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Wstêp
Ksi¹¿ka, któr¹ oddajê do r¹k czytelników, jest prób¹ syntezy dotychczasowej wiedzy i nowych odkryæ na temat kupiatyckiej ikony Matki Bo¿ej i jej orodka kultowego  pocz¹tkowo cerkwi, a nastêpnie monasteru Wprowadzenia do wi¹tyni Najwiêtszej Marii Panny w Kupiatyczach.
W badaniu historycznym objawieñ i kultu Matki Bo¿ej
w pierwszym rzêdzie nale¿y braæ pod uwagê zewnêtrzn¹
formê zjawisk kultowych, to znaczy zewnêtrzne objawy okrelonych ludzkich postaw religijnych, które pozostawi³y trwa³y lad w ród³ach materialnych czy pisanych. Opieraj¹c siê
na przekazach historycznych mo¿emy przeledziæ formy kultu jednostkowego, prywatnego. ród³a ukazuj¹ nam równie¿
formy kultu masowego, w których wyra¿one s¹ i mieszcz¹ siê
postawy religijne szerszych rodowisk spo³ecznych. Postawy
te s¹ kontynuacj¹ tradycji kultywowanych od pokoleñ. Korzenie kultu indywidualnego tkwi¹ bowiem w kulcie masowym.
Kult indywidualny jest zatem w³asn¹, osobist¹ interpretacj¹
kultu masowego1.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ badaj¹c kult ikon w Kociele prawos³awnym trzeba wzi¹æ pod uwagê specyfikê tego Kocio³a. Jedn¹
z istotnych cech prawos³awia, maj¹c¹ odniesienie równie¿ do
kultu cudownych ikon, jest wspólne prze¿ycie liturgiczne. Powoduje to, ¿e prawos³awna pobo¿noæ jest bardziej spo³eczna, a nie indywidualistyczna. W prawos³awiu istnieje silne poczucie, ¿e nie mo¿na byæ zbawionym w izolacji od innych, indywidualnie. Jest to mo¿liwe wy³¹cznie we wspólnocie Ludu Bo1

E. Jab³oñska-Deptu³a, Kult maryjny w Polsce XIX wieku, Wiê,
nr 5 (61), 1963, s. 43.
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¿ego. Odczucie to ma swoj¹ genezê w dowiadczeniu liturgicznym Kocio³a prawos³awnego, w którym uczestnicy modlitewnego zgromadzenia tworz¹ jednoæ skupion¹ wokó³ o³tarza
i ujawniaj¹ w ten sposób pe³niê lokalnego Kocio³a. Wynika st¹d
zasada kolejna. Prawos³awie stara siê podejmowaæ kult w sposób integralny, nie tylko jako zespó³ rytualnych gestów i czynnoci, ale przede wszystkim jako wewnêtrzne prze¿ywanie treci
poprzez nie wyra¿onych. Tym t³umaczyæ mo¿na niewielk¹ iloæ
róde³ odnosz¹cych siê do prawos³awnego kultu cudownych
ikon Matki Bo¿ej. Na tym tle prezentowana w niniejszej publikacji ikona kupiatycka jest szlachetnym wyj¹tkiem.
Zasady kultu Matki Boskiej w Kociele prawos³awnym okrelone zosta³y na Soborach Powszechnych. Sobory zwróci³y uwagê na szczególne znaczenie Matki Bo¿ej dla ekonomii zbawienia i wizji ca³ego Kocio³a. Mariologia zbudowana jest na tajemnicy Wcielenia Boga i przez obraz Bogurodzicy objawia siê
nam g³êbia stosunków bosko-ludzkich. Zgodnie z wiar¹ Kocio³a prawos³awnego opiece Matki Bo¿ej w osobie w. Jana
Teologa powierzona zosta³a ca³a ludzkoæ, czyli mówi¹c inaczej ca³y Koció³. Koció³ ten wierzy, i¿, tak¿e po swoim Zaniêciu, Bogurodzica nie pozostawi³a wiata i przebywaj¹c na niebiosach ¿yje ¿yciem naszego wiata, uczestniczy w jego cierpieniu, orêduje za wiatem w swoich modlitwach. Dlatego objawia siê wiatu w cudownych ikonach, zachowuj¹cych odczuwalny lad Jej obecnoci na ziemi2. St¹d te¿ wród cudownych ikon najwiêcej jest wizerunków Matki Bo¿ej.
Kult cudownych ikon Matki Boskiej na obszarze Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego rozwin¹³ siê w XVI-XVIII wieku, ale jego
tradycje siêgaj¹ czasów redniowiecza3. Wp³ynê³y na to szczególnie liczne objawienia Matki Bo¿ej i Jej cudownych ikon, co
przyczynia³o siê do powstawania nowych sanktuariów i roz2

3

S. Bu³gakow, Prawos³awie, Bia³ystokWarszawa 1992, s. 132, 157;
I. Jazykowa, wiat ikony, Warszawa 1998, s. 107-108.
Szerzej na ten temat zob.: P. Chomik, Kult ikon Matki Bo¿ej w Wielkim Ksiêstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku, Bia³ystok 2003.
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wijaj¹c ju¿ istniej¹ce. Nale¿y podkreliæ, i¿ pod opiekê Bogurodzicy uciekano siê wielokrotnie w chwilach najwiêkszych
zagro¿eñ, a wiêc podczas wojen, epidemii. W takich sytuacjach objawienia maryjne zyskiwa³y jeszcze bardziej na znaczeniu, a kult Matki Bo¿ej przybiera³ na sile. Matce Bo¿ej przypisywano rolê mediatora miêdzy wiernymi a Bogiem, uwa¿ano bowiem, i¿ nie bierze Ona udzia³u w rygorystycznej sprawiedliwoci Boskiej. St¹d liczne przejawy kultu cudownych
ikon i pielgrzymki do orodków kultu maryjnego. Orodki kultu
maryjnego by³y najczêciej zwi¹zane z niezwyk³ymi wydarzeniami (odnalezienie ikony, cudowne uzdrowienia itp.). Wiêkszoæ z tych orodków powsta³a bowiem w wyniku wspomnianych ju¿ objawieñ Bogurodzicy lub Jej ikony. Rzecz¹ charakterystyczn¹ by³o równie¿ to, ¿e wiadkami tych wydarzeñ
byli ludzie proci: starcy, pastuszkowie czy dzieci. Doæ czêsto sanktuaria by³y zlokalizowane z dala od siedzib ludzkich.
Istnienie wielu orodków by³o zwi¹zane z wod¹ (rzeka, ród³o), która posiada³a cudowne w³aciwoci, lub drzewami,
o czym z kolei wiadcz¹ objawienia ikon w lesie lub na pojedynczych drzewach: lipie, dêbie czy gruszy.
Kult cudownych ikon ³¹czy³ siê z g³êbok¹ religijnoci¹ spo³eczeñstwa ostentacyjnie manifestuj¹cego swoj¹ pobo¿noæ
i wierz¹cego, ¿e poprzez objawione ikony Matka Bo¿a wskazuje b³¹dz¹cym, w¹tpi¹cym i cierpi¹cym drogê wyjcia
z wszelkich nieszczêæ. W wieku XVI, a szczególnie w pierwszej po³owie wieku XVII, wzrasta³o znaczenie miejsc pielgrzymkowych i rola sanktuariów z cudownymi ikonami w ¿yciu Kocio³a prawos³awnego. W okresie tym obok znanych
orodków kultowych powstawa³y nowe o znaczeniu lokalnym
b¹d regionalnym. Kult Matki Boskiej wyra¿aj¹cy siê w oddawaniu czci cudownym ikonom zrodzi³ siê g³ównie jako kult
Opiekunki i Orêdowniczki przed Bogiem broni¹cej ludnoci
od wszelkich nieszczêæ ¿ycia doczesnego.
Objawione ikony na pozór wygl¹da³y bardzo skromnie i zwyczajnie. By³y one zwykle niewielkich rozmiarów, nie odznacza³y siê wielkimi walorami artystycznymi. W samym fakcie obja7
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wienia ikony widziano osobliwy znak, który wskazywa³ na wolê Matki Bo¿ej. Zwykle objawieniu towarzyszy³y cudowne uzdrowienia ludnoci. Przed objawion¹ ikon¹ modlono siê g³êboko, rozmylano i czyniono postanowienia podyktowane wiar¹. Na miejscu objawienia ikony stawiano kaplicê, cerkiew lub
zak³adano monaster ku czci Bogurodzicy, gdzie z ca³ym pietyzmem przechowywano objawion¹ ikonê. Do powsta³ego sanktuarium pielgrzymowali ludzie, by dowiadczyæ cudownej mocy ikony. £aski cudownych ikon promieniowa³y na bli¿sz¹ i dalsz¹ okolicê, a niekiedy na ca³y kraj.
W ten sposób ³atwo powstawa³ i szybko szerzy³ siê kult
cudownych ikon. By³y one chêtnie widziane, modlono siê
przed nimi, zostawiano wota, same ikony stawa³y siê przedmiotem kultu. Legendy powstawa³y wokó³ bardziej znanych
ikon (nie tylko Matki Bo¿ej); opowiadano o wiêtych, którzy
z obrazów wychodz¹ ¿ywi, by broniæ ludzkiej sprawiedliwoci, czy te¿ pomóc w nêdzy, mówiono o nadzwyczajnym pochodzeniu tych obrazów, które w cudowny sposób zosta³y
zes³ane, o cudach, które siê przed nimi dziej¹.
Kult cudownych ikon obejmowa³ wiele czynników, nie tylko religijnych i wyznaniowych. Sam kult i jego oddzia³ywanie
wzmacnia³o wiadomoæ spo³eczn¹, narodow¹ i poczucie odrêbnoci wszystkich mieszkañców Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Rozwojowi pobo¿noci sprzyja³ te¿ fakt, ¿e w Kocio³ach wschodnich Matka Bo¿a jest otoczona szczególn¹ czci¹.
Kult ikon Matki Bo¿ej w Wielkim Ksiêstwie Litewskim w wiekach XVI-XVIII by³ zatem zjawiskiem oryginalnym i autonomicznym w kulturze europejskiej, a jego cech¹ szczególn¹ by³ rozwój na styku chrzecijañskiego Wschodu i Zachodu.
W dziejach prawos³awnego monastycyzmu i kultu cudownych ikon Matki Boskiej miejsce szczególne zajmuje kupiatycki monaster Wprowadzenia do wi¹tyni Najwiêtszej Marii Panny. O dziejach tego monasteru bêdzie mowa poni¿ej. W tym
miejscu natomiast ograniczê siê do kilku uwag o charakterze
prawos³awnego ¿ycia monastycznego w drugiej po³owie XVI
i pierwszej po³owie XVII wieku.
8
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Monastery od zarania dziejów odgrywa³y znacz¹c¹ rolê
w ¿yciu duchowym Kocio³a prawos³awnego. Oprócz prowadzenia swojej typowo cerkiewnej misji monastery by³y tak¿e orodkami nios¹cymi wyznawcom Kocio³a wykszta³cenie
i kulturê. Mnisi ¿yj¹cy w monasterach w³¹czali siê w ¿ycie duchowe wiernych i otaczaj¹cego monastery wiata. Monastery i ich duchowoæ kszta³towa³y duchowoæ wyznawców Kocio³a, a na Rusi i w Bizancjum odgrywa³y niepoledni¹ rolê
w kszta³towaniu ¿ycia spo³ecznego i politycznego4.
W ¿yciu Kocio³a prawos³awnego w Rzeczypospolitej monastery pe³ni³y istotn¹ funkcjê kulturotwórcz¹, kszta³tuj¹c postawy moralne i intelektualne wiernych. Monastery by³y te¿
centrami ¿ycia religijnego i orodkami pielgrzymkowymi przyci¹gaj¹cymi tysi¹ce p¹tników. W okresach szczególnie trudnych
broni³y dogmatów wiary i praw ca³ego Kocio³a. W XVI wieku
nast¹pi³ rozwój ¿ycia monastycznego. W wielu monasterach
budowano nowe cerkwie, budynki klasztorne, rozwijano biblioteki, skryptoria, prowadzono dzia³alnoæ charytatywn¹ zak³adaj¹c przytu³ki5. Monastery by³y orodkami ¿ycia duchowego, intelektualnego i pimienniczego.
Po unii brzeskiej (1596 r.) nast¹pi³y istotne zmiany w ¿yciu
monastycznym Kocio³a prawos³awnego w Rzeczypospolitej.
Z jednej strony Koció³ prawos³awny utraci³ czêæ orodków
monastycznych na rzecz Kocio³a unickiego, z drugiej za strony nast¹pi³y  szczególnie w pierwszej po³owie XVII wieku 
liczne fundacje nowych monasterów. Wiêkszoæ nowych fundacji nast¹pi³a na obszarze Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego,
gdy¿ tu w³anie Koció³ prawos³awny utraci³ wiele klasztorów
na rzecz unitów. Okres ten, przez niektórych badaczy, uwa¿any jest za czas najwiêkszej liczby fundacji monasterów6.
4

5

6

Por.: I. K. Smolicz, Russkoje monaszestwo 998-1917, Moskwa
1999, s. 14.
A. Mironowicz, Koció³ prawos³awny w Polsce, Bia³ystok 2006,
s. 224.
T. Kempa, Fundacje monasterów prawos³awnych w Rzeczypos9
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Ta szczególna hojnoæ fundatorów zwi¹zana by³a w znacznym stopniu z trudn¹ sytuacj¹, w jakiej znajdowa³a siê Cerkiew prawos³awna po unii brzeskiej. Wyznawcy prawos³awia
mieli bowiem wiadomoæ istnienia zagro¿enia ze strony unii
i chêæ przeciwdzia³ania trudnej sytuacji, w jakiej siê znaleli,
wyzwoli³a ogromne pok³ady energii drzemi¹ce w tej spo³ecznoci.
Monasterem, który ufundowany zosta³ na fali nowych fundacji XVII-wiecznych by³ w³anie monaster Wprowadzenia do
wi¹tyni Najwiêtszej Marii Panny w Kupiatyczach nieopodal
Piñska. Ufundowany w 1629 roku przej¹³ duchowe, religijne
i intelektualne funkcje monasteru leszczyñskiego Zaniêcia
NMP w Piñsku7. Monaster ten by³ znacz¹cym centrum duchowym Pañszczyzny w XVI wieku i wczeniej. Jednak po roku
1596 przyj¹³ uniê. Zaistnia³a koniecznoæ powstania nowego
prawos³awnego orodka monastycznego, który pe³ni³by rolê
tak¹ jak dawniej monaster leszczyñski. Takim monasterem by³
w³anie monaster w Kupiatyczach.
Monaster Wprowadzenia do wi¹tyni Najwiêtszej Marii
Panny w Kupiatyczach by³ te¿ orodkiem kultowym cudownej ikony Matki Boskiej. ród³em do poznania dziejów samego monasteru, jak i cudownej ikony s¹ dwie ksiêgi cudów.
Jest to o tyle niezwyk³e, ¿e tzw. ksiêgi cudów by³y gatun-

7

politej w pierwszej po³owie XVII wieku, [w:] ¯ycie monastyczne w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk
i P. Chomika, Bia³ystok 2001, s. 101.
Na temat monasteru leszczyñskiego zob.: D. Dowgia³³o, Pinskij
leszczinskij monastyr w 1588 g., Minskaja starina, wyp. 1, Minsk
1909, s. 97-124. Warto w tym miejscu wyjaniæ, ¿e monaster ten
opisywany jest w literaturze przedmiotu jako monaster Objawienia Pañskiego  Bogojawlenskij. Z dokumentów badanych
na pocz¹tku XX wieku przez Dowgia³³ê wynika natomiast, ¿e ju¿
na pocz¹tku XVI wieku monaster nosi³ miano monasteru Zaniêcia NMP  Uspienija. Spraw¹ otwart¹ jest wezwanie monasteru w okresie wczeniejszym.
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kiem literackim charakterystycznym bardziej dla Kocio³a unickiego. Przypadek obrazu kupiatyckiego jest wyj¹tkowy, albowiem wiêkszoæ prawos³awnych orodków kultowych nie ma
w³asnych ksi¹g cudów, bêd¹cych zapisem cudownych wydarzeñ doznawanych przez wiernych przed ikon¹. O przyczynach niewielkiej liczby róde³ odnosz¹cych siê do prawos³awnych obiektów kultu pisa³em powy¿ej. Pierwsza z ksi¹g
cudów, autorstwa ihumena kupiatyckiego Hilariona Denisowicza to Parergon cudow swiêtych obraza Przeczystey Bogarodzice w Monasteru Kupiatyckim, wydany w Kijowie
w 1638 roku. Druga  zawarta zosta³a w dziele Nowoje niebo z nowymi zwiezdami sotworennoje to jest preb³agos³owiennaja diewa Marija Bogorodica z czudami swoimi autorstwa Joannicjusza Galatowskiego, wydana po raz pierwszy
we Lwowie w 1665 roku w typografii Micha³a lozki. Z tej samej drukarni pochodzi³o drugie wydanie tej pozycji, które ukaza³o siê nie póniej ni¿ w 1667 roku (jest to rok mierci drukarza Micha³a lozki). Trzecie wydanie ukaza³o siê w Czernihowie w 1677 roku, a czwarte w Mohylewie w 1699 r. Wa¿nym
ród³em poznania dziejów ikony kupiatyckiej jest te¿ Diariusz
Atanazego Filipowicza, wiêtego Kocio³a prawos³awnego 
Atanazego Brzeskiego8.
Parergon cudow swiêtych obraza Przeczystey Bogarodzice w Monasteru Kupiatyckim Hilariona Denisowicza, poety
i pisarza z otoczenia metropolity kijowskiego Piotra Mohy³y, by³ suplementem, opatrzonym oddzielnym tytu³em i stron¹ tytu³ow¹, do dzie³a Atanazego Kalnofojskiego Teratourgima lubo Cuda które by³y tak w samym wiêtocudotwornym Monasteru Pieczarskim jako y w obydwu wiêtych pieczarach, w których po woli Bo¿ey B³ogos³awieni Oycowie
Pieczrscy po¿ywszy, y ciê¿ary Cia³ Swoich z³o¿yli. Wiernie
y pilnie teraz pirwszy raz zebrane, y wiatu podane. Rep8

Russkaja Istoriczeskaja Bibliotieka, izdawajemaja Archieograficzeskoju Komissijeju, t. IV, Pamiatniki polemiczeskoj litieratury, cz. I,
Sankt-Pietierburg 1879, s. 49-156.
 11 

KUPIATYCKA IKONA MATKI BO¯EJ

rint tego dzie³a zosta³ wydany w Harvardzie w 1987 roku9.
Ksi¹¿ka niniejsza zawiera przedstawienie dziejów cudownej ikony kupiatyckiej i jej orodka kultowego, przedruk dzie³a Hilariona Denisowicza oraz wybór dokumentów archiwalnych dotycz¹cych monasteru kupiatyckiego.

*
Winien jestem jeszcze podziêkowania recenzentom,
prof. dr hab. Marzannie Kuczyñskiej, prof. dr. hab. Jerzemu
Urwanowiczowi których uwagi przyczyni³y siê do poprawienia jakoci niniejszego wydania oraz doktorowi Mieczys³awowi Winiowolskiemu za konsultacjê jêzykow¹ i pomoc w t³umaczeniu wyra¿eñ i zwrotów ³aciñskich.

9

SeventeenthCentury Writings on the Kievan Caves Monastery
with an Introductions by Paulina Lewin, Harvard Library of Early Ukrainian Literatura, vol 4, Harvard 1987, s. 299-326; Por.:
A. Archangielskij, Oczerki iz istorii zapadnorusskoj litieratury XVIXVIII ww., [w:] Cztienija w Impieratorskom Obszczestwie Istorii i Driewnostiej Rossijskich pri Moskwowskom Uniwiersitietie,
,
t. 1, Borba s katoliczestwom i zapadnorusskaja litieratura konca XVI  pierwoj po³owiny XVII w, Moskwa 1888, s. 106.
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Kupiatycka Ikona
Matki Bo¿ej
Ikona kupiatycka nie by³a ikon¹ typow¹. Nale¿y ona do tak
zwanych enkolpionów, czyli sk³adanych krzy¿y napiernych
pustych wewn¹trz, podobnych do panagii10 noszonych przez
biskupów. Krzy¿ z wyobra¿eniem ikony kupiatyckiej by³ miedziany. Na jednej stronie krzy¿a, w centrum, widnia³ wizerunek pe³nej postaci Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem na lewym rêku.
W koñcach krzy¿a znajdowa³y siê wizerunki: na górze Boga
Ojca, po bokach rodziców Matki Bo¿ej Joachima i Anny. Na
drugiej stronie krzy¿a widnia³ wizerunek Ukrzy¿owania. Tego
rodzaju uk³ad kompozycyjny pozwala zaliczyæ ikonê kupiatyck¹ do typu ikonograficznego Hodegetria11.
Wyra¿enie Hodegetria z greckiego t³umaczy siê jako
10

11

Panagia  obraz Matki Boskiej lub Chrystusa noszony na piersi
przez biskupów, stanowi¹cy ich dystynkcjê. A. Znosko, S³ownik cerkiewnos³owiañsko-polski, Bia³ystok 1996, s. 224. Por.:
K. Nikolskij, Posobije k izuczeniju ustawa bogos³u¿enija, S.-Pietierburg 1907, s. 63-64.
J. Bobrow, Osnowy ikonografii driewnierusskoj ¿ywopisi, SanktPietierburg 1995, s. 211-212. W apsydzie katedry w Torcello
(pocz. XII wieku) znajduje siê wyobra¿enie Matki Bo¿ej najbli¿sze klasycznej Hodegetrii, a jednoczenie najbli¿ej odpowiadaj¹ce kupiatyckiej ikonie. Bogurodzica jest przedstawiona w pe³nej postaci, frontalnie, Dzieci¹tko jest lekko odwrócone w Jej
stronê, Jego prawa rêka wzniesiona jest w gecie b³ogos³awieñstwa. Prawa rêka Matki Bo¿ej jest przyciniêta do piersi.
 13 
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Wskazuj¹ca Drogê. W tej nazwie zawarta jest koncepcja
wszystkich ikon maryjnych, poniewa¿ Matka Bo¿a prowadzi
wiernych do Chrystusa. Ju¿ wybitny bizantolog i znawca ikonografii Nikodem Kondakow pisa³, ¿e Hodegetria stanowi centrum chrzecijañskiej ikonografii12.
¯ycie chrzecijanina jest drog¹ z ciemnoci do cudownej
wiat³oci Bo¿ej, od grzechu do zbawienia, od mierci do ¿ycia. Na tej nie³atwej drodze chrzecijanin ma Orêdowniczkê
 Matkê Bo¿¹. Ona sta³a siê mostem umo¿liwiaj¹cym przyjcie na wiat Zbawiciela, a w wiecie doczesnym jest mostem
na drodze wiod¹cej do Chrystusa.
Schemat ikonograficzny Hodegetrii przedstawia siê nastêpuj¹co: postaæ Bogurodzicy przedstawiona jest frontalnie
(niekiedy z lekkim pochyleniem g³owy), na jednej Jej rêce jak
na tronie zasiada Dzieci¹tko Chrystus, drug¹ rêk¹ Bogurodzica wskazuje na Nie, kieruj¹c tym samym uwagê obecnych
i modl¹cych siê na Dzieci¹tko. Chrystus jedn¹ rêk¹ b³ogos³awi Matkê, a w Jej osobie i widzów. Gest b³ogos³awieñstwa
bywa równie¿ czêsto skierowany bezporednio na patrz¹cych na ikonê. W drugiej rêce Chrystus trzyma zwiniêty zwój
(w innych wariantach Dzieci¹tko trzyma ber³o i jab³ko, ksiêgê
lub rozwiniêty zwój)13.
Schemat ten nie wyczerpuje wszystkich mo¿liwych wariantów ikony typu Hodegetria.
Niewielkie ró¿nice ikonograficzne w szczegó³ach zwi¹zane s¹ z histori¹ pochodzenia ka¿dej konkretnej ikony. Na
przyk³ad typ Matki Boskiej Prewilepty (Przepiêknej), który na
Rusi otrzyma³ nazwanie Tychwiñskiej, odznacza siê bardziej
miêkkim traktowaniem pozy Bogurodzicy i Dzieci¹tka, którzy
na tej ikonie zwróceni s¹ ku sobie. Swoj¹ nazwê ikona otrzyma³a od miejscowoci Tychwin. Wed³ug tradycji ikona, która
znajdowa³a siê w wi¹tyni w dzielnicy Blacherny w Konstan12

13

I. Jazykowa, wiat ikony, s. 114; N. P, Kondakow, Ikonografija
Bogomatieri, t. II, S.-Pietierburg 1915, reprint 1998, s. 152.
I. Jazykowa, wiat ikony, s. 114.
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tynopolu, nagle w roku 1383 w niewyjaniony sposób zniknê³a z cerkwi i odnalaz³a siê w pobli¿u miejscowoci Tychwin
na Rusi, gdzie na czeæ ikony zbudowano wi¹tyniê Zaniêcia Matki Boskiej.
W ikonografii Hodegetrii powsta³o mnóstwo wariantów,
które odró¿niaj¹ siê od podstawowego kanonu ikonograficznego pozami, detalami odzie¿y, nosz¹c nazwy od miejsc ich
szczególnego kultu. Na przyk³ad ikona iwierska otrzyma³a swoja nazwê ze wzglêdu na jej kult w monasterze iwierskim na
wiêtej Górze Athos. Na ikonie tej Jezus siedzi prosto, a Matka Bo¿a lekko pochyla ku niemu g³owê. Równie¿ ikona korsuñska jest bliska ikonie Prewilepta. Podobny typ ikonograficzny jest te¿ znany pod nazw¹ Jerozolimskiej Matki Boskiej.
Najprawdopodobniej w wieku XVI pojawi³a siê nazwa gruziñska, na okrelenie ikony, na której maforion opuszcza siê
z g³owy Matki Boskiej. Typ ten by³ rozpowszechniony w ikonografii nowogrodzkiej w XV-XVI wieku i jego pierwowzorem
by³a ikona iwierska. W ikonografii znane s¹ te¿ lustrzane
przedstawienia Hodegetrii, na których Dzieci¹tko siedzi na
prawej rêce Bogurodzicy. Takie warianty otrzyma³y nazwê
aleksandryjska, ale jest to te¿ jeden z wariantów ikony jerozolimskiej14.
Warto zauwa¿yæ, ¿e prototypy Hodegetrii  wyobra¿enia
Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem w pierwszych wiekach chrzecijañstwa mo¿na by³o spotkaæ na monetach czy pieczêciach.
Prototypy Hodegetrii spotykane by³y tak¿e na krzy¿ach napiernych noszonych przez duchownych. Przyk³adem mo¿e
byæ krzy¿ syryjski z VIII-IX wieku15, który równie¿ do z³udzenia przypomina ikonê kupiatyck¹.
Opisane powy¿ej warianty ikonograficzne Hodegetrii znane by³y na Polesiu  a zatem na obszarze, z którego pochodzi Kupiatycka Ikona Matki Bo¿ej  w wieku XVI, a pojedyncze przyk³ady dotycz¹ czasów wczeniejszych. Czêæ zna14
15

J. Bobrow, Osnowy ikonografii, s. 214-215.
N. P. Kondakow, Ikonografija Bogomatieri, t. II, s. 166.
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nych do dzisiaj ikon poleskich to oryginalna twórczoæ miejscowych ikonopisców, a czêæ to lokalne warianty znanych
powszechnie typów ikonograficznych Matki Boskiej.
Warunki spo³eczne rozwoju malarstwa ikonowego na bia³oruskim Polesiu w XVI wieku by³y z³o¿one. Ziemie bia³oruskie
wchodzi³y w sk³ad Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego obejmuj¹cego wówczas nie tylko obszar dzisiejszej Bia³orusi, ale te¿ dzisiejsz¹ Litwê, czêæ Smoleñszczyzny czy Ukrainy. W ten sposób kultura bia³oruska by³a czêci¹ wielow¹tkowego procesu,
odgrywaj¹c w nim niepoledni¹ rolê. Jednym z wa¿niejszych
elementów tej kultury by³a kultura cerkiewna, a jej czêci¹ z kolei by³o malarstwo ikonowe i kult cudownych ikon.
Poczynaj¹c od wieku XVI ikony by³y tworzone bez dok³adnych wzorów graficznych i odznacza³y siê stosunkowo dowolnym traktowaniem kompozycji, detali. Mo¿na s¹dziæ, ¿e
drogowskazem w pracy miejscowych ikonopisców by³y nie
wzory graficzne  tzw. podlinniki, lecz ogólne, s³owne rekomendacje poszczególnych typów wariantów ikonograficznych, przekazywane ustnie lub zawarte w ró¿nych drukach
i rêkopisach docieraj¹cych na obszar Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego16.
Zabytków sztuki cerkiewnej, pochodz¹cych sprzed wieku
XVI zachowa³o siê na obszarze dzisiejszej Bia³orusi i Polesia
niezwykle ma³o. Za jeden z najstarszych znanych zabytków
sztuki ikonograficznej uwa¿ana jest w³anie Kupiatycka Ikona
Matki Bo¿ej.
W literaturze przedmiotu objawienie ikony kupiatyckiej
przyjmuje siê na rok 1182. Tak¹ myl wyra¿a Aleksander Raszyn w wydanym w 1852 roku dziele Po³noje sobranije istoriczeskich swiedienij o wsiech bywszych w driewnosti i nynie
suszczestwujuszczich monastyriach i primieczatielnych cerkwiach w Rossii17. Rok 1182 jako rok objawienia ikony powta16
17

Ikanapis Zachodniaha Palessia XVI-XIX stst, Minsk 2005, s. 86.
W. W. P-czin, Kupiatyckaja czudotwornaja ikona Bo¿yej Matieri, Minskije jeparchialnyje wiedomosti nr 18, 1891, s. 489, przyp. 1.
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rzaj¹ praktycznie wszystkie wspó³czesne opracowania dotycz¹ce ikony kupiatyckiej18. Ihumen kupiatycki Hilarion Denisowicz w Parergonie cudow swiêtych obraza Przeczystey Bogarodzice w Monasteru Kupiatyckim, wydanym w Kijowie w 1638
roku, nie podaje dok³adnej daty objawienia ikony, ale opowiada o spaleniu przez Tatarów cerkwi, w której znajdowa³a siê ikona kupiatycka. Wydarzenie to mia³o miejsce podczas najazdu
Tatarów na wschodnie obszary Rzeczypospolitej, po zdobyciu
przez nich Kijowa w 1240 roku. Je¿eli ikona znajdowa³a siê ju¿
w cerkwi kupiatyckiej, to rok 1182 mo¿emy przyj¹æ jako prawdopodobn¹ datê objawienia ikony, a bez w¹tpienia objawienie
to dokona³o siê pomiêdzy rokiem 1182 a 1240.
Inn¹ datowan¹ wczeniej ni¿ na wiek XVI by³a ikona Zaniêcia Matki Bo¿ej znajduj¹ca siê w monasterze leszczyñskim nieopodal Piñska. Ikona ta pochodzi³a najprawdopodobniej z XIV
wieku19. W monasterze tym znajdowa³a siê te¿ kopia ikony Jerozolimskiej Matki Bo¿ej. W literaturze rosyjskojêzycznej koñca
XIX wieku równie¿ mo¿na spotkaæ opisy ikon znajduj¹cych siê
w wi¹tyniach Brzecia i Piñska, które ju¿ w XVII-XVIII wieku uwa¿ane by³y za dawne20. To samo mo¿na powiedzieæ o ikonach
monasteru spaskiego w Kobryniu, którego wszystkie drogocennoci pochodzi³y z wieków XIV-XVI21.
18

19
20

21

Zobacz np.: N. F. Wysockaja, Tiempiernaja ¿ywopi Bie³orussii
konca XVXVIII wiekow, Minsk 1986, s. 25; M. Janickaja, Cudatwornyja abrazy, straczanyja Bie³arussiu u wichury histarycznych
padziej, Wiartannie nr 6, Minsk 1999, s. 15; A. Jaskiewicz, Cudadziejnyja ikony Bie³arusi, Bie³aruski Prawas³auny Kalandar
2001, Minsk 2000, s. 129; Eadem, Padzwi¿niki i ich swiatyni,
Minsk 2002, s. 212-217.
D. Dowgia³³o, Pinskij leszczinskij monastyr w 1588 g, s. 97-113.
L. Pajewskij, Gorod Briest-Litowskij i jego driewnije chramy, Grodno 1894, s. 26, 63, 64; Ikanapis Zachodniaha Palessia XVI-XIX
stst, s. 87.
Akty izdawajemyje Wilenskoju archieograficzeskoju Komissijeju
dla razbora driewnich aktow, t. VI, Wilna 1872, s. 148-149, 494,
519, 535 i nast.
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Najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ XVI-wiecznej ikonografii ca³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, w tym tak¿e bia³oruskiego Polesia, jest jej cis³y zwi¹zek z tradycj¹ bizantyjskiego malarstwa ikonowego. Dzie³a pochodz¹ce z tego okresu odznaczaj¹ siê szczególnym nawi¹zaniem do formy i kolorów znanych z ikon bizantyjskich. Sporód znanych bia³oruskich Hodegetrii mo¿na w tym kontekcie wymieniæ wspomnian¹ ju¿ Jerozolimsk¹ Ikonê Matki Bo¿ej z monasteru leszczyñskiego, nazywan¹ ju¿ w literaturze relikwi¹ tego monasteru. Ikona ta przyci¹ga³a modl¹cych siê i patrz¹cych na ni¹
monumentalnoci¹ i zarazem ekspresyjnoci¹ kompozycji.
Z orygina³em bizantyjskim ikonê polesk¹ ³¹cz¹ klasyczne (w rozumieniu ikonografii) rysy twarzy przedstawianych postaci,
wyrana kolorystyka i charakter z³oceñ. Twarze maj¹ ciemn¹
karnacjê, co zbli¿a tê ikonê do prac Dionizego, jednego z najwybitniejszych ikonografów na Rusi prze³omu XV i XVI wieku22. Ornament na ikonie wykonany jest w formie a¿urowej
grawiury, nadaj¹cej jej lekkoæ i przejrzystoæ. Ornament ten
³¹czy ikonê polesk¹ z tradycj¹ ikonowego malarstwa bizantyjskiego i po³udniowos³owiañskiego, jak równie¿ z malarstwem szko³y sieneñskiej we W³oszech. Ikon¹ blisk¹ opisywanej jest Hodegetria z Galerii Trietiakowskiej w Moskwie, pochodz¹ca z XV wieku.
Wiek XVI okaza³ siê w dziejach malarstwa ikonowego na
Bia³orusi wiekiem najbardziej p³odnym. W tym w³anie czasie sformowana zosta³a ogólnobia³oruska szko³a malarstwa
ikonowego. Malarstwo ikonowe na Polesiu by³o jej czêci¹,
maj¹c¹ wyrane cechy charakterystyczne odró¿niaj¹ce je od
ikonografii innych ziem bia³oruskich.
Jak ju¿ wspomnia³em ikona kupiatycka nale¿y do tzw. enkolpionów, czyli sk³adanych metalowych krzy¿y napiernych.
Jeszcze w XIX wieku, w muzeum cerkiewno-archeologicznym
w Kijowie, znajdowa³o siê oko³o 40 podobnych krzy¿y, a w rê22

Ikanapis Zachodniaha Palessia XVI-XIX stst, s. 89. Na temat twórczoci Dionizego zob.: I. Jazykowa, wiat ikony, s. 145-150.
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kach prywatnych znajdowa³o siê prawie drugie tyle23. Wiêkszoæ z nich odnaleziona zosta³a na terenie dzisiejszej Ukrainy i na po³udniowych ziemiach Bia³orusi.
Podobne krzy¿e znane by³y na Rusi ju¿ w wieku XII, czyli
tym, do którego odnoszone jest objawienie ikony kupiatyckiej. By³ to czas przemo¿nego wp³ywu Bizancjum na rusk¹
sztukê cerkiewn¹. Jednym z przyk³adów jest tzw. krzy¿ w.
Eufrozyny Po³ockiej, wykonany oko³o 1161 roku przez znakomitego po³ockiego jubilera £azarza Bogszê. Szecioramienny
krzy¿ mia³ s³u¿yæ celom liturgicznym w po³ockim monasterze
Spasa24. Warto zauwa¿yæ, ¿e szecioramienna forma krzy¿a
jest charakterystyczna dla ziem ruskich dawnego Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego.
Do enkolpionów pochodz¹cych z Bizancjum odnieæ nale¿y przede wszystkim emaliowany enkolpion z br¹zu, przechowywany w XIX wieku w muzeum cerkiewno-archeologicznym w Kijowie. Przedstawia³ on ukrzy¿owanego Zbawiciela,
a w koñcach krzy¿a w medalionach znajdowa³y siê twarze
nieznanych postaci wiêtych. Krzy¿ ten zosta³ odnaleziony
w XIX wieku podczas prac archeologicznych na przedmieciach Po³tawy25. Podobne krzy¿e pochodz¹ce z Bizancjum
zosta³y odnalezione równie¿ w innych miastach dawnej Rusi
Kijowskiej.
Te w³anie krzy¿e  enkolpiony  by³y wzorem dla krzy¿y
wykonywanych przez miejscowych rzemielników i artystów.
Jednym z pierwszych enkolpionów na Rusi, autorstwa miejscowych mistrzów, by³ datowany na wiek XI enkolpion w. w.
Borysa i Gleba. Móg³ byæ on wykonany tu¿ po pierwszym
przeniesieniu relikwii w. w. Borysa i Gleba, jakie mia³o miej23

24

25

N. I. Pietrow, Kupiatyckaja ikona Bogorodicy, w swiazi s driewnierusskimi enko³pionami, [w:] Trudy diewiatago Archieo³ogiczeskago sjezda w Wilnie 1893, t. II, Moskwa 1897, s. 72.
G. Szejkin, Po³ockaja jeparchija, Minsk 1997, s. 12-13; U. Ar³ou,
Tajamnicy po³ackaj historyi, Minsk 2002, s. 88-90.
N. I. Pietrow, Kupiatyckaja ikona Bogorodicy, s. 73.
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sce w roku 1072. Na odwrotnej stronie tego enkolpionu przedstawiony by³ w. W³odzimierz. Znane s¹ te¿ enkolpiony, na
których przedstawiano archanio³a Micha³a, w. Miko³aja, Matkê Bosk¹ z Blacherny, Zwiastowanie NMP26.
Z po³udnia enkolpiony wêdrowa³y na pó³noc, docieraj¹c,
czy wrêcz przekraczaj¹c granice wspó³czesnej Bia³orusi. Dlatego te¿ by³y obecne na Wo³yniu i Polesiu, a nawet na S³ucczynie.
Jednym z obszarów wystêpowania enkolpionów by³o
dawne ksiêstwo turowsko-piñskie, obejmuj¹ce swym zasiêgiem w³anie Polesie. To z tego obszaru pochodzi³a ikona kupiatycka.
W ksiêdze cudów Hilariona Denisowicza o objawieniu ikony kupiatyckiej czytamy: Kupiatcze od kupid z dialektu ruskiego, z polskiego od kempin, których jest wko³o dostatek, wie
rzeczona le¿y w powiecie Piñskim, maj¹c na wschód rzekê
Jaso³dê... Anna dziewczê w leciech szeciu pas¹c Oyca swego byd³o niespodzianie obaczy wiat³oæ miêdzy drzewami
przedziwn¹, która b³yszcz¹cym siê ogniem okrzciwszy, sz³a
widzieæ co by to za ogieñ gorza³.. Wiêc przyszedszy na mieysce, na którym siê iey ta iasnoæ okaza³a, a ¿adnego ognia
nie nieznalazszy, tamy obaczy³a cudowny ten, taki, y tak wielki Przeb³ogos³awioney Panny Krzy¿yk na drzewie wisz¹cy,
wziê³a go, do domu zanios³a, y w skrzynie, albo iako lud tamten mówi, w kube³ wrzuci³a. Sama nazad do swego urzêdu
paæ byd³o zwróci³a siê; który gdy odprawuie, y poyrzy na
to¿ mieysce, znowu na nim tak¹¿ iak¹ y pierwiey wiat³oæ
obaczy, y ten¿e... na tym¿e drzewie i mieyscu wisz¹cy Krzy¿yk obaczywszy powtore bierze, y w zanadra wk³ada; a ¿e
ju¿ dzieñ sk³ania³ siê ku nocy, pêdz¹c trzodê przed sob¹ do
domu, do tego¿ y Krzy¿yk ten niesie; przyszedszy rzecze do
Oyca Bazilego... nalaz³am Oycze mi³y wiêtoæ iak¹, po któr¹ gdy do zanadra siêgnie nie nalaz³a iey y rzecze: Mam¿e ia
drug¹ w kuble, pobie¿y ktemu, a nie nalazszy puci siê na mie26

Ibidem, s. 74-75.
 20 

KUPIATYCKA IKONA MATKI BO¯EJ

ysce, gdzie i¹ pierwey wziê³a by³a. Lecz i¿ iakom rzek³ noc
napiewa³a, szed³ y sam Oyciec zni¹, by snad czego siê iako
m³oda nie przelêk³a. Przyszli na mieysce, cudown¹ iasnoæ
obaczyli, a przybli¿ywszy siê do drzewa, wisz¹cy Krzy¿yk
zdiêli, y iu¿ po trzecie do domu zanieli, na mieyscu przystoynym i pewnym po³o¿yli do iutrzeyszego dnia. Wstawszy rano... poyrzy ie¿eli iest krzy¿yk, wszak¿e darmo go, a d³ugo
poszukawszy rozg³osi³ drugim s¹siadom to dzie³o Bo¿e, a powiedziawszy im dowodnie o sprawie wczorayszey, wiód³ ich
do ³êgu tego i drzewa... na którym Krzy¿yk znowu wisz¹cy
nalazszy, tudzie¿ chrociny y drzewa niema³o wysiekli, wodê
spucili, do³y ziemi¹ nawieli, y plac przystoiny wypracowawszy, na nim Cerkiewkê za³o¿yli, w ktorej zarazem dziaæ siê ro¿ne z woli Bo¿ey przez ten Przeczystey Panny Obrazek Cuda
iê³y...27
Podczas budowy pierwszej cerkwi w Kupiatyczach zdarzy³ siê te¿ pierwszy (nie licz¹c cudownego objawienia ikony) cud28. By³ to cud uzdrowienia cz³owieka: barzo wielki bol...
w g³owie cierpi¹cego, upad³ego na oczy 29. Cz³owiek ten pomaga³ przy budowie wycinaj¹c i zbieraj¹c suche ga³êzie tego
drzewa, na którym objawi³a siê ikona kupiatycka. Jednoczenie modli³ siê do Boga i Matki Bo¿ej o wybawienie z choroby.
Jak opisuje Denisowicz, dziêki ma³ej pracy, ale powiêconej
Bogu i Matce Bo¿ej, cierpi¹cy wielk¹ y cudown¹ wzi¹³ nagrodê, od choroby... uwolnienie.30
Po opisaniu tego cudu Denisowicz stwierdza, ¿e budowana cerkiew cudami po wszystkiem wiecie s³awna byd mia³a 31, ale nie podaje opisów dalszych cudów, o których najprawdopodobniej nie wiedzia³. Wyra¿a jednoczenie myl
27

28
29
30
31

H. Denisowicz, Parergon cudow swiêtych obraza Przeczystey
Bogarodzice w Monasteru Kupiatyckim, Kijów 1638, s. 3-5.
W. W. P-czin, Kupiatyckaja, s. 489.
H. Denisowicz, Parergon, s. 5.
Ibidem, s. 6.
Ibidem.
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o przechodzeniu z pokolenia na pokolenie wiary w cudown¹ moc ikony kupiatyckiej, co mo¿e wiadczyæ o tym, ¿e zdarzy³y siê kolejne cuda, a okoliczni mieszkañcy przychodzili
do ikony z wiar¹ o wstawiennictwo Matki Bo¿ej i ocalenie
podczas wszelkich chorób i nieszczêæ32.
Nastêpne cudowne wydarzenia maj¹ zwi¹zek z najazdem
Tatarów na Polskê oko³o 1240 roku. Poród wielu miejscowoci
w pañstwie polskim zosta³a równie¿ spalona wie Kupiatycze i cerkiew, w której znajdowa³a siê ikona. Jednak, jak siê
póniej okaza³o, cudowna ikona w po¿arze nie sp³onê³a. Denisowicz pisze, ¿e Obraz Cudotworny, i¿ jest nie wielkiey wielkosci... przypad³, y pokryty by³ popio³em... z osobliwey Bo¿ey opatrznoci od ogniowego opa³u by³ wolen.33
To przykrycie popio³em, o jakim pisa³ Denisowicz, mog³o byæ powodem braku blasku i skromnego wygl¹du ikony
kupiatyckiej, o czym wspomina³ Pietrow34.
Ponowne objawienie ikony mia³o miejsce po bli¿ej nieokrelonym czasie, kiedy to pewien pielgrzym Joachim, powracaj¹c z Jerozolimy, odwiedza³ monastery Polesia. Id¹c nieopodal odbudowanej wsi Kupiatycze niedaleko od mieysca
zgorza³ej Cerkwi Kupiatyckiej... obaczy³ niezwyczayn¹ iak¹
iasnoæ w boru siê b³yszcz¹c¹ przy ziemi... coby to takiego
by³o chc¹c dowiedzieæ siê: przyszed³ tam, a nic wiêcey oprócz iednego tego Cudotwornego Obraza nie ogl¹dawszy...
dotykaæ nie mia³ siê onego, tylko siê Panu Stwórcy pomodliwszy spad³ na sw¹ drogê 35 Pielgrzym odszed³ na spoczynek do wsi Kupiatycze i tam dowiedzia³ siê o spalonej cerkwi i znajduj¹cej siê w niej niegdy cudownej ikonie. Poszed³szy wraz z gospodarzem na miejsce ponownego objawienia
ikony naleli go (tj. ikonê  dop. P. Ch.); wszystkim potym
s¹siadom, y tak powtóre Cerkiew Naywiêtszej Panny ob³ego
32
33
34
35

W. W. P-czin, Kupiatyckaja, s. 490.
H. Denisowicz, Parergon, s. 7.
N. I. Pietrow, Kupiatyckaja ikona Bogorodicy, s. 76.
H. Denisowicz, Parergon, s. 7-8.
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zbudowali.36 Jak podaje Denisowicz, wie Kupiatycze ponownie sta³a siê dobrami Najwiêtszej Panny.
Kolejne cuda zwi¹zane s¹ z osob¹ Joachima, który z woli
Matki Bo¿ej zamieszka³ u duchownego cerkwi kupiatyckiej
i przyj¹³ na siebie rolê paramonarza37.
Czas tych wydarzeñ mo¿na w przybli¿eniu okreliæ. Je¿eli
za³o¿ymy, ¿e pierwsze objawienie ikony kupiatyckiej mia³o miejsce rzeczywicie w roku 1182, a póniej przele¿a³a oko³o 250
lat w popiele spalonej w wyniku najazdu tatarskiego (12401241 r.) cerkwi i zosta³a odnaleziona przez pielgrzyma Joachima, to znaczy, ¿e odnaleziono j¹ oko³o 1490 roku.
W okresie tym zdarzy³ siê cud, maj¹cy byæ wiadectwem
tego, ¿e przysz³y monaster w Kupiatyczach zosta³ za³o¿ony
za spraw¹ Matki Bo¿ej, aby nauczyæ okolicznych mieszkañców pokory i pos³uszeñstwa wobec Jej woli.
Ostatni¹ wol¹ zmar³ej, niewymienionej z nazwiska ksiê¿nej
by³o zostaæ pochowan¹ przy cerkwi kupiatyckiej. wiadczy
to o tym, ¿e cerkiew kupiatycka musia³a ju¿ s³yn¹æ cudami od
ikony. W innym przypadku testament zmar³ej ksiê¿nej nie mia³by sensu. W przeddzieñ pogrzebu paramonarzowi Joachimowi objawi³a siê podczas snu Matka Bo¿a i poleci³a przekazaæ duchownemu, aby nie grzeba³ cia³a ksiê¿nej w cerkwi.
Duchowny, dowiedziawszy siê o tym, chcia³ post¹piæ zgodnie z wol¹ Matki Bo¿ej, ale synowie ksiê¿nej, chc¹c wype³niæ
testament swojej matki, pochowali cia³o ksiê¿nej w cerkwi,
przed ikon¹ Bogurodzicy. Nastêpnego dnia id¹c na nabo¿eñstwo paramonarz znalaz³ cia³o ksiê¿nej wyrzucone z ziemi,
niedaleko od cerkwi. Nie chc¹c rozg³osu, duchowny ponownie pochowa³ je w poprzednim miejscu. Kolejnej nocy w cu36
37

Ibidem, s. 8.
Ibidem, s. 9-10. Paramonarz  najni¿szy s³uga cerkiewny, do którego obowi¹zków nale¿y zapalanie wiec, podawanie kadzielnicy, itp. Zobacz: A. Znosko, Ma³y s³ownik wyrazów starocerkiewno-s³owiañskich i terminologii cerkiewno-teologicznej, Warszawa 1983, s. 239.
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downym widzeniu Matka Bo¿a powiedzia³a paramonarzowi:
poniewa¿ a¿ dot¹d opornoci przyszlicie, a napomnieniy
mych s³uchaæ nie chcielicie przeto odeymuie siê ozdrowienia ³aska w tey Cerkwi, do czasu pewnego, mianowicie na lat
sto i wiêcej, a¿eby cia³o to do szczêtu wniwecz obróci³o, y pamiêæ iego z szumem zginê³a. A gdy to siê wype³ni, polê ia
inakszych robotnikow do tey winnice moiey, którzy czystoci¹, postem, pos³uszeñstwem, y ustawicznemi mod³ami utracona ³askê uzdrowienia znowu do tey Cerkwie przywróc¹ 38.
S³owa Bogurodzicy wype³ni³y siê, cuda w Kupiatyczach usta³y. W tym samym czasie rozesz³a siê wieæ o cudownej ikonie, otoczonej ³askami w ¯yrowicach  jak podaje Denisowicz
 gdzie na on czas by³o jeszcze Prawos³awie 39. Z tego powodu okoliczni mieszkañcy zaczêli twierdziæ, ¿e obraz nasz
do ¯urawicz (tak u Denisowicza  P. Ch.) przeniós³ siê lub
Bogarodzica sama przesz³a tam 40. Jednak¿e jak stwierdza
Denisowicz, w rzeczy samey nic nie by³o, poniewa¿ ten¿e
y Krzy¿, ten¿e y Obraz zostawa³ na tym mieyscu 41. Wszystko
to nie spowodowa³o jednak zaniku kultu cudownej ikony. Okoliczni mieszkañcy nadal pobo¿nie modlili siê przed ikon¹, pamiêtaj¹c o wczeniejszych cudach42.
Kult ikony kupiatyckiej ju¿ wtedy zacz¹³ siê znacznie poszerzaæ i oddzia³ywaæ równie¿ na ludzi wysokiego stanu. Denisowicz wspomina jakiego ksiêcia Jaros³awa (ojca ksiêcia
Fedora?) , który nada³ cerkwi kupiatyckiej przywileje, umacniaj¹c tym samym orodek kultowy. Ksi¹¿êta ruscy i dzier¿awcy piñscy tak¿e cerkiew kupiatyck¹ ubogacili i ozdobili 43. Podobnie uczyni³a równie¿ królowa Bona, której w 1523 roku
38
39
40
41
42

43

H. Denisowicz, Parergon, s. 10-11.
Ibidem, s. 11.
Ibidem.
Ibidem.
W. W. P-czin, Kupiatyckaja czudotwornaja ikona Bo¿yjej Matieri,
Minskije jeparchialnyje wiedomosti nr 19, 1891, s. 513.
H. Denisowicz, Parergon, s. 12.
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król polski Zygmunt Stary odda³ we w³adanie wszystkie miasta i wsie tworz¹ce ksiêstwo piñskie44.
W drugiej po³owie XV wieku ziemi¹ piñsk¹ w³ada³a Maria,
wdowa po ksiêciu kijowskim Semenie Olelkowiczu. Natomiast
od 1501 roku, z nadania króla polskiego Aleksandra, ziemiê
piñsk¹ przej¹³ knia Fedor Jaros³awowicz i w³ada³ ni¹ wraz
ze swoj¹ ¿on¹, córk¹ Marii Aleksandr¹ (Olen¹) do 1518 roku,
a po jej mierci  samodzielnie do 1521 roku. Knia Fedor
podczas swego panowania nada³ wiele przywilejów cerkwiom i monasterom, wród których by³a cerkiew kupiatycka45.
Ksi¹¿ê Fedor nada³ cerkwi kupiatyckiej miêdzy innymi jaz
na rzecze Jasio³dzie (1500 r.), pole na wysiew ¿yta (1511 r.),
dworzyszcze Jakimowskie z ziemi¹ orn¹ i siano¿êciami (1515
r.) oraz zezwoli³ duchownemu kupiatyckiemu na zbiór drzewa w swych lasach na potrzeby cerkwi (1515 r.)46.
Za czasów kniazia Fedora kupiatycki orodek kultowy, jeszcze na ponad sto lat przed za³o¿eniem w Kupiatyczach monasteru, prze¿ywa zatem swój rozkwit. Po mierci kniazia Kupiatycze i ca³a ziemia piñska dostaj¹ siê  jak ju¿ wspomnia³em  we w³adanie królowej Bony, która równie¿ otoczy³a
opiek¹ cerkiew kupiatyck¹47. Nastêpnie w³acicielami dóbr ku44

45
46

47

S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, pod red. B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, t.VIII,
Warszawa 1887, s. 169; J. Wolff, Kniaziowe litewsko-ruscy do
koñca czternastego wieku, Warszawa 1895, s. 329.
Ibidem, s. 168-169; W. W. P-czin, Kupiatyckaja, s. 514.
Riewizija puszcz i pieriechodow zwierinych w bywszem wielikom knia¿estwie litowskom s prisowokuplenijem gramot i priwilegij na wchody w puszczi i na ziemli sostawlennyja starostoju mstibo³owskim Grigorijem Bogdanowiczem Wo³owiczem
w 1559 godu s pribawlenijem drugoj aktowoj knigi sodier¿awszej w siebie priwilegii, dannyja dworianam i swiaszczennikam
pinskago powieta sostawlennoj w 1554 godu, Wilna 1867, s. 219220.
Ibidem, s. 220.
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piatyckich zostaje rodzina Wojnów, której pierwszym przedstawicielem by³ ¿o³nierz Grzegorz Wojna. Jednym z najznakomitszych przedstawicieli rodziny Wojnów by³ Dirimunt Wojna, starosta piñski. Na mocy prawa podawania nale¿a³y do
niego równie¿ znajduj¹ce siê w jego majêtnoci cerkwie i monastery. Dirimunt Wojna by³ dobrym opiekunem cerkwi kupiatyckiej. Dziêki jego staraniom cerkiew kupiatycka zosta³a
uposa¿ona. Kolejnym w³acicielem dóbr kupiatyckich by³ kuzyn Dirimunta, kasztelan brzeski Grzegorz Wojna. Przeprowadzi³ on kapitalny remont cerkwi kupiatyckiej, przeznaczy³ rodki na ozdobn¹ ramê dla ikony kupiatyckiej, a tak¿e stara³ siê
pobudziæ swoich nastêpców do opieki nad orodkiem kupiatyckim48. Do naszych czasów dosz³o te¿ imiê duchownego cerkwi kupiatyckiej z po³owy XVI wieku. By³ nim Marcin
Chwiedorycz49.
Rozkwit cerkwi kupiatyckiej zwi¹zany jest z ponownym
wyst¹pieniem cudów od ikony kupiatyckiej. Takich cudów 
do za³o¿enia monasteru kupiatyckiego  w Parergonie Denisowicza mamy cztery. Datowany z nich najpóniej  zabójstwo mnicha Bieniamina, przez uratowanego przezeñ od
mierci cz³owieka, za por¿niêcie no¿em twarzy Bogurodzicy na ikonie  wydarzy³ siê w 1627 roku, czyli na dwa lata
przed za³o¿eniem monasteru. Je¿eli od mierci wspomnianej
wy¿ej niewymienionej z nazwiska ksiê¿nej do wyst¹pienia pierwszego cudu po przerwie minê³o, zgodnie z cudownie wyra¿on¹ wol¹ Matki Bo¿ej, co najmniej sto lat, to wydarzenia
te, po³¹czone ze wspomnianym powy¿ej rozwojem kultu ikony ¿yrowickiej i oddaniu we w³adanie ziemi piñskiej królowej
Bonie w 1523 roku, pozwalaj¹ nam datowaæ rozkwit cerkwi
kupiatyckiej po powtórnym odnalezieniu ikony na okres od
koñca wieku XV (powtórne odnalezienie ikony) do pierw48
49

W. W. P-czin, Kupiatyckaja, s. 514-515.
Piscowaja kniga pinskago i kleckogo knia¿estw sostawlennaja
pinskim starostoju Stanis³awom Chwalczewskim w 1552-1555 gg,
Wilna 1884, s. 73, 379.
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szych lat wieku XVII, mimo ¿e s³usznym wydaje siê za³o¿enie,
¿e w tym w³anie czasie cuda od ikony nie wystêpowa³y. Nierozstrzygniêtym pozostaje wszak¿e pytanie: dlaczego nie wystêpowa³y? Wyjanienie zawarte w Parergonie Denisowicza (zapowied Matki Boskiej o niewystêpowaniu cudów) ma bowiem charakter religijno-moralny, uzasadniony jedynie z punktu widzenia wiary.
Cuda od Kupiatyckiej Ikony Matki Bo¿ej wystêpuj¹ ponownie na pocz¹tku wieku XVII i, jak wspomnia³em powy¿ej, by³o ich cztery. Pierwszy z nich datowany jest na rok 1617, a ostatni na 1627. Jeden z cudów nie jest datowany50.
Mêski monaster Wprowadzenia do wi¹tyni Matki Bo¿ej
(Wwiedienskij) zosta³ za³o¿ony w 1629 roku. Jego fundatorem by³ Bazyli Kopeæ, kasztelan nowogródzki51. Denisowicz
w fakcie za³o¿enia widzi cudowne dzia³anie Matki Bo¿ej. Bazyli Kopeæ do za³o¿enia monasteru zosta³ bowiem namówiony przez swoj¹ matkê Apoloniê Wo³owiczównê Woynow¹,
kasztelanow¹ brzesk¹. Pocz¹tkowo Bazyli Kopeæ nie by³ sk³onny spe³niæ proby swojej matki, ale, otrzymawszy odszkodowanie pieniê¿ne za utracon¹ ziemiê, dojrza³ w tym fakcie dzia³anie Boga i ufundowa³ monaster w Kupiatyczach52. Wtedy te¿
Bazyli Kopeæ nada³ monasterowi kupiatyckiemu 4 w³óki ziemi
wraz z poddanymi: dwie w Kupiatyczach i dwie za rzek¹ Jasio³d¹ we wsi Wólka53. Pierwszymi mieszkañcami monasteru
kupiatyckiego byli mnisi z klasztoru Ducha wiêtego w Wil50

51

52

53

W ksiêdze cudów Joannicjusza Galatowskiego wspomniany jest
jeden równie¿ niedatowany cud, którego nie notuje Denisowicz.
Por.: J. Galatowski, Nowoje niebo, bns.
S³ownik geograficzny, t. IV, s. 885; W. W. P-czin, Kupiatyckaja,
Minskije jeparchialnyje wiedomosti, nr 20, 1891, s. 537.
H. Denisowicz, Parergon, s. 20-21; W.W. P-czin, Kupiatyckaja,
s. 537-538.
Archimandrit Niko³aj, Istoriko-statisticzeskije swiedienija o czudotwornych ikonach i b³agoczestiwych obyczajach w Minskoj
jeparchii, Sankt-Pieterburg 1864, s. 150.
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nie. Wród przyby³ych byli pierwszy prze³o¿ony monasteru
kupiatyckiego ihumen Józef Nielubowicz-Tukalski (póniejszy
biskup bia³oruski) i Atanazy Filipowicz (póniejszy wiêty Kocio³a prawos³awnego Atanazy Brzeski)54. Ponadto metropolita kijowski Piotr Mohy³a odda³ pod zarz¹d monasteru kupiatyckiego wszystkie cerkwie powiatu piñskiego55.
Sukcesorem Bazylego Kopcia by³ Jan Karol Kopeæ, wojewoda po³ocki, jurborski, wierzbo³owski, nowowolski, dryski,
starosta dzier¿awca kowieñski, administrator ekonomii grodzieñskiej, który z jednej strony nie dba³ o monaster kupiatycki, z drugiej za roci³ sobie prawo do zachowania wp³ywu na obsadê stanowiska ihumena w monasterze. Wojewoda 13 kwietnia 1667 r. da³ prezentê na ihumeñstwo kupiatyckie ojcu Witalemu Zankiewiczowi56.
Jan Karol Kopeæ za³o¿y³ w Horodyszczu, nieopodal Kupiatycz, opactwo benedyktynów, któremu w funduszu zapisa³ dobra kupiatyckie57. Pod koniec wieku XVIII i w pierwszej po³owie
wieku XIX dobra te sta³y siê przedmiotem sporu pomiêdzy prawos³awnym duchowieñstwem kupiatyckim a opactwem benedyktynów. Dokumenty dotycz¹ce tego sporu przechowywane
s¹ Litewskim Pañstwowym Archiwum Historycznym w Wilnie,
w dziale rêkopisów Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie oraz w Bia³oruskim Pañstwowym Archiwum Historycznym
w Miñsku. Wybór dokumentów z dwóch pierwszych wymienionych archiwów jest publikowany w niniejszym wydaniu.
Od momentu powstania w Kupiatyczach monasteru rozpoczyna siê rozkwit orodka kultowego cudownej ikony. Wtedy te¿ odnotowujemy najwiêksz¹ iloæ zapisanych cudownych wydarzeñ. Parergon Denisowicza odnotowuje ich czter54
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A. Mironowicz, Metropolita Józef Nielubowicz-Tukalski, Bia³ystok 1998, s. 9.
Russkaja Istoriczeskaja Bibliotieka, s. 49.
Archieograficzeskij Sbornik Dokumientow, otnosiaszczichsia k istorii siewiero-zapadnoj Rusi, t. VI, Wilna 1889, s. 326-327.
S³ownik geograficzny, t. IV, s. 885.
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nacie, a do tego dodaæ nale¿y zapisany wczeniej, a datowany na 1631 rok cud wyleczenia rannego58.
Czternacie wspomnianych powy¿ej cudów, które sta³y siê
za spraw¹ ikony kupiatyckiej w okresie istnienia monasteru,
to: o wiecy pal¹cej siê, 1629 r., o po³o¿nicy, 1630 r., o spadniêtym z rysztowania, 1631 r., o wyleczeniu chorego, który
sobie nogê wywin¹³, 1632 r., o chorej na maniê, 1632 r., o nocnym nabo¿eñstwie, 1633 r., o wyleczeniu chorego, który sobie rêkê wywin¹³, 1633 r., o wyleczeniu na niej¹k¹ chorobê
kobiety, 1633 r., o wyleczeniu dziecka przestraszonego, o wyleczeniu chorego na ból g³owy i na gociec, 1634 r., o chorym z ca³ym domem na ob³o¿n¹ chorobê, 1634 r., o wyleczeniu chorej, która sobie rêkê z³ama³a, 1635 r., o wyleczeniu
konaj¹cej, 1635 r., uzdrowienie opêtanego, 1636 r.59
Charakter wewnêtrznego ¿ycia monasteru kupiatyckiego
równie¿ by³ zapowiedziany przez Bogurodzicê w znanym
nam ju¿ zjawieniu siê paramonarzowi Joachimowi. Mnisi mieli
odznaczaæ siê czystoci¹, postem i pos³uszeñstwem, a tak¿e
ustawicznie modliæ siê. Z Parergonu ihumena Hilariona wnioskujemy, ¿e tak rzeczywicie by³o. Autor osobny rozdzia³ powiêca opisaniu pomników i p³yt nagrobnych, zachowanych
w monasterskiej cerkwi lub przy niej. Mamy zatem trzy pomniki mnichów kupiatyckich, poród których szczególnymi cnotami duchowymi odznacza³ siê mnich Wissarion zmar³y podczas podró¿y do Brzecia i pochowany w brzeskiej cerkwi
monasteru w. Symeona. Mnichowi temu powiêcono nawet
osobne epitafium. S³any do Brzecia umar³, Bessarion w drodze. W Cerkwi le¿y wiêtego Symeona w Bodze; By³ pos³uszny, zszed³ z wiata Zakonnik pos³usznie. Nie umira pos³uszny; toæ y on ¿yw s³usznie.60.
58
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Archimandrit Niko³aj, Istoriko-statisticzeskije swiedienija, s. 6667; D. J. Wagilewicz, Pisarze polscy Rusini, Przemyl 1996, s. 48.
H. Denisowicz, Parergon, s. 28-52; D. J. Wagilewicz, Pisarze polscy, s. 48.
H. Denisowicz, Parergon, s. 25.
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Kolejna p³yta nagrobna powiêcona jest cz³owiekowi
o imieniu Grzegorz, który nie by³ mnichem, ale pracowa³ przy
monasterze. Historia tego cz³owieka w szczególny sposób
wiadczy o wewnêtrznym duchowym rozwoju monasteru kupiatyckiego. Cz³owiek ten pracowa³ najpierw w klasztornej
kuchni, a potem przez szeæ lat w monasterskiej piekarni, nie
bior¹c za sw¹ pracê ¿adnego wynagrodzenia. Za swój trud
i powiêcenie Bogu zosta³ wynagrodzony w szczególny sposób: Matka Bo¿a powiedzia³a mu o czasie jego mierci, co
zosta³o przyjête ze skruch¹ i pokor¹61.
Mo¿na wnioskowaæ, ¿e duchowe ¿ycie monasteru kupiatyckiego mia³o surowy, ascetyczny charakter. Nie jest zatem
dziwne, ¿e sile takiego ¿ycia poddawali siê równie¿ ludzie
wieccy ¿yj¹cy przy monasterze. wiadczy o tym p³yta nagrobna Ignacego Choch³owskiego, pochodz¹cego z ziemi drohickiej na Podlasiu, którego brat Leon by³ w Kupiatyczach ekonomem62.
Chocia¿ nie zachowa³y siê ¿adne dane o prowadzeniu
przez mnichów kupiatyckich szpitala czy przytu³ku dla chorych i biednych, przyk³ad ten mo¿e wiadczyæ, ¿e mnisi opiekowali siê potrzebuj¹cymi, a ci z kolei chêtnie przychodzili
do Kupiatycz, niew¹tpliwie ze wzglêdu na szczególn¹ moc
tego monasteru wynikaj¹c¹ z faktu przebywania w nim cudownej ikony.
Wszystkie podane wy¿ej przyk³ady wskazuj¹, ¿e monaster
kupiatycki nadawa³ szczególne znaczenie pamiêci o zmar³ych.
Iloæ pomników i p³yt nagrobnych opisanych przez ihumena
Hilariona wiadczy o tym dobitnie. Oznacza to te¿, ¿e wielu
bogobojnych ludzi pragnê³o, by ich koci po mierci zosta³y
z³o¿one w pobli¿u cudownej ikony. W monasterze by³o kilka
p³yt nagrobnych nazywanych przez Denisowicza p³ytami wielkich ludzi. Autor nazywa³ w ten sposób tych bogobojnych
ludzi, którzy szczególnie zas³u¿yli siê dla monasteru kupia61
62

W. W. P-czin, Kupiatyckaja, s. 541.
Ibidem, s. 542.
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tyckiego jako orodka kultowego cudownej ikony. Wspomina on o nagrobku fundatorki i za³o¿ycielki monasteru kasztelanowej Apolonii Wojny, która zosta³a pochowana w Wilnie,
ale w Kupiatyczach powiêcono jej p³ytê nagrobn¹ wraz z epitafium. To samo dotyczy równie¿ Grzegorza Wojny, dobrodzieja kupiatyckiego orodka kultowego i jego rodziny, a tak¿e jakiego nadder bogatego Pantelejmona i nieznanego nam
bli¿ej Grzegorza Lubelskiego. Autor wspomina tak¿e rodziny
Tukalskich i braci Olszewskich, którzy byli mê¿owie znaczni
y serca dobrego 63.
Cudowna ikona kupiatycka oddzia³ywa³a zatem na wielu
ludzi, którzy czuli zwi¹zek z monasterem i poprzez ró¿nego
rodzaju czyny i akty ten zwi¹zek podkrelali. Monaster, funduj¹c im p³yty nagrobne, pragn¹³, by pamiêæ o takich ludziach
zosta³a zachowana, a epitafia wiadcz¹ te¿ o tym, ¿e monaster by³ równie¿ orodkiem poezji religijnej.
Na zakoñczenie uwag o wewnêtrznym duchowym ¿yciu
monasteru pragnê zwróciæ te¿ uwagê na to, ¿e z monasteru
kupiatyckiego wysz³o dwóch wiêtych Kocio³a prawos³awnego: znany powszechnie w. Atanazy Brzeski i w. Makary
Tokarewski, mnich monasteru kupiatyckiego, póniejszy ihumen monasteru kamienieckiego na Grodzieñszczynie, archimandryta monasteru kaniewskiego na Kijowszczynie, zamêczony przez Turków na Ukrainie w 1678 roku64.
W³anie wiêty Atanazy Brzeski, namiestnik monasteru kupiatyckiego, a potem ihumen monasteru w. Symeona w Brzeciu po³o¿y³ szczególne zas³ugi dla rozpowszechnienia kultu
Kupiatyckiej Ikony Matki Bo¿ej65.
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H. Denisowicz, Parergon, s. 23-24.
W. W. Pi-czin, Kupiatyckaja, s. 543.
Na temat w. Atanazego Brzeskiego zob.: A. Korszunow, Afanasij
Filipowicz, igumien briestskij, Minsk 1965; O. Brieskij, Swiatoj priepodobnomuczenik Afanasij, ihumien Briestskij, [w:] Matieria³y naucznobogos³owskoj konfieriencyi poswiaszczonnoj pamiati priepodobnomuczenika Afanasija, igumiena Briestskogo i 400-letiju
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W 1636 roku do monasteru kupiatyckiego przysz³y listy metropolity kijowskiego Piotra Mohy³y z prob¹ o zebranie ofiar
na remont metropolitalnego soboru w. Zofii w Kijowie. Proba zosta³a spe³niona i w maju 1637 roku pieni¹dze zosta³y
przes³ane do Kijowa66. Dowiedziawszy siê od pos³añca, ¿e
cerkiew kupiatycka jest bardzo stara, Piotr Mohy³a wyda³ list
uniwersalny o przeprowadzeniu kolekty na odnowienie tej
wi¹tyni, a ówczesny ihumen monasteru kupiatyckiego Hilarion Denisowicz z³o¿y³ ten obowi¹zek na Atanazego Filipowicza (Brzeskiego) i nowicjusza Onisima Wo³okowickiego.
W celu zbiórki rodków na remont cerkwi w. Atanazy uda³
siê do Moskwy, do cara moskiewskiego Micha³a Fiedorowicza Romanowa, skierowany tam w sposób cudowny przez
Matkê Bo¿¹ w jej cudownym wizerunku67.
Podró¿ obfitowa³a w trudnoci, z których w. Atanazy i jego
wspó³towarzysz wychodzili obronn¹ rêk¹ dziêki modlitwom
i wstawiennictwu Matki Bo¿ej. W Diariuszu Atanazego Filipowicza znajdujemy szereg opisów cudów, zaistnia³ych podczas podró¿y do Moskwy za spraw¹ Kupiatyckiej Ikony Matki Bo¿ej68.
Do Moskwy Atanazy przyby³ w marcu 1638 r. Pisa³ w swoim
Diariuszu: W sposób cudowny dojechawszy do moskiewskiej
stolicy, przebywaj¹c za rzek¹ Moskw¹, na ulicy Ordyñskiej, w gospodzie, i napisawszy w prawdzie, za przyzwoleniem Bo¿ym,
historiê o tym co zasz³o w drodze (w co wierzê w prostocie
serca), przekaza³em j¹ carowi moskiewskiemu, dla pokrzepienia, ochrony i rozprzestrzenienia wiary prawos³awnej 69.
Car otrzyma³ od w. Atanazego kopiê cudownej Kupiatyc-
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Briestskich cerkownych soborow, Minsk 1997, s. 12-17; P. Chomik,
wiêty Atanazy Brzeski i jego diariusz, [w:] Bizancjum. Prawos³awie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, pod
red. J. £awskiego i K. Korotkicha, Bia³ystok 2004, s. 139-145.
Russkaja Istoriczeskaja Bibliotieka, s. 52.
Ibidem, s. 52-53.
Ibidem, s. 53-62.
Ibidem, s. 87.
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kiej Ikony Matki Bo¿ej, a sam obdarowa³ przyby³ych du¿¹ sum¹ z przeznaczeniem na remont cerkwi w monasterze kupiatyckim. Z Moskwy w. Atanazy i jego towarzysz podró¿y wyjechali w prawos³awn¹ niedzielê palmow¹ 1638 r., a przybyli
do Kupiatycz 16 lipca tego¿ roku70.
Wspólne losy w. Atanazego Brzeskiego i Kupiatyckiej Ikony Matki Bo¿ej nie skoñczy³y siê wraz z koñcem opisanej wy¿ej podró¿y. W 1640 r. w. Atanazy Brzeski zosta³ wybrany
ihumenem monasteru w. Symeona S³upnika71. W Brzeciu prowadzi³ dzia³alnoæ na rzecz obrony praw Kocio³a prawos³awnego i jego wyznawców wobec narastaj¹cych tendencji unijnych. Dziêki jego staraniom król polski W³adys³aw IV wyda³
dekret potwierdzaj¹cy przywileje cerkiewnego bractwa brzeskiego oraz daj¹cy pe³n¹ swobodê dzia³añ Kocio³owi prawos³awnemu72. Jego przewodniczk¹ i orêdowniczk¹ w dzia³aniu by³a Matka Bo¿a w swym kupiatyckim wizerunku. Wystêpuj¹c na sejmie w Warszawie w obronie praw Kocio³a prawos³awnego Atanazy Filipowicz rozdawa³ pos³om papierowe kopie Kupiatyckiej Ikony Matki Bo¿ej, drukowane w jednej z warszawskich typografii73.
Ju¿ z dzia³alnoci w. Atanazego Brzeskiego mo¿na wnioskowaæ, ¿e monaster kupiatycki równie¿ bra³ udzia³ w walce
polemicznej prawos³awnych z unitami. Ze wzglêdu na obecnoæ w nim cudownej ikony mo¿na przypuszczaæ, ¿e by³
obiektem szczególnych ataków i musia³ przeciwstawiaæ siê
zakusom przejêcia go przez unitów. wiadczy o tym obecnoæ monasteru kupiatyckiego w spisie monasterów poddanych szczególnym przeladowaniom, przedstawionym na sejmie w Warszawie przez pos³ów wo³yñskich74. W 1650 roku
70
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Ibidem, s. 62.
Ibidem, s. 62-64.
Ibidem, s. 72-73.
Ibidem, s. 91-92.
W. W. P-czin, Kupiatyckaja, Minskije jeparchialnyje wiedomosti, nr 24, 1891, s. 733.
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król Jan Kazimierz uniewa¿ni³ wszelkie przewody, dotycz¹ce
monasteru kupiatyckiego75.
Wobec zagro¿eñ ze strony unitów cudown¹ ikonê kupiatyck¹ przeniesiono do Kijowa w 1655 roku. Tam przyj¹³ j¹ metropolita kijowski Sylwester Kossow i rozkaza³ umieciæ w Katedrze w. Zofii, w rzêdzie miejscowych ikon w po³udniowej
czêci wi¹tyni powiêconej w. Andrzejowi76.
Kult ikony kupiatyckiej ju¿ w XVII wieku przekroczy³ granice Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Do jego rozpowszechnienia w sposób szczególny przyczyni³ siê w. Atanazy Brzeski,
rozpowszechniaj¹c kopie ikony zarówno w Koronie, jak i na
terenie pañstwa moskiewskiego.
Ikona kupiatycka, prawdopodobnie jeszcze przed rokiem
1638, otrzyma³a oprawê, która podkrela³a jej wyj¹tkowy charakter. Oprawa ta zamieni³a wczeniejsz¹, ufundowan¹ jeszcze w XVI wieku przez Grzegorza Wojnê. Now¹ XVII-wieczn¹ oprawê mo¿na obejrzeæ na grawiurze ikony zamieszczonej w Parergonie Denisowicza. Oprawa nosi³a cechy barokowe. Podczas kopiowania grawiury widoczna na niej oprawa
uleg³a uproszczeniu. Taka uproszczona oprawa ikony kupiatyckiej widoczna by³a na grawiurze wydrukowanej w Kijowie
w latach 1659-1660 i zamieszczonej w ksi¹¿ce Postanowlenija ot jego Carskogo Wieliczestwa w Wojskom Zaporoskim roku 1659. Ikona kupiatycka pojawia³a siê na grawiurze jeszcze
trzykrotnie w ró¿nych wydawnictwach monasteru kijowskopieczerskiego, pochodz¹cych z 1674 roku. Ponadto znane s¹
kopie ikony kupiatyckiej pochodz¹ce ze wsi G³uchowo na
Ukrainie i z miasta Czernihów. W tym miecie kopie ikony
umieszczono na wozduchu (welonie mszalnym u¿ywanym
w Kocio³ach wschodnich podczas odprawiania w. Liturgii).
Z XVIII wieku pochodzi te¿ kopia ikony kupiatyckiej odnaleziona w Niemczech, ko³o Monachium77. To tê kopiê mia³ na
75
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Ibidem.
Ibidem, s. 734-735.
W. G. Pucko, Barocznyja aprawy cudadziejnych abrazou Maci
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myli o. Lew Horoszko pisz¹c o wywiezieniu ikony podczas
II wojny wiatowej do Niemiec78.
Po wywiezieniu z Kupiatycz ikona przebywa³a w Kijowie. Po
rewolucji padziernikowej 1917 roku ikona trafi³a do muzeum
w £awrze Kijowsko-Pieczerskiej, a w latach dziewiêædziesi¹tych
XX wieku zosta³a odnaleziona w muzealnym magazynie79.
Po opuszczeniu monasteru kupiatyckiego przez cudown¹
ikonê zacz¹³ siê szczególnie trudny okres w ¿yciu monasteru.
Jeszcze w 1702 roku Gabriel Wojna, sêdzia ziemski piñski,
potwierdzi³ zapis funduszowy na rzecz monasteru dokonany przez swoj¹ babkê Apoloniê. Ale ju¿ w 1722 roku opat
horodyskiego klasztoru benedyktynów Ludwik Tani³owicz, na
mocy wspomnianego wczeniej zapisu Jana Karola Kopcia,
wojewody po³ockiego, wygna³ mnichów kupiatyckich i przej¹³ zabudowania monasterskie na rzecz swego klasztoru. Ówczesny ihumen kupiatycki Micha³ napisa³ skargê do ksiêcia
Aleksandra Szujskiego, starosty zahalskiego, na skutek której
w 1723 roku komisarze królewscy zwrócili prawos³awnym mnichom monaster kupiatycki wraz z ca³ym jego maj¹tkiem.
W 1743 roku benedyktyni ponownie przejêli monaster kupiatycki, ale jeszcze w tym samym roku powróci³ on do prawos³awnych i na probê ktitorki monasteru Teodory Moroz
Szczerbickiej zosta³ przy³¹czony do monasteru Objawienia
Pañskiego (Bogojawleñskiego) w Piñsku. Monaster kupiatycki zosta³ zamkniêty w 1817 roku, a cerkiew monasterska sta³a
siê cerkwi¹ parafialn¹. Przy cerkwi istnia³a szkó³ka dla dzieci
wiejskich80.
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Bo¿aj, [w:] Baroka u bie³aruskaj kultury i mastactwie, Minsk 2001,
s. 214-216.
L. Haroszka, Cudatwornyja ikony Bo¿aje Maci na Bie³arusi, Bo¿ym Szlacham, Hod VIII, Sakawik-Krasawik 1954, nr 59, s. 5.
A. Jaroszewicz, Wizerunek Matki Bo¿ej na Polesiu jako symbol
bia³orusko-polsko-ukraiñskiego obszaru kulturowego, [w:] Kultura bia³orusko-polsko-ukraiñskiego pogranicza, pod red. S. Jackiewicza i J. F. Nosowicza, Bia³ystok  Brzeæ 1998, s. 13.
Archimandrit Niko³aj, Istoriko-statisticzeskije swiedienija, s. 150 35 
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Na zakoñczenie, nale¿y zwróciæ uwagê na zbie¿noæ zachodz¹c¹ pomiêdzy ikon¹ kupiatyck¹, a ¿yrowick¹ ikon¹ Matki Bo¿ej. Zbli¿ony jest wygl¹d ikon oraz ich rozmiar, chocia¿
ró¿ni je materia³ wykonania, i ró¿ny jest typ ikonograficzny 
ikona ¿yrowicka jest wykonana z kamienia i nale¿y to typu ikonograficznego Eleusa (Umilenije). Podobne s¹ historie objawienia ikon: osoba znajduj¹ca ikony, przechowywanie ikon w skrzyni, znikniêcie i powtórne odnalezienie ikony. W koñcu powszechne poszanowanie i otoczenie szczególnym kultem, powstanie wokó³ ikony monasteru. Wszystko to sprawia, ¿e ikonê
kupiatyck¹ mo¿emy postawiæ w jednym rzêdzie z bardziej znan¹ ikon¹ ¿yrowick¹ i z innymi znanymi cudownymi ikonami wys³awionymi na prze³omie wieku XVI i XVII.
Cudowna kupiatycka ikona Matki Bo¿ej przebywa³a w monasterze kupiatyckim przez dwadziecia szeæ lat (1629-1655).
Jest to okres rozwoju monasteru kupiatyckiego jako orodka
kultowego cudownej ikony. Dziêki mnichom kupiatyckim kult
cudownej ikony wykracza³ daleko poza obszar Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, cudowna ikona znana by³a od Warszawy a¿
po Moskwê. Bardzo znamienny jest te¿ fakt, ¿e powstanie monasteru kupiatyckiego nie by³o bezporednio spowodowane
znajdowaniem siê w Kupiatyczach cudownej ikony (tak by³o,
na przyk³ad w ¯yrowicach). Jak to wyranie podkrela ihumen
Hilarion Denisowicz, powstanie monasteru by³o wype³nieniem
zapowiedzi i woli Matki Bo¿ej. wiadczy to o wielkiej mocy wiary i ¿ycia duchowego mieszkañców monasteru kupiatyckiego.
W tym wietle nie dziwi brak danych wiadcz¹cych o istnieniu
w monasterze kupiatyckim szko³y, szpitala czy drukarni, a zatem prowadzenia przezeñ dzia³alnoci innej ni¿ typowo religijna. Prowadz¹c wy³¹cznie tak¹ dzia³alnoæ monaster bardzo
silnie oddzia³ywa³ na otaczaj¹ce go rodowisko i by³ ostoj¹ ¿ycia duchowego prawos³awnych mieszkañców pogranicza Rzeczypospolitej i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.
151; S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
s³owiañskich, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego
i W. Walewskiego, t. IV, Warszawa 1883, s. 885.
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Aneksy
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PARERGON
CUDÓW WIÊTYCH OBRAZA
PRZECZYSTEJ BOGARODZICE
W MONASTYRU KUPIATYCKIM

Napisanych od Wieleb[nego] Ojca
Hilariona Denisowicza,
Igumena Tego¿ wiêtego Monastyra,
Przez eiusdem81 Teraturgimatis Authora
W[ielebnego] Ojca
Athanasiusa Kalnofoyskiego
Przydane, Parenesesami przywietszone,
I w Druk podane.

Roku Pañskiego 1638
W Drukarni Swiêtocudotwornej
Kijowopieczarskiej £awry

81

Eiusdem  tego samego.
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Cuda Kupiatyckie
Dobrzeby siê zaprawdê dzia³o z nami Chrzecijaninie Prawos³awny, gdybymy przeczetszy S³owa Pañskie które B³ogowieciciel £ukasz wiêty w piêtnastym Rozdzieleniu opisa³, na
pewn¹ rozumu szalê i uwagi pilnej po³o¿yli. Mówi tam: Przyjmuje grzeszników, to jest Zbawiciel nasz Chrystus Jezus, siada z nimi. Tak jest, bo wiat odpêdza grzesz¹cych, Chrystus
zatrzymywa, wiat z³ych nienawidzi, Chrystus w nich lubuje,
wiat na wszelk¹ wyuzdanych niecnotê opuszcza, Pan usiadszy z nimi jada, wiat wypêdza ³otrów, Pan przygarta ku sobie. Dobrze by siê z nami dzia³o mówiê, gdybymy w grzechach bêd¹c szukali tak ZBAWICIELA, jako chory Doktora,
i z onym usiadszy wieczerzali, snad by z mytnikiem nas przyj¹³ do ³aski swojej, któr¹ le czyni¹cym nigdy nie odmówi³,
i gdybymy siê od niego, gdy nas wiat goni nie oddalali. Mówi bratomorderca Kain: Ktokolwiek miê najdzie, a pozna miê,
zabije miê. Któ¿ ciê w¿dy Kainie ma zabiæ, kto siê zemciæ
krwie brata, którego z wiata, na którym tylko ty a ociec ju¿
pozostalicie popieszy, i kogo siê w¿dy lêkasz podobno na
twoj¹ zgubê, gdy ludzi nie staje. Ziemia, woda, powietrze
i ogieñ, sprzysiêg³y siê, podobno Bo¿ej krzywdy, któremu
zgrzeszy³e, i swojej obelgi surowie na tobie zemciæ siê namówi³y, podobno ciê gwa³townika wiata, wiat cierpi¹c wiecej ju¿ nie mo¿e. Przyjmuje grzeszników Bóg, uciekaj siê Kainie nêdzny do Boga, wolny od strachu bêdziesz, ju¿ cie¿ka
na górê krwi¹ Chrystusa Pana skropiona, Golghotê obaczysz,
zali tam na Krzy¿u jako on Ociec Syna marnotrawnego obie
przeci¹gszy rêce, nie przygarta wystêpnego ku sobie, zali tam¿e nie ofiaruje siê chlebem zbawienia ka¿demu, zali nie obna¿a piersi swojej, i w³óczni¹ otwiraæ bok nie dopuszcza, a to
snad aby cz³owiek t¹ drog¹ a¿ do serca jego wszed³, zali
g³owy nie nachili³ do poca³owania, zali krwie nie wytoczy³
dla napicia i tak jest, chce jeæ z grzesznymi i grzesznych przyj 41 
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muje, bie¿my¿ przeto wystêpni do niego, dziaæ siê nam przy
Panie dobrze bêdzie. A lubo afirmuj¹ Filozofowie, ¿e podobne do podobnego sobie ci¹ga siê, musz¹ tu prawdy swej
ust¹piæ. Pan piêkny, boæ rzeczono: Speciosus forma praefiliis
hominum, to jest: piêkniejszy urod¹ nad syny cz³owiecze,
grzesznik poczwara. Pan prawda, bo sam o sobie mówi: Ego
sum via veritas & vita. To jest: ja jestem droga, ¿ywot i prawda. Grzesznik te¿, gdy¿ rzeczono: Ka¿dy cz³owiek te¿. Pan
mi³osierny, poniewa¿ napisano: Wesz³a w ciemnociach wiat³oæ, prawy, mi³ociwy i sprawiedliwy; grzesznik morderca,
Pan bielszy nad nieg; grzeszni czarny jako ona Murzynka któr¹
Moj¿esz poj¹³ za ¿onê sobie, obyczajami, urodzeniem, nabo¿eñstwem, i twarz¹ niepodobna, przecie tak sobie niepodobnego Pan przyjmuje i na ramiona wk³ada, przyjañ z nim
wieczna (i tu niech Moralistaecum sua dignitate82 milcz¹,
w której prawi¹ i¿ miêdzy nierównemi nie d³ugo trwa przyjañ) zawiera; z nieprzyjaciela, jako mówi wiêty Aposto³ Pawe³: Bêd¹c nieprzyjacio³ami Bo¿ymi pojednani jestemy przez
Jezusa Chrystusa to jest z nieprzyjació³ stalimy siê przyjació³mi Bo¿ymi, czyni sobie przyjacielem; uczyniwszy, na wieczerzê wprowadza, wprowadziwszy wiecznoci¹ hojnie czêstuje. Przyjmuje za tych wystêpców [na] wiele sposobów,
które dla materii d³ugoci tu nie introdukuj¹c, jeden z nich,
jako z ogrodu wielkiego kwiatek uszczkn¹wszy z Cudów mówiê sprawowanie, biorê. Którym to Cudów sprawowaniem
jakoby przywleka³ ku sobie, prawdziwy Magnes ten z¿elenia³ych grzeszników, Obraz Przeczystej Bogarodzice w Monastyru Kupiatyckim bêd¹cy owiadczy i nauczy swemi cudami, których Województwa Brzeskiego i Piñskiego powiatu
obywatele z po¿ytkiem uzdrowieni dobrze barzo wiadomi
jeszcze od za³o¿enia tam wiêtej Cerkwi, a¿ do czasu dzisiejszego, gdy we wszystkich przypadkach swych do Cudotwornego tego Obrazu uciekaj¹c siê, pociechê odnosz¹, i gdy to¿
82

Moralistaecum sua dignitate  etycy, którzy posiadaj¹ autorytet, godni najwy¿szego uznania.
 42 

KUPIATYCKA IKONA MATKI BO¯EJ

jakoby Testamentem dobrzy rodzice synom swym nie tylko
na sercach ich wol¹ swoje s³owy pisz¹c ,ale i na kielichach
sztychuj¹c zostawuj¹ i czyniæ przykazuj¹ prawi¹c im, i¿:
We wszelakich przygodach ratunek odnosi,
Kto o co w Cerkwi Boga Kupiatyckiej prosi.
Od wielu rzecz doznana nie masz w¹tpliwoci,
Chodmy¿ do niej z ofiar¹ cni Bracia w mi³oci.
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ROZDZIA£ I
Jak cudownie naleziony ten
na Krzy¿u Najwiêtszej Panny
w Kupiatyczach Obraz
Kupiatycze od kupid z dialektu ruskiego, z polskiego od kempin, których jest wko³o dostatek, wie rzeczona le¿y w powiecie Piñskim, maj¹c na wschód rzekê Jaso³dê kempist¹, nad któr¹ i siedzi na po³udnie Pina, od której i nad ktor¹ Piñsk rzeczone miasto zasadzone i dzi stoi. A ¿e ta rzeka Jaso³da barzo na
wiosnê wylewa od dawnych czasow, ³êgi lubo mokrzawy, lubo te¿ jezierzyska po polach kupiatyckich poczyniwszy, drzewem nasadzi³a rozmaitem, tak w³anie jako i przy innych rzek
ciekaniach na nizinach widzieæ siê daje. U jednego z tych ³êgów czasów daleko przesz³ych, Anna dziewczê w leciech szeciu pas¹c Ojca swego byd³o niespodzianie obaczy wiat³oæ
miêdzy drzewami przedziwn¹, która b³yszcz¹cym siê ogniem
okrzciwszy, sz³a widzieæ co by to za ogieñ gorza³. Wiêc przyszed³szy na miejsce, na którym siê jej ta jasnoæ okaza³a, a ¿adnego ognia nieznalazszy, sama obaczy³a cudowny ten, taki,
i tak wielki Przeb³ogos³awionej Panny Krzy¿yk na drzewie wisz¹cy, wziê³a go, do domu zanios³a, i w skrzyniê, albo jako lud
tamten mówi, w kube³ wrzuci³a. Sama nazad do swego urzêdu paæ byd³o zwróci³a siê; który gdy odprawuje, i pojzrzy na
to¿ miejsce, znowu na nim tak¹¿ jak¹ i pierwej wiat³oæ obaczy, i ten¿e (lubo ona dla deffectu rozs¹dku drugi byæ rozumia³a) na tym¿e drzewie i miejscu wisz¹cy Krzy¿yk obaczywszy powtóre bierze, i w zanadra wk³ada; a ¿e ju¿ dzieñ sk³ania³
siê ku nocy, pêdz¹c trzodê przed sob¹ do domu, do tego¿
i Krzy¿yk ten niesie; przyszed³szy rzecze do Ojca Bazylego
(gdy¿ matka jej z ¿ywych rejestru ju¿ by³a wymazana)) nalaz³am Ojcze mi³y wiêtoæ jak¹, po któr¹ gdy do zanadra siêgnie, nie nalaz³a jej i rzecze: Mam¿e ja drug¹ w kuble, pobie¿y
ktemu, a nie nalazszy, puci siê na miejsce, gdzie j¹ pierwej
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wziê³a by³a. Lecz i¿ jakom rzek³ noc napiewa³a, szed³ i sam
Ociec z ni¹, by snad czego siê jako m³oda nie przelêk³a. Przyszli
na miejsce, cudown¹ jasnoæ obaczyli, a przybli¿ywszy siê do
drzewa, wisz¹cy Krzy¿yk zdjêli, i ju¿ po trzecie do domu zanieli, na miejscu przystojnym i pewnym po³o¿yli do jutrzejszego dnia. Wstawszy rano do prac zwyczajnych wiosn¹, pojrzy
je¿eli jest krzy¿yk, wszak¿e darmo go, a d³ugo poszukawszy
rozg³osi³ drugim s¹siadom to dzie³o Bo¿e, a powiedziawszy
im dowodnie o sprawie wczorajszej wiód³ ich do ³êgu tego
i drzewa, aby prawdy swej próbowa³, na którym Krzy¿yk znowu wszyscy nalazszy, tudzie¿ chrociny i drzewa niema³o wysiekli, wodê spucili, do³y ziemi¹ nawieli i plac przystojny wypracowawszy, na nim Cerkiewkê za³o¿yli, w której zarazem dziaæ
siê ró¿ne z woli Bo¿ej przez ten Przeczystej Panny Obrazek
Cuda jê³y, jako¿ i teraz jeszcze z mi³ociwej ³aski Matki Mi³osierdzia, nie tylko nieustaj¹, owszem ustawiczne bior¹ pomno¿enie.

ROZDZIA£ II
O Cudzie, który siê sta³ przy
zak³adaniu Cerkwie Kupiatyckiej
W ka¿dej sprawy zaczêciu ochotny bywa zawsze pocz¹tek,
dowiadczenie na wiadectwo, oczy którymim to widywa³, na
poparcie prawdy, i dawniejszych Kupiatyckich mieszkañców stawie, którzy z wiar¹ i gor¹co robi¹c Przeb³ogos³awionej Pannie
Cerkiew, mieli miêdzy sob¹ cz³owieka barzo wielki ból od dawnego czasu w g³owie cierpi¹cego, upad³ego na oczy, i zgo³a zaledwie drogi przewodnika niepotrzebuj¹cego. Ten uprz¹tywa³
drzewa onego obrzynaj¹c niepotrzebne rózgi, na którym Obraz dzisiejszy Cudotworny naleziony w srzodku sta³, na swym
zwyk³ym dawnym miejscu, nie mog¹c luboby rad by³ wiêkszej
pracy swym s¹siadom, prze ból ciê¿ki dopomóc, w ma³ym pracuj¹c ³aski Bo¿ej i Matki Mi³osierdzia o zmi³owanie siê nad sw¹
 45 

KUPIATYCKA IKONA MATKI BO¯EJ

chorob¹ prosi³, jako¿ na tym¿e miejscu pracy swej lubo ma³ej,
wielk¹ i cudown¹ wzi¹³ nagrodê, od choroby mówiê uwolnienie, boæ rzeczono: Ktokolwiek da (rzecz niewielka) kufel zimnej
wody w imiê Ucznia, nagrodê swoj¹ (co jest barzo wielka) przyjmie. Czytam i dalej, i¿ ma³o i oni pracowali, których gospodarz
jedenastej godziny naj¹³ do winnice, a przed siê jednakiej zap³aty grosz z drugiemi wziêli. Co wiêcej ten ni¿by za kufel wody
warta³o pracowa³, wiêcej trochê przecie siê trudzi³. Przecz i wielk¹
³askê odniós³ najpierwszy, na najpierwszym fundowaniu siê Cerkwi wiêtej: jako¿ i przys³usza³o now¹ Cerkiew, która Cudami po
wszystkim wiecie s³awna byæ mia³a, nowym i nad nowym robotnikiem, Cudem obwo³aæ, i ludowi obwieciæ, który by przychodz¹c nie co rocznie; jak do Jeruzalem Hebrajczykowie drogê czynili, ale codziennie w tej wiêtej Mariej Matki Bo¿ej Cerkwi
leczy³ siê, i jako do pewnego od wszelakich chorób najazdów
Asylum, i nieomylnej ucieczki portu przybiega³: boæ kto jeno
z wiar¹ do niej zapuci³ siê, nigdy ten w przeciwne Scyl i Charybd83 prêty nie pad³, ani o rozbicie dusznej i cielesnej ca³oci
(jako siê ni¿ej poka¿e) przyszed³.

83

Scylla i Charybda  potwory morskie. Wed³ug wersji homeryckiej Scylla mia³a 12 nóg i 6 g³ów; póniejsza tradycja podawa³a,
i¿ Scylla zamieszkiwa³a grotê w Cieninie Messeñskiej. Staro¿ytni umieszczali Scyllê u brzegów Italii, a Charybdê przy brzegu
Sycylii w takiej odleg³oci od siebie, ¿e przep³ywaj¹cy okrêt,
chc¹c unikn¹æ jednej, musia³ wpaæ na drug¹. Ma³a encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1983, s. 667. Zob.: P. Grimal,
S³ownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk£ód, 1987, s. 61, 323-324.
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ROZDZIA£ III
O spaleniu od Tatarów tej Cerkwi,
i o wtórym cudownym najdzieniu
tego¿ Obraza
Pograniczni ludzie z Scythia84, zaledwie nie wszyscy z utyskiem swym, i biedê ciê¿k¹ doznali [od] z³ych tych Ludochwytów, Skotogonów, Zbójców, ogniem i mieczem s¹siadów
swych gnêbi¹cych; dam ja innym Pañstwom pokój, coby Królestwo Polskie od tej lichoty ponosi³o, zaledwie który rok nie
poka¿e, pocz¹wszy od dawnych, a¿ do dzisiejszych czasów.
Wedle zwyczaju swego wpadli ci raz £apacze na Polesie,
gdzie miêdzy wielu miast i wsi, sio³o Kupiatycze i z Cerkwi¹
wypalili, lud w plon zabrali, i do swoich ³ogowisk, nie tszczy
zwrócili siê; Cerkiew tê mówiê, w której on Krzy¿ Cudotworny by³ przystojnie wisz¹cy, z apparatami i wszelakim powirzchownym ochêdóstwem ogniem znieli, lecz Obraz Cudotworny, i¿ jest nie wielkiej wielkoci, spadszy przypad³, i pokryty by³ popio³em, pod którym luboby móg³ tak jako i inne
kruszce czasu po¿aru skazê sw¹ ponieæ, z osobliwej jednak
Bo¿ej opatrznoci od ogniowego opa³u by³ wolen, po spl¹drowaniu tym zaledwie kto uchyliwszy w ³ozach wysiedzia³ siê,
przed t¹ ukry³ siê szarañcz¹; i pozosta³, a patrz¹c na spalenie Cerkwi pozosta³ej, rozumieli i¿ i Obraz ten wiêty tej¿
84

Scytia  wed³ug pisarzy greckich i ³aciñskich obszary Europy
rodkowo-Wschodniej. Herodot pisa³, i¿ Scytia obejmowa³a obszar pomiêdzy Karpatami a rzek¹ Tanais (Donem). Mieszkañcy
Scytii  Scytowie  mieli prowadziæ koczowniczy tryb ¿ycia
i byæ znani jako znakomici ¿o³nierze. Wskutek zetkniêcia siê z kolonistami greckimi czêæ Scytów zaczê³a prowadziæ ¿ycie osiad³e
i zajê³a siê upraw¹ roli b¹d handlem. W okresie póniejszym
Scytowie zostali wyparci przez Sarmatów. Ma³a encyklopedia
kultury antycznej, s. 667.
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z Cerkwi¹ podpad³ ruinie, przecz innej nie tylko nie budowali, ale i o miejscu za czasem na którym Krzy¿yk by³ zapomnieli, wiêcej i pilniej siê oko³o chy¿ i kniejów swoich budowania
i potrzeb zabawiaj¹c, poniewa¿ powierzchowne rzeczy wiêcej cz³owieka ku sobie poci¹gaj¹.
Gdy siê te rzeczy tak dziej¹, Pan który grzesznych przyjmuje, i jada z nimi, nie dopuszcza Obrazowi Przenajmilejszej
Matki Swojej Cudownemu, w tym popiele pogrzebionemu
dalej le¿eæ, wzbudza Pielgrzyma nabo¿nego, imieniem Joachima, i temu affect pobo¿ny do serca wk³ada; aby miejsca
i Cerkwie wiête nawiedza³, monastyrze obchodzi³, i w nich
woli siê Bo¿ej uczy³: które to obchodzenie gdy odprawuje,
za zrz¹dzeniem Bo¿ym, puciwszy siê z Jeruzalem po wielkiej i d³ugiej gocinie, zaszed³ te¿ i na Polesie, i tam maj¹c drogê
nie daleko od miejsca zgorza³ej onej Cerkwi Kupiatyckiej, szed³
ni¹, a id¹c, obaczy³ niezwyczajn¹ jak¹ jasnoæ w boru siê
b³yszcz¹c¹ przy ziemi, tej gdy siê przypatruje, i widzi, ¿e trwa
d³ugo, z zaczêtej drogi trocha ku miejscu onemu zdro¿y, coby to takiego by³o chc¹c dowiedzieæ siê: przyszed³ tam, a nic
wiêcej oprócz jednego tego Cudotwornego Obraza nie ogl¹dawszy, dziwowaæ siê pocz¹³, a zadumia³y nie mia³ siê onego, tylko siê Panu i Stwórcy Swemu przy nim pomodliwszy,
spad³ na sw¹ drogê, i ni¹ trocha post¹piwszy spracowany
dawno wst¹pi³ (boæ by³ wieczór) do tej¿e wsi Kupiatycz,
a wszed³szy do cz³owieka jednego domu, odpoczywa³, gdzie
jako bywa po ró¿nych mowach przysz³o i o tym, jako niekiedy Tatarowie zabiegszy do Kupiatycz, Cerkiew i Obraz w niej
Cudotworny Najwiêtszej Panny, wielkie lekarstwo i ucieczkê
ludziom spalili, jak Sielan pobrali. S³ysz¹c tê rozprawê gospodarza swego Joachim pobo¿ny, zapyta o miejscu Cerkiewnym, gdy mu ten po³o¿enie powie; Goæ rzecz swoje tym
prawiæ porz¹dkiem, jakim siê mu przyda³a na drodze, i na
tym miejscu, mimo które szed³ pocznie. Czemu Kmiotek uwierzywszy, radoci¹ zjêty, z kilka s¹siadów i z tym¿e dla ukazania miejsca Pielgrzymem szli na to miejsce, na którym siê pokazowa³ pierwej na drzewie, i naleli go; wszystkim potym
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s¹siadom obwo³ali, i tak powtóre Cerkiew Najwiêtszej Panny z drzewa ob³ego zbudowali, dali ogrodê O³tarzow¹ przy
tym miejscu, gdzie siê to od nich samych Krzy¿a Panny Przeczystej (jako niekiedy od Cesarzowej Heleny85 matki cesarza
Konstantyna wiêtego86 w Jeruzalem Onego, na którym Pan
by³ przygwo¿d¿on) i Obraza na nim tej¿e Matki Bo¿ej Cudotwornego siê sta³o nalezienie; drzwi za Carskie z lewego boku postawili, gdzie zarazem i wie znowu pod dobra Nawiêtszej Panny opiek¹ usiadszy dobrze siê ufundowa³a, i do
dnia dzisiejszego stoi.

ROZDZIA£ IV
Jako temu¿ Joachimowi Pielgrzymowi
Bogarodzica Panna mieszkaæ przy
Cerkwi Kupiatyckiej ka¿e
Peregrin ten, któremu siê wiêto cudotworny Obraz pokaza³ po zgorzeniu pierwszej Cerkwi, koñcz¹c przedsiêwziêt¹
drogê swojê, przewozi³ siê przez Jaso³dê rzekê czó³nem na
drug¹ stronê, jako mówi¹ Procia (Proci¹ siê zowie droga na
85

86

Helena  ¿ona cesarza Konstancjusza Chlorusa i matka Konstantyna Wielkiego. Przyj¹wszy chrzecijañstwo, odwiedzi³a
w 326 r. Jerozolimê i kaza³a tam zburzyæ pos¹gi i wi¹tynie pogañskie, wznosz¹c w zamian wi¹tynie chrzecijañskie. Ma³a encyklopedia kultury antycznej, s. 306.
Konstantyn  Caius Flavius Constantinus (274-334 n.e.), cesarz
rzymski od 306 r. Edyktem mediolañskim, wydanym w 313 r.,
przyzna³ chrzecijanom swobodê wyznania. W roku 325, chocia¿ nie by³ jeszcze chrzecijaninem, przewodniczy³ na soborze nicejskim i zatwierdzi³ jego postanowienia. W roku 330 przeniós³ stolicê cesarstwa do miasta zbudowanego na miejscu Bizancjum i nazwa³ je od swego imienia Konstantynopolem. Ibidem, s. 384.
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b³ocie tamecznym, któr¹ ludzie [w] zimie saniami, [w] lecie
za czó³nami prosto je¿d¿¹ przez wszystko b³oto, wyprz¹tawszy przeszkody ode wsi ku lasu, a¿ za Jaso³dê) a jad¹c
wypad³ w wodê z czó³na, w który znowu siê jako zmok³y
wgramoliwszy, zawróci³ do wsi i obnocowa³ w tej. Noc by³a,
uspokoi³y siê g³osy ludzkie i bydlêce, wszystkie rzeczy odpoczynek swój i senn¹ uciechê mieli, a zarównie i mianowany
Joachim pielgrzym po³o¿ywszy siê spa³; w pó³nocy przez sen
stawi siê przedeñ Panna i Matka Jezusa Chrystusa, i umiechaj¹c siê £askawa ³askawemi usty rzecze: Przez wszystkie
czasy peregrinacjej twej modli³am siê Bogu i Synowi memu
za ciê o cz³owiecze, aby by³ zachowany od wszelkiej podró¿nej przygody, i ustrzeg³am ciê, jako sam widzisz od niej.
Teraz i ja potrzebuje i tobie barzo nale¿y i¿by mi s³u¿y³,
zmieszkaj tedy i b¹d tu pókiæ ka¿e dalej siê ruszyæ. Ockn¹wszy siê ze snu, a przypadków podró¿nych Katalog du¿y na
myli przeczetszy, od których by³ zawsze ³atwo uwolniony,
tudzie¿ i wolê Przeczystej Panny i dobrodziejki Swojej rozbiraj¹c, poniecha³ drogi dalszej, zosta³ w Kupiatyczach, i mieszka³ we wsi a¿ do doskona³ego zbudowania Cerkwi: która gdy
stanê³a, od ch³opka przeniós³ siê za kilkakrotnim tej¿e Królowej Niebieskiej napomnieniem do Prezbitera, ¿y³ u niego,
i w Cerkwi urz¹d panamarski albo wytrikuski przez czas d³ugi odprawowa³.
Za Urzêdu tego panamara, Xiê¿na tamecznych krajów, której dla wielu consideratiej nie mianuje bêd¹c cittowana na
miertelny Trybuna³, nim zesz³a z wiata, to Synom w Testamencie napisa³a aby piêkne cia³o jej w Cerkwi Przeczystej Panny Kupiatyckiej pogrzebli: zmar³a w tym ona; mi³y za Panamar, nocy jednej gdy mod³y swe odprawuje przez noc w cerkwi uka¿e siê mu Panna B³ogos³awiona i rzecze: Id prawi,
a rzecz Prezbiterowi, i¿by Cia³o Xiê¿ny tej w Cerkwi grzeæ
nie pozwala³. Odprawi³ poselstwo do Swieszczennika, ten je
zmar³ej Xiê¿ny Synom opowiedzia³, i jak by le nad wol¹ Bo¿ej Matki co poczynaæ, d³ugo z nimi rozmawiaj¹c, nie prze³ama³ oporu ich, uczynili to co matka kaza³a, poniewa¿ nie ten
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najprzedniejszy Synów i przyjació³ przed jest: gnunym prowadziæ zmar³e cia³o narzekaniem, ale o tym czego potrzebowa³ zesz³y cz³owiek pamiêtaæ, co rozkaza³ to wykonaæ, jako
mówi u Corneliusa Tacita87 Germanicus Cesarz88. I pogrzebli
przed samym Obrazem Cudotwornym w dzieñ Sobotny; po
pogrzebie w Niedzielê podzwoniwszy na Jutrzniê Panamar,
szed³ aby Cerkiew Swieszczennikowi otworzy³ z wiec¹ aliæ
(o Cudo Panny Nawiêtszej) obaczy mizernej Xiê¿ny cia³o wyrzucone z grobowej gospody, i nie daleko od Cerkwi le¿¹ce,
Prezbitera przyzowie; który daæ tej sprawie rady nie mog¹c,
a zewn¹trz pogrzeb cia³u inszy czyniæ potomków obawiaj¹c
siê znowu je przed Obrazem w jamê zagrzeb³, nie bez szkody wszystkich ludzi, a osobliwie chorych, abowiem przysz³ej nocy zwyczajnie temu¿ Paraecclesiarchowi89 rzek³a te s³owa Bogarodzica Panna, poniewa¿ a¿ dot¹d opornoci przyszlicie a napomnienij mych us³uchaæ nie chcielicie przeto odraz odejmuje siê ozdrowienia ³aska w tej Cerkwi do czasu
pewnego, mianowicie na lat sto i wiêcej a¿by siê to cielsko
(snad by³o podobne Odonowemu) do szczêtu wniwecz
obróci³o, i pamiêæ jego z szumem zginê³a. A gdy siê to wype³ni, polê ja inakszych robotników do tej winnicy mojej,
którzy czystoci¹, postem, pos³uszeñstwem, i ustawicznemi
mod³ami utracon¹ ³askê uzdrowienia znowu do tej Cerkwi
87

88

89

Tacyt  Publius Cornelius Tacitus (ok. 55-120.), najwiêkszy rzymski historyk, mówca, polityk i adwokat. Sprawowa³ wiele urzêdów, dopiero póniej zosta³ pisarzem. Jego pisma s¹ po dzi
dzieñ arcydzie³ami literatury wiatowej. S³ownik kultury antycznej, red. L. Winniczuk, Warszawa 1986, s. 414-415.
Germanik  Caius Claudius Drusus Caesar Germanicus (15 p.n.e.
 19 n.e.). Bratanek cesarza Tyberiusza, dowodzi³ zwyciêskimi
kampaniami w Germanii. Uregulowa³ stosunki pomiêdzy Rzymem a Partami, w³¹czy³ do Imperium Kapadocjê i Kommagenê,
osadzi³ na tronie armeñskim kandydata popieranego przez
Rzym. S³ownik kultury antycznej, s. 166.
Paraeclesiarch  to samo co paramonarz.
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przywróc¹. I ty id z tego miejsca, gdzieæ Pan Bóg poka¿e,
i wiedz o tym, ¿e nie d³ugi ¿ywot twój byæ ma. Odesz³a Najwiêtsza Panna, Cuda usta³y w Kupiatyczach, w ¯yrowiczach
siê, gdzie na on czas by³o jeszcze Prawos³awie, okaza³y: na
co ludzie jedni wzdychaj¹c jêli mówiæ: Obraz nasz do ¯yrowicz przeniós³ siê: drudzy, Bogarodzica Sama przesz³a tam:
inni, Obraz jej Sam przeszed³, a Krzy¿ tylko jedyny w Kupiatyczach zosta³, jako bywaæ zwyk³o miêdzy cia³em jednym,
wiele g³ów maj¹cym, po faryzejsku szemrali wiele, a w rzeczy samej nic nie by³o; poniewa¿ ten¿e i Krzy¿, ten¿e i Obraz
zostawa³ na tym miejscu, tylko grzesznych ³aska siê denegowa³a, wedle rzeczonego: Nie chcia³ b³ogos³awieñstwa, a bêdzie oddalone od niego. Póty Orygina³ nalezienia Obrazu
tego Cudotwornego napisany od wi¹tobliwego Cerkwi tej¿e Jereja naleziony od Autora miêdzy munimentami90 Cerkiewnych spraw i Fundatij.

ROZDZIA£ V
Jako Prezbiterowie trzymali
tê Cerkiew i jak d³ugo
Po erectiej91 tej Cerkwie drugiej, ró¿ni wieccy Duchowni
Ojcowie przy niej tak jako i przy pirwszej mieszkali i lubo siê
to Cuda ujê³y, przecie lud pospolity z nabo¿eñstwa dawnego do obrazu cudotwornego udawa³ siê, co widz¹c Panowie dzier¿awcy Piñscy i Xi¹¿êta Ruscy, ubogacili, ozdobili, nadali to miejsce wiete i Przywilejami Xi¹¿êcia Jaros³awa i królowej Bony dworzyska i ró¿ne daniny jej confirmowali 92
i umocnili. Wyszed³ czas potym spróchnia³oci cia³a Xiê¿ny
onej, znowu ³aska Bo¿a chorych uzdrawiaj¹c przyst¹pi³a, znowu cuda dziaæ siê poczê³y, za swieszczenników; a osobliwie
90
91
92

Muniment  pismo urzêdowe, dokument, przywilej.
Po erectiej  po wybudowaniu.
Confirmowali  potwierdzili.
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Cud pirwszy
wiêtokradcê ognisty tu element zjada,
Któ¿ nie wie ¿e z³a temu kto le czyni biada?
W Mo³odowie, w majêtnoci Ich M[ociów] panów Woynów,
z³odziej okradszy Cerkiew by³ pojmany, i na gard³o wed³ug zas³ug swoich skazany, gdzie z dobrej woli, lubo go o to nikt nie
pyta³, jako o rzecz niewiadom¹ sam jawnie wyrzek³: Dobrze
mówi wyda³a miê Bogarodzica w w³ociach moich, poniewa¿em nie by³ wdziêczen tej dobrodziejstwa, anim wed³ug jej
przykazania obietnice moje wype³ni³, teraz¿e z³odzieju nie baczny cierp (a tu mianowa³ swe imiê) s³usznie za twe zbrodnie
i k³amstwa: na co mu jeden ze stoj¹cych odpowiedzia³: za wiêtokradztwo masz cierpieæ, nie za k³amstwo; na to z³odziej tak
widzieæ siê daje: wszak¿e wiem ja co mówiê. A gdy by³ o przyczynê mowy tej osobliwie pytany, powiedzia³ tê; co z wielkim
podziwieniem wszystkiego ludu by³o: I¿ jednego czasu chc¹c
wykraæ Cerkiew Kupiatyck¹, z umys³u jakoby na ofiarê przychodzi³ do Kupiatycz, a wypatrzywszy wszystko jak trzeba,
odszed³. Potym nocy jednej któr¹ do swego rzemios³a sposobniejsz¹ baczy³, znowu przyszed³szy sta³ przy drzwiach cerkiewnych myl¹c jakby mia³ post¹piæ: w tym po xiêgê Panamar
czytaj¹c pacierze sobie szed³ do Cerkwi, drzwi doszedszy, acz
niewiedzia³ o z³odzieju, jednak by³ zdjêty strachem, i tak w³o¿ywszy klucz do zamku, k³ania³ siê przed ikon¹ Bo¿¹, co z³odziej widz¹c wyniós³ siekierê w górê, któr¹ mia³ ku potrzebie
swej, chc¹c onego zabiæ, boæ maj¹c klucz gotowy, mniema³ ¿e
mu ubiwszy onego, wszystko pomyli iæ mia³o: ale gdy ju¿
uderzyæ chcia³, nie spuci³ r¹k na dó³. Zaczym nie ruszaj¹c siê
w bojani sta³. Paraecclesiarch, w tym czasie odprawiwszy
modlitwy odemkn¹³ Cerkiew, i wszed³ do niej, z³odziej za widz¹c stracenie r¹k, nie mia³ po co iæ do Cerkwi, ale szed³ w bok
w samym opasaniu na lew¹ stronê: A tam padszy Bogu i Przeczystej Bogarodzicy supplikowa³, kaj¹c siê swych z³ych uczyn 53 
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ków, i prosz¹c o przywrócenie r¹k. Gdzie pokazawszy mu siê
Przeczysta Bogarodzica rzek³a do niego: Nielitociwy na sw¹
duszê, za niewiesz i¿ mia³e by³ byæ karany za z³oci twoje,
jawnie przed wszystkimi ludmi, kiedy mi ofiarê sprawiedliwie przynosi³, i k³ania³e siê przed Obrazem moim po Judaszowsku, myl¹c go z dostatków jego ob³upiæ: alem siê ja modli³a za ciê, aby móg³ przyjæ do pokuty: lecz ty nie przestaj¹c
na twym z³ym zamyle, przyszed³e go tu wykonaæ, i zabijaæ
mnie s³u¿¹cych: otó¿ teraz odniesiesz wed³ug zas³ug karanie.
Ale widz¹c go byæ skruszonego serdecznie, znowu rzek³a: popraw siê, a rêce oto masz: a jeli nie przestaniesz tej roboty,
wrychle wemiesz zap³atê. I tak z³odziej z zdrowymi rêkami
odszed³. Potym we trzy lata szed³ okraæ Cerkiew do Mo³odowa Majêtnoci Ich M[ociów] P[anów] Woynów, na którym
uczynku by³ do niego g³os: Z³e tobie K³amco. A w tym pojmany by³ i to sam na siebie, gdy go na spalenie prowadzono powiada³, o czym ani ten to Panamar ani inszy kto wiedzia³, a¿ do
tej powieci.
Dzia³o siê Roku Pañskiego 1617.

Paraenesis93
Mówi wybrane naczynie Pawe³ wiêty: Z³odzieje nie odziedzicz¹ Królestwa Bo¿ego, lubo dlatego i¿ Pan zakaza³ kradzie¿y mówi¹c: Nie ukradniesz. Kto za to przykazanie przestêpuje, przeciwi siê Bogu; zaczym i czeci z nim nie ma. S³owa
te jednak wiêtego poganów mistrza dobrze sequestrowawszy94 rozdzielam i mówiê, i¿ z³odzieje, jeli siê po kradzie¿y
nie pokaj¹, pokuty naznaczonej nie przyjm¹, i rzeczy zabranych wyznali (poniewa¿ grzech ten nie odpuszcza siê, a¿by
to oddano Panu swemu, co od niego bez woli iego oddalono jest) nie oddadz¹, albo ubogim nie rozdziel¹, tej senten93
94

Paraenesis  zachêta, pouczenie.
Sekwestrowaæ  zajmowaæ, braæ w depozyt.
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tiej podlec musz¹; za wype³niali, a kraæ wiêcej nie bêd¹,
ale pracowaæ rêkami swemi zechc¹, co jest dobrego, aby potym udzielili i potrzebnym, ujd¹ kary. Praw[os³awny] Czyt[elniku], tak srogiego Dekretu obawiaj¹c siê, grzechu tego wystrzegaj siê; by i doczesnej kani, któr¹ za ukradzionego os³a
popadli Arabczykowie ode Lwa wiêtego Gerasima95 boæ ich
rozszarpa³, któr¹ Acham z³odziejstwem zmazany w ³upach
Jerychoñskich, boæ go ukamienowano, któr¹ Judasz Iskariotes, gdy¿ siê ten sam obiesi³, i wiecznej ³atwo uszed³.

Cud wtóry
Materii Beniamin gdy w Krzy¿u dochodzi
Gorzej ni¿ Oza96 z wiata za sw¹ mia³oæ uchodzi.
Zakonnik imieniem Beniamin (jeszcze przed mieszkaniem zakonników przy tej Cerkwi) bywszy w Kupiatyczach tak siê omieli³, i¿ dla wiadomoci, z jakiej by by³ materii Obraz ten Cudowny, wa¿y³ siê go no¿em próbuj¹c skrobaæ. Co uczyniwszy
jacha³ do Piñska, tam¿e syna przyjaciela swego jednego wykupi³ od mierci, na któr¹ on by³ w swawolnej kupie zarobi³,
95

96

w. Gerasym  ihumen palestyñski, mia³ pochodziæ z Lycji. Tam
te¿ rozpocz¹³ ¿ycie mnisze. Oko³o 451 r. osiad³ w pobli¿u Morza Martwego. Oko³o 455 r. za³o¿y³ ko³o Jordanu klasztor mieszany, to znaczy kolonie eremów oraz orodek monastyczny,
do którego pustelnicy wracali na soboty, niedziele i poniedzia³ki. Ksiêga imion i wiêtych, oprac. H. Fros, F. Sowa, t. 2, D-G,
Kraków 1997, kol. 468.
Oza  imiê w³asne czterech osób wystêpuj¹cych w Biblii. Tutaj
chodzi najprawdopodobniej o Ozê, syna Abinadaba, jaki zgin¹³ za króla Dawida w X wieku p.n.e. przy przewo¿eniu Arki
Przymierza z Kariatiarim do Jerozolimy, kiedy dotkn¹³ jej rêk¹,
by j¹ podtrzymaæ. Podrêczna encyklopedia biblijna, t. 2, M-Z,
PoznañWarszawaLublin 1959, s. 189.
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i wzi¹wszy go na swój wóz, jacha³ z nim na Podlasze, chc¹c
siê wyzwoleniem jego przyjacielowi przys³u¿yæ. Co dziw, za
takie dobrodziejstwo be¿ ¿adnej dania przyczyny, uwolniony
od mierci, mierci¹ srog¹ tak dobrodzieja Swego Wieleb[nego] Ojca Beniamina zamordowa³, jako Popilius Lenas97 Cicerona98, który go od mierci Ojcozabójstwa obroni³, i podobnym
go sposobem, jako on Obraz porzeza³, pokarbowa³ i porisowa³, na koniec tyrañsko srogi niewdziêcznik od cia³a g³owê odrzezawszy tym¿e no¿em, tak j¹ zeszpeci³ pok³uwszy, poprzebijawszy, i szramami oszkaradziwszy, jako niekiedy M[arek] Antoniusz99 z ¿on¹ swoj¹ tego¿ s³awnego Oratora Rzymskiego
mordowa³. A to siê wszystko sta³o we trzech niedzielach.
Dzia³o siê Roku Pañskiego 1627.

Paraenesis
Nad niewdziêcznego cz³owieka, ziemia nic ciê¿szego nie
nosi, mówi Filozof Seneka100, wszak¿e niewdziêcznik nie dobrodziejowi ale sobie zlie czyni, lecz tu opak Prawos³[awny]
Czytel[niku] widzisz, gdy od wrót mierci haniebnej wrócony, tê która sam ponieæ mia³, odkupicielowi swemu mieræ
naniós³ niezbo¿ny mê¿obójca. Wiem ¿e Pan zabijaæ nie ka¿e,
97

98

99

100

Chodzi prawdopodobnie o Gajusza Popiliusa Laenasa  konsula
rzymskiego w 172 r. p.n.e. Jednak nie móg³ on zabiæ Cycerona, który
zosta³ zamordowany w 43 r. p.n.e z rozkazu Marka Antoniusza.
Cyceron  Marcus Tullius Cicero (106-43 p.n.e.), rzymski mówca,
filozof, pisarz, m¹¿ stanu, teoretyk wymowy. S³ownik pisarzy antycznych, red. A. widerkówna, Warszawa 1990, s. 138-142.
Marek Antoniusz  Marcus Antonius (ur. 14 stycznia 83 p.n.e.
w Rzymie, zm. 1 sierpnia 30 p.n.e.), wódz i polityk rzymski w latach 61-30 p.n.e. S³ownik kultury antycznej, s. 40.
Seneka M³odszy  zwany Seneka Filozof, Lucius Annaeus Seneca (ok. 3 p.n.e.  65), syn Seneki Starszego. Rzymski retor, poeta, pisarz i filozof. Ibidem, s. 390.
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boæ mówi: nie zabijesz; dla czego to, lubo karnoci grzechu
za skrobanie Obraza Cudotwornego, lubo z³oci wrodzonej
onego lichego mordercy przypisaæ siê musi. Praw[os³awny]
Czytel[niku] wiedz¹c o tym, i¿ krzywda Obrazowa odnosi siê
do tego i obchodzi tego czyj jest Obraz, i karnoæ jakoby za
samej osoby obelgê jak¹ dzisiejszy Zakonnik podejmuje
i przysparza: szanuj wiêtych Bo¿ych Ikony. Do tego ucz siê
dobrze za dobro, ba i za z³o dobrym oddawaæ; boæ mówi
Pan, mi³ujcie nieprzyjacio³y wasze, dobrze czyñcie tym którzy was nienawidz¹; lubo wzi¹wszy przyk³ad od zwierz¹t
i ptactwa, Lwa mówiê wiêtego Gerasima, Bocianów, Szczurów: ani zapomiany tak dobroci cudzej, jako on Laban101, jako
prze³o¿ony piwnicznych snu swego wyk³adacza, jako Joas102
nie pamiêta³ na mi³osierdzie które uczyni³ Jojada Ociec Zachariaszow, ale zabi³ go.

101

102

Laban  bogaty hodowca trzód w Charanie, ojczystym miecie
Abrahama. Wystêpuje w Starym Testamencie, w Ksiêdze Rodzaju 24, 27-32. M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, Kraków 1997,
s. 316-318.
Joas  król judzki (836-797 p.n.e.), syn króla Ochozjasza i Sebii
z Betsabee. Okrutna królowa Atalia, jego macocha, zabi³a wszystkich synów zmar³ego monarchy oprócz Joasa, którego jako niemowlê ukry³a ¿ona arcykap³ana Jojady. Atalia rz¹dzi³a szeæ lat,
nie st³umi³a jednak powstania kierowanego przez Jojadê. Królow¹ zamordowano na dziedziñcu wi¹tyni, a królem obwo³ano Joasa, który wówczas mia³ siedem lat. Za ¿ycia Jojady m³ody król korzysta³ z rad arcykap³ana, ale nie doprowadzi³ do religijnego zjednoczenia swego królestwa. Niezadowolony z uwag
Zachariasza, syna Jojady, poleci³ pozbawiæ go ¿ycia w wi¹tyni. Podrêczna encyklopedia biblijna, t. 1, A-£, PoznañWarszawaLublin 1959, s. 588.
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Cud trzeci
Bez grosza w Cerkwi k zdrowiu Maskiewicz przychodzi
Bo w tej Pan na to. Medik w domu na grosz godzi.
Jego M[o]æ Pan Maskiewicz sêdzia Piñski ziemski, bêd¹c
ruszony parali¿em, i wiele na niepomagaj¹ce wy³o¿ywszy lekarstwa, tak by³ on¹ chorob¹ z³amany, i¿ ani mówiæ, ani sam
jeæ móg³, tylko mu usta jako dziciêciu ma³emu winem zlekka
zakrapiano, i wczenie z boku tego na drugi (bo sam siê ruszyæ nie móg³) przek³adano, w takiej chorobie, gdy ju¿ ni od
kogo pomocy zasiaæ nie móg³, by³ przywieziony do wiêtej
Cerkwie Kupiatyckiej, i posadzony na krzele przed Obrazem
Cudotwornym, gdzie zañ ku Przenawiêtszej Pannie Moleben
odprawowany by³; tam na pierwszej modlitwie chory zawo³a³ wielkim g³osem: Chwa³a Tobie Bo¿e, i zaraz wstawszy
z krzes³a swego poklêkn¹³ przed Obrazem, dziêkuj¹c Panu
Bogu, Przeczystej Matce jego Mariej Pannie za te dobrodziejstwo, którego dozna³. Po skoñczeniu Molebnu, o swej mocy
z modlitwy siê ruszy³, Obraz poca³owa³, zakonników uja³mu¿ni³, i zdrów do domu swego z £aski pana Mi³osiernego i Matki Jego odjacha³.

Paraenesis
Czytam u Ewangelistów, jako gdy by³ Pan w domu, wszed³szy do Kafarnaum, przedar³szy dach spuszczono mu na ³o¿u parali¿em zara¿onego; gdzie widz¹c wiarê ich uzdrowi³
go. Podobna rzecz i dzi Praw[os³awny] Czytel[niku] w Cudzie tym widzisz, o osobie wy¿ej mianowanej. Gdzie patrz
na mi³osierdzie Bo¿e, i¿ skoro ¿al nasz i biadê onemu opowiadamy, jako Ociec umi³osierdza siê zaraz nad nami. Gdy
siostry £azarza umar³ego p³acz¹ Marta i Maria, wskrzesza go
im, gdy lamentuje po synu swoim umar³ym wdowa w Naim
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miecie, z martwych go wyzwala, gdy Piotr w. barzo ¿a³uje
odpuszcza mu trzykrotne zaparcie siê siebie, gdy i ten P[an]
Maskiewicz na sw¹ utiskuje chorobê, i do Boga siê, tudzie¿
i Matki mi³osierdzia ucieka, odnosi u Obraza Najwietszej Panny w Kupiatyczach od Parali¿u uzdrowienie. Tego i ty Czytelniku w przypadku twym naladuj, opowiedz boleæ twoj¹ Panu, a on Ciê uzdrowi.

Cud czwarty
le z wiêtymi z Obrazu le wiêtych ¿artowaæ
Ka¿dy ¿art ten ma mierci¹ bo gracz odwetowaæ.
Dzier¿¹c czasu swego Jego M[oæ] Pan Pawe³ Woyna Kupiatycze, i ¿yj¹c w nich, mia³ Xiê¿a u siebie na obiedzie, gdzie
w rozmowie wszczê³a siê zmianka o Obrazie cudownym.
I prosili on Xiê¿a gospodarza, ten trzyma³ ich na s³owie d³ugo
a gdy mu barzo dokuczali, rzecze ¿artem napijcie siê tylko
Ojcowie, rzucimy¿ oñ: jeli siê wam daæ pozwoli, lecz skoro
cisnêli do pierwszego razu wygrali Xiê¿a, zaczym ju¿ bez ¿artu Obrazu upominaæ siê poczêli, ale ¿e noc by³a od³o¿yli to
sobie od poranku. Tej nocy wszyscy straszne widzenia mieli
których przelêkszy siê, rano nie by³o po wczorajszych ¿artach, bo choremi i ci zostali, i pan niezdrowy do Wilna na leki
jachaæ musia³ (le z Bogiem ¿artowaæ) i boæ w tym ju¿ dopadszy Doktora odbieg³a dusza cia³a.
Dzia³o siê Roku Pañskiego 1624.

Paraenesis
Wysz³a dzisiejsza rozmowa osób w cudzie mianowanych,
na one, o której nam Króluj¹cy prorok zmiankuje: Mówili przeciwko mnie, którzy siedzieli w bramie, i piewali przeciwko
mnie którzy pili wino, lubo i ci pij¹c, o Cudownym Obrazie
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Matki Bo¿ej losy rzucali, i rzecz wiêt¹ nieprzystojn¹ gr¹ odzier¿eæ pragnêli. Wysz³a i na biesiadê Baltazara króla103, który gdy
z kielichów wiêtej Cerkwi Jeruzalimskiej pobranych, z swemi czêstuje siê wydany jest nieprzyjacio³om Medom104. Tedy
Pra[wos³awny] Czyt[elniku] szanuj konterfekty wiêtych, poniewa¿ czeæ ich ci¹ga siê na tych, których wyobra¿enia s¹
by uszed³ tej plagi, [w] któr¹ Iconoclastowie dawni, i teraniejszy nêdznie popadaj¹. A jeli na co bolejesz moc¹ onych,
których reprezentuj¹, cudownie bêdziesz tak jako cudownie
. Piotra Aposto³a cieñ niemocnych uzdrawia³a, od bólu uwolniony, czegoæ winszuje.

103

104

Baltazar jest uwa¿any w Biblii za syna Nabuchodonozora i króla Babilonii. Wed³ug róde³ babiloñskich by³ on jednak tylko wnukiem Nabuchodonozora II i synem ostatniego w³adcy neobabiloñskiego Nabonida (556-539 p.n.e.) Jako wspó³regent w stolicy Babilonii wydaje ucztê, podczas której dostrzega proroctwo dotycz¹ce jego panowania i upadku Babilonii. Proroctwo
spe³nia siê nastêpnego dnia, w³adzê obejmuje Med Dariusz. M.
Bocian, Leksykon postaci biblijnych, s. 78-79.
Medowie  lud indoeuropejski w staro¿ytnoci zamieszkuj¹cy
pó³nocno-wschodni Iran. Pierwsza znana wzmianka o nich pochodzi z 834 r. p.n.e. ze róde³ asyryjskich, które mówi³y o tym,
¿e król asyryjski Salmanasar III w czasie kampanii prowadzonej
przeciwko królowi Namri, przeszed³ przez ziemie Madai czyli
Medów. W VII wieku p.n.e. Medowie podporz¹dkowali sobie
inne plemiona irañskie, w tym równie¿ Persów. W okresie miêdzy 614 a 605 rokiem p.n.e. Medowie sprzymierzyli siê z Babiloni¹ i razem doprowadzili do upadku Asyrii. W VI wieku p.n.e.
utworzyli w³asne potê¿ne pañstwo  Mediê. Jednak w 550 r.
p.n.e. zostali podbici przez swoich niedawnych lenników  Persów i ju¿ nigdy nie odzyskali niezale¿noci. Podrêczna encyklopedia biblijna, t. 2, s. 76-77.
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Cud pi¹ty
Gdy lekarze o tobie zw¹tpi¹ nie desperuj
Zdrów bêdziesz ku Przeczystej twe usta nakieruj.
Pan Sawa Kolakowski, piñski obywatel, bêd¹c srodze zraniony kilkunastu ran szkodliwych, s³ysza³ od balwierza w¹tpliwoæ o swoim ¿ywocie, przecz myli³ sobie le¿¹c (bo mówiæ
nie móg³): O Przeczysta Bogarodzico, módl siê za mn¹ utrapionym, abym jeszcze by³ przywrócony do ¿ywota, dla pokuty, i ¿ebym móg³ siê pok³oniæ Twemu Obrazowi wiêtemu w Kupiatyczach: w tym czasie obaczywszy Nawiêtsz¹ Pannê,
wdziêczny s³ysza³ g³os: Czego le¿ysz rozpaczaj¹c, wstañ, w ¿¹daniu twoim wys³uchany jeste, temi s³owy posilony wsta³, chodziæ i mówiæ pocz¹³, rany one szkodliwe nie zad³ugo pogoi³y
siê, i doskonale zdrowym zosta³. Co ten sam P[an] Kolakowski w Kupiatyczach bêd¹c 22. Dnia Octo[bra] Roku P[añskiego] 1631 z p³aczem przed zakonnikami i wiela ludzi powiada³,
i szramy ran onych pokazowa³, z których dwa najszkodliwsze,
jeden na ramieniu prawym, wzd³u¿ rêki barzo przeci¹g³y, drugi na lewej rêce przez d³oñ w poprzek szkarad[n]y, a jednak
razy te namniej do w³adania mu i teraz nie przeszkadzaj¹: st¹d
dochodziæ siê mo¿e, i¿ modlitwami wiêtemi Przeczystej Matki Bo¿ej zleczony zosta³, i od kalectwa zachowany. Powiedzia³
sam o tym, uzdrowiony przedtym. R[oku] P[añskiego] 1631.

Paraenesis
Che³pi³ siê czasów swych Pyrrus Król Epirotski105, i¿ krasomówstwem Cyneasa Oratora106 swego wiêcej miast pobra³
105

106

Pyrrus  (319-272 p.n.e.) król Epiru w latach 295-272. S³ownik
kultury antycznej, s. 384-385.
Cyneas  Kineas z Tesalii (III w. p.n.e.), dyplomata na s³u¿bie
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ni¿eli mieczem zwojowa³. Mo¿esz i ty Prawos³[awny] Czytelniku, lubo by i nie by³ krasomówc¹: namiêtnoci twe zho³dowawszy jako mówi: Pod tob¹ bêdzie po¿¹dliwoæ, a ty nad
ni¹ panowaæ bêdziesz, zmys³y i myl serca Twego sk³onna do
z³ego od m³odzieñstwa twego, ma³a oracja podbiwszy, ma³ym do Boga westchnieniem, ma³a modlitwa obche³znawszy
pochwaliæ siê. Czyta³e snad u Naturalistów o psach egipskich, ci tudzie¿ uciekaj¹, jak skoro trocha z Nilu wody: gdy
wiedz¹ i¿ wiele w nim Krokodylów p³ywa na ich zgubê gotowych. Tak i choroby, tak i rany, tak i biady w które wiat nasz
bogaty, jak psi ujd¹ od ciebie wnet jako od dzisiejszego Sawy Kolakowskiego i gdy mod³y do Boga, gdy myl ku niebu
z sercem czystym podniesiesz; by móg³ rzec potym z westchnieniem: ma³o pracowa³em a nalaz³em pokój wielki.

ROZDZIA£ VI
O wst¹pieniu wieckich Prezbiterów
i Fundowaniu Zakonników
tej wiêtej Cerkwi
Przez sto i kilkadziesi¹t lat mieszkali porz¹dnie nastêpuj¹c
po sobie, do us³ug Bo¿ych Wiel[kich] Prezbiterowie wieccy
przy tej Cerkwi, przy jednych te wiête Cuda by³y, którem
móg³ zasi¹gn¹æ, insze z czasem zginê³y, jako czytaæ bêdziesz
w rozdziale dziesi¹tym; potym usta³y d³ugo, dla przyczyny
wy¿ej po³o¿onej. Przy drugich za gdy dokoñczywa³o siê ich
tam po¿ycie, znowu nasta³y. A te gdy trwaj¹, i Cerkiew ta wiêta nimi s³yn¹c wszêdzie dobrze poczyna, wzbudza Pan Bóg
Roku Pañskiego tysi¹c szeæset dwudziestego dziewi¹tego,
pobo¿n¹ Pani¹. Jej M[o]æ Pani Polonia Wo³owiczówna Woynina, kasztelanowa brzeska, która bêd¹c w leciech podesz³a
Pyrrusa, króla Epiru, znakomity mówca i literat. Ma³a encyklopedia kultury antycznej, s. 372.
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ju¿ umyli³a staraæ siê o Kupiatycze, a to, aby tych dostawszy,
przy tej Cerkwi wiêtej, w której o cudownym Przeb³ogos³awionej Rodzicielki Odkupiciela naszego Jezusa Chr[ystusa]
na Krzy¿yku niewielkim Obrazie s³ysza³a, Zakonników Regu³y
. Bazylego Wschodniej Cerkwi pos³usznych ufundowa³a, naladuj¹c w tym . Heleny Cesarzowej, która tak¿e nie m³oda
bêd¹c siedmdziesi¹t i dwa Monastyrów zbudowa³a. W wi¹tobliwym tym J[ej] M[oci] zamyle jakby Pan lubowa³, jak j¹
b³ogos³awi³, jak to sporz¹dzi³, i¿ ta wie z Cerkwi¹ przysz³a
w dom J[ej] M[oci] powiem:
Maj¹c Jej M[oæ] wielk¹ ku Przeczystej Bogarodzicy mi³oæ,
prosi³a syna swego J[ego] M[oæ] P[ana] Bazylego Kopcia,
aby jakim¿kolwiek sposobem zap³aci³ wie Kupiatycze Ich
M[ociom] Panom Woynam, a to i¿by doæ przedsiêwziêtemu swemu zamys³owi, o którym J[ej] M[oæ] powiedzia³a,
uczyni³a. Zbrania³ siê jej syn Bazyli tego barzo d³ugo mówi¹c:
chybaby niepotrzebne jakie pieni¹dze by³y, to¿bym siê tego
wa¿y³; a odleg³y za kilkadziesi¹t mil folwark dla samej Cerkwi
kupowa³: któremu ona rzek³a: Mi³y synu, P[an] Bóg za to nagroda bêdzie. Jam niewierny Tomasz Dobrodziejko (rzek³ Bazyli ¿artem) niechaj da zaraz: lecz gdy to jeszcze mówi, oddano mu list z Litwy; czyta go w g³os, a¿ tam napisano: I¿ Pan
Fronckiewicz107 Starosta Lidzki, chor¹gwi¹ swoj¹ w mieniu Ozskim Prze³omskim i Borciach wielkie szkody poczyni³, i Dekret
na nim prawnie otrzymano, wszak¿e on w nagrodê tych
szkód, jednany sposobem ju¿ dziesiêæ tysiêcy z³otych postêpuje. Co J[ej] M[oæ] rada s³yszaæ, rzek³a do syna: Otó¿ mi³y
107

Miko³aj Radzimiñski-Fr¹ckiewicz herbu Brodzic  syn Micha³a,
podkomorzego po³ockiego i Anny Iwanówny z domu Sapie¿anki, siostry Lwa, kanclerza WKL, starosta mcis³awski od 1605 r.,
starosta wasiliski, radomelski od 1614 r., starosta lidzki od 1621
roku. W latach 1611-13 chor¹¿y nadworny litewski. W roku 1620
zosta³ marsza³kiem trybuna³u litewskiego. Zmar³ najprawdopodobniej w 1630 r. Polski S³ownik Biograficzny (dalej: PSB), t. VII,
z. 32, Kraków 1948, s. 100.
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Tomaszu Bóg ci da³ pieni¹dze, i zaraz pisa³a do urzêdników
aby z folwarków zbo¿e rozdawali od pana Fronckiewicza
skrzywdzonym poddanym, a potym z ugody i wynalazku
przyjacielskiego czternacie tysiêcy wzi¹wszy u P[ana] Fronckiewicza zap³acon wiecznoci¹ folwark Kupiatycze. Zatym
takowym pocz¹tkiem wszystkie majêtnoci Woynowskie w Powiecie Piñskiem le¿¹ce, które s³u¿y³y Panu Podczaszemu, dosta³y siê J[ego] M[oci] Panu Bazylemu Kopciowi, i mawia³ wiêc
to czêsto w wielkim gronie ludzi: zaprawdê wielka wiara Pani
Matki mojej. Gdy siê to sta³o, Monastyr erigowaæ dla Zakonników pobo¿na pani poczê³a, prêdko zrobi³a, ten W³ókami
nada³a, i Braciej z wielkiego monastyra . Ducha zaci¹gnê³a,
wprzód dwu, po chwili wiêcej; ci skupiwszy siê wedle vocatiej swojej, lubuj¹c w ochêdóstwie wi¹tnice Bo¿ej, osobliw¹ ozdobê jej spólnie przyczyniali, wszystko przez lat kilka
sporz¹dzili, co w zakonie tym Panu Bogu jest przyjemno, potym co siê przed nimi i przy nich cudownego przez Wiel[ebnego] Ojca Ihumena Swego za rozkazaniem Janie Przew[ielebnego] J[ego] M[oci] O[jca] Piotra Mogi³y Archiepisk[opa]
Metropol[ity] kijowskiego ze staro¿ytnoci powiêcili.

ROZDZIA£ VII
O Cerkwi, która teraz jeszcze stoi,
i o Kaplicy przy niej wiêtego
Miko³aja108
Dobrze jeszcze za Swieszczenników bêd¹c Starost¹ na Piñsku Woyna Dirimunt wyprawi³ Cerkiew Kupiatyck¹ z nadaniem
108

w. Miko³aj  biskup i wyznawca, ur. ok. 270 w Patarze, zm. ok.
345 lub 352, biskup Miry w dzisiejszej Turcji. Jeden z najbardziej czczonych przez Koció³ prawos³awny wiêty. Wed³ug podañ po bogatych rodzicach otrzyma³ w spadku znaczny maj¹tek, którym chêtnie dzieli³ siê z ubogimi. Wyró¿nia³ siê pobo¿ 64 
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jej Bratankowi swemu Hrehoremu wiecznoci¹, bo te¿ i Cerkiew ta spustosza³a i zwiotsza³a barzo ju¿ by³a. A tak ten Hrehory j¹ restaurowa³, jako teraz stoi. Obraz da³ oprawiæ przystojnie, w jakiej oprawie i dzi widzimy go, i Dwór sobie postawi³ nad rzek¹ Jaso³d¹. I tak
Póki ciecze Jaso³da niechaj trwa w pamiêci
Imiê Hrehora Woyny, sprzyjajcie mu wiêci.
Da³ te¿ wymalowaæ Obraz wiêtego Hrehorego na którym
siê podpisa³ i¿ w dzieñ tego wiêtego siê rodzi³, i i¿ tê Cerkiew renouowa³, w której prosi Czytelnika, aby go w modlitwach swych nie przypomina³. Jest przy O³tarzu Cerkiewnym
z prawego boku zbudowana Kaplica na imiê wiêtego Miko³aja Miry Biskupa Cudotwórcê, która z tej przyczyny siê sta³a:
Jednego czasu by³o powietrze morowe we wsi Kupiatyckiej
zaczê³o siê barzo srogie, co postrzeg³szy duchowni w dzieñ
pamiêci Przeniesienia Cia³a . Miko³aja z Miry do Baru w³oskiego, wzi¹nszy Obraz Nawiêtszej Panny Cudowny z Cerkwi; nosili go po wszystkiej wsi z procesj¹, piewanie i nabo¿ne modlitwy do Nawiêtszej Panny i . Miko³aja odprawuj¹c,
o przyczynê zmi³owania siê nad ludem do Chrystusa Zbawiciela naszego prosz¹c, i od tego dnia kañ ona usta³a, na któr¹
pami¹tkê co rok ten dzieñ . Jerarchy wiêcony bywa i procesja odprawuje siê, z zebraniem ludu Chrzeciañskiego wielkim.

noci¹ i mi³osierdziem. Mieszkañcy Miry wybrali go na swojego
biskupa. Po ¿yciu gorliwym i pe³nym dobrych czynów zmar³
w po³owie IV w., spontanicznie czczony przez wiernych. Gdy
Mirê opanowali Arabowie, w 1087 r. kupcom w³oskim uda³o siê
zabraæ jego relikwie i przewieæ do Bari w po³udniowych W³oszech. Ksiêga imion i wiêtych, oprac. H. Fros i F. Sowa, t. 4,
M-P, Kraków 2000, kol. 294-295.
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ROZDZIA£ VIII
O nagrobkach wielkich ludzi w tej
wiêtej Cerkwi le¿¹cych
Pod kaplic¹ . Miko³aja jest sklep murowany, w tym cia³ Hrehorego Woyny, Ma³¿onki, i Dziatek jego kilka le¿y, i dwa nagrobki z lewego boku w Kaplicy, jeden Ojcowi w te s³owa:
Adikowa³em Ojczyznê, by³em tej syn wierny.
Tu le¿ê zostawiwszy wczenie wiat mizerny:
Hrehory imiê, Woyna, to nazwisko moje,
Módl siê za mnie, kto czytasz to wiedz¹c oboje.
W tej kaplicy na tej¿e cienie Synowi tego drugi taki po³o¿ono:
Jako latorol od kosiarza w sadzie
Podciêta, m³oda z traw¹ g³owê k³adzie:
Tak leg³ Filip, Syn Woyny, w dwunastu lat prawie:
Po przegranej i z mierci¹ spoczywaj¹c sprawie.
Wiêcej go tu dobra czeka,
Które Bóg ma dla cz³owieka.
Pod cian¹ tej Kaplice z boku le¿y ludzi zacnych kilka cia³,
ale nie wszystkie pismem oznaczone, i nagrobków nad nimi
nie dano, jedno tylko nad dwiema, jednym obywatelem piñskim, barzo bogatym te cztery wiersze s¹ napisane:
Tu w trzydziestu lat wieku kwitn¹cego
Panteleona nadder bogatego;
Upiwszy Cloto109, ona to z³o¿y³a
Która nad ka¿dym swej woli za¿y³a.
109

Kloto  w mitologii greckiej jedna z córek Nocy, lub Zeusa i Temidy albo Ananke. Kloto (Prz¹dka) wraz z Lachezis (Obdarzaj¹ca) przêd³y niæ ludzkiego ¿ycia. Niæ tê przecina³a Atropos (Nie 66 
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Przy tej Pamiêci, drugie Epitafium na tej¿e cienie Kaplicznej z nadworna Bratu Zakonnemu, od rodzonego napisane.
D³ug¹ chorob¹ le¿y zepsowany
Ihnat Chocho³owski tu ziemi oddany.
Ci Chocho³owscy z Drohickiego s¹ powiatu, ale i¿ by³ Lew
Chocho³owski Kupiatyckim Ekonomem, lubo urzêdnikiem, Brat
jego Ihnat chory przy nim mieszka³, potym gdy Lew ust¹pi³
do Zakonu, rodzony jego, z nim¿e przyjêty by³ do Monastyra
Kupiatyckiego, wszak¿e dla choroby nie by³ zakonnikiem, lecz
wielkie boleci i drêczenia z wdziêcznoci¹ i mile od Boga
przyjmuj¹c, w Monastyru znosi³; a Rok tak cierpi¹c, nabo¿nie potym i wiêtobliwie zszed³ z wiata tego; którego Cia³o
w kilka lat potym podwa¿aj¹c Kaplicê odkopane widzielimy ca³e i niespróchnia³e namniej. Ten gdy mia³ umieraæ, pokaza³ siê Spowiednikowi Swemu, który na on czas by³ w Piñsku,
i obudzi³ go ze snu mówi¹c: Jadê na Kap³añstwo, b³ogos³aw
Ojcze, który porwawszy siê, a nie widz¹c nikogo, zrozumia³
i rzek³ do Braciej: Ju¿ Ihnat Choch³owski z swego pielgrzymstwa do Ojczyzny powo³an. I potym w kilka godzin, o mierci jego przysz³a wieæ z Kupiatycz do Piñska. U drzwi tej¿e
Kaplice prawie do niej wchodz¹c znowu nagrobek:
Anna i Eudocia Siostry. Theodorze
Matce w tym grób wybi³y Numidst im110 marmorze.
Wchodz¹c za do Babiñca Cerkiewnego u drzwi samych
z lewej strony nad kilka Braci, którzy siê zwadziwszy z Mieszczany Piñskimi, od nich s¹ pobici, ten napis:

110

odwracalna) w chwili mierci. Nazywane s¹ te¿ mojrami. S³ownik kultury antycznej, s. 292. Por.: P. Grimal, S³ownik mitologii
greckiej i rzymskiej, s. 238.
Numidst im marmurze  chodzi tu o marmur numidyjski, pochodz¹cy z Numidii.
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Olszewscy Bracia, za wieku swojego
Mê¿owie znaczni, i Serca dobrego.
Z gminem niczego Piñszczan nie wskurawszy.
Tu le¿¹, tylko ran na siê nabrawszy.
Wszedszy do Babiñca, u drzwi Cerkiewnych po prawej rêce
Pamiêæ nabo¿nemu zakonnikowi Bessarionowi wystawiona;
S³any do Brzecia umar³, Bessarion w drodze.
W Cerkwi le¿y wiêtego Symeona w Bodze;
By³ pos³uszny, zszed³ z wiata Zakonnik pos³usznie.
Nie umira pos³uszny; toæ i on ¿yw s³usznie.
Tam¿e po lewej stronie zaraz znaczny le¿y cz³owiek, Piñski
Obywatel, Hrehory Lubelski, a nad nim ta Epigrafe111.
Czego patrzasz? Za niewiesz mi³y Bracie tego,
¯em by³ i ja Cz³owiekiem za wieku mojego.
Lecz ¿e Prawo takie Bóg nam ludziom postawi³.
Kto co sk¹d ma, to ¿eby tam schodz¹c zostawi³.
Tam swe cia³o ziemi da³, bo te¿ z ziemi by³o;
Hrehorym miê Lubelskim zwano, gdy siê ¿y³o.
Nie minie mieræ i ciebie, myæ siê nie wracamy.
Na wiat powtóre tam was lecz radzi czekamy.
W ten¿e bok dalej wprawiona deszczka w cianê Cerkiewn¹, która ma ten napis:
Jako¿kolwiek nas zwano wiedz ty jeno o tym
Który grób nasz tu bêd¹c obaczysz napotym
Tu nas z³o¿y³a dzieci upiwszy, ta Cieni
Któr¹ ma w regimencie swym niezbêdna Xieni
Dmitr Tukalski, Ewdocia Olszewska, rodzice,
Grzebi¹c nas swych pogrzebli tu dusz po³owice.
111

Epigrafe  krótki napis nagrobny.
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Z tego¿ bólu w parkanie samym jest Epicedium112 na pimie pobo¿nie cnotliwemu i wielkich prac mê¿owi Hrehoremu dane.
Jeli to wdziêczno Bogu, kto dla jego chwa³y,
Wytrwa prace i ciê¿ar przy Cerkwi niema³y;
Zniós³ to Hrehory, i trwa³ w nich,
a¿ w ten grób swe koci
Z³o¿y³, w którym nagrody czeka z wysokoci.
Ten kilka lat w kuchni monasterskiej, a potym przez szeæ
lat w piekarni wielk¹ pracê na kilkadziesi¹t osób jeæ robi¹c,
i chleb ustawicznie piek¹c, z samej dobrej woli Swojej, bez
zap³aty i nagrody wszelakiej wytrwawszy, ducha Swego Panu Bogu odda³; który niemal od roku o mierci swojej wiedz¹c, z wielk¹ skruch¹ zawsze do niej siê gotowa³; namiewali siê z niego niektórzy, gdy on dzieñ jego ostatni przyszed³, i w ten sam dzieñ nie le¿¹c ale chodz¹c onej oczekiwa³. Spowied uczyniwszy, nawiêtszym siê Sakramentem posili³, i gdy godzina odejcia jego z tego wiata przysz³a: co
by³o potrzeba na siebie wzi¹wszy, modlitwie siê wszystkich
ludzi przytomnych poleca³, potym prze¿egnawszy po³o¿y³ siê,
a imiê nawiêtsze Jezus tak¿e i Maria czêsto powtarzaj¹c Panu Bogu ducha odda³, z postrachem i ¿a³oci¹ wszystkich niema³¹, którzy na ten czas tam byli: a ci co siê z niego miali, ze
wstydem swym inaczej o nim rozumieæ musieli.
Dalej na tej cienie zakonnicza pami¹tka, kto i jakiej by³ cnoty, z nagrobki poznaæ w te s³owa napisano:
Omen jakie uczyni³ Teodozy wiêty113
W Palestynie gdy Klasztor by³ przezeñ zaczêty
Pyta³ siê, ktoby z Bracie tak by³ ustalony
112
113

Epicedium  pieñ ¿a³obna.
Prawdopodobnie chodzi o Teodozego Cenobiarchê urodzonego w 424 r. w Kapadocji. Za³o¿y³ on w Katrhismos w okolicach
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I¿by puæ móg³ pod srogi wyrok Persefony114
Pad³ Bazyli zdrow, umar³: co Bracia przy stole
Uwa¿aj¹c mierci¹ siê w swym zaczyli kole
Spytan Diakon Memmi, wnet rzek³ B³ogos³awcie:
A tam gdzie mam pochwali iæ dzisia mie stawcie
Trudny ¿art, polêkli siê wszyscy strach poznali
Gdy z poród siebie Brata mierci w gard³o dali.
Czystego, ubogiego, szczyrze pos³usznego.
¯al Towarzystwa, nie ¿al zbudowania z niego.
Umar³ m³ody w swych leciech, ale wielki w cnocie.
wiêty w swym pos³uszeñstwie, i na mieræ w ochocie.
Tu schowany nam mówi, ¿yjcie Bracia radzê
Czysto, Bogopos³usznie. Niebo to ma w wadze.
A ty Panie Przedwieczny i kto me nakry³ koci.
Zdarz niech ten w twoim mile goæ królestwie goci.
W Roku przesz³ym, tysi¹c szeæset trzydziestym szóstym,
zgotowano by³o sklep dla Jej M[o]ci Paniej Poloniej Wo³owiczowny Woyniney, Fundatorki tego Monastyra wiêtego, wszak¿e miêdzy powinnemi wszcz¹³ siê by³ o to spór, jedni w Kupiatyczach, drudzy w Wilnie grzeæ cia³o J[ej] M[oci] chcieli, i ju¿
dan by³ nagrobek w Kupiatyczach imionoliteralny tak:

114

Betlejem klasztor, a obok niego zbudowa³ domy starców, przytu³ki, hospicja. Wokó³ klasztoru powsta³o ca³e mnisze miasto.
Sam Teodozy w 494 r. zosta³ przez patriarchê jerozolimskiego
mianowany prze³o¿onym wszystkich klasztorów w okolicy Jerozolimy. Wystêpowa³ w obronie prawowiernoci zwalczaj¹c
monofizytyzm. Ksiêga imion i wiêtych, oprac. H. Fros, F. Sowa,
t. 5., R-U, Kraków 2004, kol. 459-460.
Persefona  bogini Podziemia, ma³¿onka Hadesa. Córka Zeusa
i Demeter, a wed³ug innych tradycji Zeusa i Styks. G³ównym akcentem mitu Persefony jest jej porwanie przez Hadesa. Persefona odgrywa te¿ rolê w mitach o Heraklesie, Orfeuszu, Tezeuszu
i Pejritoosie. P. Grimal, S³ownik mitologii greckiej i rzymskiej, s. 288.
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Po wielkich trudach jako widzisz otO
Le¿y w stach zbite pochowane z³otO
Nie biteæ m³otem, ale przygodamI
A dowiadcza sami
W ogniu i¿ z³ota z³otnicy probujO
£amaniem szyny kowale turbujO
W probie to chodzI: CZ³owiecy siê stajO
W NApaæ gdy wpadnie.
Ale przemog³a strona, która J[ej] M[oæ] w Wilnie grzeæ
chcia³a, i tam jest pogrzebiona.
Zaczym i nadpis na uciu sklepowym odmienny ju¿ dano
w te s³owa:
W tym sklepie nikt nie le¿y, w³anie z tej przyczyny,
¯e cia³u zgotowany w Wilnie by³ sklep inny.
Jako¿kolwiek sta³o siê, nie le¿y nikt przecie.
Pod³e bo nie rad zchowa w sobie kwiecie.

ROZDZIA£ IX
O Cudach, które siê ju¿ przy
Zakonnikach z ³aski Bo¿ej sta³y
Cud Pirwszy
Czuje z³odziej, by w nocy z waszego cz³eka z³upi³.
Czuj ca³¹ noc by modle piek³a siê okupi³.
Zaraz pierwszego roku, gdy tylko sami dwaj zakonnicy
z pos³ania Starszych swych przy tej Cerkwi mieszkaæ poczêli,
nadchodzi³o wiêto Ofiarowania Nawiêtszej Panny, a i¿ omal
by³o z kim odprawowaæ nabo¿eñstwo ca³onocne, odprawili
to z wieczora. W nocy gdy czas ca³onocnych modlitw przy 71 
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szed³, obaczywszy jeden z czeladzi ogieñ w Cerkwi, da³ znaæ
do Ojców, oni zdumieni, biegli do Cerkwi odemkn¹wszy,
a wszed³szy do niej (i Czeladzi kilka by³o) obaczyli i¿ tylko co
zapalona wieca by³a, bo jeszcze namniej nierozpuci³ siê by³
wosk od ognia oko³o knotu, jako¿ z wieczora nie by³a wieca
zapalona, i zrozumiawszy czego po nich potrzebowa³a, nie
zgaszaj¹c ognia odprawowali Jutrzniê.
Dzia³o siê Roku P[añskiego] 1629.

Paraenesis
Jakby wdziêczne by³y mod³y ca³onocne P[anu] Bogu, z proroka Króluj¹cego wyrozumieæ ³atwo, który gdy chce ugodziæ
i przyjemnym byæ Bogu, i w nocy o nim w mod³ach nie zapomina, lecz wstaje gdy mówi: Wstawa³em o pó³nocy abych ci
wyznawa³, dla s¹dów sprawiedliwoci swojej, Modli³ siê Moj¿esz, wygrawa³ Izrael, i gromi³ Amamlecitow115: modli³ siê ten¿e Dawid, uszed³ Saulowych najazdów, ale modli³ siê dobrze; boæ mówi w tym¿e Psalmie o Sobie: Siedmkroæ w dzieñ
chwali³em siê. Napomina Aposto³: Bracia, ustawicznie módlcie siê (jak to ustawicznie siê modliæ rozumiej. To jest Pr[awos³awny] Cz[ytelniku] nigdy nie opuszczaæ modlitw od Cerkwie naznaczonych, jako to Godzin, Liturgie wiêtej, Wieczerni. ic.) A Ewangelista: Czujcie modl¹c siê na ka¿dy czas, abycie byli godni ujæ tego wszystkiego co przyjæ ma. Tak¿e i drugi: Patrzcie, czujcie, i modlcie siê, nie wiecie abowiem kiedy
czas bêdzie. A Ecclesiasta: Nie zatrudniaj siê, aby siê zaw115

Amalekici  plemiê koczownicze wywodz¹ce siê od Ezawa (potomkowie jego wnuka, Amaleka). wiadectwa z XI wieku p.n.e.
podaj¹, ¿e udomowili wielb³¹da. Pocz¹tkowo ¿yczliwie traktowali Izraelitów, ale póniej podstêpnie ich zaatakowali, wspieraj¹c Moabitów i Madianitów. Ostatecznie pokonani przez Króla Saula, którego dzie³o dokoñczy³ Dawid. Podrêczna encyklopedia biblijna, t. 1, s. 38.
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sze modliæ nie mia³. Wstañ tedy Praw[os³awny] Czyt[elniku];
gdy Matka Cerkiew uchwali³a na te modlitwy, ani le¿ na tej
czartowskiej poduszce: któr¹ Doktorowie lenistwem zow¹ ku
S³u¿bie Bo¿ej, lecz bierz naukê z dzisiejszego Cuda, jako gdy
my w tych ustajem, niebiescy je mieszkañcy odprawowaæ
z górnie Jeruzalem schodz¹, a to aby Pan by³ zawsze chwalony. Któremu czeæ na wieki.

Cud wtóry
Nie da zdrowia Aptyka, by j¹ ca³¹ strawi³.
Ten kto za¿y³ wiêtoci dobrze je poprawi³.
Maryna Micha³owa, której m¹¿ Hajducko w zamku Piñskim
s³u¿y, na czasie ku porodzeniu dzieciêcia bêd¹c, wpad³a
w chorobê cie¿k¹, i co raz gorzej siê maj¹c, mierci bli¿sz¹
ani¿eli ¿ywota zostawa³a. Co widz¹c do siebie, uczyni³a zaraz staranie o lekarstwie dusznym, pos³awszy po Duchownego Ojca, a posiliwszy siê od niego Sakramentem Nawiêtszym,
tê przy tym otrzyma³a radê, aby siê do Obrazu Cudownego
Przeczystej Bogarodzice do Kupiatycz ofiarowa³a. Co ona
z chêci¹ wielk¹ uczyni³a, i natychmiast szczêliwie to co by³a
poczê³a, na wiat porodzi³a, a ku zdrowiu potym przyszed³szy, wype³ni³a obietnicê sw¹, z Miasta Piñska dziciê na rêku
nosz¹c (któremu na imiê Hanna), pieszo do Monastyra przyspia³a, Panu Bogu chwa³e da³a, tudzie¿ i znak woskowy na pami¹tkê tego cuda w Cerkwi zostawi³a.
Dzia³o siê Roku P[añskiego] 1630 Maij. 2.

Paraenesis
Nieprzyjazna ¿yj¹cym rzeczom choroba, przymusi³a ka¿dego z ¿ywych, staraæ siê sobie o przeciwne jej lekarstwo:
biega chore ³anie do W³oskiego ostu, lene wieprze do blusz 73 
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czu, ¿urawie do sitowia; wszystkie p³ywaj¹ce po wodach,
do zió³ka, które pospólstwo ¯ydowskim zowie. Cz³owiek chory gdzie¿ siê uda; ma i ten swoje pewne lekarstwo: Cia³o,
mówiê i Krew Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa; które
gdy bierze godnie, ul¿enie przyjmuje, i w zdrowiu bogaci siê.
Czyta³e snad Prawos³awny Czytel[niku] gdy skrzynia przymierza sta³a u Obededoma Getejczyka116 miesiêcy trzy, i¿ b³ogos³awi³ Pan Obededoma i wszystek Dom jego, jako¿ wiêcej
gdy Sam mieszkanie w sercu ludzkim uczyni sobie, nie ubogaci, nie uzdrowi domu swego, dobre to lekarstwo gdy wziê³a dzisiejsza Maryna, i gdy lub do Obraza uczyni³a i spe³ni³a,
od swej choroby ozdrowia³a. Praw[os³awny] Czyt[elniku] gdy
i tobie jako cz³owiekowi zachorzeæ przyda siê, tej szukaj Mediciny, a gdy j¹ najdziesz, tak ta rozbije trudne bóle twoje,
i obali jako dzwiêk tr¹b, gdy Starozakonni kap³ani zatr¹bili,
wywróci³ Jerychoñskie mury.

Cud trzeci
Mod³a niebo przenika, mod³a ³eb przebity.
W zdrowie czyni po ranie wszelako obfity.
Cerkiew na wiêto Zwiastowania Naw[êtszej] Panny obijano kortynami, rysztowanie które dla wierzchu urobione by³o,
snad za Boskim dopuszczeniem, z trzaskiem ³amaæ siê poczê³o; ch³opiec Pawe³ który by³ na wierzchu, z przelêknienia
upad³ na posadzkê ceg³ow¹ sam¹ twarz¹: i trafi³ czo³em na
gód w ³acie le¿¹cej, który tak mu w ³eb daleko wpêdzi³ gwa³t,
i¿ nie maj¹cego prawie w sobie ducha, z Cerkwi wyniesiono,
116

Obededom  cz³owiek z Get albo z Getremmon, miasta nale¿¹cego do Lewitów w pokoleniu Dan, z rodu Kaatytów. Po pierwszym usi³owaniu przeniesienia arki z Kariatiarim na Syjon i nag³ej mierci Ozy, Arka Przymierza pozosta³a w jego domu przez
trzy miesi¹ce. Podrêczna encyklopedia biblijna, t. 2, s. 168.
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i do wody w³o¿ono, która przed Cerkwi¹ by³a; po niema³ej
chwili zaledwie znaæ i¿ dychaæ pocz¹³, wszak¿e nic nie mówi³,
ani oczu otworzyæ mog³, przez ca³y dzieñ i przez noc. A gdy
nabo¿ni Zakonnicy po takim frasunku ledwie co drugiego dnia
przyszedszy ku sobie, poczêli siê modliæ o zdrowie dzieciêcia
tego Panu Bogu; przed Obrazem Przeczystej Bogarodzice, prosz¹c jej o wspomo¿enie, w tym czasie zaraz przemówi³, i patrzaæ pocz¹³ Pawe³, nadto przyszedszy z Cerkwi naleli go, który mierci ni¿eli ¿ywota by³ bli¿szy, po izbie chodz¹cego i prosz¹cego jeæ; a co dziwniejsza, rana, któr¹ mia³ w czele niemal
do mózga g³êbok¹, w ten¿e samy czas sama siê zleczy³a, tak i¿
do statecznego zdrowia zarazem przyszed³. Tylko na rêce prawej, która srodze wywinion¹ z tego¿ upadnienia mia³, u piêci
wy¿y d³oni guz (snad na pami¹tkê cuda tego) niema³y zosta³,
jednak rêk¹ w³adnie i pisze jako i pierwej.
Dzia³o siê R[oku] Pañskiego 1631 D[nia] Mar[ca] 24.

Paraenesis
Siedzia³ m³odzieniec Eutichus117 w oknie; a bêd¹c ciê¿kim
(poniewa¿ Pawe³ wiêty d³ugo rozmawia³) zmorzony snem,
spad³ na dó³ z niego, i podniesiony jest umar³y. Spad³ i ch³opczyk z rysztowania, jako w Cudzie widzieæ siê daje, i umar³y
z Cerkwi wyniesiony: lecz jako tam wiêty Aposto³ z Tarsu, tak
tu Przeczysta Onego cudownie wskrzesza; na probê nabo¿nej Zakonnej Braci. Praw[os³awny] Czyt[elniku] czytaj wtóre Xiêgi Królewskie, najdziesz tam jako m¹dra bia³ag³owa w Abeli
Joaba118 od wywrócenia miasta mow¹ sw¹ oddali³a. Czytaj tam117

118

Eutichus  Eutychus, m³odzieniec z Troady. Mówi¹ o nim Dzieje Apostolskie 20, 9-12. Kiedy aposto³ Pawe³ wyg³asza³ d³ug¹
mowê, Eutychus zasn¹³ i spad³ z trzeciego piêtra ponosz¹c
mieræ. Wówczas w. Pawe³ przywróci³ go do ¿ycia. Podrêczna
encyklopedia biblijna, t. 1, s. 348.
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¿e, i dalej obaczysz, jako Joab przez Tekuitkê pojedna³ z Dawidem Ojcem syna Absalona. Czytaj i pierwsze jako ub³aga³a Abigail119 Dawida, ¿e nie zniós³ ze wszystkim za z³oci Nabala mê¿a jej; a bierz sobie za po¿ytek naladuj¹c tych pobo¿nych
Zakonników, uciekaæ siê do Pana Boga, przez pomoc i intercessia Królowej Niebieskiej, boæ przyrzekam, chocia¿by niewiedzieæ jako obrazi³ Pana, przez te narodu ludzkiego Dobrodziejkê pojednasz; wiele bowiem proba mo¿e macierzyñska,
do ub³agania Pana naszego Syna jej Chrystusa Jezusa.

Cud czwarty
le to kto rzek³: by wiat ten mia³ byæ jako gody:
Na tych radoæ, a na tym s¹ ro¿ne przygody.
Pan P³aksowicki, Obywatel Powiatu Piñskiego, który Panu
£ukaszowi Jelskiemu s³u¿y³, w zimie jad¹c z miasta do domu,
nieostro¿nie nogê z sanek wy³o¿y³, miêdzy kempinami, o czym
niewiedz¹c wonica, rozpêdzi³ tak konie, i¿ kempina wy³amawszy mu nogê z boku, a¿ do piersi przy³o¿y³a; nie mog¹c
tedy nic radziæ naci¹ganiem, z wielkim krzykiem i wo³aniem,
w nieznonym bólu do domu przywieziony by³. Tam obaczywszy i¿ balwierz o w³adaniu nogi jego nie trzyma³ dobrze. Ofiarowa³ siê do tego Obrazu Przeczystej Bogarodzice,

119

ca jego wojsk. Walczy³ zwyciêsko przeciwko Amonitom i Syryjczykom. Za zabicie Absaloma, syna Dawida, popad³ w nie³askê, w której pozosta³ do koñca ¿ycia. M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, s. 264-266.
Abigail  ¿ona Nabala. Gdy Nabal odmówi³ Dawidowi gociny,
chocia¿ ten otacza³ opiek¹ jego pasterzy, Abigail uda³a siê do
Dawida i nak³oni³a go, aby nie kara³ jej mê¿a. Po mierci Nabala
Dawid wzi¹³ Abigail za ¿onê. Po najedzie Amalekitów na Skilag wyzwoli³ j¹ z ich niewoli. W Hebronie Abigail urodzi³a Kileaba, drugiego syna Dawida. Ibidem, s. 22.
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co tak skoro uczyni³, natychmiast puchlina ustêpowaæ pocz¹wszy, na swe miejsce nachyliæ nogê i ci¹gn¹æ dopuci³a,
¿e nad spodziewanie rychle chodziæ pocz¹³. A przychodzi³
kilka mil piechot¹ do Cerkwi Przeczystej, i tê ³askê i Cud Bo¿y
za Modlitw¹ Naw[iêtszej] Panny nad nim wykonany ludmi
owiadczy³, i znak woskowy na pami¹tkê tego w potomny
czas zostawi³.
Dzia³o siê R[oku] P[añskiego] 1632 Maja 9 D[nia].

Paraenesis
Moc Pañska w utrapieniu wype³nia siê, dla czego gdy ludzkie nam staranie (acz wprzód zawsze do Boga uciekaæ siê
mamy) nic nie radzi, ju¿ w ten czas Pan na ratunek wezwany
przybywa. Janie to widzia³ w rozprawie wy¿ej po³o¿onej,
jako z³aman¹ nogê Pan, za prob¹ Rodzicielki swej uzdrowi³
chorego tego, który skoro desperuj¹cego czu³ o zdrowiu
swym Medika, nie rozpacza³, ale gdzie z prob¹ (do cudownego mówiê Obraza Kupiatyckiego), o co zmierzy³ odniós³,
powsta³ tak cudownie, jako on w Listrze120 niemocny na nogi,
od wiêtego Paw³a uzdrowiony, i jako on od wiêtego Piotra
chromy, tak¿e w imiê Chrystusa Jezusa wsta³ natychmiast, i utwierdzi³y siê goleni jego, i stopy jego. Prawos³[awny] Czytel[niku] naucz siê tu nie desperowaæ w przypadkach, lecz miej
nadziejê w Panu, a czyñ dobrze, i mieszkaj na ziemi, a bê120

Listra  miasto w Likaonie. Aposto³ Pawe³ przyby³ tu w czasie
swej pierwszej podró¿y misyjnej (45-49). Dziêki uzdrowieniu
chromego przez miejscowych by³ uwa¿any za boga. Jednak
po mowie wychwalaj¹cej jedynego Boga zosta³ ukamienowany, a nastêpnie w przekonaniu i¿ nie ¿yje, wywleczony za miasto (Dz. Ap. 14, 6-19). Podrêczna encyklopedia biblijna, t. 1,
s. 730. Aposto³ Piotr uzdrowi³ chromego od urodzenia dokonuj¹c pierwszego cudu w imiê Chrystusa (Dz. Ap. 3, 1-26). Ibidem, t. 2, s. 277.
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dziesz siê karmi³ jej bogactwy. Daniel121 miêdzy Lwami, a¿ gdy
ju¿ umieraæ mia³, bywa karmiony: Samaryja oblê¿ona od Syrów122, ciê¿ki g³ód cierpi¹c, gdy nie spodziewa siê poratowania, Bóg rozpêdza nieprzyjacio³y, i wielk¹ tanioæ wprowadza: nie desperuj mówiê, boæ mówi Pan: Oto przydê, a nie
omieszkam.

Cud pi¹ty
Opuszcza dom Marina, dom w chrocinach stawi.
Z zwierzonty siê kto Boga przypomnia³ rad bawi.
Marina Tokarzewska Piotrowska, zaszedszy w g³owê po polach i chrustach biegaj¹c, srodze siê trapi³a, a ¿adnego pokarmu od kilka Niedziel nie za¿ywaj¹c, wielmi prêdko biegaæ
mog³a, w tej jej wo³okicie, gdy j¹ u³apiono, do Monastyra Kupiatyckiego zwi¹zan¹ przywieziono, i przed Obrazem Prze121

122

Daniel  prorok biblijny, pochodzi³ z pokolenia Judy, z rodziny
arystokratycznej, mo¿e nawet z królewskiej. Uprowadzony do
niewoli babiloñskiej ju¿ po pierwszym zdobyciu Jerozolimy
(605 r. p.n.e.). Dosta³ siê na dwór królewski. Wychowany wed³ug praw babiloñskich zachowa³ wiernie przepisy Prawa Moj¿eszowego. Da³ siê poznaæ przez sw¹ m¹droæ oraz dar wyk³adania snów i Bo¿ych znaków. Stawa³ w obronie niewinnych i czci
Boga nara¿aj¹c siê na mieræ. Cudownie ocalony sprawowa³ wysokie funkcje dworskie i doczeka³ objêcia w³adzy przez Cyrusa,
który wypuci³ Izraelitów z niewoli babiloñskiej. Sam Daniel nigdy jednak do ojczyzny nie powróci³ i zmar³ na obczynie. Ibidem, t. 1, s. 258-259.
Chodzi tu o nieskuteczne oblê¿enie Samarii przez króla asyryjskiego Salmansara V (766-722 p.n.e.), jakie trwa³o trzy lata. Dopiero nastêpca Salmansara, Sargon II (721-705 p.n.e.) zdoby³
miasto i zniszczy³ je tak, ¿e ju¿ w³aciwie nigdy nie odzyska³o
dawnej wietnoci. Ibidem, t. 2, s. 472.
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czystej Bogarodzice postawiono, tam przez wszystkie nabo¿eñstwo, które odprawowano nad ni¹ w Cerkwi trzy dni, trwa³a, i za modlitwami Bogarodzice czwartego dnia k sobie przychodziæ poczê³a, w tydzieñ z dobr¹ pamiêci¹ do domu odjacha³a, od którego czasu wielce nabo¿n¹ zosta³a, i nawiedzaæ czêsto Obraz Przeczystej Bogarodzice Dobrodziejki
Swej poczê³a. Z którey ¿yczy³bym aby siê drugie Panie budowa³y.
Dzia³o siê R[oku] P[añskiego] 1632 D[nia] Aug[usta] 14.

Paraenesis
Rozumu utracenie bywa z niemiernoci mózgu, która psuje actie naprzedniejszej w cz³owieku czêci, to jest rozumu,
i tym to barzo czêsto przypada, którzy ciê¿ko choruj¹, lubo
siê wielmi o co frasuj¹, ano lepiej we wszystkim w³o¿yæ na
Pana staranie swoje, a on nas wychowa, nie dopuci, na wieki zachwiania sprawiedliwemu. Wiesz Praw[os³awny] Czytel[niku], ¿e on ma pieczê o nas, i wiêcej czasem daje ni¿eli
prosimy; czytaj Króluj¹cego Proroka, ten prosi aby go Pan od
przeladowania Saulowego wyzwoli³, a Bóg i przyczynek,
przeci¹g³oæ ¿ywota daje onemu; prosz¹ Sidonczykowie123
aby na g³uchego i niemego rêkê w³o¿y³, a Pan jakby wiele ko³o niego ceremonij czyni³, czytaj Ewangelistê wiêtego. A tej
Bia³ejg³owie, gdy tylko Zakonnicy pobo¿ni przez trzy dni
o przywrócenie rozumu jej Supplikuj¹, do wiêtego majestatu jego, ten przytym i zdrowie przydaje. Praw[os³awny]
Czyt[elniku] jako zawsze, tak i w ciê¿kim razie przypadni do
123

Sydoñczykowie  mieszkañcy Sydonu, jednego z najwa¿niejszych miast fenickiego wybrze¿a, le¿¹ce w po³owie drogi miêdzy Tyrem a Bejrutem. Przez d³ugi czas, a¿ do pierwszego tysi¹clecia przed Chrystusem, utrzymywa³o hegemoniê wród innych miast Fenicji, jeszcze póniej mieszkañców Fenicji nazywano po prostu Sydoñczykami. Ibidem, s. 552.
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Boga, a on ciê przyszedszy wybawi, za jakby szczêliwe
przyszcie Jego by³o, naucz siê, i¿ mieszkaæ w tobie sam bêdzie, zaczym wszystko dobro pójdzie, przyszed³ Pan do Gerazenczykow, uzdrowi³ dwu czartem opêtanych: przyszed³
w dom Piotrow, uzdrowi³ wiekrê jego: przyszed³ do Mateusza, z Celnika Aposto³em uczyni³: przyszed³ do Naim124 umar³ego wskrzesi³.

Cud szósty
Gdy Anieli miasto nas mod³y odprawuj¹.
Oczywicie z lenistwa widzê nas strofuj¹.
W przesz³ym niedawno Roku, z Soboty na Niedzielê, i¿
w monastyru zegara nie by³o, a powietrze chmurami zamieszane niebieskich gwiazd, wedle których sprawowaæ siê ludzie zwykli, nocy nie dopuszcza³o skazaæ, przypóniej do
Jutrzni, w niewiadomoci godziny podzwoniono. Tego czasu przed dzwonieniem cz³owiek jeden we wsi Kupiatyckiej,
wszystkim znajomy, mniemaj¹c aby ju¿ dzwoniono, szed³ do
Cerkwi, i widzia³ w niej ogieñ z domu i wyszedszy: przyst¹pi
bli¿ej, s³yszy piewanie w Domu Bo¿ym (jako sam z przysiêg¹ twierdzi³) wnidzie na Cmentarz, i dalej do opasania Cerkiewnego, i¿ piewano Bogu S³awa na Wysokoci, zrozumia³
dobrze, i stawszy pod cian¹ Cerkiew na ostatka s³ucha³: gdy
by³o po wszystkim, nikt z Cerkwi nie szed³, zaczym on post¹124

Naim  miasteczko w Galilei. W czasach Jezusa Chrystusa by³a
to niewielka osada i prawdopodobnie w otaczaj¹cym j¹ murze
by³a tylko jedna brama. W pobli¿u osiedla, od strony pó³nocno-zachodniej, znajdowa³ siê cmentarz, gdzie groby by³y wykute w skale (zachowane do naszych czasów). Obecne arabskie
miasteczko Naim le¿y kilkanacie kilometrów na po³udnie od
Nazaretu, 7 km od Góry Tabor i 50 km od Kafarnaum. Ibidem,
s. 132-133.
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pi ku drzwiam, znajdzie zamknione, i ogieñ w Cerkwi pogaszony, przelêknie siê, i biegszy do czeladzi Monasterskiej
wzbudzi j¹, i oznajmi co siê sta³o, o czym dowiedziawszy siê
Zakonnicy, pochwalili P[ana] Boga, i dzwoniæ zaraz na Jutrzniê poczêli.
Dzia³o siê R[oku] P[añskiego] 1633. Novembra 22.

Paraenesis
Toæ to jest, com w napomnieniu Cuda pierwszego, przy
Residentiej Zakonnej ju¿ Braciej o ca³onocnej mówi³ modlitwie, co siê i dzi sta³o, dla napomnienia nam Mnichom, których wszystek ¿ywot ma byæ na modlitwie trawiony, tê gdy
my przez leniwoæ nasze opuszczamy, Niebiescy Dworzanie
nagradzaj¹, ale nie w po¿ytek nasz, poniewa¿ nie siejemy sami, ¿¹æ te¿ nie bêdziemy, abowiem to jest Act do Persony
szczególnej przywi¹zany. Napominam tedy tu Bracia mnie
w Chrystusie mi³a, i siebie leniwego bodcem do Modlitwy
bodê, która jest pomoc duszy wiêtej, uciecha dobremu Aposto³owi, meta czartu, us³uga mi³a Bogu, pokuty Zakonnej pochwa³a, doskona³a s³awa, pewna nadzieja, zdrowienie zepsowane: Modlitwa serce weseli, od ziemnych marnoci odcina,
oczyszcza od grzechow, podnosi do rzeczy Niebieskich, serce do przyjemnych Duchownych rzeczy rozszerza. Naladujmy Chrystusa Pana, który modl¹c siê nocowa³ na modlitwie.
Jedna Oracja Xenocratesowa125 wstrzemiêliwoci, lubo wiecka nauczy³a Polemona126: nas czêsta Duchowna modlitwa,
125

126

Ksenokrates z Chalcedonu (394-314 p.n.e.)  filozof i pisarz grecki,
znaczn¹ czêæ swych dzie³ powiêci³ etyce, pisa³ te¿ o astronomii, przyrodzie, matematyce. S³ownik pisarzy antycznych, s. 276.
Polemon z Ilionu (220-160 p.n.e.)  twórca literatury geograficznej, wyró¿nia³ siê wród wspó³czesnych prawdziwie naukowym podejciem do tematu, nie dba³ jednak o piêkno stylu.
Ibidem, s. 379.
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niech siê czêsto modliæ nauczy, i otworzy nam Niebo gdy
bêdzie ¿ywa, abowiem taka barziej ni¿eli miecz z obustron
ostry przenika.

Cud siódmy
Ten mi k myli Orator, który ranê goi.
Kto podrapie biegam go, bo j¹ gorzej gnoi.
Pan Pawe³ Dziewa³towski S³uga i Ekonom Jego M[o]ci Pana
Nowogrodzkiego Podhacki, w dzieñ Przeniesienia Cia³a wiêtego Miko³aja z Miry do Baru W³oskiego, Onego to . Jerarchy,
który utrapionych wszelako ratuje, gdy siê do niego z modlitwami swemi udaj¹. Czytaj cudowny ¿ywot . Biskupa tego, jako marynarzom, jako na mieræ w ciemnicach osadzonym wiêniom, jako utrapionym; i gdy ¿y³, i gdy w Panu zasn¹³ pomaga,
boæ i po odeciu Olejkiem z G³owy jego wiêtej p³yn¹cym wielu zlecza, a tak prawie jako G³owa . Jana Krzsciciela u Eustafiusa Arianina127, mnogich uzdrawia³a. Co Eustafius gdy Arianizmu swego mocy przypisuje, Bóg z pieczary go wyprowadza, a G³owê w niej . Jana zostawuje, z tej obrany takie cuda
jakie Cirolla Biskup Arianin z widz¹cych lepymi czyni, by³ w Cerkwi, i gdy by³o kazanie w którym . Miko³aja wychwalano, lud
do skruchy przywodzono, okazuj¹c wystêpki, któremi ten zwyk³
Boga obra¿aæ, i na nie lekarstwa. Tam niejako trafi³o mu siê,
127

Trudno jednoznacznie okreliæ o jakiego Eustachego chodzi. Byæ
mo¿e autor mia³ na myli Eustachego (Eustacjusza)  biskupa
Antiochii, zmar³ego ok. 337 r., któremu niegdy przypisywano
arianizm. Obecnie jednak Eustachy jest traktowany jako obroñca prawowiernoci. Nie mo¿na jednak te¿ wykluczyæ, ¿e chodzi
o Eustachego z Sebasty, urodzonego w roku 300, twórcy ¿ycia
monastycznego w Kapadocji, który by³ synem Eulaliusza  ariañskiego biskupa Sebasty i uczniem Ariusza. Zob.: Ksiêga imion
i wiêtych, oprac. H. Fros, F. Sowa, t. 2, kol. 222-223.
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i na sw¹ ranê medicinê us³yszeæ, która jako ka¿de dowiadczone lekarstwo na zgojenie ran, sumnieniu choremu ból zadawaæ zrazu zwyk³a, i temu siê Panu Dziewa³towskiemu zda³o,
jakoby mu umylnie grzech jego na oczy (bo Conscius ipsefibi
de se putat omnia dici128) by³ wytykany, zaczym ucisn¹wszy
g³owê czapk¹, co mrucz¹c wyszed³ z Cerkwi, odpowiadai¹c
Zakonnikom i z³e daj¹c im s³owa. W wieczór tego¿ dnia podpiwszy, jacha³ do Dworu urzêdu Swego kotczym129, cztyryma
koñmi, i ju¿ blisko domu rozpêdziwszy wonica konie kotczy
wywróci³; Pan spadszy rêkê z ramienia wywin¹³, i z wielkim krzykiem, ledwo na kilimie by³ do dwora wniesiony, w którym przypadku dziwnie le siê mia³: Cyrulicy go Piñscy i Grodeñscy odbiegli, nie mog¹c zabie¿eæ boleci wielkiej, a¿ po d³ugim czasie
przypomnia³a mu Ma³¿onka jego on gniew nies³uszny, w czas
kazania, i radzi³a, gdzie naby³ choroby, aby tam szuka³ lekarstwa na nie, uczyni³ to: Ofiarowa³ siê do Obraza Przeczystej
Bogarodzice, i spodziwieniem tych¿e Cirulikow po tym zdrowym zosta³, a pe³ni¹c oblat swój, pieszo przychodzi³ do Monastyra, rêkê z wosku ulepion¹ przyniós³, i kartê podpisa³ t¹¿
rêk¹ w te s³owa: Cokolwiek tu w Cudach Monastyra Kupiatyckiego napisano o mnie, pisze to przed Panem Bogiem moim
szczerze, i¿ jest wszystko istotna sprawa. Pawe³ Dziewa³towski rêk¹ w³asn¹.
Nie mniej podziwienia i ta rzecz godna, znak z³amanej rêki
woskowej zapieczêtowany by³ jego pieczêci¹, i dziwnym jakim zrz¹dzeniem Boskim, herb na pieczêci w Obraz Przeb³ogos³awionej Matki Bo¿ey przemieni³ siê: co on sam w domu jeszcze postrzegszy w Cerkwi z p³aczem oznajmi³ pod
czas wiêta wielkiego, i wiele siê ludzi zacnych z podziwieniem temu przypatrowa³o.
Dzia³o siê Roku P[añskiego] 1633 Novembra 24.

128

129

Conscius ipsefibi de Se putat omnia dici  sam siebie dobrze
znaj¹c, uwa¿a³, ¿e inni mog¹ wiele o nim powiedzieæ.
Kotczy  powóz, kareta.
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Paraenesis
Barzo dobrze woli Ojca naszego, który jest w niebie z s³ów
jego uczymy siê; a uczymy od Kaznodziejów, których ¿e siê
teraz barzo wiele a ladajakich namno¿y³o, dobrego Cerkiewnego Oratora (aby siê Ci wstydali, albo te¿ uczyli urzêdu swego) podam powinnoci: ci gdy o tych pomnieæ bêd¹, w nauce swej s³uchacza i siebie nie zawiod¹.
Orator Cerkiewny ma byæ m¹¿ stateczny, i wielki mi³onik
Bo¿y; boæ gdy Pan podawa³ do pastwy owce Piotrowi, pyta³:
Simonie Janow, mi³ujeszli miê wiêcej nili ci. Rzek³ mu: Tak
Panie, ty wiesz ¿eciê mi³ujê. Rzek³ mu: Pa baranki moje. To¿
mówi powtóre i potrzecie do niego. Ba i sam Zbawiciel Duszê swoje po³o¿y³ za przyjacio³y swoje, nadco nic wiêkszego, a to aby mi³oæ ku cz³owiekowi, którego odszukaæ przyszed³, okaza³, i aby wzajemnie, tak¿e ku mi³oci swej onego
pobudzi³.
Aby by³ doskonale m¹dry, boæ tego pilnie potrzebuje Pawe³ wiêty po Tytusie mówi¹c: Ty za mów co przystoi zdrowej nauce. Tego¿ i Pan przez Malachiasza Proroka130 chce: Wargi kap³añskie bêd¹ strzec umiejêtnoci, i Zakonu pytaæ bêd¹
z ust jego.
Aby umia³ s³uchacza mow¹ ruszyæ, a prawie woskowym
ku dobremu uczyniæ; bez tego darmo Orator pracowaæ bêdzie, ³atwo to za uczyni, gdy Pana jeli w urzêdzie tedy
i w po¿yciu naladowaæ bêdzie, który zaraz pocz¹³ czyniæ,
i uczyæ. Niech sam tak ¿yje, jakich s³uchaczów chce mieæ; by
130

Malachiasz  jeden z ostatnich proroków starotestamentowych,
g³osz¹cy swoje proroctwo po niewoli babiloñskiej, a przed reformami Ezdrasza i Nehemiasza. Proroctwa dotyczy³y zaniedbañ w dziedzinie kultu, by³y skierowane przeciwko niedbalstwu
kap³anów, fa³szywym naukom religijnym oraz rozwodom i ma³¿eñstwom z kobietami pogañskimi. M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, s. 340.
 84 

KUPIATYCKA IKONA MATKI BO¯EJ

mu nie rzeczono: Lekarzu ulecz siê sam, i owe: Wyjmij wprzód
trem131 z oka twego. I owego: Czemu ty opowiadasz sprawiedliwoci moje i bierzesz Testament mój w usta twoje.
Do tego, aby nie banie, nie concepty, ale Pismo [wiête]
stwierdza³o, rzecz jego, barzo nie do rzeczy, gdy Kaznodzieia z Aezopieie132.
Na ka¿dym kazaniu aby o Artikule wiary nauczy³, lubo jakim spadku sumnienia; boæ na katedrê nie paæ ludzkich oczu,
ale leczyæ sumnienie wstêpuje.
Aby by³ cichy, barzo pokorny, przyjemny, nie ozowca, gdy¿
w takich Pan lubuje; mówi bowiem: Na kogo pojrze, tylko na
cichego, pokornego, i boj¹cego siê s³ów moich, i Duch w nim
Bo¿y zmieszka.
Aby ninacz respektów nie mia³, poniewa¿, kto w³o¿y³ rêce
na p³ug, a ogl¹da siê na zad, jak ¿ona Lotowa nie jest sposobny do Królestwa Niebieskiego. Nie na twarz patrz¹c s¹dzcie powiedziano; rzeknê i ja: Nie na twarz uczcie Oratorowie
ludzi. I te s³owa . Paw³a w pamiêci mia³, które s¹ do Tymoteusza: Przepowiadaj S³owo, nalegaj, w czas, nie w czas, karz,
pro, ³aj, by a¿ do krwie; boæ grzeszny gdy zechce Kaznodzieja jego poprawy, gdy rany jego leczyæ podejmie siê, pewnie go przeladowaæ, tak jako ¯ydzi Proroków, i Samego Pana a¿ do mierci bêdzie, jako Jana Herodiada133, i zostanie
w nienawici dla imienia Pañskiego.
131
132

133

Trem  tram, belka.
Byæ mo¿e jest to aluzja do Ezopa, staro¿ytnego bajkopisarza,
którego bajki by³y wyrazem ch³opskiego rozumu.
Herodiada  córka Hasmonejczyka Arystobula, syna Heroda Wielkiego z Mariamme I. Wysz³a za m¹¿ za swego przyrodniego brata Heroda Filipa i przebywa³a w Rzymie, gdzie pozna³ j¹ Herod
Antypas. Herodiada zgodzi³a siê opuciæ swego dotychczasowego mê¿a i zostaæ ¿on¹ Antypasa. Do Palestyny przyby³a wraz
ze sw¹ córk¹ Salome¹. Ma³¿eñstwo Antypasa i Herodiady wywo³a³o krytykê kap³anów oraz w. Jana Chrzciciela. Za spraw¹
Herodiady Antypas kaza³ wtr¹ciæ Jana Chrzciciela do wiêzienia
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Aby siê strzeg³ obcych Postylarzów, bo tych czytaj¹c gdy
nie bêdzie nie Grek, Hebrajczyk, Teolog, przynamniej Filozof,
£acinnik, Historyk i Jurysta Duchowny od czêci; miasto ryby
da dziatkom swym gadzinê otruty pe³n¹.
Aby nic nigdy za kazania nie bra³, poniewa¿ jego to przedsiêwziêcie ma byæ, aby w s³uchaczowej woli do Boga mi³oæ
i wiêtobliwoæ przepowiadaj¹c (a nie sobie worek nabi³) roz¿arzy³; za ¿e przepowiadaæ Ewangelium jest dar Ducha .
pójdzie za tym, i¿ ktoby za przepowiadanie co bra³ gdziekolwiek: ¿eby ten dar . Ducha przedawa³, zaczym i Simonia czyni³, i te siê consequenter134 godnym sam os¹dzi³, co Simon
Czarnoxiê¿nik135 poniós³.

Cud ósmy
S¹ choroby z przyczyny, drugie Bóg nam daje.
I sam leczy, gdy si³a nasza w nich ustaje.
Mieszczka Piñska Pani Iwanowa Peczujkowa, maj¹c niejak¹ chorobê, cierpliwa w niej nie by³a: ale ró¿nych ludzi w tym
siê dok³adaj¹c radzi³a, i pyta³a siê, coby to za choroba, i jakoby jej [siê] pozbyæ mog³a: A wiedz¹c o jednej niewiecie, która
w tej mierze co osobliwego mia³a: pos³a³a po niê, i ¿¹da³a
jej o osobliw¹ pomoc, a chorobê tê rozumia³a byæ od kogo

134
135

i wkrótce podczas urodzin tetrarchy, za namow¹ Herodiady, Salomea w nagrodê za swój taneczny wystêp poprosi³a o g³owê
w. Jana. Podrêczna encyklopedia biblijna, t. 1, s. 458.
Consequenter  konsekwentnie.
Szymon Czarnoksiê¿nik albo Szymon Mag szerzy³ naukê przy
pomocy sztuk magicznych, przedstawiaj¹c siê jako najwy¿sza
emanacja istoty Bo¿ej. Zdumiony moc¹ aposto³ów Piotra i Jana
prosi³ ich o przekazanie za zap³at¹ w³adzy czynienia cudów.
Napomniany przez Piotra czyni³ pokutê. Podrêczna encyklopedia biblijna, t. 2, s. 580.
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na siebie przekazan¹. Tej¿e nocy zjawi siê Przeczysta Panna
tej Doktorce niewiecie, i rozkaza³a aby rzek³a Peczujkowej,
i¿by nie grzeszy³a, ani na kogo przyczyny swej choroby nie
wk³ada³a, ale raczej niechby siê ofiarowa³a do Kupiatycz do
Obrazu mego, tam o uwolnienie niemocy swojej niech siê
modli, chceli byæ zdrowa: co ona wype³niwszy skoro dost¹pi³a zdrowia, i dziekuj¹c Panu Bogu, wg³os to wszystkim ludziom przytomnym objawi³a: na wiêt¹ Liturgiê i Molebien
nabo¿nym Ojcom wedle przemo¿enia ja³mu¿nê da³a, aby te
za nie odprawiono prosi³a, i ca³a zdrowa odesz³a.
Dzia³o siê Roku P[añskiego] 1633. Novemb[ra] 21.

Paraenesis
I bêdzie potym, wylejê Ducha mego na wszelkie cia³o,
a prorokowaæ bêd¹ Synowie waszy, i córki wasze, starszym
waszym sny siê niæ bêd¹, iæ mówi wiêty Prorok Joel136. Gdy
w cudzie dzisiejszym czytasz, o widzeniu we nie, nie rozumiej Praw[os³awny] Czytel[niku] abyæ temu owszeki wierzaæ
zakazano, boæ sny s¹ w trojakiej ró¿noci, Boskie jedne, z tych
o jedny czytam u Daniela: Tedy Danielowi tajemnica przez widzenie w nocy jest objawiona, drugie naturalne, temi to Sylla137 i Lukullus138 wiele rzeczy przysz³ych dosi¹gali, temi i Me136

137

Joel  prorok starotestamentowy w Jerozolimie, prawdopodobnie w IV wieku przed Chrystusem. Prorokuje nadejcie dnia s¹du Pañskiego i w zwi¹zku z tym wzywa Izraelitów do nawrócenia, dopiero ono przyniesie now¹ epokê pomylnoci, a nieprzyjaciele zostan¹ wypêdzeni i zniszczeni. M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, s. 268.
Sulla Szczêliwy  Lucius Cornelius Sulla Felix (138-78 p.n.e.),
wódz rzymski, cz³onek stronnictwa optymatów. W 88 r. zosta³
konsulem, a w roku nastêpnym wodzem naczelnym w wojnie
z Mitrydatesem VI. W latach 83-82 pokona³ kolejno urzêduj¹cych konsulów i og³osi³ proskrypcje swoich wrogów politycz 87 
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dik Augusta Cesarza139 zgad³, i¿ przegrana wojna Rzymska,
gdy widz¹c we nie, ¿e Cesarski namiot szarpaj¹ ludzie nieprzyjaciele, bywa i st¹d czêsto, ¿e we nie to widzimy, o czym
w dzieñ mylimy.
Causidicis lites, Aurigae Somnia currus140.
Tym wiary nie daj, gdy¿ to zakazano, ani siê niech najduje
w tobie, któryby u Praktikarzow siê radzi³, i wierzy³ snom, i wró¿kom. Trzecie Diabelskie, gdy ci w myl wk³adaj¹, skoki, tañce,
rozpamiêtywanie biesiad, ic. I tym nie wierz, boæ i sami czarci
o przysz³ych rzeczach nie wiedz¹, dla czego i w¹tpliwie odpowiadaj¹ pytaj¹cym, jak o tym szyroce Herod: lib I141.
Do wró¿ek w chorobie nie udawaj siê, ale do Boga; ten
zleczy jako dzisiejszej Iwanowej wszystkie rany twoje, i w³o¿ywszy na bydlê swoje, wprowadzi ciê do gocinnice, potym do Nieba: ktoregoæ sprzyjam.

138

139

140

141

nych. W roku 81 pne. otrzyma³ w³adzê dyktatora na czas nieograniczony. S³ownik kultury antycznej, s. 408.
Lukullus  Lucius Lucinius Lukullus (ok.110-56 p.n.e.), wódz i polityk rzymski. Cz³onek stronnictwa optymatów. S³yn¹³ z bogactw
i rozrzutnoci oraz jako wykwintny smakosz. St¹d uczta Lukullusa. Ibidem, s. 270.
Oktawian August  Caius Iulius Octavius (63 p.n.e.  14 n.e.),
od 27 r. p.n.e. nosi³ przydomek Augustus. Cesarz rzymski. Wnuk
siostry Cezara, przez niego wyznaczony na nastêpcê. W 27 r.
p.n.e. pozornie zrzek³ siê w³adzy na rzecz senatu, w praktyce
jednak otrzyma³ szereg nowych uprawnieñ. Nowy ustrój zachowa³ zewnêtrznie charakter republikañski, utrzymane zosta³y stare
instytucje polityczne, jednak nie odgrywa³y one istotnej roli, a ca³okszta³t w³adzy spoczywa³ w rêkach Augusta. S³ownik kultury
antycznej, s. 70-72.
Causidicis lites, Aurigae Somnia currus  Adwokaci ni¹ o procesach, wonica za o rydwanie.
Prawdopodobnie chodzi o Herodota z Halikarnasu. (485-425
p.n.e.), historyka, autora dzie³a pod tytu³em Dzieje, w dziewiêciu ksiêgach. S³ownik pisarzy antycznych, s. 229.
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Cud dziewi¹ty
Prêdzej dzieciê nili m¹¿ ku zdrowiu przychodzi,
Mniej to grzechem nili ten bo snad Panu szkodzi.
Pelagia Truszkowa, maj¹c syna jeszcze lat niedoros³ego,
a ten z przelêknienia, rozumu odchodzi³, i opêtanemu by³ podobny, sz³a z nim do jednego Kap³ana, aby mu co pomóg³,
czyta³ nad nim Litanie, ale gdy nic nie ratowa³o, owszem gorzej siê mia³ w swej chorobie, ukaza³ niewiecie z dzieciêciem
onym do Obrazu Matki mi³osierdzia Kupiatyckiego, dok³adaj¹c, i¿ przy nim wszelkie dobrodziejstwa Pan Bóg wielom pokazuje: za Modlitwami Nawiêtszej Panny: jedno wierzyæ potrzeba. Uczyni³a tak niewiasta, mêczy³ siê i tu w prawdzie chory
srodze, a tym barziej, gdy do Obrazu cudownego by³ prowadzony, gdzie padszy na ziemie d³ugo le¿a³, potym przyszed³szy k pamiêci wsta³, Obraz bez przymuszenia sam ca³owa³, i po ma³ym czasie, do zdrowia pierwszego przyszed³.

Paraenesis
Widzimy to na oko, i¿ rzecz ka¿da ¿yj¹ca, o naturalny sobie stara siê pokarm, Lew miêsem, i insze zwierzêta ¿yj¹, Ryby wod¹, ogniem Salamandra, drzewo ziemi¹ sustentuje siê142,
Cz³owiek ¿e ztemi¿ do cia³a communikuje, z tymi¿ naturalnie
równaæ siê lubuje, za co do duszy która cia³o sobie podbija
(poniewa¿ nie o jednym chlebie mo¿e ¿yæ cz³owiek) ró¿ni,
boæ ta s³owy, które z ust Pañskich wysz³y karmi siê, te uwa¿ywszy ku Ojczynie swej duchem wzbija siê, i lubo czasem
daleko przez grzech wpada, jednak gdy z marnotrawnym synem przychodzi do siebie, gdy siê tak upadku swego, jako
142

Sustentuje siê  wy¿ywia siê, utrzymuje.
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Ezdrasz143 ludu Izraelskiego wstyda, gdy prosi o odpuszczenie, tego¿ z Jairem za córk¹ sw¹ suplikuj¹cy, dostêpuje, od¿ywia siê znowu ³ask¹ Bo¿¹, i ona powstaje. Na dzisiejszy Cud
patrzaj Prawos³[awny] Czytel[niku] który siê nad tym Frenetykiem144 okaza³, nie darmo ten g³owy zawrót cierpia³, dopuszczenie to Bo¿e dla poprawy jego by³o. Spytasz: jako¿ on móg³
wierzaæ prosiæ o zdrowie swoje, gdy by³ bez rozumu: Odpowiadam, wierzy³a mocno rodzicielka, która go przyprowadzi³a, i¿ zdrów bêdzie, i wiara jej mu pomog³a, jako onemu nosz¹cych, boæ mówi: widz¹c Jezus wiarê ich, rzek³ powietrzem ruszonemu: ufaj synu, odpuszczaj¹ siê grzechy twoje,
i skutek wiary i zdrowie synowskie odnios³a.

Cud dziesi¹ty
Od najmniejszego rady pro w twojej przygodzie.
Boæ to Timofiejowi doæ sta³o w dogodzie.
Tymoteusz Nelipowicz ze wsi Horodyszcza, mia³ ból ciê¿ki
w g³owie, i ³amanie koci w nogach, cierpia³ tê boleæ od czasu
nie ma³ego; w tym jedna niewiasta pobo¿na u¿aliwszy siê
bólu jego, da³a mu radê, aby siê uda³ do modlitw Bogarodzicy, i ¿eby dziewiêæ Pi¹tkowych dni poci³; wype³ni³ to on, a ostatniego Pi¹tku koñcz¹c ten Post, w stêkaniu wielkim, na stó³
143

144

Ezdrasz  V-IV w. p.n.e., kap³an ¿ydowski, natchniony pisarz,
jeden z przywódców Izraelitów po powrocie z niewoli babiloñskiej, znany jako kopista Prawa Moj¿eszowego. Móg³ byæ
urzêdnikiem na dworze perskiego króla Artakserksesa I D³ugorêkiego (465-424 p.n.e.). Mia³ olbrzymi wk³ad w skompletowanie i zachowanie tekstu Starego Testamentu. Wystêpowa³ te¿
przeciwko ma³¿eñstwom Izraelitów z przedstawicielami innych,
pogañskich ludów. M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych,
s. 132-134.
Frenetyk  cz³owiek pe³en zapa³u, entuzjasta, gwa³townik.
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siê sparszy zasn¹³: w tym zda³o mu siê, i¿ Najwiêtsza Panna
tkn¹wszy mu siê g³owy, do Kupiatycz dla spowiedzi iæ rozkaza³a; porwie siê ze snu, aliæ go nic nie boli, i tak nazajutrz
w dzieñ Zwiastowania Matki Bo¿ej, o swej mocy szedszy do
Kupiatycz, by³ nabo¿nym, i to z skruch¹ wielk¹ opowiedzia³
narodowi.
Dzia³o siê Roku P[añskiego] 1634.

Paraenesis
Jako upadek, tak te¿ i powstanie okazyja czyniæ cz³owiekowi. Pojrza³ Dawid wiêty na Betsabee145 z okazjej, zgrzeszy³: z okazji pad³ Alipius146: tak wiele wiêtych Zakonników
okazja wywróci³a, tak wielu ta¿ naprawi³a. wiêty Mateusz
Ewangelista na ma³e s³owa, które tamtêdy przechodz¹c doæ
dobre da³ mu Pan, wszystko bogaty zostawi³, szed³ za Chrystusem, occasia choroby, Tymoteuszowej i dzisiejsza Bia³og³owa poruszona, post onemu jako pewne lekarstwo, g³owy bolenia, i koci ³amania nakazuje: który gdy zachowuje, godnym
bywa, i¿ sama przeb³ogos³awiona Matka Bo¿a przychodzi
przedeñ, i radzi mu, aby by³ nabo¿nym w Kupiatyczach; co
i oczyni³ ockn¹wszy siê zdrowy. Praw[os³awny] Czyt[elniku]
czytam, ¿e s³udzy Cesarza Despazjana147 barzo w ten czas
145

146

147

Chodzi o zwi¹zek ma³¿eñski Dawida z Betsabee, ¿on¹ Hetejczyka Uriasza, któr¹ Dawid wzi¹³ po cudzo³óstwie i zabiciu jej mê¿a, za co musia³ odpokutowaæ. Podrêczna encyklopedia biblijna, t. 1, s. 265.
Byæ mo¿e autorowi chodzi³o o w. Alipiusza S³upnika, mnicha
¿yj¹cego w VII wieku. Wiód³ on ¿ycie s³upnika przez 67 lat. Z czasem zebra³o siê wokó³ niego liczne grono uczniów i uczennic,
utworzyli dwa klasztory. Ksiêga imion i wiêtych, oprac. H. Fros,
F. Sowa, t. 1, kol. 114-115.
Prawdopodobnie chodzi o cesarza Wespazjana. Titus Flavius
Vespasianus (9 n.e.  79 n.e.)  syn Tytusa Flawiusza Sabinusa
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pilnowali, gdy do ³anie, lubo te¿ komory, w której jada³ wchodzi³, a to dla tego; ¿e za t¹ okazj¹ wszystko czego zadali odnosili: szukaj i ty wszelako okazji, lubo j¹ zawsze masz; boæ
wszystko na co jedno na wiecie pojrzysz, aby chwali³ Pana
Boga; tak w zdrowiu, jako i w chorobie inuituje ciê: a wiedz
o tym, ¿e nad okazj¹ nie predzej nie uchodzi; boæ rzeczono:
Fronte capillata, postach occasio callua est148. Prêdko j¹ chwytaæ potrzeba.

Cud jedenasty
Wiesz co ciê ku dobremu jak kolwiek prowadzi.
le ten nie szed³, któremu icie swe nie wadzi.
We wsi Stawku, w Powiecie Piñskim cz³owieka jednego nawiedzi³ Pan Bóg ob³o¿n¹ chorob¹ ze wszystkim domem: ¿enie tego chorego, dziwnym sposobem Przeczysta Panna pokaza³a siê, gdy na modlitwie trwa w komorze. A oznajmiwszy przyczynê choroby, rzek³a: Chceli twój m¹¿ z tej niemocy
powstaæ, niech siê ofiaruje do Obrazu mego, a tam uczyniwszy spowied niech pokutuje: Przelêkniona niewiasta, i drzwi
po sobie nie zawarszy bieg³a, a co rozkazano powiedzia³a
mê¿owi: ale on zfukawszy j¹, widziad³em ladajakim zjawienie
nazwa³; w godzinê potym napad³szy ból wielki, umorzy³ go.

148

(I) i Wespazji Polli, m³odszy brat Tytusa Flawiusza Sabinusa (II).
Cesarz rzymski od 1 lipca 69 do 23 czerwca 79 roku n.e. Po
wyganiêciu, ze mierci¹ Nerona, dynastii julijsko-klaudyjskiej,
nie bra³ udzia³u w walce o sukcesjê. Zosta³ na pocz¹tku lipca
69 roku wybrany na cesarza przez swoich legionistów w Aleksandrii oraz uznany przez senat w pó³ roku póniej za cesarza.
Za³o¿yciel dynastii Flawiuszów. Namiestnikiem Brytanii mianowa³ Juliusza Agrykolê. Zmar³ przed zwyciêsk¹ inwazj¹ Agrykoli
na Kaledoniê. Ma³a encyklopedia kultury antycznej, s. 793.
Fronte capillata, postach occasio callua est  okazja z przodu
ow³osiona, z ty³u jest ³ysa.
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A drudzy co te¿ w tym¿e chorowali (dziwna rzecz) polepszenie na zdrowiu zaraz wziêli. I mia³a twierdziæ pobo¿na
ta niewiasta, przed nami wszystkimi, ¿e wszyscy podobniejszymi byli do mierci, i w ciê¿szym bólu bez pamiêci le¿eli,
a w nim gdy nic niebezpiecznego nie by³o, okaza³o siê jawnie, i¿ w³anie dla niewdziêcznoci tej przestrogi ¿egnaæ siê
z wiatem musia³.
Dzia³o siê tego¿ Roku, Marca 30.

Paraenesis
Dobry Pasterz dusze swoje k³adzie za owce swoje, czuje
o nich, i statecznie trwa w swym urzêdzie. Pojzrzy mi Praw[os³awny] Czyt[elniku] gdy ¿y³ dobry ten Pasterz na ziemi, coby
opuci³ owcam swym potrzebnego, nic: modli³ siê upadaj¹c
na kolana w Ogródku, uzdrawia³, uczy³, wprzód nich chodzi³
teraz, teraz za nimi, trwale lecz¹c wewn¹trz, zewn¹trz, wko³o,
na dole, jako wielki Doctor mówi: Wewn¹trz wiata, zewn¹trz
w Niebie, na dole w Piekle: wko³o wiata, i gdy wst¹pi³ do górnego pa³acu, i sam, i przez wiêtych swoich czuæ o nas nie
przestaje. Widzieæ to janie mo¿emy z dzisiejszej sprawy, gdzie
Matka mi³osierdzia chc¹c zdrowia cz³owieczego, ukazuje siê
w komorze modl¹cej siê Bia³ejg³owie, o ca³oci mê¿a Swego:
i lekarstwo jej pokazuje, którego on nie przyj¹³, z ¿ywych regestru zosta³ wymazany. Praw[os³awny] Czyt[elniku] Boskim
wierz¹c zjawieniem, gdy jako cz³owiek chorob¹ zachwiejesz
siê, to czyñ, pro wybrañcy Panny Matki Bo¿ej, aby ta w ciê¿kim razie ukazawszy siê ratowa³a ciê; a pro mówi¹c: Wstañ,
piesz siê Dobrodziejko moja, go³êbico moja, a przydzi; nie
odrzucaj jako dzisiejszy prostak; by miasto bia³ej go³êbice kruk
czarny przypad³szy, Murzyn mówiê piekielny nie osiod³a³ ciê,
i tam na tobie, gdzieby nie ¿yczy³ sobie, nie zajacha³.
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Cud dwunasty
Makarycha z nazwiskiem swym siê nie stosuje.
B³ogos³awiona w rêkach kiedy¿ w¿dy szwankuje.
Niewiasta ze wsi Kupiatycz Makarycha, z przygody jako
rêkê sobie z³ama³a, tak prawie, ¿e ¿adnej ni¹ roboty dla pogruchotania siê koci, i bólu wielkiego odprawowaæ nie mog³a, do ul¿enia tej choroby nie szukaj¹c wieckich lekarzów,
uda³a siê tam, gdzie o pewnym od wielu ludzi uzdrowieniu
s³ysza³a, ofiarowa³a siê do Obrazu Cudownego Królowej Anielskiej, i zdrowa z ³aski Bo¿ej za tydzieñ u niego zosta³a.
A wdziêczna bêd¹c dobrodziejstwa tego, plew³a w ogrodzie
Monasterskim przez kilka dni rêk¹ t¹, któr¹ by³a z³ama³a, czêstokroæ wielce siê dziwuj¹c, ¿e ju¿ stare jej koci tak prêdko
zleczyæ siê i zroæ mog³y, bo teraz ma lat pod siedemdziesi¹t, i op³akiwaj¹c grzechy swoje, a z Bo¿ego ciesz¹c siê mi³osierdzia, Cud ten, który siê nad ni¹ wype³ni³, ka¿demu kto
siê jej nawinie, opowiada.
Dzia³o siê R[oku] P[añskiego] 1636. Mar[ca] 16.

Paraenesis
Czêsta jest miêdzy ludmi rêki z³amania choroba, rzadkie
jej bez krzywoty, lub te¿ guzów, co do wieckich Doktorów,
uleczenie. Pan Bóg zaraz ból umierza, i ca³¹ jak pierwej by³a
tworzy, takci siê sta³o . Janowi Damascenowi149, którego za
149

w. Jan Damasceñski (ok. 675-749)  jeden z najwybitniejszych
pisarzy chrzecijañskich.Urodzi³ siê w bogatej rodzinie maj¹cej
ogromne wp³ywy w Damaszku. Dziadek wiêtego, Mansur, podda³ miasto Halidowi ibn al-Walidowi w 635 roku. Ojciec, Sarjun
ibn Mansur (Sergiusz), by³ odpowiedzialny za finanse kalifa Abd
al Malika (685-705). Jan tak¿e pe³ni³ tê funkcjê a¿ do zwolnienia
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Obrazów obronê, rêkê uciêt¹ Pan tudzie¿ przyroci³, tak i dzisiejszej te¿ z³aman¹ rêkê przywraca, i spaja zarazem ³amaniny, ta bez bólu ni¹ robiæ wnet poczyna. Praw[os³awny] Czyt[elniku] aby uszed³ rêki Pañskiej, której rzadko kto niedozna³,
i takiego przypadku, podnie rêce twe ku Panu na modlitwê:
za ie¿eliby ciê gorszy³a, s³uchaj rady Twórce swego, a utni j¹:
boæ po¿yteczniej bêdzie, aby zgin¹³ jeden z cz³onków twoich, niliby mia³o iæ wszystkie cia³o twe do piek³a.

Cud trzynasty
Dobra nadzieja, kto siê spowiada w chorobie.
Boæ ten ju¿ na ³up Plute nie podpada tobie.
Marina Iwanowa Bogdanowa wdowa wpad³szy w chorobê, ju¿ ostatniej godziny z wiatem siê po¿egnania czeka³a;
a czuj¹c siê byæ mierci bli¿sza, spowied przystojnym przygotowaniem odprawi³a przed Zakonnikiem Monastyra Kupiatyckiego, i wiêtoci Pañskie przyjê³a, nadto i Testament sporz¹dzi³a; lecz od Spowiednika wziê³a napomnienie, aby nic
niew¹tpi³a o zdrowiu Swoim, ale dobr¹ wiarê i ufnoæ maj¹c
wielu chrzecijañskich urzêdników przez kolejnego islamskiego
w³adcê. Wówczas przeniós³ siê do klasztoru wiêtego Saby
i wkrótce zosta³ wywiêcony na kap³ana przez patriarchê jerozolimskiego Jana V (705-735). Podejmowa³ polemikê z nestorianami, jakobitami, monoteletami i islamem. Stanowczo przeciwstawia³ siê ikonoklazmowi. Twierdzi³, i¿ sam wizerunek nie
jest przedmiotem adoracji, a zakazy przedstawiania istot ¿ywych
zawarte w Starym Testamencie zosta³y uniewa¿nione przez Nowy Testament. Zajmowa³ siê tak¿e kontemplacj¹ i mo¿liwoci¹
poznania rzeczy duchowych. Jego nauczanie wywar³o ogromny wp³yw na cesarzow¹ Irenê, która na soborze nicejskim II
w 787 r., przywróci³a kult ikon. Zob.: Ksiêga imion i wiêtych,
oprac. H. Fros, F. Sowa, t. 3, H-£, Kraków 1998, s. 218-219.
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w Panu Bogu, ofiarowa³a siê do Obraza Przeb³ogos³awionej
Matki Jego, zapewnie lubuj¹c Jej, ¿e zdrowa zostanie. Rada
to od niego s³ysz¹c rzek³a: O da³by to Pan Bóg, przed tob¹
Ojcze lubuje, ¿e s³u¿y³abym Panu Bogu do ¿ywota mego,
wszystko opuciwszy, a mówi³a to z wielkim serca skruszeniem;
i od tego czasu pocz¹wszy braæ na zdrowiu polepszenie, doskonale zdrowa zosta³a, wszak¿e lub swój Bogu zmieni³a.
Dzia³o siê Roku P[añskiego] 1635.

Paraenesis
Miêdzy omia powinnoci Prezbitera przystojnego najduje siê i spó³pobolenie w przygodzie drugiego; toæ okaza³o
siê dostatecznie, jako zlitowa³ siê nad onym Samarytan, który
wpad³ by³ miêdzy zbójce, ba i uczy nas Aposto³ mowi¹c: Jeden drugiego ciê¿ary niecie, i tak wype³nicie zakon Christusow. A nad wszystko, Pan dla odkupienia nas na Krzy¿u sromotnie umar³, czemu¿ bez mierci i umirania, spowiednik syna i córkê sw¹ w duchu nie ma z mi³oci tak informowaæ, i¿
by ten ¿y³, owa nie umira³a. I to powinien Swieszczenik, aby
wczenie, i rozumnie bolej¹cemu synowi swemu odprawi³
zwyczajem Chrzecianskim wszystkie do Actu tego nale¿¹ce
wiêtoci, napomnia³ go o skrusze serdecznej i ¿alu za grzechy. Za niech siê waruje cieszyæ umiraj¹cego ¿ywotem, poniewa¿ on wierz¹c temu, w pokucie i w podniesieniu myli
swej ku Bogu rozrywa siê, co czasu tego barzo szkodliw¹
rzecz¹ jest, lecz przeciwnie niech czyni, z os³odzeniem chwa³y
Bo¿ej i dziedzictwa wiecznego opowiadaniem, niech mu drogê do nieba ciele s³odka wymowa, gdy¿ i tej potrzebuj¹ Doktorowie po Kap³anie, boæ bez niej trudno choremu perswaduje. Tej to nie maj¹c Moj¿esz, boi siê iæ do Faraona aby lud
Izraelski z niewoli wyzwoli³, Panie nie jestem wymowny, ic. Ta
siê wymawia Jeremiasz150 mówi¹c: A, a, a Panie Bo¿e, oto nie
150

Prorok Jeremiasz  twórca biblijnej ksiêgi Jeremiasza. Przypisy 96 
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umiem mówiæ, bom ja jest dziecina. Przejzrzycie siê tu proci
Swieszczennicy, i wy którzy ich ordinujecie Arcykap³ani,
a uwa¿cie co zbudujecie prostot¹ nieuków, dalej milczê, wy
widzicie, boæ wam dany jest klucz rozumienia.

Cud czternasty
Na truciznê recepty s¹ ró¿ne, na Czarta
jest moc wiêtych w Cerkiewnej Skarbnicy otwarta.
Srogim piekielnym Arapinem narzuconego przywiedziono
cz³owieka do Monastyra naszego Kupiatyckiego, a to z wielk¹ w drodze wiod¹cych go angaria, a snad tak¹, jak¹ na ten
czas mieli, gdy go do Obraza . Miko³aja, który stoi w Kaplicy, temu¿ wiêtemu Jerarsze Mirejskiemu wystawionej wewlekli, i do Icony jego wiêtey przychylili. Znak to by³ dobry
uwolnienia tego wiênia z niewoli czartowskiej, bojañ mówiê diabelska, wecia na miejsce wiête, jako¿ i zaraz (na co
wszyscy z wielkim ludzi zebraniem patrzalimy oczewicie)
odszed³ do swych nenawisnych kniejów wróg piekielny, uwolni³ stworzenie Bo¿e, i to swym rugowaniem pokaza³, i¿ taka
jest moc wiêtych Bo¿ych, której oprzeæ siê nigdy ci Rebeliantowie nie mog¹, bo skoro ci s³owo jedno (jako za wiêtych Ojców Zakonu naszego w wiêtym Pieczarokijowskim
Monasteru by³o, ¿e trzydzieci Braciej w nim znajdowa³o siê,
którzy nie tylko s³owem diab³ów wyrzucali, ale i takim straszni byli, i¿ Oenergumenów lubo opêtanych, nie wa¿¹c siê do

wane jest mu równie¿ autorstwo biblijnych Lamentacji. Zapowiada³ spustoszenie Judy i Jerozolimy. Dzia³a³ 40 lat. Spisywanie swej
ksiêgi, w której zawar³ napomnienia i groby dla Izraelitów, zapowiedzi upadku pañstwa i niewoli oraz proroctwa g³osz¹ce oswobodzenie z niewoli i ostateczne zbawienie zakoñczy³ w 585
p.n.e. M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, s. 227-234.
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Monastyra wchodziæ, przed Bram¹ Monastersk¹ opuszczali)
rzekn¹, natychmiast siê z cia³ ludzkich precz wynosz¹.
Dzia³o siê R[oku] P[añskiego] 1636.

Paraenesis
Pisze Cornelius Tacitus, i¿ Nero151 wiêtych Bo¿ych, obieraj¹c w ró¿nych zwierz¹t skóry, na Teatrum, na rêkach i nogach
kszta³tem czworonogich zwierz¹t id¹cych wyprowadza³, wysforywa³ potym Brytany na nich, i iak na dzikie Niedwiedzie,
Pardusy152, i Tygrysy wypuszcza³, a ci ich z uciech¹ okrutnego Cesarza rozszarpywali: gdy dzieñ schodzi³, a ciemnoæ
wiat pokrywa³a, miasto wiat³a, wieciæ nimi sobie rozkazywa³. Obira i grzech w plugawe ludzi przestêpnych skórzyska,
przyodziewa wystêpków larwami, wywodzi na widok lutemu Tartaryskiemu Lwowi, onemu to, który chodz¹c ryczy,
i szuka kogo by po¿ar³; na zjedzenie rzuca, szczuje piekielnymi Cerberami153, i do ciemnego Tenaru154 jako myliwy Actae151

152
153

154

Neron  cesarz rzymski (54-68), nastêpca Klaudiusza, syn Domicjusza Ahenobarba i Agrypiny córki Germanika Cezara, siostry Kaliguli. Zabi³ w³asn¹ matkê i otru³ syna Klaudiusza Brytanika. W pierwszych latach rz¹dów prowadzi³ politykê zapewniaj¹c¹ senatowi i arystokracji rzymskiej ich uprawnienia. Po mierci Brutusa w roku 62 wytacza³ senatorom procesy, kara³ ich mierci¹ lub konfiskat¹ maj¹tku. Mimo wrodzonego okrucieñstwa zdoby³ pewn¹ sympatiê Rzymian dziêki urz¹dzaniu igrzysk cyrkowych i ró¿nego rodzaju widowisk. Ma³a encyklopedia kultury
antycznej, s. 512.
Pardusy  lamparty.
Cerber  pies Hadesu, jeden z potworów strzeg¹cych królestwa
umar³ych i broni¹cych wstêpu ¿ywym. Zgodnie z tradycj¹ mia³
trzy psie g³owy, wê¿a w miejscu ogona, na grzbiecie zje¿one g³owy wê¿y. P. Grimall, S³ownik mitologii greckiej i rzymskiej, s. 60.
Tenar  to samo co Hades, w mitologii greckiej kraina umar³ych.
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on155 lubo Hippolitus156 swoje ³anie zapêdza. Praw[os³awny]
Czyt[elniku] zabie¿ysz temu z³emu, gdy jako dzisiejszy cz³owiek zrzucisz z siebie ten Centon157, podepcesz poczwarê
plugaw¹, obna¿ysz siê z szat Xi¹¿êcia wiata, starego Adama z³o¿ysz, a w nowego Chrystusa Jezusa, mówiê purpurê,
jako Triumfator obleczesz siê, jemu samemu s³u¿yæ, a po us³udze z nim krolowaæ bêdziesz.

ROZDZIA£ X
O opuszczeniu mnogoci Cudów
dawnych w Kupiatyczach
Wiele siê innych cudów za Wieleb[nych] Ojców Prezbiterow sta³o, których ¿e oni nie napisali, rozumiej¹c i¿ bez pisma
(którym wiekopamiêtne lata stoj¹) od nich ustnie synom po155

156

157

Actaeon  Aktajon, syn Aristajosa. Aristajos syn Apollona i nimfy
Kyrene mia³ ze zwi¹zku z Autonoe, córk¹ Kadmosa, syna Aktajona, którego wychowywa³ centaur Cherjon i nauczy³ go myliwstwa. Aktajon pewnego dnia zosta³ po¿arty przez w³asne
psy, co wed³ug najczêciej podawanej interpretacji by³o kar¹
za ujrzenie nago w k¹pieli bogini Artemidy. Ibidem, s. 21.
Hippolitus, Hyppolitus  syn Tezeusza ze zwi¹zku z Amazonk¹
Melanippe, Antiope lub Hippolyte. Po matce odziedziczy³ zami³owanie do æwiczeñ fizycznych i polowañ. Zabity na probê
Tezeusza przez Posejdona za domniemany zwi¹zek z Fedr¹ 
drug¹ ¿on¹ Tezeusza. Ibidem, s. 146.
Centon, cento  szata niewolników. Okrelenie cento oznacza³o materia³ zrobiony ze sfilcowanych we³nianych nitek, u¿ywany do ochrony odzie¿y podczas pracy lub jako derka do przykrywania zwierz¹t. By³ te¿ u¿ywany podczas wojen, gdy¿ impregnowanym cento okrywano drewniane czêci maszyn oblê¿niczych w celu ochrony przed po¿arem. Ma³a encyklopedia kultury antycznej, s. 141.
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dane trwaæ mia³y, do których jako starszych gdy my dzi appelujemy, gdy siê ich pytamy jako roztropnych, i o rzeczach
przesz³ych radzimy, abo raczej uczyæ siê chcemy; sprawy daæ
jedno inconfuso158 nie mog¹, i to nam tylko, ¿e by³o, i tak nam
Ojcowie naszy podali, prawi¹, a ¿ebymy to pisali nie przykazali nam. Godn¹ rzecz op³akania, gdy dziel¹ Pañskie przez
lenistwo, gnunoæ, niedbalstwo, i nieumiejêtnoæ pogrzebaj¹
siê. Kto by dzi zna³ tych, którzy na pocz¹tku wiata stworzeni: by nie pismo. Ktoby wiedzia³ o Agamemnonie159 lub o Hectorze160, kto o Doktorach wiêtych: by nie pismo. Kto o przykazaniach Bo¿ych i woli Pañskiej: by nie pismo.
Scripta ferunt annos, Scriptis Agamemnona nosti161.
Pismem zgo³a wiat stoi, i od wiecznego zapomnienia
pismem vindicuie siê.
Pismem Cnota Platonie162 lat twych kwitnie wiele.
158
159

160

161

162

Inconfuso  niezmiennie.
Agamemnon przedstawiony jest w micie jako król par excellence ten, któremu w Iliadzie powierzono najwy¿sze dowództwo armii achajskiej. Syn Atreusza i Aeropy, m¹¿ Klitajmestry. Iliada przedstawia go jako króla Myken, a wed³ug póniejszego
przekazu mia³ byæ królem Lakedajmonu ze stolic¹ Amyklaj. Dowódca Greków w wyprawie trojañskiej. Po powrocie z tej¿e
wyprawy zosta³ podstêpnie zamordowany przez ¿onê i jej kochanka, a swego kuzyna Ajgistosa. P. Grimal, S³ownik mitologii
greckiej i rzymskiej, s. 9-10.
Hektor  najstarszy syn Priama i Hekabe, najdzielniejszy bohater trojañski, po³o¿y³ wielu Greków, zabijaj¹c m.in. Patroklesa,
serdecznego przyjaciela Achillesa. Wówczas Achilles wyzwa³
go na pojedynek, zwyciê¿y³, trupa przywi¹za³ do wozu i objecha³ kilkakrotnie obóz wlok¹c cia³o bohatera, a potem porzucaj¹c je na ¿er psom i ptakom. Jeszcze przed mierci¹ Hektor
przepowiada Achillesowi rych³¹ mieræ. Ibidem, s. 122.
Scripta ferunt annos, Scriptis Agamemnona nosti  wiesz to
z pism Agamemnona, ¿e lata unosz¹ to co napisane.
Platon (ok. 429-347)  jeden z najwiêkszych filozofów staro¿yt 100 
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O staro¿ytnoæ nie dba, rozkrzewia siê miele.
Pismem zawarte w grobach ¿yj¹ znowu koci.
Nie boj¹ siê czasowej bynamniej srogoci.
Pismem stoi co dawno do gruntu zburzono.
Co poleg³o pismem jest tak znowu stworzono.
Rusacy paraj¹c siê wojnami, o piórze nie dbali, dla tego te¿
sami bohaterskie dzie³a ich, i Cuda tak wiêtego miejsca tego,
jako i drugich wieczn¹ mierci¹ upione, wiecznie niewiadome odpoczywaj¹; a rzeczono Wyznawajcie Panu. piewajcie
mu, i grajcie mu, oznajmicie wszytkie dziwy jego, pamiêtajcie
na dziwy jego które uczyni³, na Cuda jego, i s¹dy ust jego. Do
przedsiêwziêcia mego barzo dobrze kto napisa³:
To co noc niepamiêci o ludzi zagarnie.
Tak wszyscy przyznaæ musim, ¿e nam ginie marnie.
Teraz ju¿ przynamniej Panie i Twórco mój wejzrzy z Nieba,
a obacz i nawied winnicê twojê, i napraw j¹, aby kwitnê³a,
i owoc swój innym poda³a: niech zakwitnie, i liszej ma³e zapomnienia, lubo z pamiêci rzeczy wyrwania, pojmane bêd¹,
aby siê krzewi³a: wejzrzy Bo¿e, boæ ju¿ przyspia³ dzieñ, którego s³usznie rzec mogê:
Nad Sionem Panie Ty Siê masz zmi³owaæ.
A snad ju¿ czas przyszed³, ¿eby go ratowaæ.

noci. Twórca syntezy filozoficznej bêd¹cej filozoficznym systemem idealistycznym. Uczeñ Sokratesa, za³o¿yciel Akademii. Pisma Platona zachowa³y siê w ca³oci, obejmuj¹ one 35 dialogów
i listy, razem 36 pism podzielonych przez Trasyllosa na 9 tetralogii. W XIX wieku podzielono dialogi na trzy grupy wed³ug czasu ich powstania. S. Blackburn, Oksfordzki s³ownik filozoficzny,
Warszawa 1997, s. 293-295. Por.: D. Collinson, Piêædziesiêciu wielkich filozofów, Poznañ 1997, s. 40-46.
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Ratuj Sion ten, Cerkiew wiêt¹, któr¹ krwi¹ swoi¹ odkupi³,
podnie róg jej, wywy¿ j¹, aby chwali³a imiê twoje wiête dzia,
zawsze, i na wieki.
Amen.

 102 

KUPIATYCKA IKONA MATKI BO¯EJ

Dekret asesorski wzglêdem
Cerkwi Kupiatyckiej,
Warszawa 1 XII 1644 r.
Litewskie Pañstwowe Archiwum Historyczne w Wilnie,
f. 610 op 3 nr 330, k. 1-2, bez pocz¹tku

(...) Jemu w dozorze Cerkwi Bo¿ey przeszkody czyniæ, albo Protopopie, i wyjezdnym Jego porz¹dku przestrzegaæ,
i popów wystêpnych po Imieniach swoich karaæ, i w najmniejsz¹ sprawê duchown¹ wstêpowaæ siê nie maj¹ pod zak³adem zarêki trzech tysiêcy kop groszy Litewskich wiecznemi
czasy, który takowy dekret i Król Jegomoæ wiêtej Pamiêci
Zygmunt pierwszy na Sejmie w Grodnie przywilejem swym
potwierdzi³, tak¿e i my sami, na szczêliwej koronacji naszej
konfirmowalimy, co weryfikuj¹c produkowa³ konfirmacj¹ nasz¹ de data w Krakowie Dnia Piêtnastego Miesi¹ca Marca Roku Pañskiego Tysi¹c Szeæset Trzydziestego Trzeciego w tej
konfirmacji naszej inserowany163 przywilej potwierdzenia Króla
Jegomoci Zygmunta pierwszego, pod dat¹ Roku Pañskiego
Tysi¹c Piêæset Dwudziestego wtórego, Miesi¹ca Lutego, Dziewi¹tego Dnia, Indikta Dziewi¹tego, w tym tak¿e Przywileju Zygmuntowskim kontest164 dekretu Króla Alexandra dostatecznie
wyra¿ony, a po ukazaniu tego prawa i prerogatywy wielebnemu Xiêdzu w³adyce Piñskiemu s³u¿¹cej plenipotent tego
powiedzia³ i¿ pozwani urodzeni Kopciowie sprzeciwiaj¹c siê
takowemu dekretowi i konfirmacjom w majêtnoci swej Kupiatyczach w parafii w³adyctwa Piñskiego monastyr i przy nim
dwie cerkwie trzymaj¹c, nie wiedzieæ jakich czerñcow do nich
naprowadziwszy (...) pos³uszeñstwa Wielebnemu W³adyce
Piñskiemu aby nie oddawali zakazuj¹, owszem ile razy ten
monastyr i cerkwie aktor165 chcia³ wizytowaæ bronili i niedo163
164
165

Inserowany  og³oszony.
Kontest  potwierdzenie.
Aktor  powód w procesie cywilnym.
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puszczali, zaczym aby wed³ug Prawa zwy¿ mianowanego ten
monastyr z cerkwiami pod w³adz¹ i pos³uszeñstwo wielebnego Episkopa Piñskiego: i po nim nastêpuj¹cych przys¹dzony by³, i za przeciwieñstwo dekretowi Króla Jegomoci Alexandra wskazania zarêki trzech tysiêcy kop [groszy] litewskich
na pozwanych domawia³ siê, a umocowany urodzonych Kopciów justyfikuj¹c166 ich wnosi³ to i¿ oni tego monastyra i cerkwi przy nim bêd¹cych nie budowali, tak¿e czerñcow do niego, lubo Jus patronatus et collatiorus167 jako w dobrach swych
dziedzicznych na ten monastyr (...) nie wprowadzali, gdy¿
niedawno sami z cudzych krajów przyjechali, ale siê po przodkach i po rodzicach ich majêtnoæ kupiatyck¹ z tym monastyrem im dosta³a, z tych przyczyn ¿adne zejmy i zarêki na nich
wci¹gaæ siê nie mog¹, wiêc, ¿e czerñcy w tym monastyrze
mieszkaj¹cy, którzy snad prawa przywileja, jako i przez kogo fundowani s¹ u siebie maj¹ przypozwani nie s¹, prosi³ aby
z teraniejszymi pozwanemi suspense168 uczyniwszy czerñców przypozwañ nakazano by³o e contra169 kleru potent170
z strony ¿a³obliwej powiedzia³ i¿ mandat za którym ta siê sprawa przytoczy³a na Kupiatyczach gdzie monastyr i cerkwie s¹
jest po³o¿ony wiedz¹ o nim dobrze czerñcy, czemu siê nie
stanowi¹, za czym pokazawszy relacja Jana Kochanowicza
Genera³a po³o¿enia mandatu na Kupiatyczach wypisem z Xi¹g
Grodzkich Piñskich de Data Roku teraniejszego Miesi¹ca Septembra Dwudziestego Siódmego Dnia, abymy tê Excepcj¹
pozwanych uchyliwszy na stronê, poniewa¿ ani Jus Collatonis et Patronatus w rêku swych sami a nie czerñcy sprawowaæ siê powinni, monastyr aktorom przys¹dzili i zarêki tego¿
mianowane na pozwanych wskazali: My Król z Pany Radami
166
167

168
169
170

Justyfikuj¹c  usprawiedliwiaj¹c.
Jus patronatu et collatorus  prawo do patronatu i zgromadzenia.
Suspense  tutaj w znaczeniu: pozostawiæ nierozstrzygniêtym.
E contra  z drugiej strony, przeciwnie.
Potent  pe³nomocnik, bieg³y, znaj¹cy siê na czym.
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i Urzêdnikami naszemi na w³asnych S¹dach naszych Relacyjnych przy boku naszym zasiadaj¹cemi tej sprawy z oczewistej stron obydwóch kontrowersyi, przes³uchawszy i one dobrze wyrozumiawszy poniewa¿ siê to z produktów aktorowych
Wielebnego Xiêdza w³adyki piñskiego wyranie pokaza³o, za
dekretem wiêtej Pamiêci Króla Jegomoci Alexandra, przodka naszego, przez Króla Jegomoci Zygmunta pierwszego
i przez nas samych konfirmowany wszystkie cerkwie i monastery w parafiej Jego Piñskiej z dawna i w przysz³ych czasach
bêd¹ce pod w³adz¹ i pos³uszeñstwem w³adyków Piñskich
wiecznemi czasy s¹ przys¹dzone, przeto i ten monastyr Kupiatycki o który urodzonym Kopciom akcja jest ontentowana
z cerkwiami i dobrami do niego nadanemi z apparamentami, dzwonami i z inszemi wszelakiemi przynale¿nociami aktorowi Wielebnemu Xiêdzu W³adyce Piñskiemu i po nim nastêpuj¹cym pod w³adz¹ pos³uszeñstwo i zawiadywanie przys¹dzamy, i na podanie do possessyi temu¿ aktorowi dworzanina osobliwym listem naszym naznaczonego. Termin intromissyi171 od daty niniejszego dekretu naszego za niedziel
cztery naznaczywszy zsy³amy, a¿eby siê urodzeni Kopciowie
temu dekretowi naszemu sprzeciwiaæ nie wa¿yli, i ¿eby jako
kollatorowie z tego monastyra Kupiatyckiego, i z cerkwi przy
nich bêd¹cych do zjechania pomienionego dworzanina naszego, ¿adnych, obrazów, dzwonów, kielichów i inszych apparamentow cerkiewnych i wszelakich dóbr ruchomych do
tego monastera kupiatyckiego nale¿¹cych sami nie wyprowadzali, tak¿e czerñcom i nikomu inszemu wyprowadzaæ niedopuszczalni pod zarêk¹ trzech tysiêcy kop [groszy] Litewskich w dekrecie Króla Jegomocia Alexandra wyra¿on¹, nakazujemy od p³acenia jednak na ten czas tej zarêki pozwanych urodzonych Kopciów, i¿ nie oni ale przodkowie ich ten
monastyr Kupiatycki i cerkwie przy nim bêd¹ce budowali
i czerñcow wprowadzali uwalniamy moc¹ tego dekretu naszego dobrowolnego, na wiêksz¹ wagê pieczêæ Wielkiego
171

Intromisja  wprowadzenie w posiadanie.
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Xiêstwa Litewskiego przycisn¹æ rozkazalimy. Dan w Warszawie Dnia pierwszego Miesi¹ca Decembra Roku Pañskiego Tysi¹c Szeæset Czterdziestego Czwartego Panowania Królestw
naszych Polskiego XII a Szwedzkiego XIII Roku. U tego Dekretu Jego Królewskiej Moci wiêkszej Kancelarii Wielkiego Xiêstwa Litewskiego przyciniona, a podpis rêki Temi s³owy Albrycht Stanis³aw Radziwi³³ Kanclerz wielki, Franciszek Jaczykowski, Referendarz i Pisarz Wielkiego Xiêstwa Litewskiego, Correat Monszymowicz, a tak my s¹d ten dekret za podaniem
oczywistym i prob¹ wy¿ mianowanego podawaj¹cego, przyj¹wszy, z pocz¹tku wszystek a¿ do koñca tak jako siê w sobie ma napisany i podany jest do Xi¹g Grodzkich W³odzimierskich wpisaæ kazalimy i jest wpisany. Z których Xi¹g i ten wypis pod pieczêci¹ grodzk¹ w³odzimiersk¹ jest wydany, pisany w Zamku Jego Królewskiej Moci w³odzimierskim.
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Zapis na rzecz klasztoru
benedyktynów
w Horodyszczu
Mokitna 20 IV 1684 r.
Litewskie Pañstwowe Archiwum Historyczne w Wilnie,
f. 610, op. 3 nr 331, k. 1-2, fragment

Stanis³aw Karol £u¿ecki172 wojewoda ziem podolskich i Ja
Anna Kopciówna Kasztelanka Trocka Stanis³awowa Karolowa
£u¿ecka, wojewodzina ziem podolskich ma³¿onkowie, wiadomo czynimy i zeznawamy sami na siebie tym naszym listem wieczystym zapisem, komu by o tym wiedzieæ nale¿a³o,
i¿ co wiêtej Pamiêci Janie Wielmo¿ny Imæ Pan Jan Karol Kopeæ, Kasztelan Trocki, rodzic dobrodziej nasz majêtnoæ Kupiatycze z przynale¿nociami w powiecie piñskim le¿¹c¹ od
Imci Pana Seweryna Rodziewicza za oddaniem dwudziestu
tysiêcy z³otych polskich zosta³ zastawionym Possesorem, któr¹
majêtnoæ Kupiatycze po tym prawem zastawnym w szesnastu tysiêcy z³otych polskich Imæ Panu Stanis³awowi Kazimierzowi Trojanowskiemu puci³. A ¿e w Bogu wielebnym Ich
Mociom X[iê]¿y Benedyktynom Klasztoru Horodyskiego
wiecznoæ tej majêtnoci Kupiatycz nale¿y zaczym my ma³¿onkowie resztê summy którzy nam na majêtnoci Kupiatycze nale¿a³o, to jest czterech tysiêcy z³otych polskich w Bo172

Stanis³aw Karol £u¿ecki herbu Lubicz  regimentarz, wojewoda
podolski w latach 1683-1686. O jego m³odoci niewiele wiadomo. W roku 1660 otrzyma³ podkomorstwo drohickie. By³ ceniony jako oficer przez Jana Sobieskiego. Uczestniczy³ w bitwie pod
Chocimiem w dniach 10-11 listopada 1673 r. Posiada³ dobra dziedziczne w powiecie drohickim na Podlasiu, tj. £u¿ki, Rogów oraz
klucz soko³owski. Wymieniona w publikowanym dokumencie Anna Kopciówna by³a jego drug¹ ¿on¹. PSB, t. 18, z. 79, Wroc³aw 
Warszawa  Kraków  Gdañsk 1973, s. 591-592.
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gu wielebnym Ich M[o]c[iom] X[iê]¿y Benedyktynom Klasztoru Horodyskiego ustêpujemy i wiecznie zrzekamy, daj¹c
moc i w³adzê zupe³n¹ Ichmoæ x[iê]¿y Benedyktynom jako
wieczystym aktorom tê majêtnoæ kupiatyck¹ u Imæ Pana Trojanowskiego albo successorow im okupiæ, a my do pomienionej summy zastawnej i majêtnoci Kupiatycz sobie samym
i successorom naszym ¿adnego prawa i przystêpu nie zostawujemy wiecznemi czasy pod zarêk¹ jak¹ wa¿noæ rzeczy
wynosi nale¿ne sobie u ka¿dego s¹du i prawa do usprawiedliwienia uznawaj¹c fora i na to wszystko ten list zapis z pieczêciami i podpisami r¹k naszych i Ichmoæ Panów przyjació³ od nas ustnie i oczywicie uproszonych w Bogu wielebnym Imæ X[iê]¿y Benedyktynom Klasztoru Horodyskiego dajemy. Pisan w Mokitney roku tysi¹c szeæset osiemdziesi¹t
czwartego m[ie]s[i¹]ca Apryla dwudziestego dnia (...)
Stanis³aw Karol £u¿ecki, wojewoda podolski podpisuje siê
zostawuj¹ ius collationis173 monasteru kupiatyckiego sobie
i successorom naszym. Anna Kopciowna £u¿ycka wojewodzina podolska ustnie i oczewicie proszony Pieczêtarz od
janie wielmo¿nych ichmoci wy¿ej pomienionych do tego
zapisu Jan Orzeszko stolnik drogicki, ustnie i oczewicie proszony Pieczêtarz od janie wielmo¿nych Ich M[o]c[i] wy¿ej
w tym zapisie mianowanych do tego zapisu wieczystego Konstanty Stecewicz.

173

Ius collationis  patronat.
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Kopia funduszu approbacyjnego
klasztoru kupiatyckiego
Kupiatycze, 23 VI 1702 r.
Litewskie Pañstwowe Archiwum Historyczne w Wilnie,
f. 610 op 3 nr 332, k. 1-2.

Oto Ja Kazimierz Gabriel Woyna Sêdzia Ziemski Powiatu
Piñskiego jawno czyniê i zeznawam tym moim listem dobrowolnym ad perpetuam rei memoriam174 approbacyjnego funduszu zapisem. I¿ co do cerkwi i monastyra kupiatyckiego
religii greckiego zakonu . Bazylego Wielkiego, w³adzy duchowieñstwa wileñskiego przy cerkwi S. Ducha zostaj¹cego przez
zesz³ych S. Pamiêci antecessorów moich w majêtnoci ab antiquis175 Domu naszego Woynanskiego wieczystej dziedzicznej Kupiatycze nazwanej w powiecie piñskim le¿¹cej na
dwóch w³ókach fundowanego zesz³y w Bogu G. L. Janie Wielmo¿ny Imæ Bazyli Kopeæ Kasztelan Nowogrodzki, tak ex zelo
pietatis sua176, jako te¿ dosyæ czyni¹c woli Janie Wielmo¿nej
Imæ Paniej Apolloniej Wo³³owiczowny Soko³owej Woyninej
Kasztelanowej Brzeskiej, Rodzicielki swej, a babki mojej w roku tysi¹c szeæset trzydziestym pi¹tym m[iesi¹]ca januaryi trzynastego dnia dla pomno¿enia chwa³y Bo¿ej i dla lepszej sufficiencjej177 zakonników przy tej cerkwi Majestat Boski b³agaj¹cych do tej¿e fundacji Woyninskiey, tych ¿e dóbr Woyninskich,
jeszcze w³ók cztery to jest w tej¿e wsi Kupiatyczach w³ók dwie
osiad³ych, a w³ók dwie gruntu pasznego za rzek¹ Jasio³d¹
we wsi i przy wsi Wola le¿¹ce ze wszystkiemi po¿ytkami, szerokociami i przyleg³ociami jak w tym zapisie fundacji (...) doskonale jest wyra¿ono pomienionemu monasterowi Kupiatyc174
175
176
177

Ad perpetuam rei memoriam  na wieczn¹ rzeczy pami¹tkê.
Ab antiquis  od dawna.
Ex zelo pietatis sua  z gorliwej swej pobo¿noci.
Sufficiencja  dostatecznoæ, wystarczalnoæ, wygoda, po¿ytek.
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kiemu wiecznemi czasy przyda³, zapisa³ i inkorporowa³, i ten
zapis fundacyjny na te wszystkie szeæ w³ók wy¿ej wyra¿one
w tym ¿e roku tysi¹c szeæset trzydziestym pi¹tym m[iesi¹]ca
Januaria siedemnastego dnia przed S¹dem Ziemskim Piñskim
przyzna³ i urzêdownie przez Genera³a Andrzeja Szepe³owskiego in realem posesionem178 Monasterowi Kupiatyckiemu
poda³ i post¹pi³. Do której takowej intencji pobo¿nej antecessorów179 moich i do pomienionego funduszu uczynionego i ja sêdzia ziemski Piñski we wszystkim stosuj¹c siê chc¹c
mereri gratiam divinam et salutem anima volens exorare180 aby
Majestat Boski przez zakonników w tym monasterze Kupiatyckim przy cerkwi Ofiarowania Najwiêtszej Panny Marjej zostaj¹cych ustawicznie b³agany by³ wy¿ej mianowany fundusz
antecessorów moich na ten monaster Kupiatycki uczyniony
we wszystkich punktach, clausu³ach i paragrafach wiecznemi czasy ratyfikuje approbuje i konfirmuje. Kolatorstwo jednak tego monastera pod³ug wyra¿onego punktu w funduszu
antecessorów moich mnie samemu i sukcesorom moim zachowuje. Obliguj¹c jeno w tym Imæ Ojca Ihumena Kupiatyckiego teraniejszego i po nim nastêpuj¹cych ihumenów, tak¿e Ojców Zakonników tego¿ klasztoru teraniejszych i po nich
nastêpuj¹cych, aby s³u¿bê Bo¿¹ w ka¿dym tygodniu wiecznemi czasy, teraz za szczêliwy sukces w ¿yciu moim, a po
d³ugim ¿yciu moim za duszê moj¹ odprawowali w czym sumieniem Ojców Zakonników w tym monasterze zostaj¹cych
teraniejszych i po nich nastêpuj¹cych obowi¹zuje, który ten
list mój dobrowolny wieczysty approbacyjny fundacjej zapis
nieporuszony wiecznemi czasy podpisem reki mej przy pieczêci roboruj¹c i Imæ P[anów] Przyjació³ moich ustnie i oczywicie o podpis r¹k za pieczêtarzów uprosiwszy w Bogu wielebnemu Imæ Ojcu Martynianowi Ho³owkowiczowi ihumeno178
179
180

In realem posesionem  w realne posiadanie.
Antecessorów  przodków, poprzedników.
Mereri grataiam divinam et salutem anima volens exorare  chc¹c
zas³u¿yæ ³askê bosk¹ i zbawienie duszy pragn¹c wymodliæ.
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wi kupiatyckiemu i ca³emu monasterowi temu¿ Kupiatyckiemu daje. Pisan w monasterze Kupiatyckim Roku Pañskiego tysi¹c siedemsetnego wtórego m[iesi¹]ca junij dwudziestego
trzeciego dnia.
Kazimierz Woyna, Sêdzia Ziemski Powiatu Piñskiego.
Ustnie y oczywicie proszony Pieczêtarz od Imæ Pana Woyny Sêdziego Ziemskiego Piñskiego do tego zapisu Jakub Stanis³aw Jasp(...), miecznik w(...)
Ustnie proszony Pieczêtarz do tego zapisu od Imæ Sêdziego Ziemskiego Piñskiego Stephen Stanis³aw Chrzanowski, podsêdek powiatu piñskiego.
Ustnie proszony Pieczêtarz do tego zapisu Samuel Micha³
Orda, Pisarz Ziemski Powiatu Piñskiego.
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Widymus z ksi¹g grodzkich
powiatu piñskiego
6 IX 1730 r.
Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie
f. 17 nr 123, k. 1-2.

Na Urzêdzie J[ego] Kr[ólewskiej] Moci Grodzkim Piñskim
przede mn¹ Micha³em Stanis³awem Orzeszkiem, Wojskim
i Podstarocim S¹dowym Powiatu Piñskiego. W ciê¿kiej krzywdzie i oppressji swej w Bogu Wielebni Ichm[ociowie] Xiê¿a
Makariusz Malinowski Kupiatyckiego a Bar³am W³adyczka Nowodworskiego monasterów ihumenowie i wszyscy Ichm[ociowie] Xiê¿a tych¿e monasterów Religii Greckiej opowiadali
i Solennisime181 Manifestuj¹c siê Protestowali na J[anie] W[ielmo¿nego] J[ego]m[o]ci Xiêdza Teofila Godebskiego protune182 Piñskiego i Turowskiego ad praesens183 W³odzimierskiego i Brzeskiego Biskupa. Niemniej na Przewielebnego w Bogu Wielmo¿nego Imci Xiêdza Józefa Stefana Kurdwanowskiego Opata Horodyskiego i wszystkich Wielebnych Ichmo[ció]w Xiê¿y Benedyktynów tego¿ Klasztoru Horodyskiego tudzie¿ na poddanych z ró¿nych wsiów na Gwa³t Expulssyj¹184 i Wiolencyj¹185 zbieranych i zgromadzonych mieni¹c oto
i¿ ob¿a[³owani] W[ieleb]ni Ichm[ociowie] Xiê¿a Benedyktyni Horodyscy maj¹c exoppositu186 dobra swoje z dobrami ¿a³uj¹cych Ichmo[ció]w monasterskiemi Kupiatyckiemi i Nowodworskiemi ró¿ne w tych dobrach czyni¹c prepodycyje187,
181
182
183
184
185
186
187

Solennisime  jak najuroczyciej.
Protune  wówczas.
Ab preasens  obecnie.
Expulsyj¹  wypêdzeniem, wygnaniem.
Wiolencyj¹  przemoc¹.
Exopposito  naprzeciwko.
Prepodycyje  wczeniejsze zapowiedzi.
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grunta zabierali, siano¿êci przekoszywali, byd³a na w³asnej
delatorem188 fortunie zajmowaæ ka¿¹c grabili w czym ¿a³³uj[¹cy] Imæ x. Makariusz Malinowski Ihumen Kupiatycki z zakonnikami swemi maj¹c niewypowiedzian¹ krzywdê, nie udaj¹c siê oto jako ubogi zakonnik do prawnych terminów lecz
po s¹siedzku chc¹c siê obejæ zjedna³ by³ ob¿a[³owanego]
W[ielebneg]o J[ego]m[ocia] x. Kurdwanowskiego opata Horodyskiego, ¿e J[ego]moæ Ichm[oció]w Xiê¿y z ludzi gromad¹ wys³a³ dla uznania granic, a za uznaniem rozgraniczenia dóbr swoich Horodyskich z dobrami ¿a³[uj¹]cych Ichm[ociów] Nowodworskimi w Powiecie Piñskim sytuowanemi,
gdzie i ¿a³[uj¹c]y J[ego]m[oæ] x. Malinowski na ten czas Nowodworski ad praesens Ihumen Kupiatycki rozumiej¹c i¿ by
ten wyjazd z lepszym Jego by³ po¿ytkiem z ludmi granic dobrze wiadomemi stawa³, ograniczeniem i innemi dokumentami klasztorowi swemu s³u¿¹cemi w³asnoci swej dowodzi³
pod³ug Boga i sumnienia bez krzywdy obojej strony duktu
wyprowadzenia i granic od stu lat i dalej bêd¹cych ponowienia pretendowa³, alici przerzeczni od ob¿a[³owanego] J[anie] W[ielmo¿nego] I[ch]m[oci] x. Opata na wyjazd zes³ani
Contraveniendu189 ¿a³u[j¹ce]go J[ego]m[ocia] ograniczeniu
i innym dokumentom duktem swoim w ten¿e czas to jest od
lat piêciu sta³ym lasu nazwanego Poredit na æwieræ mili i dalej do Klasztoru Nowodworskiego nale¿¹cego od stu lat i dalej w Posessyi tego¿ klasztoru zostaj¹cego, z b³otami i siano¿êciami w nim i oko³o niego bêd¹cymi ¿a³[uj¹ce]go
I[ch]m[o]ci ubogiego zakonnika ofukawszy i ohukawszy
i Onego ze s³usznemi dokumentami precz odpêdziwszy bez
Dekretu Urzêdowego bez Dokumentów nawet bez przyjació³ i Jenera³a. Szczególnie przy uporze i apetycie swym zostaj¹c nies³usznie, nienale¿ycie prawie Violentijsime190 gwa³townie zabrali i tak odt¹d takowy przez siê samych wyprowa188
189
190

Delatorem  oskar¿ycieli, skar¿¹cych.
Contraveniendu  na przeciw.
Violentijsime  najgwa³towniej.
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dzony dukt maj¹c za najwiêkszy fundament albo artyku³ wiary nie tylko pomienionego lasu z b³otami i siano¿êciami przez
nies³uszne wyjachanie za wielokrotnym upominaniem siê, aktorom nie wrócili, nie ust¹pili lecz i dalsze Klasztorowi Nowodworskiemu czynili i czyni¹ krzywdy jako w osobliwszym
do procesu sporz¹dzonym regestrze wyra¿ona jest. Podobne i klasztorowi ¿a³[uj¹]cych Kupiatyckiemu dzia³aj¹c krzywdy, las w gruntach jarmackich na pola orne wytrzebiaæ poddanym swym Soszeñskim i te grunta tym¿e swym poddanym
i komu chc¹c na zasiew rozdawaæ Trzeciaki na siebie odbieraæ, siano¿êci wykoszywaæ, ³¹ki wypasywaæ licencjowali siê,
i jakoby w swojej w³asnoci poddañstwu swemu soszenskiemu rz¹dziæ siê od lat kilkunastu rozkazywali i rozkazywaæ nie
przestaj¹ cale przez gwa³ty wiolencyj¹ zabieranie lasów, gruntów, siano¿êci i wszelkich suchych i wodnych uchodów i profitów jako te¿ przez zabieranie byde³ i inne Inkonweniencyje191 ¿a³[uja]cych Klasztory Kupiatycki i Nowodworski z fundamentu wyniszczyæ i wykorzeniæ usi³uj¹ odpowiedziami
i przechwa³kami dalszym krzywdzeniem i same ¿a³[uj¹]cych
osoby i onych poddañstwo biciem i despektowaniem odgra¿aj¹. A na J[anie] W[ielmo¿nego] Im[ci] x. Godebskiego
protune Piñs[kiego] i Turowskiego a teraz W³odzimierskiego
i Brzeskiego biskupa o to ¿e antecesor ¿a³uj¹cych Wielebny
Imæ X. Jan Polichowski, ihumen Nowodworski Ewangeli¹ od
J[anie] W[ielmo¿nego] Im[ci] P[ana] Borysa Piotrowicza Szeremeta Feldmarsza³ka wojsk Jego Carskiej M[o]ci Monasterowi Nowodworskiemu nadan¹, wart¹ dwiech tysiêcy
z³[oty]ch polskich zastawi³ by³ u Sma¿yka mieszczanina Lahyszyñskiego w piêciu talarach bitych od lat dziesiêciu a ob¿a³[owany] J[anie] W[ielmo¿ny] Imæ x. Biskup za wziêciem
o tej zastanie wiadomoci okupi³ i za czêstokrotn¹ Dellru192
rekwizycj¹ i wróceniem na okupno spêdowanych piêciu talerów bitych Ewangeliej nie wróci³, o któr¹ chc¹c ¿a³[uja]ce
191
192

Inkonweniencyje  niestosownoci.
Dellru  wyra¿enie niejasne.
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z Ichmoci¹ Prawem czyniæ. A za w sprawie z Ichm[ociami]
xx. Horodyskiemi do approbaty ograniczeñ dzia³ów starodawnych i wszelkich dokumentów i manifestów In rem et partem193
¿a³[uj¹]cym s³u¿¹cych in virtute194 których do obwarowania
Securitatem195 zdrowia i fortun od dalszych ob¿a[³owanych]
Ichm[oció]w Impetycyi196 i Wiolencyi do przys¹dzenia wy¿
pisanych lasów, siano¿êci, popasów i uchodów pou¿ytkowych sk¹d aktorom by³a i jest expulsyja w realn¹ ¿a³[uj¹]cych
posessyj¹ do nagrodzenia szkód tak w ¿a³obie jako i na osobliwszym regestrze mianowanych Scersive expens197 prawnych
przy pokaraniu Panami de Jure ci¹gaj¹cemi siê i oto wszystko co czasu Prawa fusuis198 z dokumentów i przez kontrowersyj¹ deducetur199. Ten proces salva (...)200 do Xi¹g Urzêdowych Grodzkich Piñskich dali zapisaæ, z których i ten Widymus pod pieczêci¹ Urzêdow¹ Grodzk¹ Piñsk¹ Starociñsk¹
z podpisem rêki pisarskiej stronie potrzebuj¹cej w roku teraniejszym tysi¹c siedemset piêædziesi¹tym czwartym miesi¹ca apryla trzeciego dnia jest wydany.

193

194
195
196
197
198
199
200

In rem et partem  odnosz¹cych siê do tej rzeczy, do czêci
sprawy.
In virtuti  w cnocie.
Securitatem  ochrony.
Impetycyi  pomówieñ.
Scersive expens  okrelonych wydatków.
Fusuis  wynika, wyp³ywa.
Deducetur  wywnioskowaæ.
Salva  zachowaæ. Dalej tekst nieczytelny.
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Widymus z ksi¹g Ziemskich
powiatu Piñskiego
30 VI 1732 r.
Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk, w Wilnie
f. 17, 123. k. 146-149, podpisy na podstawie k. 137.

W sprawie za dwoma aktoratami ad invicem201 z³¹czonemi
i za ¿a³obami do nich nale¿¹cemi. Mianowicie za Pierwszym
W[ielmo¿nego] J[anie] Pana Józefa wie¿yñskiego, starosty
oszmiañskiego, sêdziego grodzkiego Powiatu Piñskiego
z W[ielmo¿nym] w Bogu Przewielebnym I[ch]m[o]ci Xiêdzem Józeffem Ligienzio Kurdwanowskim opatem i wszystkiemi wielebnemi Ichmoæ Xiê¿[mi] Benedyktynami Zakonu
. Benedykta Klasztora Horodyskiego. Za Drugim rekonwencjonalnym Wielm[o¿nego] w Bogu Przewielebnego I[ch]m[o]æ
Xiêdza Józefa Kurdwanowskiego opata i wszystkich w Bogu
wielebnych Ichmociom Xiê¿y Benedyktynów Klasztoru Horodyskiego zakonu . Benedykta z Wielmo¿nym I[ch]m[o]ci
Panem Józefem wie¿yñskim sêdzi¹ grodzkim Powiatu Piñskiego starost¹ oszmiañskim z oczewistej i dostatecznej ab
utring in praesentia202 tak W[ielmo¿nego] J[anie] Pana wie¿yñskiego Sêdziego Grodzkiego Piñskiego jako te¿ w Bogu
Przewielebnych I[ch]m[o]c[iów] Xiê¿y Kurdwanowskiego
opata i Bu³harewicza Prowizora Conwentu Horodyskiego personaliter203 stawaj¹cych post expeditas204 wczenie przez
W[ielmo¿nego] J[anie] Pana Orzeszka Sêdziego Ziemskiego Piñskiego, et In occluso revelatas hoc In negatio inquisitiones a die vigesima praesentis ad actum modernum205 przez
201
202
203
204

205

Ad invicem  nawzajem.
Ab utring In presentia  w obecnoci obydwu stron.
Personaliter  osobicie.
Post expeditas  dos³ownie: póniej wydanych. Tutaj w znaczeniu: dobrowolnie.
Et In ocluso revelatas hoc In negatio inquisitions a die vigesima
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I[ch]m[o]æ P[anów] Patronów wnoszonej i kontynuowanej
kontrowersji. MJ Urz¹d Aktoraty superius206 wyra¿one jako
anterius207 przed Inkwizycj¹ z³¹czone iterum iterung208 z ¯a³obami do nich nale¿¹cemi Combinando po deliberacyi statutem W[ielkiego] X[iêstwa] Lit[ewskiego] sobie pozwolonej
takow¹ ferujemy Decyzj¹. Lubo to a parte W[ielmo¿nego] J[anie] Pana Sêdziego Grodzkiego Piñskiego z Extraktem Przywileju Kniahini Maryi Semenowej Aleksandrowicza z synem
Jej kniaziem Wasilem Semenowiczem zesz³emu niegdy Michnu Sienkowiczowi na dobra Poczapów w Powiecie Piñskim
le¿¹ce nadanego z Akt Skarbowych w Roku Tysi¹c Szeæset
Czterdziestym Pierwszym Miesi¹ca Julij Dwunastego Dnia
I[ch]m[o]æ Panu Jerzemu Nielubowiczowi Tukalskiemu wydanym, a z drugim Królowej Bony Przywilejem w Roku Tysi¹c
Piêæset Dwudziestym Czwartym M[iesi¹]ca Augusta Dwudziestego Pierwszego Dnia Datowanym ad instanciam niegdy Jakoba Hrehorowicza pasierbom onego Hrehoremu i Janowi Juchnowiczom wnukom pomienionego Michny Sienkowicza tê¿ daninê Poczepowsk¹ Confirmuj¹cym seorsive z Extraktem aktykowanej w grodzie Piñskim w Roku Tysi¹c Szeæset Osiemdziesi¹t Trzecim Miesi¹ca Octobra Piêtnastego Dnia,
Kopij Przywileju tej¿e superius mianowanej Kniahini Maryi i Syna Jej kniazia Wasyla Semenowicza zesz³emu niegdy Tymofiejowi Lubelskiemu na Dworzyszcze swe wsi Lubelu w tym¿e Powiecie Piñskim sytuowane, nadane consequenter z dwoma Rewizjami, jedn¹ Stanis³awa Falczewskiego, starosty Piñskiego w Roku Tysi¹c Piêæset Piêædziesi¹tym wtórym a z drug¹ Hrehorego Wo³owicza starosty mcibowskiego w Roku Tysi¹c Piêæset Piêædziesi¹tym Dziewi¹tym za Panowania Najja-

206
207
208

praesentis ad actum modernum  to co by³o w zamkniêciu zosta³o ujawnione, a to co by³o negowane by³o szukane od dnia
dwudziestego a¿ po dzi dzieñ.
Superius  wy¿ej pisane.
Anterius  wczeniej, poprzednio.
Iterum iterung  jeszcze i jeszcze.
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niejszego Regnanta Zygmunta Augusta czynionemi i dalszemi zastawy Stanis³awa Woyny kuchmistrza Lit[ewskiego] Folwarku Lubela Jachimowi Koncewiczowi, Przeda¿y Miko³aja
i Jana Olszewskich Poczapowa Jerzemu Tukalskiemu; item zastawy Woyny starosty Grozdowskiego Alexandrowi Wasylinie
i Inwentarza Macieja Woyny. Dokumentami stawaj¹c i do Przysiêgi samemu tylko W[ielmo¿nemu] J[anie] Panu Sêdziemu
Grodzkiemu Piñskiemu zabieraj¹c wstêpu do Puszczy Kupiatyckiej, Horodyskiej i Sosienskiej, dworowi i poddanym Poczapowskim, tak¿e poddanym Lubelskim ad judicatij209 pretendowano. Jednak poniewa¿ ex parte210 I[ch]m[o]ci Xiê¿y
Benedyktynów Horodyskich i¿ te de super211 mianowane przywileje na Poczapów s³u¿¹ce manifestam212 wstêpów non sonant expresspionem213, Extrakt za kopij przywileju na Lubel
pro authentico et reali214 trzymany byæ nie mo¿e Documentho et similiter215 wyra¿onego w sobie nie zawiera wstêpu. Lecz
jakoby na przywileju przypisek by³ onego affirmative216 dowodzono, Rewizyje za Falczewskiego i Wo³owicza i¿ non decisive217 ale jak s³ownie possessores218 Lubelski i Poczapowski opowiadali proiective219 ten¿e wstêp opisa³y; do tego i¿
Extract Przywileju Zygmunta Augusta Juchnowi Poczapowskiemu na Poczapów s³u¿¹cego ex actis220 Grodu Piñskiego
209
210
211
212
213
214

215
216
217
218
219
220

Ad judicatij  przy orzecznictwie, orzeczeniu s¹dowym.
Ex parte  z powinnoci.
De super  z góry.
Manifestam  rzeczy oczywiste.
Non sonant expresspionem  nie powstrzyma³y nacisków.
Pro authentico et reali  ze wzglêdu na autentycznoæ i realnoæ.
Documentho et similiter  dokument i podobieñstwa.
Affirmative  twierdz¹co, potwierdzaj¹co.
Non decisive  bez decyzji.
Possessores  posiadaj¹cy, posiadacze.
Proiective  wyranie.
Ex actis  z akt.
 118 

KUPIATYCKA IKONA MATKI BO¯EJ

w Roku Tysi¹c Szeæset Dwudziestym Pierwszym M[iesi¹]ca
Apryla Dziewi¹tego Dnia wydany ex decisone221 Urzêdu Naszego na przesz³ych Rokach w Roku Tysi¹c Siedemset Trzydziestym Wtórym M[iesi¹]ca Januaryi Trzydziestego Pierwszego Dnia konnotowany w Datach poskrobany in sub sequenti222 wed³ug tej¿e skrobaniny w konfirmacjê Najjaniejszego Króla I[ch]m[o]ci Jana Trzeciego inferowany a zatym w¹tpliwy znajduje siê, Probowano e contra poniewa¿ od tych¿e
I[ch]m[o]ci Xiê¿y Benedyktynów Przywilej Najjaniejszego
Króla I[ch]m[o]ci Zygmunta Augusta w Roku Tysi¹c Piêæset
Szeædziesi¹tym Ósmym Miesi¹ca Augusta Czternastego Dnia
immediate223 przed zakoñczeniem Unij zesz³emu niegdy Hrehorowi Woynie Rotmistrzowi J[ego] K[rólewskiej] M[oci] na
majêtnoæ Kupiatycze w Powiecie Piñskim le¿¹ce ze wszystkich jak Zamek Piñski trzyma³ nadany, i przy nim listów dwa
tego¿ Najjaniejszego Regnanta jeden do Wasyla Tyszkiewicza, wojewody Podlaskiego, starosty Piñskiego, a drugi do
Teodora Wysockiego, Dworzanina J[ego] K[rólewskiej]
M[o]ci Consequenter List Podawczy tego¿ Dworzanina, przy
tym testament zesz³ego niegdy Soko³a Unifana Woyny.
Dzia³ miêdzy sukcessorami Ichm[ociam]i Woynami, przeda¿
od Micha³a Woyny zesz³emu Bazylowi Kopciowi, kasztelanowi
Nowogrodzkiemu i dalsze non interrupte possesionis224 dokumenta, na koniec fundusz od zesz³ego niegdy Jana Karola Kopcia, pierwej kasztelana trockiego, po tym wojewody Po³ockiego, nie tylko na te dobra Kupiatycze, ale etiam225 na Horodyszcze, Soszno, i inne wsi I[ch]m[o]ci Xiê¿y Benedyktynom Horodyskim w Roku Tysi¹c Szeæset Szeædziesi¹tym Wtórym, Miesi¹ca Decembra Wtórego dnia uczyniony w Ziemstwie Piñskim
przyznany, a po tym w Roku Tysi¹c Szeæset Szeædziesi¹tym
221
222
223
224
225

Ex decisione  na podstawie decyzji.
In sub sequenti  kolejno.
Immediate  pilny, nag³y.
Non interrupte possesionis  nieprzerwane posiadanie.
Etiam  tak¿e.
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Siódmym per Constitutionem226 stanów Rzeczy Pospolitej in
perpetuum227 approbowany prezentuj¹c i¿e Possesores Poczapowscy i Lubelscy a Data supra228 pomienionego przywileju
Zygmuntowskiego Hryhoremu Woynie Rotmistrzowi J[ego]
K[rólewskiej] M[oc]i nadanego ¿adnego nigdy wstêpu do
Puszczy Kupiatyckiej, Horodyskiej i Sosienskiey za rzek¹ Jasio³d¹ nie mieli, deinde229 przy Relacji Kopnej o spalenie Puszczy
Kupiatyckiej w Roku Tysi¹c Szeæset Trzydziestym Siódmym in
Octobri czynionej et ex actis Grodu Piñskiego wydanej. Item
przy Dekretach assesorskich komissyjnych w Roku Tysi¹c Szeæset Trzydziestym Dziewi¹tym Apryla Czwartego dnia i w Roku Tysi¹c Szeæset Piêædziesi¹t Czwartym M[iesi¹]ca Marca
Dwudziestego Czwartego Dnia o Puszcze i dalsze dyfferencje
Kupiatyckie ferowanych ad hoc przy Dekretach Kapturowych
i Podkomorskim w Roku Tysi¹c Szeæset Siedemdziesi¹t Pi¹tym
Miesi¹ca Junij Jedenastego Dnia In fundo230 zasz³ym z tym¿e
wstêpem do pomienionych Puszcz Kupiatyckiej, Horodyskiej
i Sosienskiej nie odzywali siê, interwencji ¿adnej nie czynili, Consequenter tak wiele dawnoci Ziemskiej, bo a¿ do Roku Tysi¹c
Szeæset Dziewiêædziesi¹t Pi¹tego, po tym za Roku, i po zasz³ej w Trybunale G³ównym W[ielkiego] X[iêstwa] Lit[ewskiego]
J[ej]m[o]æ Pani wie¿yñskiej de domo Worotyñcówny
z I[ch]m[o]c[iami] Xiê¿mi Benedyktynami litispendencij231 a¿
do Roku Tysi¹c Siedemset Piêtnastego id¹ de litispendencji
W[ielmo¿nego] J[anie] Pana Sêdziego Grodzkiego Piñskiego
przemilczeli affirmando232 i w tym Punkcie do Inkwizycji referuj¹c siê ad probandam ejus modi veritatem ou realitatem233
226
227
228
229
230
231
232
233

Per Constitutionem  przez Konstytucjê.
In perpetuum  na wiecznoæ.
Data supra  powy¿ej.
Deinde  nastepnie.
In fundo  w maj¹tku, posiad³oci.
Litispendencji  zawieszenia sporu.
Affirmando  akceptuj¹c.
Ad probandam ejus modi veritatem ou realitatem  do akceptacji tego rodzaju prawdy i realnoci.
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do Przysiêgi tym¿e I[ch]m[o]ci[om] Xiê¿y Benedyktynom z dalszym dowodem zabierano. Zaczym MJ Urz¹d wszystkie pro
et contra234 wnoszone racje i cyrkumstancje sponderowawszy,
a Conformuj¹c siê do Inkwizycji ratione Possessji wstêpu czynionej zwa¿aj¹c pluralitatem wiadków ludzi starych et ex inde235 do Prawa Statutowego Artyku³u Trzydziestego Trzeciego
z Rozdzia³u Pierwszego, Artyku³u Czterdziestego Czwartego
i Czterdziestego Pi¹tego z Rozdzia³u Trzeciego, Artyku³u Dziewiêædziesi¹t Pierwszego z Rozdzia³u Czwartego i Konstytucji
Tysi¹c Piêæset Czterdziestego o dawnociach Ziemskich opisanych przychylaj¹c siê bli¿szych I[ch]m[o][ció]w Xiê¿y Benedyktynów Horodyskich osób trzy Proffesów od lat trzydziestu w Konwencie Horodyskim mieszkaj¹cych samo dwunast
z trzema dobrze osiad³ej s¹siedzkiej szlachty dwoma postronnemi cudzemi i czterma Kupiatyckimi, Horodyskiemi czy z Soszenskiemi poddanemi, wed³ug tej¿e Konstytucji Tysi¹c Piêæset Czterdziestego Roku i wed³ug Statutu W[ielkiego] X[iêstwa]
Lit[ewskiego] Artyku³u Siedmdziesi¹t Siódmego i Osiemdziesi¹t Pierwszego z Rozdzia³u Czwartego za dobrowolnym zabieraniem siê i z uznania naszego s¹dowego do Juramentu
a mianowicie trzem Ichmociom Xiê¿y Benedyktynom Proffessom w Horodyszczu mieszkaj¹cym na tym jako prawdziwe
wszystkie dokumenta Ichmociom Xiê¿y Benedyktynom na dobra Kupiatycze, Horodyszcze i Soszno s³u¿¹ce s¹ sprawiedliwe
a precisne236 list dworzañski podawczy majêtnoci Kupiatycz
przez Teodora Wysockiego w Roku Tysi¹c Piêæset Szeædziesi¹tym Dziewi¹tym M[iesi¹]ca Januaryi Siedemnastego Dnia In
rem237 Hrehorego Woyny sporz¹dzony jest Autentyczny, Prawdziwy i niezmylony, na tym jako ab actu daniny Kupiatycz, Króla
Jegomoci Zygmunta Augusta Hrehoremu Woynie i podania
dworzañskiego Possesores Poczapowa i Lubela i Poddani Ich234
235
236
237

Pro et contra  za i przeciw.
Et ex inde  i odt¹d.
Precisne  dok³adnie.
In rem  w sprawie.
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mociów tak za dzier¿enia Antecessorów Ichmociów Xiê¿y Benedyktynow Horodyskich, jako te¿ za spokojnej samych Ichmociów Possessji ¿adnego nigdy do Puszczy Horodyskiej, Kupiatyckiej i Soszenskiej, za rzek¹ Jasio³d¹ wstêpu nie mieli i Sam
W[ielmo¿ny] J[anie] Pan Sêdzia Grodzki Piñski nienale¿a³ i nienale¿y chiba tylko za uproszeniem u Xiê¿y Benedyktynów
drzewo na opa³ i na budynki mia³;na tym jako Extrakt Grodzki Piñski Przywileju Króla J[ego]m[o]ci Zygmunta Augusta
W[ielmo¿]n[emu] J[a]nie Panu Sêdziemu s³u¿¹cemu w Datach skrobany In Actis Metryki W[ielkieg]o X[iêstw]a Lit[ewskiego] nie najduje siê, osobliwie za Rotto  trzem szlachcie
i szeciu poddanym jako siê wy¿ej pomieni³o, na tym tylko
jako prawdziwie od daniny Kupiatycz Króla J[ego]m[o]ci Zygmunta Augusta Hrehoremu Woynie i od podania dworzanina Wysockiego za Possessji Antecessorów I[ch]m[o]ci[ow]
Xiê¿y Benedyktynów i za dzier¿enia samych Ichmociów Possesorowie Majêtnoci Poczapowo i Lubela ¿adnego nigdy
wstêpu do Puszczy Horodyskiej, Kupiatyckiej i Soszenskiej nie
mieli i nie maj¹, a Sam W[ielmo¿ny] J[egomoæ] Pan Sêdzia
Grodzki Piñski chiba za uproszeniem u Ichmoæ Xiê¿y Benedyktynów tej Puszczy za¿ywa³, kiedy uznawaj¹c na wykonanie takowej Przysiêgi Dzieñ Trzeci Miesi¹ca Julij Anni Praesentis przed swoim urzêdem naznaczamy, po wykonanych za
promisso modo238 Juramentach MJ Urz¹d wszystkie Juris ac
Possessionis239 dokumentów z listem dworzañskim Wysockiego na Kupiatycze jako Juramenta ewinkuj¹cym na te dobra
Kupiatycze item Horodyszcze i Soszno I[ch]m[o]c[iom] Xiê¿y Benedyktynom Horodyskim za funduszem Kopciowskim
s³u¿¹ce per totum ac in toto240 utwierdziwszy eog intuitu ommimodam241 Possesji Kupiatyckiej, Horodyskiej i Soszenskiej
z Puszczami i wszelkiemi przynale¿nociami securitatem
238
239
240
241

Promisso modo  w obiecanym trybie.
Juris ac Possessionis  prawnych i w³asnociowych.
Per totum ac in toto  na ca³oæ i ku ca³oci.
Eog intuitiu ommimodam  wedle tego¿ zamiaru, na ka¿dy sposób.
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I[ch]m[o]c[iom] Xiê¿y Benedyktynom obwarowawszy, przeciwnym za sposobem superius mianowane W[ielmo¿nego]
J[anie] Pana Sêdziego Grodzkiego Piñskiego dokumenta
wzglêdem tylko jednego wstêpu ex rationibus superius praemissis242 na stronê uchybiwszy pretensj¹ tego W[ielmo¿nego]
J[anie] Pana Sêdziego Grodzkiego Piñskiego o wolny wrêb
i wstêp do Poczapowa i Lubela w Puszczê Kupiatyck¹, Horodysk¹ i Soszensk¹ do I[ch]m[o]c[iów] Xiê¿y Benedyktynów
Horodyskich wroszczon¹, jako tak wielu dawnociami ziemskiemi przemilczan¹ Juramentami supra pomienionemi ewinkuj¹c¹ skapowawszy oraz wiecznie umorzywszy w tym tylko
punkcie wstêpu do namienionej Puszczy ab actione243 W[ielmo¿nego] J[anie] Pana Sêdziego Grodzkiego Piñskiego
I[ch]m[o]ci Xiê¿y Benedyktynów uwolniwszy win pen i expens
prawnych na ¿adn¹ nie wskazuje stronê perpetuum miêdzy
obiema stronami o ten¿e wstêp ad praesens rozs¹dzonemi silentium nakazujemy, a na sprzeciwnych praesenti judicato suo244
zarêkê wa¿noæ os¹dzonej rzeczy wynosz¹c¹ zak³adamy,
w dalszych za Punktach ¿a³ob stron obudwóch dyfferencje
gruntów, ³¹k, b³ot, rzeki Piny, jezior, zatok, jazów ad invicem
wroszczonych MI Urz¹d nie wchodz¹c In cognitionem245 ograniczeñ, i dalszych do nich nale¿¹cych dokumentów parte ab
utrag246 produkowanych, Consequenter ¿adnej in pricipali247 nie
czyni¹c decyzji, lecz w tym In sistendo248 Dekretowi Trybuna³u
G³ównego W[ielkiego] X[iêstwa] Lit[ewskiego] w Roku Tysi¹csiedemsetnym Dziewiêtnastym M[iesi¹]ca Junij Szesnastego
Dnia, na kadencji wileñskiej z Aktoratu W[ielmo¿nego] J[anie]
Pana wierzyñskiego teraniejszego Sêdziego Grodzkiego Piñ242
243
244
245
246
247
248

Ex rationibus superius praemissis  z racji wy¿ej podanych.
Ab actione  stosownie do dzia³añ.
Praesenti judicato suo  przy obecnym jego rozstrzygniêciu.
In cognitionem  w rozpoznanie.
Parte ab utrag  z obu stron.
In principali  w zasadzie.
In sistendo  odnosz¹c siê.
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skiego z Je[gomocia]mi Xiê¿mi Benedyktynami Horodyskiemi
ferowanemu sprawê tê cum ejus effectu249 przed S¹d W[ielmo¿nego] J[anie] Pana Stefana Kurzemieckiego Podkomorzego Powiatu Piñskiego na dysjudikatiê i dyslimitacjê (zachowawszy stronom obrony prawne do samej pryncypalnej rzeczy nale¿¹ce) odsy³amy, który to W[ielmo¿ny] J[anie] Pan Podkomorzy Piñski, i¿ wed³ug nauki prawa pospolitego statutowego
et justa Contenta250 tego¿ Dekretu Trybunalskiego sprawiæ siê
powinien bêdzie, decydujemy, ni¿eli za wyjazd succedet Podkomorski securitatem Granic wed³ug dawnych i teraniejszych
Possessji utriq parti warujemy. Na koniec Interwencj¹ od J[anie] W[ielmoznego] Pana Józefa Ogiñskiego, wojewody trockiego, wzglêdem wsi Lubela do tej sprawy przez Patrona
Ichm[oæ] Pana Jana Nozdzynê P³otnickiego czynion¹ z nale¿noci¹ onej w ten dekret nasz przyjmujemy. Po przeczytaniu
takowego dekretu W[ielmo¿ny] J[anie] Pan Sêdzia Grodzki
Piñski do Trybuna³u G³ównego W[ielkiego] X[iêstwa] Lit[ewskiego] Appelowa³ MJ Urz¹d takowej appelacji dopucilimy
Interea251 interwencje dwie, jedn¹ od J[anie] W[ielmo¿nego]
I[ch]m[o]æ Xiêdza Godebskiego Biskupa W³odzimierskiego
i od I[ch]m[o]æ P[anów] Aleksandra, Dominika i Franciszka Jezierskich, drug¹ od I[ch]m[o]æ Panien Bazylianek Piñskich, do
tego dekretu czynione z nale¿nociami onych akceptujemy.
A.J. Orzeszko, ziemski powiatu Piñskiego Sêdzia, Stanis³aw Szujski podsêdek powiatu piñskiego, Pawe³ Szyma, ziemski piñski pisarz.
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Cum ejus effectu  z tym wynikiem.
Et justa Contenta  zgodnie z prawem.
Interea  w tym¿e czasie.
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Spis treci
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