obrządku słowiańskiego, por. K. Lanckorońska, W sprawie sporu między
Bolesławem Śmiałym a św. Stanisławem, „Teki Historyczne”, t. LI, 1958, s. 1-15. 

Pełną analizę konfliktu przedstawił T. Grudziński, Bolesław Śmiały – Szczodry i biskup Stanisław.
Dzieje konfliktu, Warszawa 1986.   MPH, I, s. 367; E. Caspar, Das Register Gregors VII, Epistolae
selectae, II (1), 1920, s.

Spełnienie życzeń Czechów musiałoby nastąpić kosztem obrządku łacińskiego. Problem
wiary słowiańskiej w Polsce wyglądał zgoła inaczej. Co więcej, Grzegorz VII potrzebował
pomocy łacińskiego kleru czeskiego, w znacznej części niemieckiego, w swej walce z cesarzem
Henrykiem  IV.  Grzegorz  VII  prowadził  w  różnych  krajach  odmienną  politykę  w  stosunku  do
obrządku słowiańskiego.  G.  Hoffmann,  Papst  Gregor  VII.  und der  christliche Osten  [w:]  Studi
Gregoriani, I, 1947, s. 179.



Tym  się  tłumaczy,  dlaczego  Grzegorz,  aprobując  we  wspomnianym  liście  plany  kościelne
Bolesława Śmiałego, równocześnie starał się pogodzić zwaśnionych obu książąt, uważając ich za
realizatorów wspólnej idei.
 Sprawa  organizacji  metropolii  słowiańskiej  na  ziemiach  polskich  w latach  1075-1079  nabrała
istotnego charakteru politycznego. Zapisek Rocznika kapitulnego krakowskiego, mający charakter
noty nekrologicznej, stwierdza, że zmarły Bolesław Śmiały „constituit episcopatus per Poloniam”. 

Koronacja  królewska  (1076)  wskazuje,  że  Bolesław  pozostawał  nadal  w ścisłych  związkach  z
Grzegorzem VII. Kronikarz niemiecki mówi o piętnastu biskupach, biorących udział w tej
ceremonii.84 Możliwe, że liczba ta była przesadzona, ale trudno jest przyjmować, że pod koniec
1076 r.  było „tylko kilku biskupów” w Polsce,  jak stwierdzał papież w swym liście  z r.  1075.
Musimy  zatem  założyć,  że  Bolesław  odniósł  sukces  w  dziele  budowy  organizacji  kościelnej,
wykorzystując do tego obecność w swym kraju legatów papieskich. Zważywszy na fakt, że we
wczesnym XII wieku było w Polsce jedynie czterech biskupów łacińskich podporządkowanych
arcybiskupowi  gnieźnieńskiemu,  można  przyjąć,  że  pozostała  liczba  władyków  w  okresie
panowania  Bolesława  Śmiałego  obejmowała  dostojników  obrządku  słowiańskiego.  W  tym
kontekście  inaczej  interpretuje  Henryk  Paszkiewicz  konflikt  między  królem  a  biskupem
krakowskim Stanisławem. 

Według tego badacza konflikt ciągnął się przez kilka lat, zanim doszło do śmierci biskupa. Biskup
Stanisław odmówił zwrotu ziem zajętych przez ordynariuszy
krakowskich, które poprzednio należały do słowiańskiej metropolii sandomierskiej.

A. Ziegler, Gregor VII. und der Kiever Grossflirst Izjaslav [w:] Sfudi Gregoriani, I,
1947, s. 387-411. MPH, II, s. 918. Zob. T. Wojciechowski, op. cii., s. 135.
84 „Dux Polenorum ... regiam dignitatem regiumque nomen sibi usurpavit, diadema
imposuit, atque ipso die natalis Domini a 15 episcopis in regem est consecratus”, Lamberti
Hersfeldensis Annales, MGH, Script. V, s. 255.

 To, co Grzegorz VII pisał w cytowanym już liście do Bolesława Śmiałego o biskupach w Polsce,
których diecezje  były  zbyt  rozległe,  by mogli  należycie  wypełniać  swe obowiązki,  musiało  się
odnosić w pierwszym rzędzie do biskupstwa krakowskiego. Ponieważ list papieski został napisany
w odpowiedzi na apelację królewską do Stolicy Apostolskiej  por. T.  Wojciechowski,  op. cit.,  s.
175),  można  przyjąć,  że  początki  wzmiankowanego  konfliktu  sięgają  czasów  sprzed  r.  1075.
Możliwe, że biskup krakowski Lambert (1061- 1071), pod wpływem lub naciskiem króla, „neglexit
pallium petere”.  Gdybyśmy przyjęli  tę hipotezę,  można by przypuścić,  że od początków swych
rządów Bolesław Śmiały był przeciwny zbytniemu rozrostowi biskupstwa krakowskiego kosztem
polskich ziem   sandomierskiej.

 Przypuszczenie to potwierdza wzmiankowany już list Grzegorza VII, w którym papież stwierdza,
że stolica metropolitalna w Polsce nie ma ustalonej siedziby („episcopi terrae vestrae non habentes
certum metropolitanae sedis locum...”). 

Istnienie  metropolii  słowiańskiej  według Paszkiewicza  nie  ulega  zatem wątpliwości,  a  konflikt
między królem a biskupem rozwinął się na tle rywalizacji między dwoma obrządkami i dotyczył
spraw terytorialnych biskupstw. Jakkolwiek są przesłanki do takich dywagacji, to brak źródeł nie
daje postaw do jednoznacznego uznania konfliktu biskupa Stanisława z królem za walkę o miejsce
w  państwie  liturgii  słowiańskiej.Trzeba  jednak  przyznać,  że  Bolesław  Śmiały  był  ostatnim  z
Piastów, który chciał  zachować obie liturgie.  Po śmierci  króla  ludność zamieszkała w rejonach
Bugu i  Dniestru,  wierna  swym kościelnym tradycjom,  pragnąca  zachować  język  słowiański  w
liturgii,  zaczęła  skłaniać  się  ku  metropolii  ruskiej,  kijowskiej.  Tendencja  ta  miała  poważne
konsekwencje, nie tylko natury religijnej.



W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wydarzenia, które miały miejsce po zdobyciu Krakowa
przez Władysława II Węgierskiego w 1086 r. Powracający z wygnania syn Bolesława Śmiałego,
Mieszko, zginął w Krakowie, a jego ciało zostało spalone przy obecności biskupów.  Rytuał ten był
charakterystyczny  dla  obrządku  słowiańskiego  i  może  potwierdzać  zachowanie  metodiańskiej
tradycji religijnej na terenie miasta Krakowa. 

To  już  jest legenda katolicka: Władysław Herman z szacunkiem odniósł się do pamięci biskupa
Stanisława. Po śmierci Mieszka polecił przenieść relikwie świętego Stanisława ze Skałki na Wawel,
co dało początek  jego kultowi.

Władysław I Herman (ur. ok. 1043, zm. 4 czerwca 1102 w Płocku) – książę z dynastii Piastów,
władca Polski w latach 1079–1102. Młodszy syn Kazimierza I Odnowiciela i jego żony Dobroniegi.
Dobroniega Maria (ur. między 1010 a 1016, zm. 13 grudnia 1087) – ruska księżniczka z   greko
prawosławnej dynastii Rurykowiczów, polska księżna, żona Kazimierza I Odnowiciela. 

Długosz podaje,  że po śmierci  arcybiskupa krakowskiego Aarona dwa lata  trwały kontrowersje
związane z elekcją jego następcy. Dopiero pod naciskiem króla został
wyznaczony na wakującą stolicę Lambert-Suła.; Diugossius, Opera, I, s. 386). 

Według  H.  Paszkiewicza,  trudności  związane  z  nominacją  następcy  Aarona,  który  został
mianowany w okresie panowania Kazimierza Odnowiciela, wiązały się z nową polityką kościelną
Bolesława Śmiałego i jego wysiłkami wzmocnienia kościelnej organizacji obrządku słowiańskiego
w Polsce, co szczególnie dotyczyło biskupstwa krakowskiego i jego kultu .

H. Paszkiewicz, Początki Rusi, s. 436-437.  S. Kętrzyński, O zaginionej metropolii, s. 43-45.  S.
Łubieński,  op.  cit.,  s.  315.  Por.  MPH, I,  s.  370.  J.  Klinger,  O istocie  prawosławia,  s.  407;  Z.
Dobrzyński, Obrządek słowiański..., cz.2, s. 388-389.

 Kanonizacja biskupa Stanisława nastąpiła dopiero w 1253r., a kult męczennika został rozwinięty
przez  duchowieństwo polskie  w XIII  w.  Władysław Herman jednoznacznie  opowiedział  się  za
liturgią łacińską i bliskimi związkami z Rzymem. 
Zapewne  za  jego  panowania  ostatecznie  przestały  funkcjonować  parafie  z  liturgią  w  języku
słowiańskim

Studia  nad  staropolskimi  terminami  kościelnymi  pokazują  znaczny  wpływ  języka
starosłowiańskiego na polską terminologię chrześcijańską . Wpływy tradycji greckiej są wyraźnie
widoczne w najstarszym polskim hymnie ku czci Najświętszej Marii Panny, zwanym Bogurodzicą.
W starodawnych brewiarzach duchowieństwa polskiego znajdowała się modlitwa do św. św. Cyryla
i Metodego. 

 Na Śląsku i w Małopolsce wznoszono kościoły pod wezwaniem św. Klemensa,
który  był  obiektem  szczególnej  czci  ze  strony  „apostołów  słowiańskich”.  W  odnalezionym
kalendarzu wiślickim, pochodzącym z XIV w., wśród świętych, którzy byli otoczeni szczególną
czcią, znajduje się postać św. Gorazda, którego Metody wyznaczył swym następcą jako arcybiskupa
na Morawach. Kult św. Gorazda nie mógł przywędrować z Rusi Halickiej w XIV wieku ze względu
na brak kultu tego świętego w Kościele ruskim. Kult św. Gorazda jest elementem dawnej tradycji
sięgającej końca X w., kiedy istniała w Małopolsce liturgia słowiańska.



Zaprezentowane wyżej  oddziaływanie  obrządku metodiańskiego na  ziemie  polskie  mało  istotne
znaczenie w ukształtowaniu się tradycji religijnej w lokalnym Kościele prawosławnym. W państwie
Piastów i Jagiellonów tradycja ta zakorzeniła się w kulcie świętych bułgarskich i greckich, liturgii
cerkiewno-słowiańskiej, obrzędowości i
kulturze.  Świadomość  roli  Cyryla  i  Metodego  we  wprowadzeniu  chrześcijaństwa  w  granicach
państwa polskiego będzie szczególnie kultywowana w Kościele wschodnim. Apostołom Słowian
tradycja przypisze ewangelizację Wielkich Moraw, Czech i Polski.

J. Umiński, Obrządek słowiański w Polsce IX-XI wieku.., s. 29; J. Klinger, O istocie prawosławia, s.
407; Z. Dobrzyński, Obrządek słowiański..., cz. 2, s. 381-398. Niektórzy badacze wskazują, że po
św. Stanisławie ostatnimi biskupami obrządku słowiańskiego w Krakowie byli Lambert III (1092-
1101)  i  Czesław (1101-1104).   Por.K.  Lanckorońska, Studies  on the  Roman-Slavonic  Rite  in
Poland, s.  80 i  następne;  J.  Klinger,  O istocie  prawosławia,  s.  408;  Z.  Dobrzyński,  Obrządek
słowiański..., cz. 3, s. 391-416, 476. E. Klich, Polska terminologia chrześcijańska, Warszawa 1927,
s. 146-147.  J. Birkenmajer, Wzory greckie „Bogurodzicy”, „Przegląd Literacki”, t. XXXI, 1934,
s.  249-266;  F.  Dvomik,  The  Making,  s.  124-125.  MPH,  I,  s.  88-89.  94  J.  Zathey,  O  kilku
przepadłych zabytkach rękopiśmiennych..., s. 74-86.

Autor :  Antoni Mironowicz (ur. 30 października 1959 w Białymstoku) – polski historyk i działacz
społeczny  narodowości  białoruskiej,  profesor  nauk  humanistycznych,  profesor  zwyczajny
Uniwersytetu w Białymstoku. W 1997 habilitował się na Wydziale Humanistycznym Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Prawosławie i unia
za panowania Jana Kazimierza.   Niestety nafałszował  albo  korzystał z tendencyjnych  źródeł i
preparacji  antypolskich  w tym  prawosławnych  albo sam tak natworzył. Ale  lepszych  źródeł  do
tej pory nie było  o tym zagadnieniu. Trochę  wiedzy przekazał  ale wymieszanej  i zafałszowanej.
Trzeba  przeczytać  Tom I Wielkiej  Slavii.

O cyrylo - metodiańskiej głagolicy oraz  słowiańskim obrządku.  

Fałsze , szablony  i analizy.

Głagolica (scs. glagolъ = słowo, litera) – najstarsze znane pismo słowiańskie, którego stworzenie
przypisuje  się  misjonarzowi-apostołowi  Konstantemu  zwanemu  Cyrylem,  który  wraz  z  bratem
Metodym zapisał w IX wieku za jego pomocą język słowiański używany w okolicach Salonik;
głagolica  była  pierwotnym  alfabetem  języka  staro-cerkiewno-słowiańskiego,  który  miał  być
językiem  liturgicznym  Słowian,  a  w  swojej  późniejszej  fazie  rozwojowej,  jako  język
cerkiewnosłowiański  na  wiele  wieków pozostał  językiem literackim wykształconych  warstw  w
kręgu religii prawosławnej. 
Pierwotnie  (do końca lat  60 XX w.)  przeważał  pogląd,  iż  głagolica powstała  na bazie  greckiej
minuskuły  z  VIII-IX wieku.  Obecnie  – choć nie  neguje  się  pewnego wpływu tego źródła,  jak
również doszukuje się proweniencji  w piśmie semickim – większość historyków skłania się  ku
tezie,  że  głagolica  jest  dziełem  Cyryla,  pismem,  które  zostało  dostosowane  do  fonetyki
słowiańskiego dialektu sołuńskiego (z okolic Salonik) z drugiej połowy IX wieku. 

Bezspornym jest, że bracia Cyryl i Metody, wykorzystując głagolicę, przełożyli z greki na język 
słowiański Ewangelię, czym zapoczątkowali intensywny rozwój słowiańskiego piśmiennictwa .

Istnieje również pogląd, według którego bazą do powstania głagolicy mogło być hipotetyczne 
pierwotne pismo słowiańskie. Podstawą do tego typu wniosków są zarówno najstarsze opisy 
Słowian, w tym Thietmara, który opisując w swojej kronice słowiańską świątynię w Radogoszczy 
napisał: 



„Jej ściany zewnętrzne zdobią różne wizerunki bogów i bogiń. Jak można zauważyć, patrząc z 
bliska, w przedziwny rzeźbione sposób, wewnątrz zaś stoją bogowie zrobieni ludzką ręką w 
straszliwych hełmach i pancerzach, każdy z wyrytym u spodu imieniem”.) 
Byli to bogowie  greccy.

Istnieje też pośredni dowód etymologiczny związany z tym, że litery nazywano bukwami, gdyż 
występowały w postaci rytów na bukowych deseczkach. W skład pierwotnej głagolicy, alfabetu, 
którego część znaków prawdopodobnie oparto na ówczesnych graficznych systemach bizantyjskich,
wchodziło około 40 symetrycznie stylizowanych liter, w tym znaki, które w innych systemach 
pisma nie występowały, a które uwiarygadniają tezę o tym, że za podstawę Cyryl brał już istniejące 
pismo Słowian. Ale  czy było jakieś  pismo Słowian  ?  Raczej nie. 

Głagolica była pismem fonetycznym i składała się ostatecznie z 38 liter. Najprawdopodobniej do
863 roku głagolica ostatecznie się ukształtowała i uzyskała postać, z którą najczęściej spotykają się
badacze.  Głagolica  w  okresie  późniejszym  stopniowo  była  zastępowana  cyrylicą.  Znane  są
przykłady  tekstów  pisane  na  pergaminie  pierwotnie  spisane  głagolicą,  później  przepisane  w
cyrylicy. 

Do  XI  wieku  jednym z  ważniejszych  ośrodków piśmiennictwa  głagolickiego  była  Sazawa.  Po
założeniu  w  1347  roku  klasztoru  Emaus  w  Pradze,  to  Praga  stała  się  centrum  słowiańskiego
piśmiennictwa. Sprowadzeni do klasztoru chorwaccy pisarze, głagolasze, rozpowszechnili pismo i
aż do roku 1419, do czasu, aż wypędzili ich husyci, klasztor był religijnym i kulturalnym centrum
Słowiańszczyzny. W Chorwacji głagolica stosowana jest po dzień dzisiejszy. Jej odmiana, głagolica
kanciasta używana jest na wyspie Krk i Przymorzu Chorwackim, a powszechnie do dziś ponoć
korzysta  się  z  liturgicznych  ksiąg  głagolskich.  Głagolicą  posługują  się  dziś  w  odświętnej
cerkiewnosłowiańskiej  liturgii  Serbowie  i  Chorwaci.  Szacuje  się,  że  istnieje  ponad  25  tysięcy
zachowanych dokumentów i ksiąg w głagolicy. 

Taka ilość zaświadcza o ogromnym rozwoju ówczesnej Słowiańszczyzny. W latach 868-869 Cyryl i
Metody spotkali się w Rzymie z papieżem Hadrianem II. Nakłonili oni papieża, aby ten uznał, obok
istniejących języków liturgicznych – łaciny, greki i hebrajskiego, język słowiański za język liturgii.
Sytuacja  taka  trwała  do  czasu,  kiedy  to  papież  Stefan  V  (VI)  zakazał  używania  języka
słowiańskiego w liturgii . Przywracanie łacinicy w kościele rzekomo zakończyło się ostatecznie na
przełomie XII i XIII wieku. Klasztory chorwacko-głagolskie istniały również w Polsce. 

W 1380 książę śląski ufundował taki w Oleśnicy, a 10 lat później kolejny w Krakowie na Kleparzu
ufundowała królowa Jadwiga. Liturgia z użyciem głagolicy była w nim odprawiana przez prawie
100 lat. Ostatecznie, nieużywane już rękopisy w 1584 strawił pożar. 

                            Ale  może   to była  cyrylica nie  głagolica? 

Kościoły prawosławne używają cyrylicy, która stopniowo wypierała z szerszego użycia głagolicę
począwszy  od  końca  X  wieku.  Głagolica  prawdopodobnie  też  posłużyła  za  wzór  Maciejowi
Drzewickiemu  przy  tworzeniu  pierwszego  polskiego  szyfru  używanego  do  kodowania
korespondencji na dworze Zygmunta Starego. 

Wyróżnia się rodzaje głagolicy: 

• głagolicę bułgarską (okrągłą) o owalnych obrysach liter (stosowaną do ok. XII w.); stąd
się  wywodzi  pismo  słowiańskie



Kodeks Zografski (łac. Codex Zographensis) — rękopis, składający się z 304 pergaminowych kart
i zawierający tekst czterech Ewangelii, synaksarion i menologium. Ze względu na archaiczne cechy
językowe zaliczany do najważniejszych zabytków języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. 
Kodeks zawiera 288 pisanych głagolicą kart, przekazujących tekst ewangelii, oraz 16 kart, 
zawierających synaksarion. Większość tekstu, pisana tzw. okrągłą głagolicą, datowana jest na 
koniec X lub początek XI w. Fragment ten, odzwierciedlający zachodniobułgarskie 
(macedońskie) cechy dialektalne, zaliczany jest do tzw. kanonu języka s-c-s. Tekst pierwotny nie 
jest pełny, brakuje w nim ogółem 17 kart. Zostały one uzupełnione w późniejszym okresie, przez 
innego kopistę, na co wskazuje m.in. forma pisma (tzw. kanciasta głagolica), odnoszona do końca 
XI bądź początku XII w. Do teksu dołączony został synaksarion, zapisany cyrylicą. Cyrylicą pisane 
są również drobne notki i uwagi późniejszych użytkowników kodeksu, naniesione na tekst 
głagolicki. 

Mszał kijowski (skrót: Kij)głagolicki –  zabytek kanoniczny języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
datowany na X wiek. Liczy 7 kart o wymiarach 14,5 na 10,5 cm, zawierających słowiańskie 
tłumaczenie łacińskiego mszału archidiecezji salzburskiej, będące przypuszczalnie odpisem 
oryginału sporządzonego przez Cyryla i/lub Metodego w IX wieku. Zabytek jest jedynym 
reprezentantem odmiany morawsko-panońskiej języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. 

Przekład Biblii na język staro-cerkiewno-słowiański został dokonany w IX–X wieku. Tekst 
rękopisów reprezentujących przekład jest niejednolity i reprezentuje kilka greckich tradycji 
tekstualnych. 

Okoliczności powstania przekładu
Na początku lat 60. IX w. (w 861 lub 862 r.) wielkomorawski książę Rościsław wysłał do 
bizantyńskiego cesarza Michała III posłów z prośbą o zorganizowanie misji, która ugruntowałaby 
na Wielkich Morawach podstawy działalności lokalnego Kościoła.  Cesarz spełnił prośbę księcia i 
w 863 roku wysłał do państwa wielkomorawskiego braci Konstantyna (Cyryla) i Metodego. 
Przygotowując się do działalności wśród Słowian, Konstantyn opracował alfabet, pozwalający na 
zapisanie dźwięków występujących w mowie słowiańskiej. Przystąpił również do przygotowania 
ksiąg, które mógłby wykorzystać podczas misji. Powstał wówczas przekład pism liturgicznych oraz
wybranych ksiąg Pisma Świętego. O tym etapie pracy nad przekładami informuje Żywot 
Konstantyna:    
Gdy przybył (Konstantyn) na Morawę, z wielką czcią przyjął go Rościsław i zebrawszy uczniów 
oddał mu ich na naukę. Wkrótce też przełożywszy cały porządek kościelny, nauczył ich jutrzni, 
wigilii, nieszporów, krótkiego nabożeństwa wieczornego i obrzędów mszy świętej – wszystko to   
było rodem z kościoła  rzymsko  katolickiego  - więc  widać  tu także  fałszerstwa. 

Po śmierci Cyryla (869), Metody kontynuował pracę translatorską. Informuje o tym hagiograficzny
Żywot Metodego. 
Do czasów współczesnych zachowała się tylko część tekstów (w tym przekładów), powstałych w 
czasach Cyryla i Metodego, wszystkie znane są z późniejszych odpisów. Z tego też powodu istnieją 
niejasności wokół tego, czy rzeczywiście w tym najstarszym okresie powstał kompletny przekład 
wszystkich ksiąg biblijnych na język staro-cerkiewno-słowiański. Na ogół przyjmuje się, iż 
przekład staro-cerkiewno-słowiański nie zawierał pełnej Biblii. 



Za cara Symeona Wielkiego  z Bułgarii (893–927) przełożono szereg dalszych fragmentów Biblii. 
Przekład Pisma Świętego na język staro-cerkiewno-słowiański jest najmłodszym przekładem 
biblijnym uwzględnianym w aparacie krytycznym Novum Testamentum Graece Nestle-Alanda. 
Przekłady powstałe później nie są uwzględniane. 

 Dopiero w końcu XV wieku powstał przekład wszystkich ksiąg biblijnych na język 
cerkiewno-słowiański.   Dokonany został przez arcybiskupa nowogrodzkiego Gennadiusza. Nowy 
Testament został przełożony w oparciu o przekład staro-cerkiewno-słowiański, natomiast Stary 
Testament częściowo został przełożony w oparciu o Septuagintę, a częściowo w oparciu o Wulgatę. 

Rękopisy nie zostały datowane przez autorów lecz ich wiek jest szacowany w oparciu o studia 
paleograficzne, ikonograficzne i inne cechy. Nie dotrwały do dzisiaj oryginały przekładów, 
przygotowanych w okresie cyrylometodejskim, zachowały się natomiast ich odpisy, sporządzane w 
późniejszych czasach przez kopistów z różnych terenów słowiańskich. Odpisy te cechują się 
szeregiem różnic ortograficznych, gramatycznych i leksykalnych. Te regionalne wersje języka 
staro-cerkiewno-słowiańskiego, zwane odmiankami, mają pochodzenie: czeskie, chorwackie, 
serbskie, bułgarskie, ruskie, macedońskie, panońsko-morawskie i panońsko-słoweńskie .

Dalej wyróżniamy  rodzaje  głagolicy 

• głagolicę chorwacką (kanciastą) z kanciastymi literami, która rozwinęła się szczególnie w 
XIV w i do tej pory jest wykorzystywana m.in. w liturgii katolickiej w Dalmacji; 

• głagolica kursywna, używana jest do szybkiego pisania; napisane nią dziesiątki tysięcy 
rękopisów, aktów, ksiąg; największe dzieło ma 22 tomy; w porównaniu do innych pism 
południowych Słowian, czyli cyrylicy zachodniej, łacinki, pisma arabskiego i greckiego, 
głagolica kursywna była używana do sporządzania najważniejszych dokumentów i umów 
handlowych; 

• głagolica drukowana od 1483; 
Krytyka  tekstu : 

Franz Karl Alter jako pierwszy wykorzystał do swego wydania rękopisy staro-cerkiewno-
słowiańskie. Natomiast pierwszym krytykiem tekstu, który korzystał z rękopisów staro-
cerkiewno-słowiańskich był Johann Jakob Griesbach. Grünenthal odkrył, że Kodeks Mariański 
reprezentuje bizantyńską tradycję tekstualną i jest bliski dla greckich rękopisów E F G H K M S U 
V, podczas gdy Kodeks zografski reprezentuje zachodnią tradycję tekstualną. Andrej Snoj odkrył 
niektóre aleksandryjskie warianty w cerkiewno-słowiańskich rękopisach. 

Vajs w 1927 roku w tekście czterech Ewangelii naliczył 2500 wariantów w rękopisach staro-
cerkiewno-słowiańskich. Według Vajsa tekst Ewangelii Mateusza jest w 51,25% zależny od 
bizantyńskiej, a w 48,8% od zachodniej tradycji tekstualnej, Ewangelia Marka zawiera 57,3% 
bizantyńskich i 42,7% zachodnich lekcji, Ewangelia Łukasza – 52,4% bizantyńskich i 47,6% 
zachodnich lekcji, Ewangelia Jana – 44,6% bizantyńskich i 55,5% zachodnich lekcji. 

Vajs w zrekonstruowanym przez siebie tekście Łk 8 wyodrębnił 63 warianty tekstowe, które 
porównał z rękopisami greckimi, łacińskimi i syryjskimi. Jeden lub więcej starołacińskich 
rękopisów zgodne są z tekstem staro-cerkiewno-słowiańskim w 23 miejscach, Peszitta w 18 
miejscach,   Kodeks Synajski, Kodeks Monachijski i minuskuł 1 w 16 miejscach, Kodeks Bezy i 
minuskuł 33 w 13 miejscach, 69, 157, 213 i 1192 w 12 miejscach, 1071 i syrokuretoński (syrcur) w 
11 miejscach, Kodeks Watykański i 124 w 10 miejscach, Kodeks Efrema, 13 i syroharkleński (syrh) 



w 9 miejscach, Kodeks Regius, Kodeks Waszyngtoński, 22, 118, 1012 i 1241 w 8 miejscach. 15 
wariantów Textus receptus znajduje oparcie tylko i wyłącznie w słowiańskich rękopisach. 
Oznacza to, że przekład staro-cerkiewno-słowiański jest rezultatem kilku różnych greckich 
rodzin tekstualnych. 
Za podstawę posłużyła wczesna forma tekstu bizantyjskiego, ta sama, którą wykorzystano w 
syryjskiej Peszitcie. Obecność zachodnich wariantów była przedmiotem debat ze strony krytyków 
tekstu. Prawdopodobnie jest to rezultat obecnej na Morawach recenzji Wulgaty. 

W 1380 roku książę Konrad II z Piastów ufundował głagolicki klasztor w śląskiej Oleśnicy. 

• W 1390 roku królowa Jadwiga ufundowała w Krakowie na Kleparzu kościół Świętego 
Krzyża, gdzie przez 80 lat używano głagolickiego pisma. 

• W Bibliotece Jagiellońskiej jako nr 5567 są skatalogowane 3 strony głagolickiej mszy. Inne 
głagolickie pisma w Polsce zginęły w pożogach. 

(macedońskie) cechy dialektalne .

Język tracki –  indoeuropejski język starożytnej Tracji, używany na rozległych obszarach 
Bałkanów, a także w północno-zachodniej Azji Mniejszej oraz (łącznie z bardzo blisko 
spokrewnionym językiem dackim) na terenach dzisiejszych wschodnich Węgier, Słowacji i 
środkowo-zachodniej Ukrainy. Język  poświadczony, znany  z kilku inskrypcji znalezionych na 
terenie dzisiejszej Bułgarii oraz z zawierających trackie słowa tekstów greckich i łacińskich. 

Powszechnie przyjmuje się, że tracki był nadal używany w VI wieku naszej ery: Antoninus z 
Piacenzy napisał w 570 roku, że na Synaju jest klasztor , w którym mnisi mówili po grecku , łacinie
syryjsku , egipsku i bessianie - Dialekt tracki.   Językiem tracki mówiono w jakiej jest teraz 
Bułgaria , Rumunia , Północna Macedonia , północna Grecja , europejski Turcja w częściach Bitynii
(Północno-Zachodnia azjatyckiej Turcji) 

            Także  na  terenach  starożytnej Tracji  i Macedonii  powstało  Cesarstwo Bizantyńskie. 

Ewolucje  językowe.

Grażdanka (ros. skrót odprzymiotnikowy od grażdanskij szrift, tj. pismo świeckie) – zbliżona do 
form antykwy łacińskiej, graficzna odmiana cyrylicy, opracowana przez Piotra Mohyłę i później 
wprowadzona w Carstwie Rosyjskim za czasów Piotra I Wielkiego w latach 1708–1711. Pierwotnie
dokonano tylko modyfikacji kształtu liter i zachowano w grażdance wszystkie litery należące do 
cyrylicy. Szersze stosowanie grażdanki pokazało jednak, że zasób liter nie nadaje się w pełni do 
zapisu tekstów rosyjskich, ponieważ cyrylica pierwotnie służyła do zapisu tekstów w języku 
cerkiewnosłowiańskim.

Nazwa   głagolica   pochodzi od starosłowiańskiego kościoła глаголъ glagolŭ „wypowiedź”. 
Czasownik glagolati oznacza „mówić”. Uważa się, że oryginalne litery zostały specjalnie 
dopasowane do dialektów macedońskich. 

Cyrylica –  pismo  alfabetyczne  służące  do  zapisu  języków  wschodniosłowiańskich,  większości
południowosłowiańskich  i  innych.  Nazwa  nawiązuje  do  apostoła  Słowian –  św.  Cyryla,  który
wspólnie ze św. Metodym, prowadząc misję wielkomorawską wśród Słowian, zapisał i wprowadził
do liturgii język słowiański.



 Do zapisu tego języka zostały stworzone PRZEZ  KOGO ? dwa alfabety – najpierw głagolica, z
której zostały później zapożyczone niektóre litery cyrylicy, a potem cyrylica. 
 Za  twórcę  cyrylicy  uznaje  się  któregoś  z  uczniów Cyryla  i  Metodego,  przy  czym najczęściej
przywołuje się tu imiona Klimenta Ochrydzkiego bądź Konstantyna Presławskiego. Pierwsze ślady
użycia  cyrylicy  pochodzą  z  terenów  wschodniej  Bułgarii. Za  najstarszy  datowany  zabytek
cyrylicki uważana jest dobrudżańska inskrypcja cara Piotra, datowana na 943 rok. W ciągu X–XII
w. cyrylica rozprzestrzeniła się z Bułgarii na tereny Serbii oraz Rusi Kijowskiej. 

Cyrylica  używana  współcześnie  dla  zapisu  rozmaitych  języków  jest  alfabetem  częściowo
zreformowanym i unowocześnionym w stosunku do wersji pierwotnej i nosi nazwę grażdanki (ros.
skrót od grażdanskij szrift, tj. pismo obywatelskie, świeckie). Reformy cyrylicy dokonano w Rosji
na początku XVIII wieku za sprawą Piotra Wielkiego. 

Projekt reformy z osobistymi uwagami cara pochodzi z roku 1709. Początkowo zreformowanego
pisma używano wyłącznie w kancelarii carskiej dla zapisu oficjalnych dokumentów państwowych,
później  jej  użycie  rozszerzyło  się  także  na  inne  sfery  piśmiennictwa,  najpierw  rosyjskiego,  a
następnie także południowosłowiańskiego. 
Przy pierwotnej wersji cyrylicy pozostała cerkiew prawosławna, wykorzystująca zapisane       
tym alfabetem księgi liturgiczne w języku cerkiewnosłowiańskim. 

                            Cyrylica  miała się rozwinąć z  głagolicy.

              Głagolica – czy coś  takiego  Grecy   zaprowadzaliby   u   wszystkich Słowian ? 

Pierwotnie (do końca lat 60 XX w.) przeważał pogląd, iż głagolica powstała na bazie greckiej 
minuskuły z VIII-IX wieku .

Język staro-cerkiewno-słowiański, język s-c-s, język scs,   to był język starobułgarski (scs. 
словѣньскъ ѩкъ, slověnĭskŭ językŭ, bułg. старобългарски език) – najstarszy literacki język 
słowiański, formujący się od połowy IX wieku i oparty głównie na słowiańskich gwarach okolic 
Sołunia (dzisiejsze Saloniki).      Czyli miał  być  ten dialekt macedoński . 



Język s-c-s wpłynął na kształt form literackich współczesnych języków słowiańskich: bułgarskiego,
rosyjskiego, serbsko-chorwackiego w różnych redakcjach. Najbliżej spokrewniony jest ze 
współczesnym językiem bułgarskim i macedońskim, jakkolwiek standardowe formy tych języków 
oparte są na innych dialektach i cechują się innymi właściwościami gramatycznymi, wynikającymi 
z przynależności do bałkańskiej ligi językowej. 

Jak potwierdzają źródła, język ten był zrozumiały dla Słowian morawskich, czeskich, słowackich, 
panońskich i innych .

 Wszędzie przyjmowany był jako język rodzimy, nazywany po prostu językъ 
slověnьskъjь/slověnьskъjь językъ, taka bowiem nazwa obok Slověninъ, Slověne, kъnigy 
slověnьskyję – „pismo słowiańskie”, „księgi słowiańskie”, slověnьsky – „po słowiańsku” występuje
w Żywotach Konstantyna i Metodego .

Historycy  dają  kredyt   czyli okres  czasu na 9-wiecznych  bizantyjskich misjonarzy Cyryla i 
Metodego ze standaryzację języka i używania go w tłumaczeniu Biblii i innych starożytnych 
greckich tekstów kościelnych jako część chrystianizacji Słowian .  

Uważa się, że był on oparty przede wszystkim na dialekcie bizantyjskich Słowian z IX wieku 
żyjących w prowincji Tessaloniki (we współczesnej Grecji ). 

Słowiański staro-cerkiewny odegrał ważną rolę w historii języków słowiańskich i służył jako 
podstawa i model późniejszych tradycji słowiańskich , a niektóre cerkwie wschodnio-prawosławne i
wschodnio-katolickie używają tego później słowiańskiego Kościoła jako języka liturgicznego do 
dziś. Jako najstarszy potwierdzony język słowiański, OCS dostarcza ważnych dowodów na cechy 
protosłowiańskie , zrekonstruowanego wspólnego przodka wszystkich języków słowiańskich. 

Język został ustandaryzowany dla misji dwóch apostołów na Wielkie Morawy (terytorium 
dzisiejszej zachodniej Słowacji i Czech; szczegóły patrz alfabet głagolityczny ). W tym celu, Cyryl 
i Metody  jego brat zaczął tłumaczyć
literaturę religijną scs,  na podstawie
słowiańskich dialektów mówionych w
głębi swego rodzinnego miasta,
Saloniki ,  w dzisiejszej Grecji . 

                                                             
Pierwotnie Saloniki leżały na
terenie  Tracji. 

W ramach przygotowań do misji, w
862/863 z  głagolicy zostały
stworzone  najważniejsze modlitwy i
księgi  liturgiczne , w tym Aprakos
Evangeliar ( Ewangeliarz lekcjonarzu
zawierającego tylko święto dzień i
niedziele), odczyty z Psałterza , i Dzieje Apostolskie zostały przetłumaczone.

 (Ewangelie zostały również przetłumaczone wcześnie, ale nie jest jasne, czy św. Cyryl lub 
Metodiusz mieli w tym udział). 



Języka i alfabetu nauczano w Wielkiej Morawskiej Akademii ( słowacki : Veľkomoravské učilište ) i
używano ich w dokumentach rządowych i religijnych oraz w książkach między 863 a 885. Teksty 
napisane podczas tej fazy zawierają cechy słowiańskich języków narodowych na Wielkich 
Morawach. 

W 885 r. Papież Szczepan V  zabronił używania starosłowiańskiego kościoła słowiańskiego na 
Wielkich Morawach . 

Studenci dwóch apostołów, którzy zostali wypędzeni z Wielkich Moraw w 886 r., w tym Klemens 
Ochrydzki i Święty Naum , przynieśli głagolityczny alfabet do pierwszego imperium bułgarskiego i
zostali przyjęci i przyjęci oficjalnie przez Borysa I z Bułgarii . Założył dwie szkoły literackie: 
Preslav Literary School i Ohrid Literary School .

Alfabet głagolityczny był pierwotnie używany w obu szkołach, chociaż pismo cyrylicy zostało 
opracowane wcześniej w Preslav Literary School , gdzie w 893 r. zastąpiło glagolitic jako oficjalny 
w Bułgarii . Teksty pisane w tym okresie wykazują pewne cechy językowe języków narodowych 
pierwszego imperium bułgarskiego . Słowiański Stary Kościół rozprzestrzenił się na inne 
słowiańskie terytoria południowo-wschodniej, środkowej i wschodniej Europy, w szczególności na 
Chorwację , Serbię , Czechy , Małopolskę i księstwa Rusi Kijowskiej , zachowując przy tym 
charakterystyczne cechy języka południowosłowiańskiego .

 Późniejsze teksty pisane na każdym z tych terytoriów zaczęły nabierać cech miejscowych 
słowiańskich języków narodowych, a do połowy XI wieku słowiański Kościół staro-cerkiewski 
zróżnicował się w wiele regionalnych odmian (znanych jako recenitions ). Te lokalne odmiany 
znane są łącznie jako język słowiański Kościoła . 

Poza krajami słowiańskimi rumuński kościół prawosławny był językiem liturgicznym jako 
językiem liturgicznym , a także językiem literackim i urzędowym księstwa wołoskiego i 
mołdawskiego (patrz słowiański kościół staro-cerkiewny ), zanim stopniowo został zastąpiony 
przez Rumunów w XVI-XVII wieku. Kościół słowiański przez wiele stuleci utrzymywał 
prestiżowy status, szczególnie w Rosji , wśród Słowian na Wschodzie miał status analogiczny do 
łaciny w Europie Zachodniej , ale miał tę przewagę, że znacznie mniej odbiegał od języków 
ojczystych przeciętnych parafian. Początkowo scs został napisany z głagolicy , ale później został 
zastąpiony z  głagolicy na cyrylicę  ,   która została opracowana w Historia Bułgarii przez dekret 
Borisa I Bułgarii w 9. wieku. 

Słowo  głagoł  znaczy   słowo, litera. Chodziło  o głoszenie Słowa za  pomocą  liter .

Pozostaje jednak pytanie  skąd się wzięli  Apostołowie Słowian gdyż  nazwa  Słowianie  
powstała  dopiero w wieku XIX na gruncie nowopowstałej  slavistyki   oraz  germanoslavistyki. I to
samo z  językiem  staro -cerkiewno -słowiańskim. Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie rozwijało 
się aż do czasu niewoli tureckiej. Sprzyjało temu odrodzone w 1186 Drugie Carstwo Bułgarskie. W 
XIV w. piśmiennictwo to zamiera, przepisywane były tylko księgi kościelne, część z nich, 
sprowadzana z Rusi, miała wschodniosłowiańskie zabarwienie językowe. 



RUŚ 

Język cerkiewnosłowiański był szeroko rozpowszechniony. W  czasach  Rusi Kijowskiej (ok. 1240)
głównym  ośrodkiem  piśmiennictwa  był  Kijów,  przenikały  więc  do  jęz.  głównie  elementy
południowo-ruskie ???  Wzrastające w potęgę od drugiej połowy XIII w. Księstwo Moskiewskie, od
r. 1389 Wielkie Księstwo Moskiewskie, od 1547 Carstwo, a także przeniesienie głównej metropolii
Kościoła  Prawosławnego  z  Kijowa  przez  Włodzimierz  do  Moskwy  (1329)  stworzyły  warunki
rozwojowe  cerkiewszczyzny  redakcji  rosyjskiej,  związanej  z  podłożem  językowym  środkowo-
rosyjskim. Rosyjska odmiana języka cerkiewnosłowiańskiego była mniej przesycona elementami
narodowymi niż odmiana ukraińska i białoruska. 

Pierwsze  próby  ograniczenia  panowania  języka  cerkiewnosłowiańskiego  w  piśmiennictwie
rosyjskim przyniósł dopiero w. XVIII. Ważna rolę w rozwoju piśmiennictwa cerkiewnego na Rusi
odegrała  od  końca  wieku  XIV  aż  do  końca  wieku  XVI  tzw.  druga  fala  wpływów
południowosłowiańskich związana z  działalnością  bułgarskich i  serbskich pisarzy,  uchodźców z
Półwyspu Bałkańskiego, a także pojawienie się pierwszych opisów języka cerkiewnosłowiańskiego,
ujmujących  w  reguły  gramatyczne  cerkiewszczyznę  redakcji  ruskiej.  Głównym  czynnikiem
normalizującym język cerkiewnosłowiański, i  to nie tylko na Rusi, była  Gramatyka Melecjusza
Smotryckiego (ok. 1578–1633), wydana po raz pierwszy pod Wilnem w 1618. Rozwijające się w
XIX w.  nowożytne  literackie  języki  słowiańskie  zepchnęły  cerkiewszczyznę  do  jej  pierwotnej,
wyłącznie kościelnej funkcji. 

Historia rosyjskiego języka literackiego jest przede wszystkim historią zmagania się elementów 
rodzimych i cerkiewnosłowiańskich. Już w X w., od momentu chrztu Rusi za Włodzimierza 
Wielkiego, wraz z liturgią słowiańską pojawiły się na Rusi księgi cerkiewne. 

Do XII – XIII w. język cerkiewnosłowiański i staroruski były sobie bliskie do tego stopnia, że 
można je było uważać za warianty jednego języka. Od XII w. w językach wschodniosłowiańskich 
zaczęły zachodzić zjawiska, które w istotny sposób zmieniły ich budowę gramatyczną. Proces 
zbliżania się języka cerkiewnosłowiańskiego z językami mówionymi dokonywał się wprawdzie 
nadal poprzez wzajemne wpływy w zakresie słownictwa, ale różnice gramatyczne stawały się coraz
większe i trzeba mówić o rozchodzeniu się tych języków. 

Język  staroruski (star.  rus.:  рѹсьскъ  ѩкъ,  translit.  rusĭskŭ  językŭ,  zwany  także  językiem
wschodniosłowiańskim) – język wschodniosłowiański używany od X do XV wieku, protoplasta
współczesnych języków: białoruskiego, rosyjskiego, rusińskiego i ukraińskiego. Powstał w wyniku
rozpadu języka prasłowiańskiego i stał się językiem literackim na Rusi. 

Zapisywany  pierwotnie  alfabetem  cyrylicznym,  jednak  w  związku  ze  specyfiką  języka
staroruskiego  i  jego  odmiennością  od  języka  starocerkiewnosłowiańskiego,  dużo  rzadziej
stosowano litery: Ђ, Ҁ (koppa) i jusy (Ѧ, Ѫ, Ѩ i Ѭ).

 Zabytki piśmiennicze w głagolicy występują rzadko, często reprezentując zachodniosłowiańskie
naleciałości. Po litewskich podbojach podzielił się na dwa języki: współczesny język rosyjski na
który największy wpływ miał język cerkiewnosłowiański, który był językiem obrzędowym cerkwi
prawosławnej, oraz język ruski, z którego wywodzą się współczesne języki białoruski, rusiński i
ukraiński, używany w Wielkim Księstwie Litewskim, na który duży wpływ wywierał język polski i
łacina. Endonim języka staroruskiego, ruskiego i współczesnego rosyjskiego jest identyczny. 



Przez długi czas swojego istnienia (prawdopodobnie około 2000 lat) język prasłowiański podlegał 
różnym zmianom. 
Na język prasłowiański wpływały języki ludów sąsiednich, zwłaszcza  celtyckie, jak też 
irańskie (scytyjski). Niektórzy dorabiają  germański a nawet  turecki.   Fakt ten, a także różne 
rozumienie procesów językowych przez różnych lingwistów, jest przyczyną istnienia różnych 
rekonstrukcji form prasłowiańskich .

       Najstarsze zachowane manuskrypty z tekstami słowiańskimi pochodzą z X wieku. 

Do zapisu języków słowiańskich używane są lub były alfabety: głagolicki, cyrylicki i łaciński.

Obrządek słowiański powstał dla potrzeb misji chrystianizacyjnej Cyryla i Metodego wśród 
Słowian. Mnisi zostali sprowadzeni z Bałkanów przez księcia wielkomorawskiego Rościsława w 
863 roku. Za pozwoleniem papieża misjonarze przetłumaczyli liturgię na język staro-cerkiewno-
słowiański, tworząc obrządek rzymsko-słowiański.  Do ksiąg kościelnych zaś ułożyli osobne 
pismo, zwane głagolicą.  W 867 roku papież Hadrian II, pomimo oporu części duchowieństwa, 
zaakceptował ryt słowiański – czy raczej  rzymsko słowiański?-  na obszarze Moraw i Panonii. Na
początku 868 roku w Kościele Marii Maggiore Hadrian odprawił wraz z Cyrylem i Metodym mszę 
w nowym rycie. Po śmierci Cyryla w 869 papież ponownie potwierdził ryt słowiański bullą Gloria 
in Excelsis Deo i mianował Metodego swoim legatem. Rok później Metody został uwięziony z 
inicjatywy przeciwnych nowemu rytowi biskupów niemieckich. 

Uwolniony w 873 roku po interwencji papieża Jana VIII Metody wznowił misję na Morawach, zaś 
w 880 roku otrzymał od papieża potwierdzenie ponownego uznania rytu słowiańskiego. Uczniowie 
Metodego rozpoczęli wówczas działalność misyjną, przyczyniając się do popularyzacji obrządku 
słowiańskiego na Bałkanach. 

Po śmierci Metodego w 885 roku papież Stefan V (VI) wydał bullę Quia te zelo fidei, w której 
potępił obrządek słowiański i uznał go za heretycki. Uczniowie Metodego zostali wypędzeni z 
państwa wielkomorawskiego, a obrządek słowiański zastąpiony został łacińskim. 

Wygnanych uczniów Metodego przyjął car Bułgarii Borys I Michał, kierując ich do pracy 
duszpasterskiej w swoim państwie. Byli wśród nich Gorazd, Klemens, Naum, Sawa i Angelariusz, 
zaliczeni potem w poczet Siedmiu Apostołów Bułgarii. W 893 roku synod w Presławiu uznał 
liturgię słowiańską za obowiązującą. Działalność uczniów Metodego, skupionych wokół ośrodków 
w Presławiu i Ochrydzie dała początek Bułgarskiemu Kościołowi Prawosławnemu. 

Zarzucono jednak tam głagolicę i zrezygnowano z liturgii rzymskiej, a jedyną istotną 
pozostałością rytu słowiańskiego CZYLI JAKIEGO ?  stało się używanie w liturgii języka staro-
cerkiewno-słowiańskiego.   Obrządek słowiański był też popularny w Chorwacji.

 W 925 roku i na przełomie 927/928 książę chorwacki Tomisław zwołał synody, które potępiły 
obrządek słowiański.   Może  chodziło o ryt bizantyjski synodalny zwanym bizantyjsko-
słowiańskim.   Jednak ten przetrwał, a papież Innocenty IV w 1248 roku nadał Chorwatom 
przywilej używania języka słowiańskiego i głagolickiego pisma w katolickiej liturgii. To jest na 
pewno  nieprawda. W Dalmacji istniało kilka opactw benedyktyńskich utrzymujących liturgię 
słowiańską. 



               Ryt słowiański, głagolicki lub cyrylo-metodiański –  forma liturgii św. Piotra   
                stworzona przez świętych Cyryla i Metodego. Inaczej głagolicki.

Wielu  dawniejszych  historyków  i  pisarzy  polskich  jest  zdania,  że  obrządek   Metodego  na
Morawach był  obrządkiem  wschodnim czyli grecko-carogrodzkim.( bizantyńskim   czyli greckim
bo to było cesarstwo  greckie ) .

Bielowski  uważa  go raz za  obrządek  grecko-słowiański  drugi  raz za  „rzymsko – słowiański.
Chodzi  być może o rzymski ryt mszy ale greckie nauki.

W  książce   księdza Władysława  Szcześniaka  Tom XII część I   Ducha  obrządek słowiański  jest
także  nazywany greckim. 

W roku 862 Konstantyn i Metody opuścili Bizancjum, udając się jako misjonarze na Morawy. 
Wskutek trudności stawianych ich działalności przez zależny od Kościoła zachodniego kler 
frankoński, prowadzący także działalność misyjną na Morawach, obaj bracia udali się w roku 868 
do Rzymu. Zjednali sobie papieża Hadriana II, przywożąc w darze rzekome szczątki św. Klemensa 
odnalezione na Krymie. Uzyskali oni poparcie papieża dla swej działalności i uznanie słowiańskiej 
liturgii, ale Konstantyn, nie zniósłszy trudów dalekiej podróży, pozostał w Rzymie i tam umarł ?? 
( zapewne umarł przymusowo ) w roku 869 w jednym z klasztorów. 

cd.   W 1347 roku zakonników z Senj Karol IV Luksemburski sprowadził do Nowego Miasta pod 
Pragą. Mimo obcego języka, znajdowali oparcie w tradycji słowiańskiego piśmiennictwa, z czasem 
też uzyskali prawa parafialne. W aktywnie działającym skryptorium powstawała literatura religijna 
w języku czeskim, zapisywana głagolicą. Ich działalność zakończyła się w okresie wojen husyckich
na początku XV wieku.

Z Pragi benedyktyni słowiańscy trafili na ziemie polskie – powstał klasztor w Oleśnicy, a w 1390 
roku z fundacji Jadwigi i Władysława Jagiełły w podkrakowskim Kleparzu. Oba szybko upadły;   
pierwszy  miał podobno  realizować  misję na  Rusi  ???- kleparski  po śmierci Jadwigi nie został 
nawet ukończony. W średniowiecznej Bośni istniał Kościół Bośniacki, którego wierni nazywali 
siebie kristjani, czyli chrześcijanie. Mógł być obrządkiem słowiańskim, który przetrwał w izolacji 
do 1203 roku kiedy został odkryty przez legata papieskiego, który został wysłany do Bośni by 
sprawdzić czy szerzy się tam herezja.
 Czyli, że   ta herezja dla łacinników  to była  grecka  liturgia.

Mimo że kristjani uznali zwierzchność papieża, kolejni papieże uznali ich za herezję, przez co do 
Bośni były organizowane krucjaty, zaś królowie Bośni w XV wieku prześladowali Kościół 
Bośniacki. Ostatnie wzmianki o kristjanach pochodzą z lat 20. XVII wieku. 
 Żródło :   Mariański Dom Studiów św. Cyryla i Metodego 

  Komentarze :   Grecy Cyryl i Metody  zaprowadzili   ryt grecki zwany  dużo później słowiańskim
wraz z nowym  językiem .Mieszko  I znał  w Polsce  i grekę  i łacinę  i także Dynastia 
Mojmorowiców  musiała  znać  te  języki  europejskie,  bo  przecież    musieli się  jakoś 
porozumiewać z Zachodem  i Wschodem. 

                  Czyli, że  nie było żadnego języka słowiańskiego ale  język  grecki.
                              A obrządek  słowiański był  obrządkiem   greckim. 
I dopiero dużo później  dorobiono   jakiś  obrządek  słowiański  żeby wyrugować  Grecję  i 
Bizancjum. Spaczenie wywodów  historycznych  jest wynikiem właśnie  wyrugowania  Grecji i 
Bizancjum . Zaś wspólny język oparty na cyrylicy  miał  być  może zjednoczyć  tak zwanych 
Słowian.   



Cyryl i Metody są przedstawiani jako apostołowie  dzikich Słowian  i barbarzyńców z Północy:
Dzieło Cyryla i Metodego odegrało niezwykle ważną rolę w kulturze ‘’Słowian’’, zapoczątkowało
rozwój  języka  i  piśmiennictwa  .Talenty  lingwistyczne  otworzyły  im  drogę  do  chrystianizacji
"dzikich  terenów  Europy".  Potem  tłumaczenie  dziejów  apostolskich,  litanii  oraz  obrządków
chrześcijańskich kontynuował jego starszy brat Metody - wyjaśnia prof. Przemysław Urbańczyk z
Instytutu Etnologii i Archeologii PAN. 
----------------------------------------------
Cyryl stworzył alfabet przystosowany do języka słowiańskiego głagolicę przekształconą następne w
cyrylicę ,  rzekomo oba bazowały na języku greckim a jedna głoska odpowiadała  jednej literze
których finalnie było 38.
 Misja na Morawach rozpoczęła się ok. 864r. Bracia otrzymali od księcia grupę uczniów znających
łacinę  i  to  przy  ich  wsparciu  rozpoczął  się  proces  tłumaczenia  ewangelii  na  słowiański.
Wprowadzenie  języka  słowiańskiego  do  liturgii  było  niesłychanie  nowatorskie  do  tej  pory
praktykowano odprawianie mszy jedynie w językach w jakich kazał Piłat przybić nad głową Jezusa:
hebrajskim, greckim, łacinie. 
------------------------------------------
Bracia Sołuńscy byli dziedzicami nie tylko wiary, ale i kultury starożytnej Grecji, kontynuowanej
przez  Bizancjum.  Wiadomo  zaś,  jakie  znaczenie  posiada  to  dziedzictwo  dla  całej  kultury
europejskiej,  a  bezpośrednio czy  pośrednio  dla  kultury ogólnoludzkiej.  W dziele  ewangelizacji,
którego  dokonali  jako  pionierzy  na  terenie  zamieszkałym  przez  ludy  słowiańskie,  zawiera  się
równocześnie prototyp tego, co dzisiaj nosi nazwę „inkulturacji” – wcielenia Ewangelii w rodzime
kultury – oraz wprowadzenie tych kultur w życie Kościoła. 

Wcielając Ewangelię w rodzimą kulturę ludów ewangelizowanych, święci Cyryl i Metody położyli
szczególne  zasługi  dla  ukształtowania  się  i  rozwoju  tej  kultury,  a  raczej  wielu  kultur  (???)
Wszystkie bowiem kultury narodów słowiańskich zawdzięczają swój „początek” lub własny rozwój
dziełu  Braci  Sołuńskich.  Oni  bowiem,  tworząc  w  sposób  oryginalny  i  genialny  alfabet  języka
słowiańskiego, wnieśli zasadniczy wkład w kulturę i literaturę wszystkich narodów słowiańskich.
-----------------------------------------------------------------
Dwóch  mnichów później  kanonizowano   jako  Świętych  Cyryla  i  Metodego,  braci  z  Salonik  ,
wysłanych na Wielkie Morawy w 862 r. przez bizantyjskiego cesarza na prośbę księcia Rastislava ,
który chciał osłabić zależność jego kraju od kapłanów franko-wschodnich . 
-------------------------------------------------                                            

Glagolityczny  alfabet,  niezależnie  od  jego  pochodzenia,  był  używany  w  latach  863–885  dla
dokumentów i książek rządowych i religijnych oraz w Wielkiej Morawskiej Akademii
 ( Veľkomoravské učilište ) założonej przez misjonarzy, gdzie kształcono ich wyznawców. 
Kijów Mszał , znalezionych w wieku 19 w Jerozolimie, został datowany na 10 wiek. 

W 886 biskup Nitry we Frankfurcie Wschodnim imieniem Wiching zakazał pisania  głagolicą   -
czyli  czym?   i  uwięził  200  zwolenników Metodego,  głównie  studentów oryginalnej  akademii.
Następnie  zostali  rozproszeni  lub,  według  niektórych  źródeł,  sprzedani  przez  Franków  jako
niewolnicy. Jednak wielu z nich (w tym Naum , Klemens , Angelarious, Sava i Gorazd) dotarło do
Bułgarii  i  otrzymało  zlecenie  od  Borysa  I  z  Bułgarii,  aby  uczyć  i  instruować  przyszłego
duchowieństwa państwa w języku słowiańskim – czyli jakim? Głagolicą ?  

Po przyjęciu chrześcijaństwa w Bułgarii w 865 r., uroczystości religijne i Boska liturgia odbywały
się w języku greckim  przez duchowieństwo wysłane z Cesarstwa Bizantyjskiego , korzystając z
bizantyjskiego obrządku . Obawiając się rosnących wpływów bizantyjskich i osłabienia państwa,
Boris postrzegał wprowadzenie słowiańskiego alfabetu i języka do użytku kościelnego jako sposób
na zachowanie niezależności imperium bułgarskiego od bizantyjskiego Konstantynopola . 



W wyniku działań Borysa powstały dwie akademie, jedna w Ochrydzie i jedna w Presławiu . 
Stamtąd  uczniowie  podróżowali  w  inne  miejsca  i  rozpowszechniali  użycie  swojego  alfabetu.
Studenci dwóch apostołów, którzy zostali wypędzeni z Wielkich Moraw w 886 roku, znani jako
Klemens Ochrydzki i  Święty Naum ,  przynieśli  głagolityczny alfabet do Pierwszego Cesarstwa
Bułgarskiego  na  Bałkanach  i  zostali  przyjęci  i  przyjęci  oficjalnie  przez  Borysa  I  z  Bułgarii  .
Doprowadziło to do powstania dwóch szkół literackich: Preslav Literary School i Ohrid Literary
School .  Niektórzy wyjechali do Chorwacji ( Dalmacja)), w którym powstał wariant kwadratowy i
gdzie Glagolitic pozostawał w użyciu przez długi czas. 

W 1248 r. Papież Innocenty IV przyznał Chorwatom z południowej Dalmacji wyjątkowy przywilej
używania własnego języka ( czyli  jakiego?) i tego pisma w liturgii obrządku rzymskiego . 

Formalnie  udzielone  biskupowi  Filipowi  Senjskiemu  pozwolenie  na  korzystanie  z  głagolickiej
liturgii ( obrządek rzymski prowadzony w języku słowiańskim  - czyli głagolickim  ?-zamiast w
języku łacińskim , a nie w obrządku bizantyjskim – czyli greckim ? ), w rzeczywistości rozciągał
się na wszystkie chorwackie ziemie, głównie wzdłuż wybrzeża Adriatyku . Stolica Apostolska miała
kilka głagolicy mszałów opublikowane w Rzymie. Zezwolenie na używanie tego języka zostało
rozszerzone na niektóre inne regiony słowiańskie w latach 1886–1935.  W mszach głagolityczny
język został ostatecznie zastąpiony alfabetem łacińskim, ale użycie języka słowiańskiego w Mszy
trwało do czasu zastąpienia przez współczesne języki narodowe. 

Pod koniec IX wieku jeden z uczniów Metodego - Naum, który osiedlił się w Presławie w Bułgarii -
stworzył pismo cyrylicy ,  które prawie całkowicie zastąpiło głagolicę w średniowieczu . Alfabet
cyrylicy pochodzi  od alfabetu greckiego,  tracki także,  a niektóre litery (jak ш , ц , ч , ъ ,⟨ ⟩ ⟨ ⟩ ⟨ ⟩ ⟨ ⟩
ь , p), charakterystyczne dla języków słowiańskich, pochodzą z alfabetu głagolicowego-  ⟨ ⟩ to jest

fałsz.

 Decyzja na korzyść Cyrylicy stworzyła alfabetyczną różnicę między dwoma centrami literackimi
państwa bułgarskiego w Pliskach i Ochrydzie. W części zachodniej początkowo dominował alfabet
głagolityczny. Jednak później, w ciągu następnych dwóch stuleci, głównie po upadku Pierwszego
Cesarstwa Bułgarskiego na Bizancjum , głagolicy stopniowo przestały być tam używane. 

 Niemniej jednak szczególne fragmenty lub słowa napisane głagolitycznym alfabetem pojawiły się
w bułgarskich rękopisach cyrylicy do końca XIV wieku.  Niektórzy studenci akademii w Ochrydzie
wyjechali do Czech gdzie alfabet był używany w X i XI wieku wraz z innymi skryptami. Nie jest
jasne, czy głagolityczny alfabet był używany w księstwie kopanickim przed krucjatą wendyjską ,
ale z pewnością był używany w Rusi Kijowskiej . Uważano, że Glagolitsa w Chorwacji była obecna
tylko na tych obszarach.

 Ale w 1992 r.  odkrycie głagolicowych inskrypcji w kościołach wzdłuż rzeki Orljavy w Slawonii
całkowicie  zmieniło  obraz  (kościoły  w  Brodskim  Drenovacu  ,  Lovčiću  i  niektórych  innych),
pokazując, że użycie głagolicy rozprzestrzeniło się również ze Slawonii .  

                    Jest to mocno  podejrzane  twierdzenie ale  weszło do  obiegu. 



 Nazwa  Slavonica  

Nadanie  przez  papieża  Benedykta  IX  w 1046  r.  paliusza  biskupowi  krakowskiemu Aronowi  z
jurysdykcją nad wszystkimi ordynariuszami, „que in toto regno sunt Slavonica”
miało doprowadzić do asymilacji obrządku słowiańskiego z Kościołem łacińskim w Krakowie.

 Karlina  Lanckorońska, Studies  on  the  Roman-Slavonic  Rite  in  Poland   dostępna  w
katalogu Bibliotek Dominikańskich w Polsce 
 
 Oraz  Latinorum  et  Slavorum  quotquot  estis  incole  (...)”.  Latini  oznaczali  powszechnie
wyznawców Kościoła rzymskiego obrządku łacińskiego. Na tej samej płaszczyźnie religijnej należy
stawiać termin Slavi. 
                                                   
Termin ten jeszcze w XVI w. miał konotację religijną. Kronikarz tym terminem określał wiernych
obrządku metodiańskiego. 

Slawonia (chor. Slavonija[) – historyczna kraina we wschodniej Chorwacji, położona w 
międzyrzeczu Sawy i Drawy. Często zaliczany jest do niej także region Sremu. Slawonia zajmuje 
południowy skraj Kotliny Panońskiej. Na początku IX wieku Slawonia tworzyła odrębne księstwo
Chorwacji Panońskiej (Posawskiej) pod władzą księcia Ljudevita.

Właśnie z Panonii  przywędrowali Celtowie na Morawy a potem do Polski  przez  Bramę  
Morawską. Od  tej nazwy  pochodzi  nazwa  Słowianie ,ale tak o Polakach nie mówiono i nie 
pisano  aż do  XIX  wieku,  chyba, że o Sławianach ludziach sławnych . 

Nazwa Slawonia pochodzi z wczesnego średniowiecza . Obszar ten został nazwany po 
Słowianach , którzy osiedlili się tam i po nazwie  słoweńskiej. 

Korzeń * Slověn- pojawił się w różnych dialektach języków mówionych przez ludzi 
zamieszkujących obszar na zachód od Sutla rzeki, jak również pomiędzy Sawy i Drawy wśród 
Południowych Słowian żyjących w rejonie byłego rzymskiego Illyricum . 

                                Kogo  ten korzeń   sloven oznaczał ? 

Obszar ograniczony przez te rzeki nazwano * Slověnьje w proto-słowiańskim języku. Słowo 
następnie rozwinęła się jego różnych postaciach występujących w językach słowiańskich , a inne 
języki przyjęty termin.    Roman Jakobson i wielu innych językoznawców nawiązuje do 
prasłowiańskiego rdzenia slovo (słowo – słowo  wyraz -  czeski ), dopełniacz slovese gram. część 
mowy opisująca czynności lub stany   i powiązanego slava (sława), oraz sluxъ (słuch, czyli „sława, 
która się niesie”, porównaj „chodzą słuchy”), które pochodzą z   tak zwanego praindoeuropejskiego 
*k’leu̯-os (być znanym, sława), czyli  starogreckiego  przyrostka -κλῆς (kles, słynny), który składa 
się na imię wielkiego greckiego Peryklesa, łacińskiemu clueo (być nazwanym, słynnym), 
angielskiemu loud (głośny), awestyjskiemu sravah- („sława”), oraz sanskryckiemu – śrávas-. 

Komentarz: Ta  wiedza nie  była znana w  wieku  IX    ! Nie  mogło  być   wtedy  także  żadnego 
obrządku słowiańskiego gdyż  był  to  obrządek  z Grecji  czyli  Bizancjum a nawet  rzymsko  -
grecki jak  dowodzą  podkreślenia. 

Jordanes w Getyce użył nazwy Sclaveni. 
W dziele tym wspomniane są również plemiona Antów, Wenetów i Sklawinów, uważanych za 
Słowian. 



Sklawinowie,  Sklawini,  Sklaweni,  Sklawenowie  –  dawna  nazwa  używana  przez  pisarzy
bizantyjskich na określenie Słowian niezależnie od ich nazw plemiennych, z czasem (V – VI wiek)
zawężona do plemion słowiańskich żyjących pomiędzy Dniestrem a Dunajem i Cisą na terenach
współczesnej  Rumunii,  Mołdawii  oraz  częściowo  Ukrainy  i  Węgier,  w  odróżnieniu  od
zamieszkujących dorzecze Dniepru Antów i nadwiślańskich Wenedów. 

 Nazwa  Sklawinów pojawiła  się  w IV w.  n.e.,  w dziele  teologicznym Cezariusza  z  Nazjanzu.
Używali jej również bizantyński kronikarz w  VI wieku Jordanes w swojej Kronice i Prokopiusz z
Cezarei. Jordanes pisał, że ludy słowiańskie:  pochodzą z jednej krwi i występują obecnie (VI w.)
pod trzema nazwami: Wenedów, Antów i Sklawinów. 

Od początku VI wieku kronikarze greccy coraz częściej wspominają o Sklawinach ze względu na
ich rosnący napór na Półwysep Bałkański. W VII w. o Sklawinach "zwanych Winedami" wspomina
Fredegar opisując powstanie państwa Samona. 

Państwo Samona – najstarsze znane państwo zachodniosłowiańskie.  Istniało w latach 623–660
(zdaniem innych autorów w latach 623–658 lub 626–661), obejmując tereny przyszłych Czech,
Moraw,  Dolnej  Austrii,  Śląska,  Styrii,  Karyntii  i  Karnioli,  a  także  część  zachodnich  Węgier,
zachodniej i środkowej Słowacji oraz części Polski i Łużyc. W latach 629–639 słowiańskie państwo
toczyło wojnę z frankijskim królem Dagobertem I. Dwukrotnie odpierano jego najazdy. 
Wielka  wyprawa  Franków zakończyła  się  w roku  631  klęską  pod  Wogastisburgiem .  Państwo
Samona,  po  odpadnięciu  od  niego  ok.  658 r.  większości  sfederowanych  ludów  słowiańskich,
przetrwało w szczątkowej formie w swej głównej domenie morawskiej i dało początek późniejszej
Rzeszy Wielkomorawskiej. 

XVII-wieczny  dziejopis  czeski  Tomáš  Pešina  wymienia  następujących  władców  „wczesno-
morawskich”: 1) Samon 623‒658, 2) Maroth 680‒700 (?), 3) Svanthos (Świętosz?) 700‒720 (?), 4)
Samomir 720‒760 (?), 5) Samosław 760‒796, 6) Hormidor 796‒805/811 (?), 7) Mojmir 805/811‒
820 (?), 8) 

Mojmir I ok. 820‒842/846 – pierwszy historyczny władca Wielkich Moraw. Istnieje  jeszcze jedna
poszlaka łącząca Państwo Samona z Państwem Wielkomorawskim – rotunda znojemska. Kościół
ten  znajduje  się  w  grodzisku  morawskim  w  Znojmie  i  został  wzniesiony  albo  w  okresie
wielkomorawskim, albo w 1134 r. przez księcia czeskiego Konrada II. Na jego ścianach znajdują
się  malowidła  przedstawiające  24  władców wielkomorawskich  i  czeskich.  Pierwszy  władca  to
ZAMO  (czyli  Samon),  po  nim  następuje  trzech  władców,  których  imiona  uległy  zatarciu,  a
następnie Mojmir I. Oznacza to, że XII-wieczna elita czeska uznawała Państwo Samona i Rzeszę
Wielkomorawską za ten sam organizm polityczny,  rządzony przez nieprzerwaną linię  władców.
Patrz:  Witold  Chrzanowski:  Kronika  Słowian.  Tom  1:  Rzesza  Wielkomorawska  i  kraj  Wiślan,
Kraków 2008, s. 19‒38. 
---------------------------------------------------
W okresie Cesarstwa Rzymskiego aż po późne średniowiecze, sclavoni byli zbiorczym terminem
określającym ogół niewolników. W następnych stuleciach nazwa przechodzi w pojęcie określane
słowem  servus, przez co słowo to staje się synonimem niewolnika. Według różnych szacunków
historyków liczba niewolników w okresie wczesnego cesarstwa mogła już dochodzić do 40% ogółu
ludności.  Największa  koncentracja  owych  servus poza  stolicą  znajdowała  się  na  terytorium
Kampanii, Lacjum i Etrurii. 



Udało się jeszcze  coś wyłuskać.

Rastislav lub Rostislav , znany również jako St. Rastislav, ( łac . Rastiz , grecki : Ῥασισθλάβος / 
Rhasisthlábos )  był drugim znanym władcą Moraw (846–870).  Chociaż rozpoczął swe panowanie 
jako wasal wobec Ludwika Niemiec , króla wschodniej Francii , umocnił swoje rządy do tego 
stopnia, że po 855 roku był w stanie odeprzeć serię frankońskich ataków.  Ale toczył nieustanne   
wojny  z frankami. 

W 855 roku król franko-wschodni zebrał dużą armię, aby zaatakować Morawy. Jego armia została  
założona przed murami jednej z warowni Rastislava, być może pod Mikulčicami (obecnie w 
Czechach ), która wydaje się być zbudowana w poprzednich latach.  Król nieprzygotowany na 
przedłużające się oblężenie został zmuszony do wycofania się z regionu. Gdy król się wycofywał, 
jego armia pokonała dużą siłę morawską, która zaatakowała jego obóz.  Niemniej armia Rastislava 
podążyła za Frankami i splądrowała wiele frankońskich  posiadłości na Dunaju. 

 Z jego inicjatywy dwóch braci Cyryla i Metodego  zostało wysłanych  do nich przez cesarza 
bizantyjskiego Michała III w 863 r. Przetłumaczyli oni  najważniejsze chrześcijańskie księgi 
liturgiczne na słowiańskie ???  

Na Wielkich Morawach Konstantyn i Metodiusz spotkali się także z misjonarzami ze Wschodniej 
Francji , reprezentującymi zachodnią lub łacińską gałąź Kościoła, a zwłaszcza reprezentującą 
Imperium Karolingów założone przez Karola Wielkiego i zobowiązujące się do jednolitości 
językowej i kulturowej. Nalegali na użycie liturgii łacińskiej i uważali Morawy i ludy słowiańskie 
za część swojego prawowitego pola misyjnego.

W    poniższym  cytacie także mamy dowód  na to, że  czescy  tak zwani Słowianie byli  już  
ochrzczeni w rycie greckim  i  nawet wykształceni , mieli  nauczycieli  ale  zafałszowano  Żywot 
Metodego  i sprymityzowano   dynastię  Mojmorowiców  na prostaków  słowiańskich wraz z całym
ludem:

I stało się w tych dniach, że słowiański książę Rostisław wraz ze Świętopełkiem wysłali 
wysłanników z Moraw do cesarza Michała, mówiąc: „Mamy powodzenie dzięki łasce Bożej, a 
wielu chrześcijańskich nauczycieli przybyło do nas z Włochów , Greków i Niemcy, uczący nas na 
różne sposoby, ale my, Słowianie, jesteśmy prostym ludem i nie mamy nikogo, kto mógłby 
pouczyć nas prawdy i mądrze wytłumaczyć. Dlatego, dobry Boże, poślij człowieka, który 
poprowadzi nas do całej prawdy . ”  -  Życie Metodego.

Cytat drugi :
Albowiem Rastisław, książę Moraw, za napomnieniem Boga, poradził się swoich morawskich 
książąt i zaapelował do cesarza Michała, mówiąc: „Chociaż nasz lud odrzucił pogaństwo i 
przestrzega chrześcijańskiego prawa, nie mamy nauczyciela, który mógłby nam wytłumaczyć w 
nasz język jest prawdziwą wiarą chrześcijańską, aby inne kraje, które się do nas zwracają, mogły 
nas naśladować. Dlatego, Panie, poślij nam takiego biskupa i nauczyciela; albowiem od ciebie 
dobre prawo do wszystkich krajów ”   -  Życie Konstantyna

Havlík mówi, że Morawy były podzielone na powiaty, z których każda prowadzona była przez 
„bogatych, honorowych i dobrze urodzonych szlachciców”, których określa mianem zhupanów ; 

Wielkomorawska architektura sakralna reprezentowana jest przez bogatą różnorodność typów, od 
trójnawowych bazylik (Mikulčice III, Bratysława), triconcha (Devín), prosta rotunda bez apsyd 
(Mikulčice VII), rotunda dwu apsydowa (Mikulčice VI), rotunda tetrakonchiczna (Mikulčice IX) i 
całą grupę jednonawowych kościołów i rotund z jedną absydą.



 Najwięcej kościołów znaleziono na południowo-wschodnich Morawach. Mikulčice, z 12 
kościołami, wyraźnie dominuje wśród wszystkich innych miejscowości, a pierwsze kamienne 
kościoły zbudowano około 800  roku.Trójnawowa bazylika z Mikulčic o wymiarach wewnętrznych 
35 x 9 m i oddzielnym baptysterium, jest największym znalezionym do tej pory budynkiem 
sakralnym.   Duże kościoły były również ważnymi ośrodkami kościelnymi. 

               Obecne datowanie kilku kościołów poprzedza misję bizantyjską. 

Misjonarze z Bizancjum mieli wprowadzić  prawo  oraz  religię  grecką.

Źródła pisane z IX wieku prawie nie zawierają informacji o wewnętrznych sprawach Moraw.  
Zachowały się tylko dwa teksty prawne - Nomocanon i sądowa ustawa o narodzie  .  Pierwsza z 
nich jest tłumaczeniem greckiego  zbioru bizantyjskiego prawa kościelnego ; ten drugi oparty jest 
na bizantyjskim kodeksie prawa z VIII wieku znanym jako Ecloga .  Oba zostały ukończone przez 
Metodego na krótko przed jego śmiercią w 885 r.

Metodiusz napisał   rzekomo pierwszy słowiański kodeks prawny, łącząc lokalne prawo 
zwyczajowe z zaawansowanym prawem bizantyjskim . Podobnie, kodeks prawa karnego Wielkiej 
Morawy nie był jedynie tłumaczeniem z łaciny. Prawo kanoniczne zostało po prostu przyjęte ze 
źródeł bizantyjskich. Bracia napisali ( czy przetłumaczyli)  pierwszy słowiański (??) kodeks 
cywilny , który był używany na Wielkich Morawach. 

Niewiele dzieł literackich można jednoznacznie zidentyfikować jako pierwotnie napisane na 
Wielkich Morawach. Jednym z nich jest Proglas , kultywowany wiersz, w którym Cyryl broni 
słowiańskiej liturgii. Vita Cyrilli (przypisywane Klemensowi Ochrydzie ) i Vita Methodii 
(prawdopodobnie napisane przez następcę Metodego Gorazd ) są biografiami z cennymi 
informacjami na temat Wielkich Moraw pod rządami Rastislava i Svätopluka I. 

 Bracia założyli także akademię, początkowo prowadzoną przez Metodego, która wyprodukowała 
setki słowiańskich duchownych.  Dobrze wykształcona klasa była niezbędna do administrowania 
wszystkimi wczesno-feudalnymi państwami, a Wielkie Morawy nie były wyjątkiem. Vita Methodii 
wspomina, że biskup Nitry był kanclerzem Svätopluka I, a nawet książę Koce z Księstwa Balatonu 
opanował pismo głagolityczne   .

 Lokalizacja akademii Wielkich Moraw  została zidentyfikowana,  możliwe miejsca to Mikulčice 
(gdzie niektóre rysunki zostały znalezione w budynku kościelnym), zamku Devín (z budynkiem 
określanym jako prawdopodobna szkoła) i Nitra (z bazyliką i klasztorem biskupim).  

 Jest to błędne przekonanie, że Cyryl i Metody byli pierwszymi, którzy wprowadzają 
chrześcijaństwo do Moraw , ale pismo Rościsława Michael III wyraźnie stwierdza, że lud 
Rastislava  „już odrzucił pogaństwo i przestrzegał prawa chrześcijańskiego”. 

Mówi się, że Rastislav wydalił misjonarzy Kościoła rzymskiego i zamiast tego zwrócił się do 
Konstantynopola o pomoc kościelną i przypuszczalnie pewien stopień poparcia politycznego .



GŁAGOLICA I JĘZYK SŁOWIAŃSKI ? 

Mamy  takie oto wyjaśnienie:  
Na początku XII wieku zaczęły pojawiać się poszczególne języki słowiańskie, a język liturgiczny 
został zmodyfikowany w wymowie, gramatyce, słownictwie i ortografii zgodnie z miejscowym 
językiem   czyli dialektem ( lub gwarą) zwaną (  przez  kogo ?) jako  język ojczysty . Te 
zmodyfikowane odmiany lub recencje (np. Serbski kościół słowiański, rosyjski kościół słowiański , 
ukraiński kościół słowiański we wczesnym piśmie cyrylicy , chorwacki kościół słowiański w 
chorwacki kątowy głagolicy, a później w języku łacińskim , 
czeski kościół słowiański, słowacki kościół słowiański w języku łacińskim, bułgarski kościół 
słowiański we wczesnej cyrylicy i bułgarskiej głagolicyskrypty itp.) ostatecznie ustabilizowały się, 
a ich regularne formy zostały wykorzystane przez skrybów do stworzenia nowych tłumaczeń 
liturgicznych z greckiej Koine lub łaciny w przypadku chorwackiego kościoła słowiańskiego. Misja
Konstantyna i Metodego odniosła wielki sukces wśród Słowian, częściowo dlatego, że używali 
ojczystego języka ludu  ( czyli  jakiego?)  a nie łaciny czy greki. 

Język staro-cerkiewno-słowiański, język s-c-s, język scs,   to rzekomo język starobułgarski 
(scs. словѣньскъ ѩкъ  slověnĭskŭ językŭ, bułg. старобългарски език) – najstarszy literacki 
język rzekomo słowiański, formujący się od połowy IX wieku i oparty głównie na słowiańskich 
gwarach okolic Sołunia (dzisiejsze Saloniki).   
               Tylko, że  nie było żadnych Słowian w Bułgarii w  tamtych czasach ale  Trakowie !
                                              Zwany także  bułgarsko -macedońskim. 
                          Niepodobny   jest do greki  i mało podobny do   głagolicy. 

                                    Bo jest to odmiana  cyrylicy .Patrz  dalej.

                                                                                   Język grecki    
     
 starobułgarski  словѣньскъ ѩкъ –  starobułgarski  to jakaś  pierwotna cyrylica                       

Mamy  ten sam bełkot: 

Język staro-cerkiewno-słowiański (starosłowiański, starobułgarski) to najstarszy literacki język 
słowiański pochodzący z IX wieku, oparty na gwarach Sołunia (dzisiejsze Saloniki). Misjonarze 
Słowian, Cyryl i Metody, uczynili go językiem liturgicznym chrześcijan obrządku słowiańskiego. 
Do jego zapisu wynaleźli pismo zwane głagolicą.Póżniej w tym samym celu wynaleziono inne 
pismo - cyrylicę. 



 Do charakterystycznych cech języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, decydujących o 
zaklasyfikowaniu tekstu jako napisanego w tym języku, należą: 

1. samogłoski nosowe; 
2. samogłoska ě; 
3. grupy ra i la będące rezultatem przestawki; 
4. grupy št i žd wywodzące się z tj/kť i dj. 

Najpóźniejsze teksty staro-cerkiewno-słowiańskie pochodzą z XI wieku. Póżniejszą fazę rozwoju 
tego języka stanowi język cerkiewnosłowiański. Silny wpływ wywarł język scs. na język staroruski.

Uważa się, że oryginalne litery zostały specjalnie dopasowane do dialektów macedońskich. 

Tradycja, według której alfabet został zaprojektowany przez świętego Cyryla i Świętego 
Metodego, nie została powszechnie zaakceptowana. 
                                
                              To kto w  takim   razie  stworzył  głagolicę ?

W 9 wieku misjonarze Cyryl i Metody podjęli  swoją misję ewangelizowania  Słowian z Wielkich 
Moraw , dwa skrypty zostały opracowane  czyli głagolica i cyrylica . Oba skrypty zostały 
opracowane na podstawie greckiego alfabetu i mają wspólne cechy, ale dokładny charakter związku
między głagolicą i cyrylicą , ich kolejność rozwoju i wpływ na siebie nawzajem były kwestią 
wielkich badań, kontrowersji i sporów w studiach słowiańskich . 

Kodeks minuskułowy, Minuskuł – rękopisy greckiego Nowego Testamentu pisane małymi 
literami, czyli minuskułą( to  jest de  facto demotika)  na pergaminie lub papierze. Pochodzą z IX-
XVII wieków (najstarszy z 835 roku), znamy ich dziś 2907 .

                               Minuskuła   jest   niepodobna do  głagolicy – obok.

            Co to jest  ta  głagolica :   Tak zwana  głagolica  -  to są  ideogramy !  

Ideogram (łac. idea – "prawzór" < gr. ἰδέα idéa – "kształt, wyobrażenie"; gr. γράμμα grámma – 
"litera, pismo") – umowny znak graficzny, wyrażający określone pojęcie bez użycia liter. 
Ideogramami posługuje się współcześnie pismo chińskie, pismo japońskie i dawne pismo w Korei 
Południowej, a w starożytności także hieroglify egipskie i pismo klinowe. Nie informuje on o 
wymowie, stąd np. ten sam znak  może być w różnych dialektach języka wymawiany odmiennie 
zachowując swoje znaczenie. 



Jeszcze  jest język prasłowiański – wspólny prajęzyk dawnych Słowian, z którego później 
wykształciły się poszczególne języki słowiańskie. Należał do grupy satem w ramach rodziny 
indoeuropejskiej. Prasłowiańszczyzna w dziejach to okres trwający około 2000 lat, od początków 
rozpadu prawdopodobnej wspólnoty bałto-słowiańskiej (ok. 1500–1300 r. p.n.e.) do rozpadu 
wspólnoty językowej prasłowiańskiej (VI–VII wiek n.e.). Ostateczny rozpad prasłowiańszczyzny 
niektórzy autorzy przesuwają na wieki IX–X przyjmując, że język staro-cerkiewno-słowiański jest 
pisaną postacią jednego z dialektów prasłowiańskich obszaru bułgarsko-macedońskiego okolic 
Sołunia IX wieku. 

 Ale  nie będę  tego nawet komentować – bo : Nie istnieją żadne zabytki pisane w nim 
sporządzone ! To skąd się wziął  język  prasłowiański ? 

                      Podobno pochodzi od  niejakiego Jacoba Grimma. 

Jacob Ludwig Karl Grimm (ur. 4 stycznia 1785 w Hanau, zm. 20 września 1863 w Berlinie) – 
niemiecki filolog, członek Akademii Nauk w Berlinie, brat Wilhelma Karla Grimma. Był 
zbieraczem baśni i podań ludowych. Niektóre swoje dzieła tworzył i publikował wraz z bratem 
Wilhelmem; występowali wtedy jako bracia Grimm. Największy rozgłos przyniosło im zebranie i 
opracowanie baśni ludowych, które jako Baśnie braci Grimm zyskały duży rozgłos zarówno w 
Niemczech, jak i innych krajach, w których były tłumaczone. Jacob Grimm zasłynął też jako 
twórca germańskiego językoznawstwa historyczno-porównawczego. 

  
   

                         Językoznawstwo diachroniczne (gr. día „przez”, chrónos „czas”), 
językoznawstwo historyczne – dział językoznawstwa ogólnego zajmujący się badaniem relacji, 
jakie występują między elementami języka w różnych epokach jego rozwoju. Językoznawstwo 
diachroniczne bada więc zmiany, jakie zachodzą w języku z upływem czasu. Głównym zadaniem 
językoznawstwa diachronicznego jest opisanie tych zmian i sformułowanie na tej podstawie 
możliwie ogólnych zasad obowiązujących w ewolucji języków. Jedną z pierwszych, 
najsławniejszych zasad tego typu, było prawo Grimma sformułowane w 1822 przez Jacoba Grimma
(w oparciu o  ustalenia Rasmusa Kristiana Raska), ustalające przebieg tzw. pierwszej i drugiej 
przesuwki spółgłoskowej w niektórych językach germańskich. Jednak większość obserwacji i zasad
formułowanych przez diachronistów ma znacznie węższe „ramy” i dotyczy zmian językowych o 
stosunkowo niewielkim zasięgu – najczęściej chodzi o jeden tylko język i zmianę, która w nim 
zachodzi na granicy dwóch epok. 



Rasmus  Christian  Rask (ur.  22  listopada  1787  w  Brændekilde,  zm.  14  listopada  1832  w
Kopenhadze) -  duński językoznawca,  nordysta,  autor  gramatyki staroislandzkiej (1811),  jeden z
prekursorów językoznawstwa historyczno-porównawczego. Autor pracy "Badanie nad powstaniem
języka staronordyckiego, czyli islandzkiego" opublikowanej w 1818 po duńsku. W naukowy sposób
wykazał podobieństwo staronordyckiego z językami skandynawskimi, germańskimi, a także łaciną,
greką, językami słowiańskimi, litewskim i ormiański. Wyodrębnił w ten sposób indoeuropejską
rodzinę  językową, zauważając  fundamentalną  odmienność  innych  języków,  na  przykład
ugrofińskich. W 1826 został profesorem na Uniwersytecie Kopenhaskim. 
Obserwacje  poczynione  przez  Raska  posłużyły  Jacobowi  Grimmowi  do  sformułowania  Prawa
Grimma. 

                     Są  Słowianie od slova  slovena  !     https://pl.wiktionary.org/wiki/sloven

korzeń SLOVEN  sloven (język angielski)

znaczenia:   rzeczownik 
(1.1) niechluj, brudas, flejtuch , kopciuch, niedbaluch,  abnegat, brudas,
(1.2) przestarzały :  niemoralna kobieta

wyrazy pokrewne: 
rzeczownik slovenliness, slovenness    przymiotnik  slovenly znaczy to  samo 

"sloven" po polsku — słownik angielsko-polski

Nazwa Słowenii oznacza „kraj Słowian ” w języku słoweńskim i innych językach 
południowosłowiańskich . Jest to zatem pokrewny słów Slawonia , Słowacji i Slavia . 

                        Etymologia samego Słowian pozostaje niepewna. 

      Wielkie Morawy były jednym z pierwszych głównych państw słowiańskich, 833–907 ne .
                                           A to z powodu  misji  Cyryla i Metodego.

                                      Jaki może  być z tego wniosek ? 
 Osobiście nie wierzę,że  Cyryl i Metody  przywieźli   jakąś dziwaczną  głagolicę   czyli 
ideogramy do  Wielkich Moraw zamiast  pism w  języku greckim.  Jest to  preparacja  która 
miała  na celu poniżyć  nas i zrobić  z nas prymitywnych slovenów . Głagolica to   wrzuta  i 
podróba   czyli fałszerstwo, które  ktoś spreparował,   nie wiadomo  kiedy, bo brak jest  
innych źródeł, a wszystkie powszechnie znane  źródła przypisują  głagolicę  Braciom  
Sołuńskim. 
                                  Ale   nie  było żadnej  głagolicy.

глагол (język bułgarski  i macedoński )      https://pl.wiktionary.org/wiki/глагол 

transliteracja:   glagol
wymowa:  ?/i 
  znaczenia: rzeczownik, rodzaj męski    
 (1.1) gram. czasownik



        
   

Przykład  pisma ideograficznego.                                 Głagolica  czyli  ideogramy.                            
            
              
 Słownik etymologiczny języka polskiego/głogoł

 głogoł, zdwojone goł-, ‘mowa’ (p. głos), u nas już tylko w nazwach miejscowych: Głogoły i 
Głogolice, ale w prasłowiański  *gołgoł, ‘słowo’, *gołgołati, ‘mówić’, cerkiewnosłowiański głagoł, 
‘słowo’ (stąd nazwa pierwotnego alfabetu cerkiewnego głagolica, śś. Cyryla i Metodjusza, 
zastąpionego od 10. wieku przez nowszą, mylnie t. zw. cyrylicę), głagołati (stąd w rus. i na 
Bałkanie zachowały się oba słowa); u Czechów (niemal jedynych) oba w żywym używaniu 
pozostały (hlahol, hlaholiti). Zdwojenie częste u Słowian, p. proporzec, krokorzyć; u Czechów i 
Rusi przykłady takiego zdwojenia nierównie liczniejsze, plapolati, chlacholiti, i i. 

Autor  etymologii. Aleksander  Bruckner. Słownik  etymologiczny języka polskiego 1927  rok. 
O tym fałszerzu jest mowa w  Tomie VII Wielkiej Slavii.  Ale dostarczył  dobrej wiedzy  obiegowej 
o głogole . Nazywa  się ten  osobnik: Polski językoznawca, historyk literatury i kultury polskiej. 



Cyrylica  jakiś   starodruk.  
              словѣньскъ ѩкъ - starobułgarski dialekt macedoński czyli także tracki jest taki sam . 
                                                                          Ale  jest zbliżony do cyrylicy  pisanej .

Cyrylic alphabet                             alfabet  grecki                    cyrylica  i  словѣньскъ ѩкъ 

Pytanie  brzmi: kiedy powstała  cyrylica?
Za twórcę cyrylicy uznaje się któregoś z uczniów Cyryla i Metodego, przy czym najczęściej 
przywołuje się tu imiona Klementa Ochrydzkiego bądź Konstantyna Presławskiego. Pierwsze ślady 
użycia cyrylicy pochodzą z terenów wschodniej Bułgarii. Za najstarszy datowany zabytek cyrylicki 
uważana jest dobrudżańska inskrypcja cara Piotra, datowana na 943 rok. W ciągu X–XII w. cyrylica
rozprzestrzeniła się z Bułgarii na tereny Serbii oraz Rusi Kijowskiej. 



Klemens kontynuował pracę przekładową Cyryla i Metodego, tłumacząc z greckiego te części 
Pisma Świętego i liturgii bizantyńskiej, których oni nie zdążyli oddać po słowiańsku   Jest to 
nieprawda.

Jest  odpowiedź. 

Cyrylica wywodzi się z grecko  - łacińskiego   pisma uncial , uzupełnionego literami starszego 
alfabetu głagolitycznego ( to też  nieprawda)  w tym niektórych ligatur . Te dodatkowe litery zostały
użyte w odniesieniu do dźwięków starosłowiańskich nie znalezionych w języku greckim. 

Uncial jest głównym pismem  powszechnie używanym od IV  rzekomo  tylko  do VIII wieku naszej
ery przez łacińskich i greckich skrybów .  Do pisania w języku greckim , łacińskim i gotyckim 
używano liter Uncial . 

Najstarsze znane rękopisy pisane uncjałą pochodzą z IV wieku. 

Jak widać na  poniższym diagramie cyrylica  jest zbliżona do uncjały .

Alfabet łaciński pisany uncjałą.   

Alfabet grecki pisany uncjałą. Mamy tu  także  fałsz,   oraz   tłumaczenie,że  uncjała  to były 
wielkie  litery czyli  kapitaliki.

Według niektórych badaczy pismo zwane półuncjałą ma mylącą nazwę, gdyż prawdopodobnie 
pochodzi od rzymskiej kursywy minuskulnej. Wyróżniają dwie jej odmiany. Wcześniejszą 
posługiwano się od III do V wieku w manuskryptach pochodzących z Bizancjum.
Młodsza kursywa rzymska wykształciła się około V wieku z kursywy starszej pod wpływem 
pisma greckiego. Zwana też minuskułą, ze względu na to, że niektóre jej litery wpisują się w cztery
linie. 
Jeszcze  jedno  objaśnienie:  Uncjała (łac. scriptura uncialis) – typ pisma kodeksowego 
występujący w okresie od końca III do X  ?? wieku.  Wywodzi się ona z kapitały i charakteryzuje 
się zanikaniem kantów i tendencją do zaokrąglania liter. Do powstania tego rodzaju pisma 
przyczyniło się zastosowanie pergaminu w miejsce dotychczasowych zwojów papirusu.  Uncjała 
jest pismem majuskułowym – dającym się wpisać między dwie linie – jednak sporo liter zmienia 
dość znacznie kształt: a, d, e, h, m, q, t oraz u, które w pismach średniowiecznych wyprze niemal 
zupełnie literę v.  Jak twierdzą  źródła, uncjała  powstała z  tak zwanej  litery  rustykalnej( stąd 
nazwa  ruski  język)  było to starożytne   rzymskie  ( czyli greckie) pismo  kaligraficzne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Onciale_latine.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Onciale_grecque.png


Zachowało się około pięćdziesięciu rękopisów z rustykalnymi cechami, w tym cztery kopie prac 
Wergiliusza (w tym Vergilius Vaticanus i Vergilius Romanus ), jedna kopia pracy Terence'a i jedna 
praca Prudentiusza . Skrypt był zwykle używany do luksusowych kopii   antycznych  autorów. 

Wnioski: 
Czyli,  że  nie  było  żadnej   cyrylicy   od  Cyryla   Apostoła,   ani  języka   starocerkiewno
słowiańskiego  tylko uncjała,   która  przeszła   ewolucję    i zmiany  na współczesną  tak zwaną
cyrylicę. Cyryl  i Metody nie mogli przecież  przywieźć  na  Morawy dialektu trackiego  uważanego
za cyrylicę   starobułgarską. Po przyjęciu chrześcijaństwa w 865 r. ceremonie religijne w Bułgarii
były prowadzone w języku greckim przez duchowieństwo z Cesarstwa Bizantyjskiego. 

A  dialekt   tracki  i macedoński mógł być  sobie,  wszędzie  były  jakieś dialekty.  Prawdopodobnie
Cyryl  posługiwał  się  uncjałą   czyli  unifikacją   językową  dla  wszystkich  tak zwanych  ludów
słowiańskich, bo skądś  przecież  się  wzięła  cyrylica, grecki  musiał  być  za  trudny dla ludu,
uncjała   jest  zbliżona  do  łaciny,  którą  się  posługiwano  na  zachodzie  Europy.   Jak  jest  mowa
powyżej   sama cyrylica   była   reformowana  i  ulegała  zmianom,ale  wywodzi  się  na pewno z
uncjały.    

Języki  helleńskie –  rodzina  językowa  w  obrębie  języków  indoeuropejskich.  Języki  helleńskie
wywodzą  się  ze  wspólnego  przodka  (prajęzyka)  –  języka  protohelleńskiego.  Jedyne  dwa
zaświadczone  starożytne  języki  helleńskie  –  starogrecki  i  macedoński  –  zaliczane  są  wraz  z
językami iliryjskim, trackim, frygijskim i dackim do postulowanej paleobałkańskiej ligi językowej.
W dużej części opracowań rodzina helleńska w ogóle nie jest wyróżniana, a wszystkie  etnolekty
uznawane są za odmiany języka greckiego, izolowanego w obrębie rodziny indoeuropejskiej.
Dlaczego izolowanego?  Ponieważ  jak  jest napisane powyżej jest to  grecka rodzina językowa  .

                      Pytanie   jednak brzmi,   kto opracował  głagolicę   czyli te ideogramy?

Paleografia  (gr. παλαιός  palaiós „stary”, γράφω  graphō „piszę”) – jedna z nauk pomocniczych
historii, zajmująca się badaniem rozwoju pisma w procesie historycznym[. Paleografia zajmuje się
także  badaniem środowiska,  w  jakim żył  i  tworzył  dany  pisarz,  jak  również  rozpoznawaniem
skrótów (brachygrafia)  i  „rozszyfrowywaniem” (odczytywaniem) dawnego pisma np. minuskuła
karolińska, tekstura, bastarda, antykwa. 
Jest  jedną  z  najwcześniejszych  i  najważniejszych  dziedzin  nauk  „dających  poznawać  historię”
(Lelewel).  Uznaje  się  ją  również  za  „królową  nauk  pomocniczych”.  Bez  znajomości  tej  nauki
badanie źródeł pisanych jest praktycznie niemożliwe. Najważniejsze polskie podręczniki paleografii
napisali  Władysław  Semkowicz  oraz  Aleksander  Gieysztor.  Podstawy  paleografii  stworzyli  na
przełomie XVI i XVII w. Jean Mabillon i benedyktyn Bernard de Montfaucon. Początków studiów
nad starym pismem należy szukać w dziele Jeana Mabillona De re diplomatica libri sex z 1681, zaś
nazwy  paleografia  użył  po  raz  pierwszy  Bernard  de  Montfaucon  w  1708  roku  w  dziele
Palaeographia Graeca sive De ortu et progressu literarum Graecarum.

 Czyli, że  oni na pewno  głagolicy nie  opracowali. 



Musiała    to być  późniejsza  wrzuta  propagandowa jak piszę  wcześniej. Być  może pochodzi   z
wieku XIX  gdy  powstała  dziedzina zwana  slawistyką.  Jako dyscyplina naukowa slawistyka
zaczęła się kształtować na przełomie XVIII i XIX wieku w związku z budzeniem się świadomości
narodowej i wspólnoty Słowian. 
                  
Propaganda (od łac. prōpāgāre – rozszerzać, rozciągać, krzewić) – celowe działanie zmierzające
do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości ludzkiej lub jednostki. W języku
potocznym utrwaliło się wartościujące znaczenie terminu propaganda jako synonimu stosowania
kłamstw, półprawd, manipulacji – jako przeciwieństwo informacji, refleksji i dyskusji. 
Często  nazywa się  tak  zabiegi  marketingu  politycznego.  Jednak,  aż  do  XVIII  wieku,  było  on
bardziej  rozumiany  jako  rozpowszechnianie  pewnych  treści,  co  bezpośrednio  odnosi  się  do
łacińskiego słowa prōpāgāre  – rozszerzać,  krzewić.   Propaganda obejmuje  szeroki  zakres  form
przekazywania  treści.  Może  być  to  sztuka  wizualna,  polegająca  na  używaniu  zrozumiałych  i
powszechnie  znanych  symboli,  przedmiotów,  fotografia,  muzyka,  radio  (a  obecnie  również
telewizja  i  Internet),  język  ciała,  taniec,  literatura  (praktycznie  w  każdej  znanej  formie,  także
ulotki), teatr oraz kino.   Słowo propaganda zostało wprowadzone do języka polityczno-prawnego
w 1622 roku przez papieża Grzegorza XV wraz z powołaniem przez niego Kongregacji Propagandy
Wiary (Congregatio de Propaganda Fide).

          

         

Apostołowie Słowian     folklor słowiański  w Polsce  wydanie  piastowskie  . Włodzimierz 
Tetmajer, Cyryl i Metody, katedra św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu



   

Katedra  Językoznawstwa  Słowiańskiego  i  Katedra  Literaturoznawstwa Słowiańskiego  Instytutu
Neofilologii  UMCS  oraz  Redakcja  czasopisma naukowego  Zeszyty  Cyrylo-Metodiańskie
serdecznie  zapraszają  na  XVI Międzynarodową Konferencję  Naukową z  cyklu  "Święci  Cyryl  i
Metody  w  języku i  kulturze  Słowian",  która  odbędzie  się  w  dniach  14–15  maja  2020  roku
w Lublinie.  Celem naszych dorocznych spotkań naukowych jest uczczenie postaci Świętych Braci
z Sołunia jako prekursorów piśmiennictwa słowiańskiego oraz zaprezentowanie najnowszych badań
z  zakresu  ich  działalności  i dziedzictwa.  Podczas  konferencji  mile  widziane  są  również
referaty poświęcone  szeroko  rozumianej  problematyce  slawistycznej,  bułgarystycznej i
bałkanistycznej – zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,17599,konferencja-swieci-cyryl-i-metody-w-jezyku-i-kulturze-
slowian,87281.chtm



Jeszcze  odnośnie głagolicy. 

 Fałszerze wiedzieli  jak     spreparować  ideogramy głagolityczne,bo się  musieli  zajmować 
językoznawstwem  oraz  historią  starożytnego Egiptu i Grecji.   Skrypt demotyczny został nazwany
przez Egipcjan sš n š .tꜥ  , „pisaniem dokumentów”, które uczony z drugiego wieku Clement z 
Aleksandrii nazwał ἐπιστολογραφική , „pisaniem listów”, podczas gdy wcześniej uczeni z Zachodu,
zwłaszcza Thomas Young , wcześniej jako „ Zaczarowany Egipcjanin”. Skrypt był używany przez 
ponad tysiąc lat i w tym czasie nastąpiło wiele etapów rozwojowych. Jest pisany i czytany od 
prawej do lewej, podczas gdy wcześniejsze hieroglify można pisać od góry do dołu, od lewej do 
prawej lub od prawej do lewej. 

Części demotycznych  greckich magicznych papirusów napisano za pomocą szyfru .
Dlatego  głagolica  wygląda  jak szyfr.  
Jest to bardzo sprytna podróba.   
Patrz  poniżej.



Grecki magiczny papirus Egipski bóg Set widziany na papirusie.  U góry głagolica, na dole  
pismo  staroegipskie. Widać   na  papirusie  znaki  bardzo podobne do  głagolicy  która  jest 
sztucznie   rozbudowana i podobna do pisma  egipskiego.  

Jest to   sprytna kombinacja i efektowna podróba   oraz  sztuczne  pismo  ideogramowe.

Pierwsze papirusy z serii pojawiły się na rynku sztuki w Egipcie na początku XIX wieku. Kolejny
papirus (PGM III) został nabyty przez dyplomatę Jean-François Mimaut (1774 - 1837) i trafił do
francuskiej Bibliothèque Nationale. 

 Główną częścią kolekcji  jest tak zwana kolekcja Anastasi.  Około pół tuzina papirusów zostało
zakupionych w około 1827 r. przez mężczyznę nazywającego się Jean d'Anastasi , który mógł być
Ormianinem, i był przedstawicielem dyplomatycznym w sądzie Khedivial w Aleksandrii.  
Zapewnił, że uzyskał je w Tebach (współczesny Luksor ) i sprzedał je różnym dużym kolekcjom
europejskim, w tym British Museum, Luwr, Bibliothèque Nationale w Paryżu, 
Staatliche Museen w Berlinie i Rijksmuseum van Oudheden w Lejdzie. 



HD Betz, który zredagował tłumaczenie zbioru, stwierdza, że pochodzą one z biblioteki 
starożytnego uczonego i kolekcjonera późnej starożytności z Teb w Egipcie . Anastasi nabył także 
wiele innych papirusów i starożytności.  „Thebes Cache” zawierał także papirus sztokholmski i 
papirus Leyden X, który zawiera alchemiczne teksty. 

               Podobną osobą, znaną jako ten, który pojawił się w Tebach , książę Khamwas , 
            był czwartym synem króla Ramzesa II i arcykapłanem Ptah w Memfis w Egipcie .

Janet  H.  Johnson zauważył  w 1996 r.,  że  teksty można zrozumieć  w całości  tylko wtedy,  gdy
uwzględniono części napisane w języku egipskim znanym jako „ Demotyczny ”. Johnson dodaje:
„Wydaje się,  że  wszystkie  cztery magiczne teksty demotyczne pochodzą ze zbiorów zebranych
przez Anastasiego w rejonie Theban. Większość z nich ma zarówno fragmenty po grecku, jak i w
języku demotycznym, a większość z nich zawiera słowa w języku staro-koptyjskim (język egipski
napisany za pomocą alfabetu greckiego [który wskazywał samogłoski, których pisma egipskie nie
zawierały], uzupełniony dodatkowymi znakami zaczerpniętymi z języka Demotic dla dźwięków nie
znalezionych w języku greckim); niektóre zawierają fragmenty napisane wcześniejszym egipskim
pismem hieratycznym lub słowa napisane specjalnym „ szyfrem ”„skrypt, który byłby skutecznym
tajnym kodem dla greckiego czytelnika, ale zostałby odczytany dość prosto przez Egipcjanina”. 

Papirologia  to  studium  starożytnej  literatury,  korespondencji,  archiwów  prawnych  itp.,
Zachowane  w  rękopisach  pisanych  na  papirusie  ,  najczęstszej  formie  materiałów pisarskich  w
starożytnych cywilizacjach Egiptu , Grecji i Rzymu . Papirusologia obejmuje zarówno tłumaczenie,
jak i interpretację starożytnych dokumentów w różnych językach, a także opiekę i konserwację
rzadkich oryginałów papirusu.   Papirologia jako dyscyplina systematyczna pochodzi z  XIX wieku,
kiedy archeolodzy odkryli  duże skrzynki  dobrze zachowanych papirusów w kilku miejscach w
Egipcie ,  takich jak Arsinoe ( Faiyum ) i Oxyrhynchus . Wiodące ośrodki papirologii  obejmują
Oxford University , Heidelberg University , Columbia University , University of Michigan , Leiden
University ,  Österreichische Nationalbibliothek , University of California, Berkeley oraz Istituto
Papirologico „G. Vitelli” połączone z University of Florence.

Skąd się wzięła  głagolica w Polsce:

W 1380 roku książę Konrad II z Piastów ufundował głagolicki klasztor w śląskiej Oleśnicy. 

• W 1390 roku królowa Jadwiga ufundowała w Krakowie na Kleparzu kościół Świętego 
Krzyża, gdzie przez 80 lat używano głagolickiego pisma. Według tradycji korzenie tego 
kościoła miały sięgać przełomu IX i X w. Kościół, w którym miano sprawować liturgię w 
obrządku słowiańskim, miał powstać za sprawą misjonarzy wysyłanych przez Cyryla i 
Metodego lub uciekinierów ze zniszczonego państwa wielkomorawskiego. 

• W Bibliotece Jagiellońskiej jako nr 5567 są skatalogowane 3 strony głagolickiej mszy. 

              Na  pewno  są to fałszerstwa o   tej głagolicy w Polsce na dworze królewskim.

                             



Płyta z Baški czyli kamień z zadupia- – jeden z najstarszych zabytków chorwackiego pisma 
głagolickiego, kamienna płyta fundacyjna pochodząca ze wsi Jurandvor koło Baški na chorwackiej 
wyspie Krk. Czyli na jakimś  zadupiu.   Ma  być dowodem na istnienie  głagolicy.Wykonana z 
miękkiego kamienia płyta była podatna na uszkodzenia i wymagała nieustannej konserwacji, w 
związku z czym w 1934 roku została sprzedana przez biskupa Josipa Srebnicia Akademii Nauki i 
Sztuki w Zagrzebiu, gdzie jest obecnie przechowywana. 

Inskrypcja na płycie, pochodząca z przełomu XI i XII wieku, została odczytana w 1865 roku przez 
Ivana Črnčicia. Składa się z dwóch części: zapisu darowizny króla Chorwacji Dmitara Zvonimira 
dla kościoła św. Łucji wraz z listą świadków i przysięgą na Boga oraz sporządzonej przez opata 
Dobrovita informacji o budowie tegoż kościoła. 

Legenda o  świętej Łucji:  Łucja, łac. Lucia, wł. Lucia da Siracusa, cs. Muczenica Łukija 
Sirakuzskaja (ur. ok. 281 w Syrakuzach na Sycylii, zm. 13 grudnia 304 tamże) – dziewica i 
męczennica, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego. Jej imię wymienia się w kanonie 
Mszy Świętej (I Modlitwa Eucharystyczna). Łucja pochodziła z bogatej rzymskiej rodziny z 
Syrakuz. Po wczesnej śmierci ojca była wychowywana przez matkę, Eutychię. Już w dzieciństwie 
złożyła w tajemnicy śluby czystości.  Wyruszając na pielgrzymkę i modląc się do świętej Agaty, 
wyprosiła uzdrowienie ciężko chorej matki[potrzebny przypis]. 

W kilka lat później, kiedy matka zaaranżowała małżeństwo Łucji z młodzieńcem tego samego 
stanu, ta odmówiła. Odtrącony zalotnik zemścił się, donosząc władzom, że dziewczyna jest 
chrześcijanką. Aresztowana i torturowana Łucja odmówiła porzucenia swej wiary. Mocą wyroku 
miała być zamknięta w domu publicznym i zmuszona do prostytucji. Wtedy, by się oszpecić, 
wydłubała sobie oczy. Została ścięta, mając 23 lata, w 304 roku podczas prześladowań chrześcijan 
za panowania Dioklecjana [potrzebny przypis]. Piękne oczy Łucji miały być cudownie przywrócone. 
W innej wersji zaprzęgnięty w woły wóz, który miał ją zawieźć do zamtuza, przymarzł do ziemi i 
nie dało się go ruszyć. Zdesperowani oprawcy polewali Łucję wrzącym olejem bez widocznego 
skutku. W końcu jeden z nich wbił miecz w szyję dziewczyny, ta jednak żyła jeszcze, aż nie zjawił 
się współwyznawca i udzielił jej ostatniego namaszczenia. 
Opatów  nie było i nie ma w prawosławiu: Opat (łac. abbas – „ojciec”abba – „ojciec”) – wyższy 
przełożony w męskich zakonach katolickich należących do kręgu zakonów mniszych. 

Na zadupiu wywlekli  podrobioną płytę w celach propagandowych, wykonaną z  miękkiego 
kamienia na  którym łatwo się rzeźbi.



Jeszcze  jedno odkrycie. 

Historia Bułgarii jest potwornie zafałszowana w polskich źródłach.  Widać  jakiś  cel w tym 
był. Coś  jednak udało się  ustalić. Nie  było Bułgarii  ani   języka starobułgarskiego .

W V wieku p.n.e.  na terenie  Bułgarii było  Królestwo Tracji. Tereny te zdobyli Rzymianie i w
połowie I wieku powstała tam rzymska prowincja Mezja. Tę ostatnią podzielono w roku 86 n.e. na
Mezję  Dolną  (Moesia  Inferior)  oraz  Mezję  Górną  (Moesia  Superior).  Znacznego  rozwoju
gospodarczego Tracja zaznała następnie, jako nieodległa od stolicy państwa prowincja Cesarstwa
Bizantyjskiego. Na terenie Tracji leżało także samo Bizancjum, nim stało się Konstantynopolem. 

Rzekomo  Bułgaria powstała w 681 roku, założona przez Asparucha. 

Asparuch, Isperich, Ispor, Esperich, Espererich, Aspar-chruk, Batij– rzekomy turecki chan 
protobułgarski, trzeci syn Kubrata, z rodu Dulo. Twórca Bułgarii naddunajskiej, którą władał w 
latach 681–701.   Chanem  został zapewne  po upadku  Konstantynopola w rpku 1453  i zdobyciu 
go przez  Turków, a potem  nastało  tam  i także w  Grecji  Imperium  Osmańskie.

Asparukh jest to bliskie irańskigo określenie   iminia  , potwierdzone w dawnej Gruzji i 
wczesnośredniowiecznej Bułgarii . Jest to połączenie dwóch elementów: „ aspa ” (koń) i „ rauk ” 
(połysk), co oznacza „ten, kto ma błyszczące konie”.  Niektórzy inni badacze twierdzą, że nazwa 
pochodzi od „ aspa ” (koń) i „ rah ” (dusza). Co oznacza  zespolonego z  koniem, czyli  jeźdzca.
Tracki jeździec  był bohaterem i  ważną postacią w trackiej religii, mitologii i kulturze. 
Przedstawienia jeźdźca trackiego znajdują się w licznych pozostałościach archeologicznych i 
artefaktach z trackich regionów. 

 Borys I Michał   car bułgarski został ochrzczony przez duchowieństwo greckie 25 maja 866 
roku. Otrzymał na cześć Michała III, cesarza    bizantyńskiego, swojego ojca chrzestnego imię 
Michał. Powstało potężne państwo ze stolicą w Plisce (od 895 w Presławiu), które trwało w okresie 
681–1018. 

Wielka Bułgaria (t. Stara Bułgaria) – ziemie między Dnieprem a Kubaniem, zamieszkane przez 
plemiona bułgarskie. Nazwa „Wielka Bułgaria” została nadana tym ziemiom w VIII wieku   
rzekomo przez historyków bizantyjskich Teofanesa i Nicefora dla odróżnienia od utworzonego po 
680 roku państwa bułgarskiego na południe od Dunaju. Na tych terenach posługiwano się językami 
trackimi, które wymarły bez śladu. 

Bulgar to wulgar! Bułgaria  została  wymyślona.  Jest to  bulgot.

Nazwa Bułgar pochodzi od tureckiego bulgha – „mieszać się” i wskazuje na złożoność rasową 
Protobułgarów.  Pierwsza wyraźna wzmianka o Bułgarach w źródłach pisanych pochodzi z 480 r., 
kiedy służyli oni jako sprzymierzeńcy cesarza bizantyjskiego Zeno (r. 474–491) przeciwko 
Ostrogotom , chociaż niejasne   jest nawiązanie do Ziezi ex quo Vulgares . Ziezi był  potomkiem 
Biblijnego Szema , syna Noego , znajduje się  on w   jakiejś Chronografii z 354 r . 

Chronograph z 354 (lub „Chronography”), znany również jako Kalendarz 354 , jest kompilacją 
chronologicznych i calendricalnych  tekstach produkowanych w 354 rne przez kaligrafa i ilustratora
Furiusa Dionizego Filocalusaa .  Oryginalny ilustrowany rękopis zaginął, ale zachowało się kilka
kopii. Pierwotny tom nie zachował się, ale uważa się, że istniał jeszcze w czasach karolińskich , w 
wieku 8–9 wieku.  Wykonano wiele kopii, z ilustracjami i bez nich, które z kolei zostały 
skopiowane w okresie renesansu. 



Bułgaria należy   do najstarszych państw słowiańskich. Jej mieszkańcy mówią językiem z grupy 
języków południowosłowiańskich, bardzo wcześnie przyjęli chrzest i posługują się cyrylicą – 
pismem używanym przez wschodnich i południowych Słowian. 

Borys Michał.
Wobec słabnięcia państwa wschodniofrankijskiego, a wzrostu potęgi wielkomorawskiego, 
zaczynającego zagrażać zachodnim granicom Bułgarii, Borys zmienił sojusze i w 862 roku zawarł 
przymierze z Ludwikiem Niemieckim. Naturalnym następstwem zmiany sojusznika przez 
Bułgarów w tym rejonie Europy było nawiązanie stosunków dyplomatycznych przez księcia 
wielkomorawskiego z Bizancjum. 
Około 863 roku zwrócił się on do cesarza Michała III o przysłanie greckiej misji kościelnej. 
Cesarz wysłał wówczas na Morawy dwóch braci z Tesaloniki Konstantyna i Metodego. 

Jedynym  bezpośrednim  dowodem  tytułu  Borisa    jako  władcy  są  jego  pieczęcie  i  napis
znaleziony  w  pobliżu  miasta  Ballsh  ,  współczesnej  Albanii  i  Warny  .  Tam  nazywany  jest
bizantyjskim tytułem „ Archont Bułgarii”, co zwykle tłumaczy się jako „władca”, a w XI-XI wieku
również jako „Knyaz” (Кнѧзъ, Bulg.).  W bułgarskich źródłach z tego okresu Boris I nazywa się
„Knyaz” lub „Car” („Царь”, Bulg.), A podczas Drugiego Cesarstwa Bułgarskiego Car. 

               Nie było  żadnego  kniazia ani  Bułgarii , była  to prowincja  Bizancjum.

Borys – imię męskie pochodzenia protobułgarskiego. W języku protobułgarskim imię to oznaczało,
według jednych opracowań, 'wilk', 'irbis śnieżny,według innych 'mały', 'niski', lub waleczny. 

Powszechną teorią jest to, że jest to nazwa języka bułgarskiego . Jego etymologia jest niejasna.
Może on pochodzić  z kilku tureckich słów jak  bori - czyli „wilk”, lub z  bogöri - co oznacza
„krótki”, a także od słowa barów - czyli „ Snow Leopard ”. Może być używany jako krótka forma
imienia  Bori  -  slav  ,  wywodząca  się  ze  słowiańskich  elementów  borti  „bitwa”  i  słowiańska
„chwała”, „sława”.  Jaka  słowiańska  nazwa? Protobułgarski to był macedoński czyli tracki. 

Bizantyjscy  historycy  zwykle  opisywali  obcych  władców  jako archontów .   Władcy  samych
Bułgarów , wraz z własnymi tytułami , często noszą tytułowy archont umieszczony przez Boga w
inskrypcjach  w  języku  greckim.   W Bizancjum termin  ten  może  być  użyty  w  odniesieniu  do
każdego potężnego szlachcica lub magnata, ale w sensie technicznym został zastosowany do klasy
gubernatorów prowincji.  W VIII i  IX wieku byli  to gubernatorzy niektórych prowincji  bardziej
peryferyjnych, o niższym statusie od tematów : Dalmacji , Kefalonii , Krety i Cypru . 
Archontowie byli również odpowiedzialni za różne bazy morskie i stacje handlowe, 

-  a  także  na  wpół  autonomiczne  obszary  zamieszkałe  przez  Słowian  (  sclaviniae – sclavus
niewolnik) pod zwierzchnictwem bizantyjskim. 
W X – XII wieku  archontowie  są również wymieniani jako gubernatorzy poszczególnych miast.
Obszar jurysdykcji archonta nazywał się archontia  ( ἀρχοντία ).

Sułtan był władcą despotycznym, „panem ludzkich karków” – wszystkich poddanych traktowano
jak  jego  niewolników.  Państwo  i  cała  ziemia  w  jego  obrębie  uznawana  była  za  dziedziczną
własność dynastii Osmanów. Wola sułtana była święta, a jedynym ograniczeniem jego władzy był
szariat (prawo religijne) – nie mógł on postępować wbrew jego przepisom. 



Zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad oblegającą Wiedeń armią turecką w 1683 zapoczątkowało
serię klęsk   osmańskiej Turcji. W 1699 (na mocy pokoju w Karłowicach) Polska odzyskała część
Ukrainy prawobrzeżnej i Podole (zajęte przez Turcję 1672), Habsburgowie otrzymali prawie całe
Węgry, Wenecja – Moreę (Peloponez), Wyspy Egejskie i niektóre twierdze dalmatyńskie, Rosja –
Azow i Zaporoże. 
W polityce zagranicznej  Turcy pragnęli  przywrócić starą granicę na środkowych Węgrzech czy
Podolu.  Jedyną metodą była  wojna.  Jedna z  nich,  VI wojna  austriacko-turecka,  zakończyła  się
dalszymi  stratami  na  Bałkanach,  lecz  wojna  rosyjsko-turecka  (1710–1711),  związana  z  klęską
Karola  XII  w  bitwie  pod  Połtawą,  przyniosła  korzyści  związane  z  podpisaniem  traktatu
adrianopolskiego. 

Zmagania  z  Wenecją  przyniosły  natomiast  odzyskanie  greckiego   półwyspu  Peloponez.  Na
wschodzie,  korzystając  z  podboju  Persji  przez  afgańską  dynastię  Hotaki,  zajęła  bez  walk
Azerbejdżan, Gruzję,  Chozestan i  Kurdystan.  W 1774 r.  Rosja wyparła Osmanów z Besarabii  i
Krymu. 

W 1804 r. w Serbii  wybuchło powstanie zakończone niepowodzeniem. W latach 1821–1829 od
władzy tureckiej uwolniła się Grecja. Rosja próbowała wykorzystać zaistniałą sytuację, ale została
powstrzymana przez Wielką Brytanię i Francję, które w wojnie krymskiej (1853-56) walczyły po
stronie tureckiej. Powstanie bułgarskie w 1876 r. doprowadziło do nowej wojny turecko-rosyjskiej
w 1877-78 r. Na mocy postanowień kongresu berlińskiego w 1878 Turcja utraciła prawie wszystkie
posiadłości na Bałkanach oraz w Tunisie i Egipcie. 

Powstanie  kwietniowe –największe  powstanie  narodowe  Bułgarów  przeciwko  Imperium
Osmańskiemu. Za datę  rozpoczęcia powstania przyjmuje się 20 kwietnia?/2 maja 1876, kiedy to
wybuchły  walki  w  Kopriwszticy.  Stosowany  zapis  w  starym  stylu  odnosi  się  do  kalendarza
juliańskiego obowiązującego w Bułgarii  do 1916 roku.  Powstanie na ziemiach macedońskich w
maju 1876, zdaniem autorów bułgarskich stanowiące część powstania kwietniowego, nosi nazwę
powstania razłowieckiego.

Od  1396  roku  Bułgaria  była  częścią  państwa  osmańskiego.  Z  powodu  uciążliwych  represji
stosowanych  przez  Turków  wobec  ludności  bułgarskiej  polegających  m.in.  na  przymusowym
nawracaniu  z  prawosławia  na  islam,  wcielaniu  chłopców  do  oddziałów  janczarskich  itd.,
utrzymywała się silna niechęć tej ostatniej do zwierzchnictwa osmańskiego. Od roku 1828 Turcja
przeżywała zewnętrzny i  wewnętrzny kryzys, który nasilił  się w połowie lat  70. XIX wieku. Z
uwagi  na  wizję  bankructwa  państwa,  w  1875  roku  zwiększono  podatki  od  ludności
niemuzułmańskiej, co było jedną z przyczyn powstań w Hercegowinie oraz Starej Zagorze. Kłopoty
Turcji  ze  stłumieniem  tego  pierwszego  utwierdziły  Bułgarów  w  przekonaniu  o  możliwości
zbrojnego  wywalczenia  niepodległości. Szczególną  rolę  w  rozbudzeniu  aspiracji
niepodległościowych Bułgarów odegrał Wasyl Lewski.   Imię  Wasyl  zostało zeslawizowane, 
jest to  imię  greckie  Bazyli.

Powstanie zostało brutalnie spacyfikowane przez wojska osmańskie. Choć dokładna liczba zabitych
(zarówno uczestników walk jak i cywilnych ofiar represji) nie jest znana, powszechnie przypuszcza
się, że przekracza ona 12 tys.,  jakkolwiek niektórzy badacze uważają, że było ich około 3 tys..
Około  80  wsi  i  miast  zostało  spalonych,  zaś  200  splądrowanych.  Największe  prześladowania
dotknęły obszar północnych Rodopów. Kilka tysięcy mieszkańców Bataka zostało zabitych przez
nieregularnych żołnierzy osmańskich, w większości wywodzących się z Pomaków. 



Okrucieństwa dokonane przez Turków zostały opisane przez zagranicznych dziennikarzy, którzy
przybyli na tereny Bułgarii po powstaniu. Ich relacje odbiły się szerokim echem w Europie. Wielu
polityków i rewolucjonistów  publicznie wyraziło swoje oburzenie z powodu brutalnych represji
tureckich względem ludności bułgarskiej. 

Choć powstanie zakończyło się klęską Bułgarów, przyciągnęło uwagę mocarstw europejskich na
położenie  narodów  bałkańskich  okupowanych  przez  Turcję.  W roku  1877  w  Konstantynopolu
odbyła się konferencja, z udziałem Turcji, Wielkiej Brytanii, Prus, Austro-Węgier, Francji, Włoch i
Rosji, na której usiłowano m.in. uzgodnić nadanie Bułgarii autonomii. Sprzeciw Turcji doprowadził
do  wybuchu  wojny  rosyjsko-tureckiej  w  1877  roku,  w  efekcie  której  Bułgaria  odzyskała
niepodległość. ( Pradziadek  Henryk  Marecki  brał w  tej wojnie udział  ).

 I  od tamtej  pory   funkcjonuje zapewne nazwa  Bułgaria która  oznacza  bulgot  protobułgarski. 

Protobułgarzy, również Prabułgarzy,  Pierwsi Bułgarzy,  Starożytni Bułgarzy,  Huno-Bułgarzy
lud koczowniczy pochodzenia huńskiego, który pomiędzy V a VII wiekiem zamieszkiwał stepy
nadczarnomorskie. Słowo Bułgar jest nazwą utworzoną przez ludy sąsiadujące z Bułgarami .

Jakie ludy ? O kogo chodzi  ? O Osmanach jest mowa w opracowaniu  Arabowie  Żydzi  Turcy  w
menu Bliski Wschód.

Pochodząca  z  VII  wieku  rozprawa  przypisywana  ormiańskiemu  geografowi  Annaniaszowi
Szirakaci  przynosi  informację,  że  Bułgarzy  zamieszkiwali  tereny  rozciągające  się  daleko  od
północnego krańca Nikopsis, położonego na wybrzeżu Morza Czarnego. Szirakaci rozróżnia wśród
Bułgarów 4 główne plemiona: Kupi-Bulgar, Duchi-Bulgar, Ogkundur-Bulgar oraz Kidar-Bulgar, z
tym że w przypadku tych ostatnich chodzi na pewno o plemię huńskie – Kidarytów. 
Bizantyńskie  ???  źródła z tego okresu wyliczają na terenach położonych na północ od Morza
Czarnego i Azowskiego, począwszy od przełomu V wiek i VI wieku, również 3 główne plemiona
bułgarskie: Kutigurów, Utigurów i Onogurów. 

• Kutigurowie zamieszkiwali ziemie położone na zachód od Donu. Ich nazwa wywodzi się ze 
starotureckiego körtűrgűr, co oznacza: „wyróżniający się”, „dostojny”. 

• Utigurowie zamieszkiwali na wschód od Kutigurów, między Donem i Kubaniem. Nazwa ich
plemienia pochodzi od starotureckiego utighur, oznaczającego „ludzi pokrewnych, 
sprzymierzonych”. 

• Siedziby Onogurów znajdowały się jeszcze dalej na wschód, nad Kubaniem. Turecka nazwa 
plemienia wywodzi się od słowa on-yghur i oznacza „10 sprzymierzonych plemion”.

Wśród badaczy pojawiają się jednak również głosy, uznające Bułgarów za lud całkiem odrębny od
trzech wyżej wymienionych. 



                             Rekonstrukcja prabułgarskiej miejscowości, niedaleko Warny oraz  ich jurta.
                                                           Bułgarscy  Słomianie  w wydaniu  koczowniczym. 
                       Co  świadczy o wspólnych  słowiańskich korzeniach – od  korzenia sloven.

Warna ) – miasto w Bułgarii. Stolica obwodu Warna i gminy Warna. Port nad Morzem Czarnym.
Miasto liczy 334 781 mieszkańców (31 grudnia 2011). Jest trzecim pod względem liczby ludności
miastem Bułgarii (po Sofii i Płowdiwie). 

Na miejscu wcześniejszej osady powstała około 580 p.n.e. grecka kolonia  Odessos. Miasto było
potem częścią Imperium Rzymskiego, a następnie Bizancjum.  W XIII i XIV wieku Warna była
ważnym portem drugiego  przez który eksportowano zboże na statkach Wenecji i Genui.  W 1389
zdobyta przez Turków. 10 listopada 1444 pod Warną stoczono bitwę między oblegającą miasto
armią węgierską dowodzoną przez króla polskiego i węgierskiego Władysława III (Warneńczyka) a
wojskami  tureckimi  pod  dowództwem  sułtana  Murada  II.  Bitwa  zakończyła  się  klęską  wojsk
chrześcijańskich i śmiercią polskiego króla. Przez następne stulecia Warna należała do Imperium
osmańskiego, stając się ważną twierdzą w XVIII i XIX wieku. Po odzyskaniu niepodległości od
1878 jest w granicach Bułgarii. 

                                     W latach 1949–1956 miasto nosiło nazwę Stalin. 
Walki  rycerzy  polskich  pod  Warną  zostały,  po  1990  r.,  upamiętnione  na  Grobie  Nieznanego
Żołnierza w Warszawie napisem na jednej z tablic, „WARNA 10 XI 1444”. W Warnie znajduje się
pomnik-mauzoleum Władysława III Warneńczyka.  Nazwa  Warna pochodzi od  irańskiego  czyli
perskiego słowa  var-twierdza.
Odessos lub  Odessus (  starogrecki  :  Ὀδησσός )  to  jedna  z  najstarszych  starożytnych  osad  w
Bułgarii. Jego nazwa pojawia się jako  Odesopolis (Ὀδησόπολις) w Periplus of Pseudo-Scylax ;
oraz  jako  Odyssos lub  Odyssus (Ὀδυσσός)  w Synecdemus  i  Procopius  .   Została  założona w
drugiej ćwierci szóstego wieku pne (585–550 pne) przez mileckich Greków w obecnym wówczas
osadnictwie trackim . Miletianie założyli apoikię ( placówkę handlową) w Odessos pod koniec VII
wieku. Pne (najwcześniejszy grecki materiał archeologiczny datowany jest na 600–575 pne) lub,
według Pseudo-Scymnusa , w czasach Astyages (tutaj sugeruje się zwykle 572–570 pne), w obrębie
wcześniejszej osady trackiej. Była  to główna  Pontic Pentapolis ,  składają się z Odessos, Tomi ,
Callatis  ,  Mesembria  i  Apollonii   Odessos była zamieszanna przez społeczność strefy kontaktu
pomiędzy Jońską Grecją i trackie pokolenia . Wykopaliska w pobliskich miejscach Tracji wykazały
nieprzerwane osadnictwo  od VII do IV wieku pne oraz bliskie stosunki handlowe z kolonią.
                                       Więcej  o Trakach i ich religii w serii Wielka Slavia. 

NAZWA  SERII  WIELKA SLAVIA
Slavia  zapisy w ortografiach alternatywnych: 
znaczenia:  rzeczownik   (1.1)  ziemie słowiańskie    -  złączone językiem 
Wielka  Slavia to Wielka  Ziemia Słowiańska
Anagram słowa  Slavia to salvia
salvia (język łaciński)  znaczenia:  rzeczownik,  (1.1) mędrzec
Słownik szaradzisty anagram – nazwa wywodząca się od słów greckich: ana- (nad) oraz grámma 
(litera), oznacza wyraz, wyrażenie lub całe zdanie powstałe przez przestawienie liter bądź sylab 
innego wyrazu lub zdania, wykorzystujące wszystkie litery (głoski bądź sylaby) materiału 
wyjściowego.              Salvus  nie sclavus-– po łacinie  salvus  zdrowy, bezpieczny.  
                                         Salve- witaj.  Salvator- Zbawca.

                Kategoria:   łaciński (indeks) (ukryte kategorie)  https://pl.wiktionary.org/
                                          



Słowianie od  *slovo  .

Niektórzy badacze, w tym nieżyjący już światowej klasy eksperci – T. Sulimirski oraz K. 
Moszyński, zwracają uwagę na zbieżności słowiańsko-sarmackie.   I tak w zakresie języka 
pożyczkami z „sarmackiego” są np. stosunkowo liczne słowa dotyczące sfery militarnej i religijnej: 
*bogъ (znaczące pierwotnie bóg- „dawca szczęścia ), *nebo,   *slovo, *svętъ, *kajati, *kaznь, 
*mądrъ, *rota (przysięga), *toporъ, *ostrogъ, *batogъ, *čьpagъ (napierśnik), sapogъ (but z 
cholewą). 

Języki alańskie lub scyto-sarmackie były używane przez ludzi pochodzenia irańskiego -  czyli, że  
chodzi o język perski.

Inskrypcja z Saqqez ( Kurdystan- prowincja  Iranu) napisana hieroglificznym hetyckim pismem 
może przedstawiać scytyjczyków:     
      
Transliteracja: par-tì-ta -wa  ki-ś -a -á KUR-u-pa-ti QU-wa-a  |₅ ₅ ₃ ₄ ₅  i -pa-ś -a-m₅ ₂ ₂

Słowa mogą być zapisywane logograficznie, fonetycznie, mieszane (tj. Logogram z uzupełnieniem 
fonetycznym ) i mogą być poprzedzone określeniem . Pomijając fakt, że glify fonetyczne 
tworzą sylabariusz, a nie wskazują tylko spółgłoski, system ten jest analogiczny do systemu 
egipskich hieroglifów. 

Bratar  = brat.

Język staroperski – wymarły język irański, wraz z awestyjskim i medyjskim, używany w okresie
staroirańskim.  Korpus języka staroperskiego zawiera głównie napisy na glinianych tabliczkach z
Persji z okresu od ok. 600 p.n.e. do 300 p.n.e. Zapiski w języku staroperskim znalezione zostały
również w dzisiejszym Iraku, Turcji i Egipcie. Najważniejszym z nich jest inskrypcja z Behistun.
Zgodnie  z  założeniami  historyków, językiem staroperskim posługiwało  się  plemię  Parsuwaszy,
które  na  początku  pierwszego  tysiąclecia  p.n.e.  dotarło  na  Płaskowyż  Irański,  a  następnie
przemieściło się na teren obecnej prowincji Fars. Język ten stał się oficjalnym językiem dynastii
Achemenidów.

W miejscowości Saghghez w irańskim Kurdystanie znaleziono inskrypcję sporządzoną  za pomocą
hieroglifów hetyckich: 

Transliteracja: pa-tì-na-sa-nà tà-pá wa-s -na-m  XL was-was-ki XXX ár-s-tí-m  ś -kar-kar ₆ ₅ ₅ ₃
(HA) har-s -ta  LUGAL | par-tì-ta -wa  ki-ś -a -á KUR-u-pa-ti QU-wa-a  | ₆ ₅ ₅ ₅ ₃ ₄ ₅
i -pa-ś -a-m₅ ₂ ₂

Nazwy rzek, takie jak Don, Dniestr i Dniepr w południowo-wschodniej Europie mają  scytyjskie
czyli perskie pochodzenie (porównaj awestyjskie  dānu "woda", jasyjskie  dan "woda" i osetyjskie
don "woda"). 

                                           Skąd się wzięła Słowiańszczyzna ?
                                  Trzeba  przeczytać  Tom I Wielkiej  Slavii.

https://en.wikipedia.org/wiki/Saqqez
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatolian_hieroglyphs


                                                             Saloniki Grecja 



Romańskie Saloniki. Architektura romańska (łac. romanus) rozwijała się rzekomo dopiero od 
wieku  X do wieku XIII wieku w nowo powstających, samodzielnych krajach Europy. 
Budownictwo sakralne odegrało największą rolę w kształtowaniu się nowego stylu 
architektonicznego, nazwanego stylem romańskim. Kościoły pełniły w tym okresie podwójną rolę: 
były ośrodkami kultu oraz często spełniały funkcję obronną, dając schronienie podczas oblężeń. 
Grube mury i wąskie otwory okienne i drzwiowe, masywne wieże, podkreślają obronność założeń. 



  

      

           Pomnik   herosa polsko  -greckiego  Jerzego Iwanowa-Szajnowicza  Saloniki, Grecja

         Będzie  nowy  pomnik  spektakularny  , ze środków  Fundacji  Białego Orła.



 Na  podstawie  polskiej  i angielskiej  wikipedii z  komentarzem  i analizą oraz  galeria  google.
                                                         Stary  świat i nowy świat.
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