artyku³y

Antoni Mironowicz
(Bia³ystok)

Monastery diecezji bia³oruskiej
Podpor¹ funkcjonowania diecezji bia³oruskiej w XVII i XVIII stuleciu
sta³y siê znajduj¹ce siê na jej terytorium orodki zakonne. Jurysdykcji biskupów mcis³awsko-orszañsko-mohylewskich podlega³y nastêpuj¹ce monastery: ochorski (mêski Przemienienia Pañskiego), dzinieñski (¿eñski
Zmartwychwstania Chrystusa) newelskie (mêskie: Przemienienia Pañskiego i Trójcy w.), hrozowskie (mêski w. Jana Teologa i w. Miko³aja) po³ocki (mêski Objawienia Pañskiego), tupiczewski (mêski Zes³ania Ducha
wiêtego), kuteiñskie (mêski Objawienia Pañskiego i ¿eñski Zaniêcia
NMP), szk³owskie (mêski Zmartwywstania Chrystusa i ¿eñski Zaniêcia
NMP), pry³ucki (mêski Trójcy w.), bujnicki (mêski Ducha wiêtego), mohylewskie (mêskie: Objawienia Pañskiego i Przemienienia Pañskiego oraz
¿eñski w. Miko³aja), markowski (mêski Trójcy w.), mierski (mêski) miñski (mêski i ¿eñski w. w. Piotra i Paw³a) mozo³owski (¿eñski Przemienienia Pañskiego) i borku³abowski (¿eñski Wniebowst¹pienia Pañskiego)1.
Monaster ochorski Przemienienia Pañskiego zosta³ za³o¿ony nad rzek¹
So¿ nieopodal wsi Ochora. Fundatorem jego by³ podkanclerzy Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego, starosta krzyczewski Micha³ Kazimierz Radziwi³³
(1635-1680). Pierwszym jego ihumenem zosta³ pustelnik Arkad. Monaster
otrzyma³ dobre uposa¿enie w ziemiê. Do klasztoru nale¿a³o kilka pobliskich
wsi. W 1708 r. podczas przeprawy wojsk szwedzkich monaster zosta³ ca³kowicie spalony, a jego mnisi wygnani. Dziêki pomocy materialnej ze strony Rosji monaster wraz z g³ówn¹ jego wi¹tyni¹ Przemienienia Pañskiego
zosta³ odbudowany. W dekrecie króla Augusta II z 1720 r. wymienia siê go
jako monaster funkcjonuj¹cy. Dzia³alnoæ monasteru trwa³a do lat trzydziestych XIX wieku2.
1

2

E. Sakowicz, Koció³ prawos³awny w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego, Warszawa
1935, s. 9-10; A. Mironowicz, ¯ycie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] ¯ycie monastyczne w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P.
Chomika, Bia³ystok 2001, s. 42-43; W. Ko³buk, Kocio³y wschodnie w Rzeczypospolitej oko³o 1772 roku, Lublin 1998, s. 354-356.
I. I. Hryharowicz, Bie³aruskaja ijerarchija, Minsk 1992, s. 85-86; P. M. Strojew,
Spiski ijerachow i nastojatielej monastyriej, Sankt-Pietierburg 1877, s. 507.
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Monaster dzinieñski znajdowa³ siê w centrum Dzisny i by³ ufundowany jeszcze w XVI wieku. ¯eñski monaster Zmartwychwstania Chrystusa
by³ zarz¹dzany przez biskupów bia³oruskich. Wizytowa³ klasztor miêdzy
innymi w³adyka mohylewski Sylwester Kossow. G³ówn¹ wi¹tyni¹ klasztoru by³a piêciokopu³owa cerkiew Zmartwychwstania Chrystusa wybudowana w po³owie XVII wieku. Drug¹ wi¹tyni¹ by³a drewniana cerkiew w.
Miko³aja. Oprócz dwóch wi¹tyñ w monasterze znajdowa³a siê wysoka
dzwonnica i dwupiêtrowe drewniane budynki mieszkalne dla mniszek3.
Monaster borku³abowski Wniebowst¹pienia Pañskiego zosta³ za³o¿ony
w 1641 r. przez Bohdana Stetkiewicza na uroczysku Baroka w pobli¿u miasteczka Borku³abowo w powiecie bychowskim. Bohdan Stetkiewicz wype³ni³
w ten sposób wolê swojej ma³¿onki Heleny, zmar³ej w koñcu 1639 r. Monaster 24 czerwca 1641 r. otrzyma³ od fundatora uposa¿enie w wielkoci szeciu
w³ók ziemi oraz m³yn na rzece Rekcie z prawem ³owienia ryb na swoje potrzeby4. 5 maja 1643 r. fundator dodatkowo zapisa³ monasterowi grunty na
utworzenie ogrodu5. Wiêkszoæ funduszu zosta³a powiêkszona w 1652 r. przez
syna Bohdana Stetkiewicza  Micha³a, kosztem dochodu monasteru bujnickiego6. Zapis ten wywo³a³ d³ugotrwa³e spory s¹dowe miêdzy monasterem borku³abowskim a bujnickim. Ostatecznie decyzjê Micha³a Stetkiewicza 3 marca 1752 r. zatwierdzi³ metropolita kijowski Tymoteusz. Klasztor ten wed³ug
woli fundatora Bohdana Stetkiewicza zosta³ podporz¹dkowany prze³o¿onemu monasteru kuteiñskiego Joelowi Trucewiczowi. Monaster ten by³ wówczas najwiêkszym orodkiem zakonnym w diecezji7.
Monaster by³ ufundowany pod wezwaniem w. Jana Chrzciciela, ale do
historii przeszed³ jako monaster Wniebowst¹pienia Pañskiego. Sta³o siê to
za spraw¹ budowy nowej cerkwi Wniebowst¹pienia Pañskiego, ufundowanej przez kasztelana nowogródzkiego Teodora Bohdana Stetkiewicza i Micha³a Stetkiewicza. Budowa wi¹tyni zosta³a zakoñczona 11 maja 1648 r.
za ihumenii Fatimy Kirkorówny. Uroczystej konsekracji cerkwi dokona³ 29
maja 1649 r. metropolita grecki Makary Ligaridis. Druga wi¹tynia by³a pod
wezwaniem w. Jana Chrzciciela z o³tarzem bocznym w. Miko³aja. Cer3

4
5

6

7

6

A. P. Sapunow, Rieka Zapadnaja Dwina, Witiebsk 1893, s. 445-446; I. N. Sluñkowa,
Monastyri wostocznoj i zapadnoj tradicyi, Moskwa 2002, s. 139-140.
I. I. Hryharowicz, Bie³aruskaja ijerarchija, s. 35-36.
Akty izdawajemyje Wilenskoju Archieograficzeskoju Komissijeju dla razbora driewnich aktow w Wilnie (dalej: AWAK), t. XI, Wilno 1882, s. 132-133.
Archieograficzeskij sbornik dokumientow, otnosiaszczichsia k istorii Siewiero-Zapadnoj Rusi (dalej: ASD), t. II, Wilno 1867, s. 71-72.
Akty otnosiaszczijesia k istorii Zapadnoj Rossii, sobrannyje i izdannyje Archieograficzeskoju Komissijeju, t. V, Sankt-Pietierburg 1853, s. 68-72; T. Kempa, Fundacje
monasterów prawos³awnych w Rzeczypospolitej w pierwszej po³owie XVII wieku,
[w:] ¯ycie monastyczne w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk
i P. Chomika, Bia³ystok 2001, s. 86.

kiew ta zosta³a wybudowana przed wzniesieniem g³ównej wi¹tyni Wniebowst¹pienia Pañskiego. Poza obrêbem klasztoru znajdowa³a siê kaplica
w. Miko³aja z cudown¹ ikon¹ jej patrona8.
Drug¹ cudown¹ ikon¹, przyci¹gaj¹c¹ licznych pielgrzymów do monasteru
by³ wizerunek Matki Boskiej. Wed³ug tradycji, wracaj¹cy z Polski ksi¹¿ê moskiewski Roman Po¿arski w 1659 r. przeje¿d¿a³ z ikon¹ Matki Boskiej w pobli¿u monasteru. Ikona zatrzyma³a siê naprzeciw klasztoru i nie sposób j¹ by³o
ruszyæ z miejsca. Ksi¹¿ê uzna³ ten fakt za wolê Boga i ofiarowa³ ikonê monasterowi. Wówczas ihumenia Fatima Kirkorówna wnios³a ikonê Matki Boskiej
do cerkwi Wniebowst¹pienia Pañskiego. Od tego momentu przy ikonie Matki
Boskiej dokonywa³y siê liczne cuda, a sama ikona sta³a siê obiektem kultu9.
Oprócz cudownej ikony Matki Boskiej szczególnym szacunkiem w klasztorze
otaczano ikony Pok³on pastuszków i Narodzenie Bogurodzicy wykonane
w 1649 r.10 Monaster ¿eñski w Borku³abowie by³ znany na terenie ca³ej eparchii
bia³oruskiej i w Rosji. 18 lipca 1678 r. patriarcha moskiewski Joakim ofiarowa³
do jego g³ównej wi¹tyni Wniebowst¹pienia Pañskiego ewangeliê11.
W pobli¿u monasteru ¿eñskiego funkcjonowa³ klasztor mêski powsta³y
na pocz¹tku II po³owy XVII wieku. Monaster Ducha wiêtego w Borku³abowie wystêpuje w licie stolnika litewskiego Jerzego Stanis³awa Sapiehy
(1686-1703) z 27 lutego 1698 r. w sprawie wyremontowania cerkwi w. Jerzego. Monaster i wspomniana cerkiew klasztorna by³y podporz¹dkowane
monasterowi bujnickiemu12.
Monaster bujnicki zosta³ powo³any do ¿ycia przez starostê krzyczewskiego ksiêcia Bohdana So³omereckiego jeszcze w 1593 r. Ksi¹¿ê uposa¿y³
klasztor we dwie w³óki ziemi i liczne po¿ytki. Monaster zosta³ ulokowany
na prawym brzegu Dniepru ko³o miasteczka Bujnicze. 1 sierpnia 1633 r.
podkomorzy mcis³awski Bohdan Stetkiewicz i jego ¿ona Helena nadali
monasterowi Ducha wiêtego oko³o stu w³ók ziemi z ludmi i po¿ytkami we
wsiach Kocianka i Cho³m13. Przed 1635 rokiem w monasterze bujnickim
8
9
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I. I. Hryharowicz, Bie³aruskaja ijerarchija, s. 36-37.
F. ¯udro, Borko³abowskij wiato-Wozniesienskij ¿enskij monastyr, Mogilow 1906,
s. 10-13; P. Chomik, Kult ikon Matki Boskiej w Wielkim Ksiêstwie Litewskim w XVIXVIII wieku, Bia³ystok 2003, s. 89-90.
N. Trifonowa, Prawas³awnoje iskusstwo Mogilowszcziny XVI-XVIII ww., [w:]Studia
i materia³y do dziejów chrzecijañstwa wschodniego w Rzeczypospolitej, t. III, Lublin 2005, s. 234.
I. I. Hryharowicz, Bie³aruskaja ijerarchija, s. 37.
Tam¿e, s. 39.
Archiw Jugo-Zapadnoj Rossii, izdawajemyj Komissijej dla razbora driewnich aktow, sostojaszczej pri Kijewskom, Podolskom i Wo³ynskom gieniera³-gubiernatorie (dalej: AJZR),
cz. I, t. 2, Kijew 1864, s. 91-95; Istoriko-juridiczeskije matieria³y, izwleczonnyje iz aktowych knig gubiernij Witiebskoj i Mogilowskoj, chraniaszczijesia w centralnom archiwie
w Witiebskie i izdannyje pod red. Archiwariusa siego archiwa Sazonowa (dalej: IJuM),
t. XIV, Witiebsk 1883, s. 137-139; I. I. Hryharowicz, Bie³aruskaja ijerarchija, s. 40.
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Spirydon Sobol zorganizowa³ warsztat wydawniczy. Monaster zosta³ podporz¹dkowany zwierzchnoci ihumena klasztoru kuteiñskiego, tworz¹c w ten
sposób fundament pod przysz³¹ kongregacjê monasterów skupionych wokó³ orodka zakonnego w Kuteinie. Na pocz¹tku funkcjonowa³a drewniana
cerkiew Ducha wiêtego. W 1652 r. na terenie orodka zakonnego znajdowa³y siê dwie cerkwie  nowa Ducha wiêtego i w. Miko³aja. Na terenie
klasztoru by³y cele zakonne i inne budynki gospodarcze. Cerkiew murowana Ducha wiêtego by³a budowana w dwóch etapach. ciany zosta³y wzniesione w koñcu XVII w., ale budowê z powodu braku rodków finansowych
zakoñczono dopiero w II po³owie XVIII w. W cerkwi w. Miko³aja od 1718 r.
znajdowa³ siê cudowna ikona patrona wi¹tyni, przyci¹gaj¹ca tysi¹ce pielgrzymów14. W 1698 r. ihumen Józef Danik by³ równoczenie prze³o¿onym
monasteru Ducha wiêtego w Borku³abowie. Znaczenie monasteru spad³o
na pocz¹tku XVIII wieku. Podczas wojny pó³nocnej Szwedzi w 1708 r. zrabowali monaster. Szwedzi jak przybyli do Mohylewa, zaraz klasztor bujnicki zrabowali funditus, zakonników porozpêdzali, ¿e dusza ¿ywa w klasztorze nie zosta³a, cerkiew drewnian¹, staro¿ytn¹ Zaniêcia NMP bujnick¹
rozebrali, a tym drzewem pomocili mosty po hakach, po podgórzu bêd¹cych15. Zniszczony monaster zosta³ odbudowany i w 1718 r. w klasztorze
przebywa³o ju¿ szeciu zakonników16. Biskup bia³oruski Jerzy Konisski 18
kwietnia 1768 r. podporz¹dkowa³ klasztor ihumenowi mohylewskiego klasztoru Objawienia Pañskiego17.
Na terenie diecezji bia³oruskiej funkcjonowa³ monaster w Markowie pod
Witebskiem ufundowany przez ciwuna trockiego Samuela Lwa Ogiñskiego. Monaster markowski Trójcy w. 4 sierpnia 1642 r. otrzyma³ od Zofii
i Lwa Ogiñskich uposa¿enie ziemskie z folwarkiem Szyd³owszczyna18. Licznych zapisów na rzecz nowego klasztoru w 1644 r. dokona³ szlachcic Szymon Panolipski, a w 1652 r. Eustachy Pipka. Nazwê markowski klasztor otrzyma³ od imienia mnicha Marka Zimianina, który przed fundacj¹ monasteru na uroczysku S³obódka pobudowa³ drewnian¹ kaplicê i przepowiedzia³
14

15
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A. M. Ku³ahin, Prawos³aunyja chramy na Bie³arusi. Encyk³apiedyczny dawiednik,
Minsk 2001, s. 150; L. Utrutko, Monastery na terenie eparchii bia³oruskiej w XVII
wieku, [w:] ¯ycie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Bia³ystok 2001, s. 121; I. N. Sluñkowa, Monastyri
wostocznoj i zapadnoj tradicyi, s. 132-133.
Mogilowskaja chronika, [w:] Po³noje sobranije russkich letopisiej (dalej: PSRL),
t. XXXV, Moskwa 1980, s. 273.
I. Czistowicz, Oczerki istorii zapadno-russkoj Cerkwi, cz. II, Sankt-Pietierburg 1884,
s. 222.
I. I. Hryharowicz, Bie³aruskaja ijerarchija, s. 40-41.
Makarij, Istorija Russkoj Cerkwi, t. XI, Sankt-Pietierburg 1882, s. 134, 136; A. Mironowicz, Diecezja bia³oruska w latach 1633-1669, Bia³ostockie Teki Historyczne, nr 3, Bia³ystok 2005, s. 113.

powstanie orodka zakonnego19. Cerkiew w. proroka Eliasza z piêcioma
kopu³ami zosta³a wybudowana w 1643 r. Prze³o¿ony monasteru by³ wybierany przez mnichów, ale pierwszego ihumena na probê Ogiñskiego wyznaczy³ metropolita Piotr Mohy³a. Metropolita wys³a³ do Witebska ihumena
Jelisieja z innymi mnichami20. Samuel Ogiñski 20 padziernika 1654 r. zapisa³ w swym testamencie pokane sumy na rzecz monasteru w Markowie
oraz prawos³awnych orodków zakonnych w Wilnie, Jewiu, Kroniach, Miñsku i Po³ocku21.
Pomimo protestów unickiego arcybiskupa Antoniego Sielawy przeciwko
rzekomemu ³amaniu przez prawos³awnych przywilejów królewskich, monaster sta³ siê g³ównym orodkiem zakonnym na Witebszczynie. W 1691 r.
po po¿arze monasteru miecznik Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego Szymon
Karol Ogiñski (1688-1694) ufundowa³ na miejscu ma³ej du¿¹ cerkiew Trójcy w. z piêcioma kopu³ami i potwierdzi³ ojcowskie nadania monasterowi.
Konsekracji nowej wi¹tyni dokona³ biskup czernihowski £azarz Baranowicz. Wnêtrze wi¹tyni zosta³o ozdobione freskami szko³y kijowskiej i ikonostasem w stylu greckim22. W 1703 roku powsta³y jeszcze dwie wi¹tynie
 w. Miko³aja na cmentarzu klasztornym i w. Paraskiewy. Z kolei wojewoda witebski Aleksander Pociej (1739-1770) ofiarowa³ klasztorowi wie
Zagórze i inne dobra ziemskie. Wielkim ciosem dla prawos³awnego zgromadzenia sta³ siê po¿ar w dniu 2 sierpnia 1752 r., w wyniku którego sp³onê³y dokumenty fundacyjne. W tej sytuacji ihumen monasteru markowskiego
Hiacynt Pe³kiñski wystara³ siê o ich potwierdzenie u króla Augusta III (1752,
1756) i Stanis³awa Augusta Poniatowskiego (1765). Za jego staraniem
w 1760 r. wybudowana zosta³a murowana dzwonnica, a monaster zosta³ otoczony murowanym parkanem23.
Monaster by³ wielokrotnie naje¿d¿any przez ³acinników i unitów. W 1722 r.
kasztelan witebski Marcjan Micha³ Ogiñski (1703-1750) z unickim arcybiskupem po³ockim Florianem Hrebnickim zaj¹³ wszystkie cerkwie klasztorne.
A¿eby je odzyskaæ, mnisi zmuszeni byli p³aciæ na rzecz kasztelana coroczn¹
daninê. 22 grudnia 1751 r. dziekan katolicki Kazimierz £ukaszewicz wygna³
19
20

21
22

23

I. I. Hryharowicz, Bie³aruskaja ijerarchija, s. 41.
AWAK, t. XI, Wilno 1882, s. 128-132; Sobranije driewnich gramot i aktow gorodow
Minskoj gubiernii, prawos³awnych monastyriej, cerkwiej i po raznym priedmietam,
Minsk 1848, s. 209-210; T. Kempa, Fundacje monasterów..., s. 81; I. N. Sluñkowa,
Monastyri wostocznoj i zapadnoj tradicyi, s. 128.
AWAK, t. XII, Wilno 1883, s. 562-570.
Swiato-Troickij Markow monastyr w gorodie Witiebskie, Sankt-Pietierburg 1911, s. 810; Witiebskaja starina, wyd. A. P. Sapunow, t. I, Witiebsk 1883, s. 541-542; M. S.
Kacer, Bie³orusskaja architiektura. Istoriczeskij oczerk, Minsk 1956, s. 78-79; W. A.
Czanturija, Istorija architiektury Bie³orussii, Minsk 1977, s. 165; I. N. Sluñkowa,
Monastyri wostocznoj i zapadnoj tradicyi, s. 129-131.
I. I. Hryharowicz, Bie³aruskaja ijerarchija, s. 42, 44-47.
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z monasteru prawos³awnych mnichów, a na ich miejsce osadzi³ bazylianów.
Ihumen Serafin Kaczep zosta³ uwiêziony. Dopiero interwencja i dekret króla
Augusta III z 10 padziernika 1752 r. doprowadzi³y do powrotu prawos³awnych mnichów do monasteru i uwolnienia ihumena24.
Pomimo trudnoci mnisi monasteru markowskiego wykazywali siê du¿¹
aktywnoci¹. Metropolita Piotr Mohy³a powierzy³ im zapewnienie obs³ugi
duszpasterskiej prawos³awnym mieszkañcom Rygi. Takie prawo potwierdzali zakonnikom biskup bia³oruski Teodozy Wasilewicz (1675), administrator
eparchii mohylewskiej Sylwester Wo³czañski (1686), metropolita kijowski
Gedeon wiatope³k-Czetwertyñski (1687), metropolita kijowski Barlaam Jasiñski (1690), patriarcha Hadrian (1697), biskup bia³oruski Serafion Po³chowski (1699) i egzarcha Stefan Jaworski (1715) oraz wi¹tobliwy Synod Rosyjskiego Kocio³a Prawos³awnego (1723)25. Naciski ze strony unitów w I po³owie XVIII wieku os³abi³y aktywnoæ misyjn¹ mnichów witebskich.
Zupe³nie nieznany by³ kociukowski monaster ¿eñski. Wymienia siê go
wród klasztorów, które 20 stycznia 1718 r. w imieniu wszystkich prawos³awnych mieszkañców Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego pos³a³y pismo do
cara Piotra I. Monaster znajdowa³ siê w miasteczku Kociukowicze na brzegu
rzeki ¯adunki. Pomimo zapewnienia mu pe³nych praw w dekrecie króla Augusta II z 28 listopada 1720 r., monaster zosta³ przejêty przez unitów. Podobny los spotka³ inne monastery prawos³awne tej diecezji: ³ukomski w pobli¿u Orszy, hrywieñski i ³awrenciejewski ko³o Homla oraz sielicki, so³omerecki, strak³owski, ciereszkowski, cerkawicki ko³o Mcis³awia26.
Monaster mozo³owski znajdowa³ siê we wsi Mozo³owszczyzna niedaleko Mcis³awia. Klasztor ¿eñski zosta³ ufundowany przez córkê stolnika
mcis³awskiego Miko³aja Suchodolskiego, Mariannê, w 1665 r. Marianna
Suchodolska ufundowa³a cerkiew Przemienienia Pañskiego i nada³a klasztorowi m³yn, trzy wsie po³o¿one nad rzek¹ Napot¹ z ludmi i ziemi¹. Nadanie te w 1678 r. zatwierdzi³ sejm. Na terenie monasteru funkcjonowa³a jeszcze jedna cerkiew pw. w. Onufrego. Do monasteru mozo³owskiego organizowane by³y procesje z cudown¹ ikon¹ Matki Boskiej z klasztoru tupiczewskiego. Zaprzestano je, kiedy na pocz¹tku XVIII wieku prawos³awnym zabroniono organizowania procesji poza granicami monasteru. W latach 17371768 monaster ten by³ zajêty przez unickich bazylianów, którzy zniszczyli
dokumenty fundacyjne klasztoru. Dopiero na podstawie traktatu polsko-rosyjskiego z 1768 r. biskup Jerzy Konisski odzyska³ monaster mozo³owski
i odnowi³ ¿ycie monastyczne w 1778 r.27
24

25
26
27
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Mêski monaster mierski zosta³ za³o¿ony przez bras³awskiego sêdziego
ziemskiego Sebastiana Mirskiego na terenie jego w³asnych dóbr w pobli¿u
Puszczy Bras³awskiej w Mirach (Miorach) w 1644 r. W dokumencie fundacyjnym z 25 maja 1644 r. wystawca zapisa³ na utrzymanie tego orodka
monastycznego wie Leszczy³owicze. W klasztorze mia³o przebywaæ nie
mniej ni¿ czterech mnichów28. Klasztor zosta³ podporz¹dkowany w³adzy
ihumenów kuteiñskich. W 1695 r. jezuici si³¹ zajêli monaster i przekazali
go w rêce unickich bazylianów. Obecnoæ unitów w mierskim orodku zakonnym nie trwa³a d³ugo, albowiem w 1720 r. monaster ten wymieniony
zosta³ w gronie prawos³awnych klasztorów pozostaj¹cych pod jurysdykcj¹
ihumenów kuteiñskich29.
Jednym z g³ównych orodków zakonnych eparchii bia³oruskiej by³ bracki
monaster Objawienia Pañskiego w Mohylewie. Monaster funkcjonowa³ przy
cerkwi Objawienia Pañskiego, która powsta³a jeszcze przed 1578 r. Przy cerkwi powsta³y bractwo, szpital i szko³a30. Przywilej dla bractwa w 1602 r. nada³
król Zygmunt III Waza, podporz¹dkowuj¹c go jurysdykcji metropolitów kijowskich31. W 1633 r. patriarcha konstantynopolitañski Cyryl wyda³ zgodê na
ustanowienie przez mieszczan Mohylewa bractwa przy cerkwi Objawienia Pañskiego. Bractwo mia³o byæ za³o¿one na wzór bractwa wileñskiego i lwowskiego z nakazem nadzoru nad przestrzeganiem obrzêdów i praw Cerkwi Apostolskiej32. Bractwo uzyska³o status bractwa stauropigialnego i podporz¹dkowane zosta³o jedynie w³adzy patriarszej33. Decyzjê patriarchy zatwierdzi³ król
W³adys³aw IV w przywilejach z 3 i 19 marca 1633 r.34, a metropolita Piotr Mo-

28

29
30

31
32

33

34

Pietierburg 1884, s. 246; Mozo³owskij Monastyr, Mogilowskije Jeparchialnyje Wiedomosti (dalej: MJW), nr 23, 1893, s. 420-422; L. Utrutko, Monastery na terenie
eparchii bia³oruskiej w XVII wieku, s. 125; I. N. Sluñkowa, Monastyri wostocznoj
i zapadnoj tradicyi, s. 157-160.
Wiestnik Zapadnoj Rossii. Istoriko-litieraturnyj ¿urna³, t. V, kn. 2, Wilno 1867,
s. 19-22.
Tam¿e, s. 53-54.
A. Mironowicz, Szkolnictwo prawos³awne w Rzeczypospolitej, [w:] Szkolnictwo prawos³awne w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Bia³ystok 2002, s. 18-39; ten¿e, Drukarnie bractw cerkiewnych, [w:] Prawos³awne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Bia³ystok 2004, s. 52-68.
I. I. Hryharowicz, Bie³aruskaja ijerarchija, s. 57-60.
Archiw Pietiersburskogo Otdielenija Instituta Istorii Akademii Nauk Rosji (dalej:
APOII AN Rosji), kol. 114, op. 5, nr 2, k. 1.
ASD, t. II, s. 47; Mogilowskije Gubiernskije Wiedomosti (dalej: MGW), 1847, nr 49;
I. Flerow, O prawos³awnych cerkownych bratstwach, protiwoborstwowawszych unii
w jugo-zapadnoj Rossii w XVI, XVII i XVIII st., Sankt-Pietierburg 1857, s. 59.
ASD, t. II, s. 45; Makarij, Istorija Russkoj Cerkwi, t. XI, s. 474; A. A. Papkow, Bratstwa. Oczerk istorii zapadno-russkich prawos³awnych bratstw, Swiato-Troickaja Siergijewa £awra 1900, s. 172-173; A. Mironowicz, Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, s. 40-41.
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hy³a  w dniu 15 lipca 1635 r.35 Bractwo mohylewskie za czasów Józefa
Bobrykowicza posiada³o w³asn¹ szko³ê, drukarniê, szpital i bibliotekê oraz
w³asny dom i grunta poza miastem, na których zostali osadzeni ch³opi. Szpital bracki funkcjonowa³ przy monasterze Objawienia Pañskiego. W 1635 r.
dziêki wstawiennictwu biskupa Bobrykowicza bractwo otrzyma³o od wileñskiego bractwa Ducha wiêtego plac w Mohylewie zapisany mu jeszcze
w 1619 r. przez podkomorzego trockiego Iwana Bohdana Ogiñskiego.
W 1620 r. rozpoczêto budowê nowej murowanej cerkwi brackiej pw. Objawienia Pañskiego i budynków klasztornych36. Jednak po zabójstwie Jozafata
Kuncewicza w 1623 r. mieszkañcy Mohylewa, choæ nie brali w nim czynnego udzia³u, otrzymali od króla zakaz kontynuowania rozpoczêtej budowy.
Mo¿na by³o j¹ dokoñczyæ dopiero po 1633 r.
Na terenie monasteru znajdowa³y siê trzy cerkwie. Soborna cerkiew Objawienia Pañskiego zosta³a wybudowana w latach 1633-1636. Mohylewska
cerkiew by³a jedn¹ z pierwszych budowli murowanych w metropolii kijowskiej w XVII wieku37. Cerkiew ta, czêciowo zniszczona w 1664 r., by³a
remontowana na prze³omie XVII i XVIII wieku. Do monasteru nale¿a³y te¿
murowane cerkwie Wszystkich wiêtych i w. Jana Teologa z dzwonnic¹
wybudowan¹ przed 1669 r. Dzwonnica i cerkiew soborna zosta³y czêciowo przebudowane w latach 1750-176038. Monaster pozostawa³ jednym
z g³ównych orodków prawos³awnych na terenie diecezji a¿ do wejcia eparchii w sk³ad Rosji w 1772 r.
Drugim prawos³awnym orodkiem zakonnym na terenie Mohylewa by³ ¿eñski monaster w. Miko³aja po³o¿ony na przedmieciu obok cerkwi w. Miko³aja. Monaster zosta³ za³o¿ony na pocz¹tku XVII wieku. W 1636 r. król W³adys³aw IV nada³ biskupowi bia³oruskiemu prawo do bezporedniego zarz¹dzania monasterem. Przywilej królewski na dzia³alnoæ metropolita Piotr Mohy³a otrzyma³ w Wilnie w 1637 r.39 Na mocy dekretu metropolity Piotra Mohy³y z 2 lipca 1646 r. mniszki uzyska³y prawo wyrabiania wiec i pieczenia
prosfor oraz sprzedawania ich w pobli¿u monasterów mohylewskich. W latach 1669-1772 na miejscu drewnianej zbudowano murowan¹ wi¹tyniê
35

36

37

38

39
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F. ¯udro, Istorija Mogilowskogo Bogojawlenskogo bratstwa, MJW, 1889, nr 5, s. 50;
A. Mironowicz, Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, s. 40.
ASD, t. II, s. 27-28, IX; A. Mironowicz, Józef Bobrykowicz, biskup bia³oruski, Bia³ystok 2003, s. 136.
F. ¯udro, Istorija Mogilowskogo Bogojawlenskogo bratstwa, Mogilow 1890, s. 5354; W. A. Czanturija, Istorija architiektury Bie³orussii, Minsk 1977, s. 161; I. N.
Sluñkowa, Monastyri wostocznoj i zapadnoj tradicyi, s. 101-109.
W. Glinnik, Architektura sakralna Mohylewa w XVII w., [w:] Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 201; I. N. Sluñkowa, Monastyri wostocznoj i zapadnoj tradicyi, s. 109; N. Trifonowa, Prawas³awnoje
iskusstwo Mogilowszcziny XVI-XVIII ww., s. 226.
IJuM, t. XIV, Witiebsk 1883, s. 497-498.

w. Miko³aja. W 1754 r. monaster zosta³ wzbogacony o szpital i dom dla cz³onków bractwa cerkiewnego. W tych latach przeprowadzono te¿ remonty innych obiektów klasztornych. Monaster funkcjonowa³ przez ca³y okres przynale¿noci diecezji mohylewskiej do Rzeczypospolitej40.
G³ównym orodkiem zakonnym w Mohylewie by³ monaster Przemienienia Pañskiego, po³o¿ony we wschodniej czêci by³ego zamku królewskiego. Zgodnie z Punktami uspokojenia i Dyplomem królewskim by³ on
siedzib¹ biskupstwa mcis³awskiego i z tego powodu nazywano go klasztorem biskupim. Fundacja pierwotnie drewnianego klasztoru nast¹pi³a na pocz¹tku XVI wieku, albowiem wystêpuje on w listach króla Zygmunta Starego, Stefana Batorego z 1579 r. i Zygmunta III z 1588 r.41 Klasztor pozostawa³ w jurysdykcji arcybiskupów po³ockich do czasu ustanowienia samodzielnej diecezji bia³oruskiej. Monaster Przemienienia Pañskiego w Mohylewie od 1618 r. pozostawa³ w rêkach unitów42, co by³o ród³em konfliktów
miêdzy ludnoci¹ prawos³awn¹ Mohylewa a duchowieñstwem unickim i katolickim. Pozosta³e konflikty o wi¹tynie i ich uposa¿enie mia³y miejsce tu¿
przed erygowaniem biskupstwa bia³oruskiego w 1632 r.43 Mieszczanie wielokrotnie próbowali przej¹æ monaster spaski i usun¹æ z niego unickich mnichów. Zabiegi te okaza³y siê nieskuteczne. Wbrew ustaleniom sejmu elekcyjnego i koronacyjnego król 14 marca 1635 r. potwierdzi³ prawa unitów
do monasteru44. W tym czasie unici i ³acinnicy odebrali klasztorowi wiele
elementów jego uposa¿enia. W zamian za monaster spaski unici oddali prawos³awnym mohylewsk¹ cerkiew Podniesienia Krzy¿a wiêtego, cerkiew
w Miñsku i znajduj¹ce siê w powiecie orszañskim trzy wsie nale¿¹ce niegdy do £awry Kijowsko-Pieczerskiej: Pieczersk, Borsuki i Tarasowicze45.
Prawos³awni doprowadzili do odzyskania monasteru Przemienienia Pañskiego dopiero w 1650 r.46 Z kolei nale¿¹ca do monasteru miejscowoæ Pieczersk pozostawa³a rezydencj¹ biskupów bia³oruskich a¿ do 1674 r., kiedy
40
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42
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44
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46

I. I. Hryharowicz, Bie³aruskaja ijerarchija, s. 60-61; A. Mironowicz, Metropolita
Józef Nielubowicz-Tukalski, Bia³ystok 1998, s. 21; L. Utrutko, Monastery na terenie
eparchii bia³oruskiej w XVII wieku, s. 124; M. S. Kacer, Bie³orusskaja architiektura..., s. 82; W. A. Czanturija, Istorija architiektury Bie³orussii, s. 161-162; I. N. Sluñkowa, Monastyri wostocznoj i zapadnoj tradicyi, s. 110-113.
I. I. Hryharowicz, Bie³aruskaja ijerarchija, s. 63.
ASD, t. II, s. XXV; Mogilowskaja jeparchija Istoriko-statisticzeskoje opisanije, t. I,
wyp. III, Mogilow 1906, s. 10; L. Utrutko, Monastery na terenie eparchii bia³oruskiej w XVII wieku, s. 124.
IjuM, wyp. VIII, Witiebsk 1877, s. 441-444, 503; Mogilowskaja jeparchija..., t. I,
wyp. III, s. 11-13; A. Mironowicz, Diecezja bia³oruska w latach 1633-1669, s. 108.
Mogilowskaja jeparchia..., t. I, wyp. IV, s. 11-13.
Makarij, Istorija Russkoj Cerkwi, t. XI, s. 533.
AJZR, cz. I, t. 6, Kijew 1883, s. 695; ASD, t. V, s. 123; I. Czistowicz, Oczerki istorii
Zapadno-Ruskoj Cerkwi, t. II, s. 245.
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to w³adyka Teodozy Wasilewicz przeniós³ siê do monasteru Przemienienia
Pañskiego w Mohylewie47. W 1762 r. na terenie monasteru zakoñczono budowê murowanej cerkwi Przemienienia Pañskiego nawi¹zuj¹cej swoim stylem do ukraiñskiego baroku48. Monaster Przemienienia Pañskiego pozostawa³ rezydencj¹ biskupi¹ do koñca XVIII wieku.
Monaster Objawienia Pañskiego w Kuteinie w pobli¿u Orszy zosta³
ufundowany w 1627 r. przez podkomorzego mcis³awskiego Bohdana Stetkiewicza i jego ¿onê Helenê49. Zgodê na za³o¿enie stauropigialnego monasteru prawos³awni mieszkañcy Orszy otrzymali od patriarchy jerozolimskiego Teofanesa w 1620 r. Potwierdzenia praw do za³o¿enia monasteru udzieli³ król Zygmunt III Waza w 1623 r. Monaster ten by³ jednym z g³ównych
centrów duchowych na terenie diecezji50. Fundacjê wsparli finansowo mieszczanie Mohylewa i Orszy. Tak szybki rozwój monasteru zaniepokoi³ unickiego arcybiskupa po³ockiego Antoniego Sielawê, który wielokrotnie interweniowa³ u króla o zamkniêcie prawos³awnego orodka zakonnego. Zygmunt III Waza pod wp³ywem tych protestów w 1627 r. zabroni³ prawos³awnym mieszkañcom miast królewskich materialnego wspierania monasteru
w Kuteinie i przynoszenia do klasztoru uposa¿enia z pozamykanych przez
unitów cerkwi orszañskich51.
Fundusz monasteru kuteiñskiego w 1630 r. wspar³a Anna z Ogiñskich Stetkiewiczowa52. G³ówna wi¹tynia monasteru zosta³a wzniesiona w 1635 r.
Uroczystej konsekracji cerkwi Objawienia Pañskiego dokona³ w 1636 r. wracaj¹cy z Wilna metropolita Piotr Mohy³a. Piêciokopu³owa dwupiêtrowa cerkiew mia³a rozbudowane katakumby53. W monasterze dzia³a³a drukarnia.
Przebywaj¹cy w klasztorze w latach 1631-1632 drukarz Spirydon Sobol wyda³ Braszno duchownoje, Bukwar, Molitwy powsiedniewnyje. Nastêpnymi
ksiêgami Sobola by³y Czasos³ow, Psa³terz, Nowy Testament, Limona, Aposto³ i Oktoich. Ten sam drukarz w maj¹tku podkomorzego mcis³awskiego
Bohdana Stetkiewicza w 1635 r. wyda³ Psa³terz54.
47
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ASD, t. II, s. XXV.
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I. I. Hryharowicz, Bie³aruskaja ijerarchija, s. 76; ASD, t. II, s. 55-56.
A. A. Papkow, Bratstwa..., s. 174-175; A. Mironowicz, Drukarnie bractw cerkiewnych, [w:] Prawos³awne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Bia³ystok 2004, s. 61-62; I. N. Sluñkowa, Monastyri wostocznoj i zapadnoj tradicyi, s. 96-97.
Witiebskaja starina, t. V, cz. 1, Witiebsk 1888, s. 124-125; IJuM, t. VIII, Witiebsk
1877, s. 418-419; T. Kempa, Fundacje monasterów..., s. 84.
ASD, t. II, s. 40-45.
I. N. Sluñkowa, Monastyri wostocznoj i zapadnoj tradicyi, s. 98-100.
A. Ziornowa, Bie³orusskij pieczatnik Spiridon Sobol, [w:] Kniga. Issledowanija i materia³y, Moskwa 1965, s. 139-145; Z. Jaroszewicz-Pieres³awcew, Druki cyrylickie
z oficyn Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego z XVI-XVIII wieku, Olsztyn 2003, s. 92-93;

Monaster Objawienia Pañskiego w Kuteinie najwiêksze znaczenie zyska³ w II po³owie XVII w. W monasterze czêsto przebywa³ metropolita kijowski Piotr Mohy³a. Za pierwszego prze³o¿onego klasztoru Joela Trucewicza klasztor liczy³ oko³o dwustu mnichów55. Przy klasztorze powsta³y szko³a i biblioteka. Dzia³alnoæ prowadzi³a drukarnia monasterska, która
w 1637 r. wyda³a Istoriê o War³aamie i Joasafie. W latach 1636-1654 drukarnia monasteru kuteiñskiego wyda³a czternacie pozycji ksi¹¿kowych. Rangê drukarni doceni³ patriarcha moskiewski Nikon, który w 1655 r. podj¹³
decyzjê o przeniesieniu oficyny wydawniczej do monasteru iwerskiego pod
Nowogrodem, a nastêpnie do klasztoru Wniebowst¹pienia Pañskiego pod
Moskw¹56. Znaczenie monasteru kuteiñskiego w ¿yciu eparchii bia³oruskiej
Kocio³a prawos³awnego spad³o w I po³owie XVIII w. W 1718 r. monaster
liczy³ tylko 18 mnichów. Zmniejszy³y siê te¿ mo¿liwoci ekonomiczne monasteru. Wiêkszoæ budynków monasterskich wymaga³o remontu. W sk³ad
kompleksu klasztornego, oprócz cerkwi Objawienia Pañskiego, wchodzi³y murowane wi¹tynie Zes³ania Ducha wiêtego (1635) i Ducha wiêtego oraz
drewniane  Zaniêcia NMP (1769), Matki Boskiej Opiekuñczej (1753), a tak¿e dzwonnica, budynki mieszkalne i gospodarcze. Na pocz¹tku XVIII wieku
monaster zosta³ otoczony dwuipó³metrowym kamiennym murem. Do monasteru nale¿a³y szpital, szko³a bracka, drukarnia, m³yn i kilka wsi57.
Drugim monasterem po³o¿onym nad rzeczk¹ Kuteink¹ w pobli¿u Orszy
by³ ¿eñski klasztor Zaniêcia NMP. Monaster zosta³ za³o¿ony w sierpniu
1633 r. przez Annê z Ogiñskich Stetkiewiczow¹ i jej syna Jana. Fundacjê wspar³
podkomorzy mcis³awski Bohdan Stetkiewicz. Dobroczyñcy zapisali monas-
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P. Chomik, Typografie monasterskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w., [w:] Prawos³awne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Bia³ystok 2004, s. 79-82.
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Bogdanowej Stetkiewiczowej, podkomorzyney mcis³awskiey przez Samuela Szycika
Zaleskiego, archimandrytê s³uckiego (...) na kazaniu w cerkwi monastera kuteinskiego wystawione roku 1640, [w:] A. S. Pietruszewicz, Swodnaja Galiczsko-Russkaja
Letopi, s 1600 po 1700 god, Litieraturnyj Sbornik, R. 1872-1873, Lwów 1874,
s. 507; T. Kempa, Fundacje monasterów..., s. 85.
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monastyriej Rossijskoj cerkwi, Koln  Wien 1990, s. 503; L. Utrutko, Monastery na
terenie eparchii bia³oruskiej w XVII wieku, s. 119; I. N. Sluñkowa, Monastyri wostocznoj i zapadnoj tradicyi, s. 100-101.
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terowi wsie wisto³ki, Tiszyno i Woraksino. Klasztor zosta³ podporz¹dkowany mêskiemu monasterowi Objawienia Pañskiego w Kuteinie, a fundatorzy
na jego prze³o¿on¹ wyznaczyli Fatimê Kirkorównê58. Podobnie jak mêski,
¿eñski monaster kuteiñski sta³ siê jednym z najwiêkszych prawos³awnych orodków zakonnych w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. W 1640 r. przebywa³o w nim trzysta mniszek59. Pocz¹tkowo na terenie monasteru znajdowa³y siê
dwie drewniane cerkwie Zaniêcia NMP i Matki Boskiej Opiekuñczej oraz
cele dla mniszek. W czasie po¿aru sp³onê³a g³ówna wi¹tynia monasteru. Na
jej miejscu wzniesiono murowan¹ soborn¹ cerkiew Zes³ania Ducha wiêtego
na Aposto³ów. Powiêcenie nowej cerkwi nast¹pi³o w 1635 r. Wybudowanie
nowej cerkwi i odbudowa spalonej wi¹tyni Zaniêcia NMP nast¹pi³o dziêki
funduszom przekazanym monasterowi przez Teodora i Helenê Stetkiewiczów.
Car Aleksy Michaj³owicz czêsto korzysta³ z pomocy zakonnic kuteiñskich
przy zak³adaniu nowych orodków ¿ycia monastycznego na terenie Rosji.
W 1663 r. car poleci³ usun¹æ jezuitów z monasteru Wniebowst¹pienia Pañskiego w Smoleñsku, a na ich miejsce sprowadzi³ 22 mniszki z Kuteina. Rodzina carska wielokrotnie przekazywa³a monasterowi hojne dary i wspiera³a klasztor materialnie. Doceniaj¹c rolê kuteiñskiego orodka zakonnego,
unici wielokrotnie próbowali przej¹æ nad nim kontrolê, jednak bezskutecznie. Monaster sta³ siê obiektem licznych pielgrzymek do cudownej kopii
ikony Matki Boskiej Kazañskiej60.
Monaster tupiczewski powsta³ na pocz¹tku XVII wieku na brzegu rzeki
Werchwy, niedaleko Mcis³awia. Fundatorem jego by³ szlachcic Konstanty
Maskiewicz. W swym maj¹tku Tupiczewszczyzna na terenie powiatu mcis³awskiego wybudowa³ cerkiew pw. Zes³ania Ducha wiêtego na Aposto³ów
i uposa¿y³ j¹ we dwie w³óki ziemi, siano¿êcia i inne dobra. Pod koniec swego
¿ycia Konstanty Maskiewicz poleci³ swym trzem synom (Filonowi, Samuelowi i Marcinowi) wybudowaæ resztê budynków klasztornych, a ca³y monaster
podporz¹dkowaæ jurysdykcji ihumena monasteru kuteiñskiego Joela Trucewicza. 24 lipca 1641 r. Maskiewiczowie i przedstawiciele szlachty bia³oruskiej ufundowali monaster Ducha wiêtego w maj¹tku Tupiczewszczyzna na
terenie powiatu mcis³awskiego i zastrzegli, ¿e monaster na zawsze ma pozostawaæ pod zwierzchnoci¹ patriarchów konstantynopolitañskich61. Piêciokopu³owa cerkiew 1 padziernika 1645 r. zosta³a wywiêcona przez metropolitê kijowskiego Piotra Mohy³ê i biskupa bia³oruskiego Sylwestra Kossowa62.
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Fundacjê monasteru tupiczewskiego finansowo wspar³ Bohdan Stetkiewicz.
12 padziernika 1641 r. Stetkiewicz ofiarowa³ monasterowi plac i dom z ogrodem w Mcis³awiu. Na tym placu z woli Bohdana Stetkiewicza powsta³a
nale¿¹ca do monasteru szko³a i murowana cerkiew Zaniêcia NMP. Cerkiew
Ducha wiêtego mia³a bogaty wystrój wewnêtrzny. Freski przedstawia³y 70
kompozycji na tematy biblijne i nowotestamentowe. Nowo powsta³y orodek
zakonny zosta³ podporz¹dkowany ihumenowi kuteiñskiemu63.
W monasterze znajdowa³a siê cudowna ikona Matki Boskiej, która by³a
obiektem kultu mieszkañców Mohylewszczyzny i Smoleñszczyzny. Znajduj¹ca siê w klasztorze ksiêga cudów wskazuje na liczne uzdrowienia wiernych i rolê tego orodka kultowego w ¿yciu Kocio³a prawos³awnego w Rzeczypospolitej. Na pocz¹tku XVIII wieku kult ikony by³ tak popularny, ¿e
monaster sumptem ihumena Micha³a Puzyny wyda³ wykonan¹ w 1711 r.
przez Iwana Szalwê grawiurê z wizerunkiem cudownego obrazu64.
Monaster by³ wielokrotnie naje¿d¿any przez szlachtê unick¹ i rzymskokatolick¹. Kilkakrotnie jezuici i unici pragnêli odebraæ g³ówn¹ wiêtoæ monasteru  cudown¹ ikonê Matki Boskiej. Pomimo wielu napadów klasztor
nie zmieni³ swego oblicza wyznaniowego. Monaster w 1708 r. odwiedzili
car Piotr I i król szwedzki Karol XII. Piotr Wielki dwukrotnie w listach z 1706
i 1708 r. interweniowa³ w sprawie monasteru tupiczewskiego, ¿¹daj¹c zaprzestania czynienia mnichom krzywd ze strony wojska i miejscowej ludnoci. Z podobn¹ interwencj¹ w 1734 r. wystêpowa³a cesarzowa Anna. W³adcy Rosji zwolnili monaster od wszelkich poborów i podatków w czasie pobytu wojsk carskich na terenie eparchii bia³oruskiej65.
Piotr I osobicie by³ zwi¹zany z monasterem tupiczewskim. W 1708 r.
car przebywa³ w klasztorze. W czasie swego pobytu podarowa³ on mnichom
300 rubli, ksiêgi i szaty liturgiczne. Zakonnicy tupiczewscy podpisali siê
pod petycj¹ do cara z prob¹ o jego wstawiennictwo i protekcjê u króla polskiego. Na podstawie dekretu Piotra I Synod Rosyjskiego Kocio³a Prawos³awnego 12 lutego 1729 r. zezwoli³ ihumenowi monasteru tupiczewskiego
Antoniemu Tomi³o-Denisowiczowi na zbiórkê ofiar na terenie Rosji. Ihumen Antoni móg³ te¿ swobodnie przekraczaæ granicê rosyjsk¹66. Podobn¹
przepustkê ihumenowi monasteru tupiczewskiego Tryfiliuszowi Stankiewi63
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czowi w 1734 r. wyda³a caryca Anna, a w 1735 r. wymusi³a na Augucie III
potwierdzenie praw prawos³awnym zgromadzeniom zakonnym67.
Monaster tupiczewski pocz¹tkowo nale¿a³ do grupy monasterów skupionych wokó³ monasteru kuteiñskiego, ale jurysdykcyjnie podlega³ bezporednio metropolicie kijowskiemu. Metropolita Stefan Jaworski, jako egzarcha patriarszy, w 1710 r. potwierdzi³ stauropigialne prawa monasteru i jego
niezale¿noæ od biskupów bia³oruskich68. Otoczenie opiek¹ ze strony metropolitów kijowskich poprawi³o stan prawny i materialny monasteru.
W 1771 r. wybudowana zosta³a druga cerkiew murowana pw. w. Miko³aja
Cudotwórcy i kaplica Wprowadzenia do wi¹tyni Matki Boskiej69. Monaster tupiczewski pozosta³ jednym z g³ównych orodków kultowych i ¿ycia
monastycznego bia³oruskiej eparchii.
Mêski monaster newelski Przemienienia Pañskiego powsta³ w XVII wieku. Po po¿arze monasteru w 1692 r. wyremontowana zosta³a cerkiew soborna
klasztoru, a ca³y obiekt zosta³ otoczony murem. Dwupiêtrowa cerkiew klasztorna zosta³a na nowo konsekrowana w 1708 r. przez biskupa bia³oruskiego
Sylwestra Czetwertyñskiego. Monaster zosta³ uposa¿ony przez ród Radziwi³³ów w dobra Sipawa. Klasztor funkcjonowa³ w strukturze eparchii bia³oruskiej jeszcze w latach dwudziestych XIX wieku. W pobli¿u monasteru Przemienienia Pañskiego funkcjonowa³ klasztor Trójcy w., który zosta³ zamkniêty w koñcu XVIII wieku70.
Kolejnym monasterem nale¿¹cym do eparchii bia³oruskiej by³ monaster w. Jana Teologa w Hrozowie powsta³y w czerwcu 1639 r. Monaster
za³o¿y³ Marcin Wo³odkowicz, wybudowa³ drewnian¹ cerkiew w. Jana Teologa i pierwotnie podporz¹dkowa³ go jurysdykcji prze³o¿onych wileñskiego monasteru Ducha wiêtego. Syn fundatora, Hrehory Wo³odkowicz,
dokona³ na rzecz mêskiego monasteru licznych zapisów. Monaster otrzyma³ od fundatora miêdzy innymi dobra Terpi³owkê i folwark Kasporowszczyznê. W 1643 r. potwierdzi³ decyzjê swojej kuzynki Radulskiej o przekazaniu monasterowi po jej mierci maj¹tku71. Oprócz cerkwi w. Jana
Teologa na terenie monasteru funkcjonowa³a cerkiew Zaniêcia NMP, ufundowana przez Hrehorego Wo³odkowicza. W 1648 r. bia³oruski szlachcic
zapisa³ klasztorowi maj¹tek Nowy Dwór w powiecie piñskim, na którego
terenie od trzydziestu lat funkcjonowa³ monaster Zaniêcia NMP 72.
67
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W 1660 r. Maria Wo³oszka, ¿ona hetmana Janusza Radziwi³³a, zapisa³a
monasterowi 500 z³otych. W 1720 r. w Hrozowie funkcjonowa³y ju¿ dwa
monastery mêskie w. Jana Teologa i w. Miko³aja. Monastery te podporz¹dkowane by³y archimandrii s³uckiej i jurysdykcji prze³o¿onego tamtejszego klasztoru Trójcy w.73
Monaster w Onufrewie w pobli¿u Mcis³awia powsta³ jeszcze w XIV
wieku. W wyniku nacisków katolickiej szlachty klasztor w 1730 r. zosta³
zajêty przez unitów74. Z piêtnastu monasterów prawos³awnych, funkcjonuj¹cych w XVI wieku w Po³ocku, w nastêpnym stuleciu wszystkie z nich
zosta³y zajête przez unitów b¹d skasowane. Po zabójstwie Jozafata Kuncewicza nie by³o mo¿liwe ufundowanie w dobrach królewskich nowych zgromadzeñ zakonnych. Jedyna udana fundacja klasztorna zosta³a dokonana na
gruntach prywatnych. Sebastian Mirski, sêdzia ziemski, na swym w³asnym
placu w Po³ocku ufundowa³ monaster Objawienia Pañskiego. Na probê szlachty po³ockiej fundusz ten 17 lipca 1633 r. zatwierdzi³ W³adys³aw IV. Przy monasterze za³o¿ono szko³ê i szpital dla osób ubogich75. Budowa klasztoru na
gruntach szlacheckich uniemo¿liwi³a zajêcie go przez unickiego arcybiskupa po³ockiego Antoniego Sielawê, który posiada³ prawo do podporz¹dkowania swej w³adzy wszystkich cerkwi w dobrach królewskich. Monaster,
otoczony opiek¹ przez dzia³aj¹ce przy cerkwi Objawienia Pañskiego bractwo cerkiewne, przetrwa³ przez ca³e XVII i XVIII stulecie. G³ówn¹ wi¹tyni¹ monasteru by³a ma³a drewniana cerkiew Objawienia Pañskiego odbudowana po jej po¿arze w 1683 r. Dopiero po drugim po¿arze w 1754 r. w latach 1761-1779 wzniesiono cerkiew murowan¹, która swym kszta³tem przypomina³a cerkiew soborn¹ w Mohylewie. Wzniesiono wówczas inne budynki klasztorne76.
Przez ca³e XVII i XVIII stulecie funkcjonowa³y mêski i ¿eñski monastery w Miñsku, ufundowane w 1619 r. przez Ogiñskich. Synowie Bohdana Ogiñskiego  Aleksander, póniejszy kasztelan trocki (1649-1667)
i Jan, póniejszy kasztelan mcis³awski wraz z innymi przedstawicielami
szlachty bia³oruskiej za³o¿yli fundusz na budowê cerkwi w. w. Piotra
i Paw³a, przy której powsta³ monaster mêski i szko³a. Monaster powsta³
na gruntach ofiarowanych bractwu w kwietniu 1626 r. przez Ewê z Kor73
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saków So³omereck¹. Fundacjê monasteru 18 marca 1633 r. potwierdzi³
W³adys³aw IV77. Monaster powsta³ w miecie, gdzie prawos³awni stanowili zdecydowan¹ wiêkszoæ, ale zosta³ ufundowany przez szlachtê bia³orusk¹. Taki stan rzeczy wynika³ z sytuacji prawnej Kocio³a prawos³awnego. Mieszczanie w miastach królewskich nie mogli bez zgody monarchy dokonaæ takiej fundacji. Ufundowanie monasteru na gruntach szlacheckich w miecie, poparte przez wp³ywow¹ szlachtê bia³orusk¹ (Stetkiewiczów, Tryznów, Tyszkiewiczów, Wo³odkowiczów i Rahozów) zapewni³o ochronê nowej fundacji i bractwu cerkiewnemu przed atakami miejscowych unitów. Szlachta i mieszczañstwo miñskie hojnie uposa¿y³o za³o¿ony monaster pietropaw³owski78. Obok monasteru mêskiego przy cerkwi
w. w. Piotra i Paw³a w 1619 r. powsta³ klasztor ¿eñski. Ufundowa³a monaster Anna  córka Bohdana Ogiñskiego, ¿ona Wilhelma Stetkiewicza.
Anna Stetkiewiczowa na opiekunów monasteru wyznaczy³a swych synów
Krzysztofa, Jana i Bohdana. Oba miñskie orodki zakonne, choæ po³o¿one
na terytorium eparchii bia³oruskiej, podlega³y archimandrii wileñskiej.
Z monasteru Ducha wiêtego do Miñska przybyli pierwsi mnisi, a prze³o¿eni klasztoru wileñskiego nadzorowali ¿ycie zakonne monasterów miñskich79.
W 1635 r. do pietropaw³owskiego monasteru mêskiego przy³¹czony zosta³ niewielki monaster Trójcy w. w Pry³ukach. Po³o¿ony w pobli¿u Miñska klasztor 28 grudnia 1635 r. zosta³ ufundowany przez Annê Ostrogsk¹.
W wietle aktu fundacyjnego w monasterze pry³uckim mia³o przebywaæ piêciu mnichów80. Rodzina Stukoticzów ofiarowa³a klasztorowi 5 tysiêcy kop
groszy. Cerkiew monasteru pry³uckiego sta³a siê miejscem wiecznego spoczynku przedstawicieli wielu rodów ksi¹¿êcych: Pas³awskich, Horskich, Winiowieckich, Stetkiewiczów. W 1740 r. starosta miñski Józef Iwanowski dokona³ najazdu na monaster, wypêdzaj¹c z niego mnichów. Po protestach
mieszczan i okolicznej szlachty bia³oruskiej monaster zosta³ zwrócony mnichom prawos³awnym81.
Na terenie diecezji funkcjonowa³y ponadto dwa monastery szk³owskie.
Monaster mêski Zmartwychwstania Chrystusa zosta³ za³o¿ony nad rzek¹
Dniepr ko³o miasteczka Szk³ów. Klasztor z b³ogos³awieñstwa biskupa bia77
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³oruskiego Serafiona Po³chowskiego zosta³ w 1702 r. ufundowany przy pomocy rodziny Sieniawskich. Monaster wymieniony jest jako prawos³awny
w dekrecie króla Augusta II z 28 listopada 1720 r. W 1747 r. dokonano ca³kowitego remontu klasztoru na koszt Adama Miko³aja Sieniawskiego. W monasterze znajdowa³a siê cudowna ikona Matki Boskiej, przyci¹gaj¹ca licznych pielgrzymów. Pomimo prób przejêcia orodka zakonnego przez unitów monaster funkcjonowa³ do 1847 r. Centraln¹ wi¹tyni¹ klasztoru by³a
cerkiew Zmartwychwstania Chrystusa82.
Monaster ¿eñski Zaniêcia NMP wybudowany zosta³ w samym Szk³owie. Prawdopodobnie jego fundacja nast¹pi³a w czasie zak³adania monasteru mêskiego. Monaster wymienia siê w dekrecie Augusta II z 1720 r. Klasztor funkcjonowa³ do 1795 r., kiedy to decyzj¹ w³adz cerkiewnych zosta³
zlikwidowany, a jego g³ówna wi¹tynia Zaniêcia NMP przekszta³ci³a siê
w cerkiew parafialn¹83.
Warto zaznaczyæ, ¿e wiêkszoæ monasterów fundacji Stetkiewiczów by³a
podporz¹dkowana ihumenom monasteru Objawienia Pañskiego w Kuteinie.
Takie ³¹czenie monasterów zapewnia³o sprawniejsze zarz¹dzanie poszczególnymi oródkami zakonnymi i skuteczniejsz¹ obronê przed próbami narzucenia im unii. Nie bez znaczenia by³y te¿ wzglêdy ekonomiczne i mo¿liwoæ personalnego wsparcia s³abszego zgromadzenia zakonnego. Sprawnie
zarz¹dzana grupa monasterów podleg³a klasztorowi kuteiñskiemu cieszy³a
siê wielkim autorytetem wród hierarchii cerkiewnej. W przypadku biskupa bia³oruskiego klasztory skupione wokó³ monasterów kuteiñskiego, s³uckich i mohylewskich stanowi³y bezporednie zaplecze duchowe i materialne ordynariusza diecezji. Z nich to wybierano mnichów i obsadzono nimi
najwa¿niejsze funkcje w eparchii. W okresie, kiedy biskupem bia³oruskim
by³ Sylwester Kossow, mo¿emy mówiæ o dwóch zespo³ach klasztorów skupionych wokó³ archimandrii Trójcy w. w S³ucku i monasteru Objawienia
Pañskiego w Kuteinie. Z archimandri¹ s³uck¹ by³y powi¹zane monastery
s³uckie w. Eliasza i Przemienienia Pañskiego, w. Miko³aja w Hrozowie
oraz klasztory w Stroczycach i w Moroczu. Z kolei ihumenowi monasteru
kuteiñskiego podlega³y klasztory w Borku³abowie, Bujniczach, Kuteinie
(¿eñski), Tupiczewie, Miorach i So³omereczach84. We wszystkich dokumentach fundacyjnych wystawionych przez Stetkiewiczów podkrelano prawos³awny charakter monasterów oraz ustanawiano zabezpieczenia finansowe
dla trwa³oci fundacji. Polityka taka mia³a zapobiec uszczuplaniu funduszy
klasztornych. Z uwagi na to, ¿e archimandrie kuteiñska, s³ucka i wileñska
82
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znajdowa³y siê w jurysdykcji metropolitów kijowskich, równie¿ klasztory
podleg³e tym archimandriom pozostawa³y w tej¿e zale¿noci. Monastery,
choæ znajdowa³y siê na terenie biskupstwa bia³oruskiego, nie podlega³y jurysdykcji ordynariuszy eparchii mohylewskiej. Stan taki stwarza³ liczne konflikty miêdzy biskupami bia³oruskimi a prze³o¿onymi monasterów i ich ktitorami. Uregulowanie stanu jurysdykcyjnego monasterów eparchii bia³oruskiej nast¹pi³o dopiero po objêciu godnoci biskupa mohylewskiego przez
Jerzego Konisskiego.

Çìåñò
Àñíîâàé Ïðàâàñëà¢íàé öàðêâû ¢ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé ó XVII ³ XVIII ñòàãîääçÿõ, àñàáë³âà íà Áåëàðóñ³, áûë³ ìàíàñòûðû. Çàñíàâàëüí³êàì³ áîëüøàñö³ ìàíàñê³õ öýíòðà¢ âûñòóïàë³ ìÿñöîâûÿ ìàãíàòû, íåàáàâÿçêîâà ïðàâàñëà¢íàãà âåðàâûçíàííÿ. Áóðíûÿ ïàë³òû÷íûÿ ïàäçå³ ãýòàãà ïåðûÿäó àêàçâàë³ àãðàìàäíû ¢ïëû¢ íà ë¸ñû ïààñîáíûõ ìàíàñòûðî¢.
Íåêàòîðûÿ áûë³ çí³ø÷àíû ¢ ÷àñ Ïîëüñêà-øâåäñê³õ âîéíà¢ ó ïàëîâå XVII àáî ¢ ïà÷àòêó
XVIII ñò., ó ÷àñ Ïà¢íî÷íàé âàéíû. Ðîñò çíà÷ýííÿ Ðàñ³³ âà ¢ñõîäíÿé Å¢ðîïå ³ ðýë³ã³éíàÿ
ïàë³òûêà Ðý÷û Ïàñïàë³òàé ñïðû÷ûí³ë³ñÿ äà òàãî, øòî íåêàòîðûÿ àñÿðîäê³ ìàíàñêàãà
æûööÿ íà Áåëàðóñ³ àïûíóë³ñÿ ïàä óïëûâàì Ìàñêî¢ñêàãà ïàòðûÿðõàòó. Ìàíàñòûðû âûêîíâàë³ ðîëþ íàéâàæíåéøûõ ôàêòàðà¢, ÿê³ÿ ñòâàðàë³ ïðàâàñëà¢þ ìàã÷ûìàñöü ïðà³ñíàâàííÿ ¢ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé.
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